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A' reforma do Regimento, Png, 62o, 
I. Cntunda: 
A' reforma do Regimento, Pag, 626, 
I, Catunda, A, Gonçalves c H, Cou
tinho : 
A' reforma do Regimento. Pag. 620, 
Martinho Gnrcc;. : 
A' proposição sobre des apropriaçõas. 
Pag, go, 

Pires F crrcirn : 
Ao projecto de soccon·os ás victimas 
da secca, Pag, 386, 
A' proposição que autoriza n crcnção 
na Brigada Policial de uma Caixa 
Dcncficcnte, Png. 56J, 

A' proposição concedendo credito 
para a Exposição do Alcool, Pag, 335. 
A' propostção concedendo licença ao 
Dr. Carlos Borges Monteiro. Pag, 471, 
A' reforma do Regimento, Pags. 577 e· 
6.\o. 

ESTRADA DE FERRO - Discussão da pro· 
posição concedendo privilegio para a · 
construcção de uma estrada de ferro de· 
tracção electrica da Capital F edeial a 
Petropolis. Pags. 254, 263 e 275. 

EXAMES PRATICOS-Discussão da proposi .. 
ção dispensando dos exames praticas 
a officiaes e praças do Exercito que· 
tenham o curso das armas a que per· 
tcnçam. Pngs, 250 c 264, 

EXAMES DE PREPARATORIOS - Dis· 
cussão da proposição concedendo· 
uma segunda época de exame> de· 
preparatorios, Pags. 56o e 563, 

EXERCITO E ARMADA - Discussão da. 
proposição relativa ás. graduações dos: 
officiaes do Exercito e da Armada. 
Png, 296, 

EXPOSIÇÃO DO ALCOOL - Discussão da· 
proposição concedendo credito pnra a· 
Exposição Internacional do alcool, 
Pags, 317 e 327, 

EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS - Dis· 
cussão da proposição regulando a 
expulsão de estrangeiros, Pags, 3Io,. · 
317, 376, 415,434 e 463, · 

DECRETO LEGISLATIVO - Discussão do· 
projecto dcro~nndo o decreto lcgis· · 
lativo n. g38, de 1902. Pags, 401 c· 
473. 

DESAPROPRIAÇÕES ...;, Discussão da pro· 
posição applicnndo ás obras da com· 
petencia dn União c do Diatricto Fc·· 
aernl a lei n, 816, de 10 de junho de 
1855, com alterações, Pags. 86, 95,. 
111 1 148 C 161, 
Vctnçllo cm 3• discussão, Png. 177,. 
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DISTRICTO FEDERAL - Discussão da pro· 
· posição modificando a lei organica 

do Districto Federal, Pags, 891, 920 
c 964, 

GLYCERJO (O Sr. Francisco)- Discurso~ 
pronunciados nas sessões de ~ 

FELICIANO PENNA (O Sr,) -'Discursos 
pronunciados nas sessões de : 
10 de setembro: 

Na discussão da proposição autori
zando o pagamento de ordenados de· 
vi4os no Dr, Alvaro Moreira de 
Darros Oliveira Lima, Pag. S45. 
7 de outubro: 
Na discussão da reforma do Regi· 
mente, Pag, 634, 

FERREIRA CHAVES (O Sr,)- Discurso pro
nunciado na sessão de 12 de setembro 
sobre a secca nos Estados do Norte, 
P"g, 365. 

FORÇA NAVAL - Discussão da proposição 
fixando a força naval para 1904, 
Pags. 482 e 490. 

FORÇAS DE TERRA - Discussão da pro• 
posição fixando as forças de terra 
para IÇ04, Pags. 8, 34, 63, 194 e 
20). 

GA~I A E MELLO (0 Sr,) - DiEcurso pron un· 
cindo na sessão de 23 de setembro, 
na discussão do projecto re~ulando 
a expulsão de estrangeiros. Pag. 463, 

GLY.::ERIO (O Sr. Francisco)- Discursos 
pronunciados nns sessões de : 

-

5 de agosto : 
lia discuSEão do credito para paga· 
mente de empregados da Secretaria 
do Senado, Pag, :3, 
7 de agosto: 
Justificando uma indicação para ser 
augmentada a Commissão de Justiça 
e Legislação. Png. 55, 
:o de agosto : 
Na <!iscussão da 'proposição conce· 
dendo credito para pagamento de 
Cunlt.l, Paranh>s& C, Pag, 185. 

29 de agosto : 
Na discussão da proposição relativa :í 
cabotagem nacional, Pag. :53. 

29 de agosto : 
Na discussão da proposição modi
ficando uma clausula do contracto da 
Companhia Ferrca c Fluvial do To .. 
cantins e Arnguaya. Pag. ~55. 

10 de setembro: 
Na discussão da proposição conce
dendo credito pam a Exposição do· 
Alcool, Png. 34•· 
26 de setembro: 
Na discussão da proposiÇão conce
dendo o credito de 84:755$170 aO· 
Ministerio da Fazenda. Pag, 490, 

~3 de outubro : 
Na discussão da proposição relativa· 
ao p:.gamento do almirante Arlhur 
de Jaceguay, Pags. 818 c 825. 
27 de outubro: 
Justificando um projecto de lei· dero
gativo do n. 2 do nrt. ~o da lei n. 2J',. 
de 3o de outubro de 1891, Png. 845, 

GOMES DE CASTRO (O Sr,)- Discursos 
pronunciados nas sessões de : . 

1 de setembro : 

Justificando uma moção de pezar pelo 
fallecimento do conselheiro Joaquim. 
Jeronymo Fernandes dn Cunha. Pag, 
~74· 

22 de setembro : . 
N.l discussão da proposição regulando· 
a expulsão de estrangeiros, Pug, 434, 

GYMNASlO NACIONAL - Discussão da• 
proposição abolindo a accumulação· 
das cadeiros de logica do Externato e· 
do Internato do Gymnosio Nacional •. 
Pags. 1~, 17~ e 178, 

21 de agosto : 
Respondendo ao Sr. Barata Ribeiro 
sobre a fixação de prazos para eleições 
federaes, l'ng. 189, 

HCSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
Discussão da proposição concedendo. 
credito para o Pavilhão Deodpro, Pngs,. 
3o c 85. - 24 de agosto : 

Na discussão da proposição conce· 
dendo credito para pagamento de 
Cunha, Paranhos & C. Png, 226, 

·--- \, .. 

IDENTIFICAÇÃO DE PRESOS -Discussão· 
do projecto suspendendo a pratica da 
identificação dos indivíduos reclusos. 
nn Casa de Detenção. Pags, 17 c 687, 

2 

j 

Í' .I 
'I 
1 
l 



·x II!DICB 

INDICAÇÃO apresentada pelo Sr, Francisco 
Glycer1o para ser augmentadn a Com
missão de Justiça c Legislação. Png, 
56. 

ISENÇÃO DE DIREITOS - Discussão das 
proposições concedendo isenção de 
direitos para os mnteriacs importados: 
Pela lntendencin 1\lunicipnl de Porto 
Alegre. Pngs, 346, 35~. 391 c 3g8. 
Pela Cnmnrn Municipal de Nova Fri
burgo, Pags, 346, 353, 3gi c 3g8, 

- Pela capital do Estado do Finuhy, 
Pngs. 3s3 e 3gg. 
Pela cidade de Belém. Pags, 3s3 c 
3gg, 

DE IMPOSTOS - Discussão da pro. 
posição concedendo isenção de im. 
postos á Companhia Leopoldina, Pags, 
2o6 e ~s2. 

. JOAQUIM DE SOUZA (O Sr.)- Discurso 
pronunciado na sessão de ~4 de agosto, 

'i na discussão da proposição conce
. dendo credito para pagamento de 

Cunha, Paranhos & C. Pag, :18, 

.JULIO FROTA (O Sr,)- Discursos pronun
ciados nas sessões de: 
5 de agosto : 

Na discussão da emenda da C:unarn 
dos Deputados ao projecto que concede 
credito para pagamento de emprega· 
dos da Secretaria do Senado. Png, ~9. 
6 de agosto: 

Na discussão das forças de terra para 
1904. Png, 51, 
~2 de agosto : 

Na discussão da proposição melho· 
rnndo a reforma do coronel Francisco 
José Cardozo Junior, Png, 215. 

12 e 14 de setembro : 
Sobre a demora da discussão do pro
jecto relativo á reforma compulsaria, 
Pngs, 361 e 374, 

10 de outubro : 
Na discussão do veto do Sr, Presi' 
dente da Republico á resolução do 
Congresso que c~ncedera licença ao 
Dr. Mnnoel Victorino Pcrebt. Pag.682, 
26 de outubro : 

Annunclando no Senado o fnll:cimento 
do·Dr. Julio deCnstilhOs, Png, 838, 

JUSTO CHERMONT (O Sr,) - Discurso 
pronunciado na sessão de 26 de se• 
tembro, na discussão da proposição 
conce?~ndo, o credito. de 84:755$170 
no Mm1steno da Fazenda, Png, 491, 

LEI N. 938 - Discussão do projecto do Senado 
regulando os casos da applicnção da 
lei n, 938, de 1902, Pngs. 151 c r6o, 

LAURO SODR~ (O Sr.) -. Discursos pro· 
nunciados nas sessões de: 

8 de setembro : 

Justificando uma moção de felicitações 
ao Sr. Santos Dumont, Png. 3og, 

12 de setembro : 
Sobre a secca nos Estados do Norte, 
Png. 363. 

- 15 e 17 de setembro : 
Na discussão do projecto de soccorros . 
ás victimas da secca, Pags. 38o e 
395· 
17 de setembro : 
Justificando o projecto que manda in· 
demnisn1· a D, Josina Peixoto, viuva 
do Marechal Floriano Peixoto, da des
peza que fez com a construcção do 
sepulcbro do mesmo Marechal. Png, 
3g4. 
21 de setembro : 

Respondendo a um discurso pronun· 
cindo na sessão anterior pelo Sr. Vi· 
cente l\lnchndo, Pag. 410, 

z3 de setembro : 

Na discussão do projecto mandando 
indemnisnr as despezns feitas na con
strucção do sepulchro do Marechal 
Florinno Peixoto. Pag, 474. 
z8 de outubro : 

Na terceira discussão do orçamento 
do 1\linisterio dn Guerra. Pag. 861, 

LICE:iÇAS--Discussão dos pareceres da Com
missão de Constituição, Poderes c 
Diplomacia concedendo as licenças 
pedidas pelos Srs, Senadores : 

Constantino Nery •. Pag, J87, 
José Bernardo. Png, 387, 
Nilo Peçanha, Pag, 964. 
Paes de Carvalho, Pngs •. 386 e 737, 
Pedro Velho, Pag. 727, 
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LICENÇAS-Discussão das proposições conce· 
dendo licença : 
Ao alferes Paulino Julio de Almeida 
Nuro. Pags. 570, 672 e 681. 
Ao Dr, Alfredo Moreira de Barros 
Oliveira Lima, Pags, 151, r6o, 174 c 
179· 
A Augusto Moreno de Alagão, Pags, 
775. 798, 817 c 826, 
A Bento José da Silva. Pags. 571, 

672 e 681, 
Ao capitão de mar e guerra José Frnn· 
cisco da Conceição. Pags. 275 e 286. 
Ao Dr, Carlos Borges Monteiro, 
Pags, 401 e 471. 
A Ernesto Rivicre, professor do Col· 
legio Militar. Pag, 7. 
A José Dionysio Meira, assistente do 
Observatorio do Rio de Janeiro. Pags. 
2o6 e252, 
A José Joaquim de Miranda, conferente 
da Alfandega de Santos, Pag, 7• 
Ao Dt. José Lopes da Silva Junior. 
Pags, 704 e 747. 
Ao bacharel José Nabuco Neiva. Pags. 
653, 66g e 681. 
A João Augusto Antunes de Freitas, 
Pags, 151, 16o, 174 e 179. 
A João Baptista Cotrim Aranha. Pags. 
366, 375 e 470, 
A João da Motta Macedo, Pags, 3o7, 

.31o e 317, 
Ao Dr. Luiz Cruls, Pags, 571 e6oo, 
A 1\lanoel Candido Cordeiro Dias, 
em pregado da Estrada de Ferro Central 
do BrazU, Pags, 77, 85 e 150, 
A Maximiano Rodrigues Barbosa. 
Pags. 775, 798 e 8o3, 
A Oscar Pientznauer, commissario da 
Armada. Pags, 203 e 205 • 
Ao Dr, Peàro Pereira Chermont 
Rayol. Pags, 567 e 654. 
Ao Dr, Samuel da Gama Costa Ma c• 
Dowell, Pags. 151, 161, 174 e 179. 
A Ubáldo Ramalhete Maia, ~' escriptu· 
rario da Delegacia Fiscal do Espirita 
Santo, Pag, 17. 

LOTERIAS -Discussão da proposição sobre a 
ver.da das loterias estndoaes na Capitul 
Fóderal, Pags. 366 e 375· 

:MANUTENÇÃO - Discussão da proposição 
concedendo o credito de 4:2oot. ouro, 

para n!tender 4manutençiio, no estran· 

geiro, do alumno da Escola Polyte· 
chnica Asdrubal Teixeira de Souza, 
Pags. z3 e 86, 

MARTINHO GARCEZ (O Sr.)- Discursos 
pronunciados nas sessões de: 
lo de agosto : 
Na discussão da proposição sobre . 
desapropriações. Pag. 87. · 
17 de outubro : 
Sobre a identificação anthropometrica 
na Casa de Detenção. Pag. 767 • 
15 de outubro: 
Sobre a identificação anthropome
trica na Casa de Detenção. Pag, 73r, 

MARTINS TORRES (O Sr.)- Discursos pro· 
nunciados nassessões de : 
11 de agosto : 
Pedindo dispensa de servir na Coni. 
missão de Justiça e Legislação, Pag. g.:, 
26 de agosto : 
Sobre eleições em Nitheroy. Pag. 233. 
27 de agosto : 
Sobre occurrencias nas eleições de 
Nitheroy. Pag. 248. 

MEMORIA HJSTORICA- Discussão da pro. 
posição concedendo credito para a 
publicação da Memoria Hislorica da 
Faculdade de Medicina da Bahia, 
Pags, 23 e 86. 

MOÇÃO apresentada pelo Sr. Laura Sodré 
applaudindo a obra de sciencia do 
Sr. Santos Dumont. Pa~s. 3ro e 
317. 

MODIFICAÇÃO do decreto n. 38r2, de rgco 
- Discussão da proposição que a auto· 
risa. Pag. 255· 

MONTEPIO - Discussão da proposição legis
lando sobre certos casos para a per• 
cepção do montepio militar. Pag. 205, 

MUSEU NACIONAL - Discussão da propo· 
siçüo restabelecendo o legar de nntura. 
lista ojudnnte da secção de zoologia 
do M11seu Nacional. Pags. 788, 798, 
817 e 826, 

NAVEGAÇÃO DO ARAGUAYA- Discussão 
da proposição autorizando a modifi

'/ ~ação d• clausula 3S' do decreto de 17 
· de outubro de rgoo. Pngs. 255, 264 

e 296. 
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NOGUEIRA PARANAGUA' (O Sr.)- Dis· PARECERES apresentados pelas Commissões 
cursos pronunciados nas scsl ües de: de : 

29 de agosto: 

Na discussão dn proposição sobre a 
navegação do Araguaya. Pag, 259. 

17 de setembro: 

Na discussão do projecto de soccorros 
ás victimas da secca, Pag, 3g6, 

OL YMPIO CAMPOS (O Sr, l- Discurso pro· 
nunciado na sessão de 23 de setembro, 
respondendo a um artigo d'O Pai:, 
Pag, 449· 

ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA 
GUERRA- Discussão da proposição 

{ fixando as dcspezas do 1\linisterio da 
Guerra para 1904. Pags. eo4, t61 c 
8gl. 

PARECERES apresentr.dos pelas Commissões 
de:. 

Finanças : 

Sobre as proposições da Camara dos 
Deputados abolindo a accumulnçiio 
das cadeiras de logica do Externato c 
lntel'nato do Gymnasio Nacional, 
Png. 65, 
Abrindo o credito de 481$147 para 
pagamento ele Mnnoel de Albuquer· 
que Porto Carrcro. Pag: 486, 
Abrindo credito para impmsão da 
c Revista de Engenharia» na Imprensa 
Nacional, Pag, 445· 
Abrindo credito para a impressão da 
revista da Sociedade de Medicina c 
Cirurgia na Imprensa Nacional. 
Pag, 445. 
A~dndo o credito para pagamento do 
Dr. Alvaro Moreira de Barros Oliveira 
Lima. Pag. 283. 
Abrindo um Cl'cdito extraordino1 io 
de. 2 :8~3$2co ao Ministcrio ela Fa· 
zenda, Pag, 2, · 
Abrindo o credito extraordinario de 
254:400$819 ao Ministerio da Fazenda. 
Pag, 67. 

Abrindo o credito de 4:48~$500 uo Mi· 
nisterio da Fazenda, Pog. 280, 
Abrindo o cred:to de 3o:ooo$ ao Mi· 
nisterio da Fazenda, Pag, 44 3 , I 
Abri~do o credito de I6:7SR$ ao M i· 
nistcrio da Fnzenda, Png. 443. 

Finanças : 
Abrindo o credito de l,oco:ooo$ ao 
Ministe1io da Fnzer.da. Ilag, 443, 
Abrindo o credito de ~4=755$170 ao 
Ministerio da Fnzend1. Pug. 447, 

- Abrindo o credito de 104:542$583 ao 
Ministerio da Fazenda, Pag, 622, 
Abrindo o credito de 32:862$loo ao 
Ministclio da Fazenda. Pag, 706, 
Abrindo o credito de 2:176$633 pura 
pagamento ao almirante Arthur de 
Jaceguay, Png. 750, 
Abrindo o credito de 3:ooo$ ao Mi· . 
nisterio da Fazenda. Pag, 75~. 
Abrindo o credito de 6o2:7o4$66o ao 
1\linisterio da Fdzcnda, Png, 759· 
Abl'indo o credita de 1:41D$16a ao 
Ministerio da Fazenda, Pag. 827, 
Abrindo um credito extraordinario de 
4:200$ ao Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores, P.1g, 3, 
Abrindo Ulll credito extraordinario de 
4:2oo$, ouro, ao 1\linisterio da justiça 
c Negocias Interiores, P.lg, 3. 
Abrindo um credito extraordinnrio de 
4:900$ ao Ministetio dl justiça e Ne
gocias Interiores, Pag. 3, 
Abrindo um credito ao lllinisterio da 
Justiça e Negocias Interiores para 
pagamento de l'encimentos a . empre·· 
gados da Secretaria do Senado. 
Png. 4. 

- Abrindo o credito de mSa$676 ao 
Ministerio da Justiça e Negocias ln· 
teriores, Pag, 70, 
Abrindo um credita especial de 
so:ooo$ ao Ministerio da Justiça c Ne· 
gocios Interiores, Pag, 239, 
Abrindo ._o,.credito extraordinario de 
17:2 5<'$ ao Ministerio da J ustiçn e 
Negocias Interiores, Pog, 241, 
Abrindo o credito extraordinario de 
8:66"$ ao Ministerio da Justiça e Ne· 
goelas Interiores, Pog, 241, 
Abrindo o credito de 1:690$322 no 
Ministcrio da Justiça e Negocias lntc• 
riores. Pag, 3o4, 
Abrindo ao Ministcrio da Justiça c Ne· 
gocios Interiores o credíto de 3z.coo$, 
P~g. Jsg. 
Abrindo. o credito de I0:6ol$934 no 
1\lini!terio da Justiça e Negocias lote• 
riurcs, ,Pag, 3 59, 



' ' 
' 

I 
INDICE XIII 

l' ARECERES apresentados pelas Commi1sões PARECERES aprc!enmdos pelas Commissões 
,de: de: 

Finanças : 
Abrindo o credito de 1oo:oco$ ao Mi· 
nistc1io da Justiça c Negocias lnte• 
riorcs. Pag. 623. 
Abrindo o credito de lo:3oo$ ao ~linis· 
teria da Justiça e Negocias Interiores. 
Pag. 713, 

- Abrindo o credito de 1co:ooo$ ao Mi· 
nisterio da Justiça e Negocios lnterio· 
res. Pag. 713. 
Abrindo o credito de 4:oco$ ao ~linis· 
teria da Justiça c Negocias Interiores. 
Pag. 714. 
Abrindo o credito de 4o:coo$ ao ?ilinis· 
teria da Justiça c Negocias Interiores, 
Pag. 85o. 
Abrindo o credito de 3o:oc0$ ao Mi· 
nisterio da Justiça c Negocias lnterio. 
res, Pag. 86o, . 
Abrindo o credito de25:956$362 ao ~li· 
nisterio da Justiça e Negocias lntaio· 
res. Pag. g6o. 
Abrindo o credito extraordinario de 
4:538$640 ao Ministerio da Industria, 
Viação c Obras Publicas, Pag. 20, 
Abrindo o credito de 25:ooo$ ao Mi· 
nisterio da Industria, Viação c Obras 
Publicas. Pag, 279• 
Abrindo credito para a Exposição 
de Apparelhos a Alcool, Png, 293, 
Abrindo o credito de 7:265$874 ao Mi· 
nisterio da Industria, Viação e Obras 
Publicas. Pag. 356, 
Abrindo ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas credito para 
pagamento dn garantia de juros á 
Companhia Engenho Central de Quis· 
sarni\, p,,g, 357. 
Abrindo o credito de 22:988$86o ao 
Ministerio da industria, Viação c Obras 
Publicne. Pag. 485, 

. - Abrindo o credito de 514:o43$2oo ao 
Ministerio da Jndustria, Viação e 
Obras Publicas. Pag. 486, 

- Abrindo o credito de 49:192$530 ao 
1\linisterio da Industria, Vinçãu e 
Obras Publicas, Png. 556, 

- Abrindo o credito de 1 ,2oo:ooo$ no 
Minislerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas. Pag. 557, 
Abrindo o credito de 179:4oo$ ao ~li· 
nisterio da Industrio, Viação e Obras 
Publicas. Pag, 558; 

Finanças : 
A brindo o credito de 6co$ ao Ministc· 
rio da Industria, Viaçf•o c Obras Pu· 
blicas, Pag, 714, 

- Abrindo ao Ministcrio da Guerra o 
credito extrnordinnrio de 54:546$784, 
Png. 4• 
Abrinclo o credito extraordinnrio de 
948$3~o ao ~linisterio da G~erra, 
Pag. 19. 
Abrindo o credito extraordinario de 
ço2$ ao Ministerio da Guerra, 
Pag, 20. 
Abrindo o credito extraordinario de 
5:o53$763 ao Ministerio da Guerra. 
Pag. 66, 
Abrindo o credito de 3z3:coo$ no Mi· 
nistcrio da Guerra, Pag, 446, 
Abrindo o credito de 2.184:637$ ao 
Ministerio da Guerra. Pag, 706, 
Abrindo o credito de 8:098$120 ao 
Ministerio da Guerra. Pag, 76o, 
Abrindo o credito de 25:CJ90$165 ao 
Ministerio da Guerra. Pag, 955. 
Abrindo um credito extraordinario de 
19:413$701 ao Ministerio da 1\lorinha, 
Pag, 154. 
Abrindo o credito extraordinario de 
3:6oo$ ao Ministerio da Marinha. 
Pag. 156. 
A brindo o credito extraordinnrio de 
166$ ao Ministerio da Marinha. Pag, 
157· 
Abrindo o credito extraordinario de 
28: ooo$ ao ~Iinisterio da Marinha, 
Pag, 158. 
Abrindo o credito extraordinario de 
1-.849:8o6$571 ao ~Iinisterio da Mari· 
nha, Pa~. 243, 

·Abrindo o credito d-. 1.64.1:037$572 ao 
Jlinisterio da Marinha. Pag. 288, 
Abrindo o credito de 1.481:357$512 
ao Ministerio da Marinha. Pag. 3o3, 
Abrindo o credito de 576:334$644 ao. 
1\!inisterio da Marinha, Pag, 442. 
Abrindo o credito de 85o:ooo$ ao 
Minist•!rio da Marinha, Pag. 829. 
Abrindo o credito de 1oo:ooo$, ouro, 
ao Ministerio das Relações Exteriores, 
Png. 403, 
Concedendo licença no Dr. Alfredo 
~lareira de Dnrros, lente da Faculdade 
de Direito de S, !'nulo, Pag, 69, 
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PARECERES apresentados pelos Commissõcs PARECERES apresentados pelas Commissões. 
de: · de: 

Finanças: 
Concedendo licença a Augusto Moreno 
de Alagão, Pag, 706, 
Concedendo licença a Bento José da 
Silva. Png. 557. 
Concedendo licença ao Dr, Carlos 
Borges Monteiro, Png. 377, 

- Concedendo pensão a DD •. Hortencia 
Adelaide Guillobel e Josephina Cons· 
tança Guillobel. Pag. 6a3. 
Concedendo licença a lnnocencio de 
Drummond J uni o r, .Pag. 829. 
Concedendo licença a João Baptista 
Cotrim Aranha. Pag. 281, 
Concedendo licença a João da Motta 
Macedo, Pag, 281. 
Concedendo licença no Dr. José Lopes 
da Silva Junior. Pag. 624, 
Concedendo licença no bacharel José 
Nabuco Neiva, Pag. 555· 
Concedendo um anno de licença a 
José Dionysio Meira, assistente effe
ctivo do Obscrvatorio do Rio de 
Janeiro, Pag •. 158, 
Concedendo licença no capitão de mar 
c guerrnJosé Francisco da Conceição. 
Pag, 243, 

- Concedendo licença ao Dr. Luiz Cruls. 
Pag. 559· 
Concedendo licença a Maximiano Ro
drigues Barbosa, Pag. 712, 
Concedendo licença ao Dr. Oscar 
Vianna, l'ag, 86o, 
Concedendo licença ao alferes Paulino 
Julio de Almeida Nuro, Pag. 556, 
Concedendo licença ao Dr, Rodolpho 
de Paula Lopes, Pag. 851, 
Concedendo licença ao Dr. Samuel 
da Gama Costa Mac Dowel!, lente da 
Faculdade de Direito do Recife. 
Pag. 69. 
Considerando <JUacs os productos de 
facil deterioração para gozarem do lavor 
da lei de 11 de novembro de 1892. 
Pag. 181, 
Declarando a aposentadoria que com· 
pele ao engenheiro Aristides Gaivão 
de Queiroz, Pag. 749• 

- Designando 'luacs os ·productos agri· 
colas e fnbns de fncil deterioração, 
Pag. ss•· 

Finanças: 

Elevando a pensão que recebe o· 
alferes Orozimbo Carlos Corrêa Lemos,· 
Pag. 6s5. 
Elevando de 2$ a pensão e soldo que 
percebe o J' cadete refoMndo Oro
zimbo Carlos Corrêa Lemos, Pag. 484,. 
Estabelecendo obrigações e direitos das 
em prezas de armazens gemes, Pag, 
8SI. 
Fixando as despezas do !llinisterio das 
Relações Exteriores, Png. 957. 
Isentando de direitos de importação o 
material importado para o abasteci• 
mente de agua á ctdade de Belém, 
Pag. 3o2, 

- Isentando de direitos de importação o 
material importado para o aba;teci
mento de agua á capital do Piauhy, 
Pag. Jo2, 
Isentando de direitos o . material im· 
portado pnra o abastecimento de agua 
á cidnde de Friburgo, Pag. 3o3, 
rs,ntnndo dos direitos de importação o 
material importado· pela Intendencia 
Municipal de Porto Alegre. Pag, 3o2. 
Isentando de impostos de importação 
a Companbh Leopoldina. Pag, 181. 
Mandando contar mnis tempo para os 
effeitos da aposentadoria do Dr, Joa· 
quim Candido da Cos~1 Senna. Pag, 
705, 
Mandando contar o tempo que servin. 
na guerra para a aposentndoria de J oa· 
quim Alves Carneiro. Pag. 446, 
Mandando pagar a Augusto Joaquim 
de Carvalho a quantia de 7:915$892, 
Pag, 673, 
Mandando pagar a D. Luiza Duarte 
de Sayão Lobato os vencimentos do 
seu finado marido, Pag, 712. 
Mandando rever a aposentadoria de 
Joaquim de Macedo Pimentei.Pag, 
279· . 
Modificando em varias disposições o 
regulamento das facturas consulares,. 
Pag, 950, 
Permitlindo nos alumnos da Escola 
Polytechnica prestar exames praticas· 
em época irnmediata dos exames. 
Pag, 888. 
Prorogando a licença de Jono Antonio 
·Antunes de Freitas. Pag, 19, 
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PARECERES apresentados pelas Commisslies 
de: 

Finnnçns: 
Prorogando n licença de Manocl 
Candido Cordeiro Dias, Png. 19, 

- Relevando da prescrieção em gue in· 
correu o ex-deputado João de Stqucira 
Cavalcnnti, Png. 92, 
Revelando o ex deputado José Augusto. 
Vianhaes da prescri~çfio em que in· 
correram os seus subsidies Pag, 445, 
Relevando da prescripção em que in· 
correu D, Mana Francisca Mcllo de 
Carvalho, Pag, 759· 
Revertendo em favor de suas filhas a 
pensão que recebia D, Cecilia Car
valho da Cruz Ferreira, Pag. 357• 
Requerendo i~formaçõ~ do Gover!'o 
sobre a propoSição eqmparando o aJU· 
dantc da secção de zoologia do Museu 
Nacional aos assistentes da mesma 
repartição. Pag. 285. 
Requerendo que seja ouvida a Com· 
missão de Justiça e Legislaçfto sobre a 
proposição <\ue abre credito para pa· 
gamento do a mirante Arthur de Jacc
guay, Pag,-31, 
Restabelecendo no Museu Nacional o 
Jogar de naturalista·njudantc da secção 
de zoologia, Pag. 705. 
Sobre o orçamento do Ministcrio da 
Guerra paro 1904, Pag, .761, 
Sobre a percepção do montepio mi
litar. Pag, 153. 
Tornando extcnsi\'O ás Cuixus Eco
nomicas autonomos o decreto n. 961, 
de 7 de novembro de 18go, Pag, 829, 
Transferindo no Estado do Ceará o 
domínio do predio que na cidade da 
Fortaleza scn•iu de deposito de artigos 
bcllicos, Pag. 444, 

- Transferindo para a Sociedade Opera· 
ria de S, José, em Ouro Preto, o uso 
do proprio nacional onde funeciona a 
Dclegaebt Fiscal, l'ag, .402, 
Sobre os projectos do Senado: 
Autorizando o Governo n promover n 
defesa e '' valorisação do café, Pag, 53, 
C reando umn mesa de rendas no porto 
da Tutoya, Pug, 829, 
Mandando indemnizar a viuvn do Mn
rcclml Florinno Pdxoto da quantia 
que dcs~endcu nn construcção do se· 
puichro do mesmo Marccbnl. Pag. 83o. 
Supprimindo as alfandegnede Macnllé,. 

,, 

no Estado do Rio de Janeiro e do Pe-· 
ncdo, no Estado de Alagôas, Pag, g61, 

PARECERES apresentados pellli Commissões. 
de: 

Finanças : 
Sobre a petição de D, Cecilia Gau· 
dino, Pag. 767. 
Sobre o requerimento de Arthur de · 
Carvalho Moreira, Pag. Jo4, 
Sobre o requerimento do ex-alferes do 
Exercito Arthur Pontes de Miranda, 
Pag, 5· 
Sobre o requerimento de José de Souza 
Lima, Pa~. 962. 
Sobre o requerimento de Luiz José 
Monteiro, Pag, z8i , ·· 
Sobre o requerimento do Visconde de 
Barbaccna. Pag. 961., 

Constituição, Poderes e Diplomacia : 
- Concedendo a licença pedida pelos 

Srs, Senadores : 
Constantino Nerr. Pag. 349· 
José Bernardo <J:')Medeiros. Pags, 348 
c 674· . 
José Paes de Carval~o.Pags 348.e 674, 
Nilo Peçanha. Pag. 888, 
Pedro Velho de Albuquerque Mara-· 
nhão. Pag, 656, 
Sobre a eleição no Estado de Alagôas. 
Pag, 838, · 
Sobre a proposição da Camarn dos 
Deputados designando quaes os pro• 
duetos ngricoL1s c fabris de facil dete
rioração, Pag, 5 51 • 
Sobre o velo do Prefeito do Districto. 
Federal :i resolução do Conselho Mu-· 
nicipnl r.oncedendo certas vantagens 
ao Bnnco Predial dos Empregados 
Publicas, Pag, 917. 
Sobre o velo do Prefeito do Districto 
Federal :i resolução do Conselho Mu
nicipal mandando abonar vnntage~s 
nos ex-professores das escolas do 
Z' gr1ío, Pag, 478, 
Sobre o veto do Prefeito do Districto 
Federal :i resolução do Conselho Mu· 
nicipal relativa ás normalistas diplo
madas pelos regulamentos de 1881 e 
1893, Png, soo, 

Instrucção Publica : 
Sobre n proposiçi\o da Camarn dos 
Deputados creando seçunda época de' · 
exames de preparatonos. Pag, S5o~ 
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XVI INDIO& 

-·--~-------------------------------
PARECERES apresentados pelas Commi&sões PARECERES apresentados pelas Commissõcs 

de: de : 
Instrucção Publica, 

Sobre as razões do~"'" do Presidente 
da Republica á molução do Congresso 
Nacional qJe concedeu permis&ão a 
Antonio Medeiros da Silva para nova· 
mente matricular-se. Pag. 477. 

Justip e Legislação: 
Sobre as proposições d.1 Camara dos 
Deputados: 
Applicando a todas as obras da com· 
petencía da União c do Districto Fc· 
dera! as disposições do decreto de 10 
de julho de 1855 com alterações. 
Pag. 21, 
Concedendo licença ao Dr, Pedro 
Cbermont Rayol, Pag, 488. 
Creando uma caixa beneficente na 
llrigad• Policial. Pag, 498, 
Declarando a aposentadoria que com· 
pele ao engenheiro Aristides Gaivão 
de Queiroz, Pag, 749· 
Marcando o numero.,de juizes do Su· 
premo Tribunal Federal na revisão dos 
processos crimes, Pag, 368, 
Modificando a lei organica do Districto 
Federal, Pag. 812. 

Regulando a expulsão de estrangeiros, 
Pag, 276, · 
Relativa a procurações por instru• 
menta particul.ar do proprio punho. 
Pag. 285. 
Sobre o penl>or agrícola. Pag. 248, 
Sobre o projecto de reforma eleitoral, 
Pag, 217. 
Sobre os projectos do Senado: 
Concedendo o divorcio, apresentado 
pelo Sr, Martinho Garcez, Pag, 182, 
Dispondo sobre a fundação de colonias 
corrcccionacs. Pag, 245. 
Permittindo a extracção e venda na C a· 
pita! Feclcral das loterias estadoacs. 
Pag. 285. 
Suspendendo a pratica de ident!ficJção 
an thropometrica na C as• de Dcten· 
ção. Png. 448, 
Sobre a legalidade da promoçf1o do 
vice·nlmirante Aril1ur ile Jaceguny, 
Pags. :61 e 756, 
Sobre o !.'do do Prefeito do Districto 
Federal :i resolução do Conselho Mu. 
nicipal autorizando um esterno de 
verba, Pag, 569, 

Justiça e Legislação : 
Sobre o velo do Prefeito do Districto 
Federal á resolução do Conselho ;\lu· 
nicipal dando força obrigatoria á lei 
n, 5o8, de 31 de dezembro de 1897. 
Pag. 499· 
Sobre o ''d<> do Prefeito M Districto 
Federal á resolução do Conselho ~lu· 
nicipnl instituindo um premio deno
minado •Santos Dumont>. Pag. 811, 
Sobre o ''"'" do }'refeito do Districto 
Federal :i resolução do Conselho Mu· 
nicipal mandando aproveitar como 
I' official o funccionano addido c en
carregado do plantio, Png, 429. 
Sobre o veto do Prefeito do Districto 
Federal á resolução do Conselho Mu· 
nicipal regulando as autorilações para 
abertura de creditas, Pag, 689, 
Sobre o vt/o do Prefeito do Districto 
Federal á resolução· do Conselho Mu· 
nicipal relativa aos alumnos da Escola 
Normal, adjuntos effectivos, Pag, 625, 

i.'llarinha e Guerra : 
Sobre as prop()!;ições da Cama r a dos 
Deputados : 
Dispensando de exames praticas, Pag, 
187. 
Fixando a furça naval para 1904, Pag, 
4:7. 
Mandando graduar os officiaes do 
Exercito e Armada nos casos que in· 
dic.1. Pag. z4o. · : 
Mandando valer para o cffeito das pro• 
moções o tem~o decorrido de 11 de 
março n 23 de JUnho de 1891, em que 
o alferes Olympio de Abreu Lima 
exerceu o cargo de ajudante de ordens 
do governador do Estado de S. Paulo, 
Pag. 83o. .. 
'Reformando~ Corpo de CÓmmissarios 
da Armada, Pag. 294. . 
Relativo á percepção do montepio mi
Jitar. Pag, 153, 
Relativa á reforma do I' tenente l>ono
rario da Armada Antonio Candido da 
Silva Pimcntcl, Pag. 3SS· 
Indeferindo o requerimento do Z' Ca· 
dctc·snrgento Pompilio Dantas Baccl
Jar. Pag, 477• 
Sobre as emend>s approvadas cm 
2a discussão a proposito da fixnçflo de 
forças de terra para 1904, Pag, 176, 
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lNDJOil XVII 

PARECERES apresentados pelas Commissões PINHEIRO MACHADO (O Sr,)- Discursos 
de : pronunciados nas sessões de: 

Justiça e Legislação : 

Sobre o requerimento do ex·alferes do 
Exercito Arthur Pontes de Miranda, 
Pag, 5. 
Sobre o requerimento de José de Souza 
Lima, Pag, g63, 
Soore o ••tio do Sr, Presidente da 
Republica á resolução do Congresso 
reorganizando o Asylo de Jnv.1lidosda 
Patria. Png, 656, 

Obras Publicas e Emprczas Privilegiadas ; 

Sobre as propo<içiies da Cnmara dos 
Deputados : 
Concedendo ao engenheiro Eugenio de 
Andrade privilegio para a construcçi\o 
de uma estrad;t (e ferro electrica d:t 
Capital Federal a Pctropolis, Pag. 
232, 
Modificando a clausula XXXVIIl do 
contrncto celcbr.tdo com a Companhia 
Ferrea c Fluvial do Tocantins e Arn· 
guaya. Pag. 233, 

Policia: 

- Alterando varias disposições do Regi· 
menta do Senado. Pag, 501. 

- Sobre as cmendns apresentadas ao pro
jecto de reforma do Regimento, l'ag. 
832, 

PAGAMENTO DE OKDENADO- Discussão 
da proposição :mtori7. .ndo o paga .. 
mcntn de ordenados devidos ao Dr, 
Alvaro Moreira de Barros Oliveira 
1 ima, Pags, 342, 351, 366 c 375· 

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS- Dis
cussão da proposição nutorizandu o 
pagamento a D, Luiza Duarte Sayf•o 
Lobato dos vCncimentos de seu finado 
marido. Pags. 788, 798 c 847. 

PENSÕES- Discussão do parecer da Com
. missão de Finanças indeferindo o rc· 

qucrimcnto de D, Ct•cilh Gaudino, 
Pag, 8o6, 
Di:icus~fiil das proposições da Cmnul'il 
elos Deputados : 
Concedendo pensão a DD, Hortcncia· 
Adelaide Guillobcl c Jrscphina Con· 
stança Guillobel. Pags, 7J8, 816 c 826. 
Rcv('rtcndn cm Í.Jvor d:1s suas filhns 
sobreviventes a pensão que rcctbia 
D, Cecilia Carvalho da Cruz Fcrrcim, 
l'ags, 409,414 c 471, 

5 de ago;to : 
Na discu!São da emenda da Camara 
dos Deputados ao projecto que concede 
credito para png .. mento de empregados 
da Secretaria do Senado. Pags. 2 5 c 27. 
13 de agosto: 
So~rc o regimcn da reforma compul• 
sorta, Pag, 142. 

PIRES FERREIRA (O Sr,)- Discursos pro· 
nuncindos nas sessões clc: 
7 de agosto: 
N.1 discussão das foi'Ças ele terra para 
1904, Pag. 63, 
21 de agosto: 
Na Ja discussão d:1 proposição fixandn 
as forças de tcrr.1 p.ora I 904, Pag, wo, 
9 dc setembro: 
N.t discussão da proposição relativa :1 
reorganização do corpo de cnmmi:;s·1· 
rios da Arm:1da. Png. 323, 
12 de 'fl"'"bro : 
Sobre a demora da discussão do pro. 
jccto relativo á reforma compulsaria. 
P.tg. 363. 
t 5 de setembro : 
Na cliscussão do prnjccto de socc:orros 
ás victimas da EOeCCI. Png, 3H-t.. 
19 1lt! ~ctcmhro: 
H.c!itpnndl~ndo a um l!iscun:;o do S!'. 
Vicente ~Ltchildo, Pat:. 40X, 
23 de sctclllbrn: 
Na cliscu:-!.ãJ c.l.1 propusiçã11 c1mc~·· 
dt'ndo lict::nça ao Dr. Carlos Uorgt:s 
1\lonltil'o. PoJ~!· 4? 1. 

· - 26 de setembro: 
Na discussão cln prnpnsiçfin cnncc· 
tle•do n credito de 84:755$170 ao Mi· 
nistcrio da Faz~.:nd l. Pag, 492, 
26 de 5Ctcmbrn: 
Na discussão {h p1opnsiçãn cnncc .. 
tlcndn o cmlitn de 84:755$t70 ao Mi· 
nislcricl da Fan·nda, Pnl~· 49tl, 
9 de outubro: 
Na di!ICIIS!ifio da proposição conce
déndo licença ao bacharel José Na· 
bueo> Neiva, Pag, 61í9, 
~3 ele ontuhrn: 
I'\ a dit:cm&\Hl da J•H'j'r tição rrltJiiva 
ao pa~mncJllo cio nlnumme AllhUI de: 
Juccg~tay, l'ag, M17. 
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:XVJ!l INDIIJE 

PREMIO - Discussão da proposição autori· 
znndo o pagamento do premio de 
viagem ao alumno da Faculdade de 
Medicina da Bahia Antonio de Prado 
Valladarcs. Pags. 22 e 86, 

PRESCRIPÇÃO - Discussão da proposição 
relevando o ex· deputado João de, Si
qucim Cavalcantt da prcscripção cm 
que incorrera. Pags, 179, !83 e 185, 
Discussão da proposição relevando da 
prescripção em que incorrera o ex
deputado José Augusto Vinhaes. Pags. 
497 • 56o. 
Discussão da proposição relevando da 
prescripção em que incorrera D. Maria 
Francisca de Mello Carvalho. Pags. 
8o6, 816 e 826, 

PRETENÇÀO-Do alferes do Exercito Arthur 
Pontes de Mir:mda, Discussão do 
parecer sobre a pretenção dCl'se official. 
Pags, 183 e 185. 

RAMIRO BARCELLOS (O Sr.)- Discursos 
pronunciados nas sessões de : 

6 de agosto: 
Na discussão das forças de 
1904, Pag. 47· 
10 de agosto : 

terra para 

Na discussão da proposição sobre 
desapropriações, Pag. 88. 
11 de agosto : 
Na discussão do projecto sobre a de· 
fesa c valorização do café. Pag. 109, 
22 de agosto: 
Na discussão da proposição melho· 
rando a ref<.rma do coronel Francisco 
José Cardozo Junior, Pag, 212. 

29 de agoSio: 
Na discussão da proposição sobre a 
navegação do Arnguaya. Pag. 258. 

De Luiz José Monteiro. Discussão do 
parecer da Commissão de Finanças, · 
Pag. 3o7. 

3t de agosto: 
Na discussão do projecto relativo á 
reforma do coronel Francisco José 
Cardozo Junior, Pag, 268, 

De Pompilio Dantas Baccllar, Discus· 
são do parecer da Commissão de Ma
rinha e Guerra, Pag. 554. 

PROJECTOS DE LEI apresentados pelos Srs.: 
A. Azeredo: 
Sobre a applicação do art, I' do de· 
creto n, g38, de 29 de dezembro de 
1902; Pag. So, 
Barata Ribeiro: 
Marcando prazo nns eleições para 
preenchimento das vagas que se derem 
no Congresso Nacional. Pag, 217. 

- Barata Ribeiro : 
Sobre a identificação de presos sen· 
tenciados, Png, Sor, 

- F, Glycerio : 
Derogando o n, ~ do art. 3• da lei 
n, 23, de 3o de outubro de 1891. 
Pag, 846, 
Laura Sodré : 
Mandando indemnizar a D, Josina 
Peixoto da despcza que fez com a 
construcção do scpulchro do Marechal 
Floriano Peixoto, Pag. 395. 
Laura Sodré e outros Srs. Senadores: 
Substitutivo do projecto sobre soe• 
corras ás victimas da sccca, P ag. 396, 
Vicente Machado : 
Substituindo a proposição que regula 
a expulsão de estrangeiros. Pag, 424, 

23 de setembro: 
Na discussão do projecto mandando 
indemnizar as despczas feitas na con· 
strucção do sepulchro do Marechal 
FJoriano Peixoto, Pag, 475· 
20 de outubro: 
Na discussão da proposição relativa ao 
engenheiro Aristides Gaivão de Quei· 
roz, Pags. 799· 
23 de outubro: 
Na discussão da proposição relativa 
no pagamento do almirante Arthur 
de Jaceguay ,· Pags. 823 a 825, 
26 de outubro: 
Requerendo a suspensão t:ia sessão e 
um voto de profundo pczar pelo falle. 
cimento do Dr. Julio de Castilhos, 
Pag, 839, 

29 de outubro: 
Sobre a tracção da artilharia no nosso 
.l~xcrcito. Png. Sgo. 

RECEBEDORIA -Discussão da proposição 
d:1 Camnra dos Dcputildos creando 
dous Jogares de fieis na Recebedoria 
d:1 Capital Federal. f'ag, 6, 

REDACÇÃO das emendas do Senado ás pro· 
posições da Camara dos Deputados: 
Abrindo o credito de 104:542$583 ao 
Ministcrio da Fazenda, Png. 790· 
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REDACÇÃO das emendas do Senado ás pro· 
po;ições da Camnra d~s Deputados : 

Abrindo ao Ministcrio da Fnzcnda o 
credito de 4:482$)00. Pag, 36g. 
Ao orçamento do Ministerlo da Guerra. 
Pag. 920, 
Autorizando o pagamento devido ao 
Dr. Alvaro Moreira de llarros Oliveira 
Lima. Pag. 3g3, 
Concedendo licença a Augusto Moreno 
de Alagão, Pag.838. 
Concedendo á Sociedade Operaria 
S. José de Ouro Preto o uso de um 
proprio nacional. Pag, 561. 
Creand,, uniU ctixa beneficente na Bri· 
gada Policial. Pag. 626, 
Contando tempo para a aposentadoria 
do engenheiro Aristidts Gaivão de 
Queiroz, Pag. 861. 
Relevando da prcscripçiio cm que in· 
correu o ex-deputado José Augusto 
Vinhaes, Pag. 566, 
Rcorganisando o corpo de commis· 
sarios da Armada, Pag, 349· 
Tornando applicavcis ás obras da com· 
petencia da União c do Districto Fe· 
dera! as disposições da lei n. 816, de 
10 de junho de IBSS· Pag. 182, 

Dos projectos do Senado: 

Abrindo o credito de 3:692$912 ao Mi· 
nisterio da Industria, Viação e Obras 
Publicas. Pag, 70, 
Abrindo o credito de 491~088 ao Mi" 
nisterio da Justiça e Negocias Jnte' 
ri ores, P&g, 79, 
Autorizando as despezas necessarias 
com os soccorros ás viclimas da secca. 
Pag. 403, 
Concedendo licença ao Dr. Luiz Cruls. 
Pag. 626, 
Determinando que a disposição do 
art. r• do decreto n. 9J~, de 29 de de· 
zembro de 1902, só ê applicavel aos 
ctSos do art. '59, n. r, e 11 r' e 2• do 
n. 3 da Constituição. Pag, 488. 
Elevando a pensão que recebe o ai· 
feres Orozimbo Carlos Corrêa de Lemos, 
Pag. 674. 
Sobre n reforma do I' tenente hono· 
rario da Armada Antonio Cnndido da 
Silva Pimentel. l'ag. 562, 

Transferindo para o Estado do Cear~ 
o dominio de um proprio nacional, 
Pa~. s6s. 

REFORMA - Discussão da proposição me· 
lhorando a reforma do coronel Fran
cisco José Cardozo Junior. Pags, 2o6 e 
264, 

Sobre a reforma do pharmnceutico An· 
tonio Candido da Silva Pimentcl. 
Pags. 409• 41 S e sor. 

REGIMENTO DO SENADO- Parecer aa 
Commissão de Policia alterando va· 
rins disposições do Regimento. Pag, 
sor. 
Discussão do parecer da Commissão 
de Policia. Pags, 573, 6ot, 626 c 6S3, 

REQUERin!ENTOS apresentados pelos Srs.: 

Alberto Gonçalves : 

Para voltar á Commissão de Policia 
o projecto de reforma do Regimento, 
Pags, 642 e6s3. 

Arthur Rios: 

Para ser archivada a resolução do 
Congresso que concedera licença ao 
Dr. Mnnoe\ Victorino Pereira. Pag. 
66:. 

Barão do Ladario : 

Pedindo informações da lei que ag. 
grava a taxa da borracha no Estado 
do Amazonas, Pag. 489. 
Pedindo informações sobre a licença 
que tinha sido· concedida no tenente 
Adolpho Lisbôa. Pag. 848. 

Barata Ribeiro : 

Para ser nomeada uma commissão que 
apresente no cid,1dão Samos Dumont 
as congratulações do Senado. Pags, 
3og e 317, 

Bencdicto Leite : 

Para ir ã Commissão de Constituição 
o projecto relativo â reforma do coro· 
nel Francisco Josó Cardozo Junior. 
Pag. 271. 

F. Glycerio : 

Para ser adiada a discussão da propo· 
sição relativa ao pagamento ao almi
rante Arthur de Jaceguay, Pags. 817 
e 823, 

Gomes de Castro : 

Para ser submettida ã Commissão de 
Constituição e Poderes n proposiçlo 
relativa á cabotasem nacional. Pag. 
252, 

• 
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XX INIJIOE 

---·----- --------------·--··-·· 
REQUERIMENTOS apresentados pelos Srs : RUY IlARRuSA (O Sr.) - Discursos pronun· 

ciados naS sessões de : 
Nogueira P.u·;Jnaguri: 
Pam volt~1r á Cnrnmis!ião n proposição 
relativa á J•avcg;Jção do Araguay;,, 
Pag, :2lo. 
Pins Fcrrdra: 
Pllflt voltar á Cnmmis!-ão de !\larinha 
c Guerra :1 proposi~ãn fixanrlo as 
forças de terra para t9"4· Pa~. 65. 

- Ramiro llarcellos : 
P:ua voltar ;:i Cómmissão a proposição 
relaliva á gmcluação dos of1h::mcs do 
Exercito e Armada. l'ag, ~99• 
Thoma~ Delfina : 

14 de outubro: 

juslificando o seu pedido de dispensa 
da Commissf1o do Codigo Civil. Pag. 
715- . 

~9 de outubro : 

Na discussão da proposição modifi
cando li lei organica do Districto Fe
deral. l'ag. 901. 

SECCA - Discussão do prc:iecto autorisando 
as dcspezas mccssurms com soccorros 
;\s victimas da secca. Pags. 378 c J95, 

l';lfa voltará Commissão a proposição SECRETARIA DO SENADO- Discussão da 
regul.mdo li expulsão de cstmn~oiros, emenda da Camara dos Deputados ao 
Pags, 463 e 47o, projecto concedendo credito p.ra p~-

v. 'I 
1 

_, gamento de empregados da Secretana 
tccntc "ac1auo: loS, d p o •3 C tnu o. <! 0 , ... • 

Para ser ardlivada n mnteria cl;t reso .. 
lução do longresso que concedem SEPULCHRO DO MARECHAL FLORIANO 
licença ao Dr. Manoel Victorino Pc. PEIXOTO- Discussão do projecto 
tcira. Pag. 683, mandando indemnisar a vi uva do Ma· 
Para volt." á Commbsão 0 ro'ccto rcchal F'lori~no das dc•pezas que fez 
relativo á rtforma do coronel ri:w~isco na construcçao do sepulcl1~o do mesmo 
José Cardoso juoior, Pag. 268. Marechal. Pags, 473 c 48 •• 

Para \'oltar :i Commissão de Finanças SESSÃO LEGISLATIVA- Discussão da,pro· 
o projecto de soccorros ús victimas dn posição prorogo&ndo nté 3 de outubro a 
secca, Pag. 386, sessão legislativa. Pag. 218. 
Para voltará Commissão de Finanças Discussão d.1 proposição prorogando 
a proposição abolindo a accumulação a sessão legislativa até 1 de novem· 
das cadeiros de logic.1 do Externato bro. Pag. 549· 
c Internato do Gymnasio Nacional. 
P 16 Discu~são da propo&ição prorogando 

ag. • · I ' d d 1 a sessãolegts allva ate r e ezemJro, 
Solicitando informações sobre o des- Pag. 846, 
pacl1o de um carro na alfandega de 
Paranaguá, l'ag. 8o3, Sl<;ISMUNDO GONÇALVES (O Sr,)- Dis-

cursos pronunci.tdos n;tS sessõe~ de: 
ROSA E SILVA (O Sr.) -Discursos pronun. 

ciarlos nas sessões de : 10 de outubro : 

5 de agosto : 
Na discussão da emenda da Cam:•ra 
dos Deputados ao projecto que concede 
CJeditu para pagamento de empregados 
da Secretaria elo Senado, Pag, 28, 
10 de setembro : 
Na discuss>o da proposição concc 
dendo credito para a Exposição do 
Alcool. Pnss. 335 e 34t. 

lWY BAimOSA (O Sr.)- J!iscurso pronun. 
CÍitdo na Sf'S'=l'in de : 

17 de ilHflS!n: 

Explicíindn a sua nuscm:i.L na ses~ão 
anterior, Png. 173, 

Na discussii.o do ·vdo do Sr. Presi
dente da Republica á resolução do 
Congresso que concedera licença ao 
Dr. M.,nocl Viclorinn Pereira, Pag. 
68s. 

ro de setembro : 

Na discu;são da prop•,sição autori
zando o p•1garnentn de ordcnndos de· 
vidas :to Dr. Alvaro ~·1urcira de D.1rros 
Oliveira Lima, Pag. 344. 

23 de setembro : 

Nn discussão da proposição concc
dct•do liccltça .to Jlr. Carlos Dorgcs 
MoHtciro, Png. 47~. 
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INDIOE XXI 

SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA 
- Discussão ela prnpn~içãu m:mdando 
imprimir gríltuitamcnte na Imprensa 
Nacional i1 Revista dessa 5ocicdadc, 
Pags. 549 e 564. 

THOMAZ JlELFINO (O Sr,) - Discursos pro· 
nunciadns n;ts Sl!5SÓC!:! d!.!: 

8 do agosto : 

Snbrc nccurrencias no I istricto fc .. 
dcral, Pag. 74. 

10 ck ;tgosto : 

Na discussão da propnsiçfLD r-.nbrc: dcs· 
apropriações. p,,g, 86, 

8 de setembro : 

N.t discussão da ptnpnsiçãn regulando 
a expulsão de cstrangdros. Pag. 3J3. 

Zl de srtc~nbro : 

Nn cliscussãn da propo•içãn Tt'gulandn 
:.t expulsão de cstrnngdros. Pag. 424, 

29 de flUtubro : 

Na discussão da proposição modi· 
ficando a lei organica do Distdcto 
Federal. Pag. 892, 

UR!lA;-iO DE GOUVfr.A (0 Sr,)- DiscUisos 
pronu.nciados nas st5f:!Õt!S de : 

- S de agosto: 

N·1 discussão da <menda da Camara 
v_ dos Deputados ao projecto que con· 

ccrle credito para pa~nmtntn de cm· 
pregndCls da Sccfct.tria do Sen.1d..~. 
Pilg, 27, 

6 de agosto : 

;1 Na discussão das fnJÇ·IS de terra para 
t9o4, Png. 51. 

- :9 de a1~nsto : 
Na discussão da proposição sobre n 

} navegação do Arnguaya, Pags. :st 
e 26o. 

USO DE PROPRIO NACIONAL - Dis· 
cussãn da propo&içãn cnru:cd, ndo á 
Sociedade Protectora da lniancia Des. 
valida da Fortnh•za o uso de um pro 
p~in nacional. Pa~s, 549 c S63. 
Discussão ela pr pr'!'ÍÇâo concedendo 
á SJ·cieclonc O~craria S. José em 
Ouro Preto o u:-n do proprio nacional 
onde funccionnu u Dclctacia Fiscal. 
P01gs. 477,482 c 559· 

VALORISAÇÃO DO CAFJ\- Discussco do 
projecto autorizandn o Governo •1 pro• 
mover a ddtsa c v•1lnrisação dn café. 
Pags. 96 c 11 t. 

VETO - Discussi10 do parecer da CoJTimis!láO 
rlc Jnstrucçfio Puhlica sobre o ulo do 
P rcoidentc da Republica :1 rcsduçãu 
do CongrctiSO que cnncl•de pcw~is~ão 
a Antonio Mcdcirns da Silvíl para 
mntricular-~c novamente na Faculdade 
de Medicina. Pag. SS3. 
Discussão do parec(r da Commissão 
d~: 1\larinha c Guerr.1 snbrc o VI' 'o do 
Hr. P rcsid< ntc da Kcpublica :í rcso· 
luçãn dn Cnngrcssn que reorgartÍ'lnU o 
Asylo de ln validos da p,,tria. Pag. 747· 

Discussf10 do udo do Sr. Prc;i.lente 
d 1 Rcpublicil á resolução do Con· 
grrSSO !lUC COnCCCkU licença íHI Dr • 
~lanocl·Victorino Perdra, Pags, 681 
e 7o3. 

Discu:-.são do parecer da Com11 :issão 
clc Cnns1iluiçii.o, Poderes e Diplom.tcia 
relativo an '"LHO do Prefeito do Dis· 
tricto F, dera i :í res< Jução dn Con · 
!ielho i\'lunicipal nl'lonnndo vanttgtns 
aos ex-professores das escolm; dn ~o 
gr:ío. Pó!g, 554· 
Discuss··1.n do parcl·er da Comndssão 
de Justiç,t e Ltg:islução sobre (I -,do 
do Prlfl'ito do Diste icto Fedcrnl á rcso· 
lução do Conselho Municipal <JUC 
aulorizou o cstorno da quanti 1 de 
too:oco$ooo, Pag, 687, 

- Discut-~ão dn parecer d·t Commi~são 
de Justiç<l t' Legislação sobre c 1 "Oi•lo 
do Prcfdto do Districto Federal á re
solução do Conselho Municipal rela• 
tiva á abertura de creditos, Pag. 799· 
Discussão do parecer da Commissão 
do Justiça c Legblaçuo sobro " oeto 
do Prcfdto do Districto Fedem) á 
resoluçilo uo Conselho Municipal rela· 
tiva aos alumnos da Escola Nolm:tl 
adjuntos effcctivos, Pag, 721. 

Discussão do parecer da Commis~ão 
de Justiça e Legislação sobre o u•to 
do Prefeito du !Jistrictn Federal á rcso· 
luçãu do Cor.selho Municip,,) que 
toma obrigatmia a lei n. so3, de 3! de 
de1embro de 1897· Pag. S6H. 
Discubsii.n do parecer da Cummisblio 
de Justiça c Legislação sobre o vew 
dn Prefeito do Districto Federal á rc• 
soluçiin do Conselho Municipal rela
tiva ;1o cncarrcsndo do pl:mtiu, 
Pag. 483, • 



,, 

lXII lNDlOE 

VICENTE MACHADO (O Sr,) - Discursos 
pronunciados nas sessões de~ 

4 de agosto: 
Na discussão da proposição fixando 
as forças de terra para 1904, Pag. 11 
Na discussão da proposição abolindo 
a accumulnção das cadeiras de lo~ica 
rlo Externato e Internato do Gymnasio 
Nacional, Pag. 12, 

S de agosto: 
Na discussão da emenda d•t Camara 
dos Deputados au projecto concedendo 
credito para pagamento de empregados 

·da Secretaria do Senado. Pag. 26, 
6 de agosto: 

Na discussão das forças de terra para 
1904. Pug. 34, 

7 de agosto: 
Rectificando a publicação de um seu 
discurso da sessão anterior, Pag. 54• 
8 de agosto : 
Sobre um projecto que apresentara na 
sessão de 1902 relativo á reforma 
compulsoria, Pag. 71. 
8 de agosto: 
Na discussão da proEosição que con· 
cede licença a Manoel Candido Cor· 
deiro Dias. Pag. 77. 

- • to de agosto : 
Tratando de artigos d'O Pais e do 
.C'01·reio ria Mmhn. Pag. 81, 
t3 de agosto : ' 

Sobre o regímen da reforma compu!· 
soria. Pag. 141. 
22 de agosto : 

Na discussão da proposição melho
rando a reforma de' cnrC'Inel Francisco 
José Cardozo Junior. l'ag. 206. 
24 de agosto : 
Na discussão da proposição conce· 
dendo credito para pagamento de 
Cunha, Paranhos & C, Pag. 217. 
31 de agosto: 

Na discussão do projecto relativo 11 
reforma do coronel Francisco José 
Cardozo Junior, Pags. 264 c 271, 
4 de setembro : 
Na discussão tia proposição relativa á 
graduação dos officiaes do Exorcito e 
da Armada,,Pags, 296 e 299. 

VICENTE MACHADO (O Sr.) - Discursos 
pronuncindos nas sessões de : 

8 de setembro : 

Na discussão da proposição regulando 
a expulsão de estrangeiros, Pag. 310. 

9 de setembro : 

Na discuS<ão do credito para a Expo
sição do Alcool, Pag&, 317, 327 e 
341. . 

10 de setembro : 

Na discussão da proposição autori· 
zando o pa~amrnto de ordenados de· 
vidos ao Dr. Alvaro· Moreira de 
Barros O li v eira Lima. Pag, .142. 

12 de setembro: 

Sobre a demora da discussão do pro· 
jecto relativo á reforma compulsaria, 
Pags. 359. 372 e 373. 

1 S de setembro: 

Na discussão do projecto de soccorros 
ás victimos da secca. Pags, 379 e 
382. 

19 de setembro : 

Apresentando um requerimento para 
ser publicado no Diario do Congreuo 
informações prestadas pelo Sr, Mi· 
nistro da Fazenda. Pag. 404, 

21 de setembro : 

Na discussão d • proposição regulando 
a expulsão de estrangeiros. l'ag. 415. 

22 de setembro : 

Respondendo a um discurso do Sr, 
Laura Sodré. Pag. 429, 

23 de setembro: 

Na discussão da proposição concedendo 
licença ao Dr. Carlos Borges Mun• 
teiro. Pag, 472. 

25 de setembro: 

Respondendo a um discurso do Sr, 
deputado Calogeras, Pag, 479; 

26 de setembro: 
Na discussão da proposição conce
dendo o credito de 84:755$170 ao Mi· 
nisterio da Fazenda. Pag, 493, 

S de outubro: 

Na 'discussão da rrforma do regimento 
do Senado. Pag. 573. 
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IND!Cll XXIII 

VICENTE MACHADO (O Sr. ) - Discursos 
pronunciados nas sessões de : 
9 de outubro: 
Requerendo um voto de pezar pelo 
fallecimento do coronel Josino Mar· 
condes de Oliveira e Sá, Pag. 657. 
10 de outubro: 
Na discussão do '"to do Sr. Prcsi· 
dente da Republica á resolução do 
Congress~ que concedera licença ao 
Dr. Manoel Victorino Pereira. Pags, 
683 e 684. 
15 de outubro: 
Tmtando de um incidente occorrido 
na Camara dos Deputados. Pag, 73o. 
20 de outubro: 
Sobre a direcção politica do Estado do 
Paraná. Pag. 790. 
21 de outubro: 
Respondendo a um discurso em que 
foi accusado na Camam dos Depu· 
lados. Pag, 801, 

VOTO (Declaração de) apresentada pelos Srs.: 

Gomes de Castro, na votação da pro• 
posição prorogando a sessão legis
lativa até I" de dezembro. Pag, 846. 

Barão do Ladario, na votação da 
prnposição concedendo o credito de 
1.641 :o37$S72 ao Ministerio da Mari· 
nha. Pag; Js3. 

Barata kibeiro, Gomes de Castro e 
Ruy Barbosa; na votação da propo· 
sição sobre desapropriações. Pags. 95 
c 96. 

Barata Ribeiro e outros Srs. Senadores, 
na votação da proposição sobre des· 
apropriaçõts, Pag, 178. . 

Feliciano Pcnnn e outros Srs, Sena· 
dores, na votação do veto do Sr. Pre • 
sidentc da Republica á resolução do 
Congresso que concedera licença ao 
Dr. M :noel Victorino Pereira, Pag, 
703, 

• 
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. ·· Como.·nao.extsta .na)ol do orçam,ento vi· o'N~gocloslntoriores ·o· crodlto· extraordi"''·· :'':·'J;-, 
:gonte .verba :onde.·poss~ ·ser .c~mprebendida a; na.rlodo 4:200$, ·eni, ou r~, para altender :'lf.'. ·,:c;~ • 
· il!ls~~a.coiD o·rorerldo ,promto, .é .a Commis·. d,spcza c~!U.Il ma.nuienQll.O, · n·oostrangeiro, : •,' r.'&"' 

. . .•· sao .·de Finanças l!_o parecer que o. Sena.üo: do aiumno: .. da Escola Polyt~cbnJco. Asdrublll,>: <.:<'l"! 

.-.:·; :adopto . a' pr~po_slçao da .Cama::a dos Depu· Telxeh•a. de SouZII, • que)lo uno Iootivo:de,: ::;:;';~~ 
• : • 1·, ta~~s,, · ,. ' .. , .. ·: : · ' . '. · .. , • IOOl,o~tovo G" •. promio lnstltuldo peio11rt. 22~ ':;,,:.;.:,~~,;· 

. 
: ·. :';~Salii. .... c!lis:aommisoõés, 3.1 de' J.'uilJ~. de 1903, . tio C01hgo: dos.· lnslltu.toa. Offic···Jaes. ,de,~JIS. ino .<'.~\~ :~ 

. : .. . .!.!.Sigm.iundo: •Gonçalvas, :pro-pres1dente·; '-"- Superior. e Seonndarlo,. ... · : .. · .. ~,.,, •.... -·<,)~]..;;: 
: · .. ,Ramiro,Btlt·cellos, ,relator.- Justa 0/oermont. · .' Art. 2.• •. Revogam·se. _11!1 :.dlsposJçoes .Oiik· .,;;,!! 
·· ·• -~J Joaguim de Sou•a :...uen6dicló Leile .contrario.:>. · · ·· · . · .. · : . .,. .. , .. ·::·~! 
~: · • .. : .. ·. · ·' ...• : . .. ' : . :: , . . . . ·.· .·· · • .· •· .. camU:ra dos tioput!ldill, 10 de julho deJooá;~.··;:,};~~ 
::·.: ·: PROPOSIÇÃO DA CAMADA DOS DEPUTADOS, N, 3!, ·~F,·. de Pa~(a Uui171arc!'Íl, Pres!dente,..-M!~·. ;;·. :;:'~ 
::;·é·:·> ·.:;Dfl'1.1903,' A QUE SE .REFIIIRE ·o·t•AREOER .noel de Ale»car.GuimariTes, i•. Secrela.rJo;-:-·;i:c'~.\~' 
.:;·:>:··'·suPRA,':.·. · · ·· . . · ·, · ·:·: · .. ·. · . .. :···' · Tloama~ ·pompeu .Pinto· Accialvl 2'. Seore•· .::•:.-'·Í~' 
,.,. .... -,! ... ''"'"··----··- .• , '; ,· .•.. - .• ., . ' .... i . _, . · .. ·· ,.. . . '" .· ,,- jJ-:i ·ii ..... ~ 

-;;•,".--· , •1-.:·.· • .• .•• • •• • • • •• • • .. •• 11q\t I) . · · · ·.- . · · · -. ..• •-"'· -~·-~\1-U 

;,;··,::oiJOrigressoNáclonalresJivo::• ·-< ' · · '· .·. ). · ·: ·· ·.· -· .··,::··:::;;;;1;~ 
·:;\i,:i~{uliico;FJca'oPréstiiont~·daRepubÍ!cà .... · N.7i~l903 .. ··•·· .. ·' .. ,; .<.:;:~ 
·c, ·autorizado n abr.ir ao MinisterJo dn Justiçae. . . .·. , , · . . · · · · . · · : ·· ·.::1!•;\l:i!t 

... ·~cgoolo8 ·,rnterlorcs.o credlto •o~~r~ol:dl~a.t•Jo· .A ·proposlçiío n; 36; •: do 19J3, da. Camam:::, .. ;·~~t~ 
· · · .·. doJ:2UQ$, ,ao ·cambio par, ·:·paro..p.'om1o. de dos Doput.!ldos: aulot:lza o Podot··Executlvo· a.:.·,.~.~ 
.. · vi~gem ao a.lumno 11~ Faould~dc de: M'ediolna abl'ir .ao· Mioistot•io . da, Justi~o. e Nogocioa·i.'/if~ 
· .I\& Bahla:Antonio·t!oPrado Vaiiadaro~, (or- Interiores o credito oxtt'llot•Jinariodo 4:900$, .. ·•···1:7),'~ .. · m~do om, 1902, 1 do, accordo co111 o ·disposio so~do 2:540$ plra atte_udor 11 dospoza .com.' a~:,:::~~· 
. . . .no·. art, .l!el.do' Codigo <ios.InstituloJ Ol!ic!Jíes puuUcacão da •Momorm Historlca•. da Faoul,. ::•:,)1:'1i[:· 

•·· ·· do'·llnsino sup9rior, e _Seóundarjo, em vigor dado 'de Modioinll. do. Bll.IJ!n,. relaliv~ ·~~ ··::~~ 

.. . . . . . . . . -· :._. -:-~ ,.._ .. ,'\,:~:·~·L.:·~~ 
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, , ANNAEB DO SENADO 

Martinho Gill•cez, Coelho e .CanipOll, , Arthut• 
Rios, Ruy Barbosa, Martins. Tot•i•es_, ',Tflomaz 

TRADA~nos, DE coMmssiiEs. Dolflno, Lopes Chaves •.. FmnCi~co • Glycorlo, · 
. _ .· ·: , ... · . Alfl•odo Ellls, Urbano do Goul'ôa,Rodriguos · 
O· Sr: Prealdente-Constando a Jardim, , J.oaqmm ·Murtlnho,' ~ot,,~llo~ ,J\• 

ordem do dia de trabalhos de com~issõcs, Azcrodo, V!cento Machad_o, Brazillo. da· I;uz, 
darei a palavra aos Srs. Senadores que ·a Gnitavo·RJChard, Herclilo Luz o, Julio.J.lro-

. ~:uelram para assumpto do oxpJdionto. ta (36). · · , , · · , _ '- . 
f'ausa.) Nin<uem podmdo a palavt•a, vou, Deixam de comparecer 'com causa parti·· 

· evantmr a ses;ão, designando rara ordem uo, cipada os Srs. J. catunda,_Alborto Gonçal· 
·.-.dia da sessão seguinte: vos, Nilo , Pcç.~nha, Henrique Coutinho, 
· ' 3.-discussão da propos:cão da camâra dos Constantino Nory, Paos do Carvalho, Justo_ 
· ·. DepUtados, n. 130, do 1902, determinando Chet•mont, Gomos de Castro, JosO Bernardo, 
. :' que o tbesourolro· da ltocebodoria d~ Capital Po!lro. Volh~, Gama· e · ~lollo,. Herculan() 

· Federal terá mais · dous fieis com as attrl· Bando1ra, Si!l'lsmundo G~nçalvc~, .B. de-Mon· 
' bulções e vencimentos dos existentes . . · dança· S~brm.ho,-, ·Vfl'gtllo Damaz!o; · Cleto 

· · · _ . . _. ' , Nunos, Stquetra Llma,L'lUro Sodré, Barata 
3• dlscussao .da propOSiçao da CaJ!Iara dos .Ribeiro,: Va~·de Mollo, Buono BI•antlão(Feli-. · 

:.Deputados, :.n. 11, do 1903, ·a~toriZand~·o ciuno Penna, ,Joaquim 'd~ Souza, Follppo 
Presidente, da Republica .a abrir .o credito Scbínidt'o·Ramiro Barcollos (25), ·,: · ; : · 

:·. oxtraordinarlo do ,9:000$, pam pagamento · , , . -.· · ·' · · •. · · ·: · ·· · .. · 
. do. premio ::arbitrado pelo Governo ao D.·. E Ilda, posta om dlscus_sao _o sem dobaie 
.. JoãoMondos dri Almeida Junior, lente da Fa· appt•Jvada U. acta da sossao _antor!ot•.: ,, ,. , . 

culdade.do Dit'llito doS. Pat\IO, pela sua obra · . . . · · · 
, Processa. Ol'imina1 Br~ileira e da despoza · . O l!lr. A',' Azeredo '(sllppld>ite, se>;· 
· ., .·· com a. Impressão de 1.000 exemplares do ~'nda de 1• Secretario), dá. conta-do. segui~ tá 

·. mosmo trabalho; · · · · . ·'''' · 
·. · · · · · 3• discussão 'tl~pt•oposlção· da Gamara dos EXPEDIENT'g ·. . •.•.... '' '' ;~. 
'. oepútados, n •. 22, _do 1903, .autorizando o ' ' '. .. ·. '.· . ' ' 

.• ,.,, .•. '·· "_ .Prosldent&.da Republlca a conceder licença; . Requerimento em que· Antonio.·.Fmnolsco 
.. com· todo o ordenado, ata um anno, no con· do Paiva, .pntrão-mói' Interino da Capitania 
:' terente d11 Altllndogn do Santos .TosO Joaquim dos Pot•tos.do.Estado do Ma1•anbão .. o:contra~ · 

'do Mirando, aftm do tratar do ~ua saudo mestre .do corpo.do. officiaos ·marinbeiroa; 
. onda lho convier: · · · . .allegnndo soPviços quo·tem prest·1do om,:dk 

.· ··. . S~ disctissão da: proposiçii~ da CÍiniara do! versas épocas o. havot•, sido. reformado em .. 

. . . Deputados~ n. 25·, de 1!103, autorlzando.o consoquenoia do.fet•imontos rucob!dos quando 
Presldonlo i! a Republica .a concedO!'. um mostre do vapor S. Salvadàr,. m•ma•lo :em 
anno do, licença, com todo o.ordonndo, a guert•a, podo a sua inclusão no-.corpo do 
Ernesto do la Rlv!Oro, professor do Collogio 'patt•õcs·mOres: crendo ·por decreto do 5.-do 

, , Militar, para tratar de. sun .. saude onda dezembro de·l900.- A'· .Commlsoão_'do,·,:Ma:. 
·,_Julgarconvenionto. · · · rlnhao.Guerra. . , . · ·.;· _, ... ,: 

Lôvanta-se a sessir'o ao moio'dia e 40 mt. o sr. Tbomaz DeiOno ''(súp~ 
nutos, , · planto, servindo da 2• "crctario),decla\·a·quo· 

niio h a pareceres, , , ' '" ' 
·E' Uda,·posta .om dl~cussão c, soJli, ,debate: .·:· . · 

.. . approvada 11. rédltQção flnal do. projecto do.· . : 
44~ BEssXÓ EH 3 DE AGOSTo Íli~ 1903. Sonndo;:n::: IS, do corrente anno, su bstitutlvo . 

.- - do do n; 18,doJ901, que crêa uma;alfnndej!'n 
·. ,' :·' ·:P,·asidencÍa aó·s,· •. Affo'nsó'.J'cnna : ~o Io'gat' denominado,.,. Foz diUguíis_sit,j-,li~ · 

·", .; .:.,·,. . .. ::;, , . ·. , .~~~do.do.Paran~.- ... · , .. _. :: .. :::·::: 
. , .. ·! ·A'-mola bot•a ·.tlep~is. do moto-dia abt•o·so ···o:,, · . , :· :·: _-,. · · ' · · .. ·.': •=': ·:··":' :< 
·: .. li-Sessão a q,ue. conoor!•om os St•s, SonadoriJs :::;; ··. ,, '• ··ORDEM'DO DIA · ''-: ·· ·' ·' 

· • PJnholro. Machado, .er.sta Azevedo, Jonatlmj · :·.~,, ' :" ,· · : ·" 
_.Pedrosa, Manool ljarata,,· Rel[ort Violr~, , FtEis·'no TUEs'ouaEÍRo DA'RE,CEDEDonrA~·: 

1
• 

Bonedlcto -Ltilto,. Piros, Ferreira, Alva1o · . nA OAPITAL l'BDERAL · "''"'""·' 
·Mondes, NoguO!I'II Paranaguá, Nogueira · . · .. ,, , ,. :, ", 
Aocioly, Joiio· C9rdcil~o, · .. Fot•roh•a Ciw.vos, , , .... : · : , .~ · .. , , , , .... ~:.:-::' ·. 
,Almold~ Bat•roto, Aivat•o Mnchado;.Ros~.o · .Entra om.3• dlsctts!ao.a .prupu~i(,~O;~a,Ca .. .__ · · 
SU.va, -Manool- .Duat•to, OLympio. Ctlmpo~, mnra dos Deputados, n, 130,-do 1902,;dctoc •. · 
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SESSÃO EM 4 DE: AGOSTO 'DE 1903 
' 

·,.: ;'' 

.< .. :, 
,. lliÍnando'quo o tlic'sourolro da. Recebedoria . O Sr. Pre•ldente- Estú. osgo' · :::. 

· ·da; Cnpit!Li'Fodoral terá mnis dous fieis com !ada n 'mataria .da oruom do dia• Dnrol a ., ·" 
•asatt.l•lbuiçõos·cvoncimontos dos existente!. palavra ao~ Srs. Senadores quo n ~uoiriio ' >;.::i 

,···. N'fnguem peilindo ap·.1Javt•a, oncot'rn·so a pnra assumpto do expediente. (Pa11sa.). ',.f; 
.d. •sc,u,s~.·o:o ..•. ·.·· .... __ .·. .·. . . · Ninuuem pedindo a palavra, ·v !lu lovtt~tar a:. ·:···.;,,?,; 
) · sos,iio, designando· pat•a ordem do dta do. , · .. , ... Rosta,a votos, I! approvada a proposlciio ; ~essão soguinto:. :'~ 
e, sendo adoptada, vae sor suum ,ttlda 4 · ·. :;.· 

· snncoão presidencial. 2• discussão da proposiçiío da Camara dos · · ·· .:.;; 
· · · · · Doputa.dos, n. 58 do .. I oo~, tlxt~ndo a~ f~rças . : ; 
, PREMIOÀO DJt, JOÃO MENDES DE ALMEIDA. do torra para O oxorctclo do J90J; .· ·' '),',; 
· . , · JUNIOR 2: discussão da proposiciio dli .Catitara dos. ·:;;j 

. . •.. .. . . . _ Deputados, n:·2o de JDO:l, auolindo a accuml!·· . ,.,,., 
"'·Entra ,eni 3• discussão a proposlcao 'da Ca- Inçno, · accualmento . existente, das cadet· . ; c;;• 

. Jllara dos Deputados, n. ll, de '1903, autor! ras tlo Jogica do Internato e do ·Externato do • · :<•1 

.zandil o Presidente. da·Ropublica. a .abrir o Gymnasio·Naclonal, sob a ragenciil do um só· ·.~·::;: 
· credito extrnordinario do 9:00~$. para paga· cathodratico; · · · . . · .:~:.':H 

·Dmento~doMpretdnio adrb!Att
1
•ado

1 
pe!Jo: o

1
overn

1
g ato . 3, discu•slio da proposiÇão dO: .cania.ra dos . < ~! 

. r ..• oao en es . e mo da un or, n o D ·pulados 11·, 12. do 1903, autorizando o Pro·: ... 
da Facttldado de Dtrel.to. do S •. ~~~~lo, pela sidonto da Repub'ica a abrir ao Mlnisterlo '· ·::': 
sua.obrafroces.zo Cm~onal Bra:llell'o. e da dalndu>ll'!a. Viação'e Obras Publicas o cro' ··-.:i:\ 

. despeza·com a tmpressao de· I ,000 cxempla· dito do 3:962$9J9, snpplementar 11. verba 6' . •:;·:C 
. ·resdomesmo II•ab:tllto. . •Correios• do art: 0' da lol 0 , 746, de29de · . /;!f} 

Ningnem pedindo. a palavra, eocerra-se a dezembro de 1900 ; ·· :.,-: 
.. di~cussão, · .· · ·, · · · · . · · _ . 3' discussão do .proposição da Camara dos : :~(i 
·. Posta a votos, ll.approvada aproposiçao; Deputados o. 30, do.i903, autorizando, o ··: ·."·" 

. e, sondo adop~da, vue ser mbmettidu. ti san· Presidenta da· Ropuuiica. a conceder ao ·2• o~· . · ~~" 
. · cçito presidenctal; cl'lp~urat•io da Delegacia Fis1al do ~besouro ~: .!: 

. .. . . Fodc'ral no Estado do Espírito Santo Ubaldo ·· ·;:;. 
. ··~· ,:LJCENÇ.\ A. JoskJOAQUIM DE ~llRANPA Ramalho to Mala sbis mozos do .licença. com ·::·,,,, 
''· '·/•.: ·· ·•· · · _. :. _· · . ordonado,paratratarde.su:isaudo'of!delh~ ;?;~· 
.. Entra em 3' dlscuss.no..a propostca.o da Ca· c~nvior,; ·: . , · . . · > .. :'-':i,~ 
. marados: Deputados, n .. 22, de !901, auto· .J• dlscuss1o 110 projecto d~ Seoallo,-!1· .14, . .-;;;;;,i: 

rizando o Presidente da. Republica a concodot• de I90:l, suspendendo, desde.Já, a prat1ca da . , .. '''li 
licença,; com todo o ordenado, ati! um anoo, idontiftcacão dos indivíduos reclusos á · Casa · , •,,::.\':~ 

.•. ao oonJerente dn, Alf•ndoga de Santos José do Detenção · · _,,,1; 
· · .Joaquim de Miranda, afi.in de tratar de, sua · ' · • •. \.·~~ 
. 'saude onde lho-convier~ · · ·. • · · · · I.evanta·seasessiioai hJ.ra da·tarde, · ;•·;,~ 
· ·. '!iln:l!!cm pedindo a palavra,'. oncerr~·so a \i)~ 

d!SCUS$110·, ... . '·. . · _ . , · .:,'.'::,. 
·Po11.a a .v·otos, I! approvada a JlroposlçãÔ, . . . ' . ~i';;'f; 

· em esorutlnio sect•eto por 24 votos cuot1•a O ; 45•· ~~ssXo E~l 4· DE A~OSTO DE 19:l3 · · · '::·~isJ' 
e;~epdà adoptada vao sm· subll)ettida:a· san· .. . · · -,. ;~$ 

· cçao .pre;ldenclu.l~. :· . . . .. . , J'rasidimcia do 81•, Alfonso Penna ))!~"::< 

.. ~ ... ·/JCE~ÇA i.' ln~EST~ DE'~~ RIVIÉl\E . A_ meia hora dejds do mo lo dia, abre'SO a,:< {~ 
: · · · : · · · · .. - . · · · ~ · · . •ses1ao a· que concorrem os Srs, Senadoi•es. : .,.·~ 
. Enl.ra. om 3' discus1ao .a proposiçao da· C<l· Pinheiro Machado,. ·.1 •. catunda, Henrique .. ,. ~·);::; 

mat'll·d~tDeputndos, n, >5, de 1903, auto· Cuutlnhn, costa M.ovedo, ,lonathas Pedrosa, ·'·~·'-'"if. 
. . . rizando·o.Presidentoda Repuhltca a conceder ,Juotu Chet•mont, Manool Bat•ata, Gomes ·:de .. '.'i,'·i•l1ê 

-.um anno du llcell\•11, com todo 6 ot•donado, a Castro Belfot•t Vieira. Benedlcto Leito; Pires · .:·.-;.:.;;~ 
E~nest? de ~a Rlvioro,·professor do Co.lleglo. Fm•t•oira: Aivnt•o Mondes, Nogueira Para··· .. ,/Jt~ 
Mtll!tu, pa1 a trat~r.de su~ s•ude onde Julgar nagud; . .Nogueit·a Acololy; 'João Cordeiro,:. , : .,':21ii'. 
conveniente. . . . · · . . Fei•t•oim· Chavcs,.Aimel~a ·Bai•ret.o,·.Alvarp ·>"·.:.::;::$ 

Nlngpom pedtndo a paiavi•a, cncerra:so lt Muchudo, Rb~a o. Silva, .Slgismundo ;Gon-. ·. '.•.::II, 
discussao. . . . ç11ivos; ·Oiymplo Campos, Martinho· Oa~cez,. · .:· 1.;:;I)~ 

Postu, 11 votos, I! upprovadaa.pt•oposlçãoom Coelho e Cumpos •. !U'Ihut• Rios; Vll'g!!lo Dlt•, . ·'.,·;~::;!;: 
::. osct•utinio secreto por 28 votos cont.m·8; o, mltzlo, ltuy.lllll'bosa, MJLI'~ins Torres, Lam•o. · .''··:,'::,:t 

sendo ndóptnda; I'IIO sot• submeLtlda 1L Sltncçiio Sodr6, ThonltiZ Qolfino, Lopes Cimves, Ft'lln~ ': 'j.'.i.~r 
pros.dQnolal. ·' . . . · .· ·, ciscq GiycoriO, Alft'lldoEiils, Urbano de 9011•· . ··:::i~ 

. . • ' . ' .· f•.~\'1.! 

. ' . : ··.: .. :.:~;:::/ ... 
,::::; 

.. 
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vila·, ,Joaquim de Souza, Rodrigues Jlrdlm, 
.Joaquim Murtinlio, Motollo, A. Azm·otlo, Vi· 
conto Machado, .l:lrazilio da Luz, Gustavo 
Richard, Felippo Scbmidi, Horcllio Luz, 
Julio. Frota o Ramiro Barcollos. (4>). 

· Deium de compai•occi' com causa pli'tici· 
pada os Srs. AlbertO Conçalves. Nilo Peça. 

. nha, Constantino Nory, Paos do Carvalho, 
José Bernardo, Pedr~ Velho, Gama" Mulln, 
Herculano Bandeira, Manool Duarte, B, de 
Mendonoa Sobrinho, Cleto Nunes, Sil[ueh•a 
Lima, Barata Riboiro, Vaz do Mollo, Buono 
Brandão o Feliciano ~onna. ( 10). 

Lorui nlguns tt•echos do mhtorio do lion • · 
rado St•. Miuisti•o dn. Guol'ra, quo bem vão 
mosl!·:~I' 11 nucessidn.do d11s nltoraçõos quo 
tJnho 11 apreseollr .ao projecto da.Camara. 

Diz S. Ex., logo n~ pl'Imoira pagina de sou 
rolatorio: 

• A quostiio fundamont~l quo procis~mos 
nrgontomonto resolver da quo so coforo ao 
proonchimento do; cl>lt'OS no exercito, ro· 
guindo pelo nr.t. 87, § 4' d11 Coo~tituiciio, 
pola lei n. 2.556, do 20 de sotembi•o do 1874, 
o pelas disposiciío> contidas .na> lei.l annuas 
de fixação de torças, • 

E' lida. post~ om discussão o som do bato 
approvada 11 acta da s~»fio antoriot•. 

Accrosconta S •. Ex. c ... toremos que lutar 
com s6rl~s dllllculdados som pro· q uo se tra.t11r. 
de preencher os clai•os abortos annualmento 

O Sr.~· l!lecretll.l'lo dec!ar:t quo nas ll!eh'lls ou do olovar o elfoctivó dos 
. não ha expediente. corpos om consoquencla do. um~. sltli~ciio 

anormal, como agot•a se deu na questão rela· 
O Mr. 4' Sec&•etal'io (sa•·ui11do da th'll ao territorio do Acre. Com o preenchi· 

2•) declara que niioha pareçoros. monto dos .claros pelo voluntat•iado não 

ORDEM DO DIA 
podemos contar, l-OIS sobre sot• por domais 
moroso o. muitas vezes impossivel, como_ 
actualmente acont3ce, tom o gravo incon· 
venionto !lo fazer alllulr ás fileiras- indivi· 

FORÇAS DE TERRA PARA O EXERCIOJO DE 1004 duas que as PI'Ocuram unleamonte como Ul• 
timo recurso,, ; As dilllculdn.des da situação 
CI'Olda pelo pessoal assim obtido são ainda. 
mais nggr,wadas pela insufficlencia deste. » Entra om 2• discussiio,cnm o plrocot•-.favo

ravel da Commissão do Mat•inha o Guerra, 
. o art. !• ,:a proposição da Camaru dos Depu-· 
lados n. 58, de 1903, fixando. as furças do 
torra para o oxei•ciclo de 1904. 

Leroi maill este topica : · 
• A doftcioncia do posso1l fixado pela lei 

ot•cament~l'ia-tornóu-se bom evidente agora 
que tivemos necessidade do reforcal'. a gual'· 

O Sr .. 41voro Macbado (')- n!ção das nossas J'rJnt3iras .dos Estados de 
St•. l'l'Jsidonto, al consi~orações, que pro- Mntt.u· Grosso o Amazonas. · 
tendo fazer ao projecto em debato, teem por. Afim do ·evitar a! despor.as consequoutos 
fim justificar emendas, que, com a devida da mobilização do grande numero do ,c~rpos 
vonia da honl'lld& eommis;ão do Marinha e M nocossarlo elovur o oiJ'ootiyo do-todos os 
Guerra, julgo cablvois e mesmo inJisponsa- que se acha varo n.1quol!os dous Est!l.dos,. o 
veis ao al!udldo projecto. dos CJUO para lá seguiram. ao nume·o"o mar· . 

. A proposição da camat•a dos Dopubdos; cado, de llCCot•do com a loi doil~aoão :do for· 
que o consub~tanoia, n:\o o slniio a ropt·o- ças pat'.l o que· rocorrJu-so ao pessoal dos 
ducçiio da lei do fixação de forças do terr., no out1•os batalhoJs; unico.rocut•so do que s~ po·· 
OXOI'llioio oorJ•onto, e como osb consigo :i dls· dia dispO I', ficando. o Gove1•no n~ contlngonci:l 
posições quo j:l não· correspondem aos factos do autót•ir.at• .os c~mmandantos da· dist1•icta a 
a serem providenciados, protondo aproson- allst~r voluntiu·los para complotar. as respo· · 
taz• cssa1 emendas modificando, tornando c ti Vai guarolçõos, o que allds ainda· não· Iol 
converi!ontes as citadas disposições. pos;ivel consoll'u!r.> . . 

A lei de ftXIIQíio do forças de tm•ra to.m . Pois bom, as modificações quo-ainoes'onto 
contlnuadamonte mandado_ vigorar taes diS· toem por objectivo facillt11r :t acçii.o do Go• 
posições, quo, b~m sei, suo ilo lois porma- vorno nu ncquisiç:io do pessoal ind!sponsavol 
nontes, para t•ogu!arom o procass~ do ro· ·nestas condições o~t.rttOI'dinat•ias·; o sio e!las 
oruta!Donto do oxct•clto, no oxei'CJclo pll'•l 'suggm•idus, como disso, ]JOiUS ·alterações quo 
que suo votadas. · · , se Impõem nas disposição~ ,:o !ol pm•manento, 

E' bom do ver quo, pJr Isso mesmo, o Se· que as lois do fixação do fu!'ças de torra toem 
nado n~o pólio t•ocusat• as altc!'ações, quo cootinuadumonto mnndutlo vigoi'IIl', quando 
for11m reclamadas pn.r:t_ o b~m l'lmcoiona- do meto algt1mas de taos disposlçõos não cJr· 
monto des:ms mçsmas disposlçoos. rospondom·4s oxigonclas das actuuosch•cum· 

stancln.s. 
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o' sn·. Vtcr~Nl'E MACJiAno-0 Con~rosso ato para o oxercicio nccual. B' a quat;ta triodi- • ;~:~. 
Jmrcco não qnorm• tomar conhecimento dos- llcu~lio 1lo JJJ't. 3", dii lei de ,iilnoiro do 1802. '· 
tas éMtsas, pot•que ha um pt•ojJcto substi- llssa ~ual'ta modificu,;'to, tliz o soguinto : :::} ·" 
tutivo do V. Ex., Jt approvado pelo Senado, <Das tlollbcraçõ~s d:L junt:L t·~vlsoJ'iL, c:Lbot•:L :?• 
na Camam dos Deputados, quJ a til hojo não J'ccurso do ~ttCL!qucJ• cidadão ou tios intet•os- ···:c 
l'oi discutido'. · . Sltlos nos l•:stados, par:L uma junta fiscal .. _.:~-~~ . 

O ·sn. A !.V Ano MACHADo-Por !:;to mOJmo com slltlo na capit11! dos Est tdos, composta · ·. · .. :·{: · ~ 
ú· que ontenJo qno, omquanco 0 Congt•cssu tlo .iuiz seccional, do Ct)mmandauto da :;uar- · ... ,.· 

. niiJ docrotar um:• lei gorai do recrutamento, nição o do ch~t'o do serviço sanitario, e no . · ·-:_;~ · 
0 nosso devm• Jl olferecor ao PJdOJ• gxecuti· Dls~l'icto Jlodet•al, Pll!'ll o Ministro da Guor- . :.:c . ., 
v o meios tio nc;ão, afim do que ollo pos;a raOJ•a, aqui os'·,L um" 1r1·,pos!' 00- 0 do· Je 1• ':i,f" 
solver OiSlS difficutdados de momento. ' w ' • ···~iii< tabolr.cida un supposi~íio da pormanoncia;· :: .;;.,.: 

A ~proseu'iaçito, pois, das emendas, Sr. pelo menos, do um lmt:ti!Jiio n:1 capitul -de . ;.; 
Pi'OS!dooto, como ,i:i disse, l'ei suggorida ·sob cada tMado. '•· . 

. o;tJ fundamento, tanto mais qu:l.nto, no li· llntJ'oJianto, o que se d:l prcsontemontu! ·.·_·.i"-',:-
. ~ei!'Jhlstot•ico, na ligoit•a analyso que vou N:lo consta que na capital do Piauhy existt~ .llti 

J'azor,: demonstJ•a;•oi, llxaJ·oi do modo do ter- utn batalhito·. Não o tomos tamiJom no Ceat•á; . '':!flfl 
minantc, do modo nítido, a necessidade dos· não o tomos no Rio Grundot!J Norte; não o :· .. :·.'.'.

1
1. 

sas altm•ações. tomos na capital da Pat•ahyba; não o temos · 
SJ•. Prosidonto, o projecto da C:1ma1•a dos igual monto em Sm•glpo nom ·no Bspirito -:•;11" 

Doputados, em sou art. 2•, diz assim : Santo, S. P:mlo o Minas Goraos... . · i:·-1·\.r 
•·Art. 2.• Estas praças serão obtid~s pela O Sa. Pums l'J·:aaEmÁ-Ncm orn Goyaz · •-:/ 

fóJ'IU~ expressa no art. 87, .§ 4', da Coo .• ti· o 1\lagoas... · .e 

tulçiio o na lei n. 2.556, do 2G do setombt•o o Sa. AINARO M.\CJJ.\Do- .•• Goyaz e . :,:~ 
do l874,.com as mmlfficaçõ"s cstabolccitlas Alago:Ls. . ...... o 

· nos arts. 3' o 4', da Ioi n. 39 A, do 30 du gis aqui pontos em qno ost:~· junta niio ·:·':~;~:, 
. jliDOiro do !892.. •• . . ·. I ' ''l . . . e !I . pot UI'• SO COnS•l UJI', pot• ISSO QUO ,a am · .. :..c:i 

. Paremos aqui. dous membros : o choro d:t gun~•niçiío, bem · ._ ·.n.~;. 
· Pt~r conieguinto, para que .se !ovo a olfdto como o ch~fu do Serl'lço Sanit11rio Militar.. . .,.., 

· o rocJ•uL:Lmonto do oxorcito, manda o pro· Eis p01•tanto os motivos, que determinam 7,!:;1 

.i~cto da Camara v:igortu• a lo i do !874, com a mo lifteaç[o .des~a disposição !ogi;Jativa; · ·:._::; 
·as mediNclll)ões dos at'td 3' 04~ da lei de que o projecto d:t lei da Camara dos Dopu• . · :. ~;:1 
·J1Doh•o do l~D2. Lados. _monda vigorat• para o corrente .. '•'::-: 

llsted. artigos da lei do 1892 procuraram oxercJClO, . . . '·' 
adaptar a velha· lo! do impol•io ás .proscri· Sr. Prcgidentr., essa c!i;posiçito, que tl da · .. :<êl 
pções do novo rcgimon. · . . loi do .1802, oroou esta nov:t junta fiscal, .· ·'!;.~: 

E' assim, ·por oxomplo, quo .lbram illlmi· quando a v.•tha lei do imporiu só. cogit~va : ,:,~1 
n.ltlas as Isenções do.soJ•viço militar pOl' con- do duas juntas : a chamada junta paJ•ochlal ... · :,; 
·Mbul~õos pccnniaJ•las o por. substituição c a junta rovis;ra. · . · . ·:···-~ 
po.isoal. · · . · A junta 'p~rochial existia om cada. paro- . ·-o<;I-

Dot•nm-so ·novas providencia• para a m•ga· chia Q m•à constituída pot:1 au toriJaclo P?li- · · .-~_-;_; 
niz~ção da.s juntas de alistamunto o sot•toio, ciat mais gt•aduatla,. pelo supplcnto do JUtz· '"· 
lnotitulndo-se uma outra quo.denomin.aram do paz, .do pr1moiro anno, o pelo respectivo· . ::.:;iii!. 
tlsca!.-. · · pJ.rocho, o a junb rovlsoJ'.J' que e_ra, nD.- .. ·~,~ 

Fixou-se !I ida !o do 18 annos. para o nUs· cabeça 1Ls comu.rcas, constava do JUIZ de • ':':! 
ta•nonto milltaJ•.. . ... diroilo, do p,·esldonto do Conselho Munjclpal , . ·,;"•· 
· Prosct•oveu-seom L:cs annos o snrvlço acti· o do duiogado do pol!cill, cabendo ontiio, das -<.<''• 
vo do exercito o novas provi.loncias foram dóobõoi do..t.a juutJL, rocut•so JlUJ'a o Pr~si· •. :;::,· 
dados a t•ospolto do onga.jamenLo. t•ndo ,:ido donto dns antigas ,l'rovinc,ias que, om ultima .:·:.t; 
ostabelecldas novas regms. para oJJ'eor.iva :mnlyso,os dovolvm,no Mtolsturlo da Guerra .'.:2 
organlzaçiío doo contlngontos. . .. Portanto, o csplr!t0 da logislaçiío do im- ~-:::~ 
· ·.Nisto olfJ•am-su as modlflcnçüns 'LIIO o pro· . ]lerlo, cru. quo os recursos Yiessom tor, om. · ._:,:'.; 
jocto ila CamaJ•a mandou \'igor:L!' da .!ui do ultim~ analyso, ao Mlnlstro·tla.Gucrt'.a. . .. ,-:,~ 

. .1892; mus, como disso, algumas dodstLs mo· Essa vesti:;io di1 antiga lpi so -not!l aln~a. • ~;;;i•-
·' . dlflcaçõos não cot•t•cspondcm :ls nocossit!ados na modlflmt(•ao cl:1 lo! do ISO~ quamlo, nao · ... ;:: 

actuaos, alúm. do quo, uilo podçm .pJ•ovl.Jou· doltLUtlu. u Districto ,l'edCl'fll com um~ ,i unto. . ):~: 
·· .. dencllll' os ftLctes n quo so.J•ofcrom.. . llsc:Ll, commotto ao 11iniitt•o da Guet•ra os ·.:-:.•:,:; 

Pal'a quo o meu raC!ocinio pOSlla sot· oom- 'J•ocut•sos da ,iuu.ta rovlsol'n. . . · . :-·~ 
prohondido, l~t·ol uma closs:~s modlflcn~õns Jo:ntontlo, SJ•, Pt•oslt!Dnto, quo, tondo-so ·' ·:j 
t[JJIJ o pt•ojocto dn t:amJLI'!L mtllllltL vigol'!Ll' croat!o o Bstt\tlu Maior do Jixm•c!to. institui· · .. :-_.;.., 

l:!onn.tlo v, II ~ :;:~}~· 
' _ ... 
: ~-~~ . \. 
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lO AN!IAES DO SE~lADO 

· ção altamonto olovaila o quo trat·~ da eco· fuso; o ahl, ostlt n. razão porque n.t!l o pro· 
nomi11 do tudo, quo diz rospoito no exoi·cito, sento a ro.iOI'Va do oxm•clto não tem tido 
de0nid1t css:t cm diversas socçüos <fosso tmt:, o1·ganiz tr;iLo ronl, cll'cctiva. · 
mesmo !Macto Uaiot•, onde iustamonto: 011 Entretant.o, Sr. PJ•osidonto, actualmente, 
primeira, so concentmm. i110m do outros paril nr[Utlatar o podo1·· militar do urna IIII·. 
se:•viços, tudo aquollo quo diz rospoHo :1o ~·ão; tor-so !Ht om vista multo prlncipn.Jmento 
roct·utamonto p.ll'll o exo1•cito; ontendo,dlgo, o nurnm·o rio 11loiras do quo podo rlispôr,-o 
que esso.s J•ccm·sos, fazendo a!Jst1•acr,iio destas numero de pessoas validas quu po.-:sam for
junt<IS flscaos, que já nitu podorn ter cxiston· mar na I'Otll~unrd:t, <I.IIS l'ui'Ças activos ; !l, om 
era real nas capit1teS dos Estadus, ossos ultlmr~ analyso, pelo numero do résorvisl:ts 
recu1•sos, repilo, sejam om ultimll analyse, do cxcrc!t.u que 10 pódo l';tZOl' uma i.loia 
todos on1•iudus ao Estado MaiO I' do Exo:•cito, exacta da potencia militar do cuda miçiio. 

Nosto sentido, Sr. Pre.<itloi1to, llpt•oscnto E por J,;so, todas 11s nncüos que trazem 
umrtmodificaçiio no projJcto do lei vinrlo da of•gaoizarlos os seus exol•clcios pormnnJ ·tos 
Camarn. concontrilm s m acção nu mubilizilciio, uma 

Um outl'o ponto, St•. Prosidonto, lllOI'OCo uu outra voz, da sua. reserva, coustitulda 
exame. lbfiro-mo tamhom d O• moililloa<:iio por essa classe do cldatliíos. · . 
do art. 3• dil citada lei do !892, quo ainda o Assim, po1• exemplo, na Allomnnh:i, al~m 
pl'ujocto da Cumnru. manda contiuu<~l' orn d 1. t•esorVil p!'OPI'i:(mooto do exercito, ha o 
vigoi', . /amlwol"· do I • o 2• clmmada o o lanrlst "''"' 

r'azeodo nbstracç"o rio mais, relbrir-mo- tambem do I• o 2~ cltamarl:l, 
hei tão ~ómrnlo ao sou paragl'aplto unico, O -landwoh1•' do !• o. 2• chamada rl con-
quo rl dividido oro duas partes, síituido pO!' nquelles quo,j~ pllSSUI'am o sou 

A primeira ptn•tedizo seguinte: , · tompo do resol'vistas propriamente do oxor-
< o engajamento das praças do Jll'cl sim· cito activo, sendo irrclu!dos no la~rlslrrpn 

pios só podcr:L tm• Jogai' um:t unica vez e do 2• chamada e no do !• aqnello> que, mn-
por tempo nunca maior do tl.'CS tinuos. » bm•a alistados, aintlt\ niío fizera.ni parto das 

· d fileiras do. exercito. 
Entretanto o PI'· jecto da Camaf•a iz o Em todas as nações trata so com ospocial 

seguinte: culdiLdo dns classes do r.<servistas do oxot·clto 
«A!'t. 3.' l~mquanto não for exccut11do o activo. E por que niio aproveitar o ensejo, 

so1•tcio militar, o tempo do SOI'I'ÍÇO pat•a os rofor•mnndo o> ta disposiçiio, cuja alter~ç:ío 
· vuluotarios scr·á de trcs nonos, podendo o se 1mpõo por estas considoraçü~s quo acabo 
ongajamorrlo dos quo tiverem concluído osso d•J oxtornar? Por que niio aproveitar o. 
tempo do serviço tor ·Jogai' por m:1is do onsojo paJ•,, da1•mos uma Ol'gaoizaç1i.o màis 
uma voz o por tempo nunca menor do trcs regular, pal'll dofinil•mos do mo:lo nilido 
annos.• · aquillo que ost~ uill'usamentn esparsq na 

No:e bem o Senado: o art. 3° do projecto loi do 1874 o que us leis do fixação· do 
d~ Camara dtz quo o cngnjamonto póde ser 'forças do torra toam mandado continuai' om 
por mai.< do umtl voz, e a ~~·imolm parto do vigol' nos exoi·cicios par•a que são votadas 'I 
parugrapho urrico da modtficaçõo do artigo Eis porque, pt•.:valoccndo-mo dusta oppór· 
3", ria !01 do 1892, qrro osto p1'u.iocto m:Lnda tunid:1rlo; aprosontaroi omondas, nilo ·que 
vigoi'ut', pl'ohibo quo o engajamento s0ja venham romcdia1• o mal pela raiz, po1·am 
po1• mais do tres anoos ! · attonrral-o,at<l certo ponto. E po1•que tomos' 

· Portanto,se vd qrro üaJ•t.2' mandavig'OI'lll' nos. descuidado do organização d• nossa· 
uma disposição quo o a1•tigo 3• deste mrsmo .rrsOI'I'a, quotirlinnamento experimentamos as 
projecto manda revogar.· mrts consequoncias dosso descuido; o s~ntl· 

Deste modo deve. dcsapparecm· uma das mos os yoxames dess:t lmprovluoncia. 
ciLadas·disposicõos. , Roiii'O·mo ti Canudos, l'oilro-mo ao Acre o 

'Ent1•otanto, Sr.Prrsldonto, a segunda parto a out1·as oventualidus que, Dons nos !ivJ•e, 
dó prtragl':tpho unico doss11 mostntl morli- apparcçnm no lOI'l'ilol'io d:1 patria. . · · 
tlurtçiio, a que mo. e.stou 1'01\Jt•indo, diz isto: Sr. Prosiucnto, um uutt•o punto nlntla 
«Os quo não ao engajarem po1• aquollo tempo digno do oxame, na pt•uposi.:L uo lei da Ca· 
constituirão a J•csm•va csta!Jolecida no~ ~" mara ilos Dopu:.ados, cst,d :tintlll incluirio no 
do lll't, •t• dnloi n. ~.tí3G, do :W do soternbro al't·, 2" do projecto, cujaloitUI'II Ira pouco 
do !Bi-t. . comecei: 

Vô-so quo esta 2" parto do ]mmgmpho 1 alludo ti t'CSOI'vu ostabolocidrt no~~· do lLI'I. Diz este art go no sou fimti: 
.t• dlllel do setembro do !Si·!, « ••• contint;anilo om vigor o art. 3" da-lei 

Ora, o que existo, n:io só neste :u•tigo dll n. :J34, do outu!J1•o do ló9n •. 
lo i do !Bi-t, mas no sou tll'l. ú", 6 o us!Joçu da Sr. Prosidonto, 11 lo! do Jlxnl;fio do Jbl·~as 
I;osorv11 do exercito; loi1.o do .um mudo rlil~ do tot'l'JI uiio dovo rio 1110i!O lllgnm conll'lll'llll' 

I.:' 
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o·procoitoconstituciJnal rlo ~ 3• •lo aJ•t. 87, J Logo, il do torço quo ollo precisa para o 
que prohibo o J'OCJ'Utamonl.o 1'oJ'Ç'Ldo, do ondo oxeJ•cicio vindouJ•o, Mslm, digo ou~ dovo 
so concluo quo os contingentes a que são obri·l diJsappaJ'Ocor do }Jrojodo o!lo clfcctivn pot' 
g;ulos os ~stados por esto mesmo art. 87 •la sor theorico, por ijCI' um •lado decorrente do 
Con,titui•.•iio não podem deixar do ser consti- outro rlado theorico, IJllO estú. consignado no 

· tuidos medi:mto o vo!untllJ'iado o na lillta art. I• do projecto. . 
dosso p3lo soJ•toio. O que do vemo: perl'r il o contingente real 

o sa. PJJ\ES FEnngmA-l' il 0 ouo manda quo dovo Sllr incorporado dumoto o cxorcicio 
., ao Bll'cctivo do oxordto. nlci. · . 

0 SJ\, V!CE~l'E MACllAPfi-ESta providencia 
, O Sa. ALVAI\0 MACHADO- Entretanto, o pódo climinat' este lneonvcniento. 
n.l'tigo. que ~o mand:~ vigorat• ó confuso,· 
Jiódo se PI'esi:Lt' 11 intorpt•olaçõos duuiils, 0 O Sit. ALI' ARO "IAcuAno-A razão doso 
isto so doprehcndo dtL JoitUJ·a .. f!osm mesmo to!' um olfocti\•o minimo d' ~8. 100 praçns 6 
artigo quo vou faze1·. E:lt:l aqui, diz 0 art.:J" umr1 s~tisli1çiio :ws Pl'iilcipios do tnclica, sob 
da lei do 9 de outubro do 18UG: pena da doso!'~luJiz·tção dos quadros. 

• Os claros produzidos no exercito serão 
pl'Ooncliidos po<' voluntarios, :t vista do di.~
posto no aJ•t. 87 da Constit,uição .. ,» 

Si ao monos rlissosso do conformidarlo, 
· aind:~ se comprohendorh, mas o ~trt. 87 
npenas dá o modo do composição do exm·cito 
fodeml. E cuntintla o artigo: 

« ... o na falta do volnnt!LJ'ios )Ior conti· 
gontes fornecidos polos Estados o Dist1·icto 
Federal ... » · 
·. Pnroco que osso contin~onlo pódo sor or-

. ganizado som sot• por meio do volunt.:trindo 
ou do soJ•toio. Não ost:l oxpro;so, o o o artigo 
!l confuso; a!úm ·tUsso é redundante, porque 
diz ·adounto: · · 
. «ossos. contingentes soriio distl'ibuülos 

pelos. r:starlos, do accorr!o com o ost:tboleciuo 
no n, G do m·t. :!• drt lei drJI8D2 ... > 

Ora, oattt modificaçüo do art. 3• da lei do 
!892 j:l ost:t vigor:tndo om vil• tudo rio proprio 
art .. 211 do- pl'ojocr,o. Por eoosoguinto, o 
art. 3• da lei do l80li mandll vigoJ•:tr uma 
disposição quo já está vigol'~ndo em virtude 
do projocto quo se di~cuto, al~ui do quo con· 
slgn11 umaftcçiio. . 
.. JM~ fici;lio está om oxigh• soum contigonto 

dc.9.386 praças par•a sci'l'm lncOI'Jlor'a'h~ 
no.cxercic!o vindouro,, quando .isto niio se 
tem d 1do desde muito tompo, porque ost1ts 
9~:180 praças uiio silo slniio um tor•ço do ollh· 
ctivo theoJ•Jco quo annualuwnto vem con· 
signado nus iois do fixação do !orçlls, oll'o· 
ct,iyo.,do 28.iGO p1•aças rjue não tom sido 
altJngu!o. · 
.:-Acho mais razoavol que, so tt•at:mtio da loi 

anuua,do flxaçiio do J\JJ•ças, so poç~ justa. 
monto pari!. O Olfactivo rio OXOI'CJ!O O C011lf· 
gont'e',quo tom do SOJ' incorpomdo ao otl'ectivo 
roa!, Isto ~. n L Joazào do torço deste mesmo 
oJfoctivo. 

Di'go, na razão do lorço, porque desdo quo 
so.admltto um pruzo du sei'Viço actil·odo tJ•es 
annos, o otl'ectivo tlo oxoreitu, no llm do caria 
anno, ostaJ't\ inl'u!livclmonto rlustillcado do 
sor1 tm•ço, 

Ap~·esontaroi, por ~onsogttin&o, omondas 
q11o coordonon: do modo convooionl'' osso 
art,igo do lei a qno hei me I'el'tl!'iilo o que o 
pr·o,iocto mandlt vigoJ•ar, rio modo que o Go· 
ve1•nu tonlm uma noção mais clara dos rc· 
cursos com quo possa contar no (•xorcicio 
vindouro, pal'a o preenchimento dos claros 
du OXCI'Cito, . 

Sr. Pt·esidento, om syntlieso, o que vou 
:~presentar n11d:t innova, apenas modifica 
disposiçõc~ do lei permanente que o Con· 
:.rrc:;so tom julgado nr.ces:OJarias nas leis de 
fixação do fm•ças p:L!'a l'Ogularom o processo 
do recrut:tmonto do oxoJ•cito; não ultrapassa 
o.ospiJ•ito da loi. existonte cm. ponto lllgum, 
lljlf!na.s modifica disposições •lo Joi qun não 
podom m:Lis ·subsistir pela irnpossibi!id:~do 
da oxocuçiio; elimioando umas poi' paro· 
corem ant~~unlcas o substituindo out.·as que, 
pOI' sorom ditrusas, tceru sido inofficozcs. 
Entrc~o d Me.~a n,.; omon ,as quo tonho a. 

honm de' apresentai' ao projecto da Camam 
dod lloputa :os, corto do que o Senado. não 
rJcus<~J'll ,ia ma i.~ as luzo~ do sou patriotismo, 
os cpnsolhos <la smt s"bodorla, para nos 
h·mos appl'uxim:wdo, cada. vez mais, tl•J 
sentimento patriotico q uo tt•ansplra do 
art, ~6 ua Constituição ROJlublienna, (.1/uito 
llem, muito bem. O o1'ad01' foi 111uito compd-. 
mulllado). 

O lilt•, Pre•ldonte-As emendas do 
nobre Sonadot•ficnm suht•o a mosa pa!'a sorom 
opportunamonto apJiadas iJ ~ubmottidas á 
discussão com os artigos a •tuo so I'O· 
fm•om. · 

O S•·· VIcente 1\lachn<lo (')
Sr•. PJ•o;ldonte, quando pediu a palavra o 
honrado Senador· pelo Parahyba, ou havia 
ao!lcitadJ 1\ Mos:t para apresentará cousirlo· 
raciio do Senado um roquorimonto do adia
monto d11 discus,;ão dessa proposição da Cil
mam 1los Deputados. 

(•) E;;tu tliJiC\1180 uiio foll'O\'lHln JIOIIl Ot'lllllll'• 
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Dosojó tomar parto na discussão e tenho 
mesmo do mo utiliz~r do inlbrmaçõcs que 
devo a~rosontar au Som1do o da~ qm1es niio 
mo pudo premunir, porque foi pequeno· o 
cspa~o do .tempo onn•o a distribuição dos 
avulsos o a inserção d:~ ma teria na ordem do 
dia, 

Peco, pot·~~nto,'a V. gx, que consulto ao 
Senado si consente no adiamento pot• 24 ho
ras da matoria em discussão, 

Posto a votos,ó appt•ovado o requcirmcnto, 
Fica adi11da a discussão da Jll'Oposiçilo, 

Paragrapho unico, . Igual providencia so 
opplicard ás cadoira9 do littoratura dos 
al!udido; lntornato o Extorn11to do mesmo 
Gymnlsio, . 

Art. 2.• Fica o Governo autorizado a 
transfot•! r plra as CILdoirns creadas por osta. 
lei os lentos t!o Gymn~slo Nacional, quo o 
requorormn .o que forem julgados compo· 
tontos por maioria do votos da congt•o- · 
ttacã.o. 
" P!1t'llgrapho unico •. No caso do requererem 
tranMm•encia pat•a a mesma cadeira uous ou 
mais profcliSo:os, tet·~ prufor<Jncla aquollo 
que rogct• a..cadeit•a do mataria analoga, ou 
quo tiver sido approYado em concurso ante· 
rim• para provimento da· cadeira que pro· 
tendei', . 

Art •. 3." As cadeiras vaga~ .em virtude. 
·Entra cm 2• discussão, .com 0 p:lrocor fa· dessas tr.mslilrencias sot•ão providas por con: 

voravol da com missão do· Instrucção Publl- curso, de accoto;lo com o. at•t, 5!.do Codigo 
d d do Ensino. ' 

ACOUMULAÇXO DAS CADl~lRAS lll~ J.OGJOA DO 
INTERNATO E DO EXTE!RNA'l'O J)O GYl\JNA• 
SIO NACIOXJ\L. 

ca, o art. l' da proposição a Camat•a os 
Deputados, n. 20, do 1003, abolint!o a ao- Art. 4.' Rovogam-so as disposições om 
cumulação, actualmente oxistonto, das ca· contrar·ia.> 
doiras do Jogica do Internato 0 do llxtorntito· Pola.loitura desse projecto comprehende-se 
do Gymnasio Naoional,.sob a regoncla do um quo todas as eadoiras doGymnaslo Nacional, 
só cathodratico. · quot• do ·lntet•nato, quer do Extet•nato, toem 

seus cathedraticos, e que as duas cadeiras .de . 

O Sr. VIcente :\ln.chnd. 
0 

(·) _ logica o littoratura nacional são exercidas no· 
lntor·natJ o Bx•.rvnato por um só catho

Pordõo-mo a l!lustt•u Commissão de lnstru- d 1· 
d 

ra tco, . 
·eção Publica si perante o Sena o. Yonho A Camat•a dos Deputados achou inconv.o· 
apre;ontar· algumas. das razões que. tenho niento 0 facto o ontondm1 devm• sujeitar ao 
para· negar o meu voto á proposiçito da Ca~ juizo do coogl•osso o projecto actual, pelo 

· .nara dos Deputados, quo lbo mereceu Jlare- qual manda dos!igat• da regoncla da cadoil•a 
cor favoravel. · do !ntot•nato a da ca•l<,it•a do· Extó1•nato. Isto 

Em Jll'imeil•o togar, acho que essa pt'oposi· em relação á cadoim do loglca o littet•atur:t· 
çíio não. devia tm• vindo a debate sem que, nacional •. 
primeiramente, sobt•e olla interpuzosso pa. sr: Pt•oslclento, ha olfcctivamonto ·a croa· 
recor a Commissão de Finanças. çã" do duas cadcit•as; ct•oa~so no Internato 

A dos peito do modo porque está redigido o uma cadeira de logica; crea'so no mesmo 
projecto vindo ela out.ra Casa do Congresso, Internato uma cadeira do littoratura na· 
o!lo crm•, uma dospoza que não ll insigniU· clona!. 
canto o, p01•tanto, a Com missão . de FlniLnças Jo!' exacto que taós ca1leh•as existiam oxo:·-. 
devia ser ouvida a l'nspoito, para interpor eldns por um unico titular, ao passo que, 
sou parooot•, . pelo 1 rojcctoaetual, croam·se m1tls dous lo· 

Si o projecto, como não esporo, merocet• gf1t•es de cathcdralicos para arngoncia dessas 
11pprovação dn Senado, tm•ui. occasião do ca1ioiras, no lnttrnato o lio.Extornato. · · 
pedir, nosta ou na 3' d!;cu~siio, audionciada Par•oco-lllO IJUO bavot•ú. um augmonto do· 
Commisoiío do Finanças sobt•o o!lo, porque, dospoza com a adaptação deste pt•ojecto,·sem 
evidonlomcnto, trata do nugmcnto de ~os· quo do modo nlgum ·sejam satlsl'o!tas as no· 
pOZIL. · · cessldades do ensino. . · ·.. .·· 

O projecto vindo da c,1mara dos OepUt1dos, ·Ati! aqui essas ca~ei~as .ol'flm regidas .por 
. que acaba do so:• subJúottldo a doblto, OS· umunicu.Clttbodraltco, com sltlslitçiio por· 
tl.ltue o soguinto: · · tolt" das nooossldadcs do ensino no Gymn:L· 
· « Art. !.• Fic:1 ltbolida 11 accumuli!<;ilo, slo Nacion:ll .. 

actuahllonto existente, 1las cadch•;ts do.logicf1 Ro tlmonto, a passar o projecto n11 sun ln· 
do· Internato 0 do Externato do Gymnaslo tegra, como volu da Cam11ra, Cl'Oadas assai 
Nacional, sob a regoncla do um só cathe· novils ondoit•as, ou ct•oadus esses novos tlttt· 
dt•atlco. llu·os pat•a rrgel as, diz o pr,•,lcclo li no, Pf11'11. 

(') JMu tli~ClU'SO I fio foi 1'0\'lttO pt!IO Ol'IU1D1't 

proonchel·aS,potLm·iio "li'. escolhidos, entro os 
membros do actual ~orpo doconto do Clym
naslo Nacional, a juizo da congrogaçfw, os 



SESSÃO ·EI! 4 DE :AGOSTO. DE 1903 13 

prolessores rtuo dovom tomar a sua rcgoucia; 
o então, para a~ ·vagas rtbm•t;ts, pot•quo osto~ 
tlcam do preforoncla coma~ cadeiras cro:tdns 

O Sn. VIC~NT~ MACIIADo-Argttmonto com 
as dmu;' cansas, c não posso doixa.r do accon· 
tuat• qu~ O V. l~x. •Juum mo aconselha q11o 
mo revolto contra o Codl~o do llnsino. pulo projecto cm discussão, se abJ•iJ·ácon· 

cm·so o se pruccdorá na fórma do Codigu do O Cudigo do Ensino a hoje uma lei do 
plit., o t'ln to bast;t para ou accoital·o. Ensino .. 

Ora, V. Ex., Sr. P,·csidonte, sabo, como To.1ho visto muitas lei.; que não devam 
sot· ucatn~as,mas que no em tanto o são pot• 
is.go quo siio lois uo p;Liz. . todos os Srs. Senadores, rJUO, para caria 111n11 

rias cadoiras do Gymnauio Nacional, (jUOr do 
Internato, quor du Externato, o pt·otendcnto UM Sn. Si~NADoR-0· Corii~o do Ensino é 
,; sujeito a concurso, mas oxclusi vamcnto da um rlccroto do Poder Executivo, niio ha 
disciplina que se obriga <tlocciunar. ' duvida, mas foi sujeito a discussão o appro· 

Pois bem; pelo prujccb vae·so peg111• um vaçãu do Podm• Legislativo. . 
lento quo so st!bmctteu a cuncursu.O vm·dado, O Stt. VICI~NTE MACIIADO- Jlsta questão 
qu~.tovo provi monto, por c~omplo_, na ca· já Ievttntou dob 1to no Senado o mt outr~ 
dou·a do franco~. na cadmra do 1nglez, ou Casa do Con"rosso o outras tantas cousas 
n11 ·.cadeira do. philosoplll~, para leccionar quasi irlontic:t~ tooni sido feitas o inco,·po· 
li t!oJ•atura nacwnal on Jog10a ! r~tdas ti lo~islaçã:J do p 1iz, porque o Con· 

Comprahonda·HO qno nm lento rio qual· grossJ cedo dn suas ath•ibuiçõns om favor do 
quer das disciplina' do Gymnasio Nacional Poder Executivo, o esta doct•ota com a Jurça 
esteja .pm•foicamonto preparado para a Cl- o n ubrigato1•icd"do que tom uma lei. 
doli·a a cuja J'ronto se acl111, mas não para ro· Jd vô V; llx., St'. Presidente, quo csto ln· 
gor uma outra qualquer, leccionai' matcria conveniente se dá. 
que lho 6 estranha. · O augmonto. do dospoz:t existo o existirá, 

Sr, Pres.idontc,tanto a oocoJsi :ado do can· pot•quJ,cm qualquer h~pothoJ~, ou a~ccitom 
curso 6 ·improscindivel, que 0 projecto vindo us lontps ~ctuaos ~o liymnas1o Na01~nal a. 
da camara mandtt que nas vagns,occorri11as rogonct!L rias cadotras do loglca o lttt3ra· 
pela pt•oJ'oroncia .que possam \o r os nctuaes tut•a,_ ou sn tenha de <tl!t'tr concm·so p~ro. o 
lentos para as cadeiras novas, so proceda oa provtmcn to dnssas cadou·~s, ó noccss~rw do· 
fórma do Codlgo rio EnsinJ, i;to · <!,. para 0 tur-s3 o or~amnnto com a vo;•b!' no~ossaJ•ia 
p!•eenchlmontJ dos;as va:r~s se estabeleça 0 para o pagamnnto d:>sscs funcctonarws. 
nocos;ario conem·su. · · O Sn. VmatLIO DA~IAXIO - Nada mais 

O Sn. VICP.N~'I~ MACIIADO- Ha, portanto, 
no prujocto, uma ct·uação do Jogar. ll' isto 
con vonionto 1-! 

Sr. Prcsiilento, o pr·qjocto actu~l,soiJre ser justo. 
inoouvoniooto, pois quo croa du~s c"doiras, 
ou, por otttra, dous lentes, augmontando rias· 
poza, ainda provoca o a~aJ•rota otttt•os incon
venientes paJ•a o ensino publico, pois ameaça 
collocar tltrcnto dos,as ~isoiplim1s individuas 
que bom podem niio. ostat• sulllcientomonto 
habilitados paJ•a !accional· a!. , 

0 SR. MAUT!NUO GARCEZ -Tudo isso foi 
feito pu!'a que a cadeira do logica fo~so on· 
troguo·ao professor da do latim .. 

0 SR. VJCP.NTE IIACIJADo-Uma- YOZ traOS· 
formado 'cm lei o at•t, 1" do projecto o sou 
paragrapho unioo. tom ·do so dar pr•ovi
mooto, quer. no Internato, quJr no tlxtor· 
mt\o, ils ·cadoil•as do logica o littoratui'a 
naclomtl. São dous candidatos quo toem •lo 

"" entrar em concurso; m:t~, do accordo com 
lll'li o,projocto actual, do cot•po docente do insti

tuto poderão·. sahh•, indopondentomonto do 
ooncnr~o, os Utnlat•os par11 essas cndcit•as. 
Isto contmrla do certo· mo"o o que disp1ie 
o'l~odifW ~a. Ensino. ' 

0 Stt. Vmott,ro DA!!AZIO-V. Ex,' tu•gn· 
monta com o sou morlo do pensar o não com 
o Coillgo do Ensino, qno narla mais. 6 do 
qno um docroto do Pode!' Executivo. 

Qual J'oi o motivo,qnal a razão quo actuou 
no ospit•itu da Commissão do Instrucção Pu· 
blica p"r 1 ach;n• qun o roglm'n atO ag01•a 
ostabolccido, qual o do saram a~ cadeiras do 
logica e .Jitteratura nacional do Internato 
do Gymnasio Nacional regidas pot• um unico 
lento cathcdratico, devo ser substituido por 
outro om que so ct·oam dons lagares, fu· 
zondo·so uma uniformidade em J•olw:ão ás 
outr<IS c~doiras 1 !, SoriL a qunstão do uni· 
fot•midàdo ?I SOI'tL porque as.out1•as cadeiras 
do curso do llymnuslo Nacional, quo1' do ln· 
torna to, qunl' do llxtcl'U!tto, são regidas por 
cathodraticu~ seus, nilo J'uncciuoando o ca· 
&hodra&ico do ln torna to no Extol'U:tto o vico
vor.ii\ 1 ! 
· St•, Pt•osUonto, osta oonsidot•açiio 6 do 
pouca !no~ta, l?.Ul'qllo o GymmiSiu Na~ional 
ü umatnscttnlçno unlca, dividida um ilxtor· 
nato o lntm•uato, do mo.lo quo pótlu o lento 
do Internato sot•vit• no Externato o vier· 
vct·~a, dosdo quo lho sobt·o tempo o tiisponhn 
do olomnnto.; ]Jura lucciun~<~· a matoria do 
qno se oncnt'l'cgou. 
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· Depois, 81•, Prosirlonto, si. tues lontcs so O Sit. Vmarr,ID DA~r.tzro-Nilo a uma <las. 
propuzor•am ti caueim <lo logica o littoru· cadoi1•as; a t[Ucstão. tl outra, 
tlll'a lliiCionul, não o Jlz•Jralll unicamonto o· s v ' ' '! A" ' s 
para lecclon·u· nu Extor·wtto ou no Jntornu.to . R, ICENTh • "ACITADO- "ora,. ~· 
6' t· . ' . .' . ' . . 1 , . , 1• Prostt!onto, o f[UO nao h:t ruUio dn Commwsao 

s mnn J , prop~zor,tll!·•c p.tra occt.ona as explicar• tl om relação á disposição contida 
om ambososost,tbelccuuonto; do onsuw .. no at·t. ~'do JH'ojccto, 
A~om,,sob o protoxto tio u;liform1zar o 0 ar•t. 2' diz ipsis-cc>·bis aquillo que vou 

magtstorw do .Imornato 0 tio llxtornM~ do ler: «Fic:1 o Govorno uutol'izaclo a transforil• 
GymntLSI~ Nac!~lllll, "? C!'oam d:ms c:tdCll'!IS, para as cadoit•as or·carla; por; osta loi os !en
com ~mnrfosto 1~con1 enro~ to Jl.tra o onstno tos do Gymnasio N~cional, que 0 . rcr1ucro· 
o par a 0 Thesom 0 Pubhco · rom o quo foram· julgados competentos por 

O Sá. VIRGJLIO DA~JAzro- Niio O isto. O maiorhHio vot,os d:t congregação.» . 
proposito tl pt•oparcionar umn. rocomponsa, Isto elimina uma disp,siçito pormanonto do 
uma romunoraçilu ao trab:tlhu o lnvor igua(~ Codigo t.Jo Ensino; olimina uma di~posh;ã.o·. 
dado do direito ontro quJm tom as mesmas pormaocnto do toda 11 logislação do puiz, om 
Juncçüc8. r•c!açiio· a cnt•.;os srrporioro; o sccundarios, 

O Sa. VICENTE liiACIIAno-Mns o.l quo ao 
propuzcru.m .á. rogoncia. de:: tas clldoh•as, f'a· 
bi:~tu pJrfoiltlmonto que, u.nu. voz nomeados 
cathortr·atwos pam ollas, tinham do leccio
nar a.1 ma.tol'ias, já. no Intermtto, j:L no.Hx .. 
tern:Lto. 

PóJo assovoJ•ar o honrado Senador• pula 
Bu.lua, ,que é ::;ignatat•io do pa.'rdcet• o mcm · 
Lro do Cl'tnmis>iio do Instrucção Publica, quo 
as noccssldadcs .. o ensino uuq uullo cstabolc 
cimento coLavam reclamando esta provi· 
donciu. 'I 

mantidos polo.i E;r.a,los ; disposição que 
man<la quo .o Jll' •Vimonto do cadeims s~ so 
faç-~ modianto concurso: : 

0 Sn. VIRGJLIO DAl!AZIO- Niio apoiado. 
O Sa. V101~NTE MAoitAoo-Diga-mo v; Ex. 

qual a disposkão quo mand:1 quo so nomeiem 
lemes sour ouncurso. 

0 Sn. VmGJLIO DAMAzio-NtlO posso mos
tml' ; procure V. Ex. nos rogulamontos. 
E a prova tl oste sou collo,;a que aqui est1l, 
quo foi profesM' do ohlmica gemi, O que 
riu pois passJu a lon to cat,ltcdl'tlltco d~ medi-

O Sn. VmmLJO DAlfAZ!O-Pll~So, o t!aqui cina Joga!, na vaga aborta p~r·~ os ta cu-
a pouco o faro!, so tJVet' o~casião .tio tomar• doira. · 
.Parto uo debato. o Sn. VICENTF. M,\CIIADO-~las quando so 

O. Sn. VIct~NTE MAoi!Ano-V. Ex., roem· faz um cunour;o par•a lento substttuto da 
bro da Commissiio do Jnstt•ucção Publica, só Faculdade do Miuicina orr do Dir•oitu, se ·in· 
niio tomat·d parto lliL drscussiiti, si o n~u f01·o quo o ouncurronto esteja pr•oparat!o p~l'a 
tJUizor, lcccio~ar• todas a< mator•ias do curso, 

Sr. Prosiuonto, o projecto tl inaccoitavol c V. Ex. quanJo se propoz a um:1 c •doirll do 
represou tlt-não conhO\'O us intuitos da Co:rr· subsLituto 'ta Faculdudo do Mldiclna d:t Bahia, 
mrssão, o nom foi o intuico da UatoiU'a· dos niiu se propoz á rogooc1a desta ou daquclla 
Doprttatios-mas ropr·csonta r1r11 favor po:l· cad •it'IL, Pl'Opuz..,o ao cat•gu do ront.o substi· 
soa! ao actual oaLhodr·atico t!ess·rs catlc!t·as, tuto da !•'acuidade, o, portanto, devia mos· 
lmvondo ha pouco o pt'OPI'io S.·. Vit•gilio tmr• om concut•<o preparo do todas as mato· 
Ditmaziu, UJnt·ado roprosrnLauto da llahia o rias do cu:so, p:tr·a potlor sub;tituil• os lontos 
membN da Com missão do Jn.tt•ucçito Publica, desta ou darjuolla ca ,oira; . · 
doclal'ado havot• nccossltlado do rocomponstu• o s11 . VmoiLIO DA~IAZJo-No Gyinnasio 
o tralmlho do :1ccordo com.·· 'Nacional dú-so a mesma cousa: os lentes 

O Sn. Vmmr,Jo DA~IAZI0-11 ajustiça deixa subst!Luoin-so .uns aos oul!'os. 
do SCl' justa, pOI'llllt&a•SO·lUO O pleonasmo, 0 Sn, VICENTE MAOIIADO-Mas 6 um ln• 
porque o. provei ta a csto outiquolto 'I i . eonvoniooto, que 6 pl'Cciso romover·so; 

o Sn, VICI~~TI~ MACAAIJO-Mas o honrado Niiu ao comprohondo fjUO um lento quo r.~z 
Senado!', quo já l'oi catltoriratico o 6 lto,io ju· concur~o par•a a c!ldoit•a do franocz vtL di· 
bi!aclo por um:1 das l'aculrlado; do p:dz. si so l'igir a cadcir:L do coonoJnitL politica, ou outra 
tivcssó pt·opo.;r.o pJra a catiuit'JL do modicimt quaJquot•. 
legt~l, PJ I' oxomplo, o uma outr·:t, :Lclmsoo o juit. ú o concut•so; o simples vob da oon· 
jmltu, partt sua. cuJUIUorlJdu.Uo JW~:-m:~l, (jUO so gt•ugaçfLu não cstu.~oloco sinU.u a pr•csulrlpçito 
oliminnssu uma t!o;;a; cutluiJ'.LS cto sou cur.>o do ca1mcid11do para o Jen;o dd uma oudoirtL 
do onsinu, quo tlh•ia S. Ex. I! lccc!ouar• as mator•Jas do uutl'tl cauoit':l. Jl a 

Do nOt•to, ncharia bom, por<JUO se vorla Pt'OVII é quo o Cotllgotlo Jlns!uo, assim como 
l!vro dn o_l;>'i:::ação do loccional·tt, loJas 11s lois sobro o on.sino, não oxl~o unica· 
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~ : monto oa votos dns congregações p:ti':L r.n· O SR. Vmon.ID lhMAZro-LittOt•alura Ji,.,.. 
·· Irada do um candidato para osto ou nqucllo úleh•a, quo hujo jú existo, não <lo mosmo que 

ostabJ!ociluouto do ensino: exi~o pr•oras de litteratura geral. . 
onpacidlidO. o SR: VrceNTI•! ~[ACHADO-O nobro s,-

Diz o art, 3' do projecto : nailor, do accordo com o projecto, talvez 
• As cadeiras vagas om virtude dessas pon.~c que scj't couvoniento croar tantos c11· 

transfm•encias sor·ão providas por éoncurso', thodraticos quantas disciplinas se pudesse 
do accordo com o urt •. 51 do Codigo do ensinar. 
linsino, » 0 SR, VmaiLIO DAl!AZIO-Seria. O ma· 

QuantJ ao substituto tompor.1rio. 6 natural lhor. 
que se doixo ao critorlo da coogt•ogaçiio, da O SR. VrcE:-oTE M,,cu,,no ~Seria o molhar, 
direcção do instituto do ensino, procumr• no mas o Thesouro niio poilorilt supportar um~ 
corpo doconto quem po;s~ oxm•cer 0 ensino úospoza tão posad11 o tão grandu di.;pet•.licio 
om rol:1çiio a uma cadeli·~. Mas, p11r1t rogot· do tumpo. 
qualquor cadGira dcllnitivamonto, nega o 
Codlgo do Ensino, negam as nossas lois com· O SI\, VmorLID D.ur.-zto-Niio; niio have.t•ia 
potencia á congr·ogaçiio para designar o dispordicio de tampo; ao . contrario, so1'ia 
J'ospoctivo lento som quG este preencha as melhor· PJI'quo a divisão do· Ll'iLbaihu 6 um 
furmalldarles leg,os do concut•so, ou a na· principio do oconomia poliLica. · 
moaçiio do Podot• Executivo para detormi· 
nadas cadeiras. · 

Sr•. Prosi!lonto, o projccLo ora óm dobato, 
alhis redigido ;em inouito do croaçiio do lles
Jlozns. no fundo o q uo fuz ll cronr dc,;pez~s. 
pois quo crea duas c 1doiras mais no Gym· 
nasiu Nacion<Ll- 1\S o:1dcirJs do lugica o do 
litlet•atura nacional. 

Jiu acho quo, si JiJSso passivo! roJuzir• essas 
du·1s cade.ras, fuudiudo·IIS ·cm um11 !Ó, ora 
um sot•viço que so prost>1va ao ensino som 
projudical·o, o ainJa maior sor•viço aos cu· 
rros publicas do ThosoU!'O Jllaclonal. 

0 SR. VIRG!l,IO DAMAZIO-PIIra fazer o;ta 
reducção seria Jl!'eciso it•-so busc:tr um ha· 
rnom c,mo A!'lstotclcs, pal'll poder· ensinur 
todas ostlls materlas. 

0 Srt. V!CP.NTP. MACIIADo-Não rejo razão 
no rarocor apro<onr.ado, o qual 6 tão ro· 
duzillo como o par.1cot• da1lo !11L Camal'll, A 
Commissii•J do Sena1lo limitou'so a accoitar o 
projecto som dar us razõo~ q uo para is;o 
accuaram om sou espirita; limitau·so a dar 
o parecer que vou ler : 

«A pr•oposir,ão n. 20, do 10~8. da Camara 
dos Deputados, declarando abolida a accumu· 
lação das cadeiras do lo~ica e do littoratura 
do !DlOt'll!Lto o do oxtornato do Gy\Jinasio 
Nacional, fui submettida 1L cons.dOl'lt\"iio da 
Commi;sfto do Instrucção Publica do Senado; 
o attondendu olla :r convonioncia do sot· ap· 
prol'adu o pr·o,iecto, como voiu do outro 
t•amo uo Poder Lcg.slatil'o, quo uttcndo do
vidameute a poutlo!·usas considm•açõos do 

. O Sa. Vrcl·lNTI·t MAcuAno-Ninguom podo serviço publico, propõe ao Senado a sua ac· 
ostudat• littur•atUI'a som conhocat• uorn a sua coitaçiio. ,, 
llnguo, Londo os to. ro>nmido parccor, acreditei 

O SI\. Vll\GJLID DAMAzro-Mas lm Jittora· que o da. Camar•a dos Uoput11dos, fundamen· 
tura got•al o littor•atura'nacional. tando o pt•ojocto upr•usouttL<lo, m•a tiio mi· 

nucloso, t1lo cholo de lnl'ot·maçõos, que real· 
··O Sn. VIC!lNTll MAcuAna-Um lento sub· monto dispensam a Commis~iio do Senado 

stituto ·esta promptu a substituir qualquer do elaborar parocot' mais longo. · 
catltodratlco. , 

O SR. Vmnu,ro D.urAzro- Attondondo 4 
·O Sn. VuwrLro D,m,,uo-lsto 6 outra illusLraçTto do Senado, n Gommis;ão ontoudou 

cousa. que não procisavn l'•zor• largas conside· 
O Su. vrmmTll MACUAr>o-Um lento <to raçuos pai'II justificar• o seu parecer. ,' 

francoz pódo substituir um lento do hlital'ia. . As Commissõos tcom o direito do cllzor• 
O SR. VmnrLIO DAl!Azro-Isto <l outra aponas si~ ou ni\o conveniente. 

cousa. Fallli·Su do oxor·cicio oll'cctivo .. I1L a O Srt. VJOI·:~n MACIIADa -Não h:t 1iuvlda 
cudoim do liugua poJ•tugiH>Zit o litto\'atura ncnllunn: n Counnissiio quiz Imitar• os 
naclumll ~ muita coustl pllra um s6 pr•o- curadora; o pronwtUl'es publt·:uH, os quaos, 
J'ossot•. . tendo do iutor•por sua opiniiia,IIPOn •,s dizem: 

O Srt. VrcE~Tm. MACUA~o-Como disse hu < nad!l tenho 11 oppor• » - acho couvoni· 
poucil, para so cstu.Jar•litlomtul'll <l .procJ;o ante, etc. 
ac~ar-so pr·ommrido ual conhoclmontos da Sr·. Pt·osidento, osto p!trocct• niio nrlenta 
llngua nacional. o Sonrtdo, não pódo sor•vit• do bttso pal'l\ CS• 
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------------------------------------~--------~--~~ 
tudo sol'io, porquo a Commissão não fun· 
damcntou as razõci quo tove pn•a accoitnl·o, 

Os Senadores não po<lem ostudat• todas ns 
matoríns quo são submottldas no conheci
monto do Sonndo o por isso us Cumm\~sõos, 
f"zendo· o seu estudo, devem olaliomr os pa· 
rocores acompnnhados do fundamento res· 
poctivo. 

0 Sa. Vmra<.JO DAM,\ZIO -Os Scnadorils 
qun não confiam no es1wlo das Commissõos 
dovom estuda!' a matJría, o devem oshr 
imbílitndos 'I vol.al·n. (.lpal'tcs.) 

0 Sit. V!C"NTI·: MACIIADO-PO!' esta fórmiL 
a Commíssíio nos colloca na contingoncla do 

· cstuda<'JDOS todos os :1ssumptos submottidos 
'' aprodação do Senado, uu de não dls· 
cutirmos os seu> plt•ecoros, por ser clla o 
matJ!sler tlia;;t pm·erd da!Jcmus. · 

Sr. Prosidonto, acho que o pt•ojocto não é 
11CCOítavol ; onern o Thesouro Publico o sa· 
crifica o ousino. 

0 SR. MARTINIIO GAitCEZ- 0 projecto é 
accoit~vol. B~st~ sujoitar-so a concurso llS 
cadeiras, o na•J:c mais. 

0 Srt. VICENTE MACifAf,o-Mas, Sr. Prcsi· 
dento, si a sabedoria do Sonmlo entender que 
n. proj~cto é accoi•;wol,o ello lng<':tl' a passa· 
gom om 2• discussão, nüo sei si torci noco~sl· 
dado do recorrer a um t•equm•imento, para 
que sejn ouvida souro ello a Cumm,ssiio do 
l•'iuunças. 

Ponso mos mo q<to, dn aceordo com o J(o· 
11 monto, V. Ex. pódo fazei-o iudcpondonto 
de solicir.açtiO .minhll. 

Estas cunsido<'açõcs quJ fiz em relação ao 
pt•ojecto, julgava·as nocessaria;, uma voz 
que nego poromptoriamonto o mou voto ú. 
"Proposição. vinda da C amara dos· Depu· 
tados, o que mm•ecou pnrocm• favoravol da 
Commlssiio do Inst<•ncção Publica uo Son111lo 
(Muito bem: muito bem.) 

·O Sr. Ali"•;edo Ellls- Sr. Prosi· 
donto,acho quo o ii lustro Senador pelo P .• t•:~mt 
não tom ahsolut:lmonto mzão om atacar com 
tanto vigu:•, CJtll t!Lntu ca.IOI'. o pr·ojoctu quJ 
voiu da GtL<Utlra dus !Joputalus o tJIIO fui Iii 
votauo unani mcmonto. 

0 Stt. VICI~NTE MACIIADO-Ellos não rd~!a. 
mam isto, o o pt·ojccto não lhos d~ romúoo. ~ 
t'ação dupla. • ' 

. O Srt. ALFREDo ELr,rs-Si ossos pt·ofcssorcs 
leccionassem um numm·o escllS.;o do ·horas 
pot• soman:L, ainda haveria uma· justificativa 
o.'uma razão pat•n o ataq1w do l1onrado Se· 
narlor p~lo Paran:t. · 

Mas tl isto que sn d:t, St•. Prnsidonte, por· 
que o )ll'Ofossor oathcdratico do scioocias na· 
lumes lecciona apenas t.res ou quatt·o horas 
P?r semana, ao passo que o prolcssor do lo· 
gtca o o professor do littoratura toem sois 
h.oras por semana do cada uma dessas mllto
rms. 

E' natural, tl.Justo, qno estas professores, 
quor o do loglca, quer o do littemtura, ro. 
clamam !•omunoração dnpla on então quo 
fiquem considerados como portoncontos ao 
corpo cathcdratico o rogando apenas uma 
das cadoirllS. · 

E' o ~'!o· tinha a dizer e, por achar justa 11 
propoSIQao da Camara dos Deputados, não 
hesitei om !:1vrar o parocm· que· subscrevi 
com. o meu honrad~ collega, Sonadot•" pola 
Bahta, Sr, Dr. Vlrgtllo Damazio, 

Entretanto, o Sonarlo que resolva como 
entoador, corto uo que tL ·Commlssíio do 
lnstrucçã•J Publica doixon·so !ovar apenas 
pela justiçl da p~opoJicão que veiu da C:1· 
mnt•a dos Deputados. 
. Tenho concluido, 

O St•, Vh•gllio Damn..,iu-pl'O, 
nunc.íuu um U.iscul'.::o, qun sm·1t piiblimulu 
dopo1s. 

Ningucm mais polin.Io a pala vt•a, oncor
ra.·sa u discussão, 

Seguem-se om discussão;· que ·se oncorra 
som dolla.tc, os arts,.2u, 3n o 4. 0 

' 

·· Postos 11 votos são suoocssi v amonto appro- . 
Vttdos os arts. 1', 2', 3" o ·I" da proprosição, .. · 
. E' ·a proposição adoptada e passa para 3• 

<hscus~ao. · · 
I~' li1lu, p)S!.O om di.~cu~~iio e I!Úlll deb:Lto 

O.fJPI'vViUiti o ·.;cguiutu 

Tt•ata·so :qJCO:I< do soguinto: no intet•tmto . 
·e no externato do Gymnnslo ha duns class.Js 
do tn•oib~soros, com excepção apenas do duas 

Roquoit•o que, urna ver. npprovada om 2• 
discussão, v1L 1t Commissii.u do Finanças a. 
PI'O)lJSkào n. 20, do 100.!, d:1 Calll<ll'll dos 
Doputfulos, abJlindo 11 nc"umular,ão, acLutll· 
monto oxistonlo, d:~s carloirt~s do Jo~:ica do 
lntot·nato o do Extut•natu do Uymuattsio Na· 
clunal, sob at•ogoncia do um1ó cathodratlco, 

cadolt•as. · 
O pi•ofuss:Jr do logicnrngo t\D mesmo. tampo 

a cnd<Jlra do littemtum nacional, ' 
Tum, pot·tanto, osto clltlwdt•atico umtt•a· 

uillho dnjllo' 
Ha dous tn•ol'tlSoOJ'OS, JlOJ•tanto, quo toam 

trabalho duplo ; <!justo quo estes dous pro
fessores roclamom I'omunm·ação dupla •. -Vicente Machado. · 

~, 
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CR~Dl'L'U D~ 3:0li:J$01U A' \'J~RII.\ il" IJO All'l', Ü" 
DA IJEJ N. 7•1!1, UI·: i!JQO, 

Entm om 3•• discussão, com o subsUtuLivo 
approvado om 211

1 a proposição da Ca.mo.m 
dos Doput~dos n. 12, do 1903, autot•lzando o 
Presidente da Republica a abt•ir ~o Minis
torio da lndust.ria, Vit1çilo o Obras Publicas o 
credito do 3:052.$0!0, suppiomont:Lr (, vm·b~ 
0•-Correios.;...do art. U" da lei n, i•IO, do 20 
do dezembro do 1000. 

. Ninguom pedindo a p~laVJ'II, oncorm-so ~ 
discussão. 

Posto a voto,~ sapprovado· o substitutivo. 
E' a. proposição, assim cmondada, adoptadll 

o vac sm• dovolvl1hL :lqnolla Cumara, imlo 
antes :l Commissfio do Rmlacçlo, 

LIC~NQA A UJJAr.DO 1\AlJAI.IIEm llAIA 

EntJ•a om 3• discussão :1 pNpo.~iiJiiO da Ca· 
JU~r~ dos Doput~dos n. 30, do 100::, autuJ•i· 
zando o Prosldcnto da Republica a concodot• 
ao 2° escriptul•ario da Dologacia Fi~cal do 
Thcsouro Federal no Esta~o do. Jlspirito 
Santo, 'Ubaldo Ramalhete Maia, seis mozcs 
do liconça, com ordonado, para tmtar do 
sua saudo onde lho convior, 

Ninguom pedindo a J>tllavm, encorra-so a 
discussão. 

.Posta a voto;· ú approvad11 a proposi\''io, 
em OSCJ'Utinio SOCI'OLO, pO!' 26· votos cuntm 7; 
c, ·~endo adoptada, vao sot• submottlda !I 
sa.ncção prosidoncitLl. 

lD~NTil-'lCAÇÃO DE 1:'\Dl\'IDU(S n~cr.uSOS ,\ 
CAS1\. \11~ Ul~'l'e~çÃO 

Entra om ln di.~cussão o pr•ojJctu do So· 
0:1do, n. 14, do 100:1, suopcndcndo, dosdo jt\, 
a praticl do idontiflc:LçfLo dos individuo> J'o· 
clusos á Casa do Dotonç;io. 

Niriguom p.Jdindo o. palavr:L, onc)t•ra-so a 
discuss[o. 

Posto á votos <luppt•orado o pr•o,iocto para 
passar tl 2• dlscussiw, indo antes á Gouunis· 
s[o do Justi>;a o Loglsiaçiio. 

O llla•. Pa•e,.ldentc- Estrt osgo\ada 
:1 m:ltol'ÜL <la ordom do dla. lmroi a paliLVI'.L 
aos Sr:~. Sonadot•o,.; <tUo lL 'quoh•fw pum 
nssumpto do oxpo1iionto. (/'"''"'"·) Ninguom 
JUais pedindo a )J:tla VJ'a, vou Jovan ~at• 1L 
~cssão, designando )laraamanhfL IL ~oguinto: 

2' discus;i\o da propos)rrio da Cltlllill'll dos 
DojJUtados, n. 27, do IU03, uutot•iznndo o 

Suuntlo \'. ll 

l'i'Ositlonto tln llepuh!ictL a ab1•it· ao lllini~
tol'iu d:t Fazontln o credito nxtr:tor.linario do 
2:HH3$200 pa1•a d:u• execução~ sontonça quo 
con1lomnou a Fazor1da Nacional a paga!' a 
O. Eugonln TOJ'l'Oiio Col'rÔ<L do Al'aujo · os 
voncimcntos qu3 o sou finado marido, juiz 
do direito om disponibilidade, bachai'Ol Lin· 
doipho Hi;bollo Corrêa do Araujo, doiiou do 
!'OCO bOI', 

~· di~cussão da proposição da Gamara dos 
Doput.ados, n. :11, do 190:J, autorizando o 
Prosidontc da Republica a ubl'ir ao Mi nisto· 
rio da .Justi1,•a o Negocias lntet•ioros o crotlito 
cxtraordinal'io do •1:~00$, ao cambio par, 
put•a pr•0mio do viagem ao aiumno d11 Fa· 
culJado do Modicinl da Uahia jntonw do 
P mdo \' all11dares ; 

2• discus$"ío d:t pr·oposiçiio da l'amnr•a dos 
IJoputados, n. :m, do 100::, auto;·izantio o 
Prosidonto da Republica a abt•il• ao )liuis
terio da .Justiça o Negoeios 'lntorioro; o ore· 
di~o oxtraordinat•io do 4:200$. orn om•o, 
para altondor :l dospoz:t, com a m:tnutcnção, 
no oslt'angoit•o, do aiumno da Escola Po· 
Jytechoica ~\srtrubal 'l'uLtoiJ•a do Souza, quo 
om W01 obtovo o premio do quo trata o 
Cotligo do Bnsino ; 

2• discussfio da pt•oposição da Camat•a dos 
Doputados, n. 36, do IU03, autoJ·izrmtlo o Pro
sidonto da Ropublica a abrir ao Ministot•io 
da Justi~a o Negocias Intot•iorés o credito 
oxtt·aordin:wio do 4:900$, sondo 2:5408 parn, 
attendor á despoz:t com a publicação da Jle. 
111dl"itt Jlislol"ioa d~ llaculd~dJ do Medicina 
da Bnhi:L, rotativa nos annos do !OJO o WOI, 
o 2:300$ com a. d:t Ruvi.~la t/lu Cw-.~·os, da 
mc;ma Facnldado, coneot•nonto ao anno do 
1003; 

Discus;fio unica da onton!1:1 li<L Carnara do:i 
DJputados, suhstltutiv:L do projecto tio So· 
n:tdo, n. <J.J, de. !002, abl'indo ao Ministorio 
da Justi(•a o Nogocios lntor•iores o crodit.o 
oxr.r·aot•Jinat•io elo 401$088, p:tra p 1g:ttnonto 
:1 um porteiro, dlspunsado com lodos os 
voncimuntos, o a. um CJIHiuuo, tog-.\r cr•oado, 
tudo mn virtmlo da dolibot'a(úu do SJnado 
tio o do dezembro do 190~ ; 

2.1 dlscus~ão di\ pl'JpJsiçü.o tb Ca.mat•a Uos 
Doput:.dos, n. •l·i, do !OU3, !lntor•iz:mdo o 
Pt•oshionto 1i.L Uopublictl a abrir• ao ~linis· 
tm•Jo ti:L GUOI'I':I O Cl'~clito OXtJ'IIJI'tiiO:II'iO du 
!H: 5,JO~i8·1, pm•a. ooqorrm• ;is tlespeza.; cJru ii. 
t•oconsir•ueçi1o do p:n•iihfio lloo.loro, do fios· 
pita! Central do Exot•cito. 

LoYttti~fl·SO 1~ sessão ;i:; 2 liol'a~ t111 Ltu\Ie; 
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18 ANNAES DO si,;NAJJO 

Emendas otroracldos pelo Sr, Senndot• AI 
varo Mncbndo nn. 2n discussiLo da propo· 
slçBo da Cnmnrn dos Deputados, n. 59, 
de 1903, fixando ns forças do tArra para 
o exerciclo do 1904 

Ao art. 2·', substil!lii·SO: O volunt:1ria!IJ o 
sorteio contioual'âo a sor l"oitos, segundo :1 
lei n. 2.556, do 20 do setembro de 187•1, com 
as modificações do :1rt. :l' <la lo i n. :lO A, do 
30 do janeiro do 180~. supprlmido o pll
ra"r:tpho unico da JllodiOca>;iio 0" dosto at·· 
t.t•7o o substituiun~ as 4" o ;,• poJa tioguinte 
diSposição: Das dcli(Je,·açUc.-: r/a,'i )1mta.~ reei· 
so1•as calJel'd 1'CCto·.w, com njfi:ito su;;pcns~·vo, 
de qualquer cirlw/ao ou rloli intm·cssadu.~. no,ç 
Zstado.~ c Dish·icto Federal, pm·a o E'stwlo 
41/aiO?' do 1~·/JIJl'cilo, que lmnUtHH .:elm·d ]Wla fi!Jl 

Ao urLfgo i 0 , snbstitua .. so: . 
O est:uln·maiot• do uxercito trt•:t u'ons ro

gistros: um do:i voluntal'ios, scgunúo os l~s
tados ando tenham I'Ol'ific~do praça, para o 
Jlm de <loduziNe 1lo contigont.o :~sol' sot•loatlo 
em cada IMntlo (Const.ituir;úo at•t, 87 o seus§~) 
o numero uaqunllos voluull~l'ios ; o outro d:t 
illBCI'ipçãn dos rosoi'Vistas do llxorci to o mais 
o bsorvaçõos correlatas, S:~la uns sessões, om 
4 do agosto do 1003.-Aiva>·o Jfacilado. 

•lli' Sl·:ssXo I~M 5 DI~ AOO.ITO DE I 003 

P1·asidt.mcia do Sr. Af{ollso Penna 

obscrvmwia do art. Si, § .'J•l, da Oonslituiçr1o. A' moia hot'l\ •lopois tlo mcio .. dh n.bre-so 
Continuarão cm vigor o ut•t. •to dtL nltim:L a. sos:-3ão, a que concot•t•om os Sr~. Scnallot•os 

das lois citadas e o para~rapho unira elo Pinhoir•o M:tclmdo, J. Catunda, Nilo Por,a
art. 2' da lei n. 30·1, rio U 1lo outubro do nha, Hom·iqrro Coutinho, Costa Azevedo, 
1896. . Jonathas Po:lrosa, Justo ChoJ•mont, Manuel 

Paragrapho unico ... Dotor!Jiinauo poJo Bat•ata, Gomo~· do castro, Boil'ut•t Vieira, 
Estado Maior do Exorcit1 o nuínor•o total 1lo Bcno1!1cto Loito, Pil•os Ferreira, Aivam 
:pt'açã~ a scl'em rcalmonto incàrporada~ ~u Mendes, Noguoh'a. Pat'I\JHLgmi, Nogueira Ac· 
otrecttvo do Exercito durante o ox.orcrcro cioly João Cordoh•o Fet'l'oh•a Chaves, AI
vindouro,, solicitará o Minist1·o !la Guerr'."· moi!l~ Bar·1 o to, Rosa o Silva, Sigismundo 
dos Prosidon.tos, Govorn~dor·os o do Mnl~S·J Gonçalves, B. rle Mendonça Sobrinho, Olym
tro. do Inton?r, os contmg~nt,~s a ~uo sao pio Campos, Coo lho o Campos, Arthul' IUo.~, 
obrigados os listados o o Dl~trr~t_? I<odcr.11, Virgillo Damazio, Rny Uarbosa, Ma1•tins Tor
IJa fórma do art. 87 lla Constrtutçao. Os Go- l'CS, Lu.uro Sodré, 1'homaz Delphino, Lopos 
vorno~ cstaunaos o o Minpro do lntct'!or Ch~vos, Fmncisco Ulycorio, Alfredo Elli~, 
pü!lorao completar o orgnmzar osso.s cont~n- UJ•bano de uonvêa, Joaquim de Souz:t, RodJ'l· 
gentes c~m praças dos corpos p_olicmcs .>iUQ, ~nos ,Jardim, .lonquim Murtinho, Mctollo, A. 
volnntarmmonto, por dociaraçao escrtpt:1, Azoro!lo, Viconl,, Machado, Hrazilio da Luz, 
>Juizorom sorvi r no oxor·cito pelo tompo Jogai. uustavo RichaJ·u, Horciliu Luz o .Julio Jlrot:t 

Ao art. 3• accrosccnto·so: ( 43 ). 

~ 1.' Findo o sou tempo tio sorl·iço activo, 
serão liconciail:t:liiS pmças, ficando, por1lm, 
obrigadas, dentro dos trcs annos subscrjlron
tos, como reservistas do Exercito, a accudi
rom ao chamado do Ministor·io da Guol'l'll :ls 
fileiras, não só pa1·a as granur.s manohr•as 
ordenadas pJio Governo, como para a passa
~om rio llxorcito de pé do paz par•a o p1l 
do guerra. 1\ssos rosm'vislas, sub pena 110 
inf'r•acç1io <ias lois milital'os, apl•osonltll'·so
hiio nos cor•pos indicados, cort'endo 11S !les· 
pozas do transporto por conta da União. 

§ 2.' Serão tamhom inl"ractoros dessas lois 
os reservistas que se aitsontar•om do tm•l'ito
rlo da Ropublioa som pr•úvin licmtçll do Go
Voi•no, dentro do tempo om quo dovom'pot'· 
manocor na rosct•va, o os q uo, tlm•anto r.sso 
mosmo tompo, som aviso 110 comm:muanto 
do corpo 11 quo portoncmn, mudarem do l'osi
rloncln. o nfto so apPo;ont:lrom 110 comm:tn· 
rl:tn lo do corpo 11 quo dovom prwtoncor, om 
virtutlo da ,~ltuaçiio tio sou novo domicilio. 

Deixam do compa!'OCOl' com causa parti
ciJlllda os S!'o, Alber•to Gonçalves, Constan
tino Nery, Paos tio C:1rvalho, ,losil Bernar
do, Pedro Voiho, Gama o Mollo, Alvaro 
Machado, Herculano B:tndeira, 1\l:muol Du
arte, Martinho G:ll'coz, C loto Nunos, Slq no ira 
Lima. Bamt:1 lliboiro, Vaz do Mollo, Jluono 
Brandão, Folici:111o Ponna, Folippo Schmidt 
o Ramiro Bercollos ( 18) • 

E' lida, postr1 om uiscussao o som !lo halo 
apJil'ovadll a acta da sessão anterior. 

O S••. 1' Sem·ctlu-lo d:l· cont:1 do 
sogninto 

EXPEDIEN1'1l 

1\oprosonta('i<o om q11o 11 Sociodatlo ilos Ar
tist:ts Mocimnicos wL!bot•ao;, m:1ntonedora 
do L,rcon do Artos o Olllcios do Estado rliJ 
Pornmulmco, alloga!lllo os sul'Vi~os <!tiO J.lOl' 

I c 
I 
' 



" .. 

N, 7~ -1903 

A Commissiío do Fimtnças. tendo cx1tmi· 
nado a lli'Oposiçiio n. 32, do 1903, da Camam 
dos Deputados, que proruga por um anno 
a Jlconça cm cujo goso so acha o •l' escri
ptnt•ario da 5' divisão da Estrada do !'erro 
Central <lo B1•nzil, .João Angusto Antunes 
do Freitas, 1tfim de cumplct1tl' o tmtamonto 
de sua S11utlc onde lho col.n·im•, o verificando 
que a potl<;ão dirigida ao Congresso Nadonal 
está devidamonto acomp~nlmda do att.estadu 
modico, quo· comp1•ova a allogação, ú de 
pat'<Jccr que soj1t a mesma proposição adopta· 
da o convertida om lei. 

Sala das Commissõos, 4 do agosto do 1003. 
-SiqiB>~undo Gonçalves, pro-p1•osldonto.-Vi
centê Machado, rolator. - J. Jortg11im da 
Sou,;a, -Alvai'O -Macl!ado,-Btm~rlicto Lailc. 

PR.Ol'OSlQÃO llA CAMAUA })OH lnWÚTAUOS, N, 32, 
DI~ IOO:l, A QUE SI·) llEl'EllE o l'AlllWER 
~UPlU. 

O Congl'Csso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o PI•osidontc da !~opu· 

blicn autorizado a pt•orogltl' por um anuo, 
com todo o o1•dcnauo, a licença cm cujo gozo 
so acha o 4• oscriptnra1•io d1t 5• divisão da 
Estrada de l'01'l'o Cent1'11l do 81'1ÍZil Joi\o Au· 
gusto Antunes do l•'rolt11s, allm do completar 
sou tratamento undo lho convier; I'ovogudas 
as disposições cm contrario. 

m~ra dos Deputado~. ~uo autot•iza o Prcsi· 
dento da ltopubiica a prorogar JlOl' sois mo
zos, a Iiconça om cujo gozo so achn. o encar" 
rogado do doposltu da 4' divisão dt• Estrada 
do I'Ol'l'O Central do Brnzii,.Manool Candido 
Cordcil'O Dias, p11ra tratar do sua saudo, 
onde julgar convonicnte. 

O potiolonario insl!•uiu sua petição com 
um o.~amo, do sautlo feito perante a Dire
ctoria Geral de Saudo Publica, convindo, on· 
t1•otan to, notar que a petição . assignada o 
p1•csonto ao Congresso foi com d~ta .do t uo 
novomb1·o do 1002, dizcndo\quo tudocra 
comprovado com o altestado Junto, ~uando só 
cm H do novembro foi roallzada a 1nspocção 
do saudo o om 18 do mesmo moz enviado o 
termo respectivo pelo directo!' da Estrada ao 
S1•. Ministro da IndustrilL o Viação. 

Devo se!' nlltm•almcnto um equivoco, <tuo 
cm ledo o caso não devo pt•ejudicar o petl-
cionM•io. · 

A Commlssão tl da parecer,' pois, que tJo 
proposição devo se!' adoptada. · 

Sala das Commissões, •I de agosto de 1903. 
-Sigisnumdo Gonçalves, pro Prcsldonto. -
Vicente 11lacltado, relator.- J. Joaguino de 
So11za. - ;llvaro Jllacltado,-Bencdiclo Laile, 

PROPOSIÇÃO llA CAliARA nos DEPUTADOS, N. 34, 
DI~ l90:l, A QUE Slll REFERE O PADECER 
SUPRA· 

O Congresso Nacional resolvo: 
A1•tigo nnico. E' o Presidente da Itopn• 

blica autorizado a conceder sois mczos de li· 
cença, com ordenado, a Manool Candldo Cor
doiro Dias, cncarro~ado do deposito da 4• 
divisão da Estrada de Fort•o Contra! do Bra
s.ll, em pl'Ol'ogacão á de igual lempo que oh
toro do Congresso Nacional, para tratar do 
sua saudo on.do julgar convcnlonto ; revoga· 
das as disposicãos o1u contrario, 

Camnra dos Dcputndos,l6 de .tulha do 1903. 
-F. de Paula O. Guimm·l1es, l>rosldento.
Jllmwel da Alcncm· G11imm·c1es, i• Secretario, 
- Thomo: Pompeu Pinlo Accioly, 2<> Sacro• 
tarlo. 

Ct1mara do~ Dopntados, 10 tio .J1llho do 
1003.-F. de i'au/o O. G11imarc!os, p!•osiuont.c . 
._ . .llwwal de Atonem· (iuimarc7as, 141 Sect'Ot[l,· 
rio.-~'honw.:: Pompeu Pinlo Accioly, 211 Sc
crota~•ic. 

N, 77- 1903 

A p1•oposiçiio n. 45 dosto anuo, da Camara. 
dos Deputados, autoriza o Presidente da Repu· 
!Jiica a abrir ao Mlnistol'io da Guerra o Cl'O• 
dito oxtraurtllnarlc do 048$380, para paga• 
monto do Ol'ilonado a quo tom direito o es• 
crevont.o :tposontado do At•son~l de Gncrr!l 

N. 70 -190~ 

A' Commls~ãu do l'inltll(•lLH do Senado foi tl11 Baltin, .Jos~ Lniz Moodos Dlolz, dosdo 19 do 
prosonto t1 proposição n. 3·1; do 1003, dtl C1L· j11o<Jiro do !SUO 1117 dü agosto do 1000, 
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20 ANNAES Do SENADO 

Esso credito J'oi solicitado cm monsagom de 
31 do janeiro de 1002 e, como so aclm justiH· 
cado uão só na exposição quo sobt•o cllo úlri· 
giu o Ministro da Guerra ao Sr. Prosldonto 
da Republica. mas tambem n:1 infot•ma~ão 
da !•secção da Dlrocçlío Gorai da Contabi· 
lidad.l dtL Guorra, a qual so aclm junta, por 
cópin, áquolla exposição, pensa a Comrnlssão 
tio Finanças quo póde set• concedido, appt·o· 
vando o Senado a proposição dtL Camara. 

Sala das Com missões, •1 do agosto de !003. 
Sigismtmdo Gonçalvas,pJ•o l'l·esiden!o .-llana
dic!o Lai!a, •·elaiOI', - J. Joaquim do Souoa, 
-Justo Cha1·nwnt.-Alvm•o Machado. 

PDOPOSIÇÃO DA. CAMA.RA. DOS DEPUTADOS N,45, 
IJE !908, A QUE SE REI'ERE O l'A.niWER 
SUPRA. 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o PrcsiJonte tia ltopu· 

bJica autorizado a abrir ao Ministorio da 
Guot•ra o credito extra01•Jinario de 048$380, 
para pagamento do ortlenado a quo tom 
dit•clto o eoct•eveoto aposentado do Arsomd 
de Guerra do Estado da Bahia, José Luiz 
Mondes Diniz, dosdo 10 de janeiro do 1809 a 
17 do agosto do 1000, data da sua aposenta· 
doria, fazendo as neccssat•ias operações o 
revogadas ns disposições om contrat•io. 

Camtl.t'il dos Deputad.;:,~:l do julho de 1003. 
-F. tio. Paula O. Guimm·ües, presidontu.
ilfanuct dt: Alcncm· Guimm·cies, 1 o sccl'ota.rio.
'fliDmll:: Pompm Pinto Accioly, 2" secretario. 

N. 78-1903 

Pnoro.W;Ão DA. C,\~[AltA DOS DEPU'l'ADOS N. 47, 
DE l!J03, A QUE SE REI>'llRl~ O I'ARECEit 
SUPRA 

O Congt'0>30 N11cionai rosal vo : 
Artigo uoico. Fica o Presidente tia Repu

blica 11utorizado a abrit• ao Minisl,orio da 
Guot•ra o m•odito ext1•aordintJ.t'io do. 002$, 
para pagamento do ortionauo, que compota 
ao potlagó~o nposootatlo dtl Companhia do 
Aprendiz JS Al':,i~ccs do extincta Ar;onai do 
Guet•t•a do Estado do Pernambuco, tonento 
hJnorat•io Joaquim Antonio de Oliveira Da· 
duon ; revogadas as disposiçõoo om contra-
rio. · 

Camam dos Deputados, 22 do Julho do 
1003.- F. do Paula O. Uuinwrtíes, pro~i
dcntc.- J.llanuel do Alencm: GuimfiJ'fios, I o se· 
crctu.rio.- '1'/wmcl:l Pompa1~ Pinlo Accioly, 
2° iiCCl'Ota.rlo, , 

N. 70- !003 

A propoJição n. 50, doste anno, du. Camu.t•a 
dos Deputados, e quL' lbi presento á Com· 
missão de Finanças dJ Sanado, autorisa o 
Presidenta da Republica a abt•ir ao Minis· 
torio da Industria, Viaçõo o Obras Publicas o 
credito oxtraordinario de 4:538$640 para 
attondm• ao pagamento dos vencimentos quo 
compotom u.o; ongcnhoiros Caetano Cosa!' do · 
Campos o ,José do NII)Joios Tellos de Mo· 
nezcs, directores geraos o ,José Diniz Villas 
Boas, director do secção da SocrotaritJ. do 
mesmo Ministorio, ·no parlado do 12 do 
agosto a lO tio outubro do 1002. 

&ao ct•edtto loi pmlido orn monsagom do 
Sr. Prosidonto da ltepublica, do 23 de junho 
doste anno, o ·em vista da cxposiçiio. feita 
pelo Sr. Ministt•o dn lndustt•ia, 

Nostas condições, C ti Commissiio !lo pa· 
t•ecm• q<n a ro!brid:1 proposi<;ão dovo SJt' 
app!'OV1LUU., 

Em mensagem do 20 do setembro do 1001, 
sollcitou o Sr. Presidenta da Republica auto· 
rlzação plra a abertura do um creJito 
oxtraordinarlo do 092$, paru. p·1gamento a•J 
pedagogo aposentado da companhiade 11pron· 
uizos artitlces do extincto Arsenal do Pm·· 
na.mbuco, tononto honorario Joaquim Anta· 
nio do Oliveira Badnon, do respectivo ot•de· 
nado, cor!•ospondonte ·ao .per iodo do 10 de 
janeiro a 17 do novombt•o do 1800. 

A Camara dos Dopuhdos, attondondo a 
osaa solicitação, votou .a Jl!'oposição n. 47, 
deste anno, que tl agora sujeita ao voto do 
Senado. 

Saia das Cornmissões, 4 de tlgosto tio 1003. 
-Sigismundo Gonçalvas, pro prosidonto.
Viccnto Machado, l'olator.- J, Joaquim de 
Souoa.-Justo Ohermont.- A/VUI'O Jllachudo, 
- Bcncdicto Leito. 

A exposição apresentada. ao Sr. Prosl
dente da Republica paio Ministro da Guerra 
acorca deste assumpto, explica o justifica o 
pedido do credito, paio quo tl a Commissão 
dB Finanças ilo plrecot• quo soj1L a pt•oposi· 
~ão approvndu., 

:>al11 tias Cummissüos, .J du 11gusto tlo 100:;. 
-.Sii!im•ur,do Gonçalva•, )Jro·prosidonto.
De>W<Iiclo Leita, J'Oiatot•, - J. Jonquim do 
Sou.u,,-Alw!rn .,1/nc/mdo, 7 .IH8/o UI! cwmrmt, 

PROPOSIÇ~O DA CAM,\RA DOS ·DEPUTADOS r;, 56, 
DE lUO.l, A QUW Sl~ agr'ERE O I'AIIECEII 
SUPRA 

O Congresso Nacional l'esoh·o: 
Al't. 1. • Fica o Presidenta d11 Rcpuuiica 

auLol'izado 11 abt•ir ao Mlnistol'io <l!L ln<lustJ•la, 
Viação o Obrns Publicas o crc.tlito oxtraot•Ji· 
nariu dtJ .J:ú:lS.~ü!O, )1~1'11 !Lttondm• tiO paga· 
monto dos voncimoutos qno cumpntom !LO; 
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ongenholros Caetano Casar do Campos o Jos6 
do Napoto.i Tollos do Menozos, dil•octorcs 
gcraos, o .ros<l!Jiniz Villas Boas, dit•octor de 
secção ela Sccret:u•ia do mesmo Ministm•io, 
no porioclo do 12 de agosto a !G do outubro 
do !902. 

Art. 2. • Rovogam·so as disposições om 
contl'ario. · 

Cnmarn dos Deputados, 23 do J utho de I 003· 
-P, ele l'aula O. Guimm·,rcs, prc.iidonto.
JlJanuct de Alcnctw Guimar1Tc.-:, Jo secretario. 
- 7.'/toma:; Pompeu Pinto Acdoty, ;;.fi socro· 
ta rio. 

N, 80- 1003 

' A proposição e!u. Camal'll. dos Do pu lados 
n. !18 do 1903, onvia1la ao Sanado, torua 
npplicavois ás obras da compctoncia da 
Uni:lo o do Dlstrlcto I'odorat as tlisposi(•Õo~ 
da loi n. 81G do !O do junho do 1853, alto· 
rando o actual pt•ocosso para indomnisação 
do bons dosapt•opriados por utilidade pn· 
blica. 

Fundam-se em considerações elo intot•osso 
geral as modificações do projecto da Camara 
~ logisl~(•ão om vigor sobi•e o processo de 
desapropi•iaçiio niio ct·o~nclo diroitu novo, o 
mesmo ttlnda clfoctua!ldo uma dorogação ao 
principio do direito do propriedade. Ncsto 
caso ospccinl o que so verifica p!•ecisnmcnto 
ú o que os outros donominnn- di roi to extra· 
ordinario, com fuodnrnonto no bom pnblico, 
consistindo a maior controvorsi~ em quos· 
tõos dost~ ordem na delimitação da ,iuJ•is· 
dicr:ão admini.~tt·~tlva ti~ ,iudiciariL. 

Bm rcl<lÇiio ~ osso instituto jurídico o 
quo·om synthoso oxistc outro nús' ú :-a lo! 
do 9 1lo sotombt•o do 1820 pt•oolsa os casos 
de doslpropriaCJ10 Pol' utllldndo publica, 
o o docroto n, 35:i, ilo 12 do julho do 1845, 
inspil•ado na lo! franco1.a do 18·ll, dá a oo· 
nhocor atú onda so estando a oompotonola 
administrativa, o ando começa a acção ,iudi· 
ciaria providenciando a Jol n. 810, do 10 do 
junho do !855 o doc!•oto n, !.004, do 27 do 
outubt•o do mesmo nnno, a l'Ospoito d~ fór· 
ma processual d11 dcsttpropriaçao por nacos· 
sldnilo o utilidade publica, 

Som attorat• radioatmonto o nosso dlrolto 
BObro osto instituto, l'Ospoitado tt•adicolomtl· 
mont~ o como tal mantido om substancill, a 
proposição dn Camarn. visa súmonto simpli· 
fic~r o procosso rospoatlvo elt1 dos:tproprltL' 
çiio, tot'llaodo-o o mais expodlto, monos mo· 
rosa, o providenciando sobl'O outras multas 
rolaçõos ontl'O govol'no, propt•iotaJ•io o loctt
ta rios. 

Sob o plinto do vista jnrldico, om ~m·nt, 
n)H'oposlçiio da Camam 'obedeceu 11 justo o 
bnm ontondlclo crltorio, pt•ocuraiHlo cone!· 

liar quanto possiy~J o lnterosao publico com 
o paJ•ticnlar. E, dadas as circumstanclns cs· 
peciaes goralmonto oonhooidns, quo deter
minaram a ·aproscnt:1ção do pt•o,iocto, é corto 
quo satisfaz oito :ís oxigoncias do momento, 
ostabolocendo normas mais amplas o ·com· 
prohonsi v as do hypotheso> multiplas, quo, 
litcititando o intuito almejado, niio otrendom 
~direitos o interesses togitimos. . 

Assim, pelos fundamentos expostos, é a 
Commissiio de Justiça o LoglslaCJiO do Se· 
nado do pat•ocel' que seja adoptada a . propo· 
siçilo const~nto da Gamara ilos · Deputados, 
n. :38, do I 003, para ontrnt' na ordem dos 
trabalhos o ser convertida om lei, depois dos 
tu~·nos l'Ogimont~~s. 

Sala das Commissões, 5 do agosto de 1903, 
-A, P, Noquei•·a .Mcioty-1. [, Coelho e 
CamJlos.-Tiooma: Delfina. com ro>tricçõos. 

PROPOSIÇ~O DA C AliARA DOS DEPUTADO! N, 3~, 
DI~ l!l03, A QUE SE REi'ERE O PARECER · 
surR.l 

O CongJ•csso Nacional rcs~tvo : 
Art .. 1.' Silo applioavoill a todas as obras 

da compotencla da União e do Districto Fo· 
dor~!. oxocutadns :1dministrativamcnto ou 
po1• oontracl.o, as disposições do decreto lo· 
gislativo n. 810, do 10 do jul~o do 1855, com 
as sogulntos attoraçõos: 

Pnragrapho unico. Os arbitras incumbidos 
do fixa!' o valot• da indomnizaçiio so<•iio cm 
uumot•o do tt•"s, soudo nome~do!, um pelo 
rospootivo Govm•no, out!'o pelo pt•opriot:trio 
ou seus J•aprosontlntes togaes, o o to!•coit•o 
pnlo juiz. 

Al't. 2.' O Govm•no oxpedh•:l regulamento 
para execução da pt•esente to!, modlficanlo 
o prooosso estabelecido pelo docroto n. 1.664, 
do 27 do outubt•o du 1855, o domais formal!· 
dados para as dosaproprlaçüos, fixando os 
limites maxlmo o minimo das indomnlzações, 
que terão por baso o imposto prediatlan
cado no anuo anterior ao da decretação da 
dosapropJ•iação. 

§ .I.' Si a p1•opriodado não estiver sujeita 
a Imposto predial, o valor da indomnlzaciio 
sor:l calculado pelo aluguot do ultimo anuo, 
verificado ou estimado pot• n!•bltJ•os. 

~ 2.• SI u propl'lodado tlvor sido rocon· 
struida em data po~torim• ao tançamonto 
pa1·a o ultimo anno, ou tive!' oahldo om os· 
tado do l'uiuns, u iudomniznçio não ficará 
suJolta aos llmitos ostabolecidos no rogull· 
monto. · 
. § 3, 0 SI hOUVOI' urgonc!a, pódo O 00V01'00 . 

respectivo, depositando o maxlmo ostaboto
cido, l'oquorm· ttu juiz a immodiata lmmlssiío 
ntl possa do immovol, ate! quo soj~ t•ogulnt'· 
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ANNAES DO SENADO 

n1ento verificada a impot•Lanci~ ria indomni
!7.1'\Câo. 
· íi 4." Si por qnalrJUOl' motivo nlio forem 
]ovadas a nlfoito 11~ obms Jllll'iL as quaes foi 
<lccrottuht :1 dcsnpr•upria~lio, tl JWl'lllii.Lidu 
ao proprictario rohavor o sou immnvcl 
rostil.ulndo ·a import:Lncia roeoillda, imlom
Jrizando as bomJilitorias que pm•vontnrn to· 
nham siri o l'oitas c· augmonlanrlo o· valor do 
]l;·crlio. 
· § 5," Si a rlcsapropriaç[o tivor por IIm 
n ab~r·tura do novas ruas, sot•á facnH11tlO :LO 
pi'Opriotario, qno accoitar a indomnizar;iio 
por nccordo, a acquisiç[o tlc torronos nas 
novas vias do communicaçiio, si os houver· 
dlsponivois, fixado polo rospoct.ivo Govomo 
o preço minlmo, indopontlontc do concnr· 
roncia. 
' §O.' Si houver accumulo do serviço nos 
pt•occssos das desapropr•iaçõos, pouor:t o Go
verno nomear; pelo Ministm•io ao qual por· 
tonçn. a obrn., uma ou mais pessoas irlonoas 
que roproscntorn provism•iamento :1 Fazenda 
Nacional activa o passivamente, cm juizo 
011 fóra dcllc, porccuondo a rcmunora•;ilo 
razoavcl que for arbitrada JIOI:L vm·ba c<~n· 
signada para as dospozr1s do dosn.propl'iaçüo, 

§ 7 .' Quando os locatario~ roclamarom, 
em tampo oppot•tuOo, qualquot• indemni
zação a que tenham pt'o1·ado dir.Jtto pot' 
uemfcitot•las nocossarias ou utois, que va· 
lol'liem o pr•odio, ou :por liavorcm t•ccon· 
stroldo' o prcdio antorwrmonto á presento 
lei, O GOVOI'DO podot•ti entrar cm ILCCOI'do 
com cllos, pagando-lhos o que for reconheci· 
damcnte justo. J'm falta uos~o accot•do pro· 
valoccrão, pal'a a avaliçiio, :1s regras o os 
limites logaos. Fica cntoudido qnc o valor 
pago aos locatat•ius não ~odorá ser compu· 
ta<io n11 pat•to do pt·opr·wtn.riu, ao qtml só 
compotirll. a inrlcmniza~ão do preço dado, 
segundo as regras desta lei, ao pre•iio som 
ai bemfoiturias, ou ao terreno :mm o otll· 
ftcto. 

§ 8. 0 As questões antro pt•opt•iotarios o lo· 
cat~rlos ou quacsqucr torcoiros não impo· 
diriío, om cas~ algum, o seguimento rlo pt•o· 
cesso rla dosapropriar,[o. E, pois, om f~lt:1 
de accordo entro us intoros.<:ulos, o Governo 
depostt~ril o preço das ~valiaçõos pam que 

- sobro cltos os inlot•ossados exerçam os sou; 
rlüoitos ; o, folio o dopostto, o Governo on· 
trará na posso •lo pro.Ho, continu:1odo o JH'u· 

· cosso dcscmbaraçadamuoto, 
§ 9.• Quando no pt•odio desapropriado 

ltouvor grandes !na tattaçõos, como do ma· 
cblnismos cm funccionamouto, o Govm•no 
podor;l, si julgar justo o equitativo, indcmnl
zm, ou fuzor il. sua cnstu, a rlcspQZa do dos· 
monto o transporto rlossas inst:Litaçõos, ou, 
apenas, r1uxlliat' com uma pMto t•azoavol os 
gastos de transporto, 

Art, 3,' O Govm•no no rogularncnl.o r.sl.n.· 
boiecm•;i, tambflm as regras c fot•matidatlos 
pat•n. a uccupação tomporcu•in. do iutmovois, 
quando lur indisponsnvcl :1 cxocnr,iio tltiS 
obr·as rlocr•otadas o pM'<L a devida imlcmni· 
ZiiQi'io aos proprioturios. 

At•t, •t,n Hovagalll .. SO n.s disposiçü~s· ~m 
c.Jntrm•io. 

Cam:u·a dos Doput: .. los, 10 rio Julho do 
lD03.-F. de Jlauln o; GttÚ)U/I't1VS, }ll'flSi· 
1lrinto.-.llrmHel dv Almwm· Guimm·t1t:.ç, 1° se· 
crota.t•io.-'1'/wma: }Jompctt p,:ulo .tlccioty, 
20 ·scct•otrLl'io. 

ORDEM DO DL\ 

CIII>D!TO DE 2:883$200, l'A!t,\. PAGA~IENTO A 
D, JmGI~:-;-11\. 'l'Oltltl~ÃO COniU~A. DI~ .:\.ltA.U,TO 

En tt•a. cm 2~ discus~ã.o, com o p1rocot' l'a.· 
vot·avol d1 Commissão do FinanQ:J.S, o artigo 
unico da pt•oposi•;iio da Cnmat'IL dos !Jopu· 
taJos n, 27, rio IDo:!, nuturizr1nrlo o Prosi
donto dn. Republica a a.ilrit· ao ~!inistcl'io da 
Fa.zonrla o cr"•lito extt•:torrltn:u•io do 2:RS3.)200 
pn.t•:t rlu.t• oxocuçi\o :l sonton•;n. quõ "onrlnmnou 
a Fazondl1 Nacion:~l ~~ pt:Lgal' n. D. l~ugoni:L 
'J'ort•oão Currôa do A~u.ío os voncimontos 
que o sou finado marido, ,iuiz do dir•clto om 
disp"nibidauo, il:tchat•oi Lín.Jolpho llisboiio 
Cort•ria 110 Al'IIU,ÍO, doiXOll do l'OCOÍJCI', 

Ninguom pollintlo a pnla.vrn., oncorl'n.·so n. 
discussão. 

Posto n. vof.o:-~, .l1 n.ppt',)Vltt[o o artigo, 
1~' a Jll'oposição n.•lopt:lli:L n JlllSS:I pnra 

:l• •i iscnssilo. 

PRr~MIO AO ALUl!NO ANTON!<l DO l'ltAllO 
VALJ,ADAilBS 

Entra om 2• discussão,"com o parecer fit· 
voravcl da Cornmissiio do l'inança.s, o a.t•tigo 
unlco d11 pr•oposiç;iu dtt Camrn•a do3 Depu· 
tarlos n. 3J,.dc JDO:l, autorlzrtndo o Prcsl· 
dento ua Rnpublica. a :tbrit' ao Mlnistor•io rln 
Justiço. o Ncgoclos Intor•ioros o m•odit.o cxt.r11· 
ordin:1rio do 4:~00$, ao camhlo p:u•, pn.t':L 
premio uo viagem ao rtlumno du. l'aculdrLdu 
do Modlcin11 da B:litiiL AUtonto do Pt•arlo V11l· 
iadll.!'OS. . 

Ninl(uom podlndo a p:tlM•t•a, cncol't'a.·so a 
dlscnssiio, 

Posto :1 voto.>, rl npprovado o ILI'llgo. 
11' a proposição ruloptr111!1 o passa Jln.m 

!la d[~CliS~ÍÍ.O, 

I 

I. ~ 

. I 
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"'" 
MANUTI·:NÇÃO, NO miTIUN111~1rtO, !lO AI,U:.INO 

ASllftuOAT, 'l'J·:TXI~!I{A og SUU~A: 

Entt•:t cm 2'· discnssão,com o p:trocor J'a.vo· 
l'a.vollia Commis:lã.o de ·l~imLn'.~as, o a.rt.. Ju 
dtL pL·oposiçào d1~ CaillíLI'i~ dos Dup11tados 
n. :tfi; do 1:103, anl;opiz:uHio,u i'l'OSitlentn rl:t 
Rcpublie:1 a abl'il' :w !lliuistot•io da .Justiça o 
Nogouios I11tOI'Íores o c!'edil.u o:.::l.mol'dirmdo 
do >1:200$000, cm ouro, p:.t·a altondel' 1\ dos· 
poz:L eom n m:~nlttençfio, no e::itt'iLilg'l~ÍI·o, tlu 
alumno tia 1\seola Polytochnie:l ,\sdpub:tl 
1'cixoit•a da Souz:t, qno om · IDO! obl.oro o 
pt•omio de qun !t•at.:l o Codigú do l•:nsino, 

p:tl'a pngamcnto a 1tm porteil•o, disponsado' 
cum totlo:1 o3 voncimcntos, na um cont.inuo' 
Ioga\' crc:ulo, tudo cm vi1·tudo ria deliberação 
do Son:ulo do G do tlczombt•o do IU02, 

O So•, Fo·nn"i"''"" Gly<'et'lo 
cstmnha o qualit\catlvo qno cncontr:1 no 
projecl,u <[IIC <liz:••p:cra p:1g:unonto a um por· 
toiro rllsprm;ado >•. 

!Joclar:. 'I"" rlcsconhocc po;• completo c;t~ 
ea.l.egoria. do ompreg:ulo-ompl'oga.do dfspon· 
sarJo. Pelos apartes <jUO ouve, parece· lho tt•a· 
tar·so tlc uma.aposent:u1ol·i:t, o, si não ~o en· 
g1~na. na compi'Oilen::~ãu do que ou \'iu,não saiJo 
pot•quc cst:L muilança do vocabulo "poscntado 

Ningucm petlinllo a pulaVI':L, cncOI'l':t·::IO n. pai'iL di::pensado. 
rli>cussão. Niio a vcrrlado, como se disse, q no n:t Ca· 

Soguo.so cm 23 discussã.o, ítnu so ehcol'l'il mara so dtt a mesma. cous:~; pelo monos no 
som tlebato, o :Ht. 2". sou tempo, nunca teve conhocimonto do;ta 

Post,os :L vutos, ~:fio stwco3siv:Lll1Cil Lo aprn•a .. 
caLcg-ur·üL elo aposentados. Mas, como qum· 
quo s~ja, som rzucbl·a do maiot• rcSjlCito <[UO 

3
, rluvo :l Commissiio quo olabot•ou o pat•ocot•, vatlos os ru·tigos. . 

B' a propúsiçiio adoptodit o }ms~:L para '' tlir:t QIIO o vocabulo-rlispcns:L-ost:l. no Jll'O· 
jacto pat':l substicult•- <Lposontadot•ia-quo, 
na fól'm<L ua Const.ituir;ão. não póuo sor cun· 
cedida som os roquisitos da invalidoz. 

discussão. 

PUilf,ICAÇÃD DA. ~tlmORIA III~TOHICA E nA 
RIWIS'l',\. DOS CUrt.SOS DA FACULilADI~ DI~ MJWI• 
CINA DA DAIJJA, 

EntPn om ~·discussão, com o p11rcccr r,,. 
vot•avnl tl:L Cummi::~siio de Finanças, o art. ln 
d:L pt·oposição rllt C~tmat•a dos !Joputados 
n. :111, do !Uü:l, antot•iz:tndo o PJ•o;il\unto tia 
1\opubliun u. abril• ao Ministorio d" .Justiça o 
Nogocius lnt01·iorcs o ct·o<lito oxtraorrlin:n·io 
do 4:D00$000, ;ando 2:540$000 para attondor 
~ dcspezu. com 11 publicaçfto da Mcmopia !tis· 
tO>·ica d11 Facnlr(ado do MudioiniL rl11 Buhia, 
rol:ll.iV<I :ws annos do 1000 o lilúl, o 2::llill$ 
.com lL dn'RtJvista (ifJs rillt'BO:i, !ln. mc:4nm F'a.· 
cul~atlo, t!O~cot•nonte ;~u anno do 100~. 

Ningncm pedindo a. pa.hLVl'í\, oncot•r;t·SO a. 
tliscussiio, 

SogiiO·SO Olll _discuss\Lo, quo .-;u uncol'I'a. som 
doJato, o ttl't,, ~~~. 

Postos a votos, silo succcssivamcnto appro· 
vatlos us :u•Ugos. 

W n. pi·oposi~~ilo adoptn.d:L o passa para. 
:-ln tli~c ussiw. 

CH.l~OlTO PARA l'AOA~mNTO·Ilg VI•!NClM~~TOS 
A U~l POTtTIWW1 lllSPJ~i'\SAJW, 11A sgcJtJ•:TAitJ,\ 
DO S!>NADO, 

gntra. om discnssfio unhm, com o pat•ocm• 
f.Wlll'ttvol lh Comrni.~siitJ do l•'inmtc:ti, :L 
omond'L d11 C!LllllLra rlo.< Doput<ltlos, snb~l.ltn· 
tiv11 do projocl.o •lu Sonado n. 34, do 10112, 
llhl'lnrlu 110 ~Jinistm•lo d11 .lns~lça o ·Nr>jloclos 
1 n tot•loros o ct•or!ILo oxt.l'aot•dilmrio do ·lU I$0H8 

Sondo a~sim, niio pódo deixar do votat' 
contm o projecto, otÚ<!U:Lnto não so provat• 
<[IIO, do ft1ctu, o omprogado a q1to ollo so ro· 
liJt•o o;t~ rcalmonto invalido; tod:tvia, pro· 
Vi1dlL a in V:tlillOZ, VOtíi.I':Í pela ltjlOSCIJtru/O!•ia; 
_pula dispt.m.w, uã,o. (Jbtito IJamj ·Jtwito be·m.) 

O So•,PreMidente-0 al'tigo do !to· 
gulamonto da Socrotaria· tl os to: · 

«0 tlircctot• c ontcinos da Socrotaria SOl'ÍlO 
nomon.dos, di:;pen~aLins do sot·viço o llomit· 
tidus pelo SomLdo,cm virtndo do propost11 d:1 
Mos:t.Os domai~ ompt•ogados snrii.o nomondos 
o domitti<los p11l:t ,\Jos:t.> 
· E' 03i.U.IL pt\tXO antiga. !la. CastL, dm•-n. dono· 
mi nação do-dlspons:~tlo-ao ompt•oga.rlo qno 
tum a cu.togot•ia J.o-n.posontulo. 
l~m todo o caso, pondoJ•o ao hOIII'lldO Son:l

llol' que 1L omcndu da Camn.I•a.. não VOl'Sa so
bl'O os to ponco, \'Ol'S:I sobt•o ·a oxprossiio
snpplomontlll' -cm voz d.J-oxtt•aot•dlnario, 

O So•,Fl'nneilflco Glycel'io (pela 
lmlem) tlocl:tm não tm• t•omedio sinão \'Ol· 
t:u• á I;Pibnna pura insistir na sna antorior 
nrgnmont•u:~o. isl.o é, que o vocabnlo
tlisponsndo-tl alll omprflg:vJo om l'tJZ do 
-aposentado, · · · 

Sou.lo assim, porgnnta : ficou prrlvada a 
invalitloz do ompt•ogado 1 · 

Niio V11lo rlizoNO quo o Sanado j1t rosolvon 
sobt•o o ossumpto, porqno o Sonatlo ·nada 
pórlo rosoiVOI' conl.t'IL 11 Constituição, nom 
1,1\o JlOil•io VILin a pt•ova dn quo o fltncciona· 
rio <L <[1101\1 lllll'ol'oit:L a th~posiçfLo do 'pl'O 
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,imto R0l'l'ilt durante G5 nnnos ; isto 
não tlnmaJli'OVa do invaiitloz, como nin1la 
não o t1 a. 110l01•icrlwle da invu.lidcz !lo 
runccionario, como dis~o o !Ilustro ox-pJ•r.si
tl•mto do Semulo, o St•. Ros:1 n Silv:t. 

Si t~ YOl'd:Lllo quo ntmca sn oxi:.du pror:L 
1ln invaliticz p11m ost:1s tlispmwt.<, tl poJ•qno 
sempra sn violou n.ConsHI;uit:ão, o quo não 
ju.~tiflca qno sn continuo a vioi:t\-:1. 

A t:onstilni\'ã.o oxigo a pt•o,·a de invali· 
1lcz p~l':t u.posontadoria. ; sondo as~irn, ú no
eossaJ•io tJUO assa invalidt!Z 1\qno provada, o 
o Senado devo ser o pJ•imciJ•o :1 <l:u• lli'OViLS 
1lo rcspoito :L Constituição oxigin1io :u.tostn
dos do compctontu;, pJ•ovanuo a inralidoz 
para. quota! ou qual funccionat·io soj:t aposen· 
t.a1io ou dlspons~do, porq uo assa notaJ'icdadc 
olio·cxciue a pt•ovtl de invalidoz. 

Por osto facto, ropctc, votlr:L eontra o 
pt•o,iocto. 

O !ii r, A. A:o:e••cclo (') - Sr. Pro. 
sitlcnto, pat•oco-mo que o hom•ado Son~tdot• 
por S. Paulo não tam I'll.ziio, pol'rJuo ri s~
bido que os ompt'ilgados da Sccre~:u•i:~ do So· 
nado não são J'nncclonal'ios publicos.,, 

U~t Su. SgNAnon- Niío tcmlo, llOrtanto• 
dil'oito a aposentador•i:t. 

O Sa. A. AZEI\Eno- ... o, portanto, não 
tJcm direito a :~posontadoria, segundo o quo 
ost~ ostabeiecido no seurcg1rlamonto, appro· 
Yado por os ta Casa, 

0 SR. J, CATUNPA .,.- Quo ti lei, 
O Sn. FllANcrsco Gr,rCJmro ·- Quo nilo <l 

. lei. 
O SJ\, A. AzlmEuo -Os funcdonnr•ii)S 

d~stn Rncr•otaJ•ia, qun se invalidam, não pu· 
<i om sot' aposnn t:tdos tio nccot•do com :1 loi ; 
mas são <lisponsados,niio só do accordo com a 
mesma loi, como cum os pt•ocnllont.Js desta 
Casn.. 

Outl'a não podi~ tnt• sido 11 :Lttitmlo da 
Mosa. do Sanado ; quando o \ln dispensou o 
funccionnrio inv~lido, do que se tr•:tt .. l, J'ui·o 
de accoJ'do não só com o i(egimonto intorno 
como cGm o Re~uiamonto do sua SocJ•otarhl. 

O.Sn. RosA r; Sn,YA- Apoiado. 
O Sn. A. AZEILP.IIO - Or11, niiu obcdccon,Jo 

cstrt liJ!'Dm do :~posontadurl:t r1uutro intuil.u 
siniio o tlo sa.'&lstltzol' n.:; 1waxos rngnlnmon
t:ti'o~. ~~ Mosr1 :tndou bom rtl.tontlonlio sim· 
plosmonto :to lioeumpnto medico quo lho l'oi 
presento pot• occasifio da tl!sponsa dosso 
tunccionnt•io. 

0 Sit. Pll'nmmo MACHADO- Quom diS• 
pensou niTo foi n Mosa, liJi o Scn:1do, 

' . , 
( •) ghtn d!~C\11 HO UÜO foJ I'OVh;to JlOIO OL'ni]Ol', 

0 Sn. A. AzEnEon- Mns a Mosa fo 
IJUOm acrcsontuu it Pl'Opostn. ; n si V. Ex. 
ti \'OSS3 :\l.tondido par:t a argumcnt:tçiio do 
nobre Sanador• por S, !':tu lo, vorific:tria quo 
S. Ex. chamou~t:tll.~nçiir!, não do hom•ndo 
i'J'O.li<lcnl.o do Sanado, mas espocin.lmonto da 
L'ommis;o;ão, o como a Commíssão ú :t Mosa, 
o honr:ulo Sr•. Pt'<t~idonto niio podia doixai' 
tlo d:tr a rospusl.:t que deu ao nubro Sonador• 
p:n• S. Paulo. 

Sr. Pt•osidonto, o nosso distineto cullo~:1 
nfio tom razão, nor~u:mto, sondo uma quo.<l.ão 
J'Ogulnmnnt:LI', sendo uma. qucstã.o do pi'rt.xos, 
niio sendo considerados l'uneeional'ius p11· 
\Jlicos os omprogndos d11 Seerotrr.rill do Sc
nrulo,dn accul'do.com o l'Ognlamonto, V. Ex., 
Sr. P1·esidento, podcrti amanhã mantl:tr 
clttma.t• osso Jhnct!iotHtl'io, obr•igitOdo·o no· 
vamootc a cxm•cor suas funcçõo8. 
U~rA ynz- Mas si ostrt invalido.,, 

O Sn. A. Az1m"oo- Il.cOro-mc ús tlis· 
pensas em gor•:ti. . 

O acl.o d:t Mesa, poi~, assonl.a nilo só no 
Ro~ui:tmonto da Seer·eta.rin como no Regi· 
mon tu <lo Sanado, • 
· E', pol'~anto, ioga! o acto d:O!osa disp~n· 

s:11Hlo o omprvgado om quostiio. (Muito bem; 
muito bam.) · . 

O Sr .. J, Onttindn (·)- Sr•. Pro~ 
sidonto, o i\lustl'O gonoJ'Ill quo iniciou esta 
questão ·rnllou contt•a o vencido, ~ontj':~ o 
quo nfio 03t1 absolutamente om dtscussao. 
(Apoiados,) 

O acto do Sonndo disponsando o omproga • 
!lo inv.1iido, omprogndo ~uo cont:LVII G:í ILII· 
nos do ::;m•viço, JUin.pprov:~do pul' 'osta Casa.. 
No mument.u cm quo so drscntln O<Sil prn•n· 
cm•, toJ•ia todu cabimento a irnpugnat:ão tio 
nobro Sanador•; ag01•a, por<lm, essa opjlOl'tu: 
nidado· dosapparocou, porquanto pl'osonto
monto discnto·so nponas o crcrl!to necessarlo 
ao p1~nmento a que tom diroi!o osso om· 
pr•ogaclo. . . 

A d ispcnsa ou :tposonta1oria proJonto· 
monto t\ uma quostao techadn, uma quo.lt:io 
rnort:t. ' 

0 SR, FRANCISCO Gr,ycr.mo -Morta, não 
n.poiadu ; :tgul'!t tl quo so po.lo o tlinhoit•o ao 
'i'ho.suuro pat•a cumprimnnto dosso neto ii· 
Jog11i 11 ineonstituclon:tl. 

0 Sn. ,J. CATUNIIA- Sr. Prosidonto, tl 
um Sonadur da itopu\,Jicll· quo ci:tssil\cn do 
illo~nl o inconstitucional um noto do Sanado, 
pr•atic:1tlo om vil'tudu do seu i(oglmonto ln· 
terno. Sot•irl caso Jll\1':1 o nobl'O Sonnrlor !lpro
sont:tr• uma omon rt no sentido de aitomt• o 
[(o:; i monto, 
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o sn; FltA~CISCO Gr,Ycgmo - Pt•osenlc· 
monte pmlo-so o ct·c~ito, o ou t<~nho o di· 
l'oitu do nií.o sú imp11gnal·o como o do vo· 
ta1• cont1•a. 

0 S!'. J, CATU:->DA- NiÍO admira, Sr•.Pi'O· 
si<lonto, ~ur. i.ts lois da RopulJiica sejam <lns
olin<locidtiS, porque um Sonadol' d:t Ropu
lJiic:l .ii\ classifieou do illog~l o ineo!l.~ticu
cional um ar,to praticado pelo So111tdo om 
virtmlu dD sou Rngimonto ! .•. 

S. Ex., cntJ•ot.n.n to, doixotl pn.ssn.r a oppor. 
i;nnidn.do pn.ra. l'azor ossa impngnar,tão, o foi 
qn.ando so discutiu tt tlispmst. 

b Sn. l'nANcrsco Gr.YCERIO- W isto. Pot,. 
qtJOOII niLo comjmt·ooi, segue-se que mo cs· 
qucci o po1•quo onliio não protestai con
cluo-se que não tenho o direito do JH"o~cstal• 
agorn.. 

A discussão, pois, do o l;jccto prineip:tl ,ii\ 
to v o c~bimonto ,quantlo so discutiu o projecto, 
do qual nas"cn o ct·odito om quost[o. POI'· 
t~nto, oviduntomonto, o illnstl•o Senador por 
S. Paulo osbt se insurgindo contm o ven· 
chio na Casa. 

0 Sn. VI~F.NTI~ MACIIADo-Nnsto ponto, 
nflo apoia<lo. Niio lm insurgoncia, O credito 
csltt em discussiio o o nobr~ Sonndol' po1• Sã? 
Paulo tom toda a largueza para discutil·o, 
0 ffiU.ÍS t1 COl'COítP a, díSC!IS~Ü.O, 

O Sr.. PrNnr~mo MACI!ADo-Mas, como con· 
v<im o o .Senado tom todo o lntoresso om 
olucidal' a lo~alidadu dns actos qu J tenha 
pt•aticudo, pot• Lsso cu dou parahons ~ minha 
l'ortuna polà foliz lombrann, quo tovo ·o ii· 
lustro Senador por S, Paulo, do oxigi1• osto 
ox~mo rotrospoctivo sobro somolltanto acto 
da Meu~.,. 

0 Stt. VICENTE MACI!ADO-Et•a direito do 
S. Ex. 

· 0 Sn. J. CATUNDA- V. Ex, devo co
nbocor- o conhece com certeza - o Rogi
lncn',o da Casa om quo oxorco as suas fun· 
cçues, o, lendo-o, devia VOl' em que parto o sn. P!NIII~mo MACHADo- ... quo, ao 
cllo <í Jnft•ingonto da Constituição, o uosto onv~z do quo p3nsa S. Ex., os tá, não sú do 
smitUo apresentar omonda modificando-o. hat•monia com o Ro~imonto da Casa, como 

O credito om discussão foi approvado·polo tamlJom com a Constituição. 
Senado o pela c~mara tios DJputados; apenas Sonhares, o quo a Constituiçno cxigo-6 · 
n~uollt~ Casa do Congresso ontomlou q·1o ·do- que o cmproga~o publico, para ser aposon· 
via substltuit· a palavJ•a- supplemontar- ta1lo, soj:~jul~ado invtlll<lo, (Apoiados.) 
:pela palavt•a- ext>'IIOI'Iiiaaria, Siio as pa· Elia, pot•ém, niio indica o modo como devo 
lavt·as -.wpplellw»t<o· o cxt>·,orclinm·i" que ser feito o exame, 
estão em discussão· · . O Sn. VICENTE MAC!II.Da -lb uma lei do 

E' i;to slmplosmonto o que ostil om dis" aposentadoria que ragu!~ o assumpto. 
cnssilo: n. paln.Vl10. $11pplemenla1' o-u a. palavra. 0 d 1 
c ... tl"lln>"di»m·ia no credito appJ•ovado }Joio· S!t. PJ~ HEmo MACHAno-Dopon o 'a 
Senado 0 polit camat•a pal'tt 0 pa~amonto apJ•ocia<;ão do poder competente, para dolil• 
podido. Tudo maisnãu tom l'ilZitO dn 801 •• t•ir·lho a aposont ulut'ill, o ,iulg~l' do sua 

1 · · 1 ) invalidez, isto <í, das pl'O\'llS <latias do sua 
(ft Ullo uc.m: »HUto """· incnpncidlldn physica. oumot•itl par~~ o oxor· 

cicio tias l'uncçüos publicas. 
O Sr. Pinheiro 1\lnchndo (')- Ol'n, 0 Senado ontondou-n entendeu bom 

Peço liconçait V. Et., SJ•. Pl'nsldon~o. pam -DitO s<i pelo motivo oxprosw pelo illnstro 
aguawlar• 11 vinda dos p:1pois a quo sn t•oloro senado!' pot• Pot•nambuco do que ~ inclpaci· 
o crorlito cm úlscuss~o. para ontiio usar d~ dado dosso runccionario orn notoriamente 
palavra. Já os nmn ;o i buscar n·~ socrot:n•ia. conhocidll [lo r to1tos os mombJ•os do Se· 

St•. Pt•osidonto, ou estava dispensado 1lo na· lo •.• 
vir 1L tri]Juna da1· as cxpllcaçõos quo o illns- 0 Sit. !los., E Srr,\'A _ .ftL nom oxorcln. o 
tro' Sont1dm• pai' S. Paulo dlroct:1monLo soli· 
cltoH do minha pessoa, quando S. 1\x. so di· log '1'· 
l'igiu it.O Vlco-Prcsidonte-Jli'O tcmf>DI'c-<lo O Sit. r:~rmmo 711.\Cil.l no~ ..• como ainda 
Sanado, <lo pois quo o il!<tstro Sr·. I" Secreta. pol:1 pt•ova q<ro l'oi :lpt•osontada por osso 
t•lo foz notai' a S. I•:x. 11 impropl'iodado da 1\mccioOILl'io. pl'OVa qno a ~lesa o o Son:td> 
discussão actu:1l, visto como a matorh1 su- julgnrmn sulllclonto o complot:t: o n.ttcsl!lllo 

. ,icit:t ao cJnhocimonto do Snnndo não 6 lllllls medico dcclllrnndo n su~ incllpnclun<lo. 
a approvaç~o ou, t•üprovnçiio do um Cl·odito Portanto 0 illnst1·o Sonadal' quo nostn, 
solicitat!o 1>alo Pod~1· Exccutlvo,om a~strmpJo como om todas ns qu3stõos, o~trn do plontt 
quo ,l:t !o! submott1do :to exame o npt•cc!açllo boa ru, devo cst:tl' srttisfoito •.• 
dn Casa, p ' lt O Sn. FRA:->ctsco Gr.rcERro- m•,o amcn· 

(•) l~t~to Ult:cur~o niio foli'••Yhllo Jlolo Ol'tLflor.~ 
Sontul/\ Y, II 

to. Dosdo quo h11 p!'OVIL tio lnvnlldoz, nca
hon·:'!O, 
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0 Si\, PINIII~II\0 MAC!IAIIO- ... e OS ROIIS' r.t•cam panico e torrO!', t~nf,o mais. qllttlli!O 
mclint!J•o; do cunstitucionall;tu. dorom tlcat· voem amplli':lilas pula :wt~t·hliulo ,ros CJIIO 
tt•anqll,!los, t•oalmonto toem com potencia para fazei-as. 
· Não tonho os papeis om mãn; roelamoi-os O honmdo Soltado!• pelo !tio Gt•:~ndo do 

da Som·otaria, porém 1Ltti agol'll não vim•,.m. Sul o t:tmbem Vico-PJ•osiJonl,o do Sonaelo 1\ 
Po1·lsso não posso lor da triblmlt o attostaelo q~tom,inlg:t todas as questões de ot•ilom '1"0 
a quo acabo de mo rofill'ir. se lovantem di!J':Lntc as eliscltssõos, q11ando 

O SI\. FI\ANCIRco Üi.YCEI\IO _ :J:t disso q1tc uccupa :t c:L,loirtt d11 pt•o.shlmwi:L. 
acceltavtL :1 c!ocl:l.l'açiio elo v. l~x. S. E~. :tenba do declarar qJJP o hom•ado 

Sena ioJ' JIOI' S. P:\1ilo, disclltinc!o o crmlHo 
O Sa. PINimmo MACliAIIO - Ap!'ovoito :~ do <jlto so tr~ttt, foz oxnmc 1!0 m:Ltm•i:t von· 

opportunidlLde p:u•tt, roctific:mdo um :tp:~J·to cid:t. . 
CJUO doi, concordar com o ill11stro Sonnd0r Ot•a, S1• Pt•osidonto, si )mssar cm .iul~arlo 
por Pot•n,,mbuco; isto é, quo osso acto foi osta declaração, não ha m 1io mais do discu
p!•atieado cm dozcmhJ•o, quan,[o · S. Ex .. i~ ti l'-Sn cJ•cdito nenhum nustrt Casa, porquo nin· 
IJ[O exercia a pJ•osidonei:t da Casa. · g ,1om pó .lo se insuJ•giJ• contt•a ~ concessão do 

O SR. !tosA g SILVA-Mas nenhuma du· um ct•udito; ou mesmo fundflmcntal·o, sem 
· examin:u• a matori L sobro o qual se baseia. 

vtda teritt om pt•aticnl-o. Niio ontJ•oct om rliscuss;io nom o Senndo 
O SR. PINI!Eil\O M.\Cll.\DO-Mas, om favor aqui so manifcst.ou, pnlo sou voto, om ro· 

da verdade, dit•ui quo o acto foi inioiudo Iação :t logalidarlo ou .illogalid:tdo da apo· 
por S. Ex. sentadoria ou dispensa d!Ld:~ ao ompJ•og:ulo 

S. Ex. ainda ostava na prosidoncitl doSo· do Senado; ma! inquostionavclmonlc, suh
nado, quando so tc·atava do dispensa desse motten.lo·SO !lJliscuss,;o o ct·oelito nccessu
cmpreg~do, o antos do S. Jlx. retirar·sc, Jú. rio a essa aposentadoria podiii·SO entrar no 
tinha manifostado a oplniiLo do qc10 real· oxamo ela [Jgalielaclo on illo~::Lilclado classe 
mento olla cleviasor dada pelo Senado. · acto. 

O Socado j:t tom a csto I"cspci to vat•los· 
oxompios. 0 SR. !los,\ I~ S!LVA-Apoitulo. 

O Sn. PrNuEmo MACIIAllO-Não ha duvida 
nenhuma de quo o J'Ogulamon to daSocrat:tri<~, 
usanflo do vocn.lmlo dispe11sa, ompt'ega-o 
como synonimo do tcpo.wl!tadot·ia. · 

Pell1 Constituição, o Scnu.do, assim como 11 
Canmm dos llopu tados, são os poc!oros com· 
potoutos, unico<; para ot•ganizat• n. su.1 sccro
tat•Ia, nomeando o domitt.ndo os seus cm· 
pregados o, p(H•tanto, podendo tn.m!Jom eli~· 
ponsa!-os. · · · · · · 

Soht•o bto niio lHL duvidn. nenhuma. 
Demais, temos innumeros pt•ococlontoB nolto 

sou tido, tanto d:t piil•to du. Camara dos Dupu
tnrlo.i como da do Senado, não so t.ondo jtl· 
mais levantado controvorsia n respeito, u 
não SOl' por um n.cto do Ministro da Far.enda, 
deixando elo dar cumpt•imonto a um voto do 
Sanado, por ontontlor quo falloeia 11 este 
com potencia. · 

Pouso estat•, pois, dispensado do alt~rg:ll'· 
mo 11:1 discussão <lo ct'<J.lito, mosu10 pot'<[UO n 
illtJStt·o Scnuclot· por S. Paulo, que encetou a 
dlscus;iio, declarou quo so ach:t sntisfoito 
cu1n ns cxpllcnçues por mim drttlas. (.lfuilo 
bem; muito /Jvm.) 

O Sr. VIcente 1\lncbnclo (•)
St•. Prosldontci, não quoJ•o ontrru· nu dlscus· 
são do ct•üdito'quo ost1t su,ioito rt npJ•ocia(•iio 
do Sonado; mas lm cm•tus dcclarrtçOO.> r[l!O 

No govorno d J Sc•. Campos Salles um 
caso i1lontico foi Julgado pala Senado: quo 
as mo.lalh •s militat·os attcutavam contra a 
Con;tituiç·io o. poclmdo-so o credito clopois 
pal'll se oll'ectuat• o pagamento das mecl~
lhns, a mateJ'llt foi nov:Lmento discutida. 

O Su. PINIIEII\O M.\CIIADO- Poço lic >nça 
a v. I~x:. pnr;L aclat'IW o meu ponsamonto. 
Eu dissel quo o illuslt'll Smmdot• por S. Paulo 
tinha tido OCC:\SiilO ll7.:1Clil plll'a cliSCIJI,iJ• 1\ 
lo"alidado ou illogalidrLClo dn neto do So
o;\.! o, quimllo a Mosn. o ~ujoitou ao seu co
nhncimcnto. 

O SR. VrcENTI~ MACIIA!IO...: Quanto às 
:tposontadoJ•ias dadrts com ciso ouphomlsmo 
elo dispensa, soi que u qucstiio não O nova. 

Acahtl do elir.or-mo o honrado ox-Pt•osidon· 
to do Somtdo, o St•. Sonatlor por Pot•mtm!Ju. 
oo, quo no sou tempo f0i dad:t aposentadoria 
a um continuo do recinto, precodonc!o-a, do 
mosmo modo, o oxamo Olltl prova do invttli
doz p:tra SIH'viço publico. Uigo multo ln· 
t.oncionalmonto .•ot•dço publico, porquo os 
ompro"llllos do Senado sfio l"unccionnJ'ios pu. 
blicos o si o nfio são, como disso n hout•ado 
Sonaclor pot• S. P<Lulo, ollos niio toom cll· 
t•oito ti uposonl.adoritt. 

Agot'll, Sr. Pro~ldento, rosoh·a o Senado 
como enl.mHim• iogr1l o sou acto, nms o quo 
nfio púdo O privrtr;nos do direito do considu· 
rrLI' quo attent.a cont.ra n Conotltuiçiio, contm 
~~~ lois, o Jll'oceclicuonto do Sun:tclo, dunelu ILjlO• 
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sontnUorin. a um cmprPgaclo, som pt•ccodol-n. 
do todos os trami\cs oxigitlos om loi p"ra 
pJ•ova do invalidez par:1 o serviço publico, 

O ~uo mo IJ•ouxo :t tribuna foi ~ doci:L
raçiio do hom·ado Semulut• polo lUo nl'tL!Hln 
do Sul do qno " nnica pessoa rtull se 1\avi:L 
J•ovolt:Ldo at<l hojo cont1·a IIOSadisposiçiio do 
Senado l'Ql'll o actual St•. ~linlstro d:t l'a· 
zcnda, noga.n1lo. pagamonto noi l'unccionn.· 
rios tle quo so trat11. 

A ConstilJ\içiio não podi:L doclaJ'ILJ' do ~ttd 
modo so razin O$\a pJ•ova. A Constitui<;iio 
apenas dnclarou <JIW os l'unccion~Lrios publi· 
cos só sn pódom !tpo.<ent:n• pot· invalitloz. 11:1 
uma loi <tuo decl:mL qno a prov:1 dossa invn· 
li dez so Ihz por inspuc<:ií.o <los tudo o rlil ac· O Sn. P!~IIP.Jiw 711ACIIADO- llngnnoi·mn: 
em•do com as infoJ•m:tçõos do chol'o tlo sot•viço nüo é o;L" o c..-mUto do que so trata ; é u quo 

t t SI '• ·J·o't',J'o ,'10". "·"' olllci'"o.o. l'<tl' C<JIII.I'<JCO tla o tan :c; ou ·,•as oxigoncias quo, mo paJ•ocom. . 1'' t ·' ~ ., 
11iio tlovom soe• protm·idas. mm Ja JliLI' ·"· 

A resoluçiiu d:t Mesa osttL do :tccortlo com · O S!\, UnnANO nr. Goul'l:a - :'íão huuvo 
os procotlontos do Senado; ou, pol'l'rn, estou equivoco algum, O que se passou foi o so
convoucldo do quo ns precodcntos do Sanado ~uiol.J: o Senado dis]Jonson com voocimon· 
não estão do accOJ•do nem com a loi, com a to; um sett runocional'io. 
Coos~ituição. (J1!11ito ÚCIII ; muito Úem,) O SI\, PI~IIEll\O MACHADO_ Niio <) este o 

facto; é outro. O !ióit•. Phtbeh•o 1\lachndo (pela 
oJ•dem) (•) - S1·. PJ•csidonto, pudi 11 palavra O Sn. Ut\IIA~O !li' Gouvth-llntão <jual<\? 
sómoutc para lel' ao Sonatlo o attcstado mo· 0 Sn. PINill~mo MACII.\D0-0 do augm3nto 
tlico a quo mo rol'm•i quando occupol a tJ•i· do vencimentos dos~"' olficiacs, 
!Juna para discuti!· o cJ•edito a que :;c J•ol'cJ•o 
o projecto em d bato. . · O S11. URnANO ng Gouv,::A-0 Senado dis· 

«Eu abaixo as~ignado, doutot• om medicina pensotl um ompregado SJU, um l" otncl:tl da 
pela Jlacul.larlo do Rio elo .I~'I!Oil'u, otc.: sti~ Seerot.:tl'Í~ o distribuiu os vonelmontos 

Atl.csto qno ·o SJ•, 1\tlnardo Antonio de tlessu l"olficial por oul.t•os J'nncclonarios, au· 
Padna, tllúm tio soptnagonw(o, soll'ro de utniL gment:tndo assim os vencimentos dostos. 
lwl'lli« iii[JII.inal<li1;eita, ~no o P.''OI\.Ibo ,itt do 0 S~t. A. A~r.ntmo-Distribnln os venci• 
tod? o sorvtço forç.ulo, p_olo que oO f,Jz n~ccs-. mentos do um 2, oiiUal, supprimin1Jo 0 lo
S11'1D tonlla ollo o mtltor ropouso pusslvel, "' .. . 1 . . tl ~'III''OOO 
visto como a mosmiL hornia cresce eatl~ vor. c'u, os veucimon us atam o . ·~ • 
mais, tornantlo-so qnasi inutil:i fuuda do O Sn. Ul\IIA~O De Gouv~A-lsto não ai• 
(Jno usa. tora a questão. O ouso é quo o Sanado rlis· 

O roforitio <l vordatlo, o quo,jm•o :L fi\ tio pensou o ol!lclal, supprimiu o Jogar o dis· 
mou gr:to. tribuiu os voncimoutos quo Jlw compotlam 

" 't 1 " 1 1 oo 1 · 1 18,1- pulocq outros tJ•es. . . _ .. . .:.apt a ,•ct or~ ' ~~ 'o maio r o . o.- Nao outro na aprocmçao sJ o Son~tlo l!Dl!:~ 
(Assignatlu ~nlll'o ost:1mpillms), !lr. Jo$<! /'~· 011 niio comJlotouci:t pa1•:t isso; osto caso JIL 
l'Ci,·a Lopl}s, » cst:t ,julgado . 

Aguro., Sr. Pl'o,itlonl.o, ti pt•ncisn nota~• rtno Disso O·nltlll hom•atio choro o amigo, So· 
a situação elo inmlitloz tio lhncciou~I'io, nadot• p tio !tio GJ•antle do Sul. q uo isto G facto 
atl.o.qt:Ld:t polo niodico, ot•a, :ll<!m 'ti isso, J'C· j:~lgado o quJ nin~uom pótlo pol·o om duvid:L . 
eoohec:da por todos nós que o vimo.~ nosi.:L Não soJ•oi ou quem vonha duvitlnr dollo; 
C:tsa, t:opogi>, eomplot~monto inlnthilitado quero 11ponas dizor o seguinte: quando a 
ptLra o sot•viçu publico. (.llitito úom.) t\Jllm tio vencimentos foi M Thosouro Jlo· 

O Sr•. 1Jr•bano de Gouvcn (') 
. - N"à venho discut.il• o assumpto, porquo 

j:l mo manlfo.>toi sobro ollo qu:tntio submot· 
túlo ~ disoussilo do Sonarlo. Etllfio lovautci 
cstiL que8ÜLu: si o Sona.~.lo on n. Camu.ra 
t.inlm compotonoi:v pal'IL disponi:Lt' ompt·e· 
g11dos com ·vone!monto, isto r!, puJ•a t~poscn
litl·os. 

H11 lois quo· rognlum IL aposontadorh\; 
hnto os cmpt•cgntlos tla Vamam como os tio 
Scn:ulo são fu11cciun~rios publlcos ·o; como 
\tiOS, SUbO!'dinttdos ll OSSILS loi;, 

'(·) TMtl •li~CLU'II() niio fnl L'o\·i~to llo\o OL'fl.tlor,.: 

tlot•ai, nJtou n. Dlrcctot'ilt do Cont~lJilidatlo 
au"mon tu nos voncimon 'os tio funcciunar:o~, 
o :~u"monto nã.o vottt1lu cni Icl, porque, nin .. 
•umn plhlo. cont~st:lr IJUQ só ao Congt•osso 
~ompoLo votn.L' o angmonto .!o vencimentos o, 
comJ o;so niio ostava incluiclo na lol Ol'i"'' 
monliLl'i", a Dl~octo!'ilt do contubilldado illl· 

lll!'l'·iou o pt~g:lmonto, docJaranJo q uo 11 lo! 
inh:t votado tiJOlo o que lL folhn mut•cava 
oulmctuantit~, que assim não pudliL pagar. 

(J Sit, RoSA E SiLVA.-V. E~. mo [lOl'mitto 
uni ap:u•to. O invot•so l!:tvl:L si~o focto .o1~1 
SOilticiO illVOI'SO na admtnis\t'llÇIIO liiiLOJ'IOI, 
som impugnação. Dous lo~nros tio Jll'lllloh•os 
ulllcinos tinhiLill sido dil'ltlltlos cm ~uatt•o, 
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pcrccbondo ossos quatro os vencimentos da
quo!los duns. O quo so t'oz en Lão foi snpprimir 
urn Jogar do 2" ofllcial e clar mais voncimcn· 
tos :tos outros. . 

0 SI\, UI\DANO DE GOU\'r::A-Sim, sonhar; 
surrpt•imlu-so um log1tr o uugmcntaramse os 
voncimcntos dos outros. 

O Sn. Ros,\ E SrLVA- Estabolecon-so o 
I[UO antct•iormente havia sido feito, isto tl, 
jrrocurou-so igurdar os vencimentos como 
outr'orn cllcs oram, snppr•imindo-se um 
Jogar qno S3 tinha accrCSJido. 

O Sn. PmEs FrmnEIRA- E niío so :tn
gm•mton a despcza. 

O Sn. UllDANO DE Gouvr'A- Niio so an
grnontou despoza na vorba, mas augmonta· 
r·am-so os or·donados dos omprogados. 

O Sn. RosA. E SILVA- Como antes se 
havia dimiuuido deus Jogares, feito qrmtro. 
Desde que vagou um Ioga~• de 2" olllcial, 
supprimiu-se osso Jogar e uorarn-so os venci
illontos aos demais pat•a fazer dosapparocm• 
os ta gr(Lnde desigualdade q no tinha resul· 
l!l.do daquolla divisão; não houve, portanto, 
ai toraçito (L[guma na vm:ua, nem om um nem 
om outro Ioga r. 

0 Sn, URBANO DE GOU\'f!A- Os casos são 
ditroreotes ; no pl'imeiro rliminulmm·so os 
toneimentos do alguns... · 

O SI\. Ros,\ E Srr.vA- Não, sonhm•; do 
dous Jogares de primeiros officlaos, fizeram· 
i() quatro, d:totlo-se·lhos os mosmos venci· 
rucutos que tinlmm os dous. 

0 SI\, UnTIANO PE Gouvi>A- Logo, foram 
ilimlnuldos os vencimentos .dos dons pt·i· 
lllDiros officlacs. · 

o· Sn. RosA E SILVA- Não, sanhor; do8 

dons togares que tinham vag(L[\O Jlzm•:tm-se 
quatr•o e aos quatro se dm•am vencimentos 
rios dons, Quando vagou um desses Jognres, 
dislr!Luin·se o vencimento pelos tros roa
tantos o a verba ficou sondo a mcsm:t quer 
orn um, quer em o~tro ponto. 

O SI\, Ul\nANO Dr·: Gouvr1A-A questão niw 
~ esta ; sl esta fosso :t quostãn, quando fal· 
tasso um funeeionat•io da Sucret1uoia, o dire
ctor• podia distriLnii' os seus vencimentos 
}lolos outros. 

O facto tl os to: o Senado suppl'imiu um 
lagar• o angmontou os vcnelmontos do em· 
t>rcgados. 

O Sn. RosA E Sn.vA-Supprlmin ria mesma 
fót'm:t (jUO IIII ViU Oi'JIIIJO, SOIU illlpngn:tç[O, 

O SI\.UI\nANO nr~Gouvr,A-Niio antro nessa 
ll.p!cciaçno; niio odsou discutindo este ponto. 
· O Srnntlo não tom comJJO!.l'ncilt pnm nu-

gmontnr• os yenclmontos dos funccionarios 
publicas. 

O Sn. A. AzsnBDo-Então nltorom o !te· 
gimonto. 

0 Sn. PINl!ElRO MACHADO- E 11 ·constl· 
tuiç[o. 

'0 Sn. URBANO DE GormlA- 0 Regimento 
do Senado não diz isto. 

Eu não quoriu. mo alon:.mr; vim nponas 
dar uma. oxplicnçã.o, mn.s sou obt•igado i\ 
alongm··mo. 

No ltngimonto ria Soct•ot:tt•i:l do Senado 
não vejo oss:t com potencia que se diz h~vor. 

A Constituir,ão manda nomear e demittir 
sómcnto; quem nomila não marca venci· 
mantos. 

Ul! Sn. SENADOR - V, Ex. queria quo o 
Scn11do nomoa~so omprogarlos o quo o Ex
ecutivo marcasse os vencimentos 1 

0 Srt. UnnANO DE GOU\'I)A - Niio ~ üsta 
o caso. O Executivo tl quem faz a propost:t o 
o Congresso ú quJm mnrca os voneimon tos, 
podendo augmontat-os ou diminnll·os. 

Quoco dizer ao mou ·nobt•o cltelll o aml~o 
quo não foi o actual Ministro d1 Fazontilt 
quem impugnou o p1tgamcnto a quo nlludi. 
1'onrlo ido a Mim 1 Directoria do Contablli· 
dado, esta impugnuu osso pagamento do 
mo<lo po1• que cst:mt feita :t lilllra. . 

O Ministro d:t Fnz"nd1t não quiz e nom 
podia assumir a rospons tbilidado do man•lar 
pagar• a folha. 

Nestas comliçilos acho qno sot•ia .rogulat• 
quo a Mesa tom:Uiso o nxpodiont.o de oxigit· 
do Congt•osso o cr•otlll.o p:tt•rt o nrmo pnsmdo 
e aetn:tlmonto incluisso no orçamünto essa 
do;pcza. , 

Nosso sentido tl o quo tinha. a dizer a V. Ex. 
-não foi o honrado Ministro d(L Fazenda o 
unlco quo se opp:iz a esse pagamento. 

O Sn. PrNIIE!RO ·MACIIAno-Os empregados · 
tio Senado Jot•am sompro nomeados pela , 
Mesa desta C:tsa do Congt•csso, dos<lo o presi
dente Mor•aeR e Bar•ros. 

UM SI\, SENAnon-Desdo o tempo do lm· 
por i o. 

O I!Or. RoF.In c Silva dir•:t apenas 
duas palavras par•n que llquo roglstmtlo nos 
i\lllllJCS dn Senado o J'ac\o n quo rofm•i<r o 
hon!•ado Senador por Goynz. 

Na ndminlstrnQtio do honrado Sr. Manool 
Victot•ino, Vice-prosidonto da Rnpubllca, va· 
gar•am dons lognt•os do 1 o olllclal da sccro· 
ta!'ia ; a Mos<t pt·opoz ti supprossfio dosses 
lognros o a CI'OII~[o tio q tmt.ro logttros do .:l'• 
oO!clncs, somaugmont.o do dospozn., 
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Os pt•lmoiros ofilciuos tinham c \com 
actualmente os vencimentos do 000$000 
m:.~ns·.tcs. 

A Mosa fez !los dous logar•cs do primeiros 
ofilciuos quatro !lo scgumlos, li1tn .o a cada 
urn dellJs 300$000 monsacs. Havia assim 
entre o primeiro o o segundo otncial uma 
gr:.tndo tlill'ot•onça. do vencimentos, sendo,on
trotan to, o sorviço na Scct•ot!tria oxacta· 
monto o mesmo para 1.ouos. 

Occorrou o anuo passado uma vag:t tio pri· 
moiro olllcial, sondo o !la nrccnchitllt p3lo 
mtLis 11ntigo dos sogundos ofilciae>. Dando-so 

·assim a vaga om dous logarOJ !lo segundo of
ficial, croados naquollas condições, a Mosa 
pt•opoz, tondo ou então a hom•a do prcsitlir o 
Honado, o os to rcsol vou-qu~ cs.m lugar doso· 
gllndo olllcial !'osso SIIJlPrimido e os venci
mentos que lho competiam fossem distribui
dos pulos tt•os outt•os segundos olllciaos, que 
JlllSSat•am :tssim a ter 400$000 mcnsacs, con
tinuando os pt•imoiros com G00$000. · 

Niio houvo, p01•tunto, modificação n:t verba. 
Foz-so apenas o inverso daquillo que se tinha 
1'oito antoriormonto c foz-se com maior 
or1uidude, porquanto havia. duas classes de 
J'uncciunarios com o mesmo sot·viço o grande 
dUTcronça do vencimentos. 

0 Sn.. Un.!IANO DE Gouvh- Não mo ro· 
feri, do modo algum, a isso. 

O Sn.. RosA E Sn.vA- Mas isso so tinha 
fuitB anteriormente, som impugna\•ão,dontt\1 
da vet•ba. 

O que o Senado fez tinha n tem o diroHo 
do fuzoi-o. J-:st~ clttro no sou Regimento. Os 
honrados Scnadot•os, cm voz do discutir o 
profligar• a decisão do Sanado (porque, si a 
Mesa pr•opoz, o S~nudo rosoll·ou) dovot•hm 
propor a modiftca1•ão do Regimento que, 
como ora ost~, d ciat'll a compotoocia do 
Senado. 

Dispüo o Regimento do Senado nesta 
part;o : 

<OS vencimentos düS mnprogados da So
crotaria constarão da ordouatlo o gmtill
c·tçiio, conformo u tt~bolla anno~a a este l'C· 
guiamento.» 

Esta tnbolla consta do Mwwal do Sencrdm·, 
quo todos os Srs. Senadores t•ccobom quando 
entram pam esta Casa', 

Em rolaçiio ao funccionat•io dispensado, 
ollo ~. conhcoldamonto do todo o Senado, um 
homem Invalido, quasi nonngonario,quo tlo 
facto ja niio oxorciiL o cat•go o, pódo-so di
ZOI' quo o neto prttl.icado polr1 Mesa foi o 
malsjusto. Era dit•oito do funccion·Hlo o de· 
vot• no Sanado.·--

Não lm, p~r "consognintn, mzU.o t\lgunm, 
p:u·~ <~ crlLlc:t que HLI l'er.. 

Quanto 1 questão constitucional, quanto 
llquostao legal, a primoirJ. cousa a fazer ora 
tJOl' <lo uccortio com o Ro~imonto com a Con
stil.uiçito, si ~ quo o Regimento cooti•n.ria a 
Constituição. 

Na opinlfio do oradot• niin contraria: o 
nem o Senado podo sot• privado de nome II' 
OS 80Ud ÍtlllCCÍOflU.l'iOS., , 

· O SR, l'nANCisco GI.YCI:R.Io-E' seu tli· 
roi to. 

O SR. RosA E Su.vA-, .. ro,ulantio o ser
viço como entender, 

O SR. FRAN!Asco GLYCEmo-:'fiio, sJnhot•, 
O Sn. RosA E SILV,\-Tra!a-so do uma nltn. 

corporar;ão, na qual não se pódo Iloixat• <lo 
suppOI' o m:tior ct•itet•io. A verdade <l quo 
osso direito do Sonalo tom sido exercido,.. 
sempt•o, com o maior ct•itorio. Os actos ahi 
ostão, podem sot• examinados o discutidos. 

O S1•. Julio F••oto(')-St•. Prosi
donto, mo pm•mittii•ão V. Ex. o o Senado quo 
t:1mbom mo occupo do nssumpto que acaba 
1le ser tt•atndo Jlnlo illustro representante pot• 
S. Paulo, quo, p:•.roco sonto-so melindrado, 
na sua defesa pola Constitui~ão, por ser este 
pro,iocto resultado simplesmente da delibe
ração do Senado. 

Quero tranquillizar o cspi1•ito do S. Ex. 
A aposcnladOI·ia,dispensa ou quo melhor como 
tenha, do empregados, com vencimentos uão 
~ novidade, 

Fui dir'ectot• do Arsenal rio Guort•a, o 
!ombro-mo do que, qu:tndo os operarios se 
invalidaram, n11 t'ót•mn do l'ogulamonto dos 
nt•sonaos, percebiam as vantagens corros
pondontos 1 apnsootadotü, sondo dispensados 
<lo SOI'Viço, 

0 ·Sn, FRANCISCO GLYCimiO- Quando Jbi 
isto ? 

O Stt .. JuLIO FnoT,\- O que diz a .Consti· 
tuiçiio 1 Dir. quo Ils Camat•as cum)Joto nomeai' 
os empregados do suas sucrotarias. 

Acredita que quem nomeia, marca orde
nado, porque nüe havot•Il ninguom que as
piro sut• ompt•ogado som vencimentos. 

O Stt, I'RANCisco GLYCimio- Leia a Cou· 
s~ituiçiio, :tl't. 30, 

O Stt. Jm.Io !'noTA- LOI'ei alguma cousa 
quo ó a sanc~iio do acto do Son:ulo. 

O Sn.. FMNCisce GI.YCimio -Vamos vot•; 
mns vá do vagnt•, 

O SR .• JULIO I'ROT,\ ..:. O Sonndo apo1enlo11 
ou dispc11so" um oniprogario, o dispensando o 
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contompl011 os seus voncimon'.os na loi do 
ot'(•amonto vlgonto. Aqui está (mo.<ll'mulo). 

Por consoguinto, os&J act.o do Senado niio 
só foi approvado pelo congrcs.~o. como san • 
cciomtdo pelo Prosidcnto da llcpulJlic:t ; ú 
lo!. 

tJoyo port;tnto, ficar tranqnillo o hom•ado 
Sanador, pois rJUO o et•cditu rJUO ot•a se pndu 
não 6 o;•iunrlo de um acto privativo do Su
nafl•J, mttS do um neto do Congi'CS:io, toL'· 
n:tdo ioi plli~ sancçilo do Prcsidontu da 1\o· 
publica. 

O quo ~o plo acl,ualmonte ó o qno tatt.a 
para o p;tgamonto de um moz o t:tnto, cor· 
rospondcn\o ao oxm•cicio lindo, parcolla 11Ue 
nilo fui comprchondida no urçamonto, por· 
qno tal dispensa ~ó Jbi cooccttid;t no IIm do 
oxct·cicio. 

o SI\. FltANCisco GI,YCBI\ID- Mas o acto 
é inconstitucional. 

O S1t .. JULIO JIIWTA-POI'QUO 'I Poi~ não il 
uinn. lei votada p1lo Congresso 'f 

O SR. FM!íCiscoGL\'CEitiO-~ V. gx, não 
conhoco lois, votadas pelo Congresso, incon
~ titucionaes '! 

O Sr. Pl'CIIidente-v. Ex. po1•quc 
pedi 11 n pnla VI'It Jlltr'rt uma cxplicnçiio pessoal 
devo rostring-it•·su l1 o~t:L mesma explicação o 
niio discutir o assumpto constante da omeodn, 

O Sn. 111\ANCISCo GLYC1m10-Em tal c;clo 
sónto·mc, pam não infringir o Regimento. 

Ningnom mais pedi o do a p:tl;wra, oncorra
so a discussão. 

Posta a votos, tl upprovada a omond:t. 
E' o projecto, assim emendado, adoptado, 

o vao sm• snbmotl.ido ri. s:tnc<·iio pro.1idenci:Ll, 
indo an tcs ;\ Com missão do Redacção. 

nJWONSTJWCÇ.\0 TH> I'A VU,IIÃO DEODO!t0 1 DO 
IIOSPI'l'AL CE:\''I'H.Af, DO EXI!;ItCJ'l'O 

Enl.t•a om 2"iliscu~são, com pat·ocor Jitvo
l'itvolllit Commis~ã.o do Fi111tnç:Ls, o :tl't .. I o 

da p1•oposir;:io d11 C:~.mal'lt dos Deputados 
n. 4·1. do 1003, autorizantio o P1·csidonto da 
Ropnbtica tt abril• ao Miuistm•io da Guerra o 
ct•otlito oxtt•aordinario do 5•1 :5lô.S784 pnl'll 
occort•or ás despoz:1s com a roconstrueçãu do 
P.1vilhiio Doodoro, do Hospital Cen!t-al do
Exercito. O SR. JUJ,JO FltoTA-E rJuom marca von· 

cimentos o a respectiva dcspcza ? Nilo il o 
con•l'osso '/ Si ú, porque diz v. Ex. quo Ningucm poJindo :t pahwm, oncort·a·sO :t 
osto" :tela tl inconstitucional ? discussão. 

Si o Senado tom a attribu!ção do nom~at• Scguo.sc om discussiio,rJUO so cncm'J'a som 
sous cmpl'o•ados o nmrcar·lbcs voncimoo- dclmtc 0 art. 2", 
tos, PDI'I]UU 

0
titmbom niio pódo di:;ponsal•OS ' - . ,• . 

ou aposontal·oS, qn:indo invalidas'/ . Postos :t V? tos, sao succcsstvamuul.o appro· 
O qno ou IJIIUl'O annunciar ao Scn:ulo il quo I vados os arttgos. 

não so tral.:t do uma quostiLo o ova, p~rquan~o T1' a proposição aduptad:t o passa para :l• 
os voncimcntos dosso empregado J~ cstao discussão. 
inctuldos no orç~monto cm vl~or. · 

O que so podo d apenas a qwtntia noces
saria para pagamento do um moz o tanto 
quo ollo deixou do rocobOl' o ao no passado. 

Ou:mto ;\ questão da inconstitocton:tlidade, 
o nobre Senador oxplicat•á o sou mu!l~ do 
pensar, o procurará, estou om•lo, oorr1g1r o 
itogimcnto nesta parto, recorrendo .ao 
Supremo Tt•iuun11l llodomt, que 6 o nntco 
poder competonto p.;m doclarat• tnconsti. 

· tucionul r~s lci:i. 

O 1!11•, Fl•nnciiiCO Glycel'lo 
(para ·uma c;~;pficuçao pussual) -:Sr. Prcsl· 
dento, a explicação pessoal quo ttnha <~o dar 
parit lo•itimat• n mlnlm tntorvon~oo no 
dohttte l quo ou nüo oslm1 sonU.o I'igoroso n:t 
execução <la Constttuiçi<o pot• su tt•at;tr do 
um humildo. 

Não · cu ilofondo :t Constituição, q nct• so 
tm.to d;t protonçiio do um hunutde, quor so 
tra\<J da pt•otonr,ão do um po1loroso. 

Agor:t tlovo SOI'·IDO licito ununciat· o mon 
lllOllÚ do pun.lat• no· u.ssumpto, 

O St•, Pt'CMi<lentc-I~st~ esgotada a 
m~tot•ht da ordom do tti:t; t•oslando tempo, 
<lltl'ci, na ftlrm;t do l<ogimontc,a palaVl'a aos 
Srs. Sanadores q no a q no iram Jlat·a assumpto 
do oxpodionle. (Pausa.) . 

Ntnguom podln lo a palavra, vou lovantat• 
asossiio, dcsigo:tmlo para ordom do dia da 
sossã.o seguinto: 

Con l.inua~ão da 2• tliscussitu ria proposição 
da C;tmara. rios Deputados n. 58, do !003, ii· 
xa.mlo ns forças do tort•a pat·t~ o oxot•eicio do 
IOO.J. 

Lovanta-so a sossilo ;ts .2 hot•as da tardo. 
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I,tesidvncw dfl.~ 81·.~. Affonsu Pmow 11 l'inlwü·o 
. .1/aclwdo (1'ict:-PI·esirltmlv) 

A' moin. hot•u. tlopois do moio·dia, ahrc-so 
11 sossiio 11 q uo eoncot•rom o.< Srs. Sotmdoros 
Pinheit·o M•chado, .1. Catnnda, Nilo Pcça
nlm. Hont•iquo Coutinho, Custa A~ovodo, Jo
UlLthas Podt•os:L .. Insto Chet•mont, Manuol 
llill'IL~1, Bclfort Vioil'!l, Bonodicto Leito, Pires 
l'ol'l'oira, Ahmo Mondos, No~uoir11 Accioly, 
,liJiio COl'lloiro, Pel'l'Cit•:t Chn.vos, Almcicl:t 
Bn.t•t•oto, Alvaro ilr:wlmdo, Rosa. o SilVll, 
Manuol Duarte, B. 1io Mon<lonça Sobrinho, 
Oiympio Ctlmpos, Coalho o Campo<, Al'thut• 
Rio9, Virgilio IJam:Lzio, Marl.ins Torres, 
L:mro SotlrO, 'l'homa~ Dclflno, 11oliciano 
Pennn, Lopes Chaves, l'rancisco Glycorlo, 
All't·odo Ellts, Urb1mo do Gonvê11, Rodrigues 
.Jardim, .Jo:tquim Murtinho, A. Azoroilo, Vi· 
conte Macltlldo, Brazilio dl1 Luz, Gust1tvo 
Richard, Folippo Schmidt, Horcilio Luz, 
.Iul1o Ft•ota o ltamil·o llarcollos (42). 

Deixam: do comparocor com Cllusa pu.rtici
pada: os Srs.Alborto Gonçn.lvcs, Constantino 
Nory, Pacs do Carvalho, Gomos do Castt•o, 
Noguoh•n. Paranagu1t .. los<! llornardo, Podro 
V~lho, Gnma o "Iollo, Herculano Bnndoira, 
Sigismundo Gon<;alvos, Marl.inho Oarcoz, 
Ruy Barbosa, Cloto Nunos, Siquoira Lima, 
Bn.rata Ribeiro, Vaz do Mcllo, Bnonu Bmn· 
dão, Joalruim do Souz11 o Motollo (lO), 

W lido., posta cm discnss~o c som dohllto 
approvad:. a acta dr1 sossi\o anterior, 

O S•·· 1" Sect·etau•io d1i conta <lo 
soguin to 

EXPEDmNTE 

M1mdando gt'lLdUaJ' no posto immodiu.tu.· 
monto supot•lor o ofllci:ll do cxcrd'o o d:. 
nrmr~da quo a.ttingil' a.o n. 1 tia escala, com
prohondiuos o:; das classes annoxas. -A' 
CommisJão do Mat•inha o Guo1·ra; 

Antoriznndo o Prosidontu da Ropuhlica a 
ahrir ao ~linistorio d11 Jusliçn c Negocias 
Interiores o credito oxt.raordinario do 8:060$ 
para 1 romio o impt'liSSiio da. obra qno pro· 
tendem pnblicar os lentos da Faculdade do 
Moflicin:L do Rio do Janoiro Dr, Miguel do 
Olivoit•a Couto o Dt•, Antonio Augusto do 
Azcvoúo Sodrd o pat•a inlomnizaçiio ao Dt•. 
Vicente do Souza, lont.o do l•:xtornato do 
Gymm1sio Nacional, pela puhlicaçi\o do sou 
tt:almlho- Ucsti!uiçtiD da P>'O><tmcia latina.
A' Commissão üo Fint1nças ; 

AutorizrLDdo o Pt•osidiinto da. Republica n. 
conco1\er um nono do lbcnç<L, com ordonndo, 
11 .Jo"o da Motta Macudo, ajudanto do lMa
\'iio do I" clas~o d11, Estl'ltd~ do Forro Central 
do Brn.zil, cm pl'Orogação daquol!a em cujo 
goso so acha, pat•u. tratrn• do suo. snudo.
A' Commls~ão do Jo'innnças ; 

Autorizando o Prosidonto dn Republica n. 
abril• ao Minisl.nrio do. Justi~n. c Ncgocios 
lnt~riorcs o cro.lit.o oxtraordinario do 17:2.10$ 
sondo: 1~:250$ para intlomniza<;ão ao Dr. 
Jo[o Vioira do At•:tu,io, professor da Facul
dade de. Diroito do Recife, dn. dcspcza do 
improssão do dtms obras o 4:000$ para pagar 
ao mosmo profos~Ol' o premio a que tom 
tliJ•cito.-A' Commissão do Finanças. 

Ó Sr -.1!' Secretario (sm·"i11do de 
2') lo o ó posto cm discussüo o som debate 
approvudo o t•oquorimontu, constante do 
soguinto : 

PAIU~CElt 

Sol.i officio~ do St•. Soct•otat•io dn C:Lmam N. Rl-lOO:l 
·dos Deputado~. do 4 do cot•ronto moz, romot· 
tendo :1s seguiu tos proposições d~ mosm~ A Cummiss[o do Fina11ças, no intuito de 
Camartt : ostudn.t• convoniontomcuto 11 proposição <ln. 

Mandan<lo conl.ar aos officiaos d" n.J•mad11, Camam dos Deputados, n. 1::0, do 1002, podo 
como tmnpo do serviço, p1u'a o oll'olto d~ que soja ouvida a Commissiio do ~lnrinl1a o 
t•ol'ot•m:t, o cm que JlOrtonooram no oxtlncto Oum•rit ncm•ca 1h logalidado da promoçKo 
Collogio Nav1tl ou 9 om que froquontal'olm o· do vicc·:Llniiranto Artllur .lacoguay ao posto 
curso do proptlratorios annoxo á Escola do almlt•:mto, som vaga, 
N11Vnl. Como não Ignora o Sonatlo, o vico· 

A' Commis~ii.o tlo Marlnh:t. 0 Guorra nu- :t.lroil'a.lüe Arthut' .Ta.coguay rovortou ao 
l.orlz:mdu o Prosidunto d:; Ropttbllc11 11 :tbt•ir quadt•o activo cm consoc,noncin. do um ~ct? 
110 ~liniatm•io da l'azond:1 o m•otlito do logislu.tlvo dispondo s~monto. !)m J'oluçao u. 
4:482$500, snpplomonllll' lL YOrba n, lO do Sllil pnSS?ll O quunto as zondiÇUOS om quo SO 
art, ~:l dlLlol n. S:t.t, do :to do dozom!Jt•o do dovia ollectu•u· :1 rovorsno, 
I DOI, pam o abono do sestas o sol'Íios 11 que Foi os to acto nmu. lo i do cat•actm• pessoal e 
Lêm direito os upm•at•ios d1~ Casa tl:~ Muotla.j quo um nad11 altorott 011 rorogou :1logislt\• 

.1.' Cotutuisstto do l'iu:tn~as, çiio IUilllt\1' d~ llllll'lnhlt, 
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01•a, si pol' docroto do H <le outubro do 
IDC2 e cart11 paleuto do 10 do mosnw moz o 
anno, o Governo promovw o vice-aimh•anto 
Arthur Jacoguay ao posto do almiranta com 
I< clausula «som pi'CJuizo do quadro» do quo 
não cogita a 101 vigen to do promoções, é 
bem do vor quo o Govol'llO, ul'astando·so 
rio.>tll, apoiou·so mt lottra ou no ospi'1·ito do 
acto legislativo q 110, com a mesma clauoula, 
autorizou it reversão. 

Dosl'a~·to, a lcgaiidarlo ou iilog;~lidado rlo 
rliroito do promoção o aecroscimo corres· 
poudonte do voocimeutos só porlo1•1l resuitat• 
da intorpL•etação do toxto da lei em 11uo so 
apoiou o Governo. 

Niio so li•ata, pois, da qucsião tcchnica mi 
litar ou que so prond11 :IJogi;lnçiio militar. 

E como, pelo reghnonto, não ea!Jo it intol'· 
pret:1ção das leis ao- rst111io da Com111i;são 
do M:ll'inha o Guerra, ú oslit do P<>I•ocor 
quo, a reS[lCito do iLSSu!llpto, soul'O quo podu 
csciarooimonlos ,, Commissão do Finanças, 
sC\ia ouyida a Commissão' de Lcglslaçiio o 
Justiça. 

Saia das Commissuos, l do agosto rle l!JO:J, 
-/Jcl(urt Vieira, rolltor.-Almcida Ba•·rcto. 
-Felippc Schmidt, 

!ogislativo q_uo auto!•lzou a rointogmçiio 
dessa iliust!•o olllcini na -actividado do sor· 
viço naval o ou:;orvou ost!•ictamonto a ioi 
do prornoçiios da armada orn todos os pontos 
om q_uo cata o1·a nppJicavoi ao c:so ; fazoodo 
a promoção ao posto immeriintarnento supo· 
1•ior, i; to 6, gradual o ainda p!•omovcndo o 
segundo, o CJUO n mesma Jol p.ocoltua,quilnto 
lis condiç•(iqs de accc~~o nas cln.Hsos do gane .. 
rao;, ando o morecimonto o IJriiVUI'a siio 
l'oquositos uo lmbilituçiio :1 Pl'vrnoçiio. 

Trataodo·so dó umofficial na classe activa, 
som p!•cjuizo do quadro, collocado nossa po· 
siçüo poi' urna loi do caract.o1• oxcopciomti, 
a JH•omoção doilo ficava nocossai•iamonto 
indopcndont~ dil oxisl.oncit1 do vag:1. No111 só 
C a cxistcncia. do vaga o quo dti. direito 1~ 
promo~ão. Sogundo ii propria lo i rlo promo· 
c.~õos, pódc occorrot• va.gíL som .obi•íg:u•. o lla· 
vol·no a proonchoi·a, no caso do não haver 
ul!lc;al hiluilitudo com os ro<tuisitos oxigidoJ 
par11 o accesso no sou posto, o, por ouLI'O 
lat!o, a ioi provô v:1rios casos om qtie a pro· 
moção r! obrigaiorl:l, inriopon<ionto do vagas, 
ficando os pt·omovidos aggl'Ogados ornquanto 
nito houver vaga.. 

Quanto ao dil•oito 11. promoção dorivo.da da 
rointogm<;ão do almil•anto .Jaceguay no sor· 

Do accordo com os meus iliustrcs collogas Vií'O actiVO, eu mo iimitaroi a citat•, .como 
quanto ás conoidoraçõos que fazem em rela- oiemonto historico, as palavl'IIS pi•ofóridas 
oiio 11. protonçiio do vicc-almíránto Jacoguay, pelo ominontoSenador Ruy Ba1•Uosa, quo 
rliscordando porr!m q_uanto á possibilidado do com o seu vasto o pro!'undo sabor juridico o 
Govorno podO!' intOI'Jll'Otar o ~spirito da Lei, com a sua extraordinaria oloquoncla, doixuu 
q_uo o tbz I'OVOI'tor ao quatll'O otlbctivo rla consignado nos annaes t!Ma Casa o da· 
Armada.· . cumonto mais glorioso da vida puuiica do 

O Congresso crrlou· o posto do vico-ahni· iliustrado almimnto, na dl;cussíio do pro
ranto som projuiso rio quadro, mas não jacto que o chamou ao tirocinlo activo da 
croon o posto do 11lmiranto para o qual ello AI'IDilda ; disse o insigne mostro da Jei : 
putlol!lo sor promovido, « O vocalmlo rointogrado, ovidcntomonto 

Em taes condiçõos onl.ondo, o ó plana con· não rl usado no projoc&o nu sont!Jo l'ostl'ictn 
vicçiio minha, q_uo essa pt•omoção foi illegal. porque so t1•ata do t•ostituiç[o :L actividade e 

Sala das CJmmissuos,l do agosto do IOOS.- n<lo de rcslituiçao a um posto ou cat•go do 
lt1lio l~·ola, quo o o!llcial f,slo privado· contra a sua 

von t!tdo, . 
Concordo com o paroom• da maioria da 1'1•atando-so pois, não do rostJiuiçiio a um 

Commi>siio, no sentido do q_uu il vista das logltl' detm•minado, m:ts simplesmonto· do 
duviJas suscitadas no solo da Commissiio rlo. volta á actividade, o vocabuJu 1'cinlcg•·"do 
Finu.nçiLS, sobi•o a logaiidado d~ promoção rlo niio podLI sot• omp1•ogado. siniio no sonti.lo 
almiranta Al'&hui' .Jacoguny, dovosJr do pro- mais luto.» 
feronciu. ouvida, ncúrca do pedido do cmlito Ora, 110 sentido mais litlo a roiutograç.'io 
sujeito á doiiuol"açil, do Sunado, a Cummis· ni10 podi11 doix11r ~o cumpi•oilonrlol' ii u.ttri
si'i:o do Logislar,ão o .JnsLi<;a. bui·;ão do todas n.s vnntagous do quo gozam 

So.ia·mo,pOl'illll,pormittido adduziralgumas tudos os olliciaos <ia c lasso activa o ouii'O 
oonsidoraçõos orn l'undamuoto da mlnh~ opi· est11s, 11 do dii·oito do concoi•rci' om p!'O· 
nião do quo co projecto upprovado som dis· moçiio GOlll os ~cus pares. 
ousdüo 011 Camara dos Deputados dosdo o O decroto Joglsiativo do 10 do dozom!Jl•o 
anno passado, assont11 em um acto do Poilol' do liJOO, quo rointogrou o vico·llimirnnto. 
Executivo porfoitamonto iogitimo, oxorcido Jucoguay no sorviço activo ó du teur so

no rigor do suas nttrlbulçiíos conslitucionaes.» guinEo : al't.igo uuico - ci'ic:t o Gurernu .nu-
O chofo do Podai' Exocutivo do então, pro· torizado 11 t•ointogt'Lil' no soi'Viço activo dit 

movendo o vico-nimirunto Al'tlmi' Jacoguay, Al'muda, com a patonto do Vico-AJmirlloto o 
npoiou·so n:1 iottru. o no o~pir!to \lo i\cto ~oro Jll'ojuizo d<l rQSJloctlvo quadro, o Vioo~ 
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AlmirantJ t•cl0t'mitdo At•thut· J:~cogn:ty, nii·J no oxorclto, niio osl.ão ;ujoitas ;\ approvaçiio 
so lho coni;ando o tempo om qno cst.ovc na do Som.,lo, como '"' nomoar;ücs do Supremo 
sitnar;iLo de roliJrma pitm u oll'oito da pot•co· Tl'ilmnal Foiloral " dos ministro; diploma
pç~to do voncim mtos ntt·azadus, o JllU'<t sna ticos o só itccidont:tlmonto o Senado tovu do 
ulterior rc!'vt•ma. no cas.J do inr1tlidoz ou Jlot· t.omtlr conhocimonto pot• Hm:1 mt~nsagom du 
hn.vot• attingido ü i<ltt•lo limito da activitlatlo caractm• nnancuit•o do Prosidont.o da. Repu· 
no posto, só lho nprovoibr;l o tompo om quo IJlica, tia pt•omoçiío do Almirante Jacoguay. 
ostovo no oxorclcio do Cl11'g\J do <lit•cctot• d11 Muitas outra.s pt•omoçõcs do olllciaes, om 
lliúliothoca o Museu do ~Itt ·inlm; l'il\'ugad:1s condições tlnalogas, isto ~. revertidos ou 
o.s di,posi1;õcs um contPn.t•io.» rcinLAgradO;j 1 n<L actirid:vlc,cm dctol'minttdo 

Admittimlo, como diz o illustratlo Senado:· posto, olliJctuadn~ polo GovcJ·no passado niLtJ 
MaJ•cehal.Ft•ota quo pot• os to Jiccroto, o Con- fot•a.m tmzirlas ti scioncia do Senado, porqnc 
gt•caso crco" para o olllcial om quest.fio o nilo dm•n.m log<ll' a podidos de crolitos sup
posl.o de vico·almimnto som pmjuiso do plomontaro.q pnt'l1 Jl'Lgamcnto do dill'oronças 
quadro, o úononciado ficJn ipso (<tdo compt•e· diJ voncimcotos dos promovidos. 
honilido no !lispo;itivo do l<~'L. 7-ltht L'utH· Cumpt•u assignaliLt' dotidamonto todas a.< 
titui~~ão quo ilit. ii.S.~im: «As 1ntnnto . .,, os cit•cumsl,t~nciw':l do c:tso de qno no,-; oe
postos u os cargoli im~movin,is sãu g:LJ'tUl- cupi111\US,, O Almit·antu .Jncegua.y Jbi pt·o
tido~ om tod!t a SlliL plonít.wlo». mu1'itlo pelo podm• compotontc qno o J'o· 

Ninguum podor:t cuntestat· <[Un Illt pluni· vestiu da rrspuctiv:t patonto; cs~l promo
tndo do uma p:ttonto ou do um post·1, <la çiio não losott direitos do torcoiros; contt•a 
classe activa, ust1t abrangido u tllrcito á pi'O· oll:t niiu so produziu roclamaçilo rtlgunn; 
moção. !'ui om summa, uma promo<;iio conrorida om 

«A loi ú igtialpat•a todos.,, recompensa do survir;o~ rolovnntos; o premo-
O chofo do Pudor llxceutivo do então, Jll'O· vicio ost1t, do lacto, oxorcitantlo o son novo 

movendo o almlmnto Jacoguay com a cl~tll· posto, i.~ to é, om qnalquot• sit11ar;ão cm quo 
aula «som prejuízo do quadro" com quo o culloque o Govm·no m1 sua qualidÍLtlo do 
l'ora reintegrado na actividade, ostavit, por militar pol'toncontc á clnsso activa, ollo ost~ 
seu turno, ox~1·cit.n.ntlo lllgitimn.mento as at- no goso da.K 'honra:;;, graçr\~, juit•islli(;iios o 
l.riuuições quo lho eonfut•om as nlincas ·1" o proominoncias inhorontu; ao posto do almi-
5• tlo nt•t, 48 da Constituiç~o. suguntlo as t'ltnto ; de t.odas as vnntagen> garantidas por 
qnncs, compete tn•ivativamonto 110 Prcsi· stm patente, só lhe falta a da pcrcopçito dos 
dente: ~Adminisl:t•.t,J' o Exercito o Armada o vencimentos cot•t•osponduntes, isto pela cir
provcr os Citt•gos civis o milit.nrcs de C1!'act·Jr c<llllStancia l'ortuitn do so acharem o.<go· 
ledora!, s1lva; as rostl'ieções oxpt·c~sas n1t tatlos, pot• occ11<iiio do Slla promoção, as 
mesma ConstltHiçiío. • · vol'h:ts do ot•çnmonlo tlit Mal'inhn, pelas 

J~ o actual choro do Bxccutivo consi.lo· qH:tC~ são pagos o.< oillci:w.s da At·mrtdi1. 
l'amlo o uctu 1lo ~ou digno :~n~ocossol't j1L :-:o Cunta~.-;~ o Ministl.'v Lh ~larinh;\ cm vez ii<! 
dirigiu ·ogunlmonto u.u <'ongrosso po.limlo dcjll.'it, com ~obra:-; no:'i~:t~ vcJ•b:Ls, quo u mnn~ 
c1•mlito para. occoi'I'OI' ao pag-allliJil{O 1l:L ilill'o· sagmn JH'CSitltiiWial, pedindo nm ct•udit'1 sup
l'Onc}a llo vuncimontof:l do nlulit•anGe J:LccgtHW plomentu.t·, ni'"LO ter h· ~hlo tlil'i).!icla. ao Con
no pt·c~onto oxct•cicio (Vitlo nwnsagmn it gt·cs~o. 
C:u.mu.rlL tio; Deputados no IJiw·io Olft'<:ial tle Por oult•o .littl•J nãu so t!nvo J!P.I'tlot• do 
dozembt•o do 19U~). vistl1tJUO p:lt':1 o acto d:t promor;iio tio iLlllli· 

E.ne:o!te ponto das rninll~ts ob~ct'\'nçõcs t'O· r<tn!.o .Jacug-ua.y, acto IH'Í\'i~tivo tlo GuVOI'IIO, 
leva. not:tr n. disco.•ou.ncü1 u.ccontnada polo. o pt•omo,•itlo ~ó con~rihulu com os seus sm·· 
I ilustrado Sonu.dot• mat•Jclml JIJ•ot 1 cm Mo vi<:o:J, o seu zelo o a sn~ dctlic:tç~o no sol'· 
mlmitlil' a ]JOHsi'Uilidarlv do Go~Jetno pode1· vir,.o tltL RopulJlicn.. 
in!OI'JWOtm· o c.çpú•ilo da ld que fr-'; 1'01)0/'lt:,. o A mcmnn. circnmstn.ncia ml)nclon:u.b pela. 
almi,·anle JtW/Jf/!WV ao quad,•t) t1ff'uvlitJIJ ria nmiol'ho~h Cummissão, do ht\'Cl' siJu do cu.
AI'Ilwrla, PILroco-mo que tlllO!ll qnol' que to- !'actot• llo:.;~o:\l 11 lei (lU O nnntlun rointog-t'iLl' 
nh~ do oxocutat• U!lltl loi 11 o.qcJl lutm•pt•o. n:t Jtctil'itlit•lc o Alm.rtLIIIO ,laco~n:ty, oJtit 
tantlo, sl <l um douto, itppllc:tnilo n:1 intm•. imlicantlu rtuo sa tt•ttl'l do mrds um gcuot•ltl 
protaç[o os pt•lnelpios ll11 sclonci11 tio dit•elt.o do mm•lto< nxcopeionaos, nut:tvcl polos sous 
denominado hormomontict1juridica. ~et•vlços an loriormcn to JH'nstatlo< na. paz o 

O illustrndo Somtdot• nu seu modo do apl'O· 1111 guot'J'<t o do qual aiml11 maiores so po. 
chu•. u. qtfodtiio, e:ltti. tb\11(10 intol'[ll'Ut.ttr.ãu sua, UiMn osporat• no olo\•ado JlO!'lto ftiW ItUisrtt·:~ 
~ 101. a oc"I!JllH', pot• iniciativa doJ [!JtlOl'OS Jlll· 

lluclinm•ttm btJlll a:-J mnlOl'UM:I dost11 Com. Ulicos. Sot•:t o r.;~~o tlo rog:~tcur 1nrn. um 
midsii.olltL tlu l~inatH,'JL'3, llu omU.th• opinifío tlu- sm•vhlut• nJ..;s:ts contlkõcs, iL tli!l'ot·on\t~ llt1 
t!ÜtiVtL subt•o a log1LlidntiB d~ Jli'OlllOf,~f~o vonctnwntn~ qtlll lhn :.:'1Lt'i\ntn tmln. p:t,tonto 
tjUJStlomtda. As pt•omoçõos m1 twmadtt,como it•t•Ott•tlCtttvol1 
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ANNAES DO sJmAOo 

--------------------------------~-----·----
Será o caso, rlopois do quusi tros unnos do 

sun. rolntogrnção, por clle accüittL do bou. m, 
do dar a cssJ llCLO llllerpruLaçiio de odios" •·cs· 
tl'ingl:tuftd E nüo ha.vcria, nl6m do tudo, c!;~ .. 
morosa in,iusl,!ça rm rnlttct1tncia um conco,lor• 
o credito podido, quando ~ notol'io quo p1tm 

· Jlitgnmonto de outros ollldrtor promol'idos 
naquolln rípoca, cm idonLicas condições, não 
so rocot•rou ào Cong,rosso por ainda existir 
verba 'I 

Esta.t•ia o Congresso clispost.o a. oxigir que 
as verbas dos orçamento.~ ch1 illarinhll o dn. 
Guot•ra, com as 11uaos so attundo .·ao p:t.~O.· 
monto dos officiitos, t.rouxlJSSOilt do ot'ít. om 
dianto, urna rlom nstraçiio iodividundn. dos 
vcucimontos que o Governo pr·otoudu iiiJouat• 
a cada uJJici:d ·? 

Não o creio: Alongamlo-mo t·tnlo na ,ius· 

O Sr. Pt•cMi•lente-No Dial'io do 
Coll!i''""" rio hoje aclln·so publicaria o pttre· 
cm• chL Cornmis;iLo dJ Jus1.rça o Logislttçiio 
sohr·o a proposição rl<L C11mnra tios Deprttntlos, 
qno torna ILJlplicavois 1is obr•as da compoton
citL da Uniib o do Dist.ricto l'odortLI as rlls
posJ,:iios rla lei n. Slli, do 1855, IL!tm•undo o 
acr.ual pl'oc~s~o pU.l'iL ilvlomnir.a.ção do bun.:~ 
do<:L(li'Opt•,ai!Js por• utllirlorlo publica. 

O avulso d" par·ocot• devo ser distribuitlo 
am:tnhã.. 

Tt•atuudo·~o r! o mataria ilnportanlo,provino 
ao Sonarlo q rio 11 dar•oi p1trt1 ordem tio d i11 !111 
scs~ão dn..pJ•oxima sogunlla-J'oh•a. 

ORDEM DO lJ!A 

FUP.ÇAH JJg Tl!:ltltA 1'.\l~j\. U I':XIHtCIClU lll~ 

IlliH 
· iiticaçiio llc minlm utlinião, J'ni a isso irulu
zirlo Jrorque duo·mo, vm minha alma do sol· 
dado, <tno um sm•vidot• conw o Almimnl.n 
.J;~l!tJ~UiL~-'t cstoj:~ dosdo fins do anrw paSS<Ldo, 
mL posição vexativa do VOI' pustr1 cm duvid~ CunLinria lllll 2• diseussão, n:mt p~L'IJcor 
polo Somtdo Fodm·al a !ogalidndo do seu. ravuravolri:L Commissiio rio Marinlm o Gum·· 
posto, que ollo tanto S!Lbo hmll'ar. rn, o al't., I" ela pt•oposição da Camara dos 

Alonguei-mo, confesso, possuido do mesmo D11putados, n. 58, !lo lü03, fiiando as foJ•r;~s 
sontimonto do consideração por os;o illustro do tOJ'I'IL p:tra o oxorcicio do.l9114. 
mat•inhoii'O quo o ominenl.o SenMior Ruy 
JlitrbosrL synlhotisou om um dos seus m~is 
brilhante< discur•sos proferidos nosla ousa, 
nas palavras que poço vonia a S. llx. p~m 
aqui reproduzir•: 

«AS idoas, as clas~os, as opoc ~s, a.s nnçõos, 
tõm homens quo as J'oprcsontam o ou não 
oxagomrcl dizendo quo urna doss~s on lidados 
roprosontativas da mat•inha naciolllli cl o ai· 
mirante Jacognay.• 

Sala das Commissões, om ô .do agosto do 
1903 .-l'ir·cs J•ur·•·ciJ·a, 

l'ROPOSIÇÃO D.\ CAMA liA DOS DI~I;UTADOS, N.l36, 
DP. !U02, À QUI·: SE REFERE O PAltECER 
SUPRj\ 

O Congr•osso Nacional rosoll•c: 
AJ•tigo unlco, Jllca o Podm• llxocutlvo au

torizado a abl'it• ao Mlnistot•io d11 Mar•inlra o 
cr•odlto supplomnntw do 2: 17ô$ij3:l 1ls so· 
guintos vm•bas do ot'Qtlmont" Yi~onte, piLI'IL 
pagamento ao ulmiranto Arthnt• do'.lacogruty, 
Jazendo 11s noceisttr·lus opornçõos o revoga· 
da> as tilspú;iç•õos om contt'lll'io: 
N. 8 Cot•po da armada ...... . 
N. l·l Forca nav111 .......... .. 
N. 21 Muni\•ÜOJ do hocca .... .. 

553S~3~ 
1:419$300 

204$000 

• 2: 171i,$033 
Cnmnrn dos D<'putn.clos, 13 tio r!07.11mbro do 

1002.- Cm·/ o.< \'a: do .1/cl/o, Prosülont.o.
;\ngcln Josrl clu Silor< NiJio, (2" Socrotarlo),-' 
Agapilo Jo•·yo dos Sautos ( 3" Secrottwio ), 

O 1!1•·· Vicente 1\lncbndo -
Não s~ assusto o Sanado, acrodltando qno o 
vou onf;ttlar com a mfnhu ]n•osonr:a po1• longo 
tampo na triburm;· venho slmplosmonto dat• 
cumpt•imonto ao promotthlo, porque ou não 
podia deixar do intervir nosto rlob~to, ilMlo 
que. na ponultirna sossiio, podi o adiluncnto 
ri~ tlisnnssãO, doclarundo desde logo qno nolla 
tomaria parto .. 

F~tl·o·hol, S.·. Prosidonto, dividindo o mou 
poqnonu discurso em duas ordens de consi
UertL~lÕOsi .. om um:~,rno porm ittiroi,utilizu.ado 
tia pr•nxo do Sanado o dit l'raoquin quo Iom 
sido pat•m!Ltida, fazot' ligolt•a incm•siio pela 
politlc~do p<Liz, o om outr•1t, Sr. Presidente, 
osi.udaroi pr•oprlttmonto u.nmtorla srr!Jmottidu 
a debato. 

QuO!' om ÍlmtL, quer om outm,Jrur•r\m, fru•oi 
poJ• sot• o m·ds bravo ·passivo!. Não quero, 
como disso do principio, cançar a altooção 
o 11 pncioncitl do Sanado. 
H~ do parocor oxquisito, Sr. Prosidento, 

q uo ou venha mo occupar do assumptos mi· 
lltaros om um instanto cm quo a nttonr;iio 
do todos os esplritos dos patriotas tios to palz 
osttl voltndn pura rt rol'urma oloitoral, coo· 
sitleralia cumo uma nocossldado urgonto. in· 
udlttvol, p~m con,im•at• todos os maios quo so 
dosonc'ldolam sobro a P<Ll.J•i:l, · 

0 Srt. ~IARTlNS ToRRES- Acho anl.ns quo 
olla vlrhL ttngmonl.nl·o~. 

O Srt. Vtor~N~·r·: MACUAno - !Jigo-o com 
torht l'r•ttnquuzu, som receio mosmo do arc11r 

' . 
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com a tompostadc ~~~ opposiçiio qno posstt nnimo do todos, quo toam sornpro alguns 
snrgit• contra as rninhns p:tlavras,não acre- momentos 1lisponsados pM'tt tts cogitações 
dito nosta panuc~:L ; uiio aorodito IJlll' alia das causas publicas, 
.vonlm conjurar est:1 sol'io do m:tlos quo E' ostn a sil.mtçiio om quo se dohatom os 
pot' ahi so dosonrol:1m. Estndos d:t R~ publica. 

O Srt. MARTINS TormEs -Apoiado, Falia insusp:>itamonto ; sou ropresen· 
O Sn. Hr,NtliiiUE Cou'J'tNllO- Muil;o bom. tanto do um Estado dn ltopuhllca, e faço 
O Sn. Vtci,N1'E MAcrr.IDO - E, Sr;, Pr·o· p:u•to 1lo sou p:ll'tido dominante. 

sirlontc, ost:1 minln1 convicção so estriba V. Ex. vê um clamot· ~oral contra uma 
em um facto: é quo os males do paiz, do- crise oconomica que avassalla o paiz rle 8ul 
nunci:1dos a todo momento, palpados a a nOI·tn; vil t11mbom quo as co~itaçõos dos 
t.orlos o~ instttntos, niio ~ão dccort•entes da homens de estado so volvem un!formomont~ 
falsitlcação eleitoral, nem da verdade da pam dar solução a casa crise. 
m:tnii\J8tação dos votos. M11s as salur;õos são '" mais rlcsencontra-

·Lou)(o de mim a iLMa 1lo quurm• alllrmar das, não lm uniforruid:Ldo do vistas, quanto 
perante o Senado que 11 verdado eleitoral aos meios tL utilizar, o ainda . que pu· 
ó~ja um:t vestal ile l.unica inconsutil, do rlossomos chcgat• ao resultado rlc conccn
puruz:L immacula. t,t•:u· todas as opiniõo:; cm uma opinião 

Não; niio J'aroi esta alllt•ru:Lçiin JlOl'<Jllll unic:L, do nniformiz•n• todo.> os desejos, no 
ínl'olizmmtl.c coniHJr;o um ]Jonco a histm·itt mnpcnho de ooncor•rm• pam a salvação deste 
politictt dn mon paiz; m11s, l.ambnm, que· p11iz, acredito tamliom, St·. Prcsillonto, que 
ror·so atimt• a cnlp:t ~oliro :t chamada l't•turde esta solnr;ão não v iria dirimir a ct•iso. · 
oleitot•ai-;-PIJI'IiUo .i•l não so pódo rl!zm· libcJ'· Como homo!n pniJiico, Sr. Presidente, 
darlo olmtoml-de todos os maios IJUO tcom quoro quo no .Julgamento deste poJ•Iorlo h is· 
ombat·:lçado o andar desassombrado da·Rc· t.oriço do meu paiz caria um concorra com o 
Jlublica, é, com toda cortoza, uma accnsaçiio sou subsidio, para que em futuro se fa.<;a 
que não so osi,J•iba na voJ•dade rios tactos, justiça. · 
nem no estudo das quostõo.~. Ct•eio quo se ha do fazer, E·não serão 

Devo rl!zm· com franqnoz't: mais do qun principaos subsidies para osso estudo, nom 
a fl•audação da libordarlo eleitoral, acho quo oc1 An"""' do Senado republicano, nem os 
os maios rio paiz estão na fraudaçilo da ,\.,nacs da Camat•a dos Deputados, o creio 
federação. mesmo que nem ossos estudos apaixonados, 

o sn. ,JoXo Conur,mo-E dos·dinhoit·os Or.L foi tos contra, ot•a a favor rias situações 
dominantes nos Estados, 

publicas. A verrlado ha do surgir om toda.sua pu· 
O SR, Vtci,NTE MACIIAno-Sr. Presidente, t•cza, h a doso tlttribuir a responsabilidarle 

mnis do que turlo isto quo nós accusamos- dos desastJ'OS d:1 situação actual-pelo menos 
úsmosas eleitoraes,1Los governos rio> Estados, os que correm por conta dos nossos politicas 
turlas as ·autOI•irlades que íntorveom no pt·o· - Úfluollcs que l'Oalmcnto-os moti-varam. 
casso oloito1:at-_. creio q~e avulta, J•ocla- Digo com toda franqueza o vou Callar com 
manrl~ a audtoncta. dos patr19tas, !! olhar os- desassombro, porque estou conve,ncirlo rle que, 
claJ•octdo rios estndtstas, a srt.uaçao of!! que a.pozat• do ser um nullo no moto politico do 
~o encon!t'a o J!.atz do sul n nor~o. nao do· paizJ•"To npoinrlo), ao monos a autoridade do 
vtda <t JJ•audaçao dtL vm·qado ololtoral, mas man ato do que ostou J'ovostido fará com 
ao modo pot· I[UO so tom mtorprotarlo o sys- quo so voltem as attençüos dos patriotas 
toma fodomlivo. . · pilra a~ poucas palavras quo pronunciarei. 

Façam quanta loi eleitoral quizorom; tra· N" t 1 t - t r!" •· s p 
~ama co;dt:1çiio rio todos os homuns publlcos ,' .w on lO pro o~ç~cs a e~ a ts,, ... , r. ra· 
do paiz pat•:t oslo facto; ohtonhn.·so mesmo ,ulonto, e. conf'!,'so '' V, Ex.,' confosoo ao 
uma t•oprosontar;ão,nesta 0 na. outt•" casa do s?.óado, e rsto alt,ls 6 d~snocossat !o, mas ~ovo 
con"t'osso que rlin•uom vossa siquot• mur· diz~l-o,q_uo uo ata!lue ávida. d~ forloraçao, o 
mm~u· co~tm a su~ logitmlir!ado, 0 acredita matO!' ct•tme •. a matO!' h,umll~açao quo so tom 
v. gl, 11 uo 0 paiz cam!nhar:L dos:Lssombt•a· l~1p~sto ao pat~ ó po1 par o ~aquo~les quo 
do quo 08 s·1tmp·ts oloitot·aos dos'LJlJlareco· s.to Josponsu.vms pela s!tuaçilo los !~lados, 
"• . · ' ' visto que, om voz do tr:tta.rom do rocem· 

r.w 1 d' , . n .. 1 . mondar seus nomes t\ gratlrliío das popula· 
~cro ~ta V • Ex. fJ~lO as tn 11?°Ci<IS 0 ~~~- çõos, pol' serviços rio ordem publica,so t'ocom· 

lm.~os, como I filO pot oncanto, so submm- mondam unica o simplosmonto ti consido· 
IP~~o: St•. Prusidooto, Lor•:L cossat!o uma t•ar,ito. publ!cll pot•quo clo~mu Sen:t1loros o 
causa do portm•b:u;flo pitl'll a. vidtl gm•al do Doput.trlos, . . . 
]la.lz, mas nilo sn t.lli%J com cot•toz:., nlimi- v. g~. hn dn tnr ouvtdo dtZOl' rHto contonM 
mt~lo twla.H as ca.IIS11S que dt•vmn posar no do vozus, durante osto porlndo do vldn go· 
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Ternamontd, que os govm•nadoros são os ro.l da Na~ão; quo ontt•ttm no l'ocinto do Se· 
ololtores do Congresso Nacional. nado, no rocinto da Camara como nas ante· 

Mas, 81•, P!•esldonto, a rospoosabllidado cnmaras ministoriaes o resolvem tudo, cn· 
dosse. facto podm•ia sor minlna, não tmzor contmndo sompl'O um moio na lei ololtoral, 
Inconveniente nenhum pa1•a a vida da Ropu- os olcmcntos para rocommondttrom ao reco· 
blica, porque, no tomJ!o do Imporia, todo o nhocimonto do Senado o da Camara os candi· 
.mundo sabo, om que i1ao havia govornadO!'OS da tos mencionados nas suas listas o nas 
dos Estados cloitos pelos votos dos eeus con· suas chapas. 
cldad:ios, os· que olegiam a l'OPl'osnntar;iil Mas, Sr. ProsiJonto, porque não procn!'ttm 
n~~oclonal eram os presidentes do provlncia encontrai' um meio do solver as misori11s dos 
enviados do ccnlro, com carta do pr.'go que Esl.atlos, de dar aos orçamontos um oqnili· 
muitas vezes iam abril• n11 provi nela onde brio,<io lltzor com que a crise oconumica que 
linliam de oxorcol' a sua autorldatlo :úlmi· allllgo todo o Jlaiz não soja avolummla, uiio 
nistrativa. soja croada Jlor essa wisc do incapacidade'! 

E muitas vozes, Sr. Prosldoute, cllcs mos· 
mos se elegiam t·eprosontantos da Nação pela S1• • Prcsi<lonto, JlOl'mittam·mo os ostadis· 
proprias provinci!IS quo administravam, las a quem possa chegar o som da~ minhas 

J4 rê V. E~. quo o inconvcnionto não palavrus que ou <ligtL quo ossa ó uma situa· 
está ncstri' facto; o iuconronlonto ostt\ om ção do incapacida<ie quo o•ltl c,mvruruot· 
IJÚtl, armados da autoridade purauto o !Mtulo, t~ndo a Vida da Republica. · 
tendo nas mãos concontrada snmmtL t!XIl'll· Sr. i'i'Oshlonl.o, nós vimol de um rogimuu 
Oi•dinaria do podoros, leram tL ''i <ia redu· conu•alizado; do um rogimon onde o Go· 
ziodo oste. paiz unlcamonto á sua autor!- vorno Cont1•ai nxorcia. uma supm•inton· 
li<tdo, dobalxà deste ponto do l'ista: fazer deucia, .uma vigllancia ·sobro todas as eh·· 
I!Bputrulos o fazer Senadoras. cumsc!•ipçücs do paiz -era o I'Oglmon im-

Sl'. Prosideute, <l os;a uma missão mos· pCl•ial. 
qlliDba, ó uma missão quo deve, utilizada Os presidentes nomeados !ovavam o pea· 
conio tom sido, na maiO!' parto dos Estados sarnento do Governo para esh ou aquolla 
d~ ·Republica; fornecer matoria pa1•a cogita· provincia, onde iam exorcm• a sua autol'i· 
Ç[o daqucllos que sincoramunto amam as dado ; muitas vozes os Go\•ornos bom inton· 
no'1LS instituições. .clonados do centro o<•am mal rep1·osontados 

Fnzor Deputados, fazer Sonadoros, Sr.Pre· nas provincias; a acção dos dole~ados ora 
Hldento, coDstltuo o maio!' rleside1•alum dos uma acção uamninil'l, 
estadistas que por ahi pulhila.m... Mas, Sr. Prosidon<.o, no momento dado, o 

Gol'orno Contml intorvialta, chamando · o 
·,O Sn. MARTINS TORRES-E contraliir om- doiogado á I'O.itllui,;ão do mantlato '1110 ro· 
]ll'eBtimos. cobia. · 

.O Sn. VIcl~liTJ' MACHADO- .•. que so oxhi· Quando o Jll'osidonto da província não 
born a todos os momentos, a todos os· instan· so subordln11va ao ponstLmento do Govm•no 
tos; Ma.~, om cont!•aste com isso, <!UO Contrai, ora dostitultio, e1•r, eubstituido por 
lotnllS I · . out!•o, o a Bol'le do Contl'O, como a so!•to 

Os Estados t•oduziiios a mis:•ria, o fnnccio· das p!•ovincids, merecia igual ca1•inho do 
~alismo sem o pagamento du sou trabalho, Governo Central; nom podia doixa1• do sor 
os orçamentos com deficit.<, a misoria pu- assim, porque, si a<! III ora o unico centro 
blic~ claman,!o 11 todrs os momentos o do do acçao aclmlnistrativtt, si aqui lll'a o 
todos os pontos, desde 11 supl'oma adminls:· centro do onde h•radiava a pl'Otecção do 
il'll.çiio dos listados nt<l tls ultimas adruinis· Governo do imJlOI'io sohro todas a~ [ll'Ovln· 
irt~.çücs das camaras municipaes. ela;, ostas proviucias tambilm constituinm 

O SR M 'RTI''S 1'0Rl\E'-y Ex ost~ doSCI'O· O todo SObre O ljUIL! BO OXIJI'Ciam as !ICÇÕC; 
, • ~~ 1' ll • • ,!.l'ovornamcntuos. 
~oJHio o Estado do Rio. .nojo, S1·. Proshlonto, oss~ suporintondcn· 

O Su. VICENTJ~ MAcuADo-Não ostou dos· ela nau odsto ; os Estados toom as suas ad· 
orovomlo esta 01!" aquollo Estado da União; minis1.rnçõlls ll, mais do que as suas admi· 
~[o mo pormitto mesmo o direito ·do parti· nlstrnçüos, tollm 11 SU./L politica autonomtL. 
culnl'Í7.tlol'. Mas, pergunto ao Senado da Ro- · Qual <l 11 supol•intondoncla quo póJo htL· 
JllfWca: estou dizendo uma lnvo!•dado 'I vor sobro os actos gov~1·namontaos v 
o Sn. MART!:-;s ToRn"s-Qunnto no Estntlo !lu, S1•. Prosldonto,. son fotichista da Con· 

tio itio, v. Ex. estt\dizcndo a verdade o at~ stitulçiio de 24 doi'ovoroiro. 
lb d No SenaLio, quer por pnlu.vl'as, qnm• por 

'1111 pouco me ora n. ntnrmaçõc.i domou voto, mnis <lo uma vez 
u SI<. V!Ci>N'l'~ M.ICIIAI•u-Ha homuns quu tonilo·mll lnsul'gido conl.r!l a l'ognlamont:L· 

icem disposto dlscl'icionariamouto dos JloLio· \'ÍÍo úo al't. U•• da Constll.ulçiw, 
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Em primoit•o log~t·, porquo o toxto cons1i· •lo 11ovorno d~ Uniiio possa p~rcccJ' uma hi-
tucional fl tão clat•o quo pur<Jco niio cat•ocot• m~~o, om projlli?.o ~a autonomia o~tadoal1 
•lo Jntot•protaçõos ; om so,,undo logaJ•, pot•· Nilo, Sr. Presidente, V, Ex. sabe que . 
que ou tonho muito recoio,ou tenho muito esses lilctos podem produzit• iuconvonioutc~ 
modo do que as intnrprotaçõos <1C<Lbom por tio maior monta, e, como ha pouco dls~o. 
defot•mar completa o "bsolutam~nto o texto podem compromotter 11 <lutoridade· uolca, a ~ 

da Consti l,uição. · autoridado quo pódo set• collocadil. doante 
Dcantc, p:lrtanto, da pt•atica quo so to'm das outras nações- a autoridade da naçiio, 

pormittido nos governos, snbo V. Ex., sabo 0 SR. MARTINS TORRES- Já tomos O OX• 
o Senado, não ha suporinto01loncia nenhuma omplo do Espírito Santo. 
do Gol·orno Federal sobro os dos Estados. 

0 SR. VIOENTJ·: MACHADO- E' verdade ; 
CJam<I·SO no norte, clama-se no sul qno os tom razão o nobre Scnadot•, Govm•nos l'itzom violencias, quo attentam 

O SR. MARTINS Tonnr.s-Agora mesmo no contra a liberdade individual •los cidadãos, 
que attontam contra a rortunl dos contri· !Mado do Rio do .Jancil•o estão tentando um 
buintes, o assim declinam on tt•os milhares omprestimo, o mais escandaloso possivcl. 
do factos, uns l'O:tos o outros foi tos pela ima- 0 SR, VICENTE MACIIADO- Como disse O 
gin'Lç•iio dos opposicionistas, sempre rcrtil nourc Senador pelo Rio de Janeiro, Sr. ~re· nossas cousas. sidento, jl temos o exemplo do Espirita 

Mas que póde t1zor o Govemo Federal, Santo. 
si a maior pa1•to deFsos factos cahom sobt•o Esses ompresLimos oxtm•nos, examinados 
a alç~da da policia 'I pelo sou lado pratico, teom comluzido o palz 

E, Sr. Presidente, o Governo l'cdot•al, a situaçõe; como esta que vom do referir o 
recoloso do operar qualquer. movimento honrado Sonadot• poJo !tio do Janeiro. 
contt•a o art. O• d2 Constituição Ropuhlicana, Niio moncionarol o nome do Estado, porrtue 
fogo da intot•vonção nos listados, o este> oxot'· nilo fl mon intuito cruat· :1nimosldades ; mas, 
cem a sua acção som contl•nsto o som supe- o facto tl do pllbllc~notorieJado; o, seffiundo 
J•intJndoocia. principio jurldico, <linda hootom Iom rado, 
. Isto, Sr. Pt•o;idonto. ú n~tm•a!issimo, d~tla o f<ICtó notot•io in1lopoodo doprovas.· 

a autonoml~ da administra•;lio no rogimen Ha ompt•ostimos oxternos. faltos por go-
l'edoratl v o. vm•nos ostadoaos cm que, para a oxocução 

Factos do orJom policial, factos do ordem de clausulas, se pemit&to attl a intorforoncia 
fimmcoira, do ordom odminislratl va não po· do ct•edorn·t arrecadação estadoal. 
dom ser sup2riutendidos pelo Governo da Niio tl isto uma novidade; estou nat•rando 
Uni~o. um facto, isto 1!, trazendo ao conhecimento 

A União, pot•tlm, pódo o doi'C oxm•écr uma do pall. que ho. um Estado da União que tem 
ac\•'lo suporior, quo elimine abusos dos ~o- •tuom Jlsr.aUzo a arrocadaçiio 1lc SUlS rondas, 
vm•nos dos Estndos, e, o rtue ,, mais, quem perceba parto dessa 

Não qum•o affil'lll<Ll' si ú ou não asse um ronda a titulo do pagamento de com)lromissos 
dovm•; não sol mo>mo si o toom oxorcido os assumidos pelo mesmo Estado I t'iscallza a 
govm•no.s republicanos do.;do o sou inicio. • arrectdação dessJ Estado um Individuo ro· 
. Ha fac·.os eltraot•dinat•los, portlm, St•. Pro· prosontanto do syndlcato com quem esse Es· 
sidento, o um deito~ j:l l9m rccl~mado a 1Lt- .lado contt•ahiu ompt•ostimo. . 
tenç•Io daqnollcs q11c cogitam das cousls O.SI\. MARTI~3 TORRJ~s-En conheço este patrias porque, si diz t•cspoito tL vida ln- raeto. Devo dizer, entretanto, a V, Ex. toma dos Estados, om sans I11Ctos o suns ro- -dosconfto -que isto não s.1 dtL só no Pal'<l. Jações, t:\mbom all'llcta 11 vida intot'nll da 
Uni<tO, tmzon1lo 11\ú cJmplica\·Õos goradas 0 S11. VJCJ;~TP. M.\CJJAnn-Mas, Sr; Pro-

· por factos ,de natureza intm•n•tclonal que sldun\o, não ha diminuição da soberania da. 
osoatmm tL competoncla c attt•ibulç[o flos União, pot•quo o acto rol pratlca.do pelo Es· ,, 
!Mados.. · ta•lo, e o Esta.do o pt'.Lticou dentro das attrl· 

I N11 Camo.ra dos Deputados, no Senado, n:ts bulções quo a nossa Cart11 Con>titucionallho 
! discus.süos da. impt•nmm,poL' m!Lis dn um:\ voz, conl'ot•o. 
~ tmnn sut•giJlo l'Oclnm<LOiios cunt.ro. o podol' Mas, pod 1romos nós dizer dosassombt•a· 
' disct•loionnrio quu so tem permittldo nos damonto quo niio soll't•au um nt•ranhiLo, pJr · ,, ·. ( Estados do !itzm·om omprostlmos oxtoi·nos, mini mo qu~ soj~L, a ll~tonlmla nacional, fisco.- : I 

St•. Proshlonto, ú incontos!twol que o .uso llzando, como eJtlL, nm t•opt•osent:lnte dosso .. 
" ; dosl<l attrllmlçiio '!UO toem os !~>talos ú uma ·S,lndlcato o. arrocndnçii~ das t•ondo.s do um 

I l'uncQiiu do ot•dom adm!ni,tt•atlvtL; mas, ~or- Estado i I . I 
~unto: sm·tL unlca o oxcluslrnmonto do ore om 81•, Pt•o;hlonto, quem conlloco a hlstot•lo. dos ,l;. 

' ·• 
I'•' admlnistl'atiYn, eonLJ•a 11 qmll qualquot• noto empt•ostlmos oxt.~rnos feitos pelos !Mados { 

f. ' ~· 
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IJni<losd:~Amm•icn. do Nul'~o, lo~o dnpoi.< !ln 
t<ll'lllirmd:t a gu01'1'n. do socoss:lo, devo tnr 
A'l'n.ndo pondo1•açii:o n grn.ndo c1•ltnrio pn.1•a, 
ms condiçuos do nosso pniz, su,ioitnr os nossos 
Esta1ios a sltuaçlíos Jg1<aos; poPquo, Sr. Pro· 
s:i:lento- po;·quo não <lizol-o com toda n 
r1•anquoz:t? ll01'1j UO Qi\0 mo OX(O\'nlll' COill 11 
rn:t:xlmn lilwrda< o, :tl':iscanllo·mll :l fnl'in. <ln< 

· p:ltrlot:ls?- a nossa. sil.ua~iio, IJO,iu, n~o <1 
!'llllllll sltmtçiio om que se viPam os 1\st:trlos 
Unidos ILpM n. torminnç•iio daqnoll:1 f:llei'l'n., 
~&peznr do 1,m•orn sido trabalhado< po1· nmn 
g-u~r1•a ostorilizadora qno dividiu os ospil'itos 
e os hornons <lo no1•to o do sul. 

N'ós, omho1'1L grando Nnç;,:,,, dispomos do 
rxaca antoridn.do intornacional ; a n•Jssa :\U· 
t()l'idado e muito reduzida. 

Porque havemos do comp1•omottor a 1'<'1\· 
IJ.Uozn desta noss~ ontidado internacional, 
por ca.usa do q uostõcs poquonas dol Est:1dos, 
pcrrnlttiudo-se ~ estes um diPoito quo, si 6 
I"CJ'dado quo allos deviam us·u• delio, nfio <1 
JIJonos Yerdado que deveriam fiLZOl·o com 
Ioda.~ discrição 1 

M:as, Sr. Prosidento, er:1 oslo um ponto 
no qual prelondià tocar multo ligoirameuto 
~ara passar a outros, porquo não .tl minh:L 
lotonção iuvontat•iar a vida dos Estados da 
Itopubllca. Estou fazondo considoraçõos do 
ol'<iem poWica, muito goraos. 

!la um outr•o facto quo ost:l alii, como so 
Hz, na. berra, reclamando o ostudo o a a•.ton
:;ão dos poloros publicas. Rofiro-me a intor
protaçüos do toxtos constiluciouaes,leltas com 
ltlais ou monos la.rguoza ; roftro-mo no di
reliD q uó se estão pe1•mittiuJo os Estados do 
tll.rDrcm guer·ras do tarifas: . 

!la pouco 11, Sr. Prosidonto, quo o IM:1do 
<lo Riu G1•ando do Sul, gsla<lo quo gosa, o i\ 
t•aalidado, da Iii. ma do s~1· bom :vhnlnist1•ndo, 
qUII :ttil aqui so tluh:L rocus:ulo absuluta
ltlCotu a on tr•:1r 11m questuoJ dos1.11 ot•Jum, 
quo pudosscm )le1·~urb:1r as rolaçõos finan
O()!ras o oconomlca.l <1•1 União ; h:1 pouco 11 
quo o Estado do !tio Grande do Sul pPoduziu 
ur.n orçmnonto, em o qual consignou dispo
slcões pelas qu11es aquello govorno tem o di· 
ro ito de taxar 11s merca!lnt•ias proc 1dootos do 
todos os 1\sta:los, d~.lde quo os Est<L'ios do 
011 d& procederem as morcndorln~ ui li impor· 
ildas tuxom 011 onerem os pro;luctos do ltlo 
Ol"nlllie do Sul ! 

]' ovldeut.omonto, St•. Prosldonto, o~ta 
n~n medld11 da ropl;O.llii:L. · · 

~fa.s, o governo do Rio GtMdo <lo Sul niio 
. H~ pClrmltto isto,-fnz mais. 

.J\quello govcr•no litz VOi'didolt•os tmta<los 
<le cornmorcio I 

Li om um jornal do Estado do Santa Cll· 
tbarimt um tr•ntudo do commol'cio ou cou~a 
q:ao o vnltm -Mto antro o ropr•osontnntn da 
~lliot•hlado politica do Rio 01'1LJ!ilo <lo Sul n 

o llll\'nt'uadot• do Santa C:ltliat•inn., lsontn.nrlo 
do imposto.~ n. p1•oducção <IÔsl.c Estado, JlOI'· 
rluo no o1•çamonto do St~nta Cittliat•in:l não 
I gut'IIVI\ nonhumlmposto qullrocahisso sobt'rJ. 
genot•os do lll'oco<ioncin do Rio G1•amlo do 
~ui ! . 

~bs, Sr. P<•csldnnto, · isto tlum J•o~imou 
lot•lul':LIIto, ~ um rngimen quo ncab:tl':l por 
n~phacola \' 11 Jlo<iot•açiio. 

0 Sn. llr.r,trPF: Sem!! PT- O Rio Gl'llll<IO 
do Sul <loclamu que urro l.ll.XILVII os pt•nductos 
do S111Hn U •lhut'ÍIIII, pm•quo o Estado qno' 
rop!•csonto não tinlm absolul.11monto impoJtu 
do consumo quo pudoi>e :Lttingi1• "'"J so<ts' 
P1'0<iuctus. · 

0 SR. Ar,PI!F.DO BLI,!S-Sú )lJl' osta l'lLZiio, 
0 SR. VtCENTE MAC\lAD0-0 honrado So· 

nu<lOl' por Santa Cathariua, com o sou aparte, 
aclarou po1•foitamouto o quo estou oxtor· 
mmdo. 

Nom so digaquo ostou fallando com paixão, 
porque os ac ias · adminlstrati vos do Rio 
llrnnde do Sul tenlt:Lm attingido tambom a 
oxportnção poquon:1, l'cduzidndo Estado qno 
1'0prosonto. 

o s'R. 1'!Nlli~IR0 MA.Cl!AD0-0 fact.o quo 
tanto magoou o honrado Sonu.tlor é porfoita· 
monto cons~itucionaJ.. Qualquer dos l~stado.s 
d:\ União, como o do Rio Grande do Sul, 
p6ilo ceieb1•àr ajustes ou tratados. O at·t. 65 
diz a.~sim: «I~' J'acultado a'ls gstt\dos celebrar 
antro si :Ljusto~ ou coovaoçües som car•actol' 
politico. • · 

O SR. Vtcr.NTE MAC!TAilO-Scm ca>'IICier 
politico. 

Sonhares, ou todos os prrnc1110S quo co· 
nhnr;o. tmlos aqnollns quo são conhoci<io~ 
polu S:•n:ulu dos:Lppa1'0Cill'am,ou um contrtLcl.n 'I"" tom pm• base lsontal' <ln im~usl.os, 1\ um 
con\'onlo <lo c:~ractot• politico. . 

O Sit,I'NW'Pl~ SCII!l!OT-0 IMado do SantL 
Catharlna, vendo que o !tio Gr110do do Sul 
taxava os seus pl'Od<tctos, t•oclamou, o o go· 
vorno da.quollo Eilllido dcclnl'ou no do mm1 
quo aquollo não onal•ava 11 producçiio cntha· 
rlnonso, porquo o m011 Bsl:\tlo 111io havia ta· 
xado a sua lll'oducção. Mas niio foi Mto no
nhum t1'11tado. 

O Stt. PtNI\ElllO ~!ACIIA\ln - T:tntu S:u1t:1 
C:llharln11 como o Est:~odJ <lo 1'111'1111~ toom 
taxado os pt•udHctJs do !tio Gran;io do 
S11l. .. 

O Stt, Vrc1~~'l'g M.\CIT~\PO- PlH' n.gul'lL, 
nliu os tou ont1'11Dde uo oxamo dos to nssum· 
tJto. 

0 SR. PtNI\I~mo M,\CIL\DO - . , , o di roi 
mais : o IM•!<lo do V. l•:x. tom t~XIL<in 11 
Jli'O<Incç1o ·do !Uo 01'/lll<i•l do Sul, SOU1 dal'1 
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porilm, aos conductores das morcldori:ts o~ 
doctt:nentos ro[/l',ivos :is taxas. 

O Sn.: VIC~NTB MACIIAno- Para mim, que 
o.~l.un falhtntlo com toda. n. iscn~.~iiu, o rclu.t:n• 
V. ilx. c,cos factos ,insti/iea 11 act;[o tlo llio 
Gt•ando do Sul 1 

1\n ia dizor, ~u:tndo fni intm•t•ompitlo poios 
n.p1Lrtos, quo nao ponsn.s:-;cm que ontt'íLYa. um 
cnn~tngont.o do J :tb.~i.o nn,.; oiJ::;ot•v:u:õos que 
ostJtvn. l'azenrlo, pol' ter o l':st·ulo do !tio Gm.n· 
tio do Snl Ct'Oiltio o imposto dn 100 .l't1ls pot• 
ki\o do het•v:t·m:ttte tio pl'ucotlonci:t tio l'a· 
l'lLilá, o, mais tio que isto, o impo:>tn sobt•o 
üi vor::ms ffiCl'cadol'i'ni tlo }H'OCOllnncin. p'lLI'.'l· 
naonso, as;im como soht•e o phospittll'oJ da 
mosnn procodoncia, visco qno todo o muntlu 
sah:t quo o Pat•an:t tom unm imp.;t'L:tiiJ,issim:l 
li1briea do phusphm•os, como cxlstom :tljui 
na Capital uivorsn.i, . 

Pois bom, S1•. Pt'Oliuonto, o ort;nmonto 
rio·gt•andcnso t:1xou o phosphot•o pamnaon· 
se com um imposto do nMurc1.11 prohibltlnl 

Ma.s, isto nt~ti11 valo, ~~ umn. qno.~tão quo 
podm•:t Ror ti.irimitla perante ~ .Justiça l'o· 
dm·al, no momon to nm IJ uc os cxpot•m,iorns 
pu.rn.nu.oosps qulzoL•om u.ll't•ontn.t• 11 acção llo 
JtscJ l'io-gra.ndooso. . 

St•, Pt•csidnnto, si ostos impostos ~"o in· 
constituciom~es, 1lcvo havor nn a :wtor.dado 
superior qno poss:~ ,ittlgai·OS, ,;iui\o om rola· 
ção ao fisco, do modo :1 potlot• impudit• a 
execução tia lei cst:ttlo:li, ao monos cm ro· 
lução a cada ospccio, g:.rantlndo o produ· 
ctot• cont.t·l~ n violoncla dos governos quo se 
cxcodom. 

Mas, Sr. Prcsidonto, esse úcto ó, como 
disso, tl11 malo1• impo1•t:~nci:t: c qno tl impor· 
l:tnlo jll'ol'tt·O n ncç•iio con,juncta tlc nHus t'o· 
}ll'tisonl.lultos tio J't!UZ qne, n:t Ca.nmJ•:t du~ 
Dnpnt. \tl:Jt'l, co~it~tm do t•cgulal', I! e d:u• HiL'Iil:~ 
,inl'ldic:~ :t urnn. ~Hna~~ã.o tJUO, a continntU\ 
voo cnl'tll' fnntio o gtllpn qnn ti:L na i'odm-;1· 
c;fio Bt•azilnil'o.. . 

Sr. Pi·csitlcuto, esta fmloraçi\o ni\o tom 
mnllus laços, Sabe.o v. Ex.: tomos na loroa 
clfqctlva do paiz.-twoxcrcito o na nl'mada
um laço g ~t·antidot• da J'tldoraç•iio c tomos o 
l:tço politico <JilO lbz com qnc as antl~<ts Jlt'O· 
vincu:s tio ·Imporia se iot·na;som novos i~S· 
t:ttlos da Uui:cu rmlm•at.!Vtl o ltopnbllcann 
llt•ttzlloim. Os outros s1ular,os muito tcnucs. 

Sa.lJoV.I•:x.tlllO, pa.t'iL ligtu• ossontlmon~us, 
ccul'~t\•iio tio nurl;o :to sul tlo pú1., nú; tomos 

um vinculo tio; polot•cs o-si mo Jlttt'mittom 
lL 0Xl1l'C~;,fi.u-um !lo tt':tllRiniSNOl1 da. nl:dS 
b:.:lx~ qu.ditbtlo, quo 1\ o Lioytlllrazilolt·o. 

E' JlOS>ivolmosmo, St•. Pt•o;ltlontc, qun, om 
11mt1 d11s viagens '1 no f•I?.Otn,os P"'l netos tlo ttd 
co~tp:miliu, tlolxom om qmLiqurt• ponto dtts 
Jll'llias bt•azlloiJ•"" o cot'tll;iio quu tlo norto no; 
nnvi:Lm o o ampioxo quo nuH mandam, nm 

um moment.o dado, porquu niio pildo havei' 
scgm·unçn. mn chCgi\l'Om P. ontt•a zona., para. 
ontlo tJ'tlzcm, css11< maoifost.açõcs do allbcto 
o amizatlo. . 

Mas, Sr. Prcsitlont.o, csto f11oto, como 
muicos ontt•os, tl tio conhecimento do todos 
o ou mo pormitti o direito de mo rolbt•h• ~ 
o li o p:n·a pudor fit•mar com toda 11 segnmoç•a 
csto conceito, quo vou u.tit·a.r ao conheci .. 
mon t,o do Son11do pol:1 minha palnvr~L, aind:L 
que dolle ,i:l so toolm Ioth~ a cnrtna por 
mnHos otüros modus: os govomos dosEs
t11dos, '" sitnaçõos nolios dominantes, quo 
cogitam unicn o cxclusivamonto da manu
tcnçiio pt·opt•i:t, pula cel'Cuza do q no podem 
lllillltltlt' pat•a o Sonado o Camat•a dos Depu· 
l.atlus ropt·osontautos seus, tudo is o indica 
umiL sit.uação muito fl'agil, si~ua.çiio qno 
t'CtLimonce, altlm rio outros lnconvonitmtos, 
ila tio :lcllrt·titnr para uqncllcs quo toem a 
t•ospons:tbilltladJ tla dit·ocção dos Estados um 
jnizo muito Sci"Oro das goraçõos futuras, 
q uantlo estas comcçat•om a J'ormulai·o do 
modo patont' sobro a geração actual. 

O unico moiu de salvar lstJ tl J~zor com 
q uc os l•:statlos, q uo so governam dost:1 ou 
daqnolla manclt•a,pelo monos não sirvam do 
olomonto tio pitrtu:·hação mt vhla oconomica 
o financeira da União, 

St•. Prositlento, f•llci ha Jlouco no !tio 
Gt•ando <lo Sul c ha do pormittir·mo o Sena· 
do quo aind:t to:p10 om um ponto, apJnas 
pat'tl confit•mação desse facto, 

'l'com·so formuladJ contra aquclle Estado 
as maiores accus~çüos. Alii, (Uzom, nii.o ba 
iibm•dado pulitica; ali! n~o ha garantia 
pat•:l a vida dos cidadãos, o muitll9 outras 
accns:1çücs s:L.o llal'lamontc 1\Jit.as, nm:~• 
""m aaut.orldtLtlo tio homens politicos, outra~ 
lle o.nonymos, cont,J•:to ~uyorn.1 tio Rio Gran·. 
do tio Sul. 

Mas, 11 dospoito tio \tulo lsl.o, o\ proci<o 
convii• tjUO o gtll'ctl'llO do !tio Ot•nndn do Snl 
somp:·o ioV.J cn:•t:1 llUtorltlatlo pm':lntc a 
UniiLO, porqun, no moio dos maloros ataques 
JiJitos :L situaçii'' politlca daquoiio llst:ltlo, 
cot•rin com as so (UI':Inças do um:1 vordado 
qno no !tio Omndo do Sul so atlmlnlstrava, 
quo a lill't.nita public:1, q<w os tlinhoit•os a.r~ 
rancatlos aos cuntri bulnto; niio Ol'am atira
tios pol:~ po:•t11 lnt•ga, com tlosperJiclos o· 
luxo<, mas apt•ovoitndos om beneficio do 
povo. 

o m:ds tjllO so tlizla or:t qno umn p:u•to 
clcl{sn. fot•tuna. li\ con~ol'l'Ot' pM'iL formtu• o 
podm•oso hatalhito ptu•a gtu•nnCil' t~ lntogt•!· 
iladu tio Estatlo. Valo muito pct'llll\O o pro· 
wcnt.o o lm do Vt~im• multo porunto o futuro o. 
sogut'tlllÇII !lo ttuo os 1\stMlos siio admln!sll'a
dos. 

g ngol'il, sr. Pt'e.ildonto, purt~ conreouto 
com ossos !Mudos rotluzldos ti m!sol'ia, som 
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orçamento, som pag:1monto do funcclonn
llsmo, com a divida puhlic:t onemd:t todos 
DS dias, pagn.ndo os juros de apoliccs com 
apulices ainda mais depreciadas, en chamo 
c reclamo a attonciio do todo o paiz-o uiio 
pe()cisav:t fazlll·o - plll't"\ nm Bstado po· 
'iuono, cm relaciio :\sua população. 

lia um mocinho, um mocinho <JUO :tin1la 
nii.o Jlrnlonilo o.; fiit•os <ln r..;t:ulisl.:t, qno pas
:iOit aq1ti -ligeirn.montn poJa, l'OPl'OS:tnl.açfio 
J'odm•ai o ([110, 011t um mumnnto dado, foi 
~lliDlludo ;L posiçfi.o do govemadot• do um 
dos Estados da Uniõo. · 

Pois bom, St•, Presidente, ainda que poze 
n nwitos ouvit• estas pal:1vras, :t Yot·datle ~ 
qn~ este mocinho tem ensi11atlo como so 
.govot•JHt,tom most.l'ndo como, nncontl'arulo·so 
'' erorio :lo Estado cheio, t•opleto, so apt•o
-voit:tm esses dinhniros puiJiicos no dosonvul-
-vlmonlo do propl'io Est:Ldo. 

Rofit•o-mo ao Estado dü Goynz. 
Contm S. Panlo, Sr. Presidenta, a Vir· 

~Inia braziloira, como o cJwm:tm Gs nJssos 
joliticos, tcom sido form11ladas accusa<;,ics 
lt'Cll\e!llliiS. 

Affir1na·sc ~uo em S. Paulo o voto ost:t 
conccntt•ado nus mãos do todO·Jlodm•oso JH'O· 
si:lcntc do JMado, quo niio lm ninguem quo 
snjacapaz de J•cpresontar o Jlansamonto mi· 
11imo do uma pn.t·l.o d~ pOJmlação paulista 
som o ~~rwlwl, ,j(~ não (Ugu do presidente do 
1\sta:Io, m:ts da commissõo contrai quo con·· 
con lt•n. todos os podares dalli, · 

Pois bom, St•. Presidenta; n. despeito do 
todos mtos Jactos, S. Paulo tem o lm do con
tinuar 11 to r nmn. ( xtraor,Jinari:t acr;:co sobro 
a politica naeionn.l. .• 

0 Su. A. AZ81\EIIO-Pud,:ra .! 

O Sn. VJCE~TI~ MACttAno- .•. pot•quo om 
S, Paulo :ulministt•n.·so e a J'ot•tnna public:t ~ 
aJH'oroitadn. na organlzaç·ão dos SOJ'I"iços, que 
fhmm i H voja :L )lt'Opt•ilt União. 

do S. Paulo; mas niio tenho autoridade p:tra 
insur~ir-mo coutt•a altas. 

Alll so adminL~tt·:t; :Iili so procura fazor 
cln. po.ssagmn elo govol'tlo um ostn.gio ·ando se 
poS>a t:~mbom fazm• q11alquor bonollc:o ao 
povo. 

Contt•ao 'JIIO mo it~.>m:jo, conl,ra o quo SJ 
dovom insm•git• todos, ,., .conlt•:t ossa flnl.:t 
foi\:t to 'o,, os :lias :tn povo, o <Jilll sm•vr. p:tl':t 
munt:u· o t~ppnJ•clho olcit,orat, cad:~ voz mtds 
ill'mO. 

Jo'açam os Dirocloros politicas dos Io;;. 
t:tdos u · politic:t quo quizorom, dê·so· 
·lhos :t JiiJm•,h:lo do enviar pura aqui 
os l'OPI'asunluntos quJ oniondol'am; mas, ao 
Jad•J dos.,as fnncções quo lhos pertencem, ao 
mcn·:s.litç.tm alguma. cousa om bono!lcio g-o
rai, niio pm•tm•hom a vila nJonornic:t thl 
Unifio, a!.h•n.ntlo os sous Est.n.Uo.; iL misol'ia .. 

Pu.Jom sor us ostailistas nrjitolles <JUO 
flzorornrcacssut•viços :t causa public:t, o não 
aquollos quo vivem so recommondando uso 
impondo 110lo nnmci'O do Deputados o Sena· 
dores quo bom ou m~l !itzom clogor. 

~las nU:o qncl'O, St•. Pt•osidonto, lovant.~l' 
o:lios on p!•ovon(•õoi contl'il ~nem quot• qno 
soj:L. Cuntbsso·IIIO, som f~tls!.L motlc8t.ia, um 
nnllo no meio do \o~as os;ILS onscoonçücs pu· 
litic~s do pniz. · . · 

St•. Presidente, antro os muitos maios qno 
se ltouvo por bom docrot~t· contra o govot•no 
do Dr, Campos Sallos, j~ na ordem politica, 
j~ nn ot•,lem adminisll'ativa-govorno ,quo, 
no mon conceito, salvou o paiz da misoria, 
da b:lnc:u•ottt-cita-so oste de ter silo aquollo 
governo o eliminado:· dos p:trtidos. 

En nunca conheci os JlUl'titlos politico~ 
dost~ paiz, slrriio como idtoresso otllcial tl 
pum oxeJ•cot• l'nncçiios oloir.ot•aos. 

M:ts, St•. Pmsi:lonto, si o St•. Uampos<Snllos 
concoJ'l'Oil p:u·a oata sitrração aclnal <ln ali·. 
min:tção completa dos pat•tidos, p:tra aq rrolles 
'!no gusam dos bonuficios -do uma situação 
r cs\:ts, otu vez do lovantar-lho apo1los, soria . 
o caso do :tprosoutar-lho os seus agradeci-
mentos. . 

Colloco-mo nost.a posição: ,i:\ havia dnvidas 
suiJro a oxistonc'.:t do p:trtidoa ; h~je pódo-sn 
allit•ma~• pusltiv:tmont.o: não Ira partidos, 

N:io Ira ninguom qna s1•,i.1 cap"z do allll'
m:lr o contl'.,l'io .. Não h a p:u•l.hlos, a , niio . 
saram os paJ•tiuos estnrlnaos. . 

Aqni no centro Ira grupos, !ta cambalachos, 
com os q o aos so rosnlvom as qneslõos ns 
maiS inljlOl'Litol.rs, do IICCOI'IIO COtll llS ini.OI'• 
os:ms do occ •,sião, tln momolll.o. Pal'tido.'l 
niio ha. · 

Saiba o !Jom•ado Sonndot• por Matto Gro:J.~o. 
([UO mo apat•toia com o sou pudJ,·a! mui tu 
significativo, qno cm S. Paulo lm serviço; 
l)l'ganizt~tlos cumo quom tMt't\ tol·os :L 
União Fcdm•ul ; hn snrvi,:os do hygiono corto 
não os tom o nosso paiz o rtun podem 1iu.l 
r.~n1•, attl, o ox:1mo, o estudo das notnbill· 
1l:ulo~ osr.rungoil'lli ; lm o serviço Jlolieiul o 
llJnis cOIDIJio\o; lia o sm•viço do ensino, o r· 
g'aniz~do do um:t munnira bl'llhanto, ofllcnz, 
OJISino q11o ,id p~ssou os limites do simples 
OJioino pt·imarlo, par11 l'ol'nocal' o tnsino so
cuudurlo, dos molhares <JUO so fo1•nocom uo 
Jl'LIZ,O até O OllSii.JO Sll[lOriul', 

O Sn. A. AztmEtJO-l!:t, sobretudo, a h'~hlll· 
:lu:lll politica. 

0 Sn, VICENT8 MACIL\DO - Ao Indo disso, 
sr. Pl'l)sidnnl.o, h:t falhnH lllt llllminiHtt•ttl;iiu 

B nii.u ln vendo pa.J>tidos, sonhares, a c:\tla·:. 
um do' ni1S ó licito :tpt•osont'll'-SO como JlvJ•o· · 
atlt·adot•, on mesmo nlistrtl'-Btl nas filoh•ns 
dossos cmnbatontos pela cansn publica <Jltn 
.~o podom chnmlll' fl'llllCu·al.ir•nllot•r.N, 
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o Sit. A., Az~-:1moo-Livro-a\irndorcs, ~ti· 
\•ando som pro no alvo in,)ioado pelu Govol'llll, 

0 SR. V!Cr.N'Iil MACIIADO-hto 0 um~ 1'0· 
gr:t quo pMo sm• pruvoitom; pelo monos, 
nos 1'<11. ndquil•h· uma tranquilli~ado invo-
javul. . 
', ~ ~s. St•. Presi1lonto, nlio haven<lo par
ti<lus."é muito justo, O muito natural que os 
líVI'O·Itt.íl'nllorcs so {'ormom, o, cumo não SC· 
pt!do ~m· p:n•tidal'io do gi'Upos, como nfto so 
púúo alii:1r a oxoi•cUos q no não tcom ú~ndeh·a, 
ou quo, por simples gosto, simpleS..PI'~zet•, 
a destroom no momento cm Q<IC gn.nliam um 
ponto culminante <loic,iado, tl muito natm••LI 
quo eu, ropro><mtanto do nm IMa<lo ~~~ 
Unii'ío, dign. quo o.s~on trn.tn.nd,l tli~ sitnaçrto 
polit:ca do l'at•an:t,com p1•etonr:ücs do q uo o 
mou IMado tonha a SU'I autonomi:t no solo 
<la politic1 nacional. 

Fallo om nome do Pat•aoá, cm nome d~ 
politica do Pat•~tná, porque em nome da po· 
litica federal não posao por niio s:tb~r qual 
cll~ soja, mns isto é uma considomçao que 
nlio vale a pana, porquo esttl. mo afastando 
do proposito 11uo tenho tio não tJmnr muito 
tempo, oom lil.tigar o aúorroccr a pacioncía 
do Senado. 

Vou. Sr. Pt•osidooto, entrar nas consi 
dcraçõos pertinentes pl'úpriamonte tL ma· 
teria. . . 

V, Ex, sn,bo quo niío sou militar, nms 
o Senado, polo seu voto, dou-mo um pouco 
do autoridade para fall11r desta; assumptos. 

Durante quatro nonos, ao la<lo dos illus 
tros membros da Commissão do Marinha o 
Ouot•t·a, ou andai mn mottondo noss:•s cousas 
elo or<lom milit:tr. 

0 SR. lll~l.I,'Ol\1' VIP.IRA- 1\ V, 1\x, tom 
Íll'ostado t•olovanics serviços. 

O SR. Vi CENTil ii!ACIIA no -II ,i1t an tcs disso 
mo pot•mittl 'attl o dlt•eito do, om mnn. oc· 
casiiio do debtll,o como este, Ji1ze1' um longo 
discurso-di~o longo, no compt•imcnto-sobre 
as ncccssídados c(a admlnistraçilo militar. 

pt·cn<lcm positlvnmonto :\ loi ele llx~ção do 
l'ul•ças, · 

Por oxomplu: ou poslo est,udnr as estradas 
do lim'o cst,ratcgicas militaros, o piano que 
o Govm•no acl,ual tom, " plano IJ uc o Uo· 
rei•no \t•aosacto doscnvolvou, c, St•. Prosi
dontc, com a auloridado do mon m:wdato, 
porque dcsto mo soccorro com :li nnn orgu· 
lho, dizm• que lll'eflt•o oste ou aquello plano. 

Começo por alllt•m:tr com tod:t a solemni
dado, ]lm"nnto os meus paras, u desejo rJUO 
estas alrtrmaçõ~s chogucm tambom :to mou 
E~t.n,do, o hrlo do chogar, pOt'QIIO o Dia1•ia 
Ofjlci<~l v~o até !:i;' começo pot· affit•mar que 
sou um fr:mco apoiugis&a, fui na tl'ibun 1 do 
Sona<lo o Hon ainda hoje, <lnpois do oxnmo o 
elo conhecimento dos, factos, sou apolo~ista. 
daquolla. ldlhunt~ ndminist,mçlio militai', 
nesta poir., que foz o marochal Mallot, cogi· 
t,u.ndo com o mtlis olovado critct•io, o com o 
mais apurado p:ltt•iotismo, do ,toJas as cousns 
militares, pi•ocut•ando fazer do uma nação 
framt quo somos, som exercito o som ar· 
ma.da., mm nação capaz do, om um momento 
dado, so J'uz r respoitnr por nações ostrao-
goiras. · 

Do todos OJ actos pt•atica.dos pot• aquollo 
ben~morHo soldado g no paEsou pela admi
oistrnçlio d~ guot·ra o milis importante foi, 
sem duvida., Sr. Presidon to, o do to r cogi· 
tnüo fazor uma. via\:[o cstratogica militar do 
primeira ot·dom nesta paiz, utilizando-se 
pal'a isso dn todos os recut•sos quo lho ot•am 
posltiva.mcnto dados para osto ou aquollo 
serviço, o <los quo poilia art•ancnr das vorhls 
Ol'llinarias do orçamento, sem um só mo• 
monto desprezar o rospoito que devia. :ts do· 
Jihemçiics ilo Podm• Loglslatlvo. 

1\st:t aO!rmação 11nc J';1ço, Sr. Presillonte, 
ost:t na. conscionci:t do touos. 

Subam os honrados t•oprcsont:m tos do Rio 
G1·:indo do Sul, onde pot• iniciativa o dolibo· 
ra.•:ão do ma.1•echa.l Mallot, bonomorito con· 
torranoo dcssos illnstrcs· roprosontantos, so 
lcl'ou a ~lfoito a eonstt•ucção do uma. ostrada 
milit:tr. RollN·mo tL estrada milito. I' que na· 
qncllo llstado osttl sondo 'cunstt•nitln. sob a 
a.dmini:-;~t'n.çãu o a. dirccçllo do connnandanto, 
St•, COI'onolllonto Cill'IIOÍl•o Monteiro. 

.Ttt vi\ V, 1\x.,Sl'. Pt•esidonto, d fa!t:1 1lo 
nutori<htdo quo m11 dou o facto dn nfio •m• 
militar, ou a tonho :ule\uh•idl) ülll p:trto lH:la 
boiLOvolonéia do Somu o. Al1!1ll 1!1SSO, ostos 
fact.os nlio ostlio tiíJ l'ut•a <la cumprohonsiio 
humana, quo um~ possua do mcdinnttlntolll· 
goncla,_o com um pouco do t1•ab:tlho o eH· 
t111l0, <1110 possa <lollos so :tpcrcobol', 

St•. Presi,lonto, vou prlncipbl' o,~to rstndn 
gorai, lll'O[H'iamonto sobro 11 a<lntinlsla•aç•ão 
militai', tocando om um Jlonto quo mo diz 
ro-ipoitu. i~ si digo-quo mo diz raspei to- 1l 
JlOI'QUO RO l'OfCI'O 110 listado qt~ l l'O]ll'OSOnto, O 
nlio-mo )lat•oce quo ou s11i11 fura tlo lntm•osso 
do dolmto, ostlulando 11<1ui fllctus 'lllll uiio so 

Sabo o listado do Matto Grosso, ontlo pot• 
iniciativa tio illustt•o mat•cchal Ma.llot se J'ez, 
com todo o critcrlo o com !:<'ando aproveita.· 
monto elo palz,a cummunlcaçib tclo~rnphicll 
pot• meio úa on~onhllrllltnilit•t'. S:tbo o mau 
IMa1lo; c llillll:tol~<t:lllo tlo Mal.to Oi•osso,<Jllll 
JlJI' dnllbot•'"'"o <lu illustl·e marechal Mallnt, 
onlfio MlnbcÍ•o <l:t lluorra, ;o mandou l'uzet• 
11 constt•ncção <1:1 esLt•ada qno, pat•ti!I•lo dn 
Ouat•npn:tva, lime tlf.d Curalnl, sot•vuulo no 
commm•cio ontro os dons Esta<los, Suppo· 
nho·n, conto ro11lmonco 1l, 11 molho!' ostratltl 
est,ratB~lca <lo palz, 

Sllnlltlo V. 11 
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Eu, St•. Prcsi<lnoto, não tonho.com]lolcncia 
\(]ohnictL militar, quanto m1ds comp.otonein 
tcchniea coino engonhoit•o ; mas tamb~m 
sei vormappas, sei VCl', m<tls on monos, o que 
p~do sot• um 1,J•a<;ado do estrada do fm•t•o 
ostt•ategica, procurando diversos pontos ; o, 
Sr. Presidente, pelos estudos feitos. pelas 
informações qun tive qnando 01'11 Ministro 
!ln Onerm o illnstro mnrochal il!nllot, o pelos 
mom ostndos de gabinoto, cheguei a osta 
~:onclusiio, do que sot'!L nm dt~SíUHro pn.rtt o 
paiz o <lia cm qno, po1• intm•csse do;ta ou 
a.quolla Ol'tiom,. se substitnit• uma ostrmla 
estrate~ica. por umn. ostt'ILd!L custosa., eustmut 
sob lodos os ponto.l do vista, quanto a des
por.aq, tot•t•ono, otc., o que aftn:ti do contas, 
qna.ndo tiver da sor utilizada, niio sor<lnom 
uma estrada ostratogica, nem sm•rh••l para 
e.1plorar tntorosscs do commm•cio o da in
dnsll'ia. 

Não nego ao.E;I.ado <lo Goyaz o direito do 
tm• nm<L cummunicaçio fadi com o Estado 
do Matto Grosso, pódo fa•ei·o; m·1s o intuito 
do logislitdor o intuito do Governo pns· 
sa•l o, foi n·,o somente dar um<L vlaçiio tilcil 
entro qualqnm• ponto clotorminado da Ro· 
]mlJiica o o Estado do Matto Grosso o ao 
}!I'Ocumndo a defesa elas no;sas ft•ontuiras. 

Situ, St•. Prosi<lonto ; o inluito !'ui t'azor 
llJna estrada ostt•ato~ica o que tamliom 
attcndo>so ás difficulclndos do orar i o publico; 
<Jrn., portanto, uma ostrnda economlca ; foi 
isto o que ibz o ex-Ministro dn Oum•l'll, fazor 
o tm~ndo, partindo do Estado do Pat·antl, na 
clilatlo do Ouat•npoava, procurando Cuynhá. 

St•. Prosidonto, osta estrada O muito mais 
curta, percorro tm•rono muito mttis apro· 
'Jll'iado o sorve <l viaçiio ostratogica do pniz. 

O Su. l'RANCJsco OJ.YCimiO- Isto <í o qno 
rnst<L provar. . 

O Sit, VJci~NTF. MACnAno- Ou1·a Isto, o 
ltom•wio Sonadot• por S. i'auiu, ![IIII mo 
apm•toia: lnt t1•"s pt•o.)r.ctus de via•:iío quo 
dizem cstratcgica cntt•e pontos divorsos do 
p11.i1. o Mattu Ot•asBo; o do um estrada do 
lbl't'o partindo do C<ttttmo a euyalut; ha outro 
ljlll pódo o dov·o s~hir das proximidados da 
colon!~ do ltapuV<I, no Eo.1tado do S. Paulo, o 
lt torcoira é a '!UO devo sahlr do UUiU'ILJliULVn, 
no mou gstado. . 

O titcto, tio r.stat• muito pt•oxiln.t <ln ft•un· 
IOÍI'll OStiiUI~ima estrada, podillll<'Onsolhnt• O 
t.I>IUHiono do sou tm~111lo, o, nnss:1s condições, 
n traçado pt•ocurado uunmt sm•ia o do GIL· 
talão, mJLB o tio S, P11Ulo do Agtuio. 

St•. Pt•osillonl,o, n[o sou nulitat•, ,i<l do· 
nlat•ol qno não sou ongonheit•o nom goo· 
gt"<L[llio. 

Posso, ontt•otaulo, llt• mn.ppas o d!zor ao 
tnou paiz o que penso sobt•o o.~to ou aquollo 
moi!tnrnmontu. ' 

O quo ostou nffit'lllltndo ampara-se no on· 
sino <lo; tochnicos no onsino dos compc· 
tentes. , 

Uitimamonto, om 1003, foi publicado nm 
mappa mostrando a nst.rad<L de forl'O tt•ans· 
conttnontal do Ati:Lntiço ao Pacifico, mn.ppa 
osto pr.>joctado pulo cngonhoiro civil Emiiio 
Schnoor. 

Nosso map•1:1 apt•osontatlo, o no qual mni.~ 
ou monns so vil [Jerl'oitamonto o l.i•nçadn 
acceito, :\ SOl' '])OI'COI'l'ido, hrt sinuosidade . ..; 
apont<Ld~s. t!illicnhi:dos d' constt'IIC<;[o n 
I<Liltos· outros lilctos. 

Vcom·so ·aqui pOt·foit;Lmmtto os tt•es trn· 
çndos: , aquoiio qno vnc do Cataiiio n 
Cuyuu~; o quo v.:Lo do cntt•oncamento no 
,lahtl do S. Paulo tlu AHtHio até M~ttto·Gi•osso, 
o, flmtlmonto, o tra.ça.~.lo ostralogico ~'cito 
po1' urdom do marocirLi M:<.l!oi;,<[Uandu Mtnis· 
tro da Goot't'<l, o qual, pal'tindo <ln Guara
pua Vil vao t~té Cuyab<l. Quem vô c~so tmppn. 
do~do logo so convonco do quo esta l,t•açttdo 
é o mais curto, <i o quo mais facilid11do do 
cottstrucção olfot•occ, porqtw, u.fóra pnquenas 
sot•ras <lo t'<Lcii tmnsposir,ão, o torrono cot•ro 
plano o sereno at<i o ponto collmado P<ll'IL a 
terminação da ostmda, 

A unic:L accusaçãu quo pódo s3r foi ta a osl.o 
tracado <la do qno oll3 cnt•t•o muito pt•oximo 
<h ft•ontoit·a do no~so paiz, c quo asgim ~ondo 
pódo HOI', por u1n ~ol~o do audacia, tomad,\ 
polu inimigo ostrangeil'o. 

Alt l Si o.;so at•gttmonto tiOt'VO do motivo, 
quando nsl.<l vorilica<lo que os pontos mais 
proximos ficam a 50 lcgnas da l'l·ontoit·<~, 
ontiio o traçado a acccit<U' não sot·<t o quo 
parto do Cataliio, mal o 1juo parto do São 
Paulo do Agudo, no listado< oS, Paulo, qno 
nii.u o . .;t:L·cxpost.o a. ns:m~ porigos o quo occupr~ 
uma oxton~~o idlomctl'ioll, <tuasi, 111 mol.<l<lo 
d'aqnolla tiHn vao uccttp:u• tln Cal.:Liã.u a 
eurah:l. 

l~sto paiz pt•ot:isa do vi<tção f.toi!. Hasta 
dizot• qno, us<lllllo tio phmso vnllm n .i<L co
nhocida, nsto pn.lr. ú ot-~:~nncinlmuntn a~l'tuula. 

Do quu prccis:tmos, snnhorns,-o im pou· 
cos tlias i<l o disso o honl'<~du Senador pot'· 
S, P<mio...:..ó tio mnioR faoois do transpOl'tu, do 
mtmoil•it :t :ütcnrler, .itL não tligo :t sitlmciio 
oennoJnlc:~. nms tl Hitu:u.~ãu nnaucuil•:t do p;dz .. 

QUBlll pódn thtisfawl' UuSt\ioS, pmtwal' 
;wtos tlu ln tm•os:-~n, tlu oJ•dum in!lnstt·ial, dn 
ot•dnm "ommm•citli o ató dn ordom miiit<n·, 
!'awndo uma osl.t·ada 1lu ftn•t•o com um por· 
cut•so do i 00 kiiomotrus, nãu Ú'<l "om cnr· 
toz:~ onOl'<LI' o jl<li~ com 11 constt•twção <ln 
uma vi"' fttrru:L com -um ptll'clll'SO, [lOt' · 
oxampio, il<l :JIJD kiiulit~~~·os, g<~st<ttulo, por· 
tanto, tt•os vozo.< mais do quc.• gasl.at•!tt 11:1 do 
iDO kilomotroH. 

t:onl'ussu, Sr. Prusiilonln, quu ac; minims 
p:LlavJ•:L~, a~ mlulms a !li I'IJUu;fuJ/'1 1 niío \'1:-mm, 

1 .. 
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1:Jr exemplo, o fJ no do !las ~o póLio pl'osumlJ• 
-um ataque M :~do do Sr. Ministro d:t 
.ill!n'r1t m J,ndantlo 1•ntit'iU' do Guar:LplllL\'it o 
"b:tl:tlhiio 1lo ongonhoiroR, que all1 c<l:tva 
n~umiJ[<Jo da I:OnSLI'IlCI;ão dil![llllli:t I'Íil fui'I'Oll 
mm:tr. 

Niío, St•, Prosiüonto, niio i! este o mon 
·nluito porq1u1 sei positivamente qno o :tcto 
loS, Ex. n:io obodooou nos intui tos 1los in· 
i.oressndos cm quo nquoli:t ostrad:l do forr•o 
niio !osso fcit:t, <losqjo;os do qiro liJ.ssc lovttrla 
'' olflito a que p:tr•b do Ca\al[o a Guyaz. 

OS1t. UltOANO DE GOUVI~A-0 qno qum•o· 
mos niio ri isto,nom aquillo; o que nós qnor•o
mus i! que so cumpra " lo i de 1803. ~;sq11oco· 
se V. Ex. do que, omquanto Guynz' não possuo 
uma ostmda do forJ•u,o Paran:l.j:l. tom di· 
versas que go8Jtlll de garani.ia do juras ! 

O Sit. VJCeNn MMII,\lla-Estou di8cutin
do sub um ponto do vista gor~i c, si não o 
estou fazendo tcohnic~tmonto, faço·o escol· 
mado do paixiio, de cbauviniomo, quo não to· 
nho, 

O Sit, UnnANO JJe Guuvr~A-E qum•quo iC 
modifique o t.r:tçado do Catuliio a Cuyab~ ! 

0 Sn. VICeNTB MMIIA\Jo-V, iix. nüo nie 
compJ•o!randeu. Ku disso o afirmai perant' o 
Senado quo o neto do Ministro d:1 Guorr•n., 

. m~ndandu rotirar do Go~arapunvn para Cu· 
, rityb.1 o i• b~ta!hüo do cn~onholros, não ob~· 
· doem aos intorcssos d~tquoiias quo delcndcm 
; a modificaç[a do traçado que par•t 1 de Gua· 
1 rapuava. 
i 0 S!t. UltOANO De Gouvi~A- Süo drns os· 
, t1~1das dilrorontcs, 

não I'Ogtl!.cni'Í:l o meu voto pari\ qno IJoynZ 
ti vosso tamiJem a sua ostt•ttdtl do forro par
tindo do Catalão, 

O Srt. UrtnANO llE Gouvl::,\- M:1s po1• om· 
quanto só o Paran:\. 

O Srt. VIcE~TI·: MACIIAIJO- Mas, Sr. Pr•osí· 
dento trn.ta-so do dot.a1' o Jlltiz com a vin,,[o 
osl.r•ategic:l militar quo proon"ha, pr•ompt'n o 
oll\cazmonto, tiS nocos.<idn1ics rltt dnfesa dn 
nosso paiz n11s l'rontoir•os, o o plano que pri· 
moiro fui suggorilio tl e.!a.rividoncltl do iiiustr•o 
Sr·. gonOI'ili Matlot roi aquolln quo ll.]ll'OSOnln· 
va o porcm·•o m11is curto, o, pot· consoguinto, 
mais ceonomien, 

Sr. Pr•esld •nto, o lwor•ado Sonudm• por 
Goyuz, tocando no.Jto ponto, em ttpttt'C3, <!a
clarou· <JUO havia desrespeito :\ illi não so 
construindo a estrada do l'arl•o que pn:•to do 
cataliio; o procuru.nrlo·~a modific:w cs1.o 
plano pwn, rnriiroctamonto, omhol'n, Pl'lljU· 
dioat• o sou Estado. 

Do ru.cto, Sr.·PrcsiJent.a, cm 1893, si bom 
mo lembro, o Congresso Nacional votou uma 
lo i· declnrturdo nocossnria u. consl.r•ucção do 
umn estradtl do. fct'J'O quo, partindo doGoytl7., 
pr•ocurasse o listado do Mutlo Grosso. g• isto 
roaimento o quo diz a lei. 

O SR, Unn.tNa Jll~ Gouv8,\ -Nilo, ,,oniJor'. 
A !oi é lnxal.iva; dotm•mioou, al.é contr•a. 
tudos os ostylos rio Congresso, que o Governo 
ompregtiSso os officiaos o prnças do Exercito 
na conslrucção <la ostruda do fe!'l'O do Cata
lão a Cuyab:l. 

~ O Slt, · Vrci~N·r·e MACIIA\Jo-0 quo rUsso foi 
'41stu: apon~s rloixoi de 1lco!:tr'lll' ao Smmdu 11 
'\l':tr.iio por• que o hunl'tlllo Sr•. Ministro assim 
>ltinh:t pr•coOllidu. 
fl S. R"<. 1.issim pt•oco!lou, St•, Pt·o~itlonte, 
JJPOl' tros motivos: .pr•imnir•o, porrtrul o bata· 
:li lhilo h a dous mozes estava nili inactivo so· 
iigundo, po1•quo o plano olfor•oddo paio chefe 
'ili'ill commissão millt~r ostra\ogica do Pa1•am\ 
~ao Governo foi ropoilido pato l~st.ado M11to·,•, 
;.;r o terceiro, porque, cuni'OniencHlB do ordem· 

supor•ior acunsoih:IVnm a mudança daqnolio 
batalhão. 

O Su. V1c1~NT~: MACIJAI!O -Sim, sonho r•, 
mnodou quo o Governo utilizasse os sorviços 
dos ol!lch1oS o praças do cxorcil.o na const,•u· 
oção da o.;l.r•Jul" do for•r•o do Cn.t.aliio n. CuayiJ:i 
o, dol~l'lllinando istu :1 loi do !803, al.l' ho,io 
nada rnouos do dez or•,:amont.os so pttSStLI·am, 
som quo o Congr•osso Nacional, pnrtt ol\'ccl.ivtL 
oxoeu~ão ri:l dispo;;ição ''" loi, quo havia vo. 
1.ado, consign •sso dor. r•éls siq nor•, um cr.itil, 
IW monos, pn.l'iL COIIStt•ucçiio do:;sn. estrada, 

O Sa. Ur\IIANO 111·: GOUI'llA- V, Ex. csi.t!. 
ongnn:ulo. Durtllll.o quatro 1m nos succossivos, 
o Congros:o~o conslgunn n. vorblL noccssarin, o 
o Sr•. Dr. PJ•udonl.o 1!0 MorMs doila so utlli· 
sou, mand:mdo p!•uoerim• aos ostr11ioR respo
ol.lvos, V, Ex. ost:t l'~til:lnrio soiJJ•o tt~sumpl.o 
quo não conhoco. 

~ 
i;;1 

~ 

,ftt vil V. fix .. Sr•, Pr•e.ildcnto, quo o quoo 
oston llffit•mando am prol dos intorossos da 
vinção ostratoglcn o quo tnmiJOm cnncol'l'o 
JliLl'a o ongr•andooimonto do paiz, não obcdo· 
oo 11 esta sentimonto poqnonino, bcanho, 
cum que mo quiz ftzlminM' o honrado Sena
dor pm• Goyaz 

Si so l1•atasso 1io uma o.itmda do forro 
mercantil, industJ•ial, om quo so quizosso 
onvoil•cl' O ThoSOUI'O com US SUIIB aNOS pr•o· 
ul1ns do OIII'O, com oorlor.tt, S1•. Pr•osi<lonto, 

0 Sit. VICENTE MAOIIA\l:l-Pal'tt V, ~~~, 
pt•oclamltl' a minha incompotonoia, ·uiiu pro· 
cisa í'~tll:tr oo1n tanto cnim•. Sou o prfmoiro 
11 cool'os~nf·U. o, qutLutio puliosso mosmo havur• 
11lguma z•oiatlvülatlo> oiia sm•ia absoluta 
do:tnto do V. llx. 

O S\\. UitnANO n11 GouvrlA·-Niio O i;so, 
V .Bx. tloclarou quo o Congr•osso, tio 1893 par'a 
o:t, niio hllVin voi.adu lO ,.,.,,, (lttr•n 11 OOll· 
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st••ucçfio de.<sa est••ndn, e ou oRtou •lizon•lo surda .. po••mitttL·SO·mo n oxp••osião, tão om 
fl!IO nfio h a hn tal. uso, tão commnm o quo hnto conco!'I'C p:i•·~ 

0 Sn, VICP.NTI~ MAC!!Abo-llom; nccoito 11 
COI'rigenda, pal·tinuo, como p1H'Io, do quom 
no caso failtL com mais conhocimonto do qno 
cu. Mas, pOl'qno não so cuost.1•niu a ostt•a!la 
tio 1\lrro?! Pol'quo niio continuou o Con
g1·csso n. dotar no oJ•çamonto a l'orha nacos· 
sat·it~ para ltLI fim?! 

deprimir as instil.uiçõos n•·nmtins do no;so 
p:Liz o nind~t u.~ nossos CI'oditos ndminist.f•a· 
ti v o:;. 

V. Ex. sauo que as necessidades d~ nossa 
JoCosa, as IIOOO<sidados UO mant01• aS nni· 
•lados taoticltS do oxm•oito, como so diz 0111 
tcehnicn mi lit'l.t', ncon.:oiham :1 vota~ão, to:io3 
OS IIDnOS, do 28.100 Jl!'IIÇt\S do Jll'OI, inolnsiVO 

O Srt. UitnANo or~ Goud:,\- Porque ..• officiiLOS de dill'crontcs classe~ o ainmnos da 
GILda. oaucça, onda sentença. Escola Militar. 

Ess'.l votação do pt•ojocto do fixação do 
O Sn. VIC~>N~'t~ ~L\CI!Ano-St•. P!•osition1,o, furçns uo t,OI'l'll, constatando a oxistencitt 

Cl'Oio quo j1t talloi do 11111is sou1•o osto ponto, dos;o pessoal, not:L /L respeito a noccssidado 
dnfuntlcndo into!•osscs do meu Estado, quo do mantel' as unidadlls ta•Jticas do cxm•,Jit.o. 
reputo ll)Uito logitimos. NunciL mo pormit· Mas, Sr. r 1•csi·lonto, quando so trat:1 <[o 
tirai a ruim mesmo o direitJ dll' faze1· . concuJ'I'm' com 11 \'OI'lm Jl:\l'a osta <lospOZIL, o 
uma. capitis tlimlnut,'o m.ttxima, 1Jierl:'a ou m~- Collgl'Osso nflo dá vm•bn. pa.t•tt 28.1130 homon~, 
nima, no patriotismo do meus collogas, mas dá aptn•oxim:J.damon1.o verba apenas pat•a 
peço tamuom que não fl1çam esta cap·:"lis 
tliminutio 1m1xima, media ou miníma om rc.. 15 ·DOO • - 1 DJ modo quo ha uma parto do oxm•cito que 
laça' ao amor por mou PJdacilt D do tcr1'•1• fica som dotação de ver lia c, quando as ncccs· 
quo tambom faz pa1•to da Fc<loraç•ão B1•azi· sidadcs da dolbstL nacional, 11uanuo us factos 
lJh•a.. suporvonicntes do porturb:tção da ordem pu· 

Como disso, S1•. Prosidento, et•o:o. quojá blica reclamam a intogrnliz1.çiio uo corpo 
failoi demais sobre osto ponto tü admínis· do exorcito, •tuamlo reclamam a ~ompiota· 
tração militar. Quero cin~ir·mo quanto pos· r;ão do sou olfoctivo, o Governo HO vê na con· 
sivol ao projecto om tiobalo, o qum•o t~mbom tingoncia do tlhm•tm•a do ·croditos · supplo
desombaraçar·mo do compromisso quo tomei montnrcs, porqno, apeza1• do Congresso ter 
poranto o Senado do nãu incommotlal-o. vottttlo loi fixando em 28.160 homens o po~soal 

O Senado ouviu, com o bt•ilhantismo com tio oxorcito, complota·so o pessoal noilo 
quo sompl'O so rovola, a palavra do honrado oxiston to o muitas vczos vorifica·So que niío 
Senador po:a Pa1•ahyba sobro o pt•o,iocto om attingo a matado. · 
cm d~bato. S1•, Presidente, si parn tL dofcza do paiz 

O iilustro rcprosontanto daquollo !~atado, ólJa•Jtanto um oxorcito do 15.000 homens, 
com vord:tdoü•a suporioi•ili:tdo·tio vistas, com suhol'.iinom·sc as unidarl.Js taticas n osto 
conhccimont.o intogrltl do assumpto, oscal· possmLl, JDrqno não ha muJ•ito nenhum em 
pullou o p1·ojccto do flxaçiio du forças, vindo l'azor·so do oxorcito uma gn111'i1:1 nacinntli do 
:!:L outt•a Casa. do Congt'o5so, o quo nã:J ú mttis officiacs ~f)m soldados. 
nmn menos tio que a transtb1·mação om ioi da A mantur-so, a vol'ificaNo :L nccns;itlado 
p1•opos1;a apr.sontatla Jlolo GoV01'!1o ao Con· tio filiO o olfactivo do exercito rlovli sm• do 
grosso Nacional. 28.lü0 homens, rmpoitanti.o·sn as unidades 

Não quero, Sr. l'l'osidonto, ostar tll'Cpcth• 1nctic:l~ ostaiiCiocillns JlOl~s nossas lois mi· 
logiH'OS communs do rhotm·ica p~l'llllllOnt~r, litaros, eutiio vamos adopta~• no ot•çamento 
ti'io om uso cm dotorminauos dob~l.os, como da Gu01'l'tL :1 vm·b~ par11 manuton~iio dost:1 
esta do ftxaçiiodo 1iJt•ças. Mas, om tudo o caso, pessoal, 
niio posso doix:w do l'opotir aflll'lnlLQÕus que, Mas,rtnando 1lisso ~e co~it:t, sul'gom n.s ob. 
si bom qno col'!'irJuoil•as, l'i•pt•osontam a. vm·· sm·vw;tícs do rtno a sil,mu;1í.o do 01'1LJ'io pu· 
dado do uma sitnaçiio quo 1í pt•ocisu do voz blico,u estado tias nosSIL' finanças, o serviço da 
elimin:u•.se llu paiz. · divida ex torna, ns molharas tio sorviços quo 

Sr. P1·osldcnto, c111la voz quo, tanl,o no siio nocoss:trlas,llllttondo•··so com os I'OCtn•sns 
Sonatlo, eomo na C1tmar:1, no Con~l·osso, cm· ort)anwnlnrios, sol'iam alisultltamonto snorili· 
fim, so votam ns lois do lixução tio forr,:ts tio CJuios. o o oxot•cito continl\it 11 sm• nm uxm·· 
to1't'IL ou tlo 111:11' o, posl.ot•inrmonto, vnom ao cito tio 1:1 a. l·l mil homens, contin1111 IL 1.111' 
ilobato, :Lo estudo lias •inas CUSIIS dtJ Cun· uni•ia:ios lnctictiS; com divisões, h1Ltail1iícs 
fl'I'OSSil os m•ç:1montos u0 Mlnistorio tla GII01'1'a o J'oglmontos pnriL soJ•mn commtlnd11tlos po1• 
o da MILrlnha, ttqui, ou ou mmi honr:ulo o ulllciacs cui'1'0SilOntillntu.< 11 28.1QO homens. 
vcncl'nntiO collogll, l'OP1'0sentanto du Est:ulo . c.ml'nsso, St•. Prcsitlenl.o, a minlm inaom-
110 Ma••nnhiio, cujo numa poço iiconçtl pa1'11 potoncia, coni'II.<Su IL minh~ incap:wi1intlo 
tlcclina~•, o Sr. Sonado!' Gomos <ln Castt•o, Jlltt'IL cun,im•ar um m,ni como cstu. ltt!CitLmc- · 
tomus no~ insm•g-itlu contl'll nmn pi'JLticl\ ail· ~o •ln ttuaiqnnl' modo 1la tl'ibnna, u nlfcativo 
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do oxorcito lm do snr os to, ain<ht ~no so I'O· 
sm•vc ao nos.io cxcl'cíto C:!LlL u.ccu:mçfio, do 
que ó um exercito som sold:ulos, um exercito 
composto só dJ olflciao:;, um exercito om t[UO 
os uott~lilões podm·hin sm• comman,holus ]lar 
alljm,, som t[UO isto t1•ausgt•Jdisso prinoipios 
do urgilnll.nçiw militar. 

Digo isto com pouco conhocimonto do 
c:Lusa, mn.s J'aço o.ffirm:t(,·õos !]Ue os milita .. 
ros. conhocedoros dos nO)(oJclo; militares do 
JY.Liz, não siio capa·t.os tio contostttr. 

Os bat.alhõcs ostrro dcsfalcadlssimos; gn~r· 
niçõos que dovom ter 4.000 homens não 
toom 4UO. 

A que so· devo isto? Oovo·s~ n.o l':tcto do >n 
f,,zm•cnl lois do fixações de l'ot'IJttS como lei 
dÕ' motos Jllra ao dcspcz:ts do Miuist.ot•io tia 
Guerra, no papo!, uxclusivameul.o nu papel, 
ct•oandu oxLL·aot•dinítt'io movimonto UlL nos:o;u. 
hLll'oc~·acin., mas ]mnot.randu no 'l'hosout•o, 
t ramlo do 1:\ o dinheiro, ·o ;dln;tl tio ounLa; 
Rlllll t•nsnlt.ttdo pt•:ttico nonluun. 

Mas, St•, Prcsitlanto, cstJ ponto ü como 
on tllgo-jt\ ~o torna cot•ri~uoit·o. As t•ocla· 
maçuns cm relação a isto l'azom-so toúus os 
dias, totlus as hm·as, todos os inst;wtos, o 
afinal continumuos sompt•o na mesma, por
I[UO 'omos um povo conservador Jlor oxcoJ. 
lonoilt. 

lnlolizmonto somos, porém, um povo con· 
sorvatlor d11s más pt·axos, !los m;tus habito;, 
O nosso ospit•ito Jib n•al só il manifesto no 
prurido do porturblt' o quo vao cn.lmo, do 
desorganizar aquillo quo ost<L organizado. 
Mas, quando so tral.:l do combater IU<IUS cos
tumas, pt·~xos obsolot11s, o nosso espirita 
conservador rovolr.a-se, inslll•go-so o man· 
tom-ao em um11 in t.cgrithttlo do rosistoncia 
q no l'oz assomb1·o. 

i<:U SOU OJOl'<IYO do OSpirito COnSOI'VU•Ior; 
acho quo dovo guttrda.r tra.·lif;úos quem as 
tom ; mas não goat•tlar tradições do praxes 
mlls tl um m;to ospil'ito do consm•vaçii.o, 11110 
dol'o sor combatido, gltOl't•oado om toJos os 
tot•rcnos o com todas as 11rmas. 

Isto ui tu sobt•o os to ponto, quo alilts é o d:L 
maior importanei~t do pl•ojocto da flx:t('ão 
do fm•çtts do tm•ra, :tbordttt•oi outro ponto quo 
mo.roeou cousidorar;õos do hon t·ado Sonallor 
pela PM'ahyua. 

S. Ex. l'Ol'm•in·so ao maio tlo l'dct•nta.r-so o 
posso~! do pt•nt [lam o oxoroito c tovo uoccs· 
s\tlatlo, ospil'ito argul.o o oscln.l'lloido, do po· 
nott•ttr em' todas as disposiçõo~ do leis o 
disposições t•sparsa.s uo nos>o cot•po legisla· 
t,[vo suill'C a organizaQilo do oxm•cll;o. 

Esto.mo~ com tt•ozo anno:i do Ropublicu., 
trozo annm1 do vltllt do pr~rlamonto, ust;tmos 
no oi 11 .}Dt•iodo Uu Govm·nu Cottst.itucion!\l, o, 
S1•. Pt·osidouto, a nmiot• p:trtu tl:ts dispo
sições rolatlva~ u g.u•~tnth· IL porpotuidatlo 
6 g'l'O.lltll.lZI.L !lt~S i'ol'Ç!Ltl do tOl'l'it1 OXlU'Mla. nt~ 

• 
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Constituição, nilo tom titlo ab;olut~tmcntQ 
oxocuçãu, não tom t.ido ull'ooti v idade pt·a~ 
tica, 

Nós vínhamos do um exercito t[UO tínha 
leito o roct•utamunto tlltS praças tlo pt•ot no 
molu llo e!Jmento negro. oxtot•qnidas, utt o.o 
tlosojo immodorado do nobt•r.zrt dos antig·os 
J>t'opriotarios tio escr;tvos, ou, depois do cor
to tempo, :u•t•ancadas <\ ociosill:tdo, om ~uo 
!'oram lançarltts pcl~ Joi do 13 do mala ; nós 
vinhttmos de um exercito do pretos da raça 
<tfl'icamt, muitos naseidos no paiz, mas todos 
tlovcmos conrcssar, dotados do gt'tlndu senti· 
menta do patriotismo, mas ~om os quaos 
nito so podia tlizor que se fizesse um oxorcit.o 
moderno, um o.~m·cito como só quet• para 
a iloJ'ost~ nacional. 

CüiHlll't!hOnllou a Jtapub!le!a a. nuccssiU.ado 
de constt•uit• um cxct•cito com clomontos do 
}ll'imoil'n. ot•llcm, !Ll't•ancrttlu~ a totla.s :~sola.~~ 
ses sociaes, pJrrluo o pt·imoit•u lomrnn que 
so dostaCIL OIL ntnilcim t'O!lOblie:ma ,; o·d:~ 
igualdade, o nã(J polliu.mo~ il• n.rt·anmu• uni· 
r.amcnto :t classe prolotari11. os ltomons para 
pogll.l' om armn.'l o pag~r o imposto do sn.n· 
guo, deixando. as outrus classes privilegiadas 
isentas dosttt contribuição. 

Pois bom, m•a o respeito d cgúaldado 
ropublicana pouh• quo tanto o filho do pro· 
lotaria, como o do rico, tanto o do homem 
lottra;, como o do industrial, fosso prestar 
a sua contribuição do 1anguc na dol'os~ do 
paiz, fazendo o sorvlço militat• o assim o 
sot•teio militar soria o moia do prover o pos· 
so11l do exercito, 

Sr. Pt•csidonto, os moioJ quo foram vo• 
lt~dos para confecção dosso de;itlot·atum, 
ltontom os oxpoz o illustt•o Sr. Sonadot' pola 
Parahyb<t, o expoz com t.otl 1 a olaroz<l ci· 
tunuo podaços da loi a ellos . ofot•ontos o com 
o conhoclmonto JIOI'feito quo tem da matorio. 
d~clat•ou quaos oram os inconvoniontc•s do 
ost<Lrmos l'azcndo vigentes disposições do 
lois anmu1s, lois c disposl~õcs que doVLum 
sot• pot•manaotos nas lois do ol'ganização mi· 
litar. 

Mas ou dias~ cm uparlc uma Ycrdatlo, o 
repito agot•a. O Congrasso pouco ao importtt 
com osstLS cousas ; c(nma o gt•lta. contl'n. a. 
nocossh!ado, mas ttUando so trallL do logisirll', 
ü muito molho!' p:•cswtr Jin·ot•oa a bancos ~nll 
queiram quournr, J'azm· rmxilius hypotho· 
tleo.i o prohlom~tico1 11 Itti'Ottt'a, CJilO se de
paupera; ó muito molhar votar lois olol~ 
tot•aos para lovllnlat• o osplril.o o J'osttturar 
os costumo; polltious desta paiz o J'azor 
tant!tS outras COUSIIS do QUO Uni' OI!OCI,iVidttdo 
tl disposição coustltucionttl omrolaçi\o a uma 
li:ts luslltuiçõcs pot•manontos do p11iz como O 
o oxurclto ; il moJhoJ• cogltat' nmlg do rlls· 
cutit• do IJUO do obrai', mais do pal:IVI'ns do 
q no do iilc tos, 
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ANNAEB DO SENAIIO 

Eu aprosontci St•. Prosidonto, lu~ trcs ou 
quntro annos, um projecto quo mo p:1rocou 
completo no ;;t:mtillo lltL organisi~Qfi.o milit.ar 
JlOI' moio de sortoio. E l:tnlo valia algum:~ 
cousa osso projecto quo voio 11 dobato, intm·· 
vindo na sua confocç:'w as luzos d:\quollos 
m:1is compotontcs do quo cu uo assumpto. 

Ello cstovo ao monos no Senado, o meio 
convQI•tido om loi por um subl&itntivo do 
honrado Sanador pola Pnrahyba, 1\Ji pat•a a 
canmrn·tlos Doput~dos. 

Sr. Prcsidonto, ati! bojo não consegui snbor 
noticia tio mou pt·ojecto .. E' passivo! quo ollc 
tenha dos;lppat•ocido porquo soll't•m·a colll os 
csclarocimontos dos debates tio Sona<lo uma 
moiil!caçitO pat•a m 1lhot', portltn, I mio n C:1 
m;u'lt, l~ so por·dou nos escombros dos papo is 
inutois som solu~ão de ot•dom aigunm. 

Tl•attLl' des.·ms cous:\s, SJ•, Presidonto, nflo 
ú lt'lllat• do coisas do interesso ou do ougmu· 
decimontu lln. Na.çflO. ~ niio va.o nis8u uma 
c11nsnt':l ;\ Camar:c, porq uo, si não tomos 
um11loi para o !O:toio, nosto. momento .se 
discutoru, croio, 18 projectos· do rol'ot•mtl o lei· 
tot·al para salvat• osto Jlaiz. 

Niio lm Doputado, não ha banca .la quo não 
trag!L o contingonto do sou patriotismo, oon· 
donsadn em um 1 loi olcil.oral salvndot·a. 

St•. Prosidonto, 11u, como disso quooão ncro· 
dito na panacóa, vou mo ros3rvar o direito, 
si ainJa estiver nesta cadeira al.t! o mo· 
monto do chegarem todas essas reformas, 
do demonstra<' ao paiz que sou o mais 
atrnr.~do do todo; os homens, sou o mais 
obstinado do todos os patriotas, porque 
voto contra est11s lois que não >ão mo· 
limos do q •to a achml, nem sujeita a monot• 
fraudo o voto popular do que aquol!a por 
meio da qual, nós, que failamos com ti auto
ridade do roprosontantos da Naçiio, legis
lando o gosando do todas as immunidados 
dos cargos tloss:1 ropro;ontaçiio,fomos oloitos. 

Por quo, St•. P1·~sidonto, não so ha do np· 
pollat' pa1•a o p;\tt•iotismo do Congt·o~so, pat•a 
·tornar olfactiva a loi do sorteio militar 'I 
Pot• quo tl quo havemos do todos os dias, todos 
os ·momoatus, touos os instantes; quando so 

·cogita do dat• um:1 solução a um pt•obloma 
neco.isa.t•íu ú. ot·gltnizncfio militat•, ·ast:tl' a.tu.
candu do fl'onto a Constituição 'I 

O pl'Ojocto actual do ftx11ção de !'orças ó, 
como tom sido os outt·us, um attontndu 
;t Constituição da Republica, attonlado ;t 
Constituição dtt Ropubiica, jtt ntto dig; pola 

. mzõos, pelos motivos hontcm t1qui lumino· 
st~monta oxlornndos pelo hunl'lldo Sono.ilot• 
pela Pamlly!Ja, mas pot·qua at.tontltm atll 
contra, principias comosiqhos, afinal do con· 
tas, ~ontra o pt•incipio constlmclunal. 

A nossa ConstHulr.iio, com o ospit•ito, 
ti vm•dt1da, mais libot•;ll tio qno pt•tttico, 
ostalmlocon 11 11!1 do sor•toio corno ma-

dida do recrutamento do pes>@l par11 o 
cxor'.lito, nms doclat•ou quo, :~lt!m do sor
teio, só pelo volunt.ariat!o som promio 
poilil~~n sor pt•conchidos os ciat•os do oxor· 
cito. · 

Sr. Pt•csidonto, V, Ex. srtbo o qno so faz 
annuatrnont,o, o quo faz li Gamara, o quo'lhz 
o Senado d:1 1\cpublica ; tlottll·pam, oblito 
ram ost·<s disposkõos till Con!;tituiçiio o 
mandam dat• premio aos soldados quo ter· 
minam o tornpo o quo se roongn,iam; o, 
ainda mais, :lclnollcs que ,ict tendo foit.o uma 
cor~n pal'to t c sorviço mil i tal' o doilo so 
alfaslttram, vol Iam 11 llt•ostrw SO<'ViQo m1 
mesma corpoc•açilo. 

I~' ou niio um premio pecuniat•io 1 
UM Sc.. St~N.\uoc.-Isto não ó um pt•omlo, 

ú umn. gt•atillt~a.çã.o. 
O Sn .. VtcgN'l'\·; M,\CIL\tJO-~'- uma nuga, 

ú um ouphmnismo com !jUO so cncobt•o o tio· 
tur11:1 pot• com Jlloto :~ tliSll•Jsição tia Cunsti tu i. 
ç1io. 

Sr. Prcsitlouto, diz aqui o pt·ujocto dt1 
C~mara, porque a Camat•a, não modificou 
om nad11 a pt•oposta do Govorno. (LJ.) 

Sr. Prosidonto, isto ll ainda uma gratifi· 
ca<;lio, isto tl um pt·emio dado; um cobt•c-so 
com peças de lllt•damontos d11das a· IS recrutas 
o outros com o t•ccobimonto do 250 rtlis, tira· 
dos natur.~lmonto do algumas dt~l voc·bas 
para as dcspozas goraos do Ministm•io.lla 
Guort•a. 

Lto il para os soldados que so engajam e 
quo ainda não prostar:tm serviço. 

A'quollos quo, tendo doixado as filoit•as, !L 
alias voil:~m do novo, concodo·so tambom 
um premio, contr11 o qual so insurgo a dispo
sição constituciom1l, t:oncodom-so as mosnms 
peças quo, cm voz do sorom do l'ardamonto, 
são do Thosouro o mais 125 rais do gratifica· 
ção diaria. · 

Sr. Presidente, ou não emendo a pt•oposta 
do Governo: votarei por alguma das omon· · 
das apt•osonladas poio honrado Senador pela 
Parahyba do Norte, quo, om vez do apro· 
sentar omondas IL loi annua da fixação do 
!'orçai, dovht, tal voz, aprovoit:n• :mtos o sou 
talento, os seus lat•gos conhecimentos o pro· 
p~t·o intoilcctu;li, pal'u. dotar u. instituição 
do que f:•z p~rte, do uma loi do organização 
compiota.e porlllita; po1•quo o nolllo exercito 
tom uma legisl:tçãa q uo 6 uma vot•tladolrn 
colcha do rotu.ihos, jtLtlo que rcS)lOila ;L pcr
ccpçiio dos vonclmonto~. já no quo rospoi\a 
~s promoções, no accosso pot• mcrocimonto 
ou pot• antiguidlule, jiL om reiaçiio li toaos o~ 
pontos. 

gu, Sr. Pt•oslduntu, si ll oxacto quo mo lo· 
vanto um di!~ olarnamlo aqui, clamando om 
nomo d:~ vcrdado constitucional, tl!ll nomo 
dos pt•lnoiplos basicos tiiL uoss:lnacionaiiilatlo, 
pola oxtit.IIJ\'iio do umaloi tlUO eatll l'Ol'!!HIU• 



do ao indo do uxorcit.u activo um exercito 
ilmctlvo quo poza subrn o ,'l'hc:-lonru, niio 
pl'Dstamio nonh.um Bot•vicp ao Paiz, :Lrt•an· 
cantlo ao exel'Cito a ma1ot' parto tlu ~ou; 
maiot•os o mais lonas servidores ; sí ó ex· 
acto que um dilc mo levanto a~ ui o p.•_çu 
:L a.buliçfto .:o t·e~irnon dtL cot~puhi?t~a., 
voril:uloiroatt.ont:ulo eunlt•a :1< dlspostçuos 
cunstituciunaes o const:wte do velho do· 
et•eto 1lo Pt·ovlsurio j:t elimin:ulo P>la Cun· 
st.ltuição, !l t,:~mbom exacto St•, ~rçsi1lon to, 
q10 não JlOSS? sm• ~ccus:c~lo de tntm1gu do 
exercito, da mstt·ucçao mthtiLt', pJrquc, om· 
bnt'IL nãu vestindo uma far1la, nms tendo 
tanto patt•iot,i:;mo como aquollo:l qno a vos
f,cm.ou tamúum aqui molovanto IJ!il nomu 
tlü~i iutet•cs-:e::~ libt.wac:;, em nomo do lli'•Jprto 
múwci j;u,du q uu o meti tln.:iojo t1 vm· au !ado de 
uma patri:~ grantlll um ~,x,n·~lt.o l'ut•tu, c:~p:~z 
tio mantot· a ortlutn no uüut•tot·;o garanl.n• a 
NiLtif\o i~nto qmLiquot· aggt'CS:!il.o oxl.or~t~, 
sobrotmlo nos ta !lpu~a, qlwlllo as pretonçucs 
so avolumam por p1Ll'l.o dos povos que que· 
l'OlU oxpansiio, o si\ ollmm p~ra os listnd~s 
'lttO toom 1,01'l'Ü01'10~. ("MrH!v fwm i mmto 
bem.) · 

O Sr. Pre,.ldente-Communíco ao 
Senado que o St•, Arcolilspo dost:L m•chitli•Jccso, 
!J. Joaquim Arcovcrdo, visitou bojo o Senado 
o agt•adecan as manifctitw;õcs qnc nndta. Casa 
1\ll'ltm l'oitas por occasiãu !1:1 mot•te do Santo 
Padt'O; Leão X![[. Agradccon mais o 1',1c\o 
do so tot· J\Jito o Sanado t•oprcsontat· nas 
uxoqui:Ls ooloilt•ada; liiL Galhcdt•11l Motropu
litanu.. 

Rospondi a S. Ex. quo·o Senado ag1·adocin 
com ospccial, ngmdo 11 sua visita, o que, 
Jhzcndo o ·que fut, intorpretou aponas o 
s'u1timento do ·povo bJ•nzlloit·o, acampa· 
nJmndo O mundo DOS hornonagons ~no for11m 
Jli'Ostadas 110 iUustro ponti!lco Jlnado. (Jluito 
ú~Jm, wrtito Ucm.) · 

() !!!a·. nnmh•o hn~·celloll 
St•. Pt•osidonto, il a prhnoit•a vot qt1o ouso 
t,om:u• a palavra sobt•e um pt•o,iccto t·o·talivo 
:1 flxaçli.o do forças nacionaos. Nuncc tomei 
a paltLVI':t sobt•o os~~ !ui annua, pot•q11o, do 
h11 muitos :~nnos, con;lduro o pt•ojocto de 
Jlxn~iio do rorçll~ ttlllll lei mais ou monos 
phnn\asista, om ~uo " realidade d11 cousa 
do que se tra\:1 n:io correspondo do mot!u 
al~um ao q11u vem fixado no projocto. 

l'or motivo que não sei ct•lticar, porque 
so11 leigo na malcri:L, tom so sustentado que 
a fixaçii.o do for~as do oxorcito om numot•o 
muito ma i~ olovllilo do q11o lll[lJOllo quo cos\11· 
m11mos mu.nl.m•, que ro:Limont.o corJ•ospondo 
;I nocosshhulo do se consot•var o sy;tom11 da 

· unidn.!lo tn.ctlc:L o a Ot'gl~niztuiã.o gern.l llo 
nosso oxot•ci\o. 
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Por i~norat• a. mn.tol'irt, doixo tio ontt·at' na. 
sna apt•cciaçiio, dlzondn ao Senado que mo 
pormitta, assim como !'oi pormitthlo 110 
iUustre Scmdor pelo P1tr11n:t, fazer consido· 
rnçiios q uo niio toam lígaçiio ~i não um pouco 
!onginqna com o projo~Lo om di:icnssfío, mas 
que tcum sido do pr11xc pormittidas no ~C· 
nlldu. 

Quem ouviu, como ou, com 1.oda a atton· 
çiio, o tliscut·so 110 nobre Senador paio Pa
r~Ln:t, notou que a ur11ção 1!0 s. {l)( tinltiL por 
fim, principalmcnta, dous alvos: um tmzer 
iL sua (111eixa ou o seu protesto contra. actos 
1io govomo do Rio Gran1lo do Sul, com rc
la•;ão ~ oxpurt:L,;ão do sou Estado ..• 

O Sit. V!Ct>N'm M.\CUAuo-isso !'ui um in· 
oidonto. · 

O Slt, RAMIILU H.\ltel·a,r.os -- •.• t~Spucitictt· 
dmnonto " uxport11ç1lo 1lus pitosphut•os 1lu 
PtU'lLTiil; outt•o a q nostfio cl:~ l!!stt•n.ria. do llot·ro 
pal'IL Matto Urosso. 

Caho-mo; Sr. Prcsl,lonto, pat•a ,justifiC1Lt' 
neste part!culat' 'a admínistraciio llo mou 
Estado, dizer algumas pai~ vl'as, para as q~mcs 
po1:0 a bonovoloncia do Scn11do. 

St•. Prosidonto, no Rio Gt•ando do Sul, o 
paJ•\ido repub!icu.no, que assumiu as rodons · 
do pmlor, logu no dia IG <lo novembro, no 
dia soguintc á mvolução que se dou nost.~ 
Capitlll,assontou os tt•i!hos cm que tltil agora 
so tom consorvado om as;umpto do adminis· 
tt•;~çiio lla fazenda c, mesmo n11 tlpoca da di
atadura, ara:;tou-so do arbitrio que as cir· 
cumsta.ncias oxigiaffi. 

Niio se podia no momento dado rorm~r 
govot•no rogular, mn.a m·a possivol u.o Go
vornu Provisorio do Rill Gr~ndo do Sul n:io 
oxt.endor a su11 dictadnra atil as llmtnças. 
P:m1 agir nosso proposlto, soJ•viu-so o go
vct•no úo seguinte oxpodionto,..proposto por 
nós ao Sr. Viscomio do Polotus, q no foi a 
pessoa nomoiLda pat•a assumit• o governo do 
Rio Gr1cndJ do Sul n:1 Opaca do Governo P1·o· 
Vi:.iOl'iO, 

Ponderando o q'uantu sori:~ pot•igoso go
vot•nar som um ot•çamon·to qno !'osso o nosso 
t·o~glltlriiO contra solicitllçiio.; do toda n11· 
tnt•oz:c, 'fUo, prlncipnlmonto cm uma época 
rcvolucionm·ia tral'iam embaraços muitos 
sot•io,L ao l'hosout•o do !li o Gl'ando <lo 'Sul, foi 
proposto n S, E~. qno sou primeiro acto tio· 
veria ser JH'omulgm• o Ol'çamon to votr1do pela 
Assombi~IL Provincial, que so reunira pouco 
mezcs antes, addiocionando, com a rosv.unsa· 
bilidade pessoal do S. Ex. o seus JLUXtllaros 
o ct·o.!ito QUO fosso nccos<at•io para occot•ror 
11 dospozn.s oxtraordinarit1s possivoiR, pt•lnci· 
mouto com a manutençiio. <111 ordem, porque 
m•:c natumi osporat• que osr.a puilosso sm• 
aitor:ula, ost.:Lnlio o jllLÍZ mn um porimlQ 
revulucionu.rio. 

.. ,· 
' 

'• 

·.i 

.':. 

·-: ·. 

·.,• 
·.;) 
·' '·" 

•• ,. 

'., 



48 ANNM:~ !lO S~NADO .. ___ , ________________________________________________________ ___ 

B o primeiro acto ~o S. Ex. foi ]lt'omulgnr 
o ot•çamcnto vot:tdo pcl~ Assomul~:~ Provin· 
ela!, ~os nossos a~vors1rios mon:trchistas, 
com uma vot•ha snpplcmcntar do 120:000.~, 
si nlio mo l'aiha a memoria, Jl<ll':l a l'orç~ 
polici~l. ll com estes elementos se govm•nou 
o Rio Granue ,~o Sul durante o p3riodo 
dict:dorlal. 

O qnc quor dizer quo o p1•oprio Governo 
dietatorial se impoz a obrigação dn niio 
dcspcndot• v:tloros que nlto c>tivc!som cons\· 
gnado~ 110 Ol\'a.monto. 

llsso ú o ponto do JlUl'tida da histori:t 
da administraç1o dos dinlloit·os publico; no 
Hio Úl'tLIHlo do Snl, do tal mo<lo correct.a que 
pósso allil'llllll' o tlcs:tllu algucm possa fawl·o 
em cunt.l'a.!•io. Os mosmo.s l'cJ'ut.os ad vet'· 
:ittt'ios do Govcwno do· nwu E~t;u!t, Mio l.eom 
podido <H'I.icul:tt' uma unimt p:11a.vr11qnantu 
ll sorie1l:t!la com qno, ;~Ui, ns dinheiros sfto 
rocolllidus c gastos sem que jamais SIJ Lunil11 
podido pcscat• om aguas tut·vns, como so 
costuma dizer. . 

Tal é o osct•upulo dos homens politicas que 
toam estado na administt'a\·iiu do Rio Or~ndo 

' Estado tlo lUo Gt·~ndo do Snl começou ~ 
sont.lt• os prejuízos, a inlbriorid:ulo relativa 
cm quo se collooav:1 doanto dos outt•os El· 
t:ulos, como st:1do oxpot•tadot', 

O Rio Orando <lo Sul poucos artigos ex
porta tnra o estrangeiro, somlo todn. a suu. 
pt•mluc<:ão consumida nas cost:ls do Brazll. 

Soll'rcndo os oJToitos desta mtl politim1 :ltl· 
minbtrn.tiv:1, o gove1•no do Rio Grande do 
Sul, muito ,itt:liciol:lmcnto, tom SJ dirigido 
aos govorn:uloros dos Estados qno tribut:tm 
as mot'Clldorias tio oxpot•l,:tçã,a tlo Rio Gramlo, 
tom pt•ocm•ado a'nillos:uncnto evitar quo 
ostc mal toa)m continuação, mal r1uo, j~ 
agora c pot• qualquot• l'órnm, pt·ocisa tor nm 
tm•mo pot' acto tlu CollfP'OSHo Logisl;ttivo. 

ltclativu.mento ao Estiulo tl.1 iilu~!.t'O Se .. 
na.dot• qno ac:dJou de Ol'at• o 11 tpwm ·re
spondo, o J'acto ú o sog11in~o : o E:-;~mlo tio 
Pat'ítn:'t Lax:tva gonoro~ do procotlonciit l'iu· 
gmndonsoo u Estado tlo Riu Gmndo do Rnl 
niio tax:I-Va de modo algum al mercadorias 
procorlonl.os do outros llstn~os. 

O SR. Vrci~NTe ~fACIIAno-Qual <í 1 
Ilo ~ul OU n~ direcção do partido republicano, 0 St\. RAMIRO B.\1\Cl~T.T,OS- Elt jt't VOU 
r1uo o cl1ofo dosto partido, son<lo uin 'dos citat• um 11 V. Hx. o não é <iizcr,quo 11 .l'O· 
homens mais bom pl'Cparalo~. como é geral· clamaçno não tenha sido foit:1 polos pt•oprios 
monto s 1bir!o, nas matnrias do sua·prollssii.o, inl,eros;adus. Um colioga nosso, que tom 
advogado o juJ•isconsulto, julgou·so locam· como mmo de.sua acttvitladc do crcador a 
pativnl p:tr:t oxorcct• ntllllo,io a sua pt•ollssiio, exportação dcanimaes mu:trcs rio Rio Orando .. 
simplosmonto por ter sallido do governo do Snl p:~J•a S. Paulo, sondo obrigado 11 
clmfa do um grande partiria qtto continuava atravessar o l.orritorio do Estado do Paranil, 
no podar. ti vl;ta rio imposto exigido poJo governo 

Senhores, nesta qucstiio do impostos pnran:tonso nas l'rontoit•as daqnol!c listado, 
intcr-cstaduao:l, "· hislori:1 do Rio Gr:mdc imposto .essa quo é do 1$ por cttlJo~:l, rocla· 
do Sul ú a seguinte, o cu a: posso provat· ao mou <lo govornadot• tlo Pat•amt o tom rocl11· 
Sanado o a v. Ex. (dil'itJiwfo.so ao 8r. Sa- mtldo au proprio ropt•csentanto ditqnolio 1\s· 
nadar Vicente NaclwllÔ), si o dosej:trcm, .t·ulo, mon antoCOlSOt' na tribuna, que, como 
trazendo para aqui tOtlas as mensagens dos disse, ú inlluJncia legitima no rol'orido Es· 
Prnsidilntns d'o Rio Gr:mtlo du Sul, dit•igidas t:tdo. 
ao Congresso llstallual. o s v . 'I -v '? . d,.. 

Nilo b:1 mensagem, St•. Pt•csldontn, em . }\. ~Cf.NTE " •1?ll•Vl0 • ~x. a mo 
quo nlio venham· poriodos l'llibrcntcs :\ má !Jcr:nçu I • 1 ~'11 um apatlo · . , 
comprohensilo quo Icem tido totlos os'Estatlos O Sil. RAll!lto ilAilCET.Los-Pois não; JlÓUO· 
dll União rol:1tivamonto ~ cobrança dossos dal·o. 
impostos. · 0 Sit. V!CEN~'E MACli.\Dn- 0 Estat!o do O !!OVerno tio Rio Gmodo t:o Sul jtll~~~. · ... Pa.l'an;L ontt•og:L umn. :;mia. polo~ a.nimn.Os . 
tom jul~ado o continuar~ t\ ,iulg:n•. que ó ontr•vlos do !Uo Gr.wdil do Sul. Há, po1•tJm, 
inconstitucional o prcce<limcuto <los Jo:st·lllus d 8 i 
quo liSSit.n pt'IIOOt! •in o.'att.onltttt.ri.J ria i.nto· um pt•azo, ~uo ú o I mozo;, o que cqu Vtlln 

ll I I l a ltnno o moia, pnl'n. pi\SSltt•cm essos ·n.ni .. 
gt• I 1\t o nan onitl, dohi!ii~nto. perigoso 'n ma.os o lt~rat•C, som pa•·tr im!losto al•nm. 
unhlndo nacional. " " . . Si, porúm, ollos não atravoss1.m o tm•rlt.ol'io 

O Sn. VIOE:I~'ll 11ACUADO- Agot•a entrou rio llstatlo dm•anlo OJso prazo, cnt.ilo, sim, 
. na cot•t•onto. pagnm o imposto. 

0 Stl. R.utmo ll,\UC!li,Í,os- Pot•doo-mo; 0 Su. RAlllRO B.\l\Cl·ll.T,os-1\sttl nUlt•mnçiio 
nito doi um ap:tl'l.o si quot• 11 V. llx. Pot• isso nliu col'l'ospon<io t\ vot•thtdo do f.Jcto, ''>:ott 
JICQO 11 V, Ex. quo mo all.mHia.. diior o raeto como \1: llo unlt'lll' 11 l.t•op:t 

Put' cxporlrnclitS dur,llnLo todo osl.o ltingo <lo animall8 mn torl'it~t·lo ]laranauusu, tlpt•o· 
Jloriodo;·quo vem· uo ~nno do l80lilttl ~ojo,. ;ou'ta.so 110 eo'nductor Iloll11. um e.o.~!'lltlol' 
quor tiizor, durante 12 tmnos, o· govm·no do' do 1\stlldo <lo Ptll'ant\, oxtglntlo do unposto 
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1$000 pot• Cilbcr;a. E, Sr. P1•esiJento, o quo 
ó mu.is, nã.o ficn. um;1 prova. desse .P .gamon t,o 
um mão tio tropcít·o o creio moJmo quJ 
csto dinhoiro ontt'O no thosoui'O tlo Parilo:\, 
:'L visl.a do nfw passat• rcclbJ algnm o co· 
brador. 

0 Slt. VICENTI~ MACIIADo-M:LS ollc ontroga 
uma gui~. · 

O Stt, RAllllto llAJtcELr.os- Não, sonhar; 
não ont1•ogá, f'az o sogninl;c: mt guia quo 
acompanha a sabida dos animacs do !tio 
Grande do Sul, o qu3 constituo uma oxigon· 
ela do fisco csl.:l.io~l d11 tot•t•a que rcprosontu, 
no int.uíto do gamnl.ir o pag11monto dos di
roi tos do oxporl,aç5u, o cob1•at!ot• tlu JM:1do 
Uu PiU'lLIHÍ }JÜO um oisto nu \'Ol'Su dc:·t~!L guii\, 
Il)as uliu dcclal'll si !'llcohcu os 1$ por c.obcça 
do aliimiLl, notn o OIJmoro do aninta.os. Co1t$il. 
alg111111~ so 1bd:.t.1'a; a11ona~ so nota. o uisfo, 
que, como pl'OVtl tlucnmonl.al de pag;tmoutu, 
mLiliL signifíea. ' 

Nilo·1li~ so l'Ocobou, nom que <)lmnti:. ro· 
cobou, nem o numm•o tio animacs, nom cous:t 
alguma. Do rnotlo quo o pruprio Thosonro 
do Paraná não tom documentos pa1·a ftsca
liznr o:!sos indivíduos. 

Mn.-s o que o racto (j quo o Imposto tl CO· 
l•t•ndo, seja sob quo pretexto !'ot•, o cob1•ado 
d:1 maneira que estou ospccífiCiLOdo. 

0 Su. PJSIII,IILO MACII.\J>o-Ap•liado; \unho 
varias guias nosso sentido. 

0 SR, RAWRO BAl\CEI.LOS-NCsLas condi· 
~íics, como quer o •ilustro Sonadot· aLil'ar 
potlra 11 totlo:i os ont1•os Esta,Jos, quanLlG o seu 
F.stiLlo 1' 'i\t.ioa ignalm~nto o ahtt.lo que cGn· 
ilonmou 1 

Ot'.l, Sr. P1•esiúontc, si S, Ex. observasse 
com m111s cuidado 11s üísposiçõos consi,ltucío· 
naos veria 'l'le .iust:unonto dentro da Constí· 
tuiçfio os listados pu<lom l'ualizill' tt•atados 
quo não tenham earactm· politico. 

0 SI\, PJNIII~IILO MACIIAHO- Apoí:t.lo. 
0 SI\, Vtci~STE MACIIADO - N;Lo apoía,do ; 

o tratado tom n:c\ttroza politica. (7'roc<tm·sa 
liJlW'lcs cnh·e os Sts, PinlwiJ•o Mo.chado, Vi· 
ca11la Macluulo a A, .l:arcdo ,) 

0 SI\, IL\)JlfiO JlAI\C8LLOS - Não SOI'ia 
trMadJ do natu<·o~a politica ; scl'ia um tt•a
tado do cummcrcio intm··cstado.ll. 

V~,ia, pordm, o Scn;ulu : o ilius\ro Sona<lut• 
c.;t~ phantnsian•lo, alllrmilllll'' tllllll cousa 
q no não c xis to. 

O facto a que :Liindiu S. llx. c:.:l.:i com
prchundidu dentro dos limites qno vou mos
tt•nt• ao Senado, dentro dos limites do nnUL 
simplo,; cort•c;pondcnci~ entro os governo' 
dos Uous E;;tado:; visinhos c amigo:L 

O governo do S~nta Catharina, ~npponrlo 
que o imposto sobt·o 11 horv:L·matto, ct•caúo 
pelo governo do Rio Grande do Sul p:n'l!. sot' 
applícado ao Paran:t, alcançasse :ma pro· 
ducção, dil'igiu-so ao govm•nu do meu Estado, 
procurando ontondcr·so a ro,Jpoito. O go· 
vcrno rospondou que alJsolutamonto não ta· 
xa1•ia proúuc•o algum do Santa Catharin:l 
que onLras.;o no IMado do Itio Grando do. 
Snl, emqnanto aqncl!o governo :Jo man\1· 
vosso dontt•o <los limitas cm r1uo so tem con· 
so·.·v;1do do não cobrar impostos sobro as 
mcrcn.ttOl•ias que alli dão cntl•:t•.ln., procc .. 
dente,; de outi'OS Estados da União. 

Ali i cst:l o (l'ill.tttloJ! "leras osclarcclmon· 
Mali o g .... Ym•no du Pa.ra.n1t não tom tlireito t.o:;; onj,t·~ os g-;J\'UI'no~.i do:·, tlon'l gscu.do~. 1'0" 

ILgot•a \L lcvauttu• quui:<tt:i cuntr.t. o neto do lt.~otiva,monte úo cummcl·do oott•J o.:~moim JS 
~oVc1•no du Ui o Gt·~tntle, quo. sú Jlúl' nã.o ser l!:sta:los! 
tLtt:m:Hdo mn s.tM Icclumtli,!ÕJS, J,cvo do lilll· Cl't.Jiu, s.·. Pt•cshlcnto, bom in~o.•pt·~t.ru• o 
t;itl' 111flo tio moías <lo. quo ~t' h0j0 niio se pmw•n•onto <lo gorm·no úo I tio G•·antlo tio 
l;uiz sot~vil•. nuls quu :·.u· tut•,lam a.guJ'n n~u.:cs· Sul, tbclilt'UIIdo solmnncmunt,o ptH'iLilto m; 
s;u'IOs na tlol'os~ do seus iutJI'es:cs, coiÜI'iL a ~t·s.· rOJll'~SoiltJntos dos outros ~;t·.lllos CJIIO 
toimosín 1Ls outro.!, o llio U1•ando d~ Sul julgou o contlnl\11 11 

Or·:• o Pa1·anli ui1o quiz ;1ttonuo1'... ,julgai' incunoil~ncionaol os 11c rs dos go1·er· 
O Srt. y101,~·1·" MMIIAno-Nfi.o ~ ru:ll. · nos.ost,;tdoaos <JUO tloto.-mil!llm a.cnbt•anç<t 

, , . tio tmpostos sobi'C mot'CII<lorlils nac1onacs, do 
O 811. RAMII\O HARCbJ.r.os- b a I'OiLltdado, out.roJiistados. 
O Sn. \'JCr.NTJ' MACHADO- Ouvindo dlzct• Uma voz,pllt''m, que até ~o.io nao tom 

quo o govm•no tio !tio Grantlu du Sul hlwia pod1Ju o govurno cont.t•al to1•n ·.r olfoctlvil 
so tlh•igitlu ao do Paran:L, watol do ,vn.lic'll' um:1 intorvonr,iío que impeça n:;so abuso, o 
o Jitcto e soub~ qno tl\l oiTo so dou '• ' Rio Gt'illltlo tlo Sul adoptou o nlvitt·o do sar· 

o s1 p r. 1 · _ ~ . .. ':il'·So tio mesmo abuso q uo tom sido pot'J_Dit· 
, · t • ~NII .mo.~. ACIIADO lluu SJ, t Tt o- t1t1o ao.l Uutl'Us, ~pon:~~ como arma rloronSlVII, 
'"111'·'0 ot<ttos apm to,s • J com o llüuito <lo ~clbndot• os ln torasses da 

0 811, ltAMll\0 ll.\llCI·:r,J.OS - 0 nolll'C Se· Sllil pi'OdllCÇiiO O CXJlUI't~ção. 
1~:ulo1' acci!M,t o guvai'IW •lo Rio lit".Uttlo do RI tl lt•rognlilr, tlum 11cto ÍI'I'C!(IIiat• do CJilill 
suL do Silhll• lól'a dos lhmtos da Constituição, ~o sot'l'o o mou!Matlo sómoulo p:LI'il doi'on· 
i'azr.ndo um t.1•atndo com o IMa•lo <lo S:utlll rlm··so tlos actos irl'll"llliii'Ol tlo! unt1•os Est:c-
CMharina. dos. (,tJwiat/os.) n 
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~!us o aovopuo do IUo Gt'.md~ 1\J Sul c.oL:í 
dmpmhttdo cm contínu~r a garanti·, pJt'ln
tot•tncdío do sua roprQsoutl1çã~. que so b~
tot•á pot' tod~s as mal\ hcs •tno ímpcç~m asm 
attcnt\•lo, Si a i8!o não fot' da<lo um corre
ctivo os ll!tauoJ ao:<b1rão, dentro 0111 bt'<VO, 
por t~t•naram-so vm·dad~it·os i,n,imigos, ~sta
lia\ocondo uma guorra ·<to t<tnfils pi'Dinbitt· 
vas alfcctan;la sobretudo a untdatla nacional, 

' . I 

AccroHco i\ ch·cumstu.nch, St'. Pl'csi ~cnl.c' 
C[IIO ,"Ri-! G1•am!o do Sul . faz fJ'On~uira c;m 
clu ;:; n:tçn.e;; VL~tn!ms. 

0 SI\. l'!Ni!WW MACII,\DO-" Ulll~ tle!sas 
l'!'ontei!'<\S complotamunto ahcrt<l. 

0 S!í. RA,Il\\0 nAl\CEI,LOS-Si:n, ~omplo· 
l11monto alte!'til, não lta mesmo um t•itlclto 
lnte:·po :t.o entro os dons tr.t•ritot•io~; !l uma 
o'tr~.!a geral, qn~ or:1 pone\1'11 no Eshdo 
at•iontal, or~ no !tio Gt·:cnt!o, 

que é pr.:cie :a ant••o 1:6s t'!Jgt'<lnl ans~s. 
Eís, poi~, o nct•) llo goy~~rna do RI? G1·~ndo 

o~pllcutlo, 11fim <ia que nao pass1 havot dn· 
vldiiSSúbro o motla pot• que lii[UCI\o es1aúu 
ll0CIU'I1 -·c não po.lia doixat• •lu ouc1u•at' ·
o problema do comruorcio ,o;tro os l"s~··· 
!los. !Wa mantem-se cnt postçao Clt'rocl.a. 
Emquunto o Congl'"s;o não dJliborar ~obt·o 
liSta assumpto, que ó de ut•gcntc necosstJado 
tmtat•, o ltio Grande <lo Sul sa m~n·.cr<l n~ 
tlcfonsiv~. ct'Dllnúo impo;tos sJúro os pt•odu· 
ctos dos Esttldos quo ostabclac)t'am os~os 
mesmos impostol sobN os productos no· 
~trandomos, 

Ainda uma. ~ccus~çii0, Sr. Pl•csidcnto, foi 
folta pelo illusll'J Scnad• r pelo Paran~,rola· 
tivamonte rts dcspoz11s puulleas, M Rio 
G1•ando do Sul. S. 1\x, niio ase>posou, pa
roco-mo, mas repetiu da tribuna accusnçüc.s 
quo toc·m sido !'oltus ao mou g,tado, t•olnlt· 
vamento ao g!'.lnlo poso nl orçamento das 
uospo~as publicas cJm a manut~nçlio do um 
oxcrcito estado!íl. 

0 S11. VICBN1'E MMIIo\DO- Poço Hconr.a 
pura obocrvut• ~ V. l\x. qno cu decltroí 
tambom quo o Rio G1·~mlo do Snl ora rospel
ta~o, porque ha alli hnnol.\illado adntini~
traliva o os uinholros siio aprovoit:dos, 
apozar diJilias 1wcusaç1ío>. ('C•·ucaliH" outl'o.< 
apw·loa,) · 

a S11. RM!<!tl llo~IICt·:!.LOI-E<~as accusa
ciio> ntio s~o pt•ocodonlcs. Si o ltom•ado Se
llll~or comparar 11 po)lulação do lt:o Gmmlo 
do Sul com 11 t!J S. Paulo, Minas o uJtLrus 

I'' uma fl•onteira •llffioilimiL de sor poli· 
cittdtl o .i L I[ no dos cvt'PJS do exarcito 11•1 
gnnt•niçueJ não tcom p~ssm1l p~t':l fazer o 
policiamento dessJ, f1•ontoira invadida toilos 
os dias pelos ltanc!os do malfultorus quo ora 
os\ào aqui, ora alli o qno vivem l'uzendo 
s:1qneo o mar\icinlo;, noccsaarlo so torn:1 
qno o g-ovoJ•no do IMado man tenh11 forças 
}ma pJlícíal-a. 

A força policial do Rio Grande, St•. Pt;o,i
dent~. compõo·so aponas do 1.200 homens, 
SJII·Io, cm wz do oxaggocatla, como so diz, 
in~ufilciento pa1•a uma populaç;·,n do. nm mi
lhao do habit.tntes o tendo mais o Estado 
du~~ ft•ontoit•as do ditllcil 1lilfo~a o pulicia-
mooto, . 

E' tão insnlfic:ionto qne, ha JlOUcos dio.,, 
cu o os mons illnsl.rescollnga; do ropreson
ta~ão r~ruas ao Mlni;tnrio Ja f\ncrra f'ldir 
para quo s~j:t. ilost:Lcndo um dos co1•pos do 
oxot•cito, oxlstonto no ccntru dll !tio Grnnuo. 
paru. o alto Ut·ugtmy, onde não ha tlia; por 
~ssim dizer, om quo uíio R~,Íl um r<!Zondcit•o 
braziloi!•o a\•1cado pelos IJ~nctoa do mnlloito· 
!'QS qno voam d:c Ropublico. At•goutln~. o 'lUO 
lltr~vossam o U1•uguay nos pontos m:lls os· 
lt·oiL<JS, prínclpalmonto duranío o. bol~a. do 
rio, nfio po.len.lo o EstQdo, cotn a inSIIIUcion· 
clx dJ suns fu!'<;as, atton<lm· a todos esssos 
pontos. . . . 

Mil o duzentos homens o a fm'Ç<t ~o Rio 
Ül'\t.Odü I •• 

IMil<los populosos d:1 União, vorJIIcw:l que a U.11.~ yoz-S. Paulo tem quu.tro mil. 
forca publica alll niio o;t~. cm rola\'iio, nmis O Sn.. {to\!! mo BAI\CI~LLOS - lln\t•otanlo, 
tlooonvolvlda. (.1poiatlos.)' . S, P:tulo nfio tendo quatt•o vo1.es a populaoão 

O Rio Gt·~ndo do Sul 6 tros vezes m~ls po· do !tio Orando do Sul, nao tendo ft•ontoh•as 
puloso IJUO o Pttraml. . • )liffic3is do fi>call?.nr o policiar, possuo uma 
a SI\, VICENTE MACUAJJO - Qual Ú a Sll~ fot'Cií oslauúll\ do 4 lUll homons I . 

população 1 Tenho, S!'. ~~·osiditnto, procurado re~pon-
0 sa. RA!lii\O R.lncsr,w.;-Jl' 11o um ml· der ~s uecusaçoos lbl\as !l. admlnlst!•açao ~o 

lltno 11n habltan\'ns, meu llst~tlo, dovm• 'iUO mo cnmpt•la nao 

O Sa.ViceNTE MAcn.\oo -llntrío tom o ~~~~~~~a~~~~o~~~~~~~d~o~~t~·a'\:0'~fi~~ 
dobro apJMq, gnçõos invorldlct~s da pnlxão pJl!tlc~. 

0 S!í. RA)Jil\0 B.\l\CEf,T,os -Pois !tom, o . 
Rlo Ot•ando sorti <luas vo1.os mais populoso O Si.t. VIChNTI~ l>fADIIADo;-:V. Ex. lia do mo 
que .o l'aran:t, o si o ltont•ado Sonadot• ct~l- fiiZO!' ,fu~tlça; 011 nau fiz cM!Ca Injusta. 
cu lar 11 lill·~·l pniJIIca do Rio GJ'IIDJu om r~- O Stt. RA)ll\ío BAI\Ct·:I.t.os-v. Ex. tr .• nxo, 
l;t~ilú tl do Pnt·;wd, lia do 1'01' quu a do sou JlOI' lncldontu t~lvu~, tjll\'ÍXl\8 ~110 ~o lo vau· 
ustaú~ ú nui ot•, ('l'rocam·" apat'lea.) t tlll1itll'óra. 
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W pos~ivcl quo haj~ ·motivo om algumas Ao orador coube apenas a tt~rcfa J11cll o 
quo iO fuzom cont1·a o Governo do !tio pmzoiros~ !lo continuar esse caminho do bc
Urandc do Sul, pois que não lm governo lm· ucllclos f~cundos. 
pceavcl. Isto Jlosto, o orador rcfcrc·31 ao ataque 

Entl·o csms aec~t~açüc.~ figura a de que o do honrado representante doPoranááEst••ada 
Governo do !tio Gt'iiOUo do ~ui nfio tom uado do Fcl'l'o do Catalão á Cuyabá, 
impulso a molhoramontos do 01dum m•· Por cmquanto dirá apenas quo a constru· 
tm·ial. cçiio dessa cstl·:~da foi autorizada pela lei 

Isso niio corresponde :L realidade dos de !803, discutida o votad~ com o assonti
faetos, como so poderá voritlcar dos minu- mcnto do Cholo da Nação. 
ciosos rolotorius annualmcnto public:tdos. Si o Marechal Floriano não pOdo oxccut~I', 

Si não H~o do grande volto os. trabalhos fui isso devido á sl~uaçilo anormal do palz 
J'oitos, ó do ,justiçlreeonhocor quo ~ admi· oro luta com uma I'OVolt~ civil. 
ni;tração tom procurado viver oxclu>lva· O seu successor, o Dr, Prudente d~Moraos 
monto dentro dos recursos fornecidos pela tambom lutou com sorios ombarai;os, oJToi" 
ronda, com louvavol sonso pmtico o ajuizu· tos ainda daqncib anormalidade do C!UO 
damente, não crcando divid~s. como muitos lilllou. 
tem n'o falto, com grande infolicidado o Mais desembaraçado, começ~ram então os 
nem sobroea~•rcgatlo a população do po· estudo>, commottldos ao Dr, Luiz Cruls. 
sados impostos. E' uma vitla modos!~, mas O rolator!o dosso profission~l documenta 
tram1uiU~. quo não se traltl de uma CJnstl·ucção difficil, 

Melhor 6 is<o do quo pesar sobro os cofros o quo não acont,ce com o outt•o traçado de 
d:i Unllio com omplMimos, que são vor· que fallou o honrado Senado!' pelo Paraná, 
d:.deit•as dadivas, visto quo nunca m11is sio todo ollo eriçado do:inconvoniontcs quo cita. 
satisl'"itos. . Lembra moJmo que quando se o mandou 

Eis, pois, .a situa<;iio do Rio Gr.lnde, man· li1Zm', flll liso . encarado como um delírio 
tida cum a salldaricd~do do sons roproscn· admlniotrativo, 
tantes nesta o n~ outm Casa do Congrossu Nem cstt•atogieil pódo sor tal ost1•ada, 
o cu,io otroito ll. a respeitabilidade reconho· quando olla olrct•oco soluções de contlnui· 
clda do sou crodtto dcnt o o fót•a üo pniz. dado. 

E tenho concluido. (Muito liem; milito úmll.) Si se cons!Jcrar o ram~l do It~r~r~, cahi· 
· rão por t~t·r• os argnmontos fortes do hon· 

O Sa•, 'U1•bono do Gouv.;a t•ado Sonatlol' pcló Pn.raná. 
não vomdlscutlr o ari. i' da loicm debate, Ha aind, n ousorv:1r que a ostra.la que s~ 
mas ap3nas, com a bcnovolon<:i:i do Sunado, quer fazer partir do Guat·:~puavo., teria do 
dizot• algumas palavras em l'CS[lOita ao hon- atravessar banhados, quanto baslari• par~ 
r:.do rcprosont:mto do P•u•an~. dificultar a smt con,trucção, 

Obam·Vll que o illus~ro Sonatlor Yolu app:t· Analysa a dlsp:..ridado riu o so quor impor 
rolhado p~t·a censurar a admiaistraçiiu do ao Est:tdo do Goyaz, I!,Ogando·SO·lho o !liroito 
todos os gstados, o as;im dizcn.lo, o ot•adur a facois communlcaçocs com n centro. 
não tl suspeito, porquo fui abet•ta relo hon· Entendo, portttnto, que não ha razão para 
rado .·oprosuntttnto do Paraná uma oxcnp~ão so p1·etoril• unnrabalho começado e convo· 
a favor do Goyliz, sou Estado natal. nicnto por um outro que reclamaria, outro 

Agradece, pot• isso, a justiça feita ao seu outros elementos, os do o.<tndos. novos a 
Estado, pequeno cm população, mas gl'ilnuo l'uzor. · 
om recursos, grande um extensão tcrrlto- Não se trata do uma estrada cstrateg:ca, 
ria!, .o que no caso 6 um lnconvoniento, já o disso o demonstrou. A estrada d~ ferro 

Pondera quo n administração do Goyaz, do catalão a Goyaz não só estt\ con~1gnada 
desde 1896, protoncc oxclusivamonto ao omlol, como faz parte do [llano do viação 
uctuul bom•ado Mi_Ilistro da Fnzend~, o quo os gm•al da Ropublicil. . 
seus succcsso1•es nao toem foi to mats do que t>az outras raphlns constdoraçõos sobro. os 
soguir·llto os bons oxomplos, om uma politica cst.udos exiatontos no MinMorlo da Viação e 
do tolol'nncla o do sovm·a oconomla dos concluo poll~ doclnmGão f!o quo o sou Estaflo ,.,ao 
dinheiros publlcos, tot•á tambmn direito n uma rstrada, de,~no· 

Recorda o quo l'cz o sou honrado colloga, cujos bonoficlos a pt•oduzh· tanüem po;áo dous 
o Sr. Rodrigues .Jat•dlm, ao assumi!• o· go· clilat•tl o resto <lo paiz, .tar •. 
vcrno do Estado, PM'a regulurizat• us suas · manoJilfiOS 

. finanças o a si~uaçiio dos funccl~nal'ios cm 0 Sr .• Julio Frota (• 1-gm ~Odo pro
at:nzo dJ voncn:tontos, consegul_ndo-o com dente a hora ost.á nuonntntla 0 , c os suctlficlos ex· 
CI'Itot•io o ownom111, do modo n !lmxnl-o com ' ·"ai, envolvido om 
saldo nos sons cof••os o t•eduzldlt 11 sna dlvifla 
Jluctuanto~ (·) ~~~l•J diH~tnu ~~~,~ fni l'c,·i· 
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vê, o Senado qua~l va~io. Os discursos pro· 
nunciallus, mu1to li,.miJ'anum1.u i.ra.1;a.ram da. 
lei do fixação do l'ol·ç~s tio turr~ para u 
oxcrcicio vindouro; os ut•adot.•os t.cum so oc
cupado do outros assumpt.o~ multo dillbrou· 
to~ do do pt•ojocto om discussão. 

Assim sondo,· a Commissiio do Mat•inha o 
Guerra nada tom a ro;ponder, pot• se \t•atar 
·do questões quo niio intorQ;;am propria· 
monte á. matol'ia cm dobat<J, 

O; Ulusl.t•o; collogas que mo prcccdcr~in 
na tribuna aprovciht•am o projoct.o cm ~[;. 
cus;ão pat•a dissertar o fazer poudm•açuus 
·pollt.icas, a<Jhando •m qu11 ost.lio om •cu pleno 
tlit·uit.o, si bem quu ent.<lnda qu!l muito mo· 
lhor as podut•iam fazor n~ hot•a dustina'.la ao 
cxpedioate. 
· Kmllm, Sr, Prusidunt.o, cst.iio, como dis;e, 
cm •ou pleno direito os collogas · quo as;im 
]ll'Occdct•am. Não tratarei, por consoquoncitt, 
do jll'Ojoeto do llxação do tvrça.<, paíi IJUil a 
·ma s levo objocçiio nlio foi o!Torccld11 110 ]lal'o· 
corda Commis;ão na diseussM de hoj<J,tanto 
que o 8ou proprio t•elalot•, que devia t•ospon· 
der a. quausquot• impugnações dos illuslros 
oradoro8, rotírou-so, estando prosun l.oa,croio, 
apenas, ll'CS tuombros da Cornmissiio. 

tl Jll'Ovavol •tuo o rolutot• do parecm• C.1çn. 
quao~quer olisot•vaçõos o as tm·mino, n:~tu
ralmonto, pot• apresentar um rorJuerimonto, 
conl'ot•me combmamos hont.em cm reunião, 
no s"nt.ido de que o pl'oljecto, bem como as 
omendos nprcsontudas pelo il!us~t·o Senadot• 
pela Pnrahyba, voltem ~ Commissiio,atlm 
do sobre alias ser d11do parecor dofinl ti v o. 

O Sr. PJ•e~>ldcntc- Em vh·tudo 
das consídct•açõos Coitas pelo honrado Sena
dor Julio F.rota, mombro da CommisBiio do 
Marinlm o Guerra, o mesmo por csl1tr a hora 
ad~antad 1, vou levantar 11 soss".o,. dando 
pat•a ordem do tlia da so;são sogrtínto a mcs· 
ma do hoje : · 

Continuação da 2• discus,iio d11 Jll'opoHi~ão 
r!a. Cama1'a dos nnputados, n, 58, do I V03,. 
Ox1tnrlo as for(':'~ do tct'I'IJ. para o oxa:eicio 
do IOO·t. 

Lcvantll·SC a sessão às :1 ltot•as da tardo. 

48• S~SoAO EM 7 DI~ AGOS\'0 DI: 1003 

Pl'esidcnâa da 81•. Affonso Panna 
Hontom, jil. multo tardo, rccohomos, im· 

·pressas, as emendas aprooontadas paio ii· 
lusiro t•opt•csontanto da· Parahyua, que toz 
algumas modillca~ões ás disposições da pro· A' meia. hora depois t!o mcio·d:a abro·so a 
posi~fio que fixa as forças tio tot•ra para o s~ssão a quo conco.ot•om os Sr;, Som1·loros Pi· 
oxot•cicio do 1904; o como já la adoantada a nholro Maeludo, J, C1ttunda, Hltm•iquo Cou· 
hora, a Commi>>ão, apenas ligciramontc, se tlnho, Costa Azevedo, .lonathas Polt•osn., 
reuniu para ·estudar o verificar se conviria Justo Cltot•mon!, Gomes do C:tstro, Dolfoz•t 
ou não tomat' cm considct•acilo, ttppt•ovar ou Vieira, Benodicto Leito, Pires Fet•t•oiriL, No
rqjoitar algum~s ú~s mesmas emendas de ll'ue:mParanagml,Noguoim Accloly,c.loàoCoz·· 
S. Kx. noh•o, Fm•rciraCitavos. Almeida Rnrreto, Al· 

·Não chegamos, porém, a um estudo dofi· v;u•o M1tchntlo,ltosa o Silva,Siglsmuntlo Gon· 
nitivo, por<jue, como jll. disso, n[o houve çalvo;,Mnt"tinho Gat•coz,Coo'ho cC!IIDpcs,Ar· 
tempo p~t·a lSlO, !huz• nios, Vh·gi!io llamaúo, llny ·B:1rbosa, 
Tmhamosre~olvido, cm consoqucncia, caso LnuroSodrtl, IJitt•ah ltlbolro Felichno Pcnna, 

~o v~tnsse bojo_o pt•ojooto Olll I• ,lliscussiio,, Lopes Cblves,Fmuclsco Glyc~t·io,AifroJo Ellis 
depots da votlçao, pud!r om t•cquortmcnto ao Ut•btmo do Gonviia Joaquim rlo Sonz1t, Joa• 
Senado quo o Jll'Oject.o, bom como as emendas. qulm Mut•tlnho, viccut.c Machado, Brnzilio 

· aprc.ionto.das pelo nobre Somtdor, voltassem da Luz Gustavo Rlch~r.I, J•'ollpp3 Schmídt, 
;i Commts~'1o, n.flm do que osta. pu1losso t\ri.OI' Hot·olll~ Lu~, Julio !lt•otl c Ramiro Bar-
um estudo sorlo, completo o criterioso n cellos (30), .. 
l'ospoito dei11Li,. d~mlo tt sua opinliio, o quo . Oeínm ,10 comp,u·iicet• com c~nsa pl\rtici" . 
nüo pod01•ia fazol·o do m<~mento, rocoiJonilo· puda os Srs. A!bot•to Gonnatvos, Nilo p0• 
ai, como l'Ocobomos, hontom cm nvulsJ, ' 
acorescondo quo, quanto a mim, rccoiJi tam· ç11nh:., Conshntloo Nm•y, !'aos do C:tt•valbo• 

1; bom hontnmo llll'o!O o llínl'io tio Conf}I'C-'SO, MILDOOlllttl'atJ,, Alvat•o M .• mlos, ,Josó nm~ 
'u'\,Ollo podando pnssar os olho.l sómonto :Is a nttt•tlo, Pn Iro VolhJ, G:tma o Mollo, llot•· 

dobro ):tiS da tardo. . culano llandoli'IL, Manool D~mrto, D. do Mon· 

O S
. ··~ndo, pol>, 11 hora muito adoantada, e don•;11 Sobrinho, Olympio Cllmpol, Cio to 
~· '·nroVIIVO! qno alguns St•s, Sonadot•os Nuno '• S! JUCÍ!'Il Llnut, MIU"t!ns Tot•ros, 

R!o G!~nc~~ •zsnr da ]lalavz•a lllt dlscussiTo do Thomaz Ooifino, Vaz elo Mollo, llueno 
.qno o .r a~.tna, lixttoiio do foJrças p~ra 0 nnno do Bt•antliío, llodrlgum; .lnJ•dim, Motollo o A. 
c~! lar ·~ loN~l·:., a V. Ex.' suguauo ai Jll'nxu~. ,\zm•orlo (22). 1·,;ão •\ do 1 ~1 '111:Sonn.do t•oduzitlo do uumot•o, ·E' lida, peita cm dlscus;[o o ~em debato 0
' allp ~tu"! Ol, (r, •[o pat•.t amanbr,, pois que approvada a actll da scsaiio ttntot•lot•. . 
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SE SoÃO EAI 7 DE AGOSTO DE 11)03 lí3 

-----------------------------------------
O Sr. 1' l!lem•etnrlo di cont~ do 

seguinte 

1\XP!m!ENTI\ 

quo nu~ot•iza o Govm•no o ao mesmo :tbro um 
crlldito partL promovm• a tln!hsa o vaiot•lza. 
ção do cali'. 

Da simples lcitut·n. do mos mo cvidcnci:Ho 
<JUe abt•e-se Jlelo art. 2' um credito indolor• 

O!Ucios: minado, para oxccuçiio do quo osl(t t'ormu· 
lado no art. 1', do um moJo v:tgo o indo!l· 

. Tros do l" Secretario da Camat•a dos Do pu· nido nos tm•mos-d.:(os11 , ~a!O>·i:aç<1o ;, rovo· 
tados, do 5 do corrente moz, remottondo as gando 0 art. 3, as dispJsições em contrario, 
Heguintos proposições da mesma Camam: isto é, aqncllas quo possam sor incqmpa~ 

Auto·,·izando o Prosidonto da ltopublica a ti veis cnm a acção do pJtlet• publico ten~ 
allt'ir ao ~!ínistm•io tl:1 Fazenda o credito 1lunto a tlot'ondor o valoriza!' o café. 
CXII'ltardinario do 60~:i04$GUO pal'a S~!iS· 
fazer a Oul',iiio & Tayora. a impol'ta.ncia da. Diz o a.rt. i' do prójecto : 
Indemnização o das custas quo a Fazenda «Fica o Govorno autoríza1io a p1•omovor,do 
Nacional fui cJndomnarla a. lhos pag.1r po1• ttccordo com os Esbdos productot•es, com ca· 
sentença do Supramo 'l'rihunal Federai,- pitaos nacionaos ou ostt•angoiros, os meios de 
A' Commissão tio Fimtnças. tlofendot• o va.iol'iza.r o cam.» , .. 

Autoriz:tnúo o Prositlonto da Republicá a Para promovot• o!Uciosamontc um accordo 
concedm• isenção do impostos, dentro do ontt•o os Estados productot•es, afim do quo 
poriodo do um anno, á Companhia Estrada· ollcs adoptem medidas communs o lmmoni· 
rlo Ferro I.oopohlina., para o material quo cas com o fito de conseguirem a vaiol'isação 
imp01·ta.t• c fur in<iispensavol pal'a a repara· tlosou caftl, não ~ mister quo so,ia. para Isso 
ç1io do suas linhas, o dando outras provi- autorizado o Governo da União . por ioi 
doncias.-A' Commíssiio do l•'in~nças. ·especial. · . 

Autorizando o Pt•osidonto da Jtopubiica a Tornar esse accorJo obrigalol'io, 6 coula. 
abril• ao Ministol'io da Guerra 0 credito ox· que oJcapa á nossa. compotoncía.. 
tt•aordinario do ~:098$120 para p:1gamonto a Prosnppõa o projecto que, com a impor· 
Luiz Bailo Lisboa, do ordenado do profoa;or tancia do ct•oJib abm•to, possa. o Governo 
da cadeira do topogt•aphia do Collogio Mi- tornat• ctreritivo o acoordo o iudic:t <JUO a 
iitar, 110 pm•iodo decorrido do 9 do m:1io 110 dof~sl o valoriz:tção do café se farti .com 
1898 31 d d 19"" A' c · capitaes nacionaos ou estrangeiros. · . 

. a 0 março 0 vv.- ommti- ·rao< indica"õcs, portlm, não concretizam silo do Fioanl)j.S. • do modo algum a; opor:tçõo; a que s~ . dos· 
Dous do· moamo Secrctat•io o data, commu· tinam esse< capitaos, nem a m:tnoira com 

nicando que, t.ondo aquclh1 Camara adopta· quo ao ha do distribui!• o credito indotlnldo, 
do os.pt•ojocto.< <lo Senado PI'Ot•ogando, pol' Encontra·se, pois, a Commissão do Fi· 

· um anno, a lioenç:t om cujo go;o se ach:t u n:1nças diante tio um projecto, quo caroce 
Dr. Joaquim Fernandes d:1 Costa Lima o dos roquosito; nssonclaos de um:L loi- ela· 
concedendo um nono do licenr:a ao Dt•, Joiío roza, precisão, 1\olinição positiva o expressa. 
Lopes l'oroira, juiz fcdm•al ·da socçíio do do ponsamonto do legislador, afim 1lo que 
Amazonas, enviou naquella. dat:1 á sancçiio nenhuma ambiguidade possa moditicar ou a.l· 
PI'OSitloncial i!S t•cspoctivas rosoluçõo;, - tm•ar a sua appllcaçiio. . . . 
Jntoít•ado. Defender o caftl ... Defender. do quo 1 Va.· 

Um do Governado~· do listado do Piauhy, loriz:tl' o café, •• Valorizar como I 
do lO de junho ultimo, o!l'oror.ondo um oxom· A Commlssiio não encontra nas disposições 
piar impresso da Monsa~om quo apresentou dos trosartigos do ,11rojocto um fio condu· 

· 11 Camnra Legislativo. daquelie Estado, por ctot• que a !ovo, pot• tnducçiio mais ou monos 
occasião da in>tnliação da sua sessão o1•Jl- plauslvoi, " encontrar resposta firmo o so~ 

. n:tria om 1 do mesmo moz tio ,innho,-'Agrn· gura tlquollnsintorrogaçõos que, ll.!lsim como 
dn1:n·so o M'chlvo·so. surgom om ~ou· espirita, devem o;tn.r Igual· 

monto fot•mnlttdll.!l no do Sonado •. 
. O !ila•. -.1" l!lecwetnrlo (su••uillt/o tlu Pot• C".tt•o 1t1do, nunca so a.nimnl'ia a Com· 

2'), lô c va" •~ lmpl'imil• para llntt'lll' na missão (o Finança; a aoonsolhar a a.bortura 
· o~·dom dos tl•tlbttlhos o soguinlo · do um Úcdito lliimitndo, dodtinado o. opo. 

JlAlU~CF.Il. 

N. 82-1008 

Foi pt·csonto 1\ Commissão do Finan~as o 
IH'n.iocto do Senado n. :l, tio COI'l'Onto anno, 

l'ltçõos dosconhocidas, cujll.!l b1ses siio lgno· 
radas o o pt•ojocto niio especifico. sln'iio dous 
tm•mos vagos - 1lo!'undor o valot•lzar. 

Dianto doa avultados cnpitaal manejados 
no commorcio do oal'<1, nlngnom pódo pro· 
cisai' até ando poJariam Ir os sno!•lficios ox· 
i'gltlos. .ao Thosom·o Fodoal, envolvido om 
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umf\ ~uot'l'a. commcrc!al, cmJo fim é :tllgmcn· 
ta. r· fictlcl~monto os JlPOCJ> lia Jll'ocnt·~ do 
uma rnoPcadorla quo, pot• $01' produúr!a om 
o~ccsso, útL naturalmJnto lJgat• ás o.;pocula· 
cu os par .1 a bal xa. · 
. E, t.110to. m~is ju~tific~do . ~ o rcc~io <h 
Commissão do Fi nane 1s, quanto nsta con
vencida, pot• n.t•gmnnnto_.; arwesontado.~ na 
tt•ibu011 pelo. pl'O[ll'io autot' do pt•ojocto,_ •lo 
•1uo gt•anúo parto dos pt•Jvontot c~tot•qutdos 
no lanador niío so li mil'. sómonto áqnollo< 
~bsorvidos pola ospoculaçií•J <los cotnpt•tulo· 
1'03, mns, ta.mbcm om larga osclla, ao poso 
.dos elevados impostos do oxpot•tacií? o. no 
elevado t:·ibuto que p:1ga o cal'ú ás vtas ler
roas, pot• sou t1•.mspot•to. · 

Pondo:·a ainda a commis;iio qno o pt•ocosso 
adoptado p~lo pt•ojocto do transfornmr o 
_Tbosouro J?odm•al r.m amparo dit•octo d_I!S 
industt•ias !luo solfrJm pelo exco;so ou nao 
do prodttcçao o om valoriz~dor de marca· 
doria.s, cujos pt•ocos ontrnm cm do)adcncia, 
constitue um~ innovaçiio perigos~. 

Convem ain<la;acct•o.icantar que, igual· ou 
poior dcc~<ioncia do valot• met•cantil <lffuota 
actualmente t·Jdos os outros pt•oductos dtl 
ltwoura nacional, sondo do justiç1 o oquidndo 

·,ruo pa!'a todas se onc~rregasso o Thosout•o 
do buscar <lofusa o valot•ização. 
· Pollls motivos expostos <la Commissiio de 
Flnanoas do parocor quo o Sanado não 
adopto o projecto. 

Sala das Commissãos, 31 do julho do 1003. 
. - Si_qismundo Gonçalves, ]li'O pr~sidontJ. -
Jiamil'o Bal'cello.l, rolalot•.- Boncll-:eto Leite. 
- VicoJnla Maclwtlo. - JH.<lo C/'"l'monl. -

· J, .Toaquim ~o Scm:a. 
.·. ACommi:~sl\o do Commorcio, Agricultúra, 

:Industria o At•tos niio acba mzoavol que o 
Sonadó l'eJoito in liminc o pt•ojocto aprosJn· 

· tndo p3lo Sr. Senador Alft•otlo Ellis, autorl· 
.znmlo o Gororno a promovor,do accordll com os Eitados productJros, com capltaos nacio

. nnes ou cstt•angeit•os, os meios do do render o 
· valoriznt• o cam. Quilndo multo, a lllustre 
Cominisiiío do Fln:•ncas, valondJ·SO da sua 
propi•ía ntitorldado, qtw d incontostlda, JlO· 

, d<Jrln rnodltlc 11-o, otropecon•lo ·o mondas ou 
concluindo por um proJecto substitutivo, 

'A vot•da~o d que do alguns annos jâ, lnln
tcrrnptamimto, a lal'out•a do eafú vom atra· 
vcásando uma crise pt•orunda, nssignalada 

. pbla quéda Jn.liseento ·<lo seu pt•oço nos mel'· 
cados do consumo. 

_ )lm presença desse f:1ct~ oconomlco pe~f'ol· 
t;imonto Ctlt'a.ctm•lz:Ldo, afl'ectan:lo de nm 
modó inlllwllvclas r~itdns d11 UnHo o n dos 

: p~t·tiouliiPOs, pot•turb~ndu a ch•culaç1io do 
co·mmot•clo da Ropubllcn, intct'ntl o oxt.m·
nafllontó, (lois que so trata do pro<lucto 
uaso· da cxporlaçiío n•tcional o solJI'o que 

se apoia soe.nlat•:nontl J.o·la a circultlçfio 
da riqueza do llrazil, <l politicamJntu jus· 
tific1vol a intet•vonçKo da logislaturtt no 
sont.ido de docret:u·· meios tln •tW:iros cm 
auxilio da hwour:L ? • 

Pensa " C0mmis;iio rruo sim. 
A situaç1io particulat• do lavt•adut• do caftl, 

c:n•ttcl.ol'izada no momont.o pela qué<ln dos 
pt•Jcos, cm voz do collidit• com o cm•allf.cr 
e~oi;t:L do fisc,J, sol~cita, pelo contt•at•io, da 
administração da Thosonro, a mai01• attonção 
que um governo pu•lJ dat• a fl1ctos quo tão 
úo po!•tó so rclacionam com ns pt•oprias fon
tos da art•ocnd 1çio das suas roudni. . 

~;·, pois, de p~recot• a Commissiio quó o 
projecto deve ser subtriettldo á · discnss[o, 
p:1ra ser d~vidamento conollorado p~lo Se-. 
nado. · 

Como, por<lm, n:1 outt•a Casa <lo Congresso 
se cogita do nssumpto igual,· u Commissio 
roq_uor o ndmmonto <la discuss1o do projecto, 
ató que ao Senado choguo a t•,Jsolução IJ.U·l a 
Clmara dos Doput1dos se dignar adoptar. 

Sa!ltdas Commis.;õos, 7 do agosto de 1903. 
-Relato.•, F. Glyccrio.-J, Cm·tlciro. 

!'llCJP.CTO DO stm.\110 N. 3, III~ !003, A QUI~ 
SE !WPI~I\E O l'ARECEn SUI'ItA 

O Congt•esso Nacional doct•ota: 
Al't. !.• Fica o Governo ãutorlzudo a 

p!•omovor, do accJrJo Cjffi: os Estados pt'O· 
dnctot•os, com capltaos naotonaes ou ostran
goi t•os, os mui os de defendo.· o valot•izill' o 
carú. 

Art. 2.• Fica o Govet•no .autorizado v. 
fazct• as opot•açõos do croditJ que julgar 
noco.;sarlas Jl<n'~ 11 oxo3uçiio da pt•csente 
lo!. .. 

Art. 3.• Itovogam-so as disposições om 
cem tra.l'i0 . 

Sal.\ d~s sessões, I do julbo do 1903,
AI(•·cdo Elli1. 

O Sr. VIcente Machado (') -
Sr. Pt•ilsidento, não costumo corrigir meu; 
discursos o; t'Ul'US vo?.os mesmo, faço roiJla· 
ma::uos !111 trlbunn. om relação 110 modo ·.po1• 
que siiu ollos publ!Ctldos no Dim·io tlo Con-
(ll'esso. ,: . 

Nilo vouho l',tzcr pt•opl•lamonto uma.. ro
clamnçfio, m:t.s, o meu discurso hon tom ll1 ui 
prolil!'ido o hoje publicado uaquollo dhlt'lo, 
tem falhas, alt;umas lins qu•tos dotu1•param 
at<l o _sJnti.lo uM pnlavrtl.l que profot•l. 

NJio a\t!•ibuo ú f•1oto nom ~ stonogl'llphlit 
dosta Cai:t, nom ao sou O)rpo do rodt~O<;ão 

, 
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do f~C]JD(CS, m~s. como nmJ•maçÜC.< de rcrtrt 1\'ãO qUOI', Cüllll.uc]o O facto cl!~cr qUO Ofl 
gra~iumlo earcccm do sOl' dcvfJamrulc a pro· n,csso uma ucUI!iOcnQ>io orn minhas id~as cm 
ciadns, fan•i n .corl'ccçico do dfscursr. honwm J'ol:•ção ao lllfldo po~ que so pra1ica o leva a 
ror mim aqui pronunoini:r, no s:•nt.ido do cll'cito a fcdomçiio no Bra~il. 
rcstnbolcccJ• a VCJ•dado do minlms atnJ•ma- listas ol>sCJvnçüo·, Sr. Prcsiuonto, ou as 
çõas, anm do quo SPja ollo nommcnto puiJii- julguei ncccssurias, depois dns nlliJ•mnçõcs 
cudo no Dial'io do Cong>·cs.w, 'que foz o ilhlS,I'O oJ•gfio do pu!Jlicidaclo a quo 

Tinha nocossidado, .entJ•otanto, do fnzct• j>t mo rol'cl'i, 
esta dcci:Ll'nr;ão. Niio defendo, St•, PN>idonto, o Eslado' tio 

AprOI'rito, poJ·~m. 11 minha p1•rso1wa na Pnran:t cm rclnr;ão ao facto uo dizcr~so que 
tribuna, para diznr algumn couS:L nini.< a alli. como cm ou!!'oS Esta<los cl:t União. não 
proposlto dr~so mrsmo.di>cm•so. 1111 Jihoru:ulo politic>t. O Congt•os;o Nacional 

Hoje, nm rcs~oll~LYol org~io do puldicidaclo' t<·m julgado o ''isto o modo pot• quo aqui 
sobJ•o ollo faz JlgciJ•as ob,cJ·Yaçücs. vecm tortos 1.S documento:; rellltivos >is clci· 

FriO Pat:, flUO toruon·so injus!u, ,1(•J'edi· çüo.~ l'Ottlizadns 110 E$taUo fJIIO l'eprcsouto i e, 
tando que ilz li~rgns.motlillca(·õês nas minlws si eu quizCK')O mesmo rccot•ror lL alguma. 
idéas o no meu mtú t:e procecler como po- autol'idade, roroJ·c·ol'ia ~do proprio O Pai;, 
litico, com o discurso qc:o hrutcm pro· porquo lenho hcm )ll'osooto na memu1•ia o 
nuuciol. bt·ilhnnto aJ'tigo po1' ellc publica,Jo, suu ·a 

Sr. Pt'. ;!dento, quando aill1 mci, com cCJ•ta opig~aphe-Lir<io r/c mc.<IJ·c- ~m que 11 r.:· 
solr.rnnulado, fJIIO rs factos quo açarl'Jt:tvam dacçao daqurllo joJ•nul .cnaltocJa a !lombt'l· 

· males PUI'a o Jln:z vinllnm da má compJ•e· dado o o cil'ismo do govm·n, do Paraná, por 
lwn. ão do J'ogimcn Ji·dcral o da acção monos !Jai'Ol' resistido á JncJJl'siio do Govorno Fc· 

· rognln!' flXcJ•cida soln•o os Estados o soiJl'c dcrnl nós nrgocios oloitoracs alll. 
muiw; dos chofo s politicas que o.; dominam, ~~·só O 1'11ü t•ocort'Ol' :ts suas cpllocçücs' o 
III o JlOrquo, posw dizct• rom ot••nlho ao Se· v~1·á quo o ,inizo quo onliio tez tio Parnn>L 
1:ado o 11 Na~no, o Estado do Parnn:l., qno osllilllllito distante do ,i11izo qno :•goJ•a J'O
t~nho -~ hc.nra do t•opt•cscntnr nos!it C11Ra, não llccto. 
rstá nhsolut>tmcntc nost:1s coJ.dlçõcs. E1·a Isto quotinha a dizcJ•, 

Podcmus dizer q11o, tluJ•nnt~ os rpJntJ'll . . .. 
nnnos do gorm•no do nctunl 0 bonomorito (M111/o hem :. nmtto hm11. O m·arlor tl r.amp1''· 
SJ•, Dr. Xavier da Silva, 0 Est>vlo do Pa· mc~la1/o J<OI' rln•a.ws SJ·.<,SuumiO>'c.<,) 
fllllll Hilo SÓ J'C'i(aton verto do dOIIS mil 
coutos a c s:ut divida 1\Jndadn, como eliminou O lõõt•. l<'rnncl•co Giyerwlo 
por complolo a sua divida llnctuanto, ostn· diz IJUO o nrt. 43 do Rogimontu da Casa di>·· 
bcloccu sal:lo cm :cus cofres ~. Jllzondo tudo põe ~uo as commis•õos pormaoontos niio 
isto, dotou ainda o JM:~do com mais do 300 terão monos de trcs membros o uom maia 
kllum,Jlrus do ostrudus-n do Guampm'v" o do nove, s~lvo oxpraosa dollb:l'ação doSo· 
a do Msung'uy,-concom11J com somma im- ando. 
porlantlsslma pura a constJ•uc~ão do sum· A Commi>siio <ln .Justlçl o Legislação ao 
ptuuso .cdilil'io em quo cst~ cst!~bolocldo o compõe dJ tros mombros, na ftlt•ma do 
Asylo do Alicn:Jdos da cnlJltal, cons!J•uiu mosmo nrt. n.lO; mas tom.so vorl:~c:tcio que 
edillcios para o Oymnasio Pat•an:Jonso, pam este numero do Senadores il insulllcionto 
ns trcs socJ•etnrius do gstndo, al~m do outros pura dar oxcouçiio aos tJ•abtilhos que lho os· 
molhoramr.nto.; do OJ•dem matet•inl. tão all'o~tos. 

ll<vo dizor wml>om, SJ•, Prosidcntc, paJ•a E tanto istodumavcrdl!doirl'OfJ•agnvolquo 
contJ•apot• ús alllt'lM~õcs d'O l'ai; q o, uo o !Ilustra ScO!IUOl' p.1lo Bst:ldo do SOJ'IIIpo, 
Pnt•aná, hu ch:•t'os polllicos, mas niio 11n momuro illustJ•o daquolln commls:liio, foz vot• 
munclões. Eu nunmt f'ul mandiio no Par~n:l, os!a !n,utllcioncla, propondo o augmonb 
porque l·sto coroo-~ cousa quo pot• lll al•so· desta commJsjilo. . 
h.Jtumonto não so conhoco. ll!t clwf~s P"li· Esl!t p:•oposta, por~m. foi ndlndn, visto 
IJCos rJUO o!'i;,ntnm a dlrccr,ão dos purti.lns, como so t.ratuva fio fuzol' no ltoglmcnlo <lo 
mus o .I s so linlitnm n. oxCJ•cor 11s func\õo; Senado um11 reforma CJJnllluta: ontrclnnto 
que, cuno tac:; dm•cm oxm·c~'l', cmqu:Luto síJ llgiiUI\111 est~a rd'or!Tul., nego· 

O lJomom. quo osl.ii :L lhiuto ,:o Govrrno ,J,, elos d!t mJds al!1t i mpoJ•tn nela ~stiio o,J1ornndo 
1\slado elo i':iJliJ::t, hou1 cunhocirlo pot• Sll!t solu~iio <lit cmnmJs,:io 1lo .Justiça. n Loglsla
inteh•t•2:t do cut•actcr o c:tpncidlldo, ílOI'Íil 1·ão quo,lJO!ooJ•giiodo HCUf!lnstrilprosldcnto, 
1ncnpaz do sujo!lur-so 1l ncçàn dos mnnr~õcs. vem pccllt• q.uo so uomoio m>lls <lous mom· 

$t•. Prcsfdcnto, o quo pcn.<u liojo om rola· bJ•rs, visto cumo o uumoJ'O do Scnacloru• !lo· 
~iio n ostc; f'nclo~, jlt prn;nYtt lm multu <1110 ' ' c~mr.ün '' iusutllclcnlo. 
tompo, mn.~ /t O)l)lot•tuuluudo scl :1gom FOmo Nu.~tn. condiçürs oOHJU/IIltO Fo ngw•rda n 
ulloJ·ocnJI pnm quo 1 u cxlni'JIISW rstc juizo. I l'oi'ill'lllli complot.a >lo l!>'glmonto, tomo 11 · 
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ibcw,latlo tln pt'<lJl:it• no S1n~do a soguinto in· 
dlea~!fio: 

"A Commis~ii.o d~ Jnltiçn o Logisla•;ito 
~mt augmontatlacom m>lis dous mo:nbro;,» 

J~'lirl:t, a.poia'ia., post 1. om ·cu.~att.~~Ü.'l o sem 
t~olt:~tt1 appt•uvad:L a sogttinto 

N •. ~- 10)~ 

In.lioo 'I no a Co:mllH:lJ tb .Tn1t.io 1 o L., 
gislat;ão sl1i:t :wgmrmt:LIIa. cvm mais flons 
lll01ll 111'0S. 

Sala d:1s scssüo1, 7 do agosto do 100:1.
Jihulcisco GI!Jt!e;•io, 

O lii•·· Prc .. ltlmlle- O art. 1:1 do 
!lllgimento oonrc••o ao pt•esidnnto do Scn:ttlo 
:111 torização pu•a c Hnplot11r n nnmm·o do 
mcmbt'O.I do commissüo;, quantia so dot• 
VIL,!f/L, 

O cnsJ n:io 1J do va.gn.; hesito, pois, si tloYo 
li1zct' a nomon~ão tlo mais tlous mombro1 
pa.ra. :~ Cummis~ão do .rust.iça. o Loghilação,do 
oocorrlo com a in.licl(to appl'oY:llla, ou si 
••ssos legare> dovom sot• preenchidos pot• 
~lclçito. 

Vou, pn•tanto, consuitat•á Ci\<a a t•e•paito. 
Consultado sobt·o si o pt•ccnchimouto dos 

dous !Jgaro> do membros cro:~doa para a 
Commissão do Justiça. e Logh1ht.ç·ã.rl tlovo ser 
feito por oloiçiTo, o Son:tdo rosoi\'O neg:tti· 
wtmcnto, 

O !õl•·· Pro.,.lllculc- Toudo o Se· 
u:tdo so Jll'Jlltllwiado no soutltlo do pudot• ou 
111201' IL nomea(•:i.o, nomeio os St•;. M:u·tins 

. 1'Dri'C> 11 Martin h·' Oarc~r para os iogn.t•os 
ot•oados. 

O Sa•. Dlll•ntn, Ribeh•o-Sr. Pt'O· 
sldonto, :ts occtn·rencills destes ultimas dias, 
t•cl:ttivn.s ao Distt•icto Fodoral, devem tor 
impressionado vivamonto os mombt•os do 
CongressJ. 

N:tu ú •lo hujo n. tentativa do ndoptarom
su pl'OCCSSOS lJJcL:t.tOl'iiLO$ pam 1-rO\'OL'IIlLr OS~O 
lii•trlcto; n[o ú do ho,jo quo S.J tom t11nt:ulo 
subordi.nnl-o, qum• admlnistt•ativa, quot• po· 
llticamcnto 11 t11l roglmon. . 

.Adminl~tratlvllmonto, essa ú a nut:J domi· 
n11.nto dn sua loll'umhlmontal, ct•oamlo o Pro· 
foi to do nomcnçiio do Pt•osidonb da !topu
blicn. SJb appt•ovar:ITo do Sonadu, cJntra to1los 
os pt•lnclplu; do rcglmou institucional da 
N:t~iiu. 

1\ssJ procossrJ foi aptu•a•lo, ou, tlirol nnto;, 
j'1Ji llüplli'ILdU 1\IH}tULtJ•JnlllliO Jlll::l~JL.{fl, guVOI'• 

no do Sr. Campos S:11los, quo rnduziu o Pro· 
foito n cmpl'oga1lo tlcmi~sh·ol wl nut11m, 

PoliUcamonto, n J'cac•;iio contra o Dlstt•icto 
começou dosdn o govm•no do Sr. Prudente 
do Mot•ao;, protondoodo intm•vil• nnllo pu!11 
nomeação do chnl'rlS politicos, apresentando 
:t eloição candid>ltos :t foleiio do so11 plano 
goVm'r!lLmon tni. 

Tambom, SI'. Pl'midonto, rlosJo quo so Ol'· 
g;Lnizou o Di~Lt'icLo l~r.rlot•al, e qno ns~umi, 
pot• l'm·ça ·1!11: cit•cnnst.tmcitl> tiit•ocção poli· 
tlcn., roa.gi contt•:t t:ws t.nndonclas goVOJ'OiL· 
ment.oos, .i•í ct'dallliu obstaculo< •L absm•pç[o 
admlnistt•atlva, ,i:l oppondo-mo :t intm•
vonção puWica. 

l'olgo do t•ecor.la•' o apoio qno ootão mo
reei da impt'Cnaa ~ o fuço pat·~ lu.montar o 
silencio cJm q no a~m·a so t·o~obom os acto; 
do St•, Mini; Iro do lnl.orior, n.tt.on~tol'los da 
autonomia muoiclptll o aJ,,; do lois fcd01ms. 

l•'olgu do l'OCJl'ti:lr que em 1807, quando 
mo colloq 11oi 4 f•·onto tio movimonto poli· 
t.ico desGo mnnicipio p:u•a reagir contra a 
intorv .. nçã.o tio novot•nu l'otiot•al, encontrei a 
me11 l1do hl1 a impt•onsa. 

gntt•otanto, St•. Pt•oddento, os aconteci· 
mantos destes ult.imos tlias, de maiot• gravi
dado, não sú dovct•iam impt•ossionar a im· 
pt•onm o pt'.JVocal-a a tomar• posição na 
dofos:1 1h1s lois foloraes, como por sua im· 
portanci11 o.~igi11m quo os milmbro; da ro
prosontação nacional, meditando sobro ellos, 
podis:.1om conta; ao Ministro, sob cuja di· 
l'Oct:ão so J'az '' movimento politico do paiz, 
de su11 intorvonção do;org:mizadora nosto 
Di:<lt•icto. 

Não 6 inrlllfm•onto, SJ•, Pt'Ciidonto, niio 
pódo sot• indilfol'onto ao Congt•osso qno so 
adiem oloiçües J'orlm•:1ns; não p!Jde :<01' lndi· 
Congt•oss.J, poJ•qno nito o será 11 Naçiiu, que o 
ft'oronto ao Congresso ftr!LIO dosralcadu' de 
co:·to o dotorminado numero do souH ropt·o· 
sJnt:lntos, nunioro que podor•í lnlluh• sobro 
a;J qno;tüos submottid11S 11 sua considoraoão, 
pot• caprichos quo niio dovom figural' ontt•o 
os moveis da dirocç,[o govornamont:Ll do 
paiz. 

gntondondo assim a quostito, nito riovol'oi 
ser rmspoltar!o ao tt•atar dol!n. 

N1lo J'allo aqui como roprosontanto rio Di•· 
tt•ictJ nom como pollt.ico, runs Clmo mom
ht•o ria l'Opt•csontnçiio nacional, n tomat•ia 
igual posiçilo si. o fl1cto qno so passa com 
rolaçiio 11 ost:1 clrcnmscripçiio polltioo occor
t•osso om qtmlqnOJ' out,t•o llstario L111 l'o· 
dot•aciTo. · 

Comprehoo•lo bom que mo acc11sariTo do 
ap:tixonado o, ]MI.anto, rlo suspeito, !ma· 
gino '1'10 o meu procedimento vao·ti:ll' mar· 
gom 11 oxplomr:õos in l,m•ossoiras; pJtteo mo 
pt•ooccupllm, pot•óm, estas qnost.Iuncnlas do 
politir;a tio c1Lmpallill'iu. Tunho por lmbi!o, 
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SESSÃO EM i DP. AOOSTJ DE 1903 

SI', i'1'0siuonte. cnmpl'il' o meu dovot• Jo nc- a dcstitnh•a do tncs funccõos dcstle que o 
curdo com os •licttmws d~t minhn razfw n da Conselho oloito fosm empossado, isto 6, 
minha con.;cioncia, som· mo Inquietar com ent.msso no goso do suas funcçõos adminis-

. ns conscquoncias indirectas Jos mons netos. trativas, as quo lho conferiu os\11 mosmalci, 
Dcsomponho-mo agora dosto dovor, tanto o Pllitlcas, as quo commctlou aos Conselhos 

mais gratltmnnto quanto sou mombt•J do Munlclpaos tliCl n. 35, do 1892, 
Congresso Nacional o, como lttl, I'Opt•oson· Como, prm'm, a lol, n. 030 não altm•ou o 
t~nto tlesto Olstt•lcto. roglmon oloitoral d1tloi Jo 189~, ficaram sub· 

Sr. l'l•osidonto, os facto•: rpto uns to mo· .<i.<titlllo para os mus ro.<poctivos ofl'oitos os 
mon~o tlnvom Jll'On.dct• 11 attenr;iío rio Con- Pl'azo.< nolla fixados o, coasoquontomonto, ~ó 
gt•csso toom r!ua1 phaso.,, quo o Snnado pt•o- o novo Conselho p01lot•ia praticat• os netos 
chm J'CCUI'Ila.t• pat'tL a Cl'itica. das J•azüo~ cum ~uo l'IH.:p:litl~scm o~~os Jll'i.LZo~. . 
qtw pi•ctourlcu o Oovopno ap;im• o neto do Tanto assim entendeu o Min!.<tro do lnto· 
atli:tmout.o das eloiçüo.~ do 2" distl'lcto. riot• que. já ostnndo ólnit.o o Conselho, en· 

g,sag pltases são : primeira. 11 oloição das vi ou os livt•os oloitotM.< á juntn el~itoral. 
·mesas ol~itoraos pat'.t .prasirlit•om o pleito Por•tuo 'I Por.] tiO a loi de 1892 oxi~:o quo 
JMt'"atlu pa<·a 10 rio agosto; segunda; o adia· os livros sojam 1·omottidos aos consalhos 30 
monto. dias antes da eleição, o nrssa ~poca não 

. ·A primeira phaso, origem da segunda, foi oxistitt ainda Conselho empossado, substi· 
provocada poJo SI'. Minislt•o tio Intorior, tuido nas suas fuoc,üos politicas pola junto. 
incitando o Consollto Municipal a ologor olci&"•al. , 
m!!llas eloltorans, qtmndo alias estiLVam j;l !~silO acto do Ministt·o, consagrar;ão do 
nomeadas do accordo com a lol n. 939, de pt•ar.o mat•catlo pela lei <lo 1802, confere ao 
dezembro do anno passado, pela junta oloi· meu raciocinio valor indiscutival; do accordo 
torai. com cilo so concluo quo o Conselho Municipal 

Um pouco do historia ·a t•ospoito deste só poderia praticar actos oloitoraes ro.<poi· 
caso não f;tz mal o orienta. os cspiritos. tando os pra1.os polos quaos a lei os ilmitaJ•a, 

O Conselho passadO,l[!IO illogalmonto aumi· sondo nullos juridicamente toJos os outros 
nistrou o Districto, n:to tinl1a compotencia anteriores ou pJstorioros a tau.< prazos • 

. pal'll as funcçücs politicas quo nos Vonsnlho.l MaPeando a lei n. 35 quo 20 dias antos da 
Municipaos confrll'ira a l"i u. 35, <lo janeiro oloiçiio o Consllho soja convocado pelo seu 

.. :de 1892, o quando li. fina força pt•otondam presidenta par.1,com os immodiatos om votos, 
·que a tivesse, não tovo occasião do eleger em numero igu11l ao dos membros do Con· 

.:. as m~sas para a eleição fodot•al marcada sollto, proceder á olelção da mosa, o, como 
· para IB ilo J'ovoroiro, pois c:·:t dissolvido niio cstive.;so ainda ompos.<ado o novo Con· 
pela loí n. 039, do 29•lo do7.ombt•o de !002, soUto, no limito oxtt•omo dostoprnzo,isto <i,a 

• no dia da pt•omul~a<•iio desta. 20 do Julho, ontondou a ,innt;t oieitol'al, o 
Flcautlo acophalo o governo Jo mnnicipio, ontondou bom, entendeu jtu•irllc:1monte, on· 

a Ioi qttu dissolvett ·o Conselho, isto •'• n loi tontleu int.orp1•otanrlo a lei, <JUO se dovia 
n. !13!1, croou a juuta o:oltot•al, 1l qual con- rounh• a 20 dartuolle mez pararesolvot• sobro 
forln ns funcçüos politicas antol•iot•munto da o. indicação dos locao.s par:t as socçüos,e do· 
compct~ncia do Conselho, atú quo csto se signaçiio dos membt'OS dtt mesa, o a ~'7 pu· 
constltuisso, do accordo com os pt•incipios da blicou pelo Jomal do Oummorcio, pot• não so 
reorganização Jo Dlstt•lcto, liJlta nos moldes publicar nos.;c dia o Dim·io 0/fic~<rl, edital 
dosta mosma lol o. OJ9. · convidando o ololtorado para o pleito do dia 

A ostajunta ficou, portanto, competindo I6do agosto e f,~zmdo-lh• conhocot• os locaos 
rubt•icaJ• os livros ololtorncs, promover as cm quo do\·orlam funccionat' as socçõos, o 
cópias do allstamoato, lndlcnt• os locaos pam os nomes dos mostu•ios o supplentos. 
as socçõos ololtoruos o nomoat• as mosas que O Consol!to Municipal, pot·~m. ompossatla 
devoriam prcsidll·as. · a 27 do julho, <tnando, POI'Iatltn, j:l niio potlia 

A mesma lei qno conferiu ll junta oleito· elagot• 111osas pol' estar fót•a do prazo lo~al 
mi. as funcçlios antes exercidas polo Conselho pat'll tal funcção, foi convoca lo nosso dia 
dispoz no § 6' do art.. 7': polo sou pt•osidento para a eiolção tias mesas, 

« As funcçüos Ja junt~ o das mesas olol- pnhlicnnJo·SJ o edital no dia 28, coma
tornos cessam com n posso do Conselho Mn· cantlo-so onl.iio osso tt•abalho oloitoral. 
nlcipal,quo exorcorá então ns · nttl•ibulçõcs Conto-ao o prazo do dia 28, co1uo dove ser, 

. polltlcus est;Lbolocirlas na lo! n. 35, do 1892, pot•quo t\ o odltal quo dá conhocimonto do 
.·. dcstlo que tenha do oJ!actunNo alguma ltctu oa!cial; cont.u-so do dia 27 o so vorift-

oldção iodot•al. » car1L qno o pmzo dos 20 dias marcados pala 
E' obvio, portanto, que a lu! n. 030, qno Iol lo! pt•ojudlcndo o reduzido 11 18 illas 

croat·~ tt junta cloitorttl )Ja~tL .o_xet•cer as nn primoh•n ilypotltoso, otl 11 lfl nt1 so-
fimcçuos do Conselho quo onlao nuo nxlstlu, ~und:t, · 
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D03SO modo cro~mm·BO t!n~l. m~sus oloi· cat!os poJo Con!olho são da rosronsnbilldado 
torn.~s; u·n gl'llpo de nnmen~[o da janta olci- do Ministro, quo nr·m ao monros so limitou a 
lOI'n.l, outro .lo clolção do Conselho; o a todos rcsjlondcr nos tormos ti~ consulta, mas i o· 
so 11flgurou dcsdo Jogo quo o aclo do Canso- slnnou ao pJ•osidento do Conselho o prooodi
lllo, do clc~el' mosas sob Inspiração o lncila· mcnlo qno dO\'CI'fa tor. Ouça o Sonndo o so 
lllonto do M!riistro do Jntcriol', obcdoocra ao conveno~rá do quo estou atiJJ'Illnndo. 
SOII)lla.no do Jlrovooar uma duplicata aleito- «:\censo roccbido-t!iz o Min!sti•o no pJ•n·i· 
mi, novo systomtl. d3 perturbai' o pleito dentado Consclho-yosso otncion. 55~, datado 
plll'a. nu for h• mnt~gtins d:1 perturbação. do 'i5 ,Jo coi'l'On :.c, o no q1ml, rofcrlntlo·vos ás 

E •t~ 1l n p:•lmoh•a pllaso uostc contllcto. leis n. ;,5, do 26 do janeiro do 1892, n. 513, 
A !&,,nnlh, comoj1i diss~. a o adiamento, do 23 do dezembro do JSDR, o n. 939, do 29 · 
No decreto do adiamento •lfz o 81•. Mi· do dezembro do 1962 consu!l.ucs quanto ao 

·nist.1•o d~ .lustiçl,.. Dl~so d11 .Jns!.lça por nnmoro do imm~diatosom votos aos mombros 
equivoco; S. gx, a só Mlnls!.I•o do Intorlor, do Consulllo Mun:cipul que doi'Oill SCI' coo· 
'quo do si não hn. quom conto uom esporo vccados para alegar as mlsas oleitoraos quo 
j1utiç~. Croio ata quo o p:~lz jd csquocou 11 toem ~o sorvir no parlado d11 presento l~gis~ 
noção do tal idan; ó. n. caractorlstica .dos Jat.ura;> 
povoJ o~s govm•nos dospotlcos. Diz no de- D ·. I'O.'fOS!~ do Sr. Ministro \'ê-so que a 
Cl'oto quo subscrovtu, pruvavelmcnto do sua duvida do presidenta do Conselho vur>OII 
lavra, porque não ha quom ignor•o quo não apenas subt•e o r.umcro dos lmmodiatus cm 
sab1·a nos Prosldontoa da Republica tampo votos quo dcvctia cllnm:u· c não .subr•o dovm• 
p:~ra. oscrovot·om dr cretos, tal voz ala muitas on niio conYocar immrdi:•tos om votos 1 al'l\ 
vozos nlio lhes I·e,to o necess:II'io par~ lol-os constituircm com os iotoDt'cntcs a assümbi~ll 

·o modit·~J-os, como tl o caso, laço justi~a ao 'oloitoJ•a das mosns. 
Sr. p,·~sitlonto da lt1public:~; diz o Sr. Mi- E à i~u\'ldn era ata cc·rto ponto dcsculp~-
nistro do lntcJ•lot•: vol cm nm p1•of<:ssor do c-st1 adas do l't·l'l'o, tio 

cConsldcrantlo que a Junta eleitor~! insti- J•,,ponto o inopinadamente transl'ormado cm 
lltlda pelo ~rt. 7' dos disposições transito· PI'tlsidonto do governo municipal, graças ao 
rias d~ lei n. 939, do 29 do dozombro do 1002, n,s.io sostro do tll~pcnsarmos us ospociaiila· 
o oConsolho Municipal do Disti·icto Federal, ções das comJlCtonclus. podnndo-sn ·JII'osumh• 
ompossa,Jo a 27 do julho ultimo,- julgaram. qno S. Ex., nüo so londo ·tiado 11 e>tndo tio 
sB ambos c pot• igual compntnntos par:1 dbpm• hermcncutlcn .im·it!lca, o intorewtdo em con· 

· sob1•o as mesas olcitoJ•aes·o pi•atlcnr os de· cord:ll' com o Ministro. so dispensasse at1: do 
lll!ils actos. c:c;» . · Jor com atlonçiio a lei que tinha do oxecutur. 

Niw a oxact.o e nprovcHo o onRojo pal'a Sua duvid:l so originou do J'ucto do prc· 
rlo.qul pt·~vonlr o S1•. Pt•csitlonto tln Repu· coituaJ• a lo! do !Sü2 que se convccnssom 1m· 
hlicn do quo niio foi leal o sou Minlst.ro tlo modinlos om. votos cm numCI'O iguulao dos 
Interior na !nformatão quo lho Jll'cslou c mt·mbr·os do Conselho, o a lei do dezembro do 
reproduziu no dom•eto. 1898 quo f"ssem convecados quatro por càda 

O Senado está hablll~ado a julgai' a oc- dish•ic:o. · · 
CUI't•onola 1ia eleição da1 mesas oloitoraos E' ~bvla 11 cspccificntiio da lei n. 543, do 
poJo quo lho ucahoi 1le nar1•ar, o molhO!' so. JBPB, a que ncaho do mo ; cfcrir. · · 
habilltnr1L pn.1 n julgar da slncorldado com Neste por iodo a elclçüo ora por dlslrlctos o 
quo o IJin[,tl'o do Intm•ior so dcsomponha comprehondo-so que, >i tivrssom sido mnnti· 
do cal'go quo o~OI'Co, conhecendo o sou ufilclo doo us termos ''ugos da lei do l~U2; podOI'ill o 
1to prosldcnto do O~nsolhu, flgu1·a apagada prcslJonto do Consc:lho, conl'ul'i!le o -lntcrcs;o 
poJa. sombra do Mlm,tro, dO!Into do qual se do momento sob o qual agJos~. convocar 
hUinlihll, fuzondo d~ sua tradição roopclta- totlcs os immodlatos om votos do Iim tó dus 
vai, como tonto da !::'cola Polywhnlca, o dlatrlctos. . 
tnpoto sobt•o o qual pisa o Mlnlsti·o tr•ium- Logico sot•la, porlanto, quo, niio tendo oldo. 
pl!anto, tondo-o com<• sm•vl~al nos ~lu nos o Con:;olho do. col'l'onto nnno cum],cslo po1• 

. quo prolcndo roalizuJ•. olciçiio do dlstJ•lctos, o subsistindo a !ol n. 35, 
Niio c OX!tcto, como dlz o Sr. Ministro, no do JBU~, n quo so reMo a do n. 930, do 29 do 

rlccroto que levou 1t ussignatum do illustro dczombi'O do 1102, quo·llm conrorin ns fun· 
Sr·. Prcsitlocto da Uopubllcu, quo n. .Junta o o cçü~s )lOlitlcus estutulrlus pnln prlmoh·a, 
(;r.ustolho so julgmsmn ambos o por• igm~l o Pl'~sidento. do C• nsclllo couvocnsso tantuH 
cGmp~ t~n tos pura dlspot• oob1·o us mcs~s· clci- lmnll'tllatos cm \'O tos qn~ ntos foo;om os 
tomes: o Conselho t:1to 'e julgou COIIlJil!tcnto membros do m~smo Conselho ; nüo q lz, 
o ctnS!Iltc.u o Ministro. JlOiérn, S. Ex. ngh• ptol'· si o porguntou 

Bom scl'á quo o Scnndo OU(ll a r~sposll~ do 110 Mluistro : •qw•n .. os lu:modiatos cm votús 
Sr. Ministro d consullll do Jli'Csidento du dovo convoCIII'-1> Qn11ntos ... notou Suntulo : 
CmmlJ,o, pum qnc v~j11 qno os netos prntJ. n:qnobtilo vci'SilVll sob1•0 o llumm'O ; o o 
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Mlnls~ro, quG tom duvlilns solH•o n sua com· OJ'ciclo dos sous dovoros lo;aos o doutro do 
potencia pll'll J'OSOiVCJ' SObJ•O U llSSII~!pto, lf:t jli'~ZO !Og!Jl, . 
á.su~ roJpostn. o cnmcl~r Jio oplnmo lndl· o plano !lo Sr. MinJ,tro, pOP6m, o1io m•a 
VJdual, como s)_ mombJo~ do Govurno .Jlll· observar a Jol 0 3m ovltar contlictos, m:1s, ao 
dcssom di\r oplnwos p~rlt~nlaros ou lnlhVl· contrario, prumovol·os, para chagar á ilnpll
dunos sobJ'~ quo.tõos do IOtor():lsO publlco cata oliJitoJ•al, o po1• isso, om voz do dizer ao 
controvcr\Jdls, o respondo: «nonhum>; alio· pt•csidcnt.o do Consolho: «Nào devo o Con
gnndo como l'undam3nto de sou parocm•, solha olo.;or mosns, ~ais .i~ so voncou o pJ•azo 
cJm gt·:wo o!Ton J~ d:L I'OI'J:ulo o pNblda.Jio, ua Jul para 11 pratJC:J do. tal :Loto• ll!S~J·iho 
quo iiOI'OJn eaJ•actcrlzor os actos 'JUO pn1·t~m • l'logoi mosis mas nib dJI'cis conyocar 
do RUI,m•idudo, QU3 n !C i 0, 543, do 18\ld il0J'0· im;rio~Jatoi OID rotos, porque 11 lo! n. 5l3 
gama do 20 de janeiro do !892. doNgou 11 do u. 3ií, do 18•2:• 

q Sr. Mlni~tro do !olci'Jor, SJ•, P1•cs!do!JtiJ, no t~dos ostos antoJodolltJs, logico tl oJn-
tl_Jurls~\, o n!tlm dJ>to, lento. do dJ!'JJI.o; cluir quó não foi o Coniolbo quom SJ jul~ou 
nno so P.óJo doJX111'. do ,PJ•csumu·. omS. Ex. compotonto para ologo<• mos~s. cotno faha· 
compctoncla. parA m tm•p:•otv.r I :Js: q na o do, mon :o di~ o Sr, Ministl'O . no. J[ocrato quo 
pOJ'ó"!• olla lbo f•ltas>o, lombran.lo·so do quo su joltau :t as;ign L!Ul'a do !Ilustro S1•. P1•o•i· 
ó nu~JliaJ• do P!•oi!Jento da Rcpnbllca n 1 go· denta da Ropubllo1; ma; M .S. Ex. que 
ronc1n dJs nogoclos publico>, oro casos duvl- i.ncltJu 0 Consolllo ao exot•ctdo do tal run· 
dosos dovm•la recorrer 11 autJr!dado dos quo cç1io nu!la, .n[o it\ por tJr sido pi'ILUcada 
julgassa aptos a solvol·a<. ft\:·a do pt·~zo toga!, c•mo por nlio 'o toe 

S. Ex .. no omlanto, decidiu po1• ~~o casa; oanstitnido o Consolho, tio nccordo com a lo1, 
o porque sou plano O!•a qno o Consol~J não plra a cloiçiio das mo;as. 
convocasse os immodinto~ om votos, sus- Elolt~s :1s m;,s~s polo Consolha, vot•lficou o 
tentou quo a !o I n. 541 dci•ogni'n. a de n. 35,de s1•, Minl>tro, com grando p:1smo ·sru, o 11 dos· 
·1892, o quo nao I! v01•d.Ldo, coma om outJ•a peito dos serviços do cabula quo lhJ prcstnr.1. 
ot;casiã·J já demonstro! ao SowvJo, apoz·tr do 0 p1•osilcnto da Conselho, que ollas não po •. 
reconhece!' quo a lot n. 930, quo commcttoi':L dariam sorvi r par.t os sous plan·os oloitoraos, 
ao Conwlho as funcçõo> pollticas ostatuldas 0 1·osalvou·so a mnnloJ' 11 situação <JUO o os pu. 

.pola J,JriJll!llra, não cll;põo rolativamont~ á rançwn oom a duplica h. 

. (Jonst!tuJçJJO do Conselho para o fim ospocial J~ntrJtanto, a duplicidade· das mesas cJ
do quo_se trata. E S. Ex. concluiu sua rc· maçou a improsllonJu• todos os csph•ltos 
aposta ao pro;idonto do Conselho no> so- orJciros; tollos os que se inlo!'e.J.S1Jn poh1 
gulntos termos: • Pons '· pois, quo par~ a vo1·Ja<lc tios pleitos oloitoJ'tJos, po1•quo 11 hy. 
oloiç:io il•s rr e.llS UJi•J sa do v o con voea1• siJ~oio po:.lwso do dnpl 'c1ta do ol"içõos,ü•J•oal.z1vol, 
o> aoz .inteodoiltes ololtos o J'econhcclilo;, ~uor no rogimon d1s lois fo:!Ol'.LEB, gOJ•ao>, 
salvo aJ Conselho o dü•oito,,quo mo pai'OCJ quer no das rJbtivns ao dist:•icto, lraospa
t3J', do JntorpJ•iJtaJ• o do JboJ•ar accJ•ca !lo J'ecL• olarament.o ai•chlteot.ada nos sous elo
modo por quo, na o ;pooio, cabo pJ•ooodor. mantos cs.ionclaos. poJo Sr. Ministro do ln to· 

ComJo Son:I.tlo aa1b1 do vot•lt!car, pol~ r!OJ', para oho~ar a ~~ous plun~;: a ol~lçiio 
leitura do amcto'do St;, Mlnl>lra o.a Pi'OSJ· do c:wdl•htal rtno nao oon>OgUJram trJUm· 
donte do Gonsolho, n~o M os;sqtLO so julgou pilar a,IS do fovarol~·o, pata opposl~1io quo 
compctonto Pll'a ologor mesas; ao contJ•:n•JO, lhos oJlorecou o par\ulo rcpuh!lc~no. 
tevo duvidas sobro o nssumpto o consultou I~ noJto ponto ab1·o um Pll'entbosl; para 
o Ministro. . . da1• ao SonaJ[o rima lnfot•moÇlio quo lho t\ no· 

. Um~ voz quo S. E~. onton.lon d,voJ' ,dai• co;~aJ•in na C!'ltica 1lo todJs ostos factrs. Si, 
· sua oploliio, omuoi•a do caJ•actor lndlvllua!, no pleito de 18 1lo ravoroiro. tlvossomos ao. 

o admllt.lodo·so quo o pud9sso fitzoJ•, com- ccclldo aos dosJjoJ Jia SJ•, Minlstt•o do lntorioJ•, 
potl~·lho ih•llear uo pl'Osldon to dó Con ;olho por mil modas manll'ostndos; si nos ti vos-
o mclhot• alvltt•o para niio so af:tstai• da lol somos suborJlnnilo t\ sua vou tudo, tl mais quo 
o pam o v !ta!•' conOicta do cJmpotoncla 011 PI'JVa vol, ~ quasl coJ•to, quo so corJ'JJ•la sobro 
do,iurlsdkção, cohl!lcto quo o Sr. Mini.;tJ•o as acontoclmentoJ <ln~uollo tlla espesso 
tinha. cortoza quo ora inilvitavol, c1So o vila, o lat'f:·L ooponja ombolJoJ•li\ o .sangue do 
Conselho olcgusso Inosns,poJ•quo o sou otllclo Prlzo p:u•a apagar-l!Jo a no1loa l g tanto 
ó do 27 do julho; dl:1 om qúo tinha sido pn- as;im il, ~uo niio so doscobr;J•am _nlnclJJ as 
bllcado o odJ•.uJ d1\ .Junta convocanio n cloi· p~gadas do asmsslno Jlo S. Chrl~toVJJJ, 
tor.ulo paJ'!L o pleito, Indicando as Jooaos UompJ•ohnndo-so, St•. PJ•osldonto, quo ora 
)lllra tLS ·socçõos o as nomoaçõo; tios momiJJ'o.l do Jntui'OiSO goJ•:tl llq nlllaJ' n q uo>t~o da 
ilns mesas· dia om qno a p!'osltlonto do Cvn· v:ll!Jarlo das II!'DIIS, o·aa Jlti'tldo l'opub!lcano 
sn!l\O o c3nvocJn•a p:ll'l pt•Jtll~ar oslcs mos- não podl:t tal assumpta clolxnr do tLlfootJIJ', 
mos aotM, ,I1L prlitlc~dos po~J .Junta no ox. o.~ pondo-o l\s inoot•tor..ts do um~ lut:J dos-
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l~urtl o rls tlopondoncias do julgnmonto do 
Potlet• Vül'iflcador. 

Pot• monos comp3lonto quo cu soj'L, já 
~Jli'Ontli attui quo u Scnatlo uão tl cot'Jlo con
mltivu. 

E' t'óra do duvidtt, pol't~m, o po.:;o, o valor, 
o u!Toito moral do sua opinião, quo podaria 
por qualttuot' modo sot• m~nifestatla ; o ois 
pOI''lllC, som o<porM• parecer sobro o t•oquo
rimonto rtuo submetti á consjt!m•ar:ão t!osta 
rLssomblt!tL, uccorren·mo apros3ntat··lh'o. 

J~L·a o l'ocm·so que so mo oll'm'oci:L pn.rn. 
clmmar sobt•o ost•s acontocimontos a atl.on· 
r·ão do pniz. Niio tonho jornal, não sou os· 
criptor•, nom mo resta tempo jllll'a HOl·O. 
Não mo pareceu inoppot•tuno protostar da 
tl'ibunl" do Sonndo pelo respeito ri loi o JlOl~ 
defesa dos direitos dos cidadãos. 

Dosto incidonto aprovoitou·so o Sr. M1· 
nist.t•o do Jnt.m•ior p:1ra mataria do um dos 
coo~idorandos do doe rolo q uo aprosontou ri 
assignatura do Sr. Prosidonto da Ropublicn, 
son1 so rocot•dar que tal alvitro podorá pa· 
rccor pr•otcxto protolatorio da oloiçfio, pois 

·t.ambom S. Ex. não ÚO\'O ignorar quo o Se
nado não ll corpo consultivo o quo, canso· 
quentcmcotc, não interporá parecer sobt·o o 
t·cquorimonto quo lho aproscnte!. 

I:' admimvcl, St·. Prosidcnto, como os actos 
. mais bom pcns•.Ltlos ont.ro nós produzem otrel· 
tos oxtrnvagantos o ate incoocebivois! 

Tenho visto uma Btli•io do desacertos tão 
graves, quo mo parcela impossivcl l;IJprodu· 

. zil-os ou oxcodcl·os. 
Comor,•o, pormu, u. convonccr.me do con· 

trat•io o quasl do quo niio hu. melo do rco:·
"anizar-sc o nosso mecanismo cunRtitucioual, 
do motlo n t•e:;trliJ3Iocot• a posição ti" cada 
wnn <.lo suas pO\•as para o l'nnccionamcnto 

Jrl t1 pa1•a admirar tJIIC o Sr•. Ministro so 
com]lt•aza om concorJat• IJIIO o noto 1lo adl11· 
monto 11bro nm procedente pm•igoso ! E isto 
diz um Ministro, om delhR~ do Oo,·orno ao 
qual SJI'VO ! • 

O que t! quasi inconcobivel t! que pr•o· 
tendn S. ~~~. ni\o sot• o acto illcgal, port]UO 
não foro nenhuma lei. 

Mas ondo encontrou o Sr. Ministro lei quo 
autm•izo o Oovm•no 11 adiar oloiçücs ? Aintl:t 
mais: ontlo cucoutpou o St•, Ministro loi quo 
autol'izo o Goym•no 11 iutm•vir do qualquer 
modo cm oloiçüo> 'I 

Niio ct•olo, Sr. Prcsidonto, quo se,i~ possl· 
vol no Ministt•o l'ormular tlosnulpa uccoita· 
vcl, nem invocando siqucr prccodontos, 
nes\o p:tiz onde ol!os ahuntlam, porque om 
totlos os tempos conslituição o lols foram 
poças decorativas dos systomas quo .o teom 
governado. 

Não ha muito tompo, o para nttcndor a 
intct•ossos ioui viduncs, as ololçõe> foram 
adiada<; mas para is'o lntorvein o Cou· 
gr•osso c o adiamento se foz pot• acto legis-
lativo. · 

Entretanto, Isto so passava no Governo 
do St•. Dr. Campos Sal! os, e olle, o PI•osltlonto 
da Ropuhlica mais dos:tbusado no abuso .•• 

0 SR. PIMS Fr.RllEIRA.-Niio'apolado • ., 
O S1t. BARATA ltnir.mo-... não tevo cora· 

gem p~ra decretar o adiamanto por dolibc· 
r1lçilc p1•opria . 

Faço notar ao nobre Senador pelo Piauhy 
que não ostou di<cutintlo o· Govcr•uo do 
!Jr.Campos Sallos;j:l o anulysoi com relação 
a divorsus assumptos tm soisão passad:L. ·-

0 Srt. Pmr.s l•'rmmmtA.- Por Isso,,. 
l'llguhtr tlo sys~Jffil, ao vor at!iaJ'oSo uma O SR. BAIIA1'A ·ltrmmw - ..• Jlm•· i;so 
oloiçio por Ill'otoxto tã.o lii\11 o cavlloso como tomo 11 libm•tlade tio chamat• 11 attouçiio tio 
o ILI!egndo no decreto quo ha pouco acabo! unla•ü Scnat!m• para o< mous t!iscm•sos da· 
do lm•. quella tlpoca (l'<ttt811), . 

!lwor•ia, por ventura, quem acroditasso, si Como ia dizendo, St•. Prosldonto, .· no\n 0 não esLivo:;se cscrlpto, quo se adiasse uma Sr. Dr. Campos Sallos tovo cot•agem p111•11 eleição sob o pr•otoxto do tm• um mombro do 
souutlo suggorido duvülas a rospolto da Ioga· aófar as olofçõcs, o om oonlmma outm 4pocn 
lfilaúodo mesas ololotr•aos p1•omovidas por um regular encontrará o Sr. Ministro oxomplo 

. Ministro f~ra do pr•azo Jogai, 0 oleitr1~ por quo lho sb•va de lll'ecedcnto. · 
1101 coosolho lncompotonto I l~m quo loi so apoiou o Sr. Ministro para 

.HaVOI'IÍ quem acredito quo oii.o exista pt•opot• o adiamanto, Indicando-o no tlocroto 
ontr•o alviLro, pnt•a t•osolvor 11 dif!lcultlad· que submottou r\ consldm•aQiio 1lo St•. Pr•o· 
dosta situação at•tiflcial, slnrío o atliamont, sitlonto o quo subscreveu? ' . 
da olciçiio, golpo do for~a quo denota IJUO vi· S. Ex. não con,oguirlt cltal·tt . 

. vamos rl mot•cil do arbitt•lo I · O at•t, G1 da lo! oloitoral n •. :15, do 20 do ja· 
Pódo o Oovorno adi11r eloiçües? nolro do l8ll2 roza o sogulnto : « N~ts vn-
Em umiL oxpllcnçiio do St•. Ministro gas quo so dorom .pos\OI'immonto ntl ro· 

do lntot•io. dada pola Noliqiu, diz S. Ex.: pl'osontaçiio nacional, uma voz comprovadas, 
«il.dhn.!o essa olciçilo, pódo o Governo to r os govot•oallm•os dos listados om q uo cllas se 
aborto um pt•ocodonto perigoso, mas niio tenham dudo, ou no Distl'icto Federal o mi· 
comrnotlo um acto lllog:Ll por•quo nü,Q for•e nlstro do Jnbrlor, mandarão · immo.Uat:L· 
nonhmllll. ln!.• monto pr•ocodot• rt ololt;iio•. 
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- I I~' obvio quo a unic:L compotonci;i consl.i· o quo <l t:tmlJom do su:t compotencia, podorlo. 
tucional o legal do Govoroo om m:tlcria o Govm·no indicar q unos as mcs:L~ ut~is ou ' ' clcitm•11i <l ~ do mand11r proccdm• immadin· vai ida; pelo nccordo c>m as lois na suo. orga· • . 
lamenta a nova olel<;ão, dosdo qno fot• verifl· n!z:1ção, o de m11is não precisaria o o!oito· 
cada a vago. quo a reclama, para o preen· rado para dirigir-se; po;· este meio estaria 
chimento do cnrgo n:1 representação na· dirimida a duvida. 
cional. E assim so pt•ova q110 o Governo tinha Quaos são ns hypothPses da vagai Os casos com potencio. paro. indicar quaos as mesas Jo, "do annuiaçiio do. oloiçiio poJo respectivo po- gaos, niio só porque se arrogou autoridade dera, poder aJ qual compete o reconho· paro. indicat• ao Cooso!ho Municipal como do· cimooto, 'os do renuncia, parda do mandato vm•ia agh•, mas ainda porque, ao oxpeuit• as ou morto. instrucções para o p!citu, torio. onsojo do . Em qualqnot• destas hypothosos, o são as dcclaml' quaos as mesas legaos, orientando nnicas quo reclamam nova a/ciç<To, ao chofo assim o cloit.ot•ado o om pleno direito de fa· do Poder Executivo nosto DistJ•icto apenas ~oz· oxocu ta r lois. compota rccober a commnnimtçiio do quo a 

Outro considomnuo inanstonlavcl do do-Vitgi~ so deu o mandar pl·ocoLlOl' i1m1wrUaltt· 
"'""'" ao pleito. ct•oto do adi:tmcn",o <l o <[UO alindo ;\ subdi· 

Si o Governo :tdiou uma o!oiçiio j;l com visão do votos. 
dia marcadq para so realisar, por sua pro· Parto-se do prosupposto do" nilo t.n• o Go· 
"pria ordom, agiu, uu não oxpresso.monto vorno c"mpotoncia par:t indicar quaos soj:tm 
con t1·a alei ! as mesas logn.cs,o quo nã.o é oxacto,como aca.· 

Na tentativa de 1\thricar diccionario aoom- bo do domonstrat•,o rocoia·so, pela subdivisão 
modudo :tos nossos usos par!amontarcs o go· dos votos, quo podar;\ não exprimir o. von· 
vet•namootaes, aão sei on.!o chegaremos. A bde po~ular, o rosult;ldo do nenhuma das 
lei ó clara, expressa, positiva ; a comp3tcn- duas o!OJçües, feitas simultanoamonto para o 
ela do Govoroo limitada:; sua int~rvcnção mesmo fi1n. 
nos pleitos 1-ostricta o definida; nO:o!! o Go· Do modo quo o adiamento das oloições, 
vm•no quem tl;t ordens om 10atoria oloitot•ai, quo obouocou o. um plano" cavilo~o do Sr. 
"ao contrario, recebo-as do poder veriflm1dor, Minist.ro do Interior, aeoborta-so. com o zelo 
"pois !l osso rcodm· quo lho communic:t a po!JL opinião do oloitorado. ' vaga, in<licao o-lho, portanto, "'noccs;idad~ Faz-mo "lembrar, Sr. Prosi<lonto, csto 
do pleito. considerando do docroto o. q uo mo roflt'""'• " 

"' O Sr. Mlnistt•o do Interior, porém, tinha a razão es~ociosa tia Gamara dos !Jopu· 
p!anos a roalizat• o a o!les subor.tinou as lados para 'ocidil• insuhsistontcs as cloiçõos 

.···1 resoluções quo, om diversas Opacas desse po· do 2° disll'lcto ; o motiVJ foi o mesmo : não . 
l'iodo, suggot•iu ao Sr. Pt•osidcoto da Repu· se podor julgar da opinião do ololtorado por .· .. ; 
hlica, fjUO"provavolmonto,sem opportun!dade toram sido perturbadas duas torças pat·· 
Jlill'll o;tudnt• leis, foi sobro c lias illudido. tos das secções approximadamooto. i ,' 

' , As;im foi quo, occorrondo o. vaga dos ro- Mas, ~onh .. roo, como podará suh;istir, nom 
prosontautos do 2" dlstr!cto, pot• acto da Ca· lh~or!camonto, tal opinião com o nos!o s.vs· 
mara, oxpro""so a 20 do maio, o Oovol'llo o•· t~ma do oloiçõos i Esla•·omos por voutut•a 

"i " porau quo so salvassem as duddas sobro a julgando eleições do quociente 1 
oloição sonatot•ial c marcou o pleito pwa Pela nossa loi!! indilfJronto quo o oloito 

' lO do a'(Osto, danuo ao immoúiatmllonto da tocha .20 ou 2.010 votos, o que impo1•ta !l quo 
lei umà !ntorprJtaçõo fJ no niio pódo to r, obtooha "a maioria dos sullr:tgios. 
quo niio lmvorá quem lho dê; o como O;J Aprosontard um o.<omp!o abstmcto: sufi• 
abysmos invocam abysmos, do absurdo om ponha-se quo concorrem ao pleito 500 c:tnr i· 
absurdo, chego u-so á si luaçiio actual, ' ilar.os, o quo mio sm•Ia huposslvol, o quo a 

Alloga-so qu~ niio tinh~ o Guvot•no meios m11ioria dullos obtivusso pm•f,o do 200 votos : r nom. compotonc!n para sol vm• a duv!tia sobro o seriam oloil,os os quo tl~ossJm alcançado "" 

11 dupl!o:tt:t do mo.as oleltot·nos. pouco mais do 200 ; o assim so teria, om um · 
Não !l exacto, Sr. Pt'OliJonto, a allogn\•ilo ololtoratlo tio 10.000 oloitor,!H,Dopublioso!ol· 

-!! bUbtot•fnglosa. tos com pouco mais tio 200 votos, quo niio 
Qne o Ministro tlnh11 compotcncla para haverá quom diga quo sojl o crltorio p.wo. ·.· i" ovitnt• o conflicto poiiL organização tlo julgar-se da opinião dos 10.000. ll teria o 

mosas duplices, !l fót•a do duvhln, pois poder roconhocodot• autoridade pat'll lho . , r 

ollus só ao con;tltuit•um por lntot•vooçiio tlo contestar os tlireitos nuquollo [ll'OSupposto i 
S. Ex., sob su;llnspil"llçfio. . Ninguom o dh•á. 

Domais, 110 novorno compota 11 faculdade Jlolizmouto, ouve-mo o nobre Sonadot• POI' 
cou~titucioual do oxpouit• instt•ncçõos pat•a o S. Paulo, o S. i~x. podo••:l alllrmur a osta 

' plolto o, nestas, lntorpt•otando lois fotlorncs, nssombMa quo, na Camara, já tomou assento 
I 
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o foi reconhecido como Deputado o St•. Mo
roü•a da. Silv:1, oloito po1• 17 votos. 

tica datl~ pelo p1•oprio legl!lndor; <l asaim 
que se lê no at•t. :&! do itogimonto do Se
nado, que t! :• intm•pl'e.tação da Constituição 
regulando as funcçõo.1 desta asoombléa (lcmlo): 

Porque, po1•tanto, só pura o Di>tricto Fe-
deral, lois 1\e oxcopção I . 
. Doanlo do t'uc'.rs desta natlll'oza, como jus· 
ti ficar o adiamento do mm oloi.iio, no pro· 
suppJsto abs~ructo do que a subdivisão do 
eleitorado prejttdicaria a m:mifo>l:lrão de 
su:l opinião 'I : 

E que tom o Governo qnJ ver com o moJo 
pelo qaul se manifost:1 o oloitoradoi 
. Pois o Govc1•no, que so diz incompotonto 
para ·iniOI'Pi'ct:lr as leis que tem do il.~ocutar, 
considet•a-se tal pnra intJrvir no rogimon 
da con;eioncia do povo que alego 1 

Que rolo é c.~tQ com ;·ela~iio ao Districto 
Federal I 

A verdade, Sr. Prc>idonto, é quo C• SI', 
Ministro do Intorior, autor ·desta situação, 

·pJ•ctendo por todos os meios impediL• que o 
oleilorado se m:mife>to. E ou apt·uvoit~ o 
ensejo para docia1•:u•, cm nome do partido 

·republicano, quo o sou oloilol'ado tom·o mais 
,. fi1•mo proposHo do so manlllJstar, livro o 
COI't'ectamonto, e pa1•a dai• á mlnh •, doelara
çiio o earacto1• do um compromissJ, tomo a 
libCI·da~o do convidar todos os Sr>. Sena· 

.dores ti sorom fi>caes 11;1s dilforontes secções 
do 2' distrlcto, ~uando lnuvor o\Jição. 

Não, Sr. Presidente, não. havia motivo 
plausivol pa1•a o adiamento da; eleições; o 
SI'. MinisLro do lnt<>riot• illudiu o \ilustre 

·Sr. Presidenta da ltopubiioa quando os 
·al!ognu. 

Do hl maneira, Sr. Prcsidonto, estão, no 
· dcc\•oto do 4 do cor••onte an:wchisndtiS as no
çúoa constituclonaes que nollo se lõ: · 

<ltesolvc que a o!eiçãn, cujo procJsso se 
toria de iniciar a 16 tlo agosto cot·renlo,fiquo 
adiada atll quo, resolvida a d<1vida. posstt o 

·Ministro do llslado da Justiça o Negocias ln ~o· 
rlores detorminar,na conformUaao do art.Ol 
da lei n. 35, do 26 de janeiro do 18il2, outriJ 
dia para Ot"CoctuaNo a <ll.a oiolçiío.> 

Nao sou formado om direito, Sr. Presi· 
dento, nilo tenho, portanto, compotonoia 

·para dlscutb• assumptos quo com ln! discl· 
pllna so relacionam; no om1nnto ahJ•o a Cons· 
tituiçiio o noi111 encontro que o Ministro ll 
um fnncclonariu do oxcluslva confiança d9 
Presidenta d~ ttopubUca, que lho subscreve 
os actos apenas, o, como si o legislador cons· 
tltulntn protonrlosso apagar do scom1rio go· 
ve1•namontal a llgurn do Ministro, nem ros· 
ponsabilldado lho dou pelos conselhos· ao 
Ohel'e do Estado. · 

Assim sondu, o assim <l, pot·~uo i8to ostl1 
oscl'ipto na Coustituiçiio, o Ministro não 
tom podm• pat•a cous" nenhuma o conso· 
quont.omonto niio sonl ciio quemprlilc dotor
JDlnli.J• outro dia p:mL ollbotuat•·so a ololção. 

Esta ma.tm•ia tum jtl intorpl'eta~ão authon• 

«Quando o Sanado não reconhecer valida 
a oleiç[o do um Senador, ou nos casos do 
morto, ronuncla ou perJa do mandato, se 
fará a devida commtmicaçiio 110 chofo do 
re.~pecttvo E8tado ou ao Prosidonto da ltopu •. 
bliea, d a vaga po1•tnnccr ao Distrlcto !?c. 
dera i, par <L que se procntla a no vá ole!ção.• 

Niio tl, portanto, o Ministro quem marca o· 
dia pa:·a o ~leito, mas o Prosldonto d 1 ltopu· 
bllc~. 

Sol que na lei so oscrovou por oqul· 
veco-o Ministro- mas uma vez que neste 
rcgimnn o Ministro n~o tom podm•, os do· 
Cl'otus gJvm•namontaos não dovom l'Opotir 
os equivocas das lois. 

Aqui il para notar-se quo o Sr. Ministro, 
que se inspirou no art. 61. da lo! eleitoral 
do 1892, pam arrogar·so aauturida•lo incon· 
atltnclonal do maJ'Car dia par.• a cloiçiio, não 
notou que citava o;~o artigo nm fals6, pula 
nollo não ~o podia apoiar o Governo para 
ndu•r oloiçüos, porque, ao contrat•!o, a~uollo 
dispositivo de lei iiltimn·o a qno, ;verillcada 
a vaga, mando procedei' lmmodiatamento il 
eleição. 

Do que acabo do expondor. Sr. Prasidonto, 
so devorá c~nciuir que nom na Constituição, 
nom nas lei:: auferiu o· Govomo com potencia 
ou autOl•ldado p~t·a adiat• oloiçiios ; quo OS>'J 
adiamento não so justifica com J•azões do 
ot·dom publica. nom do intorossJS gernos, c 
que obodocou aJ plano do Minist1•o do ln· 
torior do anat'Clllzar o pleito do 2' dlstricto 
para consoguü• poia astucia o <[UO não pl\ilo 
alcançai' pela l'ol'\o:L empregada no piolto do 
lB do lbvorciro: · 
Qu~. sujeita a. dotJt•minaçlío do dia. para o 

novo Jlloilo il decisão da duvida sob1•o a lo· 
gnlldado ·ua~ mesas pelo Senado, podoJ'á oiio 
nunca mais ao J•ea\iznl', pois o Senado, que 
niio·<l co1•po con~ultlvo, não tom com potencia 
p~ra, pot• moio do p:~recm•os,. inteJ'Pl'Oiar 
~m. . 

Quo os actos do Sr. Ministro alvejaram a 
auarchiznção politica do Dlstrl"to ·se devo 
concluir, o será facll domonstl'lll' que S.Ex. 
estendeu fUIÍ acção ao futut•o para que pot·· 
I)Ul'O nos .ftll!tOS da DOJS!L histori:L SIUL iotor· 
vcn~iio lliegi ti ma o porturbadOI'a, 

Com olfoito assim~. Sr. Presidente, o para 
amrmal·o bastnr:t ao Senado rofiootit• sob1•o 
os soguitito~ 1\lctos: . 

A lo\ n. oso;: de 29 do dozembt•o do anno 
passado, pelo § O• ·do at•t. 7• foz ccs~ar as 
t'uncçõos que commottora I!. juuta eleitoral, 
rovm•tondo no Conselho Munloip~tl as fun·· 
cçOos poliLicas que lho de1•a :• lei n. 351 
de IBO~. · · 
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, !\', po1•tan!.o, fói'a. do duvitln. qno no Con· 
SQ!ho compete, cJnstituido como dotm·mina 
aqnoUa. lo!, ologor as mos.ts qno devam pro
si di r a•jS pi~itos, qu'.lndo olhll so tenham do 
roalizni', Mas como a lei ele 1892 ostaboloco 
qno'só vintodias a.n tos da eleição devo o ehofo 
do goJvorno municipal convo~al' o Con~olho 
para as oloiçõos das mesas, scguo-so quo os ta 
.circums:ancia do prazo ~ condição essencial 
li validalo dos actos do Conselho. 

Pai< bom, Sr. Pt·os.donto, com o ma.lo1· 
monospreso da lei o Sr. Ministt•J tt~onsclhon 
q no so oiogessem as mo;a~ p.tra todus as cir· 
cccmsci•ipçõils oloito;'iLCS dosto Distrioto, e o 
. Ounsolho, apn•1r do estai' completa a ropl'O· 
son tação dos 1" o 3• districtos, o do não 
ocoo•·rer· a hyp >thoso do novas oleit;ües, pt'O· 
coclou.jiL a oloição das mosas do tacs dl~· 
t1•ictos ond~ não ha oloições lll'Oalfsar o quo 
são nullas pa1•a. as quo p~r ventm·a ooooT·r.•m 
.poh renuncia do algum momb:·o do cou· 
grosso pois a cóndi~ão ·de logalida:io é quo 
soj 1m oloitas 20 dias antes do plilito, quando 
nib l'ol'oma\ quo tenham presidido 11 eioi>ão 
da logisiatura. 
.. 0 S!t. PRESIDENTE-LOmiJro ao honrado 

Senador quo O>tá esgotada a hor<~ do expo· 
diontÍJ. 

0 SR, BAR.\ TA ltlllP.IRO-Croio quo não lca 
numm•o para votar a prot•ogação ;· poço, por 
isso, a v. Ex. que mo con,orvo a paiaVI'a 
pa.1•a ~ontinuar amanhã o meu discut•so. 

O SR. PRES!DENTI~-0 nobre Sanador ficará 
com a palavra pttra amaÍlhã. 

ORDl~M DO DIA 

do oogonhoiros tln comai'oa do Gual'npuava, 
]lat•a dtll' outro destino a. ossns estradas qcco 
não o do o>tradas de feno, para a.s QUILOS 
ain1la. nlio est~v" dotm•min1lo o tmçado. 

M11; o Sr, Senndot' p3la Pat•ahyb~ niio so 
dit•iglu poio terreno d~ politica gm•ai o l'orlu 
!'1'anc1mento a quest[o no torrono mililttr; o 
''foz com tal a.lomntam.onto, com L~nto p~· 
lrf,\l;mn, quo recebo o que S. Ex. diz cJmo 
um incihmonlo ao Sanado no qne diz ros· 
peito i\ m·~anizlç1io d11 dofos~ nacional. 

A Commissi~ do Ma1•inhu. c Guert',l podia, 
nost·a momento, discutir• as emendas do 
S1•. Sen11dor pela Pamhyba, mas, p~1·~ mais 
facilitar o sorviço do Senado, limita-se a 
pedir que ollas Bojam appt•ovnd,ls om 2• dis
cussão, porque, depois do appt'iJVadas, om 
nomo da Commi;siici, l'oquorot•oi quo do 
novo a alia voitom o ahi, om seu solo 
par~ ondo convid~romos o nosso. hom·~do 
ooUoga, o Sr. Sen;1dor Alvaro Machado, 
travar,Imos a. discussão o com mais pro· 
volto para o Son11•lo virá um11 rcsoiuçío 
quo lho sm•viril' do b~so pll'a uma votaç[o 
segm•a.. 

Po:•ta.nto, pedindo appr.ovação das mncn· 
da; do Sanador· Alvaro Machado, não q'IOI' 
dizor que concot·Jamos com olias, como 
pódo parecer, mas o fazemos npona; p~ra 
facilitar o serviço. 

Dosto m~clo, .ro~uoil•o que, depois do ap· 
p:·ovaclos o pt·~,iceto o as oiuondas, vo!tom :L 
Comu'liss[o do Marinha o Guerra p~rn novo 
parocor. 

OSn .. PmmnENTE-V. gx, devo aproson· 
lar o rcquorimouto depois do approvadas as 
omondas. (Pausa.) 

Ninguom mais pJdindo ~ pahtvra, on'Ot'l'll· 
PORQAS D" TERRA PAlio\ O icURClCIO DE IOJ3 Se a di~cussão. 

·. Continc\a om 2• discusiiiio o art. 1' ela pro· 
posi~iio . <la Cnmar.t dos Deputados, n. 58, 
.do iU03, 'lixando as foJrças do tOI'l'a p:n•a o 
exorcicio do !904. 

Entra. om discussão o art. 2'. 
E' lida,· apoiada é posta. conjunctamonto 

om discus>ão a seguia to 

EIIENDA 

O 81•. Pl.-ell Ferreira (') -
Si', Prosidonto, na qualidade do ro!nt~1• da Ao.nrt. 2•:, sub~titua·so: O yoluntarlado o 
Commissão do Mat•lnha o Guerra 011 devia sortmo contmuamo a sor fmtos, segundo a 
tencapondldo lmmodiatamonto ~s observa· lei n. 2.551!1 elo _ 2U do setombro ,do .\87•1, 
çõcs· folias pelos il!u.tros Senadores polo p11• co1!1 ns ~Odi~caçoes doart. 3" da lo\ n. ,o A, 
t•aná o pola Pnrahyba do Norlo. do .lO do JILO~Iro do 18021 SIIJ!.Primido o pa· 

· O honrado J•ciprosenta.nto elo P11mnll, como ragt•apho n•uc~ 1la mochfic~uo O• closto ar· 
o Senado· viu, tt'aton da politica go1•al da 1\go o s~bsUtu1das , as. ·1~ o a" p~ln sognln~o 
Ropnbl!ca o quandro so referiu ao Ministro d!Bposlçao: Dtts dat,boraçoos. da~ JUilltt.< rcyo
cla GnOI'l'a, com t•elaoão ás ostl!Adas do fori'O sm·as cabcl'd •:ccu•·so, com of~o•ta susponswa,. 
do Paraná, S. EK. fez por si mesmo 11 do· do qualquc•• c.•da~ao ou elos mtc•·ossarlos, nos 

·l'esa do acto do Govomo, retir.tndo 0 batalhão Est~dos a DISil'l;tu Forl01·at, 1'"'" o E.tado 
Mmm• do Excl•cato, -1)110 lambem ::clm•d pelei 
{td obsol'vunoill · tb ttl'l. 81, § 8', 'd" Gomti· 

'') :•:t~l!·t!J'C\l;'t•ill:ilo ,(!li fl'·Vib~! llclo orntlor, lUiÇt[O, , , . 
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<H ANNAES DO SJlN,\00 

Continna.rão cm vigot• o al't .. 4" tl11 ultim;t 
da.~ lol.i citadas o o pal'agl'apho unico do 
;n•t. 2' da lei n. 394, do O do outubro do 
1800. 

Paragr.tpho unico. llotorminado po!o Es
tado Maiot• do Exerci to o numero total do 

E' lida, apoiad;l o posta. conjunctamon:o 
cm discussiio n. .soguinto 

pt•aças a sm•om roa.lmonto incol'pm•a.das ao Ao art. 7', Bubstitua-so: 
olfactivo do o.xot•citu dul'anto o oxcrclcio viu- o ostado maior do exercito torá dous re
douro, solicitar;t o Ministt•o tia. Gum•,•a, dos gi~l.ros: um dos volunta.rios, segundo os E~· 
Prosidontos, Governadores o do Mini~tro do t.mldo onde tenham verificado praça, para. 0 Intm•ior, os contingontus lL quo são abri· fim do dcduzir·>O do contingente a ser sor· 
~a?us os l~s~ado.~-o o Dist~ict.o Jodoral, n~ toado cm cada Estado (Constituição 11rt. 87 o 
1ilt~a do .lt t: ~· da Consl.t&t~Lçao. Os 9°. SOU! parn~raphos) o nttmoru d•Jquollos. VO• 
V?tn~~. csta.du.t;~ o o .. ~ltnt~!~o ~lo l~toll.0:· lunt11rios; o outt•u d:t in;ctip~ão duH rosm•· 
p.JdmaJ complct,Lr o ot"amz,u 0~~0! conttn vi~tas do oxm·cito o mai~ ub ·ct'Vtwõos corro· 
gentes com pt·aç:•~ dos cJrpos poltcmos ttUe, ht·ts ' • 
vuluut:u·iamonto, _por• tlollllLt'açiio oscl'ipta, ' '' · 
qtJizot·cm sct•vit• uo oxot•cito pelo tompo lo· Sala das so;sõos, .J do agosto do 1903,-
gul. -AI1•m·o Jllaclu~tl o, .. -1/vm·o .1/aclttlflo, 

-
Ninguom podindo.a p:Liavra, encerra-se a Ninguom pedindo 11 palavra, oncm•ra-soa 

discuss.'io. discus.~ão. · 
Seguc·i:iO om discu~são o a.rL 3°. 
I~' lida, apoiad;L o posta conjunctamonto om 

discussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao art. 3° a~cpoJconto-sc: 
§ I." Fiado o sott tempo do sot•viço activo. 

soJ•iio liconcind·t>J as praças, fir.an.lo. poróm, 
obrigadas, dcntl'o dos trcs annos subscquon· 
tos, como rosot•vistas rlo oxot·cito, a accudi· 
rem ao chamado do Ministcrio da Guot•t•a, ás 
fileiras, não sú p11ra as grandes manobr•as 
ot•denadns polo Govm•no, como parlL a passa· 
gom tio Exot·cito do pó do paz para. o pu 
tio guorr.L. Esses reservista~, Sub pena do 
infracção das lois milit:Lrcs, apt•osontar-so· 
hão nos corpGs indicados, cot•rondo as dos· 
pozas do transporto por• cJnta da União, 

§ 2.' S~riio ta.mlwm infJ•actot•os dessas lois 
o~ rosot•vl>Las que so auson tarem do torrito· 
t•io da Ropul•iica som prévia licooç~ do Go· 
vorno, dontro do tompo cm que devem por· 
manJcot• na t•osm•vn, o os quo, dm•anto ossc 
mesmo tampa, som aviso no com mandante 
Llo corpo n. qno portoncom, mtuiat•om elo rosi· 
doocia o nà? so aprosontar•om ao commnn· 
dnnt3 elo corpo a quo dovom pot•toncor, cm 
vlrtulo dtt sll.uaç~o do sou novo domicllio.
Aiuaro M<ichado, 

Ninguom pedindo a pttlavra,. oncorrn-so 11 
discussão. 

Sognon\oSo cm cllscussiio, qu1 se onc:n•c•a 
~om dobtt!o, os nrts. 4°, 5'e 6". 

Suguo-om discussão o art. 7•, 

Soguom·:jo otn discus;;ão, ftno so encerra 
somdobato, os arts. 8' o 0', 

Procodo-so ;tvotaçiio. 
Posto a. votos, é approvatlo o art. I•. 
E' annunciada votac;iio do ttrt. 2°, 

O Sa•', Alvnro Mnebndo (pcl11 
o•·tlmn) rc~um• pt•ol'oronci:t n 1 votaçiio para 
a omondtL subst1tutiva. quo olfcrocou. 

Consultado, o Sona.lo concodJ a profo· 
roncia. 

Posta a votos, é appromda a omont!a •. 
Fica substituido o art. ::• da pt•opJslçãu, 
Posto a votos, ú approvado o art. :J', salvo 

a. omcntb adtliLi VtL ull'Llt'ocitla pelo St•. AI varo 
Maol.ado, 

Posta a votos ú approvada a omonda. 
Postos~ votos, siio suc:lOssivamoÍlto app:•o· 

va.dos os a.rts. ·l0 , 5'1 e 0°, · 
II' aonunciad1 a vot~çiio do aJ•i, 7', 

O Sr. Alvnro 1\lnebmlo (pc/11 
oc·dcw) t•oquor pc•oforoncla n:1 votação p:1ra. 
n omomla stcbstituti\'a quo ofi'ot•ocou, 

Con!ultado, o ScnadJ concedo n prol'o-
l'oncia. 

Posta a votos, ú apprJvadn a omond~. 
Fica substltuldo o nrt. 7" da proposi1•ão. 
Postos !L votos,são succosslvamouto ~PPI'O· 

vudus us arts, 8" o o•. 
ll' 11 proposiçiio, assim umon,lada.,a.~optada 

o ll11S~11 plll'u3• discudsitu, 



S~SSÁ:o EM 8 Dll AGOSTO Dll 1903 

E' lido, vosl,o om Uiscns::iÕ.O u som doha~e 
approvrulo o soguintQ 

Rcr[liOiro qno n proposição n. 58 •. ilo IUº3, 
com as omcndas a.ppt·uva(la.:{ cm 21~ lltscus:mo, 
volto :1 Con1míssão do ~'larinllo. c Uuor•ra,. 

Saht dns sessões, 7 do o gosto do JDO:l.
Pil·as 11tJI'I'IJil'ct, 

O Sr. Ps•e,.,idente·- g,l,tt esgota. .. 
d:1 a mal,m•lrt cllt 01·dorn riu dia. Drtrei a. ptt· 
lavra ao.; S1·s. ScnaclOl·cs quo a QIWtrum 
]1ara lt1snmpto 1lo cxpmllcn!,o. (!'•"''".) 

Ningnom pedindo n pabvrn, vou lrivanl,ar 
a. scs:3ào, 1los1gnn.ndo pttm ordem d.o dw. da 
SJSstio ~cgulntn : 

~tL discussão (l:t Pl'O}lOSiQãO cJn can:OJ'IL dos 
llopu tarlos n. 47, do 190J, ;~ut.ot•tza.ndo o 
Prcsiclcnl.o da Ropu!Jiica a ahl'tr 110 Mtntsl.o· 
rio rltt GuOl'l'a o ct•cdito oxtraordlnario do 
002.~, l1tt.L'1L pngamontu úo ordenado qurJ co~
pcl.o uo p~tlagogo .aposentado ~114 Comp~nht~t 
do Ap1·oniltzos Arttllcos do oxt.tncto Arocn.tl 
do Guor•l'a rlu Estado do Pol'nambuco, l.onen· 
to honortll'io ,Jou~ulm Antonio do Oliveira 
lladuon ; 

2• discussão da p!'oposiçiío da Cam.wa dos 
Deputados, n. 50, do !BU3, ~UI.Ol'l'l.ltll!l~ n 
Pl'Osirltmtc cltt Republica a abt•rt• ao ilhnts
tat•io da Jnrlustt•ill, Viução o Obt·a~ PuiJ!tcns 
o C!'odlto oxtraot·ditutl'io do 4:5:1R~O·l0, p~1·u 
attondm•ao Jmgrunont~ rios voncirno~tus ~no 
compotam aus ongonhou•os Cnot<too Colai do 
C~tmpos o .José uo Napolos _'l'ollr.s do Jlçno
.zo.i, tlit•cctoJ'OS gct•a.os. o ,JO::i!! Dtntz Vtlln'i 

Pi•esiclencill do Sr. AfJonso Jlt..'mW 

A' mola ho1•a dnpois do melo-dia, aln•c·s" ti 
:-;ossãa n. quo concorram os S1·s. Senadoras 
l'inheh•o Mnchnrlo, .J. Cttlunrla, AIUC!>Io Gon• 
çalvos, Nilo Po(·n.nhn., Cosltt Azevedo, .Jo. 
nuthas Ped!'OS<t, Gomes do C";tro, Bolfol't 
Vieira, llcnollicto Leito, Pil•<Js Ferreira, AI· 
v:~1·o J\tontles, .lnã.o Col'doiro, li'orl'Cirn. Clm\·es, 
Almohla liar'l'oto, Alv;u•J M11chado, Slgls
mnndo Gunçnl·;cs, Manual Duarte, Olymplo 
Campos, Ba1•ata Rlucil•o, Thomaz Dolphino, 
Lopes Clmvos, l'r•anclsco Glrcerlo, Alfl•odo 
11/lis, Ur·lano do Gouvêa, .Joaquim do Souza, 
Rodrigues .Jardim, Joaquim Murr.inho, Me· 
tollo, A, Azm·o·.lo, Vioento Macimdo, Bra· 
zillo üa Luz, Gustavo !Uclnu·d, .Julio Frota o 
Ramiro llnrccllos (:J4). 

Deixam <l:J comparecer com c:tus~ partid· 
parla os Srs. Henl'iquo Coutinho, Constantino 
Nory, Pacs do Carva.lho, Justo Chormont, 
Mu.nuct B:tratrt, .Nogueira Paranaguá., No
gueira Accloly, .Jos6 llcrnal'do, Pod.l'o Velho, 
Gillllll o Mello, Jtos:L o Silva, Horcnlano Ban. 
doil'll, B. do Mondonç:t Sobl'!nho, Mru•tinho 
Ga1•ccz, Coelho 11 Campos, Arthut' Rios, Vit•· 
gilio !Jamazio, Ruy Barbela, Cloto Nunes, 
~l<tuolra l.ima, Mat•tins Tol'l'cs, LnUl'O Sot1rú, 
Vaz rio Mollo, Buono Jlt•andão, Feliciano 
Ponnu, Follppo Schrnidt o Rttmiro Bar
collos (27). . · 

g• lida, pJSI.a 0111 di.;cnss~o o som debato 
npp:ovada a autr1 da sos.sã0 antm•io1• •. 

O Sr, 1' Sem·etut•io declara !JUO 
nihl ha expodiento, 

Bons, dit·octoi' rio socção tla. StlCI'tHal'ia. tlo O Sr .. ,·~n !iiice·t~cttu•io M' os .~·n .. 
mosn1o "Jinistot•io, no poriorlo rio 12 do n~ostu. guintos 
14 iG t\(J OrliUlll'O do !:JU2 ; 

2~ Uiscnssão da. pt•oposiçiio dtL Camal'tL dos 
Dopllllttlos n. 34, tiO lDü~, 1\lltO\'ÍZ;nuo ,0 

. Pr·usidonto da 1\opubllml n. concedO!' Hcts 
mezo; do liconçu, com ordonndo, u Munool 
Cantlido Curdoil•o IJias, oncal'!'og;l'io 1\o llopo. 
~lt.o :lu •l" tlivloão dlt Estmtla rio Jlorl'O Ccn. 
tt•ttl do B1•azil om JH'ot·ogllção d do igual 
tempo que ohtovo rio Congt•osso. Nacional, 
pal'tt t1•ata1' <111 sur~ samlo unlo julgar cnn \'C-
nfonto. ' ' 

Lovanla·sn a sessão tis 2 horas dtt ~trdo, 

j3onn!lo Y, H 

. PAIWCERcS 

N. s:J- I003 

A propo>i~ão n. 20, .do 1003, da CamaJ'l[, 
dos Doput.arlo.>, rlotoJ•mintl quo fiquem aboli· 
das as accltmulaçUus . dn.s cadoilns do logici~ 
o das rio iittm·atura do Jntbrn"to o do gxtcr· 
nato do rJymuaslo .Naclon:d. 

Do l1tl providoncltt resultartL o dostlo!Jr·a
mento dessas cn.llolras, isto 6, CJ'o:wii.o tlo 
lliiHL cn.ttoit•a. do lvgictL o de 11111 c;~duirn. tln 
llnoJ•tllm•a, po1·quanto, o que v!s11 n Jll'OJJO' 
sit;ào ú quo, qnor o Intorrmtu, quOL' o .Extut',· 
nrcto, tonlt:~ um protbssol' oxcluslvtlll!Oillo 
sou do c11tltt nmtt dos"ts tl!sclpllmts. 

Mais do quo 1\ Commlssno do Flnu.nças cabia 
1\ do Jnstl•ucção Publlc~ onun~iur.so sobr~ 
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G6 A:Niü.!ls bo sEliADó 

a convenloneiltl~ moJith o ollit o l"oz om 
son~it!o alllrnmtivo pelo sou Jllll'CJ~t· de :lO 
do julho ultimo. 

A Commlss~o do Inotl'llcç'Lo Pnullca t!tL 
. Crtmat•a ttos Deputt~dos, cm ,ou p:u•ooet• do 

:10 tle ngost·J do !DOI sou;•o o pt'oJocto n. O 
do mesmo anuo, que se coni'Ct·tcll na pt•opo
siçiio ora sujeltll aJ Somulo, cxpeltdeo consl· 
dm·:~çõos·qno, pJr mal'!)CCL'Orn u. attllUI}lO do 
Sanado, aqui viio tt•anscriptas: 
«Duran~o o oxtincto ro~imen monrLrchico, 

cegltttndo-se 1io l'undlr om um só e.l~rtl!clo· 
cimento do ensino o Internato o o 1\xtel'nato 
do on1.ão Collogío Podt•o·ll, hoje Gymnasio 
Nacional, dotJt'minou-so por lei que, á prJ· 
porçiio que l'ossom vagando, so J'unt!lssom 
cm uma só, conunum aos tlou.~ csr.aboloci
mont.s, u.s cadeira::~ ospccl1.1.es do cada. um 
dollos. 

Vagando uma cadoh·~ de logica o uma do 
Jlttot•ttluru n~ vigcneia dcs;a loi, lin·~m 
alias con~idm•ada~ illJlJll'imid:ts, o o lonto da 
do outt•o ost~holecimonto tlcou obrigtulo a 
locciunar nos dous. 

Algum tempo depois tiJi !LtjnOlia lei rcvo· 
gada, mas pnrm11necomm fn;ulldas a< cadoi· 
t•as d;L•JIWilas duas disciplinas. 

Depois disso já estivot•am vagas as cadoit•as 
do francozo outt•as,pecttllares a cada cst.abo· 
loeimonto, o foram 11rovtlia> de tontos Jll'O
Jll'ios, o tJilC pruva qllo ~ inconvonlonto o 
roglmcn da at:cumulação, Não ~ mesmo justo 
quo osso reglmon soja mantido sómonto para 
dous l'ntos, quo pordom parto do sou tempo 
om. transítar do um para outro ostahcleet· 
monto, além do torem o sou trabalho au· 
gmontado. 

Uomais, 11or oouvcnioncia do ensino. o da 
disclplimt do cada um do; Institutos, tlovom 
o !los ter lentos proprios, 

A Commiss[o do Fmanças niio so oppüo ;t 
modlda propost.a, ,irL aJllll'OI'adtL pelo 8ontLdo 
om 2' discussão, o quo lbi sujeita no sou 
exumo cm virtudo do roquerhnonto do um 
!Ilustro Senador, 

Sala das Commissüos, 7 do agosto do !D03, 
-Fclicili110 Pmmn, PJ•e::~iUunto ,__; Si!Ji.~mu/l(ln 
Gonçalves, Rol~tor.-Aivm·o Jllachm/o, - J. 
Joaquim de Sousa.- .Tusto CluJl'mont. 

,N, 84-lll03 

1lxtlnnt.o o Arsenal do Guot't'll do Pomam· 
hucu, t·ocln.ruou o 'funccionu.t•io, a. CJUO!ll so 
t'ol'uJ•u a propo~içilo, n. sua aposontaduriiL, por 
conf.al' m:tis do 10 anuas do serviço, uchat'-So 
iuvaliúo o o;tat• comproltonilido nos to1•mos 
tltLs loís ns, 157 ,do 5 do ugo.lto do l Bl3 o 2U~, 
do 3 de sotombt•o do !BO:i, que, modific~>ndo u. 
n:ttUl'cZtt do emprego do mostro do ofilcinas 
do; Al'oen:LOS do Gucrt•a, ostondot'tLtU·lltcs o 
dit•oito ;t aposentação. 

Inspeccionado o rofct•ido mostro Thomaz 
Oal'!'oto o considot·a1o inl'alitlo, foi aposen
tado, do acc~rdo com a loi do 4 do novmnu1·o 
do iHOi. Como com ti oxtincçi'ío do Arsomtl 
ilesappa.rocou do ot•çament.~ 11 verba por ourlo 
o :lo pet·cobia o respectivo o!•Jonado, rccla· 
mou o pag•monto deste atti a llat.a tia tiPO· 
sJntadoria, o tl osto o llm do nro<llto, fjUO a 
proposição autoriza. 

O rt•osidonto da Republica solicitou cm 
Monsngom úõ ~ tlo agosto do l 902 o ,iusllll· 
cuu·o com a exposição quo a esse l'espoito 
lho uit·i~itt o Ministro da Guot•ra, a qual 
tLcompunhou a mesma Mensagem, 

A' vlsh do o~pJsto, ~ li CJmmissão do Fi
ntlnça; tlo pat•ocot• quo soj~ a pl'oposiç[o ap-
prov~t!a. · 

Si ;Lssim succodur, o Sen~do torá nutorl
ZtLdo n~ actual sos;ão legislativa os SjgUill· 
tos Cl'Cditos : 

Quinze oxtm
ordinaries .• 

1'l'OS supple· 
montaras,. 

Um especial 

P:tpol ÜUl'O 

2.120:505.$181 8:400$000 

120: 002.$912 
1 ' 100:000$000 ------- ------

Total 2.250:408$093 l. 108:400$000 

Sala das Commlssüos, 7 do agosto do 1003. 
-Felicitwo Pc111w, pt•oshlcnto, - Btmcdicto 
J,ailc, rola\or.- Sigismmulo Gonr«lvcs,-J, 
Joaqaim da Sou;a,-Juslo Ohcl'mont,-Ah·cu•o 
.Vaclutdo. . · · :~:.. 

PROPOSIÇÃO DA CM•lARA DOS DEPUTADOS, 
N. 52, DE l OO:J, A. QUE SE rtEFER.E O l'A• 
HECE!l suruo1. 

O Congresso Nacional l'osolvo ·: A pNposiçao n. 52, dcoto anno, da Camat•a 
dos Uoputados, autut•iztL o P1•csidonto da ll.O· A1•tlgo unico. Flcll o Pt•osidonto da !!.opu· 
publlc:~ a ;Li!l'lr uo Minblot•lo diL Gum•t•tl o bllctL ;tulorlzado a abl'il' ao Mlnlstot•lo da 
cl'odlto oxtt·.1orúinnl'io do 5:0:i3$7G:l pl.t'a 1lll· Guurra o ct•odito oxlt•aordínal'io do G:O:í3$i6:l 
gamMto do ordont1do ao mostl'o úli olllclna, pat•a pngamon~o do Ol'tlonado ao moslt'O do 
11po~mnado, úo oxtincto Al'senal do Guol'l'll olllcino. aposentado do cxtlncto Al'scnal du 
do Pernambuco, 'l'ltomaz Ant•mlo 11r,1nclsco Guot'l'IL do ll,tatlo do Porrmmlmco, 'l'homaz 
llal'l'oto, tio l!J do janolto do JBUU a 20 do Antonio Fi·ancisco Unl'l'Olo, tlo lO tio janoll'O 

·julho do 1001. do 18\lO ti 20 do julho <lo 1001, r~zondo us no· 
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SESSÃO EM S DE AOOSTO DE 1903 .67 

--------------------------------------
coss~l·ias oporaçõos o I'OVogad!tS ns disposi· 
cõ·Js om conLrnri·•· 

Camnra dos Deputados, 22 do julho do 1903. 
P. da Paula O. Guimw·,rcs, pl·csitlonto.
Jl/wwel de Alencar Guimard11s, l 0 SllCl'O~ario. 
-1'/wma: Pomptm Pinto Accioly, 211 Sccl'C· 
tario. 

N. 85- 1003 

pporluzom 130:000~. rtno n. União ó obrigada 
tL png1~r, alóm do-~ juros dn mót•a. o custa~ 
}lro ,-utu. 

Entretanto, :L autot•a, parn. oxccuo~io di~ 
sontonça, roquorou li~uidação, o o~ttt tez-se 
modianlo arbitramento por louvados. 
Scmclh~nto li~uidação niTo podia ter outro 

offcito siniio ~l.o: J'azcr corto o liquido quo 
o aluguel, avaliado o porlido poJa autora a 
20:000.~ por mcz, não ora excessivo, dovltt 

Foi p<'osonto ti Commlss1io do Fln~nças ~ ser accoito o pt•ovaloccr, ccss:~nrlo o justo os
proposidio n, G7, do !U03, da Camara doi crupulo do juiz ao proferir tt sua sentença. 
Deputados, autorizando o P<·osidonto dtt Ro· Esta justo cscrupulo do digno juiz pat•cco 
publ1ctt tt abt•ir o crcdit.o cxtrtLorilinario do bem cltLro, foi lodo om fttVOI' lia ré, a União, 
~5·1:400$810, pat·~ cxocuçiio da scntonç11 do c não par11 a ovonl,u111idado do se podor pci
SUPI'OIIlO Tribunal Fcdm•al, IJUO conilomnou oMr n -su11 condieqiio: niio foi om f<Lvor <111 
11 União a pagar,, Cunha,Pamnhos & CJmp., tmtora, quo, s,,bondo molhar dos sou> ncgo
pl'incipnl, jut•os da mút•a, custas do Pl'occsso, cios o zolar dos sons lnl;orcs3cs, po1· isso 
pelo emprego, uso o gozo, durante ta mczcs, nxou o po:liu 20:000$ por mcz o não nmis, 
do pnquolo Parahybtt 11 ollos portoncontos. não fazendo csta.su11 aval1açiio dopondor do 
- Acomp ,nha a pt•oposlçiio unm carta rrr1nl· liquidação p~t· arbitt•amonto: tanto assim 
situria do pagamento, oxpcdidtt JIOlo juizo que tendo roqntll'ido vistoJ•itt o avaliação 
seccional do Distrlcto Jlcderal, dos d~rnnos causados, não foz o mosmo 

E dossli!'Oquisltoria consta o soguinto: quanto ao ft•ctainonlo ou aluguol quo cll11. 
A~uolla firma intentou uma acçiío contra mesmo, a autora, a1•bitl•ou, rcprcsonmurlo os 

a Umão, podin!lo a <JIIItnlia oort:t do ·108:076$, projuizos ou lucros cessantes, reclamados a 
do lucros cessantes u tlamnos ctmsndos,alam ~tt.andidos na. sontonr.~ o na accordiio, 
dos jut•os da móm. g clat•o lambam pa1•oco que o arbitra-

Od lucros cessantes, diz posit.lvamanto nn monto, na llquidaçiio, podia ficar lliJUem ou 
·potiçã:o da acção, siio currospondoutcs ao nlrlm do podido do .20:000,~; no p1•imairo caso 
aluguel do navio durante o tempo do 17 1/2 ficat•itl vorifimtdo quo o pÓdido fàra excessivo; 
mozos, a 20:000$ por moz, porft1zcndo a no segundo caso, que fàra rt~soavol o modo· 
somm:t do 350:000$000, rado, favoravol ti r6, mas nnnca para o 

Os tlttmnos causados foz arbitrar o pediu cJf,lito do sor a União obt·lgada a pngtlr mais 
por allo>58:ü70$. Total 408:070$000. da quantia podida pela auto1•a na acçiío 

Houvo contos tacão real da lido polo Pro- proposta. 
curttuor da Rnpublic11. Ora, osso aluguel fora ttrbitt•ado om 
· O juiz seccional condomnou a União a 28:000,$, isto ll, com axcossc do S:OOOA por 
pagat•a quantia ll~uid:t, diz, do 58:070$ por moz; o sontonoa. rJUO julgou a liquidação 
'damnos causados, voriOcados rllt vistoria ju· condomnou a União a' pagar 28:000$ om 
.!licial, a quo so pt•oc"dou, a tt indomnizat: o Jogar !lo 20:000,~ po.lidos, 1~2:000.~ am logat' 
que se liquidar do valor dos lucros cessantes, do 130:000$000. 
corr~spondcntcs a 11 mozos o novo dias (14 Subindo os autos por aggl'tti'O ao Supremo 
de março do 18U4 a 23 do fovoroh•o do 1805), 'frlbumtl foi nogtt!lo provimento, sondo o 
o não a 17 mozos a moia, como l'úi podido. voto dos Srs. Ministt·o~ Amorico Lobo a 

Paroco bom c!lro que o juiz osct•ugulisou Bol!'ort Vloir11 para quo so roduzissa '' mo
do ilcccit:lr como liquido o alu~uol !lo .0:000$ ta1o- loi:000$000. 
pot' m0z, multo oxprassamonto avalhulo o A minuta do aggravo não está na car·ta, 
pojil.i vamonto podido poJa autm•a na patlção o pot• isso não pódo n Com missão conhccOl' 
da acção, pot• sot• ubt'a só da pa!•ta in tores· os sous l'undamontos. 
sada. · Do cn.~o idontlco se oacupou a Commlssão 

O Supremo Trllmnal Fodornl confirmou no anno findo, caso oocorri!lo no Rio Gl•:tndo 
om pat•La a son•.anQit, condomnando 11 Uniüo do Sul. Contt·a a União 1Ura intentada 
a Jiagnt• tiío srlmento os projuizos, (lucros acçiio, Dll qual so podia o pagamento do 
ccssantos), corrospundantos ti lois mczcs o oot•to numot'" do camllos, tomados poJas 
meio (l•l rio mlll'ÇO a30 do setembro dul80·J), fut'QIIS logttos na u1tim:1 rovoluçiio, docla· 
o v. ambas as pat•tos nas custas om propot•çiio, ramto o aut.ot· o Pl'll\'" riu ctula um. O juiz 
Como ttLmhom o Uzct•a o jui~ a yuo nn suo· ~:~cecioniLI con,lumuou IL pagat• o tpru Jb:;!'lo 
tun~a ap[tollittl:t. · llquiilado ua oxocução. Fnittt !L lltJUidação, 

V li-so, pois, tjUO os sois o molo mozos !t l'ot'!Llll os cavai los avaliatlos om ~~·o,o supo• 
l'nziio do ~1!:000~, nlot• podido pela autora, l'iOl' ao J!Cditlo pulo autut• ntt IICÇ!IO, O mos• 
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mo juiz seccional reduziu o preço, assim Ain1hL que a União fosso rcspon~wr 
nt'iJit.rado, ao poJido na accão, polox OXGO~sivos 18~:11110.~, só lho tocaria 

E neste cu.so qno ó cisp~cial n\'io SCl devo pu.~n.t• a qtmntia do G·11$i.15, sondo _ítbi•igad 
ver só:ucol.c ,/uso d:L laculd,ulh que tom o " uutoM n papn• íii0.~20l, po1s pC<!i 
juiz Pl'.':J. f.tZOl' rcducçKo no qHantw" 1lo arúi· ·108:Gi0.~ e g:mholl sú om 182:00:1.~000. 
tramoilto. Mas si al.tondoi'·RC a quo a Uniilo só 

Outros Pl'incipios ha qwl sii~ tlo rigoJ•o!ID l'csponsavcl por 130:000$, como xo disso, 
applicaçiio, quJ do mm sor attontlit!os. p:L;ramcnto ln duvido do cn.;tax s~ olom 

Da litís contost1çüo rcsulln. qunsi cJntra- qu:inti11 tio OH2;l;Ol3, que SIJ exige dn Uniii• 
ct.o, obt•iga.ndo c:ultt uma das p!Lt·to.s cm rc· f!lllLO!Io tlovn sr.r p:t·m pcl:t n.utO!'a, obrig:t( 
Jação á sontcn;·~ tlo juiz. Bsto só tem com- a União n •i5883~:: somonto. 
pot.oncia pat•a julg-M' u. fJHOSt.rto uu cauSIL t:tl Em snmm:t, 11. imparkLIWia. das custas p 
como foi oll:L posl~ om juizo, <tilstricto no tlitlas lliL requísitorin, com :L< nccroscitltt 
poiliilo [salvo juros da mora) ; n.lém do ]lO· posl.crioPcS ao accordão, impoPlando o 
dido niio tom com potencia parajutg,Lr, StLhi· ~:704$810, devo ser re•luzida 11 l :8l~Sl07. 
rin. dos li mitos, osphora ou medl:ta de su~ .iu· Rosumiuilo, parece :t Com missão quo ln 11 
risdico;iio, dllndo·sc ontii·J- de{ectw J>otcs· excesso do 52:000,); do princip:tl, HI:OlG82; 
tatis, 1lo juros o 98~81ll3 ilecus:IIS, tutal72:808.):1P. 

Pola sontcnç;t na liquidação, como jilficou o rtuo fitz uaixal' a import~ncia pe~id:L 1 
dito, vü-so que a Uniiio l'úi canllcmnada a roqnísitol'ill, o. está n~ proposiçã•J da C 
pagar2S:OOU.$ om vez tloo 20:000.$, pcJidos, mill'a, do 23•1:400$,10 11 l~l:~OO$:lu7. 
Mo ú, 8:000.~ a mais ; o bto Q uo, som nulli· X11 mesma propo~ição h·,, um:1 rccl;ificaç 
dn.do, niio póde sm• foi to na ien\onçil, quo a i':LZOI', dizendo-ao seis mczos o meio c n 
julga uma caus.L, monos o pólio sol' no PI'O· lü mozcs. 
cosso de liquidação, cm que so tom om visca, g,l vist,a do oxposlo pai'cco quo, ou SJ do 
antes do tudo, t•ostrictivamouto: I", o po- omcud:n· a proposiçffo ilntol'izaudo, .pot' 01 
1lido na acção ; 2", a sentença liqni<landa, do o ct·cdito do !81 :202$307 sómonto, ou roj 
accol'do com o podido, nas pal'tcs cm qnc l'oi ta1• a mosma PI'Oposiçiio. 
attcndido. A roquisitori:L do .Tuizo sJcciontll Ctli ox1 

E' osto um dos c:Lsos quo mm·cco o oxamo dicliL ant~; rio tempo, logo npós a sontor 
dos compctontos. cnllf/mHIInlr,,·ia na liqnhlaçü:o. 

Jlollo I'OSlllta quo a União, devendo paga\' A liqui,[a(•itO i! jll'Oliminar; depois tln roi 
130:000$, o;;l.á agora coudomnailu. a ptLglll' soguc·sc o ]ll'OC3Sso d:L oxocnção, abrindo 
182:000$, isto i!, 52:0000 maL;,-ultl'a pe- :•, iustimCia llola citação do oxecutarlo 

·" tita. CJiltlcmnaúo, pal'a. pagat• ou úotbn1lor-so 1 
J~ como os juros dossos lR2:00fl8 estilo con· ombtu•gos, que tonh:L 11 oppur,. dn nnllidr 

tados dosdo a conbsl.a~ão da lido, 011 impor· 1\o p1ocosso, inl'dngontcs do julgado, ou n 
tanci:L do 00:706$002, ha tambom um excesso <lificativos contm os oxco.;sus, o só ali 
do juros CO\'l'osponúontc lLO o'cosso (nltr1L ]lC· não luwondo malcl oppJsi~iio, nem roem 
tit:1)tlo 52:000.~ na importcLncia do I 0:0 IU$'1~1, púc\o sor expedida 11 l'oq nisllo\'ia. 
attingindo ossos dous exccs~os a somma do Assim, porém, não consta so tenha p 
71 :010$~84. · codido, 

Uina ousorvaçi'io dovo aqui sm• i'o1ta, o é: Que a Uniiic tem nocessidado de doi 
que os juros da morn. desses 52:000:), do quo doNo, pa1•cco claro. 
niio so cogitou na acçiio, o só apparocm•am Que a sentença o accol'dilo, mandando 
com o :J.l'uitrn.mento o su:1 sontmwa "'" !I tio quiüat• um podido do quanti11 cm•ta, não p 
rle:omb1·o de 1001, estiLo contados dosdo :!G to r o oil'oito <lo autoliZILr a condomnaçãr 
<lo selcmbJ'O de 1805 atil JS do fcvot•oiro do l'ilo HitJ'<t ]Jeliltt, par11 !U.vorocer o foliz au 
1002. pat•eco tnm!Jmu claro, do direito o não' 

E' os\:1 mora p.Jr caus:L absolutamcnto tral'iM' a loi. , 
ignorada, nunca exigida, nascido. do laudo Quo n~sto Cils·o especial so fil'lllO tL j1 
homologado polo Juiz, com lbrmal conüomna· prud:mCia, ~·UffiiL gJ'Un<lo nccos~Jdailo r 
cão o só por ost:l cxistonto o foitu r·xlgivol. ovitat• as con~oquenci~s do um moio nov• 

E não i! tudo •. A tiUiot•u. c 1'0 foram con· llggrtLvar a sil.unç~o dos ri!os, const.\tui 
domn~das Dl\i custtLS om propol'<;iio. Nilo um Cii>O dn oxcopçüo, om q110 rostn 1lo P' 
consta que assim o.,tojtL fclttL u conta. A; u. \'ogm que ó :L loí, podem u llnnl Qs t·.'uf 
cust!ls con\udns tLtd o J\CCOl'ilÜo do ~UJH'orno contlomntLdos-rr1t1·rr 1•dil11, no anociK 
'fJ•ihunal l'otloJ•al, CJUO ounllrmou em pul'to a tUU!t oxocu~fé", 
.~outonçtL do 1• los~aucia, niL hupoi'ltlllcia do Dovo·su ugun!''lili' a ultima palaVl'lL 
I :•l40$U96 são todas postils a cargo d:1 União illustl'!L\ios M:Lglstt•ados pat'tL iustL•ucçl· 
pura lmgal·as. · · rogl'lt, 



• 
,[ 

~ 
' '1 •.. 
u ''4 r ·l ú ·,, 
o .ii 
lt m '• 
~ IJ ',1 

·~ 
)· .J 
·;, ! ··\ 

n ; :··~ 
! ·~,"J 
i ···i 

n i :; 
~·1 .. ,. 
i, 

'• I .• 

i ' m 
' .'/ a· · .. ' l ,.,, 

lo '·· 'l 
' . 

-w '·;! 
i·,:.~ 

1·:'• 
~c 

!• ~ r-(,, 
a, i 'i 
Ji .. ·:_:, 

(~~l 
•·'·i 1':: 

•e· ~ 'I 

:-..1-,\ c a .~ :.:,:-~ 
; ... 
' '·" 

~:t, 1_ ... '1 
.. - ~~ 

so i" •I • 
.~ ~ ~r 

ou . , 
1011 ;,"' 
rio ' ·; 

10- .,.:\ 
1~1 ;.··,;, ...... 
so, '': -~-~ 

I 'i• 
•. . $ 

•o .. J~?l 
•'ti 

cn· : . .'•/ 
I - -~;: 

•,'...: 

11- ., 
O ''A';~ 

)<lO :tJ dJ 
~or, ~-S. 

l "-~~: on· , I 

ri~-
! 'l \ :·i .. · 'l 3.l1i\ :·_··· 

' do \_.;1_\·,j 

ndo I ·j 
\!'lO :-~~: 

··j SOl' :. ~; 
do 

I , .. 
~-:·,_, 
'.~ 

dos r:,.~ o o 
,_.; 

i·'·: 
: :~1 
:, '}. 

~~ , .. 

SE~BÃO JlM 8 I>B AOOS'l'O J)B 1903 

Dos dons alvlt••o> quo acabou do [li'OJlOI', 
a cummissão do flnanc}as pl'efurc· o sugundo; 
c assim t1 de pm·occr que a )li'Oposiç~o soja 
roj oltud". · ' 

A Commissiio de Finança:! opina polll 
adJp•:iio da medida. 

S:Li11 das CommissüoJ, 7llo agosto d•J 10m. 
- /t'vliciww /'1JIIlla1 Pl'CSitlcnto.-Siyi.mumdo 
Go11ralvas, l•olutol',-A/ua/'o . .llachadn,-J,,.~to 
ClwJ•muilt.-Bcllediclo Leite.-!. Joa!luim. !lc 
Suu::a, 

Si, no cntrct:mto, o Senado approvat• :1 PI'O· 
po>i(•iio, to11L :wtot•izado na actual scssiio le
gislativa os oroditos seguintes: 

Pa.pol Ouro 

10 nxt.morrlin:L· 
rios ........ 2.:t8:l:l105$09! 8:•l00$UOO 

3 supplomcnta-

PROP0$11,'.\0 DA CA~Io\RA. DOS pEPUTADOS N. 64, 
DE I!JO~, A IJUg SI~ Itll:FEitl~ O PAI~E.CJW. 
SUI'l\A. 

O Congresso Nacional resolve: l'os.......... l2G:Oü2$012 
I especial..... I. !00:000$000 Artigo unioo. Fica o Pt•o.itlonto tlll llopu· 

~iica autoriza•ln ~ pt'orogat• por um anno, 
com dit·eit.o ao ordenaria, a licença con~>odida 
ao Dr. All'••cdo Mm·ciJ•a de BaJ•t•os Olivcit•a 
Lima, lento o.Ltltcdrntioo da Faeuldado do 
Diroir.o rio S. Paulo, p~ra tratllt' do sua 
;ando onde lho convier; revogadas as dispo
siçiies om contrul'io. 

'fatal ..... 2.510:808~003 1.108:4008000 
Sala da; Commissücs, 7'de agosto do tu03. 

-Pdicümo P1:nua, prc.sitlonto.- J, Joaquim 
t/,: SrJU.:;ft, rolatol'.-Bmwrliclo Leite.- ,t/vcwo 
lllac!IUrlu.- Justo 0/,ermu,tt,- Síyi.wumdo 
Go11rntves. 

11R01'0SH,'ÃO DA CAhfA.llA nOS DEPU1'ADOS 
N, 57 llE 100::, A l/UI~ Sl~ HlmmE O PAilECRl\ 
SUPI~A. 

O Congrcs·Jo N:Loionalt•osolvo: 
Artigo unico. Fic:1 o l'rosillonto da Repu

blica autot•izado r• abr•ir• ao Miuistor·io dn. l'a· 
zonda u cJ•cdito oxtraú~tlinar!o rio 25·1:400.~810 
par·11 oxccu~iL" da soutonç11 do Sup•·cmo 'ri'[ . 
bunall'ouoi'ai, que oontlomnou a Uniilo a 
p:~gar :1 Cunlm, Parnnhos & Comp., o pi•lu
cipal, ,jut•o.; ur1 móra, custa,; do pt•ooo.;sJ llOio 
ümpro:.to, nso o goso, dtu•anto lU mozes, do 
paquete l'anrhyúa, a o! los pm•tcnconto; l'IL· 
.zondo as ncecssal'ius opJrn.ções, rovo,at.las as 
disposiçüos om contr:Ll'io. o 

Camar·a dos Doputado,;, 22 do ,julho du 1003, 
-i', de Plwla O. Guinul1'f1tM, Prosldcntc.
.A/mwcl de Altmcm· Guimtlrt1es, 1° Sccl'utnl'io, 
Tlwmn: l'olliJWH }Jinto Accioly, 2° SCCl'Otll.l'iú. 

N. 87- !V03 

A pt•oposiçiio n.ll•l. tio !003, d11 Cam•ra 
dos !Joputndos autot·iztL 11 PI'Ol'OJ?IIÇão da 11-
conça, com ot•rlonudo, por urn nnno, do quo 
ostrl gozando o DJ', Ali'roolo ~[ot•oir•n tio Rllt'· 
J•ns u li \'Oit'll Lima, lon to cnthodrutloo tlll Fu
ouldntio do Dit•eito do S. i'11ui•J, 

Camara dos Doputarlos, 30 do ,julho de 
1U03.-F. de Paula O. Guimm·tTc.~, ·prosi,:. 
do:lto.-Jlantte/. de Alencm·f.iuimatt1es, }o So· 
cJ•ottrlo.- Tlwma:: Pompc~t Piuto Accioly, 
::o Socro tal' i o. 

N. 87- 1003 

A proposição n. Oi, do 1003, da CJamara 
dos Deputados, n.utorin 11 pt·~rogação, por 
um anno, da I:conç:t concodirl:;, som venci· 
mon tos, ao Dr. S:mtuol d11 G:~ma Costa Mac· 
Dowoll, lente xub.~t.ír.uto ti~ !'acuidade do 
Dh•oito do ltooifo, pam tr·aht' do sua saudo. 

O potioionlrlo instt•uiu o SOitt·eqnorimonto 
com attcstll·los modico•, do que enroco ollo 
do dons nonos p:~ra trataHe do SJU pado· 
cimento, 

Occot•t•on \o que o supplicante é tonto sub· 
stlr.uto, quo só tom uxor·cioio ovcntualmonto, 
c que a su·.1 Ji<:cnçn não onora, nnto; alllvia 
o Thesout•o Fcdot•al, é n. Commissiío do Fi· 
nanças tlo pnrocm• que soj'1 o li~ eoncedid11, 

S11l11 das Commissüos, 7 do agosto do IU03. 
-P11liciono Pmma, Pl'CsiJento. -Siyísmundo 
GoHrHI-vtM, rohüor.- na,wdiclo Leito.- Al
vm·o Máclwdo. -Ju:;to Ch.'Jl'lttnllt.-J. Joaquim 
du Sou~a. 

PftOPOStÇÃO nA CA~I.\RA nJS UEPUTAIJOS N,07 
IIi~ lil03, A QU~ SE 1\EI-'&R~ O PARECER 
SUPitA, 

O Congresso Nllcionalroso!vo: 
O supplicnnt.o inst.ruilt n ~ou potlitlo <'.Om 

nttcstntlo modico, quo ntllmn sol' impro
sorr~oltvol 11 lioonç:~ solicit·.ula prtt'>l no do
cm•so dolh sot•, tulvcz, obtido o sou rostu
bolocimonto. 

At>tlgn unlco. g• o Pt•coltlonto da Ropu· 
IJllc~ autorizr1do a pt•ot•ogat• JlOI' um rmno a 
lleóJIÇII ooncodlrlll, som vonclmontos, ao Dr, 



70 ANNAES DO SENADO 

S:unnol ~a Gama Cosl.:1 Mac-Dowell, lento 
substituto tia Facul~:ulo ~o Di:·oito tio Recife, 
para tr•atut' do stitl saurlo on~e lho convim•; 
revogadas as disposições om contmrio. 

União, que foi conrlomnatl:t; fazendo n.~ no" 
co~s:u•ius opol'tt!;üos o rovogu.das as Uisposi'' 
çüos cm contt·ario. 

Cum:1ra dos Depu tatlos, :10 do ,iulho do 
IOO:J.- /<', do Pa11la O. Ouiolal·,ru.~, prosi
dcnto.-;llwwa/ de: Alent:m• Guimm•,rvs, l0 So· 
Cl'Otrll'lo.- '1'/wmn: PIJmpeu Pinlu Jlcvioly, 
~o Secretario. 

Gamam dos Doput:tdos,30 tlo julho tio 1003. 
-/>'. du Pm<l" O, Guimw·,ras, 'pl'oshlonto,-· 
.o1Janttol do Alencar Guimm·,rc.~. lo Socrotn.l'iu, 
'1'/wma; l,ompau J,i11to 11cc!oly, 2u SQCl'O• 

ta1·io. 
Vao a imprimit•, JlUra· onll'Ul' na ordem 

dos tl'ab11hos, o soguinto 
N. 88- IDO:: 

A ]ll'Oposi(>ilo, J1, 00 do 1003, tl:1 Camarll 
tios Deputados, ttnlot•Jza a r.bol'tUl'/1 do cre
dito cxtl'aortlinat•io do I: i80.~;G70 pal'U p~tg<L
monto do gt·atificaçücs 11us lootos da ~·:wui 
~ado do Medicina tio Itio tlo .Janeiro llt's. 
Augusto do Souz:1 Brandão o Peth•o do AI· 
moid:t Magall:[os o tlu custas do processo 
dovitlas ao p!•imoit•o, na acção quo mtontuu 
cuntm a Uni;\o, quo loi comdomnatla, 

O Cl'e~ito 1bi potli<lo pot' mon.s;Lgom do Po
tler Executiro, calcatla sobr·o a exposição 
c domonstt•açiio do l•l tio junho do 1002, 
apresentado~ poio Min1stl'o tio lntel'iot• ao 
Prositlonto tia Jtopublica. 

A Gommisslio rio Finanças opin:1 poJa ap· 
provução do Ct'otlitu. . 

Si o Sonatlo o appt·ova.t', os crcditos auto· 
rlz:ulos pol' usta Cas!L diJ Congr·osso,na sossiio 
ac~uu.l, ~:~ot•ií.o os soguint.cs: 

lJo~osoto oxtr·a· 
ot•dinu.t•ios ....• 

'l'l'OS suppiomon· 
tu.l'es .•. , •••• , . 

Um ospecittl,. , .. 

PnJlOl Üllro 

3.Go-J :581$001 8:400$ 

12ü:DG2)012 
_... I, 100:000$ 

-------------Total 3.GOi :5·H8903 L 108:400$ 

Sala das Commissõos, 1 tio ~~o;to do 1003, 
-Folicim1o l'mma, PJ·csidonlo ·- Sigisnwndo 
Goncalvcs, >·al<rlnr-J, Joaquilll de Sou;a-Ba
mrliclo Loila-Juslo 0/wtmonl, 

PROPOSIÇÃO DA CMoiARA !lOS DEPU1'ADOS N, 00, 
Dl~ 100:1, A tiUl~ Sg llEl'lmE O l'AilECim 
SUPRA.. . 

0 Congl'eSSO Nacional l'llSOi VO: 

AJ>tlgo unico. l'ica n Pt·o~ltionto da Roptt 
blictL autorizado 11 nbril• au Ministerio da 
.Justiça o Negocio~ lnteriol'os o ct•edito cxtr·a· 
ordin1n·io do I: 180$070, pal'a pa~amon to do 
gl'nlillcac;iíes 11us lentos d~ l'acultllldo tio Mo .. 
tlicina 1lo !tio tio .Jano:r•o Dl'~. Aug11stu tio 
Souz:1 BmndiLo o Podl'o tio AirnoitltL Ma""" 
lhiin~ o do custas do )ll'ocosso tlovlii;•s "ao 
Pl'imell'o, na nc~iio ttuo intontou contt'llll 

REDACÇÃO 

N. 80-190:1 

Rcdacç,Tn {i1111l do Jll'ojucln do So11ml" "' 12 
du 1003, suúslilulivo da pl'oposiçno "" C11! 
mal'll dos Deputados, n. 12, de 1903, que 
mtlm•i.:a a aúeJ•tum do credito da 8 :DG.:?$~12, 
supplemantw· d 'llél'btt ao. Co~'I'Cios -do 
al'l. V' da /ui"· 7·1G, dolOOO 

O Congr•csso N:10ionalt•osolve: 
Al'ti.;o unico, E' o Prositlento da Repu

blica 11ntorizado a abt•ir ao Ministol'io da 
lndustl'i:t, Viação o Obra~ Puhlicus o c!'etlito 
extt'<LOl'dinario do :l;ü!l2$012, sondo :1:402.~012 
pat·~L oceor•rer, no oxm•clcio do 1001, ao pa
gamento da gl'atiflcaçiio· addiciona.l a car· 
teil'oS o da dlat•ia atldiclon:tl .a sol'vontes, o 
20U$ P<ll'IL complornonto, no mesmo exerci cio, 
tios vencimentos do amanucnscs do~ Cot'l'oios 
tio E~pil'ito Santo: r~zondo 11s nocossat•ias 
opot•açõos o l'ovogad•.ts as üi,posiçõos om 
couti'lLl'iu. 

S11ia das Commissõas, 8 do agosto do 1903. 
-Gus11100 Richard.-Mate/lo, 

Flctl sob:•o a Mesa pa.l'a sor discutido na 
sessão soguinto dopois do publ!ontlo no Dinrio 
do Crmorusso, 

O Sr. 1\.hneldn Barreto-Poço 
11 pliavra. 

O Sa•. P••eóildente- Est~ com 1\ 
palal'rJ o St•.Souatlot• llat•ata IUboiro, V.Ex. 
sO podm•tL us:ll' d11 paial'rll ogom, ~i o ot•ador 
insc~ipto nisto consentir. 

O St.t. llA!.tATA Itummo-Nüo to:tho dtt\'1· 
das mnquo V. Ex., porque estou inlurmado 
do qu:: u nobr·o Sonatlut• pouco tor•;1 quo dizer, 
todncotlll a p:Li~LVJ'aao Sl'. Sonndur Almoiria 
l3tu·ro1.o. · 

o !!01-. I~•·e .. idente-Tom a pala\'I'l\ 
o Sr. Sonatlur· Aimoitltl B:u•r•oto, 

., 
·.~ 

~ 

.j 
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O ~··· "-lmelcln Dot•reto-0 So· 
nrulo dovo estm• lombJ•ado do tm• o illust.ro 
Sonudor pelo iMIIllo do P~J'an;l, o SJ', Vi· 
conto Machado, rocia.mado da tribuna o pttl'O· 
cor d11 Commissão do Mal'inha. o Guot•J•a so
bro um pJ•ojocto q1w S. Ex. npJ•esentou om 
outubl'o do unno p:1ssado, ro\'ogundo os do· 
m•ctos do Govm•no PJ•.n·isorio quo insl.lt.ui
mm '' rof<Jrma compulsuria uos olllcino.~ ilu 
cxorcit.o o da aJ•mnda, estJ•anhundo mesmo 
s. Ex. que "CJmmissão não huun1sso da.•! o 
pttrncm• logo após 11 apt•osontuçiio do referitlu 
projecto, porquanto o a.ssumpto do que eilo 
ctJgita. é da maior roiovancia. 

Nosla occasiiio o !Ilustro Son:1dor Fran· 
cisco Giycorio t:1m bom ioz pondm·:Jçüo 1 
sobro o JLssumpto o 11prcsent u 11 cou>idem
ção do Semtdo um l'O<Juerimento,pedin<lo '/uo 
o pc•ojecto fosso incluido na oc•tlcm do c lt1, 
iudepondonto !lo paJ•ocm•. 

Momhro q uo sou, os to anno, d11 Cummissiio 
do M11rinba o Guorm, vim á tribuna Sr. 
Presidente, o doclarei quo os iliustros Sem1· 
dores não tinham r11Z~o. po1•quo o projecto 
J'Õl'tL llpt•esenhdo no di~ ~2 do outubN •.• 

0 SI\, PmES FERI\EII\A- 0 Pl'Ojocto OU· 
trou na Commissiio a :10 do outubro. ll' isto 
o quo consta. do protocollo. 

0 SI\. ALM"'IlA BARRETO- , • , quando ,i1t 
cst~va. o Sonndo tt•abnlhando om prorognção 
para attendot• ils lois nnnua~ vindas dn ou· 
tra Casa do Congresso, !lomoradnmento. Pedi 

. cntiio nu bom·~do Sonnilot• por S. Pnuio que 
J•ot.it•asso o seu roquorimon10, cJmpromot

. tenclo-me 11 apresentar o parecer dentro do 
mouot• prazo possivol. 

p,,;s iJom, St•. Pt•osldcnl.o, dandõ cumpJ•i· 
monto a mlnbn pa.iavra, apresentei buntom 
~ Commiss[o esse paroooJ•, quo liJi lldo o 
discutido pelos sous membros. 

A maioria. dos to 1, oott•el'lnto, <liscot•dou do 
pnroJcot•, o t•osoivou quo fossem ouvi<ios os 
SI~. Ministros d11 GUO<'l'll O da. M<LI'ini~~. COO· 
tt•:tll minha opiniilo, pois acho quo nilo ti· 
nlmmos que ouvir 11 nwguom sobc·o a mato· 
ria do projnc to. 

0 S11. Fn,\NCJSCO GLYOEI\10-Apo!cu\o. 
O Sn. AJ.~mJM BAR!IETO - Com o quo 

deixo dito, llc:t o Sonadu cot•to do que mo 
dosobc•ignol rigot•o•ament·• do compromisso 
quo assumi pomnto oiio.,. 

0 Sn VlCENTm MACUADO- Apolalisiimo, 
0 Sn. ALll!CJIJA BA!U\E1'0-.,, Ujll'cS3ntan· 

do donu•o de lO cilas o pcll'OCOJ'. 
N~iln mais tonho quo uccr•cscocltlll', 
Vozr~s- Multo 1Jom, 

O Sr. VIcente l\lo<•hado (')
Sr. Prcsidontn. unto.< mosmu da dcriaração 
quo ac .bu do !uzm• o hom·udu Sonadm• pela 
Pamhyba, ou s:<bill, pol11 leitura dos jol'• 
n11os do ho,lo, IJUO 11 Comm!J;siio do Marinha e 
Gum•ra tinha resolvido suilcitar a. opini~o do 
Govemo sr>bc•o o pc•ojcct.o que llpro.<entol o 
nono pc1~sndo, pedindo a rm·ogação do de
creto do governo pt•o,·isoJ•io sobro a compul
saria. 

St•. Prcsiflonto, do todas as soluções que 
podia buscar a Commis;ão !lo Marinha o 
llnert•a', ovidontememe, esta. fui a mais do· 
sastl'osa. 

O Sn. PmEs FEmtt~JRA- Niío apoiado. 
O Slt. llEJ.l'OUT VremA- Isto na opinião 

doV.Ex. 
0 Sn, VICENTE MACHADO- A ROiUção p!'O· 

posta pol11 muioJ•ia da Commlssão, nado. 
m11is foi do quo uma troctl do gontiiozus 11om 
o Governo : o. Govor·no esporiL o agun.rdtt a. 
opinião do Sonncio, sobr·o m•teria do sua. 
eompotencla o o Senado ngol'a vao con>nl· 
tul·o Sobro ,;JatoJ•ia d11 compotoncia. cxclu· 
slvu do Senado. 

O S11. llELFOI\T VmmA- Quom ontondou 
assim nlio foi o Sonailo ; foi a Commissão 
do Marinha o Guerra. 

0 Sil.. VICENTE MACHA !lo..,. Do que cogita 
o meu projecto, SJ•, Prosldonto ! (Pausa). 

Co"itn do subm• si o decreto oxpodido 
pelo Üovm•no Provisoc•lo pódo pJ•ovuiocor do
pJis da Constituição tio 2! do iilvot•olro . 

O SR. llELFOUT V!EIM-Nesto caso não 
tol'la l'llziío do se1• a audioncia da Commis· 
são do Marinha o Uum'l'tL. 

0 St~. VJCB~1'E MACUADo-Sabia, Sr. Pro· 
sidento quo os honc•ados titularas das pas
tas da Marinha. o Gnerr.t dispoom do toda a 
compotoncla tochnica. para rosolvor tolias 
as qu,stüos attinentes ils rcspectiVliS pastas; 
o quo, por.!m, só ngot•a descobriu n Com· 
missão tio Ma.rinha o Guerl'il do Senado, é 
qno oilos toom cJmpotoncia. para. ro~olvor 
questões do uit•olto oonstitucconal. 

St•. Prosidonto, pa.ra quo 11 lludloncla dos 
Sc•s. Minlsoros da Guerr11 o Marinha, J•olatl· 
vamenoe 110 pr11jecto sobt•o compuisot•la 1 

Quo se discuoo't Do quo se lt•ata1 (Pausa) 
Acho, Sr. Presldonto, quo tudo está inver

ticlo, oc'l'lldo ; e, como tUsso 11 pt•i<Jocplo, 
rnput•J apenas a solução iombl'llda poin Com· 
missiio um11 woca dJ .!lontlioza. ontro o Se
nado o o Govm•no. 

O Sn, B~r.FoliT Vli·:JM - N:t opinião do 
V, Ex.. 
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. 0 Sn. VICENTll ~!ACHADO- Nib tenho o 
diroiLo do protestar, Sr. Prosidont.o, contt•tt 
o neto da Commissüo do Marinha o Guot•t•a, 
qum•cndo ouvir o Govorno; o quo posso doseie 
,id antecipar ú e1uo, si o Governo lut' onvido, 
ha elo declarar quo nada tom o caso, porqne 
a revogação do doct·cto tl da compotoncitt 
do Podot• Logislntivo o não da do Podct• Ex
ecutivo (.lfuito b'm). 

O f!ih.•. Ph•c"' Fo1•reirn explica 
sou procoeliment~. propondo no soio dn. Com· 
missiio do Marluha o Guerra '/no J'os;om ou· 
vidos a rospoito do pl'ujceto a Jo!inuo a com· 
pulsorla, oa Sra. 1\ltnistros da Guot•ra o da 
Marlnlm. 

O Sr. Dnrntn Ribeiro-Quando 
vejo agitarem-se no Senado q ucstücs relativas 
á interprobção do nosao codigo poli lico, 
como agora, Sr. Prosidonto, novas ospo· 
l'anças alent:lm·mo, o si niio fót•a o receio 
de vct• docrchl'-Sc a compulsaria con tt•a os 
que muitas v.•zos oconpam esta tl'i~una, não 
aesistiritL de tomar parto cm tacs dcbn.tcs, 
tão convencido estou do quo esta ú n. nossa 
unica ospot•ançn. do salvação. . 

Passo n. complot.ar a so;·ic do considom· 
çõcs interrompidas hontcm pela hora •. 

O Senado dovo t•ccordar-se da loiturn. que 
lho fiz do officio do St•, Ministt•o elo Intoriot• 
ao Presidente do Conselho, o so tor~ 
convencido elo que S. Ex. architoctou 
pn.usn.da c rofiotielamcnto, no sou ga~i· 
nojo do estudo, a situação· pcl~ qtml Jli'O· 
tendia ann.t•chisar n.s olci~õcs do 2' dis· 
tricto, cntiio marcadas p:tl'JI o dia lG do 
agosto, promovendo a duplicidado do mesas, 
conscqucntcmonto· ·a duplicaln. cloitoral o 
ainda mais prejudicando as mesas olcttas 

· pelo conselho com dons olomcntos de nulli· 
iladc, que no caso do necessidade seriam 
contra ollas allogadas; o eram: o facto da 
oloiçiio do taos mesas fóra do prazo Ioga!, o a 
circumstancla do torem sido oloibs JlOlo con· 
soUto indopondontc do convocação 1los inunc
diatos om votos, 

E' portanto, ovidonto quo, quando o St•. 
Ministro opioo11 pala elciçiio das mesas a 28 

· do julho, c indopcndonto de convocação dos 
lmmediotosom votos, bom sabia que dava 
conselho pernicioso o elo , qun.l t•esult •l'i'l 
a nullieladc das mosas aleitas polo conselho 

· municipal, nom outra cousa tovo om vista 
S. Ex. olniio m•en.r dilllculdadcJ no roconhe· 
cimento, para o CloO om que u duplicJLta 
olcltornl n io lhe correspondesse uos planos, 

O aeliamonto da olclçiL, l'ol a consoq uoncia 
dossc conllicto oroaclo pJr s. Jlx,, c on· 
t.ravtt no sou projecto, pot•quo no empenho 
elo tLDUt'ohlznro pleito, omHna oplnilio, torloi! 
os molos lh" pnt·ocm•nm llcitos, 

Que o Governo niio tom aulol'i<htrlo p:tt'll 
adiat• oloiçõos O ovi,lcnto, c cst~ oxpt•osso 
na lei. ' 

Pulo ttrt. ül eltt loi n. ~5; limltn·sc sua 
cornpol.oncitt a tomn.t• conhecimento r!n vaga 
o m:~nd:w pt•ocmler immmliatanwnta lt ololçrta. 

Ortt,itt ct'ol mnito, Sr. Presidente, quo, in· 
tot'p!•ata.ndo osso n.l'tigo, o Governo m:wca.sso 
o pleito pam 10 elo agosto, qtmnclo o acto 
quo 11hriu a vaga na Cttmara dos Dojmtaclos 
et•a. do 20 do maio. .1 \ 

Postm•iormonfo foram estas mcsnns elei· 
çõ.cs atllrtdas pat•tt Opaca inJctot•minadn, do 
modo etnc para o go\'erno, na primcim hY· 
pothosc, immcrliatqmcHlc slgnific:~va tai•di~t· 
m9nto, muito tempo depois, o nn segunda 
iu11iJodiatámento quer dizct•: cm OpJca ro· 
mota, incot•ta, indefinida o at·!, quom sabe! 
nunm1 mais. 

Ilm uma as"mbléa do logislacioros, c do 
mais onl'iquecida por jurisconsultos not~vois, 
seria perdor tempo, Jll'OpOl'•mO a J!omonsl.t'1Ll' 
que sejam quacs toram os artificias do racio· 
cinio não havor;t quem consiga provat• que o 
acto do ~ovcroo tom sanc~~o n~ô lois eleito· 
racs. Nfio ha quom igooro quo a compoten
cia O matcri11 de stl'ictis jiiJ"is, o quo niio ó 
pcrmittido, O negaelo, nem a lri compot•ltt 
mtm•pt•ctaçiio htta ; c a lei, na ilypothcsc, ú 
cla.t'íL, cxplicit:t., o positiva: o govoJ•no Só 
tom compJtancia para, tendo C<~nhccimcnto 
(la vn.ga. a.borti~ no Congr•osso, mandar pro .. 
ccdol' immmliatmJiente a. eleição; i:ló esta. o no
nhumt~ outr•n.. 
N~o sendo o Sr. Ministro do Interior mn-. 

lhcr, suldu<lu ou rustlco, aos qua3s, na phraso 
do diroito romano, su pormittia nntegnmcntc 
a lgnorn.ncia das leis, não SJ!hc póda pot•doar 
o graviss!mo or~o de \ni't•ingil-a~. porque 
S. Jlx., nao só oao pódo 1gnoral·as, mas· devo 
sabol·aS do cot•, p3r.tuo O jurisconsulto o, 
mais ainda, lontc do diJ•cito, c atcl Ministro. 

Portanto, quando Invocou o at•t, ül da lei 
de janeiro de 1892, fcl·o dolosn.mento com o 
pt•oposito de illu.dir, art•astnndo no scu.orro, 
o Presidenta da Ropttblica, cuja boa fama 
compt•omattcu. · 

A <JUO fim pt•otcndo ai.tingh• o St•, Mloislt•o 
do Intorlor cJm todos osLcs a~1os quo prcn· 
dom so uns aos Qu',t•os, quo s-J filiam, quo se 
cntt•olaçam como O!Js do UIM mo;tnt\ ca<l!ila·? 

Com quJ tim ineluziu S. Ex. o Conselho 
Municipal a ologot• mesas, e:op is elo publl· 
cado o cultltl el11 junttL q no as nomoara 'I 

Com quo fim obt•igou o CJnsolho a inl.t•o· 
eluzlr nas mesas r1uo ologora um olamrnto 
elo nulllladJ, conlt•.1 a vontndo <·xp·,.,,,.:!t elo 
pt•.osidunto do conselho <[no Jll'.JtllJella, nos 
I,Oe•mos da loi de i8U2 CJnVUCtll' OS immo• 
diatos om votos nos mcmbt•os do C;nmlho, 
)ltlt'a cons;ltnil• com ollos a 11ssombh!tt clci· 
tOi'tL dJIS mnsas 'I 
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Pot' nHimo com nm a~llon as ololçlío<? mas venço '' olciç:io pcl:t ft•amlo ; ~ o mo· 
·Quollt i•cflotit' s,bt'O estes acf.os du Ministro no logo de S. Ex. 

do Int.ot•iot• úcscobt·o·lho com J'acíliúa :o o< l•:mqu:tnto o St', Minlstt·o do Mot•ior oô-
planos. gor.:~ a pacicnci:~ do p:tiz 83lll so lombt•nt• <[UO 

S. [~x. '(lt'omovou a t.lup:icfthúo tla3 mc:as eontt'J. us govLWOu~ tltt l'ui'ÇIL o povo om mo· 
para conseguir a di!Jllioal:t oloitoral coma mcnws do desespero, oprüo u. J'orc;a, cl'a'lnl 
esperança rio impot' ao conselho nm;L chapa mo tlit•ijJ :to illnstt•o Sr. l't•csitlcnto da !te· 
1lomcsn.t·iJS c Stlpplonto;,cujo triumpho con· public:L para solicir,!Lr do. S. Ex,quocot•ro os 
fiou :1 h11mildndo snbsorvicnto do pt•,;i,Jcnto ouvitlos u.os 1Lpplatl~o; dos ~uo os roJoinm, o 
rlo mesmo conselho ; o pat•a o cxito rio pt'J· e~cuto ns notas dissonantes dc.~sns harmo
joe~o quo eontlVtliOV:Lt' tL tm•mo, induziu o nias, qucix•~ o gmnulos dos que soll't'Cm. · 
St•. Dt•. Paula l'roitas a niio convoo:tL'OS Ow;aS. Ex. ospt•otc.siosdos<Juolhcpcdom 
immouintos cm votos, contt•a IL sua propt'i:l que se nflo deixo nPrnstar pela atubiç!io tlo 
opinião. . gluriola:; p;~~3ag-oiras, ~uo só podem soduz:l' 

E!oil.tiS as molas poJo ConsJiho, ostnvn ~~~· espíritos som lwrisontcs, s:tcrific:Lnrlo·lho a 
rantiúa .a duplicata oloito~al, p:n·to csscn- ttwlí~iio lwnt·os:t com quo subiu :LO VO!'lice 
cia.l do pln.no do S. l~x. ; mn.s tts mu~n..; niio dos poderes naciom~os. · 
lhe lnspimram·confiunç~t, o pot' isso, onton· Lombt·o-so S. J\x, que pasu rapillo o po
dou o St•. Mírtistt'J quo 0111 pnl'te, ll:llo rindo tlo Govm·noo do'llosó se colhom,qunndo 
monos, nbortat•i~t sott projecto, Como romc- so souiJJ r~sistit• as tent:tçüos dlllíson,ja c as 
tliaL'a situuç~o? Eis n pJL•gnntll que l'ez a si so:lnçõo; <lo podot', as alogr·ias intimas do 
pt•opl'io, o prompto tloscolJt•in o meio C[UO havot• rcspoir.111lo a lei o com a loi tlirigido 11 
pt·oourava: o arl.~tmonto <1~ olriçii.o, Naçiio a sct(altos do;Liuos. 

Adtadas as oloiçõos, udqnit•o o Conselho n Ao Sr. Minislt'D do Intet•iot• protesto o 
logitim.rludll do B11as funcr;üos po:iticus, pot•· meu mais sinco 1·o applau~o sl S, Ex., poni
qtio todos os aol.os que p ·aticar llcar:io tcnciundo·SO do; lil'ILVCS ert•os quo tom com· 
doo tt•o dos pl'ILZos lcgaos; o St'. Ministt•o mottido, 1loixal' ao povo o diroir.o de ologm• 
pL•ovnvolmcnto, llOrtlm, conviclur~ o Conselho os sJus ropt•ose1Jtantos, guart!amlo o. com
a eleger nova; musas; allog:mrlo "iuoppol'ttt· po.stura quo o ossonci:LI a membros do um 
nida d~t pr•irnolm cloiçiio; iolluit•:! SJIJt•o o Govol'no que protcnrlll a considoraçiio o os· 
sou prosi,Jento, como tla primJit'a vo1., pat•a tlma do seus concldadiios. No direito, poróm, 
não convoc.tr os irnmediatos em votos. o 0 no do ver do ftscnlízat• os negocias publicas 
por todos os moias :w suu lllc,lnC) e.<Ct'CCI':\ niio cnns:~roi do cxigit• de S. l'x. que dõ o 
pJ•cssio solrt'.J os membros do Conselho no ox 1m pio do rc.~poito :t lei o do homon~gor!' 
.mtulto de consc~uit• mosc.s r1uo o anxilinnt aos pi·iucipios da moml, base do tod~ tt polt· 
ntt d•Ji'l'andação do pleito. Eis o plano p:tt'tt tica honesta. 
o qrml concot•reu o adiam mto tl•ts ol~içõos. Sr. PNsit!ento, peço n v. Ex. quo con-

Esso plano, por~m, niio podot'IÍ sot• L';mll· .snlto 0 Sanado si pmnltto na retit•ada do 
zat!O,Jlois S. Ex. sab) pOL·I'oil:tm"nto lJUO, na · 1 vlgonoia da loi n. 35, do 1892, in vooad:L meu t•oq UO!'Unon ° · 
pala. lei n. 030 p~t·:t eonfci•ir ao conoolltu Quando o aprooontoi, cu bom s:tiJia ~no o 
Municipal fnnccõus politicas, na oloiçi\o dns Senado niio ~;co!'po consultivo, o ao nobl'u 
mris1s <! exigido que o p1•o.itlont.o do Con:>o· Sonad•ll' pelJ.Mnt•u.nhiio, que mo dá a honl'a 

·lho convoque tantos dos tmmotliatos orn v0• do ouvir, ll':ttlnzi ossa id<la. Tive n intenção 
tos quanto; siío os mombt·os do Conselho, 0 tio tL)lt•ovoittll' o oll'oito mot•n.l quo produzi· 
si11ssim niio s~ flzor,ns mesas seriio nullus. t•ia aquolla inrlicaçl\>, 0111 ravot• dos diJ•oitos 

Contt•a o ploito tio 1'8 do fovOL'OÍt'Oi lovan· llJ olnitot'<IIIJ do;t:l ciciado, o do, olmmando a 
tnram·so tts maiq graves ILCcu~açõJs do r1·au· attonçiio du St•, Pl'n;itloncJ tia l\epttblica 
do, allcganJo-so quo o; c~tntlitliltos, com 0 p1ra o as;umpto, t•oclamnt• ,~o S. 11~. q!lo 

. plano do lOV!Il·a tt·tll'lno, tinham pt'Oiittrndo sobro alio modltasoo, pai'IL ovttar 11 str.unQaO 
cJnsogttiL· mMts do ma contlttnQ,\; a~ct·.1 0 it•J•ogultu• ~lll quo o uollocou o tlocrcto por 

. que. pt·otendor:l o MinistL'O lntluzinào à Con. S. Ex. assJgnado, . . 
solhJ n l'ttzot· nm~us nulla~ poltl fall'l do .A~sim oxpllc!LdO o acto !la 11prnsontaçiio 
contlfciio· cousuust •nclal 11 valid:1tlO do sou d:1quollci roquorlmonto, cot•to do quo o So· 
auto, L<to O, induzindo o Cunsolho 11 ologot' nado só pó<lu inCOL'PL'Jt:IL' u.t.11 po1· outm lo!, 
mesa; som convocttL' ptLl'tt r.tZOJ' pa1•to dn o ten.lo al<:lln\:atlo o fim a q110 mo pt'DJJUZ, 
assomiJlt'" oloito!'.L! o; immoJIIttos om voto<, poç:J a stuL t•otlmtlr1. 
siuão doi'I'.LIII!:1l' O jl!JítO 111:!0 COI!CIIl'SO TJUO 
lho rn•ostom mc<:t~ iflog,,o; 1 O St•, P••osi<lente -A lista 1h 

!•:is, pois, cm t.od~t stm.nu.loz o plauo til pot•l,:~ accusa" CJlUJl:ll'c·cimon\o tio :li St•s, 
St•. Mfn isl,rJ do ln tm·loL', pai'IL i n to1· vil• llO!ll,lctt· s llllllllot•os ; on tt'·' tanto, v o .•i !lo a' su q no níto 
monto no Dlsl,!'let.O Pellnml. S:tct•illlio a loi, h:1 mal' 1\llllll\l'O pnrn dnlibm•at•, 

Suut~.clo V. II 
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Y!IO·so proco<lm• á cbam.1il~ <los Si·.~. Sena· 
!lo~·cs quo compn.t·ccol'am a ~o .. ;sii.o. 

Pt•ocmle-so à chanmJ<L n quo doixotm do 
rll!pondm• os St•s .. 1. Calunda, Nilo Poç:tnha, 
Almoid~ Ba<·roto, Manocl Dtntt•tc, Alft•cdo 
Ellis, .Joaquim Mu1-tinhn o .Julio Fruta. 

O f!õõ•·· l~•·c,.i<lc.n tc-Quando huuvor 
nu moro consult:tt•ci o Sunatlo sob<•c o pollido 
do St•. Sanador Darn\'L Ribeiro. 

O S•·· Thomn:r. Dclllno- Sr. 
F<•os!Jonto, hiL vat•ilts quustüe< cnvolvid~ts 
llits palavras do honrado roprosontnnto do 
Jllst<•into Federal. 

Entro ollas d blvoz a mais imporbnto 
sabor si as mos~ts clcit!Jraof dovom ser elo i· 
-tas exact<Lmcnto · 20 dias · nn<.os do qual
quer clolção. 

Nos dlllill'ontos Est '.do~ ilo B<·azil, os l'O· 
Jircsontantos das municip~tlidados, intcndcn· 
tes, vot•oadc.ro~, etc., 20 dias n.n1,os lia 
clcli'iío, siLo convocados, c entro 20. o 10 
dlai antos da oloiçUo as mos1s tlcnm foi'miL· 
das. AR oloiçiios Jli'Ocodldas nossas mosns s[o 
dopois julgadas o npprova(l<\s pelo Con~l'Osso 
Nacional, poJa Camtu•a. o polu Senado, som 
ub,jcccão que ou saiba att~ ngo·:a. quanto ao 

'pt•azo do sua organi~açiio. 
Não oniondo as,Jim, ontrotanlo, o hom•ado 

mprosontanto do Districto l'cdoml ou .•. 
O Sn. !lA nATA Rmrenw-Quom assim o on· 

tendo 6 a lei. 
O Sn. TumtAZ Dr.r,FINO- .. ; ou pat•ccc 

niio ontondot• como entendam todos os EstiL
dos .do Bt•~tzil. Como o hom•ado Sonmlut• não 
ontomlo assim tnmbom o juiz seccional deste 
Diolricto, que acha quo :~s.mo.•as, pOl'S. Ex. 
nomeadas para 11 eleição do 18 de J'ovm·oiro 
<leviam pet·manocot• ntd o dia lO doslo moz 
pot•quo 20 dias <lntos tl<L olciçiw o Con· 
selho Municipal nilo havln urg"niza<lo ou· 
lrns. 
Ter~ razão o hont•ado Sanador? 
Toni li1mbom razão o ju,z J'o<loml! 
Do acco<·do com o h.,nrado Sanador o corri 

o ,\ulz socclonnl somJn'O proccduu o Conselho 
Municlp~l dostn clundo 1 us mesas oloitorncs 
nostu C11pltal toram sompt•o cloltns 20 dlns 
antes diL ololçilo. 

Mas, occot•ro, St•. Pt•osldonlo, que quem 
llOIUOOili!B mesas, que SOi'Vil'ILm a !H iJO !b
VOl'Oiro, (O!Unl!L jnniiL ospocial, UllllL juntou 
OXli'IIOI'dinaria, U flllO l'IJlll'ilSOUt<IVIL U!U dO$
ViO das funcçõcs politlc:ts, llOl' todn a ptn•to 
or<iinariltmonto DlilroJguos aos Conselhos Mu· 
nlclpnos, uma junta compostll do mllglstmtlos. 

Accrosco quo o Podm• Loglsil•l.ivo loc:1l os· 
tav<L ololto, roconhociilo o acclumndo pula 
poplllnçiLU itnto; <lo p!'OCOilUNO 11 olO!Qf~o 
pill'll complotn<'·se a doputuçuo do Dlstrluto. 

No~~~~ clrcumst.anllla, por~unto: qual a 
jn<•bpt•udour.ilt<tllo dovin pt•olomlnar? A an· 
Li!!L do Di.%1'icto [•'I'ÜUl'lll quo ITI!LIIiiiLV!I 01'• 
giLniztLl' os.~ILS musas 20 dias antes da elolçiio! 
A ju!'isprudonch do Bmzillntoit·o! 

'Mas a,innt11, p!r nm lado, ossa,iunta sin
~ula<·lsslmn, como não lwuvo outl'a n!nd<• na 
Repu hlicn, tlnlm ~apol li'<Lnsitorlo ; o na· 
tul'ILlmcnto !levlit dar o sou papel por tot•ml· 
nauo.sl!L loi não o llzosso, como laxotiva· 
monto o luz. 

Concumittmtomonto com ns mesas ox· 
cepcionacs da Junta, o Consolho or;(anizou 
mesas, cuj" l'Oluçã.o publicou, pll'~ ~ oloiçiio 
do dia IIi !lesto moz. 
Qu~cs as mesas lcgaol, ols a qucstico. 
As !lo Consolho t'omm o ·ganl1.adas lO ou 

18 dias antes tio mc.rcndo para as oleiçõos. 
As mosaH nnLig.ts, eomo ,i1L tivo occasiã.o do 

dizer, qu1ndo mo roforl 11 olciçúo do Sr.Laut•o 
Sudr6, po1• um nntavol acaso, Unham, om 
gmn<lo parto, sido constltuldas do uma sO 
pat•ciali<lado;,is modornus,ns oloit<LS pelo Con· 
~olho,nno pt•ovouil.vn.ln o modmo rOJllt.ro, mas 
o cm·to !l quo o eloltol'lldo t'ol cO<!Vldado so· 
lomnnmontq n vol<tr cm duas sO<•ics do mesas 
por nutorldndos (jUO so julguv~~om compoten· 
tos p!Ll'll ruzol-o. 

Pm·u onde so dlri~lrom os ol~ltoros! 
O l'oquorimonto do honrado Senador pelo 

Distt•lcto Fo.tcml ticcon tu ou ainda mo.ls as du· 
vi<l1ts p:tr:t os elnito .. cs. 

As duvidas qno oxl~tlum nu lel, na sua ln· 
tr.rp<·ctaçii.o,ostas con tluun vam pet•manonios, 
ostuvam <lo pd,podcndJ tlot.m•mtn~r pm•Lnrba· 
çüos o uo.;ordon.,, o 11 rogultn·i.Jado da vida 
publio:L exigia, como a pt•oprm or.lom oonsti· 
tucional,u t•opt•cs lllhçiio do paiz, modld11 que 
os m~smos f:wtus ttoautLrlam reclamando por 
pat•IG do Govot•no. · 

O Podot• Exooit\ivo, vendo natumlmonto 
quo não hnvl11 tios>iuilld:u!o do fu~ot• surgir 
com a c.~lma 1llgui<ludo do q uo caroco a vordu· 
do uns urn11s, apalpando por ttsslm dizer os 
t'ILctos prestes 11 uccnrt'Jt', cumpriu o· sou 
dcvm•. 

Reconhocomos todos no honndo Prcsldon· 
to da ltopuiJllco osplt•lto mod01·ado, calmo o 
conhccmlot• dos nogocios ·publicas; bobro o 
honmdo Prosldonto d~ lt >poullca posa a 
rosponsabllitlado do sou passado· como posam 
as g<•avos rcspons!Lblllilados da siluu\iio 
itct.ual chola do tantas pot•ploxldados, o 
lnco!'IOzn.s; Joixar q UO COl'l'OSSO ao acuso, 
na C:tpltlll Fodol'ILl, na sédo do Gol'orno da 
Republlca,um!t olcl~ão. qucj<L se pronunciava 
tllmull.uarhl, cm nog:l.l··lhJ as quo.lltlatlos do 
ostudl.ila o do admlnl~t!•adot•. 

Os exemplos do tu'multos, <lo portn!'baçõos 
da. O!'dom slio pot• 'dmn!Lls t1bundanlos nesta 
t:aplllll. SI s. Ex. n:ta lnlot•vlosso, sct•i ~ fu
talmonto accusado. como factor ou cmnpllco 

,, 
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d:1s 1losordens quo so viessem~ dar. Não fal
l~l·iam:tccusaçiies nem npo1!us put· sna. im· 
prcvidoncl,\, desidin o descuido, 

Quo ha dul'ida _ qunoto ~ lognlldado do~ 
mesas prov:1-u nau só o t•equorlmonto uo 
honrado Son:dor pelo Dlstricto i'O!loral, 
como tamumn o :tprcsontudo nu Camtll'a dos 
Deputados. 

O Sn. BARAl'A Rummo - Nilo tenho du· 
vidas. 

O Sn. -TnoMAZ D"r.I'INO -SI V. Ex: não 
.tinha duvida.s, tinhn·os o Cons~lho ~Iunlci· 
pu!; tinha-as o ,iulz socciouul .. , 

0 Sn. BAilA!'A lt!lllil!to- Não tinha t~l. 
/ O Sn. TnaMAZ Dl·:r,!-'JND- ... tinha-:1s a 

população. . . 
O Sn. BA!t.\TA Ruwmo...., Não houve nin· 

. guom quo ti vosso duvidas •. 
0 Sn. TIIOMAZ DI'I,FINO -Entiio por <JUO 

apresentou V. llx. o ro~uorimcnto 'I Qual o 
sou fim ?I Qual1t sua uti!Jdudo 1! 

O S1t. llAM'rA Rrnemo - Para pôr ~ 
mostra o noto do St•. Ministro do lnt~l'iot• ... 

0 811, TUO~!AZ DELFINO - Q:tO V, Ex, 
niio conhecia. 

O Sn. BAilA'r,, Rmr.mo- .• , ~rt•nst~ndo o 
consolilo a ologor mesas illogaos. 

· O Sn. 'fuo~IAZ Df:WINO- Na opinião do 
V. Ex., na do todas 11s cot•poraçiio; poilticus 
do Bt•azil, tio touos os Conselhos Municipaos, 
porfoi tamon to logtiOS. 

O Sn. BAilATA Rmmno - Não, senhor, 
v. Ex. não tovo te111po do lêt• a lei: na opl· 
nião do todo o mundo tJUO tom a loi. 
. O Sn. Tuo~IAZ DEI.t'INO- A intot•vonçiio, 
portanto, do holll•:tdo Sr. Pl'osiuonto da !to

. puiJlic~ -o niío n. do ~linistro, cujo papo! 6 
, apenas o, quando multo, o do infurrmulor 

dos factos, o estudo das ma tot•ias, - a coo~ 
duotn do honrado Sr. Pt•osillonto <111 ltopu 

. bllco. foi a mnl< om•rect11, cautelosa o mais 
- f11o.do.da oro lo!. Fun<lo.da oro lo! tl olln., 
pot•quo nln~uom tl capnz do mo mostt•at• 
disposição Impedindo que, mai'Oada um~ 

. olotção,não po;s:1, no. Ctlpital Fodot•nl, o Pro· 
's'.donto da RepuiJI!cu, por motivos suporlot•os, 
por consldol'llçõos do ot•dcm pulJ!lo:l o con
vooi~nolns do pt•oprlo Congresso, o.dlur es;n 
ololçao, marcando Oltlt•o dia PUI'J: quo el111 s~ 
olfoctuo. 

. Niio hu prohlhlçiio Jogai quo o lmpoça, o, 
· quo·ou· saiba, só se ú olJrlga<lo u 1\tzol' ou 

dolxo;r do J',\zor o que est:l nu lo!. 
O Sn. BARATA R11mmo - Nuslo caso, 

mo>tt•o-mo V. Ex. IJUal alei quo autoriza o 

Sr. Pt·ositlonto dtt RopuiJ!iea a assim pt'O· 
coclor. 

O S~t. Tuo~rAz Dn.PtNO- Poço~ V. Ex. 
qno mn most,ru u cantrn.l'io, is•,o l!, o (lllD 
pi'Jhiuo o Sr. Pt·esitlonto d~ Rcpuulic~ do 
ntlint• umn oloiç[o n~ Ctlpital !'odorai. 

O Sn, BAMTA ltmr.mo -E;t~ n~ lei, que 
mt1ro1L :ts funcçõos quo S. llx. tom. 

O Sn. THOMAZ DEI,FIIW - O P1·osithnto dn. 
Itopub:ic~ tom 11 :Ltt.l'ibui<;ãu do designai' o di~ 
d~ ololção. Onde osttl o impcdimontu, pois, 
p~m adiut' assa uloiçiio, para ri:at•our-lho 
outro dia 1 

SI S. llx. póilo doslgnar um dia, porque 
não podm•li. designar um outro 1 

O Stt .. llAil.\TA Rumrno - POI'QIIO niio 
púdo. · 

O Sn. 'l'ltoMAz llr.r.FINO - Porrjnc não 
pódo, não é ruzão. g• [ll'Ccl<o dizer: ntio 
pótlo, [lOI'qno tu! disposição do lei o veda. 

O Sn. BmAT,\ Rrm,mo- Niio ]Jódo, pot•· 
quo n loi tliz o quo o Prositlooto da RopalJlic:l 
pódo l'azot• om m"tel'in. do compotencla. 
E' pl'incipio t•utlimentur tio llm·mcnnutica 
juriJic~. 

0 Sn. Tuo~!,\7. Dr.r.FINO- SI não tl da 
com potencia do Governo Federal, do quem 
o ó 1! 

lnvontnr lois ao sabor do nossas nocossi· 
da1os do occ.<si[o, ptll'tL so,.vir no quo quo· 
romos, proCUI'nl' casuisticamooto agoit!l.t' 
aos nossos inte~·ossos politicos, ao> casos 
quo nos pt•ooccupam, lois o lntt•t•prota
cõcs, dospl'ezumlo Ill'inclplos cardcaos, ac· 
clamados por todos, pot• todos t•oconhocl<los, 
Isto tl poior do qno dosoonhooot• n hormonou
tioa rudlmentat•. 

N[o venho olo•lur o Govot•no ; acho quo 
ollo está no· sou diJ•oito do adiM' a oloiç:io, 
dado u dnvi<la que so suscita, c a situ:Lção 
politica o ololtOI'Ui da Cupil.nl, ncbo que ollo 
uqni p!•ocoJou cot•rect.nulonto, <lo aacordo 
com tlloi, com ns convonionclns public11S • 

Ninguom ú capaz do indi<J~I' uma dispo· 
siç[o do lo! quo impeço. o acto do Go,·orno. 

0 Sn, B,\n,\TA RtDEtnO- .ltl es\nva :ldml• 
rado de não o vor na il'ilJuna. 1!11 muitos 
d las q uo mo o>pnn I, a isso. 
'0 Stt. TUOM,\Z DEJ,J'INO-V. J•:x, 811UO quo 

ou uiio Olln<:o a tribunn, sou vm•tlndoirumonto 
timldo; :.t nnt.urcza nsslm mo J'oz. Tonho 
medo dtt 11-lhunJt, tonho mo<lo da p~lnvt•a, 
tonho modo do tullo 0111 qno o meu nomo 
pOSSill1)l)lnl'0001' IIli\ UlllltOtO pu!Jllco. 

'l'romo por~nto as rospoos ;bllllhulos. Para 
vit• 1l trlunm1 tl pl'Ociso ·lhzor um grande 
o;J'oi·ço solJt•o mim mesmo. · 

'· -. 
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Não so admiro, poli, S. Ex., ú esta a minha 
D~tlli'OZ:I, 0ULI'OS LOClll na\UI'OZ:t conLl'lll'iiL C 
Clllb 1un obodcco :Lo sou tolllJJOI'IÚnonto. 

Smt·foito do receios, duvidas, attc1maçõos; 
<lUt:·O:l :-;ão fui tos rlo cm•agem,Uo dos:L~somb1·o, 

][ojc 11lacamos o Goym•no po1•quo não qual' 
conuoscondoJ• com os nossos CIIJH'ichos o com 
os nossos rlc.icjo;. .. 

0 .Sn. DAnA'!'.\ RmEtnO- V. Ex. está 
onganallo ; ou nunctt Jl3.li nada ao Govomo. do OllCJ'gin.. 

SI isr.o ú uma yirturlo, 11 mim f.Llta-mo o O S11. Tuoli.\Z !JELNII>O- Não !úço al
lusão a V. Ex. :fa[\lll'li SOillJll'C, 

O Srt. II.\M1'A Jtl11Emo-S3i quo. cm O Sn. BAM'I'A RIBEIRO -Mas ou conSIIl'Oi 
o Ministro do Interior ... "V 1·;~, Ú tiol'citO <lO nllSCOI!ÇII, 

O Sil.'I'IIOM,\Z DJ~I.J.'INO-Ahi está, o out1•os 
'tnt•fv) outros lillfOiõol ou Yil'turll!>, como qul· 

O Slt, TUOltA?. !J"J,FJNO -V. Ex. est1l mo 
iutOI'l'Ompoudo, 

O Sn. ilAMTA RmmRo- En nunca p31Ji. 
nada aos governos, alJaulutamontJ n111ill. 

2oron1. 
Não quiz o Governo prctoxlos para 

ati lar a otcição. llazõos lhes lilt•am fornc
ciilus Olll IIUUllUILOCia p3IO juiza fciiOl'ai ; 
l'IIZÕCS lho (Ol'ILJU f •l'llOCidos COJU abundancia 
Jlolo roquorimonto do honrado Senado!' c 
pelo l•,,quorimcuto aprosontado na Cama1'11, 
no JMsmo sontillo do ,to honra1o Sonatlor. 

l~I'U. ncco.~s:~rio unm p1·oviJoncia, m·~ con
veniente que o Guvorno o, 11lio o Ministro, 
iotot·vtosw o o Govct•no intorveiu. 

1\lu.s, S1•. Prosidcnto, sl Ll convonionto, 
si se actm h.11 a pratica UAuat no Dis· 
tt•icto r'edoml, do organiztLr as mosas 20 
dias antes 1i11 etoi~1io, v11mos 1\lr.or com quo a 
eleição lias mesas soja OXIIC\IImonto feita 
dontro dessa pra?.o. 
· A h i csttt o Conselho t•ounido. Foi a SUII 

0 SR. T!!Ol!.\7. Dl·:r.FINO-~Il registro O quo 
V. Ex. o;tá dizendo o concordo com o hon· 
t•atlo Sonador om <Jne S. Ex. nunca pcdiltllb· 
sutntamonto nada a nenhum g"vot•no. 

0 SR. llAMTA lllllr.tllO-POl'{ÍJitam~ntc. 
0 Sn. TUOllAZ DBt.l•'INO - Ahi c<tll; tlca· 

consignada a declaração !lo honrado Sena· 
1lor. 

I!ujo, SI'. Pt•osidonto, atacii·SO o GoYct•no 
nos tOl'mo; os mais l!llmisoricol'.liosos,porttuo 
foz tli[Uilto qnc julgou um acto l'ogullll' o 
bom... · 

0 Sn. DAnA TA ltummo-Só si O V. Ex. 
CjUOill julg:L, 

otcição, todo mundo o disso, das mtlis. J'agn· O SIL. TnnltAZ DBt,FINO-Hojo, so ataca o 
l11res que tom tmvillu nost11 cidadé o no Govo,•no porque niio foz o quo dosoj11mos; 
llr11zil intoil·o. amanhã ao Governo so !'at·ão os maiot•es ola·· 
. Que o Conselho oloj:1. parn as mo ;as oloi- gio<, si condescondm• comno.>co, . 
toriLCS rtnom julgar 'com eapaciJado moral, ·Nem bojo nem nunca hei do te1• somolltan
com itlonoid:~do para tli1·igir os ploitus das to conducta. 
diJforontcs sccçõoJ. 

O q11o o Govorno quct• Ll quo a oloição soja 
.r~gu hn•, que a elt•içiio corr11 com tolinl 11s 
contliçuos do lo'liu:LLI~, com todos os. t•oqni
Hitos tlo honombíltdatlo. pnr11 qno soja o SJU 
·,.~sult.auo 11 oxpi'Ossão <111 vm•Judo o da von 
ltLdo sng,·ad:~ dos cidadãos. 

Quom pódo i'OCUS111' ologios a nm Govo:·no 
quo qum• mesas oJ•gauízadus com este. cJ·i· 
lot·lo 'I · 

Si ha ponsnmonto do Govorno do obtor 
mo<as org:~uir.adas nestas condições, só Jm 
rn.ziio paJ•n .intgnt• a conrlucta do Governo 
coma 11 molho!' quo se pódo crmcobor. 

Não vojo l'aziio ptu•a so achm• tant11 cousa 
11 crit)CIU' cm unm slwação q no mo p:u•oco 
simptos por suu. oa.tut·uzn., clut'a, rogu!i~t·, 
C~I'C<tda do todas as g11ranLlas tio mortLlidado 
o do bons intenções. . 

O SR. BAnA TA llnmmo- E' o laLlrllho 
1'0111 quo csltt J'o1·Ndo o. lnforno. 

O S1t. TnOMA z lll't.FlNo - So!•ú os to o la· 
dt•llho com quo osl.tt flll'l'nrio o infm•no o fot'· 
r:ll'tí um pndllço t!o pu1•gatorio tumbom. 

. 0 SR. BARATA RmEzno-Es!a rl a do 
V, Ex. sompi'C, 

O SR. TuoM,\z DI~I.FINO - Jloi do olo~iar 
o Govo1·no quanua· julgar• mm·ccol' ; hoi· ~~ 
consUI'IIl' O GOVCl'IIO no CJUO [lOllSlll' quO lliLO 
vao rogul:lt'; hei do .,o.lcutpal-o quanrlo me· 
rocoJ• dcsculp ·, ; boi do atacai-o sl pot· acaso 
entender quo ni1o 11ndou 11om •. 

0 S1t. BAllM'A ltmi~!RO- Eu lho dou a 
prova de qno isto não é exacto. V. Ex. 
nunca censurou o acto dictatorial pelo qual 
o St•. Campos Saltos eliminou o Conselho, 
nom olugíou aqncl!cs quo ffzoramoppoSí<:ão 
a csso u.cto. Logo, V. Ex. não ~~logiou o qno 
ct'll bom nem consuruu o qno 01'1t mllo. 

O Sn. TuoM,\7. Dr.I.I'JNo- Nom o SI'. llr, 
Campo~ S:.ttos praticou .acto algum dictn-
tUI'/ul. • . 

Daqul dos~~~ trthuna. cu .me mnnifostcl 
naquoltu ocon~/iio citando oH tll'l.igos do lo! 
om quo o hom•udo ox·l'l'Ósldcnto da RO]lu
btlctl so cst!'lbnl'iiJltll'U Pl'tiLicat• os notes quo 
pra1;fcou, 
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no pcl'ioilo de 12 tle t1gosto a 16 tlo outuht•o 
do 1002. 

Julguei-os rcgulal'OS poi•anto 11S lois o con. 
vonloot~s plt'a o goyorno autonomo da ci· 
dado. Ningumn po.linilo a p:liavt·a, oncerm-~o a 

O Sll.. Pll.N;IDI~N'IE-Esltt termina<la a hot·a t!iscnsoão. 
do cxrwdicntc. 

O Stt. TIIO)IAZ Or.u·r:-.o- SI'. P!'esidcni.o, 
eu niio tiuh:l muito a dizot•, desc,i:IVtt lormn· 
líl.r duas ou ü•cs obsorraçõo~. muito tigoit·t~s. 
suiJro o n"to do adiamanto da oloiçiio a q uc so 
itt procedo•· no tliiL lG deste mo1.. 

Tendo rlito qual ora ii minha opiniiio,dolxo 
que os u.cuntccimen l.os po!itieo~ siglLJU o sou 
CUI'SJ :t ;omiJra da loi o ú sombt·a das rmnl.o· 
las c das Jll'O\'idencias quo um ~ovor•no bem 
·intoncionado c patt•iotieo não póde deixar do 
tomar. · 

0 S!t, ll.\ltAT•\ RIBEIIlO-A' EOmiJ!'a da loi, 
não; ti somiJ!'a da dictadura. 

ORDEM DO DIA 

Cn.tmlTO PAUA PAGAMENTO TJE OllDEXADO AO 
rimAI.1C00 Al'OSEN'l'ADO ,JQA(JUI~I ANTONIO DE 

. OLIVEill.\ nADUl~~l 

Entra om 2" discussão, com o pnrccm• f<~· 
VUI'avol da Commisslio do Jo'lnançtiS, o.at•tigo 
unico da proposi~lio da Cnmara <los Dopu· 
tados n. 47, do 1003, antoriZ>mlo o Prosi
donto da Ropuhlicn a abr·h• tto Ministo!'io dtt 
Uuet'l'<LO ct•odito oxtraordinario do n:t2$,pM'.I 
pagamento do ordenado quo compete ao pe· 
dttgngo ttposontt\tlo tltt Comp:tnhia do Apt·on· 
dizes At-tillco.~ do·extincto At·sonallio Gum•t'll 
do Estado do Pot•nam huco, tononto honorario 
.Joaquim Antonio do Olil•oirn Baducm. 

Ningnom pedin<lo a )min.Vl'a,' oncort•a·so a 
Uiscu::;são. . 

Fictt atlia•la a votação dtl pNposir;ilo pot• 
falta do numnt'O legal. 

CimDITO NRo~ PAOAMI~NTO DI~ VI~NCI~l~NTOS 
DOS I·:NtH~NIIEIR.OS CESAR DI:! CA~IPOS E JOdl~ 
DI~ NAPOI,~S TI~LL~S DI~ ~m~E~c~ E OUTRn 

Entt·u om 2' _discus;iio, oorn o purocm• ft1Yn: 
ravol da Commiosiiu do Fintlll\''"• o art .. '" 
da proposição d~ Cttmtll'tt tlos Ooputudos 
n. 56, do lii03, autol'iz:ulllo o Pt•eshlonto· du 
Ropn!Jlica a tlbl'it• uo Mlnistorlo dtl Industria, 
Viaçfw o Obi'i\S Puhlicas o ormiit.u cxt!'aot•di· 
mtl'io do ,1:538!640, jtat•a ttltonlim• ao pagu
tnouto tios vouoirnoul.os quo cotnpotom aos 
on~ouhoit·os Onotauu Ccsttl' tlo C<lmpos o .tos~ 
do Nupolos 'l'ollos du Monozcs, dil•eclol'es 
gornos, o Jusll Dioiz Vi lias BoaR, dil'odol' do 
soc•;i<o da Soct·olttl'itl do mesmo Ministorlo, 

Soguo-so om discussão, que Ho onccrl·n. som 
debato, o al't. 2·•. 

Fictt atlbrla a YOLaçiio tl" pt•opo.;içiio )lOt' 
li~lta do.numtt'O lcg~l. 

LICI~NÇ.\ A l!ANOI~l, CA~O!DO COI\OEIRO ll!.IS 

Jo:ntt·a om 2"' discussíLo, com o p:tt•ccct• 
ru.voriLVCl d:t. Commi;são do Finanças, o [ll•Ligo 
u:1ico dll proposi~ãiJ da Canm•a dos ll.lpu
Lados n, 34, do !003, llnlot•izando o Presidente 
da llopubllol\ a CJUCJde!' sois moz<'S do li· 
conr;n, com ordonado, " Ml\nocl Cantlido.Cot'· 
doi!'o Dias, cncart•ogado do deposito da •l' 
tlivisiio dt.~ gstradtt do Fo!'l'o Contl'nl do l3ra· 
zil, om pt•nt•ogação •L do igurll tempo que 
ubtova ao CongL'lHSD Nacioní\1, pura tra.Gn• 
do sua s~udo ondcjulgat• conveniente. 

O St•. Fr.oncllilco Glyccrio
SI'. Pt·•·sidcnto, supponho quo o pllrocm• da 
Commissão, unnuindu ao pedido do licençtl, 
l'az notat• que .os attostlltlos oiTorecidos pot• 
osso pcticiomtl'io são datttdvs do novomht•o . 
do IV02. 

Sendo ltssiiu, seria mister quo novos attos· 
tados rcs;ern pl'OSontos ao Congl'O>SO plll'tL se 
VOI'ifiClll' si O funcciulllll'iO Continua a SO!!t•Or 
do molostia, que autorizo a concos,ão <Üt 
licon(;l~. 

O Sr. Vicente 1\lncluulo (·)
SI'. Prosid<•nto, foi rJialo!' do pl'ójocto ot•a 
submottido a debnLo, o a C[UO so rofel'o o hon· 
rado Son:tdot• pot' S. Paulo. 

Quando n. Commis,ão kttou do estudar a 
pt•opo;lção, quo voitt da outm Castt da Con
gt•o,so, vm•lllcou quo os atLstado> qno, nlids, 
so declaravam mt poti~iio, vfnhtllll juntos t\ 
mesma, Ol'n.m tltltttdos do ·I do novembro, o 
quo só cm !H do mesmo mcz J'ul'atn ouvi~dos 
polo St'. diroctnt• 11'1 Estl'ada do Ferro. ao 
St•. Ministro da Viuçlio. A }leti~iio ostt't fir· 
muda do 4 do novembro. 

Pura o oiTcito do quo tt•atou o hont·~do So· 
nodut• por S. Paulo, a Commfs>ão p,di11 bom 
nt~coitar a ln~poc~·ii.o de suullo; ma:-; p!!nsn o 
hom•utlo Senador quo nii~ )ll.i.le css:t inspocr.iio 
aln'uvoil~t· ao requoronto, ~uundo so li~ ,ins· 
t"m:nLo o contrt~l'io •. 

A inspocçiio tom data postoriot• ó. data do 
l'llquorimontu npl'osontado t~.o Congt'Oi:lSO, 

---

'• 
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Bvidcnt:mwnto, RI', PI'O.<irlnnt,o, o l't>i o l'izruulo o Presi•lonto riaRopnhlicn.a abril• :w 
que" Co111lllissiio p•ido colli~it· rlo ostudo Minlstm•io da GIIUI'I'" ocrcrlito oxtrauJ•dinarlo 
Joi to, houvo onganu da pa!'tc riu l'eqneronto, do 90!$, pa!'a P••gamonto do orrionndo quo 
d:Ltrmdo :1 pntiç;to do ·1 do novombro, po>•qno computo ao pedagogJ aposentado da Compa· 
sô om 14 rio mesmo moz foi ello submcLtidu nhia rio Apruuriizos Al'tlfico~ do oxtincto Ar· 
;\ iMpccr;lio tlu saudo o om 18 do uovon~b!'o sonrtl do GunJ'J"a do Estado 110 PoPnambuco, 
tl quo o tc1·mo 10i mandado polo Sr. du·e- tooonto hooorario Joaquim Antonio tio Oli-
cior dtL Est1•ada do l'orrJ ao St•. Ministro da v eira Ba1iuom; . 
Viaçiio. v t - o, ·•· - 1 · - ·' Ci'Oiu mesmo quo om vez do •l de 110· o ollfJiLO cm~ ulSCUS$t0 ( ~ propo>IQUO u~ 
vomlJro 0 roq uorimcn tu <lovia dizct• _ •1 <lo Camat'IL 1lus Doputados n, 56, do 1003, auto· 
dczombt•o. ri1.nndo o Pro>itlonto da Ropublica a ttbi'Íl' ao 

Ministorio ria In1iustrirt, v,uçiio c Obras Pu· 
O SR. JlltA~ctsco Gr,vcmuo- So,irt como blicas o ct•orllto oxtt•;tordinltrio do 4:538$0HJ, 

!'li r; mo.< j;t se pa.;s:n•am mui> do O mozos, e pare~ attcnder ao pagamento dos vencimentos 
o pt•ojecto não pólio mais aproveitnt• ao que competem nos ongonhoiros Cttot.ano Cosnr 
l'oquoronto. do Campos o Josú do N11polos Tollos do Ma· 

O Stt. VtCBNTB MAcuAuo - Sl o proJecto ne1.~.;, dil•octuros goraes, o Josú Dini1. Villas 
uiio n.tn•ovell.a mais ao roqum·onl;o, ;t Com· !loas, diroctol' do socçio ,[a Socrotarla do 
111 ;,sãu nua compc•.o indagat•. A iir:onça PJ· mosmo Minisl.crlo, no pm·iodo do 12 do agosto 
dldrt fui cm prorogar;ãu ~ quo .itl estava con· a lO do outubro d(l 1002 i . 
oodi<llt, Votn~ão cm 2' discussiio da proposiçiio dn. 

ll' passivo! que a lei do Congresso não Vil Camm•a ,[os Deputados n. 3·1, do·Hl03, auto· 
ap1•ovoitnr ao rc.[IIOronto, n11ts, ii canto ·ii os t•izanllo o Prosiilonto da Republica a conceder 
documentosaJH'Cson!ados, a Commlssão n1io sol~ mo1.es do licença, com ordenado, a Ma· 
podia deixar do ~o onnunciat• do modo por nool Camlido Cordoit•o Dias, oncarrogado do 
quo o foz. deposito da 4• divisão d'l Estrada do Forro 

D1vo dizet• ainda, S1•, Prcsidonto, qno Con.l·rtl do Brazil, em pt•orognçiio 11 do igual 
raJ•tts y,,zos vem ao Senado um pedido do tampo quo obtovo do Congt•osso Nacional, 
licença tão bem instl'llitio c.m1o osto, a quo para tmtar do su11 .~audo oudo julgar convo· · 
•o mi'uro o pt~I'OCOl' d~ que fui l'Olator. nionto; 

O roquerJnto niiu so limitou a aprosontt1r 
um Billl(Jles attost!Ldo como acontece a maior 3" discussão dll proposição da Camara dos 

d ~· 1 - Doput:tdos n. 4>1, do 1003, autorizando o 
Pilol'IO tiS vczos, P0' 1" nspocçao por uma Pt•csidonto da Ropublica a ab1•ir ao Minis· 
Junta medica, o assaM procedida pela Di· torio da Guerra o credito oxtraordinario do 
l'octot•!a Geral do Saudo Publica, quo onviou 
0 olllcio ao St•. dh•cctot• da IMt•ada uo Ferro, 54:54G$784 para occot'I'OI' tl.s dospczas com a 
que pOl~ sna vo1. 0 romcttou ao sr. Ministro reconmucção do· pavilhão Doudoro, do UoS· 
dilo Vmçao. pi tal Contl'al do Exm•cito; 

O Sonadu, om todo o caso, ro~olvorá como 3·• discnssiio ita proposição da Camara dos 
.lulgar molho r ntt sn11 alt:~ saborlul'ia. Dopntados n. 27, do IU03, ttutorizando o Pro· 

Qu:mto tl questão do nprovoiw, ou niio, sid~nto d~ ·Ropnblica .a ~brir ao Ministorlo 
n llconça, 11cho '1110 J!sta o~c:1pam no estudo da l'azondn o crodlto oxtrnordinario do 
dilo Cornmbsiio, como csc:~pa nostQ momento 2:883$200 par1L du1• oxocuçii.o á sontcnçl quo 
d dollbol'll\'iio do Sanado. condomnou a FazJnda· Nacional a pagar 11 

Ninguom mais piJdindo a p:ll;wra, on" D. 1\ugunia Tm•roão Cor1•êu do Araujo os 
, 01.,.11•80 11 1Jiscussüo. voncimontos quo o sou llnado mat•ido, juiz do 

dirolto om disponibititlado; bacbnrol Lln· 
i'iCit adindiL a votncão da proposição pol' dolpho Hisbnllo Corrôa do Arau,jo, doixou do 

f~tlt:t do numero legal. rocobot•; 
3• discussão 1lu proposJ,;ii.o da CamaJ·a dos 

O Sa•, Pa·e,.ldonte -l~sttt csgotndtL Deputado~ n, 31, do JU03, autOl•lznntlo o Pro· 
11 mntcria da ordem tio dia; o, restando sldónto da Ropuhlicn o. 11bril• no Ministorio 
ainrla tampo, da1·ci n ptt!IIVrn !lOS SJ•s. Sonn· d:L Just[i;:~ 0 Ncgocios lntorloros 0 ct•odito 
1iDI'OS quo rL queiram Plll'll nssumpto do cxpo· cxt.mm•dinm•io do 4:200$; 110 crllubio 1mr, 
1!ion to· ( ''""'"·) p:LriL prom i o tlo vingCim ILO al.umnu 1i11 Facul· 

Ning1101n pcr!inJio a pitln.vra., vou iCVItllllll' dndo tio M01licinn tia Babitt Antonio do 
rL soss~o. dosigul~ndo p111'1L u1·tiom do dir1 da Prlttlo Vt~lladat•os ; 
~uHsfio )Jugu;ntu: ~)a. tlismtssão Ju. pt•opusição ti!L CaUHLl'a tlO~ 

v utuçiio om ~ • 1li.<cussiw dtl tn•uposi•,,ão da Do1lnt11dus, n. :l5, do 191J3, 11u torizau,lo o 
cumar11 tios Doputndos n. ·17, tio 1003, tLIII.o· Prc;iuun~o da ltOJIUblict~ a ttbtoh· ao Miais· 
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teria tia Justiça o Negocias Intt~riorr•s o cro· 
tlito oxt,•aordlnttl'ÍO do 4:20U$. cm unt•n;]lill'il 
t\ttcndm· d. despczn. com a. nutnntotHftu no 
o.:;trangoiro, do alumnu da EoicohL Poli· 
.toohuic~ Asdt•ulml Tolxoira dlJ Souza, fjuo em 
1001 obtovo o premiu do quo trata o <Jodigo 
do Ensino; . 
a• dlscussiio da proposição da Cnmnra. dos 

Deputados, n, 3~. do 100:1, .autorlzantlo o 
Prosldento da Itopnblic:t 11 abril• no Minis
torio da Justiç:~ c Nogocios lntorioro; o ct·o· 
dito oxtrnordinttrlo tio •1:900$, sondo 2:5•111$ 
pnra nttondor :\ tlespez t com n publ ic11çiw 
da Montaria lfi.<loricrt dn Fnculd:tdc do Mo· 
tlicina da llnhia, rolativn iiOS annos do !DOU, 
o 1001, o 2:360,:; com a d1t /lcoisla rio' Ctmos, 
da mesm11 Fucultlado, conccrnonto ao anno 
tio 1002; 

2" dlscussiio da proposição dn Camnt•a dos 
Doputndo8, n, 3~, d~ 1003, quo torna appli
cavcls t\s obras da compoLcncia da União o 
do Districto Fodorlll a~ disposições da lei 
n, 816, do 10 tio ,junho de 1855, alterando o 
actual processo parn indomuiztlção do uons 
JosaprO)lriados por utllit!ado puulica, 

Lovnnta-soa sessão ti 1 hora o troJ o qmLl•tos 
dtL tardo. 

50• SI~SS.\0 );)! 10 llE AGOS'l'O llE 1003 

1'1·csidcncia do S1·. Affànso Pcnna 

A' niola hora depois do meio ilin :tUl'o·so 
a sess~o a q no concot•rom os St•s, Senadores, 
Pinhcit·u Machado, ,J, CatuOtla, AliJ:,rto Gon
çalvos, Honriquo Cout.inho, Costa ,\zovcdo, 
Jonathas Podt•osa, M;muol llat'.ttn, nome; do 
Castro, nolfort. Vieira, Jlonotlicto Lc.it.o, Pi· 
ros Fot'l'Olra, Nogueir~ Paranagmi, João Cot'· 
doiro, Fot•rolrn Chavos, Almeida llnl'l'Oto, 
Alvaro Mnchado,ttosao Silva,l\lanooi llunt•to, 
Olymplo• C11mpo;, Mnl'tinlto Garcoz,Coolho 
o Campo<, Vh'Kilo D11masio, Ruy llitrbosa, 
L~uro Sot!ró, !Jarata Ribeiro, Thomuz Uol· 
1\no, Fcllcillno PenM, Lopo~ Chavu~, l't•an· 
·cisco Glycorio, Alft•edo llllis, Ut•bt~no do 
Gouvôa, Jo11quim do Souza, Rodri~ues ,Jar
dim, Joaquim Murtlnho, MeLollo, A •. Azo· 
rodo, Vlconto Machado, Bmzillo da Luz, 
Gustavo Richat'rl, fo'eHppo Schirnídt, Hot•
cllio Luz, Jnllo Frot11 o ltamh•o Barcnllos. 
(43.) 

Deixam do comvarccor, com CilUSil parti
ciptllht, os SJ•S, Nilo Pcçanlm, Constantino 
Nct•y, Pnoa de Carvalho, Justo Chot•monL, 
Alvaro Mundos, No~uoit•a Accloly, .loso\ Hm·
mu·do, Pedro Velho, Gam11 e Mollo, Hcr-

culano Bandeira, Si~ismunrlo Gonça!vo~. D. 
do ~lcnolonça S·.•lll'inhn, Al'Lhlll' lllos, Cloto 
Nt!nllS, Sirtnl!i!'tL Llma, Mu.rUns Tol'l'o:;, Vn.z 
de ~!o li o o llueno ~~·antliio. (18.) 

E' lirl:1, posl.:l om rliscussão o sem ilo!Jato 
appt•ovmla a acta tln sos.;[o antol'ior. 

· O Sr.~' Se"x•clarlo (.<er·oi"'lo rlo 
i") dá c;nttl do sognint~ 

g:(pJ~DI~NTE 

Officio do ~linist.cr·io da Gucl'l'a, do 7 do 
cot•t•ontc rnoz, lt•an<miLtlndo a mmtsagorn 
com que o Sr. Pr<Hitlonto da llnpuhlk:t do
volvo dou< tliJS antogt•uphos d:t resolução tio 
Congresso: Nu.ciont\l, !pio sanccionou, l'Olal,iva. 
ti tt•ansforonci~ da E;cola Pt•oparatoria o tio 
Tactica da clolndo do Rio P:trdo pat•a a do 
Porio Alogro,-,\l'chivo-so um dos autogra· 
phos o communi•tuc-so á Camara dos Depu· 
tados, t•omottendo-sc-lho o outt·o. 

Convite tio Dt•. Holoodoro .lat·amillo ao 
Smmtlo, pat•a assistir á conforcncia que, no 
Club· rlc !lngonh;tri:i, ro!tlizará na proxim'.l 
qtmi•ttL·foit·a, 12 do Clrt'onto, ás 2 horas da 
tat'UO, · SOUI'O O SOl! jll'o,iocto, actltallllOOtO 
pondento rhttlclillm·açtto do Congt•o;so, rela· 
ti v o :\ o>tl'llda do forro ligando o Bt·azil ú. 
iiolivin, vlll Put•üs Act•o.-lntoil'atlo, 

O St•. ci' Seerctnt•io (scl'oimlo 
de 2•) lê o fica souro ~ mesa, para sor tlis· 
cutitlo na sessão seguinte, depois tio publl· 
aado no Diar{o do CoHUJ'tJs.w, o soguinLCJ 

N. 00- 1003 

RtJdtiCÇITO final do vroJccto d~ Séi!r!do 11, 3·1, 
de 100:.!, que aÚI'fJ ao .lliuislerio da Justiça 
c Netl·'ldos IflteJ'ÍOI'CS o Cl'c1Uto de ·1!11$088, 
,çUJI)llenwutm· d "'erba Ô" da /ui u, 891, do 
,!JO dt~ rle.:cmbro d1J 1901, de acco1·do com· a 
emr:mh1 apJII'Ou,ullt pela Camm·u dos Depu• 
twl o.~ 

O Congt•csso Nacionnlt•osolvo: 
Al'llgo unico. Fica nbm•to ao Minlstorlo di\ 

Justiça o NoJ!ocios Intcrloros o crorlit.o o~ 
trnordlnario rlo 4!11$088, sontlo n.J$430 par~ 
p:L!(Illllont.o tio~ vnnclmonto~ do porteiro tia 
Soet·cttll'in tio Somt1lo, rlispons:lolu do serviço 
com todos os vonc!montos, o 210$058 part! 
rmgamonto do um contlnnrJ d:t mesma scct'O 
tm;ltt, ambos 11 contar tio O do dozomuro de 
!OU~. d11lo1 <la ro;oluçiio d<lt)llolla Cas11 d•: 
CongJ•osso 'lua doct•otou um o outt•o acto, v 
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3ltlo mo~mo moz o nnno; t•orogallas as dis
po~kõas om cuntJ•m•io. 

Sal:1 d~s Commissõo.l, 8 do ago;to de 1003, 
Gu.~·talw R:c/uml.- ~1Iefdlo. 

-E' lida, postrL em rliscnssfio o som debato 
ILJljll'OVIIIÍII 1\ redacção linal do jll\l,ÍOCT,o do 
Sonn.rlo n. 12, do JUo::, sul.btir.utivo dn pro· 
posiç~ão da Cam<ti'IL dos IJJputtvlos JL I~~ do 
i003, qno nntol'iztl a abm·r.m•a do cr·oditu do 
:l: OU.:!$0 1:2, su pplomemar tL yorl.m. Qa <<C o:· 
roius » do nrt, U' da lo i n, i-tü, do 10011, 

Posto a votos, ~ app;oovatlo o rcqnor•imonto 
do Sr, Barnta llibJiro, poclindo a rotirad:L <lu 
IJUO apresentou soiJJ•o a uJ•ganiz~tçiio de mesas 
clolturacs no Dimictu Fodortrl, 

O Sr. A. Azm•e<lo (')-Sr, Prc
sldunte, podi a p:Liavr•a. p:1ra. jnstillcui' um 
projecto que altura " dispo.il;ão <ia Iol 
n. U38, do ~o do dczem bru do nnno pa.ss:u!u, 
quo su rofer·o :L incunstituciouali<lodc das 
lois o admitto os cmb:"'~o; inl'r'ingontcs do 
jrtlgado pelo Supremo Tl'ibunal i'o,Jor•ul. 

Qrmndo vot:lmos arji!Olla. lei, Sr•, i'l'oli· 
dento, consigmimos fJUU ot•a impi•cscindi· 
vcl o numor·o de 10 momuros deSompor!Uo~ 
do Supremo Tribunal pa!'a julga" as leis 
incunsr.ilucionuos da União o dos EsL:ulos 
o do ltmndos Jbdorac.J; nssim tum bom, S1•, 
Prc>idunto, como so!'om indisponsuvois 10 
mcmlJ.'os paN julgar as rovisõo.> crimes 
subrnoLtitlas á decisão do mosmo tr•ihunul. 
E' lltLl'IL suppriJ' ostr1 lacuna. <pro venho sub
meLtOI' rl considomção do oenadu uma lll'O· 
posição disponsancll) os 10 mnmhros r! o Su· 
pt·otnu Tl'ifJunu.l pnt•a. julgar nas quc.-;ttjcs do 
rovisóos cl'imcs. 

· O Sona,Jo subo quo o numero do.~>o; pi'o
cessos Uu Supi'Omo TJ•ibunal ú Cl'll~eidis:-;uno, 
o, :-:;um medo Uo orral', so pU!lo atnt·mar quo, 
um tor·ço pelo monos do.; pr·oec~sos, isto ''• 
cot•clt. do :WU p:·ucussos srio julgu.dos annual· 
mente sob!'c estas q uostõos. 

O Senado coutpt•ohorul'' quo niio hu abso· 
lutamonLu no''o.ssülado d:1 IH'osenc•:l do 10 
Juombt·os do · SnJll'umo 'l'l'ibunal para 
julga1• c~s:1s causas; poi·quunl.o olla; aléru do 
s~l·Jnllnnttmot•as siiojulgu.Uas nos l!:sttulos om 
duas instancias o só depois são suhnwttidas 
á considOI'a~iio do SIIJll'OlliO 'l'ribunal. 

Hl1Vl:L o Ir:~ diaJculclrldll da rcuniiio do 10 
JllllllliJt•os dosem pudido~ pm•a julg~l' Pl'OCCjSos 
<lus.oJ!L nntut'l!Ztt, o dos to mo-lu lnnumoros siio 
<IS pr•occssus <JUO cst~o dopundonr.o.; do jul· 
~/Hlleoto no Supt•umo Tribunal, cum gra'ntlu 
]li'O.iuizo llll.l'lL as pal'tcs iuLm·o~safios. · 

Po~so nlllt•mar quu ccrctL do ~o pi•ocossos 
ustiiu pru'tl sei' julgados, cum dias rul!t'caúos, 

c ontr•otant•J, por faltado juizos, tom r!oixtLdo 
do havor• julgamento com onm·mo prnjuizJ 
p,tl'tt a~ p:u•tos. , 

Nos tas uondiçõos, l'nsolvi n.pt·o.icnl.ttr o pro· 
jocto quo suppi'J esta lacunn c o f11ço cha· 
mn.ndu a. a~tcnçllo do Scn1ttlo plt'a o l'Ola
toi•io do Mint.;turio .da Ju.lt:ç:L c Nogor:ios 
lntm•ior·o~ on<ln o illustro ministr·o tmtu 
Lnmbom do assumpto, por corto dovido u ro
clamnr,iio por· pat•Lo do Supr'l'lllO 'i'l'ibuoal. 

Dn accor·do com a lei n, o:J~. uo ~U do de· 
zomiJI•o do anno passorlo, todos ostos t•acut·· 
sos quo S::l oncontr•am consignallos 110 art. Bl 
da üon;tituiçiio dopondom do julgamento do 
lO membros do Supramo 'l'l'iburml, o o mou 
pl'ojocto f:tz ollimin:ti' n.Jl:L lacuna, mandando 
a.lt.m•m• apenas o art. I' do r.lecroto n. O:JS, do 
~o do uozombro do anno p:L,s:ldo. 

No.stas coudiçõos, ap:·oscnto n V. Ex., St•, 
Pr•esidcntc, p:LJ'll snl<lnottnr d consideração 
do Som1do, o pr•ojecto qno onvio :l Mos:1, 

g• li•lo, o cst·1ndo apoiltd·o pelo nllmOt'o rio 
íL:-I~ign:tcurns vao a. impl'irnit• p:trJL ontt•a.t• 
na ordem dos tr•abalho;, o sogrtinLo · 

PHOJECTO 

N, 15 -IOO:l 

Artigo nnico, A rlisposiç[o do urt. 1" rio 
L!ccrotJ n. !138, do 20 do dozombt•o do !90~, 
com rerJI'oncilt ao nrt. 50, ns. I o :l da Con· 
stiLuic~o. só ó applic11vel nos caso:.: do clr.udo 
a1•t. 50, n. I o~~ 1° o 2° do n. 3; úot'O).Fttlu.s 
~~~ <li.~pJslr,ões om contrario, 
· S:da das so:;;õc::, !O rio ngosto M 1003.

..t. A;vl'i!r/o,-.IH,ç(n Ohlli'IJWHt.-Nilo PIJ{~aJJha, 
-JUclcl/o,-U,ry Dal·bu::a,-DcHerlicto Ldtc.
Jiiu·t inh o Gtw(-'e;, 

O Sr. All'••orlo Elli!ol- St•, i'l'O· 
Hitlonto, podi ~~ ptti1LV1'1L ptll'll. l'Of}UCI'Ol' a. 
V, l~x. quo conslllto á Casa sour•o si consonto 
dll!•pam n or·dom do c lia do :tm11nhiL o fli'ojocto 
sobro v:liol'izllç:io do cat'ú, pois que os pll· 
l'OCOI'CS a olJO l'dlaUYO~ ,ii fUI'lLlll illlpl'CHSOS • 
no !Ji"'·io r/o Omrffi'C.<IIo do .soxt·1-J'eil•a, Niio 
ton.lo !Ia v ido 11 distrihuiçii.u, om IIVUiso, .tos· · 
sol pai'OCOI'os;J•oquolro a V. Ex. quo coii· 
suHo :l Casa, afim do vêi' si esta, rolov!Lnrlo 
esta l'rtlta, co:Jsonto om quo líiCII parto da 
ot•dolll <lo cli:1 .rlo amanhá o pl'ojecto quo 
tiP<'ruentol. 
. Coo311lttulo, o ScntlrliJ l'Ololvo ·aJllrmativa
mrm 1.o, 

O S1•, Vkonto ~lnchndo ('l
SI', I' t'U3idou to, 'r<n tos do on tr:u• n11s cousldo· 

• . ' ·~ •·u" ·(I· ·o: .1.vitl•• po!o ONUIOI'• 
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mçõos quo protondo ~dduzil•, dosejo Jitzm· administração, ostá lambem sujeito á mosmtl 
uma consulta a V. Ex. censura. 

De nccordo com a disposlçiio regimental, só 
so pOJo podir a Jlalavra na hora do oxpe· 
dlente concluiu o pela apresentação do um 
requorimonto, indicação ou projecto. Do ac· 
cordo, po1·0m, com a praxe aqui adoptada, 
qualquer Sonador·p<)do usar da pal:wra na 
hora do oxpedionte, ainda quo não conclua 
pela aprcsontaçlio de t•oquorimen Lo, indicação 
oup~e~o. · 

Esta praxe-·c é esta a consulta q~w faço a 
V. Ex.-continim de pé? 

O Sr. Preslrlente--A praxe osta
bcleclda pelo Scnarlo, o que está om vigor, é 
I[UC, na llot•a do expodicnte, qualquer Sona· 
dor pJdor:l usar da palavra para tratar do 
qualqum· assumpto. 

No dia seguinte, occupoi :1 tribuna do 
Senado o declarei dcsas>omhL•atl~mouto <JUO 
o Estudo do Paraná uíio pódo sm· ai vo das 
censuras quo so f<tçum a Estados porque não 
tenham administra<;ões, o aprosontoi, lo•o 
npóz ils minhas amrmaçõos, um:. sOrio :lo 
provas, po1• factos, do modo pot• que so ndmi
nbtra no Paran<•. 

Dis;o bmbom quo não levava em muita 
conta os_ concoito.J extm~nados pel'O Pai: 
om rolaçao ;, admmlstraçuo do Paran:í, por
que osso m~s.mo orgão, on; ontt'lL opaca, Jul
gava a poltlica no Paranu de maneira di
versa, do munoim ato muito elogiosa. 

Rolombrei mesmo artigos publicado~ 
pol'O l'lli: por occnsiiio da oloição do St•. 
Dr. Campos S~lles á Pt•csidonclu da Repu
blica e por occasião da oloição senatorial, 
quando ca.nrlidato por aquello Edt.ado o 

O Sr. Vicente :Uacbndo - Sr. Ubaldino do ·Amaral Fontoura. 
St•. Presidente, a mim mesmo j:l mo incem· Mtts, O .Pai: voltou ~ cat>~n o diz que a 
moda <t assiduüla.de com que tenho occupado situação do Paran:l il igualzinha :l dos outt•os 
a tt•ibuna nestes ultimas dias de sessão do Esi.ados; quo ali! so p1·atieam actos que 1"io
Senv.do. Huje ainda venho occupal-a na hora Iam a verdade eleitoral; que alli nilo lm li· 
do oxpcdicnto, :o o faço para aprosentat• ao bordado do impt•ens:. o tantas outras cousas 
Senado alguns 'factos em rolaçlio ao roquot•i· que const~m d~ seu editorial do. boje. 
monto que outro dia tivo a honra de onviat•á Eu podta llm1\ar-mo a pcd1r a O Pai; 
Mos:t, em o qual solicita.ya informações do que declinasse os facl.os, Mo il, qu"cs os 
Mlnistot•io da Fazenda, roquot•imento este atr.entados commottidos pelo Governo quanto 
que foi appt'Ovado pelo Senado. E, Sr. Pt·e.ü· li libm·dado de imprensa ; quaes o.s attenta
dente, apt•ovcltando-mc tnmbcm da oppor· dos commettidos pelo Govot•no quanto li vor
tunidado, dil•ci alguma cousa sobro os con· dado eleitoral. E, Sr. Prcsiden10, estou 
coitos oxtcmadoa em t•elação ao discurso pot' convencido do que O Pai:: niio teria elo· 
mim a;ul pronunciado por occasii\o da dis· mentos para dat• uma respJsl:t de accordo 
cussiio da fixação de forças de terra. Come- com o seu editot•i:tl de hoje. 
çat•ei mosmo por isto, Sr. Presidente. Faz !•oforencias O Pai: a um facto que 

Ainda hoje, dous orgãos de publicidade- ultimamcntn occorron no. meu Estado e, 
O Poi: e o Cor·,·<!io "" Jla11M-so occu:pam assim procedendo, Ihz atO um:1 imputação 
dosso discurso, e o fazem, Sr. Presidente;' de gravíssima e culumnio~a. 
modo injusto quanto nos moveis quó :)Ítc lo· E' vordado que esta imputaçõo j:L foi 1'oit:1 
vut•am a fazer n![uelins atllrmações do..tribu- pela opposição do meu E.<tado. 
na do ·Socado. • · Um individuo,· all:ls bem conhecido om 

Eu, Sr. Presidonto, nüo me quiz constitui!• todo o pai~·- dizia-~o roduct~1· .de um orgão 
oro oonsor das administrações dos Estados.; d!' oppos1çao, fuzm tlp seu JOt'nal o. poluu· 
não posso uelxar, porém, de mo extornnt• rmho tlll h~nra_ drt.• lai?llias o ria Vtda prf· 
com wda a frnnqucz~ om 1·ebQão ao modo vada. dos ctdadnus l'es!dent.cs no Puranll, 

. po1• quo as jul•o e ao pensamonto que tenho espeCLa!mento em Cul'llybu. Uma noite, 
sob!•o ellns. o esto indlvl~uo . .foi O;<bul~tuauo em pleno 

· Lhoatl·o. Nao 101 poss1vel sabm• quem tinha 
O Sa. A. AzEREoo-Só f.Litou pôr os pontos foi tu a aggress;io ; mas, mnl to n.1tnrnlme:rte, 

nos ii. foi uma das possu".B que, ditti•bmcnto, ort•m 
O SR. VIOENT~ MMUAno-0 Pai:, Sr. Pro· atacadas na sua hom•rt, na sua Yida privt1da, 

sidcnto-e aliás ou não fiz mais do que repa· A opposiQiLo apL•oveitou-so logo doste facto e 
til• tlosta tribona os conceitos extet•nados oro tloolaron quo uffichtcs da policia do Estudo~ 
longos 11rtigos edltot•iMs daquolle orgão do I[ !lO tinham ptuticndo osso !lltont:ulo. 
publicldade-entontleu niío Eó. que ou flz uma A l'ictimtt !ovou sua queixa rl just!Qa do 
lat•ga modificação do meu modo do ponsru•, Estado, VOI'ificando os ta quo ncuhum<l pt•ova 
como consm•cl a gowt•nos do Es~1dos, quando havia do facto.· 
aquello que cu ro]Jrosonto, e no qual-diz Que rcspousnhili<lado pô,lo 101' o Govm•no 
O Pai•-oxorço intluoncht nr1 politica o nrtl pot• um ca.~o ·destes 'I 

Sonndo V 11 ll 
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Pois t.01los os di~s. qum• ncst~ Cap!\al •. q~l~l' c;scs dou; Estados para comprov.u· a asJCJ'· 
nos Est.a•lm, quor nos centro·, InUIB cmlt- cão quo fazm, foi pJrquo Nalmooto oram 
~~~os, niTo so diío attonta·Jos contra a sego· E;ta·Jos conhecidos do todos c cuja vida po· 
1m~a do peswas por osto ou por aquollo liticl o administmçiio ostão om evidencia. 
lllotivo 11 . . · Mas, S1•. PI'Olidonto, O Om•J•aio ela Manha 

A 11o!ieia r.:nnpl'iu. o sou dovot• alr.'!~do dis.so um pouco mais: disso qu1 ou· quiz 
inqncl'ito, emhora nao colhosso prova ai snivar lntcressns do :tllianç:t pJlitlca. . 
guma; mas, si rlo ~ons osl'orços collteS!O qual· St•. Prcsl.:o~to, a unica cousa quo nós nos 
qum· prova, Lnvarta os nomçs d~s dolmquon· pesormmos, os roproscutantos d·J Esta·lo do 
1os ao conhocimonto da .JII>ttça. Quot•or P~ran:L o~ situação politic~ nollu dominante, 
acrm1 por fal~~. tJrn~r o Govm•no ro.;pon· il tm•oplniii:o p31' nós mesmos. Não temos opi· 
s~ vol 'p 11• 11tn tlo<sos !'actos é t'Olimo.t t·JJM· nião do g,·upos nem tomos allianca politica 
ni fostat• a moii!OI' vuut1tlo om quorot• fazor cJm quem quer que soja: não tomos com São 
opposlçiio. . . Paulo nem com o Rio Grando do Sul,. nem 

Era isto Sr. Prostdont.o. o que tmha a tiLo pouco com os politicas do qualquer dos 
dizot· ornrdt .. :ão 110 que J',Jforiu bojo O l'ai:. pontos tlostc paiz. 
o o1r 1·do da JianM tambom se occ11pou do Fazemos a nJssl·politica, ~ nossa ndmi· 

meu discut•so o, St•. Pl'osldon}o, disso que os nistração por conta pt•opria, com autori.· 
aonooito> que oxt~rncl no Somttlo sob!'~ a sl· dado roduzida, j:1 se vti, mas com autot:id}tdo · 
tuaçã.o dos Est~rio; siio tam!JOm post\iVa· porque tom, ao monos, o cunho da ortgwa
mtJnto aqu·'llcs quo, Oin contiDuos ttrtLgus, lidado, o do sJt'. f~ita. sem suggostão do. tol'· 
tont dado á publicidade um dos pt•incipacs coiros, 
redaciot~s da~uolla folha que usa do psDU· Em nsta a rosposh que onttllldi devm• dar 
don)•mo rle Gil Virlal. aos rlous at•tigo; bJjo pubiicadosp3las foilms 

contou .., CorJ"cio q110 tudo quanto ou rlissr! a quo mo I'Oiil•o, ailil; som quoret• fazet• da 
6 petof~itn.m_ont3 ro~l e quo apo~as abt•t l.ribuna do Senado um olomonto pat•a manter 
nm~ o~cJpQiLO ·rohtttVILmonto ao llst:~do rio poiomica com a imprensa. (P<Itrsa.) 
s. Paulo, o quo, quando fiz rofet•onctas ao Agot•a, \'OU fazot• algumas observa('ões so· 
Oovorno dJ Sr. Ot•, Campos Sallos, mo bt•o oroquorlmonto que out"O dia aqui apt•e
rioixol lavar poh amizade pessoal e,lllvoz, sentei o que mot·oceu a approvac~o una time 
relo intot·asso do quo o St•, Dr. Campos do Sanado, requerimento mÍl quo podia ao 
~al\os poJsa prast"'·mo serviços no intuito Minislro da Fazenda Informações no sentido 
do mant.ot• a posição politica que sustento do saber si algum.l dtLS alfandegas da União 
no Est~rlo qtte repres9nto. on a Caixa da Amortiza~iio tom cobrado im· 

St•. Prosiolento, o quo ou. dl;so, quanrlo mo postos sJbt•e a tt•ansmissiio de propriotlado 
mfori ao E:;tado do S. Paulo, tambom trn· do navios o do apoiices. 
20n~o a •lob:tto o Estado do Rio Gt•ando do Sul, Eu 'disso, St•. ['t•osidonto, om relação a 
foi p~t·a. 1\~zor o;ta affit'llllQiio : é qn~ os J!S· ossos impostos, quo. mo. constava que algu· 
lados cujos governos fazem admm!Olt'açao m>LS nlfunJcps cJntmuavam a cobrai,os ; o 
0 pr~sta.'m ~·~aos serviços n.o p~iz teem a admirou· mo o caso, porque, si até o Ot'Qa· 
sou fwor, para julgamento da N:tçiio, um monto plssado ollos po~iam do alguma fót•ma 
f1ctorrl·1 grande importanci~. so logitim .r, depois de vot~do o areamento 
. E~ dlr.i:l<t!IO o Eit~dodo RioGrandodoSul acttmlmeute em vigoJr, nenhuma justiftcr•· 
0 acousu.Jo do comm3ttor v!olonclas do todll tiva se póde invocat•, 
a ordotn. ó nccusndo do não manter o monot• Verificou u. · Commissiío de Finan~as, 
J•ospeito p.:i>L iibordado individuai o pci~s quando intorpoz sou parccet• sobre o OI'ÇR· 
1ibm•dados politicas do cidadão; mas declarai monto da rocolta, que a cobrança dessas 
q110,~,\o~po\t·J disto, o Estado do Rio Grande impostos ora roalmonta inconstitucional. 
do Sttl gu~avu. do gt•ande autoridade o go· At&t•iuuindo-os 11 competencia. dos Estados, 
~na dosl:t a.utoridarlo porque 1:1- o que ó n[o podia a União ostar a. pet•cobol·os, c, 

-innn -vot•tll1do - hrwla administraçiio. então, tomou a Commlssão do Finanças a 
, o rno;mo facto, dis!o, dava·so om,!•Jlaçiio d~libot•açiio,··:,quo pt•opoz ao Sanado e foi 
aS, l':mlo. E: il um lacto que estll no conho· convertida om lo!, do eliminar po1• completo 
c\rnouto dB tudos,o quo il oxacto,quo a admi· a t•ubrlca . qtio ~utot•izava. a cobrlinçu. dos 
11\straçã.u dosso Estmio il zelosa, ouidado;a o referidos impostos o, mais, modifica!' outra 
qnc os ltornons que teom passado pelo gover· rubric11. que mandav.t cobr:tr ·o imposto de 
Do d:Lqnc\1~ tot•t•a toam deixado os s.1rvi~os .transmissão sobt·o· apolicos, substituindo-o 
J~spoctivos, do tni fórmtL organizados quo, por um sollo propot•cional rolntivamonto :Is 
corno •\isso o11tt•o dia, fazem inveja aos pro· apoilcos translbl'ivois, - · 
~t·ios serviços prestados poln. União. · Pois, Sr. Prosidooto, as informaçõos do 

Sr. ProsiJon&o, nilo prociso lisonjeai' São Sr. Mluistro da Fazenda. ainda ni(o vieram. 
Paulo n01n o lHo OJ•ttndo do Sul o, si cbnmol Si vlot•om o >1m paradas pü'as informaciles 
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<JUO poss~m pr~;q\ut• ns rop:n•ti~õos, tis quaos, 
por sua ver., o Ministro tom <lo podit• infor· 
mnçõos, ostou sogm•o do quo"lm de ficar· pa· 
tento ao Congresso quo o Govot•no continún 
n purcobor o impos\o do trnosmisslio do pt·o· 
pt•icdado do navios. 

O SR, l'eLtCIANO PE;>;NA. dll um aparto. 
· O Stt. VIcENTE ~L\CtL\DO- Como disso, 
Sr. Prositlonto, colligldns cs~as informações, 
eston corto do que lm do ftcat• pt•orado que 
as alfandegas continuam a cobt•u.r osso im· 
posto, que t! um nttcntado d Constituição, o 
·hoje, alt!m do um nttontado tl ConsUtuição, 
rrprosonta lambem um dcst•ospoíto tis dolí· 
boraçõos do Podot• Legielativo. 

O Podot• Loglsln~iro, pelo sou orgão logi· 
timo, olímin•m d~ lei da recoltl a rubrica 
que s~ rofot•ia a esta Imposição, o o Gororno 
não poJin absolutamonto fazer a cobrança 

. som incorrer om dost•cspoito ti Constituição 
o ás dolíbor~çõos do Congresso. 

~Tal, o f>cto não é sómonto om ralação 
ao imposto do transmissão do proprir.dado do 
navios; t! tambom oro t•eiação ao imposto so· 
bro tt•nnsfcroncin de apolíces, t! o impost·J 
ct•eado pat•a essas transforoncias, ao ~ u •I so 
referiu o iilnstre Pro!idonto da Commissão 
do Finanças, ha pouco, em apartc,-t! o sollo 
m•oporclonal. 
• O Diorio Of{lcial do 28 do julho pt•oxlmo 
]lO:ssado, n. 14lí, tt•az titm communicação do 
)Ilnl~tt·o d~ Fazenda ao inspector da Caixa 
da Amortização, mandando cobrar o imposto 
do .tt•ansmlssão de propriedade do npolícos, 
.reunindo assim, Sr, Pt•csidontn, á gravidado 

·do desrespeito á disposição legislativa cet•t,o 
menosprezo tambom pela opinião do Snpt•e· 
mo Tt•ibua:d Fo.loral. 

· O Supt•omo Tribunal Fcdot•nl, om acoordão 
do 20 do dezombt·o do 1902, que vem.pnbli· 
cado no O Dil'aito, caderneta do mato, julgou 
evidente a inconstitucionalidade do Imposto 
ele tt•ansmlssão ·do pt•opriodade causa mm·tis·, 
croado pela loi de orçamento do 2G de do· 
zombro do !DOO. 

Quando o Supremo Tribunal l'edernl foz 
este julgamento, ainda havia a dlspJsiçiio 
ot•çnmontat•la, e o Supremo Tribunal, to· 
ruandrJ conhecimento do uma acção, julgou 
inoonstituclon:tl n cobrança do imposto. 

Como subsidio ao íllustt•o o honrado Mi· 
nistro d1L Fazenda para as lnformar:õos que 
tom de fot•nocot• no Congresso, é quo ou, 
St•. Presidente, da tribuna do Senado 1om· 
bro os to facto, • 

Disse a primeira voz, quando fundamentei 
o· roquot•imonto, que acreditava que este 
filete ostav~ se t•opt•orluzlndo do modo nbu· 
sivo, devido ao habito do Thosouro ordena!' 
ás. alfandegas o 11 outras repartições ftscacs, 
dumnto largo tempo, quo tlzossom · n pot•co· 

pção deste imposto, tendo ·ltavitlo omissão 
om J'olaçlío no or•:tmcnto actual. 

Talvez pot• fttlta do cuidado, ou pelo facto 
do habito, as ordens continuaram nas alfan· · 
do~as o as all'an iOil'·•s continua:·am no abuso. 

E' verdade, Sr. Pt•oJldont~. que dllllcíl· 
monto so vorillca ost:L douisiL~ OllViar!a cm 
28 de julho jn·oximo passado ao inlpoctor drt 
C:tixn. de Amort.isn.çõ.o, corno nrio q uct•o acre
ditar <ltW hmbom seja o ro;ultado do ha· 
bito. . 

A l'oJnJa pt•odnzida pela pol'~3p~iio · dossu.< 
impostos não ú insignificante. X<l actual 
proposta do· ot•ç:imonto, np:o>ont:1dn. pelo 
,r, Ministro da FazJnJn :t'J Sr. Pt•csident,o 
da Republica o por este enviada ao Con
gresso. a impot•tnncia dessa vorbn t! do 700 
contos. 

Silo, ovillootomont,o, 700 contos nrran· 
cndos aos E;tados om beneficio da União • 

O Stt. JoAQóili m: SouzA - :Ião apoiado. 
Os Estados nio potlcm cobt•at• impostos tlc 
tronsmissüo do prop1·icrladcs do n.policos da 
divida publica fodot-al. 

I) SR. VICE:>TE M,\cu,\no- Pot• quo não 
podem cobrar? E' uma disposição constitu· 
cional. 

0 SR, ÜOEI,JÍO E CAl!POS - 0 at•t. ll lÍ<I 
Constituição responde a V. Ex, 

0 SR. VICENTE MACUA.DO-EU pe(IO ao h o r.• 
t•ado Sanador por Sorgip3 que dcclal'O si 
upolico é ou não é um~ pt•oprioJadc. 

O art. 11 da Constituição diz que não ú 
lícito aos Estado; t:1xat•om serviços folm•ao.;. 
Então acha o hont•.tdo Sena:lor JIOl' Sergipe 
que, colhidos por c;t:~ disposiçao, oatiio Ool 
Estados impedidos da cobrança desses im
postos? 

0 SR. COELUú E 0.\~IPO>-POI'foita~nontc. 
0 SR, VICENTE ~II.Cili.DO-Niio o;tão. ,!CII· 

boi do mostrar uma resolução do Supremo 
Tribunal Fodm•nl docht·~ndo qua 11 eobt•ança 
desse imposto e inconstitucional. 

0 SR. COELHO E CAMPOo-PJr parto dos 
l~stados ... 

O SR. VJCENTE :IIACHADO-Eu l'ccommondo 
no honrado Sonadot• 11 leitura do uc;orJam 
do 29 do t!ozombt•o do !OQ2, do Sup1•omo Tl'i· 
bun<ti Fedm•nl, julgando evidente a incJnstl
tucionalld~do do imposto do transmissão rio 
pi'Opl'iodtlde, causa lllOI'lis, ct•Jatlo pela lei de 
orçamento do 23 do dezembl'd do !!lOO. 

0 SR. COELHO E ÜA.MPOS-Sobt•o n.políoc~. 

0 SR; VICENTE ~[ACHA !lO- )la!, ont~o. 
Sr. Pt•osldon to, diz o hom•ado Senado!• TIO I' 
Scrgipo que O !nconstltucionnl da JIU.l'to dos 
Estttdos mas nfio rl <ia parto tia Unia?. 
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Pm'gunto a S. Ex. : apoUco 
urna proprioútLdo ! 

ú OU niío é 0 Sn. VIOENT8 MACHADO - Peço ao hon· 

S. gx, não pódo dar otltra resposta, Apo· 
lico ~ uma propt·iodade, ó uma t•oniia per
petua, ú urna ronda vitalicia, 

E, Sr. Pt'O>idontc, diz to.xativnmcnte n 
Constituiçüo, :mm t·odeio.<, som subt::J'fugios, 
sem modo que intol'Pl'Ctações possam do· 
turpat• a pureza dessa disposição : o impos· 
to ~o i.ransmissão de propJ•iotlatles pertence 
cxclusi vtunont.e aos E;t~tdos, . 

A unlca defesa, para aquolles que consido· 
ram quo as apolicc; não poriam SOl' taxadas 
pelos Estutlos, ost~ nu facto do rept•osentu· 
t•em ollas um serviço l'ü~oral, 

Aqni ó lll'ociso mui:o esforço para subor· 
Unar essa afirmação á disposição do nosso 
Codigo Politico. 

A Constituição declarou que os Estados 
não podiam ooemr de impostos os serviços 
fctleraes. 

Foi para ovit:.t' csso -inconvooionto que so 
chegou a dar serviço.; do ordem macorlal 
para garantir a at•t•ccudação das rendas, para 
re~uttrdttr o credito publico, !Isso é o prin· 
ciplo geral. 

'!as, Sr. Pt•ositlente, os hont'ttdos Sena
dores não t•ocusam essa qualillado que tom a 
apoUco-o tit.ulo do uma propriodit~e, tle 
umlt ronda vitalicia o que, como propt•ic· 
tladc, so tmnsmHto cm itOJ'ttnças, so lrans
rnitte tamborn em cn,:sa mot·li.< o inkl' 
vivos, 

En vou lct' a Constituição Fodot'!tl. Esü\ 
aqui: 

'E' prohibido aos Estados tributarem IDns 
o r~ndas fodct•acs em set•vi~o a cargo Ja 
Uniao,» 

0 Sn. ,JoAQUI'I DE Souz,\-llsit\ alli, g• 1101'· 
feil!tmentc a ltypotheso. 
. 0 Sn. VICENTE l.!ACIIADO-V, 1\x, não púdo 
dizer que uma apoUco seja bom federal, por· 
quo oila portonco á pessoa que a atlquit•iu, 
Não ó bem da União, ~ um titulo do divida, 
~ocrodito, poJo qual a União <lresponsavol; 
é um bom pOJ•tonocuto 11 qnom o possuo por 
titulo legitimo com ns prcsct•ipçucs do t!i-
relto commurn. · 

rado Senador por Sorgipo llllO mo declaro 
positivamente si apollce é ou niio urna pro· 
prio~ude da União, 
·o Sn. CoELIJO E CA~rros di\ um aparto, 
0 Sn. VIC8NTE MACIIADo-Eotão ostil CO!U.' 

plotamouto colhi~o dentro dtl disposiçãe> 
constitucional quo doclul'a quo ao Estado ox
clusivamonto compete creu!' impostos ~obro 
transmissões do pl'Opriedudos. 
. Sr, Presidente, não '' lim li'OJl do ;alo 11 
favor ~o <liroito do.; listados quo mo ostll 
mantendo nu tribuna o obrigando alorantat• 
esta 11uostão. 

!ln po~ia declarar que o impo~tn cobt•ado 
pela União sobJ•e o consumo, datla a regula
mentação qao lho foi folta o ostabolocido o 
J'ogistro, é um attontado contra o ~h·oito dos 
Estados, porque é um verdadeiro imposto de· 
industrias o profissões. ' 

Estt~bolocida a rogu~uuontação, feita d~ 
rnanoh•a po1•quo o é, obrigados a mult~s aquol· 
los que por omissão deimrom de conconor 
ao registro, o imposto do consumo não passa 
de outra cousa que o imposto do industrias o 
profissões dado pela Constituição aos E<tados, 
oxclu~lvamente, 

St•, Presidente, esta r1uestão ~ tlo sumrn~ 
importancin, sinilo por causa tios 700 contos 
llUO entram ou que deixam do entJ'IIl' nos 
cofres da União, porque .se trtL!a do urna 
questão constitucional, llojo amp:u•ada polo 
yoto tlo Sanado o, mais do que polo, voto 
do Senado, pela autoridade do Congresso Na· 
cional, consignada na lei tlo orçamento vi-
gente .. , , 

0 SR. FELICIANO PloNNA-Vigonte C pas
sado, 

0 Sn, VICENTE MACHADO-E passado, diz 
muito bom, Desde 1900, na lei votada para 
t•ogm• o orçamento do 1001, quo se eliminou. 
da rocoita essa disposição, · 

Está sondo cobrado o imposto do trans·· 
missão de propt•iodado de na vi os o do pro· 
p!•lcdtulo tio· u.policos, não obstante to r o Con- · 
grosso instituldo o imposto do transmissão. 
do propJ•iodu.dos o do apol!ces pol' um sollo 
pJ•opot·cional sobro transforoncla. 

O Sn, JOMJUlM ng souzA-II 0 Estado uão· SJ•, Prosldon to, foi, corno disso, n.penus para. 
pódc taxttt' sobre olla. fot•nocm• um stJhsldio ás informaçõus que tom 

O Sn. Yrc~mB H\CIJAno-Não ostou dis
cutiu~o si o 1\sta:lo ·ptldo ott niio tuxal'; a 
Unliiu ú llUO niio pótlo. 

O SR, Cotor.no E CA~n·os-A União lltldo; o 
Est:ulo 1\ que não púd.l, 

U~I Silo SENADOR-Si um niio pótle, o outro 
tnmbom niio pódo : u t!lsposlçiio constitucio-
n~. . 

tlo prestar o honmdo S1•, MiuiPtt•o da Fazr.nda, 
quo occnpol a Mbuna bojo o vim trazor no
conheci monto do Senado esses factos, 

A loitnm dollo; oriontartt o Mioi~tt•o, qn~ 
pt•ocut'.\1':\ I'Ôt' sl, J·J:tlmonto, pel11 J'cpat•t.lçiio 
contt•al tl' 1'ltr.son,•o tllmm oxpotlidas oJ•tlons 
n" sont!tlo da coht·ança desse tmposlo, 

HtL l'Ogt·ns 11 qno nüo pJdom l'uglJ' os que 
dirigem 1t posta da Fazenda, om rolnçiio
t\ percepção do Impostos, c siio as ostt1bolo-
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·eidas poJo Congresso Nacional, nessa poça 
que se chama Orç~mento da Receita. 

Si não <1licíto cob:·ar sin[o aquillo quo o 
·Congresso Nacional manda. cobr:n•, lambem 
não ó licito ao Governo <llsponsat• qualquer 
cobrança quando taxativt•mente e;t:l. obt•i· 
gado a fazel·o, e monos "indu .cob1•a1' nctuillo 
quo não csttL con~; gno.do no Ot'Qttmen&u du 

Vqtução cm 2• discussão da pt•opos!ção da 
Camara elos Deputados n. :14, elo woa, auto· 
rizando o Prcsldcnto da 1\opnbliclL a conco· 
dm• sois mczos do licença, com ot•donndo 11 · 
Manool Candido Cot•Jeit•o Di:.s, oncu·t·cg~do 
do deposito ela 4• divbão da Estl'acl:t ele 
l'ül:l'o Contra! do lll'azil, cm \H'ot•ogaçlio ·it 
do 1gun.l tempo quo obtC\·o do CJngrosso Na. .. 
cwnal, para tt·:ttnt• do sn:~ s:.udo anelo julgar 
convoniont,o . 

Uoceltu. . 
Emm estas, Sr. Presidente, as observa· 

. çõcs que tinha :L fazer o <lesc,io quo as 
inl'orm:cçilos Jli'Ostndas ao Governo, o que 
não acredito, dos!'ttÇam cotas cou!aS. 

Como 1lisse, btL o aviso de 28 do junho, 
poJo qual o Sr. Ministro mnnuou a Caixa do 
Amorcir.nçito contwuar a coiJmnç:t. 

Aguardarei as informações do St•. ~linistro 
da FazcJJda c, quando clla.s v.iorem, com ~ 
opportunidndo quo so mo o!To!'o~o. ont!'at•oi 
om maiot•os detalhes sob1•c o as>umpto, por· 
quo, como disso da pt•imeit•a vez, o repito 
hoje, esta questão ó d~ maxima importancia 
c para alia devem convorgil• as Yi>tas do 
~odos os mombt•os do Congt•cssu Nacional. 

ORDEM DO Dl:t 

VOTAÇÕES 

Votar;ão om 2• discussão cl11 pt•opo;ioão d~ 
·Camara dos Deputados n. 47, do W03, au· 
to1•izanúo o Pt•esidr,n to da RopublicrL 11. abril· 
ao lllioistm•io da Guot•t•a o ct•erlito o~t.t•ao:·· 
dinario do UD~$. para pag:Lmonto do urdo
nado que compota ao pedagogo apJsontaúo 

·ela Companhia rlo Aprenúizc< Al'tillcos do 
oxtincto Arsenal do Gum•t•a tlo Estado do 
Pol'nambuco, tononto honOtmio .ToncJuim 
Antonio do Otívoim Baducm, . 

Posto a votos, ll approva·.!o o artigo 
unico. 

te' a pt•oposiçiío odúplac!a o pass:L para 
3(\ dfscus:ão, , . · 

E' P.nnnnciada tL rotar;ão do at•tigo unico. 

O Sr. Ft•anch•coGiycct•io(pcl" 
o;·dem)-Sr . . Pt•esülonto, do~ejo que V. Ex. 
mo inl'orme si houve algum:tmodillcação oas 
pl'OV!LS do molest.i:l apt·cson•.atlas pelo poli· 
cionario. 

0 SR. PMSIDEXTE-Nilo fui OiTcl'OCido dO· 
cumqn~o algum. ~lt!m· dos 'JUC ttcompanllll,· 
t•a.m o lltl.l'cccr da. Cummissão. 

0 SR.. FRANCISCO GLYC~RJO -São OS do· 
cmuontos antigos, de novembro do anno pas· 
sauo! ... 

O SI\. PRE>IDE~TE-Sim, sonhot•. 
Posto a voto,, é :cpprovuilo o at•tigo unico 

eh l'roposição, om esc·mtinio :;ecrcto, por :28 
votos contra ·i. 

E'· a proposi<;ão ;tcloptnda o pasoa pa!'a 3" 
discussiw. 

O St•. Pit•es Ferreit•n (pel<wl'rlcm) 
t•equot• dispensa do intorsLicio pam a 3' dis· 
cu~são da p!'oposlção, 

Consult:1do, o Sena<lo concedtl a dispensa. 

CR!::DJTO PAit.\. nt~COXS'rftUCÇÃO DO !'AVILUÃO 
DEODOl\0 

Entt•a em 3' clbcussão n proposiçlio da Ca
mara dos Doput.t\u,,8, n: •14, dn 1903, autori
zando o Pt•osidontc da Ropublic:t a abt•ir no 
Minisiorio d:t Guerra o credito oxlt'llorúi· 
ll!ll'ÍO do 54: 5·1ÜSi8·1, para OCCol•ret• !IS dOS· 
pozus com :L t•cconsct•ucção do pwllhiio Doo· 
.to1•o, do Hospital Ccntt:al do Exercito. 

Ningncm pedindo a palavra, oncorro.·SO a 
disenssão. 

Posta a yoto.!, llapprovndn n proposição; 
o, soado adoptada, Ync so1• submctlldo. 1\ 
sancçi\o prosldonollll. 

Vota~ão om 2' dlscusslio dtt)lroposição da 
Canml'!L dos Doputa•los n. 56, do 190:l, auto· 
riznndo o Prcsidcnt·• da Republica a abt•ü• 
no MinMol'!o da Inclustrh, Vinçlio o Oht'tiS 
·pu IJlicns o crotli to ox l,:'tlot•tll na t·io do 4:538$0•10, 
pam attondor tw p~gamonto dos vencimen
tos quo competem nos ongonlto!ros Caetano 
·Casar de Campos o Josó do Nnpolos Tollos elo 
1\!onezos, dtrectot•os goraes, o JosG Diniz 
Vlllns Boas, dit•octot• de secção da sec1•ota· 
·ria do mesmo Min!stm•io, DO por!odo do !2 OR.lm!TO I'AM I'AGA~IENTO A D. EUGENIA TO!\• 
do agosto a 10 do outubro do 1002. REÃO cou.nlh DE AR.AU.To 

Postos 11 votos,siío succass!vamonto appro· Entro. 0111 3• disc•tss;,0 " Pt'Ollosl•"o da c•; 
vndos os arts. !• o 2°, ' · ~ "" t ~ , · mara dos Dopntaúos, n. 27, do 1003, au 01'1· 

E a pr~pos!ção adoptada o passa pat•a zando o Prcsitlonto da Ropubl!on n abrir ao 
3 ' d!scussao, M!nlsterio da Fazenda o ct•ed!to ostrll01'· 
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:linnl'i9 do 2:883*'200 para dai' execução ú sen
tença que condcmnou a Fazenda Nacional a 
pagar a D. Eugonia'Torroão Cori·Iia do Araujo 
o< vencimentos q uo o sou finado ma!'ido, juiz 
de di1•oito cm disponibilidade, bacharel Lin
dolpho !iisbollo Corrêa do Araujo, deixou do 
1•ecolwr. 

Ninguom pedindo a palavra, enco:•ra-so 
11 discusslo. · 

Posta a Yotos, O aprorada a proposição; c• 
scnJo adoptada, v ao ser suhmettld~ 1l san· 
c~iio presidencial. 

!1REillTO P.\TIA PRE:\UO .\0 ALUMNO ANTOXIO 
DO Pr:tADIJ YALL.\IJARES 

Entr~ cm~· diticus;ilo a Jn•oposição da Ca· 
mara dos Deputado,, n. 31, do 1903, nutori· 
znndo o Presidente !la Ropnhlica :1 abrir :w 
11inistcrio d:1 .Justiça o Negocias lntoriOl'OS o 
Cl'Cdito cxll•aor·:Jimwio de 4:2008, ao cambio 
pal', pll':t premio elo rlagem ào nlumno da 
l'ac:lldado tio Medicina h Rahia Antonio do 
Prado Va!ladarcs. 

Niuguom poJindo a plhvm, encsrrn-se a 
discussão. 

Po;ta a Yotos, é approva:la a proposição ; 
11, sendo adoptada, vao sul' submcttida 11 
s:mcção prcsidoncial, 

CltEDITOS rARA ~·rANUTENI,'ÃO NO ESTRAXC1EI .. 
no DO A!.U~INO ASDill'IIAL TI~IXEIRA DE 
SOUZA 

Entl'.l om 3' discussão a Jll'OllOSição d:..Ca
mam dos Uoputauos, n. 35, te 1903, auto
rizando o P:•csidcnto dtl RepuLiica a aiJJ'ÍI' 
ao Ministol'io da .Justiça o Ncgocios ln to· 
l'iOl'OS o cro:lito oxt1•aol'<linario rle 4:200$. 
om OU!'O, pnl'lltllt.ontlcl' ~ de>poz:l com a ma· 
nutcnção, no estl·nngoit•o, do alumno da Es
cola Polytechnfc/l. As:lrubnl Teixeira de 
Souza·, quo, om IOOI,obtorc u ppcmio do que 
trata o Coulgo do gnsino. 

sendo 2:540$ para attondor ú despozn. coni.a 
publicação da Memoria llisloricct, da Facttl· 
ilado do Medicina da Bahia, rolatil·a aos 
nnrios do 1900 o 1901, o 2:300$ com a da 
Revista dos CUJ'sos, da mesma Faculdade, 
concornonto 110 anno do 1902. 
Nin~umn pedindo a palavra, oncorm·.sc·a. 

discussão. · · 
P~sta a votos, 6 approvnda a proposlçiio ; 

o, sondo adoptada, vao ser submottida,tt 
saucção [ll'Osidonclal. 

LEI DE DESAPllOPR!AÇÃO 

Entra cm ~· discussiio, com o parecer fa· 
voravol d11 Commissão do Justiça o Legisla· 
çiio, o art. 1• da proposição da Camara <los 
Doputt~dos, n. 38, da 190:i, q uo torna appli
cavcls ás ob1•as d~ compotoncia dn União c 
do Di.;tricto Fodornl as disposições da loi 
o. 816, do 10 do jrmbo do 1855, altomndo o
actual proccs;o pa!'a indemnização do bens 
dosapr•opl'iailos por utilidade Jmblica. 

O Sr. Thomnz DelRno Yom 
cxplicn.r a sua nssignatnl'a. com 1:ostt•icçõcs 
no projecto. A org~nização politica com 
tros poderes indo110ndentes não 6 cousa vã. 

Cumpro quo ossos podo1•os não tenham 
dolfallocimontos c quo os quo os ropro:mntam 
velem attonhmonto na sua p01•foilt1 into· 
g1•idado. 

A imwgm•ação, entretanto, do no\"O ru
gimon politico da nação, as dilllculdadcs 
inh~rcntes 11 csll inaugura~iio, toem mui\t1 
vez determinado uma c01•\a falta do isola
mento dos [Iodoros o mesmo om alguns casos 
dologllçõos :lo funcçõos. · -

Justificam o,~tiS dolognçõos as grandes no- . 
cossidados politicas, administmtivns, finan· 
coiras, om quo a Republica se tom encon
trado. 
, Pódo plll''cor aos ospit•itos por domais 
nttontos das regras do direito constitucio-

Nin~nom pedindo a pala na, 
tliscussão. 

nal, dos quo se acantonam nos procoi\os 
cDCOl'l'a·sc a consti\uclonnes não tendo em vist11 as 

Po3ta a votos, :lappl•ovnua a pl'oposição ; 
o, sonuo adoptada, Yao sOl' submottlua ~ 
S'tncçito pl•osidcncial, 

CREDITU PAI\A PUnT,lCAQ.ÃO DA < MEl!OlliA II!S• 
TOlliOA »E D.~ 1\E\'lST.\ DOS OUI\SOS DA Jo'A· 
OULDADE DI~ MEDICINA liA DAlilA 

situações gol'aos, que o projecto do dcs
npl'Opriaçõcs, sob o ·11onto do vlsb le· 
grslnl.ivo, dovol•in SOl' comp1•ohonsivo do 
m:1io1• numol'O passivei do hypothoscs· a · 
occorl'OI', o quo, fóra dollns mesmo pro
coito gemi. so ostaboloccsso pa1•a t•osolvm.· 
casos impJ•ovistos. · 

A confiança quo o Governo inspirou o lns
ph•a dotm•minou sem duvida a altitude da 

Ent1•a cm 3• :liscu>siio a proposiçiio da Ca- oull'll Casa do Congros~o 011 cla~~l'll01io <b1 
llllll'a dos Deputados, n. :10, do 1903, :1uto· lo!. A c.,maJ•a·votou, sem di~cussno, o Pl'O-
rlzanuo o PJ•o;ldonto .da Republica a nurlr jocto dn sua !'ospoJtiva commlssllo. . 
ao Minlstol'io d11 .lu1tlça.o .Negocias ln to· E' preclso,<JUO se diga. COl'l'Ospondou ara
J•Iol'Cs o cl'Otlito oxtl•aortlinat·io do 4:000$, plda 11nssagom do projecto a !'oclamos q11o 

. -~, 
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ninila cchoam dos jol'Jlltcs, incibndo o Go· a lei ou l'Ogulnmcnto. Ha tribunao~ c juizes 
vm·no o appliluclindo a sua iniciativa ontran- neste paiz civilizado. 
do .cm uma phaso do movi monto o trnnsfor· Ate onda vae o direito da propriedade in· 
mação d~ cidade. Mas prcsontomonto o on- dividuai perante o 11om publico 6 o quo se 
tlmsiasmo bai~ou: roal!zndo o omp!•ostiroo vorillcará I·ogularmcnt' nas sentonça.i. 
para as obras, no estrangeiro, não so lovan· Mas o intorc.lJ;o do Governo ó niio se tornar 
la1!, como multas pl'Cviram, o credito, não impopular, nito projudlcltr intuJ·cssos lo· 
se sentiu o bem-estar fin:mcoi!•o que so ima- gitimo~. não provocar reclamações. Um~ 

_ginara. cousa 6 bom corta: 11 que a população csttl, 
RcclQma so estudo mais demorado da lei, desde 23 do maio, a pagar impusLos pal'a a> 

maior rctloxiio, o 1otil os quo applaudiam as obras o que quanto roais dopt·csstL fol'Cl\1 
obras a rodízat•om-so, adml!•am-so o amo- os1as obras lei tas, mais depressa doixarrt '' 
<ll·o~tam-so com ollas. _ _ . população do pagai-os. 

E bom do Yor quo nwJ ha p!'OY!sao logtS· E>Sas obras s5o do convonícncia nacional, 
lat~va ~apaz de a~mngor a somma ~no~mo sondo aliás pagas pela ciuado ; molhuram t• 
tlo mtmosse~ em Jogo na~ dcsapropr<açuos. tran;fol•nmm a velha cidade ca,lonial que 6 
Rcclam~çues s?mpro hao do stn•gn·. . 0 Rio de Janoh•o, f<Lchada dosto gt•andc paiz 
O qu~ nno ~odra pardul:~r 01'3 o J·O~Imon que tem sêdo do progresso o bem estai'. fg5gcctoto n. 1.08·1, do -7 do outubro de Sanmtl', cmiJollczM' 0 Rio do J~ncil•o é 

Po; css~ decreto 0 Jll'ocossa da tlcsaproJlrla· attJ•ah!I' os immigc·autcs o os cn.pttacs Cs· 
çi'io ora por domais moroso o o valor· da dos· ll'tmgcu•os, 
apropr•i:1çiio por demais suhido. .Repro.sontantc · dv Rio do .Janoh·o, J'C· 

Busca·so uma just11 compensação pa1•a u Sll•icçõos qno purlosso lO!' theOJ'tr.amcnto oO!l· 
aquisição furçada da !ll'upricdado pat•li· lt•a o pt•ojJcto calal·a<·hia poranto a po~·
eular. spocLÍV>I tlo prosperidatlo pa1•a ollc, que nao 

São no~ossarias as deslpi'OJlrillçõos para sab3, sl desta voz· Ctlhasso, quando so roa· 
os oiJms do p"rto c p1ra a uvcnidt~ que so liznría. 
projecta lança!• paio con tro da ciJndo. 

Quanto ás obl'1!s do purto acham-nns noco.l· O Sr. l\larllnbo Garecz. tendo 
sarJas, mas qu'<nto ;i lli'Cn!tla .corno;am as ouvida o t!isom•.;o do nohro mombro da Com
duvidlls. EntJ•otanto, tiio nooossu•ias o tão missão do .lus~ir;a o Legislação quo as~igno.u 
justas são as obms do porto como a avenida. o jllll'cCOl' cpm J•ostricr;õos, sento n. noco.sôl· 
Quem ]lllgil o1n granilo parto, namaxima dado do vil• 1!. tribuna para apr·e~ontaJ: cmon· 
parto, o pt·"ço das obras do porto o dtt avo· das ao projecto cm doillto. S. Ex. nao do11 
nida rl ;~ população da cidade úo Rio do Ja· os motivos das suas rostricçõcs, antes foz a 
nairo, Si se fizessem só as obras dopo1·to !11 apologia do Ill'ojocto. 
orariam o comrno!'cio o gt•and.> commor·cio O t~<sumpto quo reclama a attcnr;ão do Se· 
desta cidado, c 03 n:tl'icultOJ•as;coru a avenida narlo ,, dos roas grJVOs, pol'quo cntumlo com 
lucra toJ/1. n cidado do Rio de Jauoil·o, que " institui~iio do projll'icdndo, baso dll urglt-
so sunôa, cmbollozn, vnloriZlt o molhnra. uização social. , 
Não ~,justo <JIW a populadio ll"guc, como Dizia o grawlc p11blicista ft•anccz BcnJn· 
Já ostrt pagnnúo dosúo 23 'Jo mnio, posados min Constant, cu,jas doutrinas tanto inlini· 
1mpostos pam f~t\'Ol'OCC!' ap~nas o commot•cio J•am na lbt•mtt(·ão do nosso dll'OIIO pohtwo, 
implrbdol' o exporta dor o os plantadores que 01'11 som pro tomol•ario tocar• DI\ pruprln· 
i>razlioiros nos Esta:lo3. Oovo 11\~ sor condi· da:lo pot• sor o mesmo quo toc11r na li· 
ção indisponsa~·ol PM'a ue obms do pot•to a IJortlauo, quo ron•o sompl'O· ll' isto o quo se 
aborturn da avor.ld11. , podo, qutmdo ao tratt~ do uma loi q11o r.•gulo 

Em rogulamooto prlde o !1ovoi'Oo attondct• a oxpropt•iaçao por utilidade publimt. 
!Is mais vaJ•Jadas bypothosos. Cila o projecto n illnstro roOLnbroda Commi~~iiu do JusliQa 
do l'Ogul~monto tio conoolho director do Club reclamou essas modificnçõus na loi do 1855. 
do Engonhat•ia, po1• essa club approvado una- porquo, 11 vista da nrgcnoia das wanrlo; 
nimomonto,. cm. 9uo a matot•ía ostá lnJ•ga· uiJm.~ que se p1•ojoet~m. ora preciso alterar 
monto compontlta:ia. · essa lo!, pJrquanto o valor da propriedade 

~Ials ololllontos JlOSsuc o Govm·no pnrn cs>o naquolla data niio d hoje o mesmo. 
trailnllto do que OSSl associação pat•tlculttr. Essa roforoncla c:tu~ou sut•proza ao orar! o r, 

O Governo srl tom intorosso om ovitar pgrquo a lo! quo rognln. as oxprop1•lacu~s 
lidos com os partlcula!•os, o sobretudo com as nao ~a do !855, m~ 11 do 18•15. Ncs .o oqm. 
cln.ssos consot•vndoras, os capitalistas, p~o- voco cahlu tambom a commlssiío. A !ol.~o 
prJo~rJos, nogociantes, etc. . 1845 não revogou a do I820,1nns,po.· occasta~ 

O du·olto rio propriedade osM pela Constl· da construoo~o da E;tt•nda do Fert•o o. Po
tulçiio porto!tamonto gM•ant!do,sojn. qual for dro 11, foNo uma lei ospocl~Ipara as oxpr~a 
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Jll'inçõos que as ouras exigissem, a lei elo 
1855. ' 

Tanto é assim quo a consoli!la•:·,o do 1808 
11[0 compl'ehendeu a lei especial pnm ostr.t· 
dns de ferl'o do 1855, mas " lei do 18·15. 

A lei do 1845 6 padl'iw que <Lttcsta '' e.st<L 
geração o respeito elos velhos legislitdorus 
da :rnonarchüL pela propricd<Ldo c pulos dil•oi· 
tos dos poros, o lo.i insplt•ada na lei fi'<LOCCZ<L 
do 1841, IJUO regula o pt•oco.sso completo 
pa~•a as oxpropl'iacucs pot• utilitindo publica. 
E1taboloco o jury escolhido onti'O os pt•opl'io· 
tal'ios, sendo tt•es j:1rado.s nomeados p~ia 
pado o tros jurados nomeados pelo jttiz. O 
,IUL'Y t!á o sou ~otodiclum om sala sccrot<L. 
fia todns as g4l'antms para a propl'iedarlo. 

Bailo o nob1•o pad1•ito do nosso passado, 
exol:lma o orado!'; o ~ est~ foi quo so qum• 
rcvog:tt', n.ttcndondo-so sómonto <l nrgoncia 
d<ts ohr<IS do pm•tu. 

Ainda na loi do 1855 o numrrv de al'lJitros 
ou Pfll'itos & do cinco, mns no IWO,iec~o cm 
tlohto ha a partillm do lefio: O at•r .. ~" 
limita u nu1nm•,, do arbitt·o> :t trc;, sondo 
nm n.omoado pein p~rte, outro po:o juiz o o 
ÍOl'O(Jii'O JlO}ú LlUVUI'tlO, }l:Lrtu f}UQ tOill D. COill• 
peto~oia oxtl'n?l':linarin do nx:cl' pol' si o 
1nnumo o o muumo. 

lJ;~o, om t:tl Ui~pn:;ir:iiu, alr!m do do.siguttl· 
da.do, grande injustiç·a. 

Nií.u quot• o. Ol'.L·;or qno !'C dU t1s partos :t 
fttCiild!ldu do tLIJU.lat•, m:u iomhra no Snnado 
IJtiO a mn!s oxtraor.linnl'i:L transl'ot•m:tr,ã.o úo 
nm:t cidatlo r1uo n lJi~toJ•ia. rogist1•a, 11 Wans 
fot•m:1~·ã.o do P11riz, liJz.sc om rt urt~:oi'ZO annos, 
usótnnnto crJm rt applicn.çiio da loi de 1841, 
~no i nspiron a nos>~ lo i do 18·15. Sm·i•t lhcil 
1\ :Nn.poJcão lH J'OVoga! a, UfiO O !'0'., 

:No llt•aúl tomo.i as leis de 182G, •lo 1845 c 
<lc 1tl55, n pctlo·so mais; qum··so <L lei •JUO 
:m tui'Ilo a pag.n· as indomuizuçuos quo so on
tonrlllt', 

Quo lw•t•:t. o Goval'no. ahnsitndo assilll, 
_: '<lomoliudo prctlios, sacrificunrlo os porlucoos 

11oguciantos noUos ostuholocidos? ~ .. 
A rlrtnoza <lo um puiz vom ll<l riquozíl do 

:'3UU JIO\'t>. 
Aht'il• uma aYcnidu quo uttostu a grandozu 

o lt. eflt'l'gin. tlo Oovm·no, cotn o sacL•illcio dos 
conli'íbuintcs o tlos Pt•opriotari•,;, 6 acto do 
bt•haritt quo Oll\'OI'gouhnr<l o Govot•no. 

Si cst<t Jll'Oposição tia Cumar~ tios Dopn
tu!lo; lb1· cOIIVOl'\ida om lei, mais l<ll'.to o 
.i 111•iswns ulto q no o.stndal' as suas disposições 
1! h•á. q IIII e1n I !JO] O Cung1•es.~o Nuoional JiLZill 
ltliiLt !ol do coacção, só para que houvosso 
~ vonirlas e passeios nu citludo. 

Con~l·osso mm·cul·os. Nosso sent\Lio formulou 
o orador omoudas quo·mandal'<l 11 illusa. 

g• preciso, rcpct 1, não attonta1• contra o 
dil•eito do propt·iodndo; o, apozat' de tod.as 
as phantasias dos phiiosophos, desde Platão 
o rio scn tiiscipuio Aristotolo8 contra a pro· 
pl'ieda1lO o 11pezar da sublimo phantasia tia 
lgl'Oia, achrwdo mais ftLoii passar um camolio 
pelo' fundo do uma agulha, do que um rico 
entt•at• no cóo, o direito de lll'Opl'icdado pro
valoeou como instituto basico da sociedade. 

O OL'ndor justifica detidamente cada uma 
<i<~S sna5 cmoodas o podo ao Sonarlo quo as 
aoeuile, pttra que do tão alt.a corpo1·açã.o_ saia 
uma foi jnsta o completa, que niio fira a li· 
bor,i<~do c os direitos dos cidudãos, quo os 
!og-isiadoJ·os do 1826 o do 18·15 t•ospoitaram. 

Este pt•ojoeto Yindo da Cnmara do> Depu
tados ú monos gar.~ntidOl' dos ·di roi tos dos 
cirludiios do que o decreto do D •. João VI, nos 
tempos coloniaes, docroto do maio do 1821, 
rnnndandJ que- sob pro texto algum, seja 
q aal fôl' a nocossidodo do Govoi'Oo, não so 
tire a pt•apl'iorlado de ninguem, som qao s:~ja 
olla avaliada, parn sor ontrogno ao serviço 
1•ual. 

O i!lr·. Rnmlro Dureelloil <iii 
qae em todo.~ os p:tizos d:L·so ost11 anarchia, 
,1uo ontt•o nós é fror]lWnte-om gorai n lei 6 
ama cousa o a sua execução ú outra crmsa. 
Bom o recorda a ailusiio q uo foz o nobre Se· 
nador por Sorgipo 1t lei de 18·15, que nunca 
foi oxecutndrL no ju1•y do. dezoito ju1•ados. 
o processo do.;sn loi nunc11 Joi applicnrio nna 
expropriat;ões, que om regra tOm sldo regu. 
iwlas pDL' a!'iJitt·amonto. 

gm Frn.nQa, o jul'y das expt10}Win.çüos 1'oi 
contm o ThosoiU'O, cm•iquccou a tot!o o lnllO· 
do, o tonto mais tacilmonto quanto a res. 
punsnbilidade ]Iat•tilhada por muitos ~ no· 
nilumtt. 

A 1oi citt\da pOl' S. Ex. ú muito monos 
garantidora do qno o pl'o,iocto em 1liscussão, 
Pl'CV<tloeoodo hoje, como prevalucc a idúa do 
.inlgamcnto'por juizo singuln.r, como o mais 
bravo. o mais simples. 

Os outl'os dofoicos apresentadas pelo no
bre Senador por Sergipe 'iio iguaJmonto di
gnos do coi•~> ropal'o. Disso S. Ex. '!Uo na 
escolha dos ltes al'bit1•os o Go\'orno é mais. 
favol'ocido, plll'quo tom o sou o torá o tio 
juiz. E' oxactumonto o contrario; em ques
tões ·dost11 natureza é a Fazonda Nacional 
quem sompl'C pm•do. -

Si nesta pa1•to o projecto pocca, é mu niío 
p!•otogm• o 'fbosouro. 

O Congt•osso mio pódc o não ilovo tolol'M' 
o rLhu:;u do Pl't']Jriotario, assim como niio 
i> illle o não tiovo nutorizar o abuso do Governo. 
l·~a liiU moio termo estubolocendo llmitos 
Justos para !I indomnizur,iio o a dovor do 

O maxhno 6 dado pelo ]Jl'OPI'iotario o uão 
nl•bitral•inmonto, mas baseando-se no valor 
por oilo dado,nntos tl sua pl•o]Jriodlldo,quando 
paga o imposto, 

Em quo, pois, sofl'ro o pt•opl'lotarlo 1 
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A pt•oposioão <la Camrtm dos Deputados 6 
'illara, precisa o justa. 

Qmtl " lo! que não atfecta a propriodndo 
om nome do inturosso publico I 

Entonde o orador quo o Sonado, com qual.' 
'quer demDI'a na approvaçiio do projecto, só 
pódo concorrer para lt•avar a boa vontade 
do Governo em encetar os molboramontos do 
que tanto carece a capital da Rop•bllca. 

A nossa crtpltal sm•á sempre a porta aborta 
para o povoamento do paiz, que pot• clla 
6 ,iul~ado, o o Brazil, si olla coot.inuar eumo 
está, nunca dará um grande passo pat•a o 
sou progresso. 
· Vota, portanto, pela proposição da Cam!n'a 

dos Deputados. · 

O Sr. Coelho e Campos niio 
precis:1 doclttt•ar no Senado a religiosa 
attençiio com que ouviu . os oradores que 
·O procederam, nem o respeito que tom pela 
mataria relovanto om debato. 

Mombt•o da Commbsão· do Logislar;ilo o 
Ju~tiça, sigoatario do parecer sobro o Pt'O· 
jocto quo se discute, estava. no dovot• do 
apreciar os at•gumentos com quo o bonrauo 
Sonadot• pot• Set•gipo, sou companheiro do 
bancada, o combateu. 

Confessa que, ao prestar :1 sua assigmllura 
. ao mesmo parecer, teve o dcsqjo do doclarat• 
que o fazia, t•oset•vando·so o direito do 
aprosent:•.r observações. 

Pt•ol'oriu, no cm tanto, aguardar a hora da 
tliscussno, para antecipar o oou juizo a 
.duvi·las quo, estava certo, se aprosonta:·iam. 
pt•ovando ao mesmo tempo que o projecto 
attent!o o gat•anto todos os intorossos dJ.s 
dcs:tpropriaçõos. 

O prvjecto actual não altera com ofiblto o 
dit•oito sub•istonto ; limita-se a simplificar a 
forma do pt·ocosso o ·a ostalwlocor as b .ses 
ossonciaos para computo das indomnlzaçõos. 

O muJo que havia pat•a !IV:Illat• o pt·odiu 
era o consignatlo na lei do 18·12, uo que tiiu 
lu•gamcnto so .occupou o honrado ~onadot• 
]Jor Set·gipo, ao encarar como uma modiu.l 
gat•antlt!ora do todos os dit•oitos o jury do 
18 mombros. 
. O legislador do então determinava a 

. avaliação da Jlropt•iodado JlOlo valor loca· 
tivo do pt•odio; calculado pelo imposto pro-
dia! o te. . 

O projecto actual, simplificando a fórma do 
processo, cstabolocou tt•us arbltt•os: um pela 
parto intorossada, o propriott~t•io ; outro por 
parto d111'nzenda publica; um tm•coiro, pat•a 
dosomp11tar o dosuncoutro outro uquellos. 

Vô com pt·~zm• que o honl'~do Sonat!ot• 
11elo Rio GI'Mdo rospondou cabalmonto, ponto 
pot• ponto,a todns ~s impugnações do lllustro 
St•, Martinho Garcez, 

&nado v.n 

Mas falla·se cm ,im•y ! Que vem n. sm• 
o ju1y nos\~ m~terin., quanto niío o tomos no 
civol o no ct•imo! 

Co1no a<loptal-o pam as dos~pt•opt•i:tções 'I 
E' notrcvoi que !L respeito dossrt insti· 

tui~iio, o jut•.v. a~ mais adiantadas nações 
não tom colhiuo sinão t•esultados perniciosos. 

Cita exemplos, inclusivo na pt•opriaFmnça, 
dtt <tua! tanto so v:Llou o lwm•ndo S.:mulor 
Martinho Onrcoz, e rliz que lrt mesmo se cho· 
gou ~ pagm• mais indomnizaç·fio do que um 
Pt•opriot~rio podia. 

Que soria o Jm')', que sot·rt nesta ma· 
teria mesmo, d'tdos os nossos costumes, a 
nossa indllforonça pelo> intol'osses publicas? 

O legislado!' muito bom andou, fot•mu· 
laudo no pt•ojocto om debato duas bases 
essonciacs : o mttximo o o minimo a pagar 
nas int!omniznçüos. 

Mas, a potlt•n. do escandalo, o que se aliog~ 
como cousa des~n bida, rlictatorial, 6 a au· 
torizaçüo pat·~ que esses limites seJam feitos 
pelo Govm•no. 

A lei de 1855 não fazia outra ·cousa, ela,·~ 
hmbcm igual aulot•izaçiio ; fttzia mais, 
porquo fixa. v ~até ns rcgt•as rlo processo. 

Sustenta com int•gos o valiosos m•gunwntos 
a improccdoncia do~sus n.t'gui(:õ.es, c docla.ra 
que niío ha que t•ccoiat• • 

O particular nunca fica closgarantido, por· 
q no é perspicaz; 6 actl\•o o tom sempt•e do· 
l'ensores pat·~ o sou diroitn; n fazenda pu· 
h!.ea, sim, 6 jul'idicmnoute mism·avoi, por· 
que não r~n~ pot• si, dofondc-so por meio do 
terceiros. · 

A idl'a do limi&o mtLximo o minimo, ro· 
pote, foi s:Lhin, pot•q uo nttondo '' dofosn dos 
interesses purtlcnlaros, no caso tio ovontuu· 
lidados, t•epar:mrlo fnllms, om beneficio 
moomo dos propriotrtrios. 

Cimo exemplo .!o pretlio cm quo ost:\ hoS· 
podrtdo na pi•açu d:t Ropuhlicrt o demonstra 
urlthmoticamonto que, pela lei do 1855, alie 
tori~ do ôOl' indemnizado por 120:000.$, 
quando, polo pt•n,ject,o actual, tot•ia do sor doS· 
apropriado por .l9:00U~ no maxituo, ;ou·vn· 
lm• t•oal, calculado pm• varies mwalheiros 
cuJos nomes cita o sob .ht1sos seguras. 

;\ lol do 1855 conrluzm, portanto, " absul'· 
dos, que só novas base; o novo processo 
com !Imites nmximo, c mini mo poderão co· 
hibir, alcançando :1 t•onlillallo. 

1\' um ponto capital do projecto o cstabo· 
locimonto de tros tlrbilt•os; o !Imito tom a 
vantagem do cort•igil• olmnontos o n&tondor 
ás uocessidndos das dcsa.propriuçõos. 

Respondendo n apat•los, diz que, si os sous 
hout•ados collogns acham que isto tudo níio ó 
verdade, que o projecto uiio sorvo, omon· 
dom-no, tlprosontom cousa molltot• .• 

Convem que ó esta uma questão muito 
12 
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súria, om ~uo so tem de attemler a objecto tanto com toàos o3 mais competentes jurls
om quo '' jni·i.;prudenei~ não os til assente. consultas das p1·i~cipacs n•ções,que adoptam 

.111 notavel,iurisporit0,ha50annos, o1c1'evia os mes1uos prlnClploJ. 
'tno para as dosapropt•iaçõos não havill bases Di;cor1·e sobre as dirriculdados quo rcsul· 
t"OI'mula!las. tal'iam do outras disposições, conLrarias ás 

E' uma p!'elenção vii querer-se regular o do projecto, pm•quo teria do lutar contra as 
ili!'eito moderno, com todas as doscubot•tas, maiot•es exigoncias; todos querol'iam mundos 
todos os progressos, com todo o cain,nhar do ~ fundos, o niio hworia moio do so evitar 
mundo civilizado, pelo direito romano, na ques1.ões intcrminavois. 
antiguid~dc. Quanto à quostiio <lil indemnização no lo-

Em apoio de seus argumentos, cita, lendo, catal'io, moslra o orador que o projocto sa
:cs opin:õos de notabilidades da jurispt•udon- ti&l'nz plonamonto no<to ponto, tratando de· 
cin, M l'rauça, 1m Allemanha o na !\alia. horuf01torias, recon,trucção, etc.; mas, por-

·' proposito do d.lsaproprlaçilcs h11 dua> con· g untr1, so t~ril di roi to o locatario a qualquot·· 
c opções: a dodiroito publicu o a do direito pt·i·j indomnizaçiio polo dosfuzimonto do contt•aeto. 
vario; uma cogita do uma violoncia, a outra O projocto não a ostabnlcco, t~ndo orn vista 
1!0 um benencio geral, e.l!:t incidindo no caso o< Inconvenientes que ~tcarretiÍria uma \1l 
<lo um verdadeiro contracto. disposição, tendo om vista os conluios, fl•au· 

Lê, a Jll'upositu, o n!•tlgo 30 da lei italiana, dcs, anti<latas o outms r,spcculuçõo~ que 
paru. dornunsLt·ar que na segunda hypothoso i111üm do combinaçiio locatarios o propl•io-
J.rata·so do uma cumpra o venda. \ctrios contr11 o Govet•no ou omprozat•io. 

O cnmmont11dor da lo i· f1•aneezu de 18·1 I Traia em seguida o omdor da objecção 
tem opiniüo ainrla unifOI'lllo com o quo o levantada pm• ominonto jurisconsulto, IJUO 
orndot• Odtó. tlxpon.!endJ, poisrnanila ostima1· considorou violencla e cxtor;ão o deposito 
a JlroprioôadJ poJo sou valor renal. feito, no caso do u:·~oncia, da quantia dos-

Aualysa o;n soguidu. multo deti<lamente a t.ina,Jn :1 Indemnização; o most1•a que não ha 
!>epre;eotaçiio ~1:0 contra o projcctoap!'llson· oxtorsllo do;do que <l feito o deposito do ma· 
tou n. Assucin~~ão Vununot•eial, p:mt, ponto ximo da ga.rttntin, o no111 violencia, porque .. 
JIOr ponto, dornonst.ra1· IL sua impi•ocedoneia, 5o trata do uma medida goralmonto sogmda 
pois tndo que uolla 5o arguo como falta, osti'• om todos os paizoJ. · 
vütualmento no PI'Jjccl,o, SI! derivando dos Dopois do outt•as considorar;õos, mostrando 
limites tmximo o minimo. ~ne tamborn os intoro5ses do devo<lüt• cst[o 

Hespondo IL novos apat•tos sobt•o a loi do resalvados no projecto, concluo affirmando 
r~glst!•o civil, dizondJ quo duas vczos a com· a sua ~:onvicçiio de quo o projecto 11ttendo 
IHJ.tou,o .quo o Puder Lc:;isi:Lli vu niio pude ro;. ao interesse publico o no interesso privado, 
p<>n<lm• pelas nltut•açücs fúitus no respectivo o est~ no crLSO de sor approvado pelo Sonndo. 
rogulamenLo. · . · d' d 1 • V oH· . d'· , , . 1,, , . ,, . Nwguo,n ma:s po tn o a pu avta, encor-

• IL .!.L tZOl quac;; .~s. J.L~OS pma ~t· uosa- l'ít•SO a discussiio. 
pi'oprmç•w, segundo o du•o1to moderou. A 
pn.rtc ilesapropt·ittda <l paga pelo sou justo 
''a.lot•. 

O proj.octo. tnilu provê,, prel'at•o alO o 
o,-proprtelai'IO pat•a adqu1ru• o terreno, 
<lo~de que ello emro cm nccordo, som o t'e· 
curso de um pleito juuiclnrio. 

Entra om discuss[o o al't. 2• dn p:•opo-. 
sição, 

São liúas, apoiadas o postas con,iuncl:L· 
meut e1m discussito ns soguinto; 

' ' J~)fE:\'DAS. 
.\longa· se na rmaly;e da I'O[Il'CBOD t1çiio da 

fss~~ittção, C!il~o Pl~l'a domonst:•nt• quando Ao art. 2,, Supprimam·so as pnlav1•as fi
~~ trmto n lnuemn:z·1ção pot• Incro; COS· naos: «fixando 08 limites .•. atõ-doc;•otaçiio 

"mtes, mcommouospo,;soaos, etc,, e, 11Eoindo 1 ,, · - · 
ool cSCl'iplot•os quo cit.ll o cn,ias opiniuos lê, 'a uos~proprmçao •.. 
(lOncluo,JUO taos indemnizações só toem lo· Dopoi;1lo art. 2' ncet•oscento-so: 
,gar quando h11 a pratica de um dolicto; Art. 3.' Nas indomnisaçõos os arbitt•os ai-
quando <l o !Mudo que dCSllll'OJll'in, não lm tomlol'ilo á localidade, :10 tampo, ao valo~ om . 
dolo, que fica o resto da· pt•oprled:ldO, no damno. 

:\. proprieilado não <l oom 'pódo sot• um di· proveniente da exprôpria,;íio e a quaosqum· 
t'Oito do cgoismo, comjn•ejulzo de toda aso. outl'as clrcumstnncias quo JlO.'Stllll intlult• D() 
c:ioclildo, • pt•oco. • . 

~Iost.m o oradot• qno as illsposlçõos !lo pro· ArL 4.'. A avaliacão das indomnlsnçõos 
j(Jato rola tivas i\ a valiaciio, om voz do on· obmlocoril i\s soguin tos regras: 
&ondor·so a nilminlstrnciio publica com os ti· 1•. nenhuma indomnlsacão sord menor do 
t ul11.ros sobt•e 11 indemnizaçno cspoclal, estão que o valor do I~ annos do rondhnonto do. 
<Lo nccordo com a loglslaçilo italla:m e, pot·· prodlo, nom mnlot• do que o do lti nonos, 

I 

·- ' 
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devendo ser calculado osso rendimento poJo 
imposto predial pago no ultimo somestro 
áquollo em quo tenha· de 10 vorificat• a O<· 
propriação o no coso do não ter sido pago o 
imposto nosso somostro pela certidão tlo q no 
foi pago no somostt•e antolior • 

2~, si não tivm• sitio pago imposto no sc
most~o antoriorrogular-so-lm o preço pola 
ult,ima docima paga, salvo o caso do obras 
importantes foit~s no prcdio depois do . ul· 
timo pagamento. do Imposto. 

3•;aos limites, maximo o mlnimo, que os 
por:tos fixarão, obodoeendo ao disposto no 
art. o', atldiclonariio mais lO a 15 ':ó sobt•c 
o valor, sl o predio estivot• :1lugado para 
negocio ilo qualquer cspocic, attendcndo á 
localidade o as vantagon~ quo dollo auforo 
o pt•opriotal'io. 

4.• Si o pt•cdio tiver sido reconstruido do· 
pois do lançamento do ultimo somestt·o, ou SI 
depois ddln tlvot• cahido om l'llinas, a inde
mnização nã.o tm•á por haso o pagamento do 
imjJosto, mas sim o valor intt•inseco do 
pt·edio, ila suo.localitlade o 1l:is ''ant.agens au· 
tbridas pelo propriotario, o no ul&imo caso o 
valor do torrono, at1onta a sna localidudo· 

5.' Si o pro.do não ostivor sn,ieito ao im 
posto pr~dial, o valor tia intlomnização so t\ 
calcnla·lo polo aluguel do ultimo semestre, 
vot•illcado por arbitt•os. 

A\'t. 5." Altlm da· indomnizn(•i'io devida 
no propriohrlo. ser:'L o locatario indemnizado 
Jlelo GoYorno, não só das boml'oitorias uteis 
o nocos;arias e <la roconstrucção quo tenha 
concorrido para valorizai' o proJio, como 
dos tn•ojuizos t[UO lho causar a expropriação, 
si ollo tiver negocio do qunlquot· ospocio no 
pratlio oxpt•opriado. cntranilo o Govorno om 
uccot•do com o locatnr.o, o na fala do !tC· 
cordo, pt·oco:endo·so 11 nvallação pn• ar· 
!Jitt•os. 

Fica entemli<lo que o valor pago ao loca· 
t.ario não sor;l computado nn r arte do Jll'O· 
pt•ietarlo. 

SI fo1•om approvadas as cmenJas propostas, 
o § 3' da proposição constituir1l o at•t. 7'. 
tendo pot• paragraphos 1', 2', 3' o 4' os§§ •I', 
5', 0' o 8' o ilcsupparocendo os§§ i' e O•. 

S. R. 10 do agosto ilo 19)3.-Mal'li>t;lo 
Ga,·ce;, 

Ningnom pedindo a palavra, oncorra·so a 
discussão. 

Segurm-:;o cm dlscussrro, que so cncel'!'a 
som debato os, arts. 3• o 4'. 

o Sr•. P1•esl<lente-A hora ostli 
muito adoantada o, tratando-se do assnmpt.o 
impot•tanto fica adiada a votaçiTo. 

Vou levantar a sessão designando para 
ordem do tlia da sessão soguinto 

Votação oÍn 2• discussão d11 pt•oposi~ão da 
Camam dos Deputados, n. :JS, ilo !Ou::, que 
tot•na applicavois ás obras dr, compotonci~ da 
União o do Districto Federal as disposições 
da loi n. 810, do 10 do junho do 1855, alta· 
r.tndo o actual pt•ocosso pam indemnização 
tle bens dcsapropt•iados por ulilihdo pu· 
blic:1; 
~·discussão do pt•ojocto do Sena,lo n. de 

WO:J, valorizando o cafú; 
3• discussão da proposição tla Camnra doE· 

Deputados, n. 3!, tle wo:J, autorizando ,o 
Pi·csidonto da Ropublicn 11 conceder sats 
mozes ilc licença, com ot•t!enado, a Manool 
Ca ndido Cordeiro Dias, oncarrogatlo do ilo
posi!.o da 4• divisão da Estrada do Ferro Con
tra! do Bl'llzil, cm ~rorogação á do igual 
tempo que ohtovo do Congresso Nacional, 
pat•tl tralat• do sua saudo ont!o julgar com·c
nionto. 

Lovanta-so a sessão ils 4 horas d11 tarde. 

51" SP.S~ÃO,E~! 11 DE AGOSTO DE !90~ 

[J/'I!:iicltJncitl 'dos s,·s. 'Alfonso Pemw c JillhJI'lG· 
Gonçalves (2' Sacretol'io) . . 

Paragrnpho nnico. Si no pt•cdio houver 
gt•andos installaçõoo, c)lllO do muchlnismos 
om fuuccionumonto, o Governo enlt'.ll'll om 
nccot•,lo p:1ra pngar ns desposas do dc:m10nto 
o transporto ou fuzol-as ;I sua custa, a!Om 
do indemnizar o ·damno causado pela ces· 
sação da fro<uoz!a om outro lugar do menos A' moin·hora depois do moio·dia, nbro-so 
commoNio do que o prodlo expropriuilo o ntl a sessão, a qno concorrem o> Srs. Senadores 
ftllta do accordo ser;\ o valot• tia inJomniza- Plnhoit'o Machado, .1. Ctltundn, Alberto Gon· 
'.'ÜO Jlxado por arbitres. ça!VQS, Nilo Poçanhu, Ham·iquo Coutinho, 

Art. 6,' D~ santonçu do ,iuiz till 1' instan- Gosta Azovodo, Jonathas Pcdt•osa, Jnstu Chot•· 
ela, que hamologm• o arbitramento 'pura ln· mont, Manuel Bamta, Gomos do Castro, Boi• 
tlomnização dos pt•cdios oxproprlutlos, havm•!l lbrt Violt'tl, BonoJicto Loito, Pires Fm•t•air~. 
appclliLQiio com cl\iJito susponaivo Jlllra u Alvaro Mondes, Nogueira Parunagllll, JoaG 
Côrto da Appollaçilo o no caso do mandat• Cortloiro, Fot•t•oira Chaves, Almeida Bart•oto, 
olln p1•ocedm• ;o n novo at•bitt•amanto, osto Alvaro Maclmdo, Rosa o Silva, Sigiõmundo 
tor!llo~ur perante outro julz o com outros Gonçalves, Manool Duarte, Olymplo do Cam· 
lll'bitt•os. pos, Martinho Garccz,CoolltQ o Cnm!JOS, Vir· 
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gilio Damazio, Hur flnl'bosn. Siqu{lil'n. Lima, 
llfn.rtitlS Tot•rcs, La'ul'O Sodre, nal'iLf.:t llibüil'o, 
Thoma1. llolflno,l'olidano Ponnn.. Lopes Ch:t· 
ves.l•'rancisco Giyceriu, Ali'i'Cdo Ellis, Ul'iJililO 
do Gou\'ê:t, Jonrtuim 110 Souzn.. Rodr·i~uos 
.Jardim, .Joaquim ~!m•tinlu>, Motollo, A. 
AZol'edo, Vicente Machado, IJi•:tziliJ d't Luz, 
Gust,wo !Uchal'<l, Foli]lpo Schmhlr., IIorc.!io 
Luz, .liiliO Frota o Ramiro Rm•ccllo>. (·10). 

Deixam do compai'Ocer com caus•t p~r· 
ticipada os Srs. Constantino ii'm•y, i'ao.~ do 
Ct\rvu.llto, Nogueira Acciuly, .ToSO Bm•nrtl'fh, 
PodJ•o Velho, Gam:t.o Mollo, Hm•culano Ban

.doi!•a, B. do Mendonça Sobrinho, Arthm• 
Rios, Cloto Nnnos, Vaz de Mcllo o Buono 
Bl'andilo. (12). 

I'' lida, posta om tlisous,ão c s~m <Iobato 
appJ•ovada a acl.a d:t sessão anterio:·. 

O St·. 1' SeCJ•etnrio il:t conta do 
seguinte 

EXPED!8NTE 

Otllcio do 1' Som·otario da Camtll'a tlos Do pu· 
tatlos, tio 8 do cort·ento mo~. om fJIIO, com· 
municando haver arptell:t ficado intcil·ada do 
haver o Sanado accodido ao convitotlu mos ma 

· Camam para a. nomoaçfl.o tio uma Com missão 
Mixta do Deputados o Scnadm·es incumbida 
Uo rovo1· a legislação vigente soiJt•c o monto· 
pio tios funccionariol pnb!icos civis o mili· 
ta1·cs, declara <JUO a Mesa da l'CI'oridn Ca
mí.U'a nomuou ptu•a. fiLZCt'Olll l1fl.l'tD diLquolln 

· Commi.;~ão os Sr.~. Dcpntado; Olivoil•a V :ti· 
!:uliio, Uolh•igucs SaltlnoiHL o Btteno do 
Paiva. 

VPriflcando·SC, como se v~ tlo parecer que 
a.~omp:mha a proposição, <JUC o dil•olto do 
l'equurontc suh.1i;to nos termos do a1•t. 7• 
§ 2• .:o t!Jcl·ctu tlo 12 do novomb1·o de 1851, 
pois que a demora no recebimento foidovida 
a facto cst.l'anho á sua vontade, ú :t Com· 
mi3~ão do Finanças do pn.rcco1• quo o Senado 
appi'OVC a Jll'Oposição. 

S:da das Commissõc!, 4 de agosto do 190:1. 
- Sigis,lltndo Gonçal,cs, pi•oslucnr.o. -
Ramiro llw·ccl/os,rclator .-Vicente Jfacltado. 
- Alva.·o .llocilado. - J • .Joaquim da So11:a, 

PROP0SIQ7\o D.\. 0.:\:\IARA DOS DI~PUTADOS :-;, ".!3, 
DE !003, A QUE SI~ REFERE O I'AnECEn 
SUPRA 

O Congt•osso ~ncional resolvo: 
Arti~o nnico. Fica rol ovada ao ox-Dopn· 

ta:lo João do Siquoit•a Cavulcanti a pro. 
scripr,ão para rocebimonto dos subsidias 
corJ•ospondcntos ao tempo decorrido do JS do 
dezomb1•o do 1891 a 20 do janeiro do 1802, 
aos quaos tom dh•e!to como membro do 
CongPosso Nacional narjuella ~peca, ahrindo
so para isto os necossarlos credites o l'OVO· 
gadus as disposições om contrario. 

Camnr:t dos Deputados, 11 do julho tle .. 
1003. - F, do Paula O. GuimaJ'<ic9, pi•osi
donto. - Manuel do A/anca>· Guimm·dcs, 
ro secretario. - Tlwma: Pompeu Pi11to 
,Jccioly, 2' secretario, 

E' lida, posta cm discn~são c ~cm debate 
apprnvada :t l'odacçiio tina! do projecto tio 
Senado n. 3·1, tle 1902, quo ab1•o uo ~llnis
tcrio tla .Justiça o Negocias lntorioi'Os o ct'O• 
dito :lo 40i.o/)~8. snpplcmontar :t vo1•ba G• da 
loi n. 834, do 30 ·do dozcmbl'O do 1001, do. 
nccortlo com a omood:t approvada Jlola Ca
m:n·a dos Deputados .. 

O !ila•. Jll't•es;dente- O Senado fica 
inteipado. Pa1·a J'azcl'om ]l:ll'lo <laquoll:t 
Com missiio nomeio os Si·s. Seuu,lol'fiS Custa 
Azevedo, lloncclicto Leito o AIY:LI'O ~l:t· 
clla·lo. 

O St•.lUm•tbi .. 'l'orres,l.ontlo doi
xatlu do compn!•ocol' :is lt·os ullim:ts so.lsõos 
tio Senado, por motivo tio ordem pnl't.icula!•, 

O l!iõr. 2' Seca•et•wio lü o vai a teve, polosjoi'II:ICS, r1uticin do ter sido lem
lmpl·imil• pari\ cntt•:tr DI\ ordem dos tmba· bt•ado o scn nome Jl.tm ppoonchor uma das 
lhos, o sogniuto vagas ntt Commlssno do Logisla<;ão o Justiça. 

PAitECER 

N.0!-1003 

lufulizmonl.o,o sou o~tado do s:tudo niio lhe 
pormitto accoltal' essa nomeação o, por isso, 
podo 'luo so consulto o Son:tdo sob1•o si lhe 
concor c dispensa da Commlssão. 

. Apro1'oil.antlo·SO do o.st'll' na t1•ibnil.~, 1m-
Foi pl'csento ~ Commlssão de Finanças n. Jllora misoPICOl'dia paro. o· sou infol17. o indi· 

propoHição n. 23,do I 003,daCamal'a dos llopu- digente Esr.atlo, quo nt~ .ost:í pm•dondo na re· 
tados, <JliO rolcva no ox-Doputndo João dr SI· Jll'OSontltçiio do Senado. Ha.mczos .J:í quo fui
queira Cavalcantl a proscripção pnl'll recebi· locou o Sr. Rangel Pestana, do SIIUdusa mo
mento do subslr!Jos correspondentes no tempo morltl, o, ontrotnnto, nt~ hoje não l'ol mat•· 
dccoi·l'ido do 18 de dezembro de 1801a20 de cada ainda a olei~iio para o proonchhnonto 

. Janeiro do !802. desta vagu. 
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lgnot•o. si o Senado pOdo legalmente intot•· 
vil• o.ftm do q uo ao menos so mo.rquo o dia dtl 
oloição; sal10 quo,no dia 20 do março,:L Me.;a 
do Scnatlo communicou ao prcsidonto do Es
tado o l'allcclmonto do Senador Rang.Jl Pes
tana, mas o que~ corto d que at<l agot·a no· 
nhuma pt•avidcncia a r•cspeito foi to111ada. 

Deste modo, entendo CJUO a intot·Yonçito do 
prosillontc do Sanado il porleitamcnto ca· 
bida o legal, porquo a disposição do tn•t. Gl 
lia lei tio 1802 ma nua oll'octuat• a oloi(•ão im
modiatamonto, som intort·upçiio alguma, 
lo~ü a.pós u. comprovuçfío dt~ vaga.. 

.sendo assim, C(UO!' apenas quo a Mesa dcs
pot·to o Sr. ganem! Quintino Bocayuva desse 
somno cm q uo parece estar immor.lo o q uc 
haJa oloicito )mr:~ o preenchimento t!a nga 
relct•it!a, (.lfuíto fgm; muílo bem,) 

O Sr. Pre,.idante ·- ,{ mesa Já 
l'oz, cm tempo, a oommunicação da vaga 
aberta paio ftdlocimonto do Sr. Dt•. Rangel 
Pestana e tom cumpt•it!o todos os devoras 
que lhe incumbem, na l'órma do Regimento 
tlt1 Casa. 

O !tomado Sonadot• niio ignora que lm,nosso 
sentido, aqui no Sen:~do, Ulll projecto que 
niLo tem títlo.andamonto tlosdo o· anno 1895. 

O Senado dc!lo se occupar:l, cm tompo, o 
so jn•onunomrl!, votando medJdns convoni
ontes o tondonlos a n.pt·orsaJ• as oloiçõos, afim 
de sol'rJm preenchidas as Y~g~s oxistontcs 
nesta Ca,a. . 

Conmtltado, o Senado concedo a dispousa 
po<l!da pelo Sr. Martins TuPros. 

O St•, P~·eBidcnte - Nomeio o 
Sr. SomHlot• Francisco Glycorio p:wn. substi
tui I· o SI', Sonadot• Mttl'tin:; 'rori'03. 1111 Com
mi.~s[o de Jus~i~~a. o Legb.lln.(3io. 

'renho, j'ois, do aprosonbr um l'CQIIOri
monto, quo cspot•o o Senado appt•ovat'li, p•ra 
s~tbot• quantos suu;titutos dos juizos soccio· 
n~tos, do dia 19 do junho atú huntom, lbt•atu 
nomeados; pot•quo, St•. Prosidonto, si não 
foram us mosmos hontcm nom~~ttlos. ontü.o 
om voz do 3G tlo hon tom !oram jlL non\o~tdos 
72 om tiio pouco tumpo ptlt•a ar1 uolio E.; tudo 
do Amozonas. · 
. Cous1 do pouca monl~t nã'!, p:tJ•oce,Sr. Prc

'tdonte, o oxamo do.sta quosl.no; todo> sabem,. 
St•. Presi<lonto, quo o honmdo Scnnd"r pelo 
Ptu•an~ disso lm t!ou; ·ou Ires dias que cm 
geral o:i gdvornos U'"'s Est;ldos natla ruais 
pousam do quo fazer elciçüos pa''" man
uarom para ml Senadores o Deputados, seus 
aU'Oii;OitdOS, O creio IJUC adtlicionou aigUII\ilS 
cousidoraçür.s sobt•o tambom lt pt·obidadc Jll'O·· 
lJlmmt!ctt 'at!ministrativa desses mesmos go
VOI'nos som dodat'lll' !ounvia qnacs ollos 
oram. 

A potil.ica dos goovornadorcs, pois, procla
matla como uma ncccssigátlo om bom do 
serviço publico pelo 0x-Presidonto da Ro· 
publica, o St•. Dr. c "I :• JS s~uo~.cst:l vigente 
n.ind~. llCLuttlmonto. 

Sogurn.mcnto,t.ontlo-sc como cortas o justas 
ns criticas roita.l pelo bolll'ado Senador pelo 
Parum\-o julgo quo s[o exactas o b:1m mo
rooit!as-<l claro que um Presidenta do Ro· 
publica, quo so respeitar o quh.cr manter n. 
nomeada bom merecida, com quo vier tomlll' 
as r·cdcns tio Govm•no, niio do v o, não póde 
prestar voniu. a. essa. politica. dos ~o\·et•nt\· 
doz•cs da quo f<lllei, mormonto com tao.l. 
elo montas. 

No cmtanto, sinto dizei-o, porque mos
mo <l j~ uma l'OJlOti~ão, o honrado actual 
Pro.iidento da Republica, dopo!s do sua in
tot·f~t·oncill !lloga! no reconhocimonta <los 
t•epl'e:lont·ml.o~ doi Estados ao Cungl•osso, 
s •tisrazout!o aquolla polltio:t, dou Jlrovlls, 

O S•·· CoiJtn Azevedo- St•. Pl'O· ainda mosmo por n.ctos p;stcriorcs, do qno 
sidonto, o.; jornaes do bojo annuucin.m o se-. absorva os;:. politic:t com a maiot• IJrloli-
guin to : dado ! 

« Fot•nm hontom assignatlos 3ll doct•otos Sr. Pt•csidouto, lanho factos p:u•a. asso· 
nomeando supplontcs dJ Jui~ sub>tituto l'o- gm·~r 110 Son~tlo que l'O~lmonto S. l~x. tom 
dol'al nas comtll'cllS do Cllnnlnmtl, Itoqun- dudo )li'OVl\S tln malot• symputhia pelo Go
t,lltrn, Co:\l'Y• lUo Brt1nco, S. J1olippo, Hu- vm•no do Amllzonai. Quero or<Jt•mo~mo, Sr. 
mayl.:t, Lt1br!a, 'rol!U, P~t·intins, !Jot•ba, Mn· Pt•osldento, quo soja verdade o que so mo· 
nicot•tl e s. Paulo do Olivcnç:1, todos no disso- quo S. gx, assogul'at•a sympn.thizar 
Esiatlo do Amazonas.• com 11 opposlçiio do Am~zonns, m~s O.ittwa 

O Dim·ío Official, por<i!U, tnda diz ncorca disposto a ntltl:l fazer, s!nao do accot•do com 
dcs;os tlocrotos, hJntom ttSijignados. Mas, o o Govot•no dessa E1tat!o. 
que ou vot•i6quo!, St•, Pt•Jsitlcnto, foi qno, no A>slm, 11 oppoRiçiio do Anmzonns, n quem. 
d!n 2•1 do junh;, .o Jot•nat do Ama;ona.<, jor- communi<tnoi essa t!oc!araçiio, duvo cslal' 
nu! olllcíal, publicou qnc, pot• doera to do 19 convonci1ht do quo no po!'iotlo govorumuon
tltHJUJ!lo moz, l'ur~m nomeados Jl"t'tl Sll)l- tal do St•. Dr. Rodriguoi Alvos, o nchanrlo·so 
piou Los dos tuosmos juizos nos municlpios no Governo o St·, S!lvm•io Nory, hn. do tot• 
acimo. declttt•ados 30 ohl~diios, todos, diz o gr~n<los conLt•tu•iotlutlcs, hn do contlnu:tr n. 
artigo da folh11 olllc!al ,« Jnl.imos amigos dtt sur porsogultltl, como tom sido o o ú, não 
situaçü.o ! • · · o~isCillllu, como nüo existam ali i, nem a ll-
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llm·dndo·do impronm, nem a scgumnça indi
vidual. 

Ahlm do <tUO tlislo rola!ivnmonte :t no
mo"•:fLo dos 36 supplontcs do substitutos do 
juizo~ fedoraes q no, ao mo V. Ex. sabe, 
muito intorc.;sn. n.s rolnçiios dos cidadãos 
nativos no Estado, tomos m~is a l'o>'o>·oca 
oxtr:wrdinaria, a ouot•mo cn~honto de no· 
moa<;õos para a guM•tla naoioual, voriflonda 
ha pouco o publiottda no Dim·io O!ficial do 
dia 16 do julho ultimo, i'o>·m·oca que só foi 
·J\Ivot•avel aos amigos do Govomador. Entro 
os 08 cidadãos nomeados coronois, tonontos
aoroneis, cap!t[os etc., nem um só per

'tcnoo (L opposi(·ão, ou ainda ó notttro nas 
luctas oleitot•aes do Am:1zonas. 

Tive o cuidado do indag:u• o facto, o o 
·nobre Sena<lor Sr. Jonalhas Podt•osa con· 
llrma-mo que todos são amigos detlioadis
simos do Governador tio Amazonas. 

Prova mal.;· evidente 'da sympalhia do 
actual Presidenta d:1 União para com o 
·Governo do Amazonas, estando :t ft•onto deste 
o Sr. Silvct•io Nery, oroio quo niio 6 pos>i\'ol 
assignalat•, . 

~ias, Sr. Pt•esidonio, ainda :tdmit•o a faci
lidade aom que assim so maltrata uma tiio 
gr11ndo maioria do cidadão~ ac&ivos do Es
r.ado do Amazonas, tondo-so cm vista a ori
tic:t severa, mas justa, que faz o Sr. gouot•ai 
Leito do Castro, um rolatorio, aroio que do 
15 do foverciro, dh•igido ao Govm•no, t•olati-

. -vamonto a esta tcndoncia constante do no· 
monções do otnaia~s da guar.!a nacional. 

Diz o rolatorio que foi enviado aos mem
bros do Congresso pelo Sr. Ministro da Jus
"\ iça : 

cLn.:>timo pronunciat•-me oJm tão t•udo 
franqueza a: rcspcito,(fallando da fllltada coa· 
sideJ•açao qttc tem mc~·acido a oum·da nacional 
·do Govm•no 'e J'CPJ'estmttrnles da Naç1To, alnda 
•depois do seu ultimo !"Ola!ario), o d wo SOl' 
<losaulpado, pot•quantJ pesa sobro mim a 
l'OSpons•J biliilado da marcha do:J sous nego· 
cios e não quero que so diga om tempo algum 
que tambom oootJ•ibui pola falta do interJsso 
11artt o lastimoso ostado om q uo so aalm. 

patentes, o ostou para. aasovol'at• que n·o cot·· 
rente anno oiin. attingir~ a !.500:000.$, pol' 
ta1· o Govm·Jio anterior feito innumoras no· 
mJaçõcs no fim da sua administração ... • 

S1•. Presidente, não sei si tal po>·oroca do 
nomoar;õos do otnciae~ da guat•dn. nacional 
para o Amazonas tem por lim tttmbem dar 
forças as aol't•cs publicas da União, si assim 
6, una attonuanto talvez a a!Jogat• a.tanta 
tlol'l'llma h~v!tla do l'atontos assignadas, u 
torem dosttna, a capricho do St•. Presidente 
D1•, ltodriguos Alves. . 

l\iio quero mo rel'ol'il' ao hom'a<lo Sr. Sea· 
bra como ~linistro rofot'ondm•io desses do
orotos, tbudo lho rospons:Lbilldades que vão 
üquol1:1 suprema autoridade, oJtno contra
t•iamooto tom aqui feito o respoitn.voi Se
nador polo Distriato Federal, Sr. Dt•. Barata 
Ribeiro, não,. Sr. PJ•osidonto, as aonsut•as 
que porventura mereçam actos expedidos 
pela Prosidonaia d" Ropublioa não devem 
cabot• ao Sr. Ministro, que rofm•ondo esses 
actos, mas :tquolla suprema autoridade ; ~sta 
6 ~doutrina constitucional. 

0 SR. B,\RATA R!DE!Ro-Contando com 
isto o St•. Ministro tio lntol'ior começará a 
fazot• poiot• do que tem feito. .. 

0 SI\, CoSTA AZEI"EDO- Nosto caso oat•· 
regue-se m~is a mão sobril o St•. Pt•osideoto 
da Ropublioa, a quem a Constituição d:l 
respon;abilidado. · · 

O Sn. ll.\IIATA ltiOEU\0 - Não ba duvida. 
0 Sll. COST.\ AZEVEDO - Diz ainda maiS 

o Sr. gJnoral Loito do Castt•o : · 
,, A continuar assim, 6 fóra do duvida que, 

si uma \·oz o oxot•cito nacional tiver do pôt• 
om pratica 11 ~ua lei do ;ortoio dat~'.la do 
1874. niio podot•á ter oidad[os insariptos nas 
aondiçiios pt•õcisas, porquanto vot•á om anda 
um dollol um otlic.ai da guarda nacional no 
goso do todos os direitos poiitioJs o miii· 
tares.» 

Sr. PJ•osidonle, p1roco-mo opportuno agora 
podir a atr.ooção do lllusGt•a:lo Sonadot• do 
Pat-.m:l, para quanto assim voiu dizm•-nos 
uqucllo general e visto. como ba di11s do 
:1ssumpto S. E~. aqui tratou tão proflcionto· 
monCo. · 

Quem pela impreniia leu com attençiio os 
actos dus Governos passados com relação á 
,guat•da civica diria que olia 6 hoje uma 
gt•andJ forQa dofonsora da Naçiio, porquanto, 
raro foi o di~ om que a mesma imprensa niio 
publiaasso nomuar;ucs om grn.ndo numero do 
aoronois commandaotos do brigadas, do le
ncntes-ooroneb aommandantes do bt1ta!hõos 
o domais otnaia·,s que os compõem, 

Quem tumbom pela imprensa acampa· 
nlmsso o movimento financeiro da Naçao, 
veria quo a guarda naalonai aonoot•ro pat•a 
os oofJ•os pubiioos aom 11 quantia mais ou 
monos do J .000:000.~, anoualmeoto, provo
:nicnte do pagamento do imposto do soiio das 

A continuar o Govomo actual na tcndoncia 
d:ts P•'OIIJessas do doot•etos do otnohtes. aa 
guard~ nacional, o do obsot•var a politica do~ 
govot•nadoros, quando bouvm• o sor&oio do 
que nos falia u lei do. 1874, só .ltavot•ll. que 
sortoat• os opposiclon!stas dos Estados ; e no 
do Amazonas os que ora alll estão no jugo 
ferroo do Sr. Silvorio Nm•y, cuja adminls· 
tração ~ apoiada pelo Sr. Dr. Rodt•igues 
Alvos, cssos.quo pot• alli niio toem garantitl 
para mantot• imprensa, oxtcrnat• opinião o o 
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que mais ainda, pt•ecisam do segut•nnçtL indi· 
vi1lual c de propriedade ! · 

Este lMado so lm do manter omquanto o 
·governo da Unifto so IIChar nosso propJBito, 
·como jtL disso, 1lo nada praticat• sinão do 
acc~rdo com aquello governador,. 

Dever. de hont•a, poi~. é nccoltar as oppor· 
tunidades de fttzor conhecidos não só os 
desmandta que por i~ occort•am, como os 
actos do contra quo possam dill' logat• :1 con
tinuação dessa anomalia administrativa; e, 
por isto, vim á tribuna pat•a podil• ao Senado 
depois do cxtm•nados os motivos, a gcnti!oz:t 
.Uo approYar o roquot•inwnto que passo a 
ler: 

•Roqueit•o que o Senado, pot• lutll'modió 
da Mesa, solicito do Governo dor.hração do 
q,uantos .substitutos do juizes socclonaes 
Jbram nomeados para o Estado do Amazona; 
do junho ultimo até boatem, o si os nomeados 
foram todos pt•opostos pelo govot•uadot• do 
Estado. · 

S. R.-0 Senador, /lal'cio do Ladal'io.> 

quanto.i substitutos do juizes soccionaes fol'tlm 
~omoado~ p:tl'tL o Estado do Anmzo nas, de 
Jtmho ulttmo ató hontom, c si os nomoados 
furam todo~ propostos pelo Govel'Jladol' do 
llst,l·.lo. S, R.-0 Sonador Cosh< .4:cuedo. 

ORDE~l DO DIA 

Votação, cm 2• discussão, da Pl'oposição d~ 
Camn.rn dos Deputados n. ~8. do 190:1, quo 
torna appJic,wois ás olll'a.i da compotoncüt 
da União o do Distl'icto l'oam•nl as dispo
sições dn. lei n. Slli, do !O do junho do 1855, 
alterando o actual pt•ocosso para indemni
zação do bons dosnpropt•iadJs twr utilidado 
publica. 

Posto a votos, é approvado o art. 1•. 
Postas a votos,'' approvado o at•t. 2', salvo 

as emendas modificativa o ndditlvns oll'o· 
recidas pelo Sr. Martinho Garcoz • 

. . sonhoro~, desde que os 3Q supplcntes do Posto a voto.i, sfto succossivamonto rojoi· 
J,UlZ subst1tuto fo~oral ho~tom nomeados t~das as emendas do Sr. Mttrtinho Garcoz, 
lor~m os l)lOSmos cttados no Jormtl.41lw:onas, ficando prejudicada a que estava su11ordl· 
.Uo ~4 do JUI!)lO c,omo ~cndo stdo docr?tadas nada :lapprovaçiio dos a!lditivos. 
taos nomcaçoes cmco rllas ante< ( 19 do Junho) 
<l cbü•o que por telogramma o Govomo 
aTisou quo essas nomeações se fariam; pt•ova 
<Jutrn !la bat•monia !lo vistas cxistonto e 
·ohsorvancia da politica pomicios~ estabele-
cida pelo Sr. Campos Sal!es. · 

Po;tos a votos, são. succcssivalllonto ap
provndos os nrts. :J• o 4•, 

E' a proposi<;ão adoptada o passa para 3• 
discussão, 

O Sr. A. Azercdo (pula oJ·dom) 
requot• dlsponsa do intot•stlclo pat•a a 3• dis
cussão da pt•oposiçiio, 

Consultado, o Sona!lo concedo a dispensa, 

Preciso bem a voriguar até onuo vae essa 
hat•monla. o porque se mantom; niio se illu
d~m o>qtto dcsej~meonheoer a administração 
actual 1lo Amazonas pelo que se passa outro 
os. ri pus governos o por quanto lot•om do 
roiUorlo publicado aqui por qunsi todos os 
dlarlos, com que ossa administração abriu O Sa•, Dua•nta Ribeh•o (pela 
ultimamente o Congresso Estadual; publi- ordem)- Sr. l'ro.lldonte, poço a V. Ex. 
eaçiio custosa que lho parece fará osquoom• 0 que mande busclL!' .n. minha doolat•ar;ão do 
rtue de m~o tenha ju•aticado som quo, se voto contra o Pl'OJ?oto q~o ~cubou d? sOl' 
quer, o> gastos deixem do poz:tr aos coft•os votado, por Ju!gal·~ tocon~t:tuownal,lost~o o 
do Estado· mais tardo a luz so ha do mostrar ttltamont~l Pt'OJUdlctal nos lntot•os>os pttbhcos 
~ontra.ria.ndo-a. nos intuitos que teve. o pat•ticulat•os. 

Çontinuo a. ter noticias dos solfl'imontos Lastimo que o nobre Senado!' por Ma.tto 
dos que não acompanham a situação croada. Grosso tenha tauttl pt•ossa em hostillsat' o 
dosdo muito polos govorn~dores do Amazo- cidadão neste paiz. 
nas; a sou tempo serão expostos. V!lm :l Moaa as so•ulnt~s 

Peço, Sr. Prosldonto, que submotta· á • 
approvaç?io do Sona'do o requerimento lido 
c que onvio á Mesa.. 

E' lido, apoiado, posto om discussão o som 
dobnto approvndo o eoguinto . 

REQUER!I!ENTO 

Roquoh•o qno o Senado, pol' intm•modio da 
-Mo:a, solicite do Govorno \locl~raçlio do 

DECLARAÇÕES DE YOTO 

Declaro que voto! contra a 8roposiçiío 
n. 38, do 1903, da Camara dos oputndos, 
por inconstitucional o altamente loslva o 
projud!clal ao direito do pt'ojlrlodado. 

Sala d:ts sessões, li do agosto do 1003, 
O. Bm·etlll RiblliJ"o. 
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Declaro q uo votei contr~ o projecto do 
loi, vindo da Camt•m dos Deputados, rogu· 
!ando a desapropriação por. ntilidado pu
IJ!ica •. s. !L-Gomes de Ca.•lto. · 

Declaro quo rotei contt•:t a pt•oposição da 
Ca.marn. concerncnto ii do.sa.propriação, que 
roputo inconstitucional, o pelas omonclus do 
St•. Sonadot• Martinho Gnrcoz, com a m:Lio
ria o fundamentos da; quacs estou de ac
col'do.-RH!/ Bw·bosa. 

O ~t·.co .. ta Azevedo (pela m·dum) 
- 'lonllo por minha vez dccl:u·ar quo tLcom
plnllo o St·. Senador pola Capital F'cJoml 
0111 sua dcciar:u;iw do voto. 

Vom a Mesa n. segnlnto 

ngcr .. ARAQ:\.0 DE 'VOTO· 

Acompanho o Exlll. Sr. Sona>lm• pelo Di· 
s(t•icl,o Jloderal Barata ltiiJCiro no voto dt•do 
sobro o projecto n. :JS, da CamartLdus Dopu· 
trttlos.-Voslrt A:cucdo. 

En lt·n. om 211 discns~lí.o o n.rt. I o tlo p1·o· 
jccto du Somulo n. 3, do ]()0~1. valorizando o 
ca t'ú. 
' 

O~··· Pre .. ldente-Sobro osto pro· 
jacto omlttiram p:n·ocm•cs as CommissõL'~ do 
Finanças o do Commm•cio, Agt•icultnra, ln· 
dustrin c Al'tas, aquo11a opinando poJa rojoi• 
ção do pru,iocto o osta poJo adiamanto da 
disctls~5.o. 

No fórma do regimento, o quo ostá om dis· 
cussiio O o rcqnCI•imonto constante do paro· 
cer diL Commissão do Commorcio, Ag1•icul· 
lttra, lndustrhL c Artes. 

O !!!t•, Alfredo Ellii!- St•. Pro· 
sidonto, não mo surprchcndou o parocor da 
nobre Commissiio do Finanç•ts sobro o pro· 
jecto quo tivo a honra do ap1•osontat• á con· 
s!dornçüo do Souado, por dous motivos: 

Primoiro,porquo o pt·ojocto tinll!L,do facto. 
grandu amplitude o dava ao Poder Ex· 
ccuiivo podere~ iilllnibdos pnl'lt dobel!M' a 
uriso do c:t,f6. 
Ful~ava Oilipular, com procis[o, n somma 

quo deveria sot• omprogada polo Govm•nu 
pum· o tim em vista. El'IL uma pt•ova do 
conllanr;a ao honrado o iilustrc Prcsidonto 
d~ Itopublica. 

Sog-uoilo, porque o ussumpto era o t!, so· 
guodo mo pnroco, com[llotarnonto desconho

. c ido do Senado. 
Pela pt•!mo!ra voz tL ln vout'tL de cnlil batia 

ás J>Ort:Ls do Podct• Legislativo podioLlo tiU· 
xllio o romm11o a sons nmlos. 

Rei ou!•·'o•·a, ltojo meudioo, precisava do 
um patrono quo lho tt•aduzisso as queixas, 
fazendo cchoaJ' nosto recinto o nas a1~1s 
regiões officiacs os sena gemidos o as suas 
angustias. 

Ainda nisso foi infeliz .escolhendo, pol' 
p:Ltrono, o humtltlo o obscuro Senador que 
ora occupa a attonçiio do Senado. 

Vozr.s-Nüo apoiado. 
O Srt. Ht~Nlt!QUE CoUTINuo - Não podia 

sor mais feliz a escolha. 
O Srt. ALFREDo liLr.rs-Tovo om mira, 

mLtUl'i~lmunl.o,quando o J'C'z, procurar nrrlmo 
cm um companheiro o irmão do cl!Lsso.quc 
sento do mais po1:to, o t~lvoz com mai~ Rym· 
pathta, os soJft•tmentos <Juo nc m·etam a 
crise actual CJUO a dcpaupom, ompoiJrcco o 
esmaga ! •.. 

Nilo ostrnnlwi, como disso, o pat•ocor da 
Commlssão do Flnanr;as; não posso, ontt·o· 
tiLnto, silcnciu.r uma levo o pu.sHíl/'Oira. ro· 
criminar;ão pelo facto do, não tond~ om sou 
seio-o isso póde-so dizer somdesdouro o som 
litzet• oll'onsn a quom quor quo soja-um só 
ropresontanto, conhooodor do assumpto do 
projecto, recusar, a um colloga do Senado o .. 
autor da proposta, a conl'oronoia CJUO lhe 
pouiu propondo-se a !ovar ao BOI! conheci
mento, niio sú os subsitlios do quo dispunha, 
como os esclarecimentos o d~dos ostntistlcos 
quo po;su!n pum bom oriontal·a mL solur;ão 
do problema. 

Era uma condescendoncia,quo seria accoita 
o traduzida como prova do considm•anão 
muit!ssimo hom•osa, por. quem. neste ino: 
monto so dit•igo ao senado. 

A Commissiio, comquanto muito illusll'ada 
o compotonto, niio pOdo conhoco1•, a fundo, 
todos os assumptos sobro os quaos tom do 
d;1r parocor o omlttlr opinião. Em rolo.Qão 
~ lavout•a do eaf~. não conhoco olla absolu
tamente a sua cultu!•a, nom a pat•to indus
l!•ial, o monos aimla a po.J·to commurcitLl. 

Era justamente isso q úo eu pt•otondia !ovar 
ao conhooimonto o expor :t hon1•ada Com· 
missão do llinanças, porque, qu~ndo funda- · 
monto! o projooto niio havia lolto minuciosa 
do;c!•ipção-o nom podi" fuzol-o-do todos os 
f~ctos quo com ollo intolramonto so roia
clonavam. 

A honrada Commissão não podla,pois, som 
osso. exposição, o.tG certo ponto historica o 
chronologloa, apreciar da opportunid~rlo · 
das moilida~ J'oci~Lmldns, o nom · compro· 
hondm• · os intuitos p:LtrioL!co8 do. minha 
!niclatlva· nost:L gravo quostiio • 

Liquidado osso incl<lonto, S1•. Pt•os!donto, 
vou lomill'ILr ao Smmdo <JUO o hom•ado c 
11iustro Presitlonto diL RopubUciL, om sua 

. 
• 
I 

! 
f: 

í 
r 
! 



-.1 

l
l1ll 

' 
' 

'i 

li 

,, 

8ESSXO EM 11 DE AGOSTO DE 1003 97 

mcns~gom ao Congresso Nncion~l, dcclat•ou Eis 11 raziio por que formulo! um projecto 
<[UO: 'f[UO submottl 11 considoraçiio o ao critol'io 

« Jlovom se empenha~• os poderes publlcos do S. E.x: 
1 

t 
pat•a quo os to> •rando,; factores da vida oco· . O ,PI OJCcto cont n]ta do :ac o uma auto· 

i · • t' n 1 d 'Blm t rtzaçao apenas, n nno constgnava a verba, 
nom ca. ~C,)am os 11 u a os ,0 P0' , 00 rnr nocossarla ou lmprescindlvol, para a defesa 
om actnltladc no 

1 
p~lz .. combrlmtda pe)~s 0 valoriznçib do caftl. 

forto> .oxlgencip.s lo,. uma, cr ~c nnnn,coua Tondo a t•cl'orida Commiss1io levantado ossa 
prolon~nrla, C~J,S clfmt?s "o fl~cr.un _sentir objocção, 0 comprohondondo, desde logo, a 
por tod1a pntta, alfoctando a ptoducça~, ~n· suajustoza o alcance, formulei o substitu· 
fraquoccndo ou qua.si ollmlnamlo 0 etcdtto tivo, que lbi, como o projecto, submottldo ao 
o pcrturb~ndo scnstvolm~nto _as fontes ,do critcrio 0 juizo do sr p1·osldonto da Repu· 
ronda das E~tarlos, a s1tuaçno oconom~ea blica. • 
tornou-se mats gravo com a 2nlxa. ~os ,P1'0• Insto i para 'I uo fosse este sujai to ao estudo 
ços dos gcnoros d3 cxpm:taçno,, prmctpai· rh mesma, ombalarlo pela esperança rlc 
1~onto a do c.1fú, base. f~ndnmont.ll de nossa SOl' porfilhado pola honrada Commissão, c 
rtquoza,. Mostram·so ·•luis ylglla.~tcs as elas· apresontaúo como drt propria (\ discussão do 
scs,o,gr!coias o os Estados so oslot'Qlm com Soando. ' ' 
soile~tudc para a.ttondcr aos sous ardentes Nã.o qui~ olla, por6m, condescender, ln· 
reclamos. vrnndo o nobre relator parecer contrario t'c· 

Dosdo que a crlso do car.i prov6m, como joitando o projecto. , 
gcralmonto se acredita, do oxceoso d~ pr·o· Sr. Prcsillonto, o substltutil'o consi~:nam 
ducção, soriio cfficnzos parn combatei·« as uma vorba do 100.000:000$ para defesa c 
modldas quo convergirem para a valorização valorização do cnli!. , 
do gcnoro nos dilfm•ontcs :morc~dos. ll' •. oiTo· E' bom possivci que o SJnado supponlla 
cti vnmontc, n~ !'raca reSIStoncla dos mtor· quo, quanâo estipulo! no aJ•t. 2" do projecto 
mediarlus quo repousa o malot•, omlmrar:o essa quantia, cu rtutorlztt\'11 o ,di;pondio,a 
para rogularlzaçao . do commm•cto do cafó dlstl'ibuição, o gasto, d.cssa enorme somma 
o consoquontc monmonto do seus PI'Oços, cm hUxllios directos :t la,·om•a om beneficio 
ohsorvnndo-so com c~rto dcsr\lonto quo, a exclusivo dos lanadoros. 
dcspuito d:. grande batxa. no pat~, o prod.uoto 'fal por 'm niio foi 0 meu ponsamonto 1 
coutlnúa a sct• bom vendtdo nos mercados do ' " ' ". 
consumo. · O Su. ltAIUI\O llAI\C!~LLos-0 projccb r.1io 

dlzir1 do quo modo de na ser omprognda esta 
somma. Nos prtlzos ricos, de furto orga.nlzaclio 

c~onomica o commurcinl, ost!tS crises sr~u 
!ilcilmcn to combltldas peb acção oominum 
dol Intoross:tdos para l'ognlar as conliçõcs 
drt oll'm•t:l o da circulnç1io do> pro~uotos. Os 
quo, ontr~tanto, o ossrt Ll tt nosstl sltu:.·:ão, 
não dispucm de bons olomontos do defos:t, 
si podorn oonll'tll'lnt• os olfoitos da crise di· 
minulnr\o o volumo dos stoclls pela olimlna· 
ção da~ Impurezas o qrllllidrulos baixas du 
Clfé, bonoflciando melhor o que so tlos~inr1 t\ 
oxportac1io o reduzindo a? minlmo os gastos 
p:.ra prÔdu~il-o, não podem prescindir 11-J 
concurso dos poderes publicas Jltll'tl auxilirtl' 
os Iavradot•c; nr• orgaui~r•ç1io daquolla l'O. 
slstcncla c remover os omblrtLços quo on· 
torpecem' o dosonvolvimonto dr1 gtMdo ln· 
dustrla, ou sul1mottondo·:• a ·urn roglmon 
fiscal ntrophianto ou sobt•ecnnogmulo o pt•o. 
ductor do onrrs oxaggoz•.tdos .• 

St•, Prcsldontc, indo a.o encontro dos do· 
srjos do honm1o Prosldonto da Republica, 
provava quo S. Ex. havia b01n lntcrpt•otudo 
as condições ,nctuuos d~ ct•lso oconomlca qno, 
produzindo, como Ll patente, dosfallcclmonlo 
o atacando n pt•lnclpnl fonte do riqueza na. 
clonai, ameaçam Bllt•ln c plsitlvnmonto na 
!lnanças da Unl[o, 

• 

O Su. AI.J'I\Jmo Ews-0 substituUYo, co· 
nhocido aliás do V. Ex., esclarecir1 porfoi
tamcntc osso ponto, 

O SI\. R.\ml\o ll.\RcEr.r.o,>-0 substitutivo 
a que V. Ex. so rofot•o niio dizia do que modo 
do via ser empregado o dinheiro. Só mttr
oava o ot•edito do 100.000:000$ pam vnlorl· 
z~t· o dofondor o catü. 

O SI\, AI.Fn"r'o Et.LIS -Esta v~ bGm oiat•o 
u modo a. empregar pru•a a valorização o 
úofo,>~ dosdo que consignam a operação do 
doscontos do toalwtnt.~. 

Si· a horrmdu Commissiio do Finanças mo 
houvoaso pot•vcutura pt•oporeionado onsojó, 
\,OI'ia osclut•Jcido pet'.tnto clitt todas a's duvi· 
r!aq, o já o,>tlria con\'enclda. do que o Govot•no, 
cumpi•lndo as disposições consignadas no sub· 
stltutlvo, não tot•ia absolutamente do dos· 
pondot' um só roa! que não !'osso pam nlot•l· 
z:1r o nosso pt•lnclp~l-qnasi unlco,-protlucto. 

Ct•eaJ•ia, SUllJlODhttmos, umtL cart.cirn cspo· 
cirLI no Banco da Republica o, ost•tboiocldo o 
preço mínimo para os diversos typos, como 
l'oz o ox·Minist·t·o da FazonLitl do Governo pas· 
sndo, cm relação no nssucar, não ostoJ•ia o 
c:1fll rl mercê rios oxpot•tndores c especula lo· 

!3 
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ros, que o compr:1m pelo JH'e~o quo nrbltt•o.m 
u. seu bel prazot·. 

Isto il clnt•o, 6 logico, 6 ovidcnto! ... 

quo~o. publica, os ~bnntlon:1mos, porqno .. n5:u 
cogitamos do valot•iz·.ll' o pt•oducto <[UC culti· 
vu.m o qtw lhes JH'opot•ciona o ~alnt•io. 

A bnlxn do café h11 do tru.1.o1' como consc
~uonci:l u. criso <lo lt•:lbnlho - u. litltu do 
l.lt·aços. 

O Govot•no, ou ant·;~ o Bn.nco, não despon· 
tlería o nom fomeecrfn, o· dinheiro sem n, 
competente gar:mt .. n. Venditlu o c:.fé, a stn 
import.nncia sr!rl:t immodialamonto rocolhiJa 
aos seus coft•cs pelos commissurios signuta· Umll scr:l conscqucncia f<tt.nlth nutpu ! .•. 
rios dos totll'l'anl.~ dosconL:LUos. . E.·· :~sslm so asví~o, comn rumo, n. nossa 

Ncnhnnm pcPturlmçúo so daria no moca· rtq11ozn.... · 
nlsmocommCI'Cin.l, cumpl'indo, ontreta.ntn, o Nfio fol, cJm CCI'tCZtL, p:\rn se chegar n. 
Govm·no :1 sutt misslio de de!'ontlol' c valol'!z:tr o>to l'O.lllli,ado quo cmpt·c~amos mais do 
a sua mocu:1, qHc J oca(<'. :100 000:000$, nm oslP:ulus do l'ort•o, no Es-

E' preciso <tno o Senado conheça o moc:L· tado rio S. Paulo, e nem tampouco par:t o 
ni.!mo d:c pal'to commot•ci:tl do calü. mesmo firn quo gastamos, tios col't•o; doEs· 

Em l'nlaçiío ú. indtbtt·i:t pt•oprillmontJ :tgt·i· tarlo, uma ce.:tonade mil contos, siniío mais, 
cola, pouco impol'ta. Jlastat•:\ tlizor, om t•e- rm t'a intt•otluzít• o colloc:Lt' colonos na la
laçúo tL esta, quo a dccadoncia o;t:l d~ di:~ a voum ! .. • 
dia·so :tccentuando. Sob o pt•otoxto l'utll do nos falhrom ro-

E' lh.ctu pa.l'n. so lammlt!Lr, porquo ti a Pl'Ín .. cm•.:;os, qu:mtlo nnuca. osca.~scn.ram nara: a. 
cipal riquozot do puiz, c a smt docadonJi:L so s tlvaç!io do il:luc,s anui nados o mal admi· 
justific11 cxactamonto porque o Jll'JdnctJ, uist.t•:tdos, deixamos pm·ccor t.odtl osta ri· 
som protecção o dcsv:llol'izado como ost:i, 11:io •tne~a ac,umuladu á CtHln do taut.o.; Hacrifi
produz o sumcionto put·:t cobrir o ct~>Jt•Jio cio< o umuti•l~ :1 cust11 de somJÍtns inMditas 
dos cstubolccimontos l'Ut'aos, o muir.o monos rio liitthoit'o! • 
ptLra rllmunm•a.t• os capittL~M nollo~ omlll'.l- ~flo; o qur. no.~ 1\üttL é, diga..sJ n. verdt\de, 
go.llos. A conscquoncin. na.tul'a.l é o nut) u·a~o a co.·ngam pnr.t f;ll f'1·ontar ;L ~ituar,.'ii.o e com· 
o o abandono mesmo do ptLt'to dos ctLfu~!l"S. h:LI,o:•cJm ettcrgiL a ct•iso. O q1t0 nos f11lh é 

E o qtto il mais gt'ILYC, chamo p:tl'.l o fttclo o couhocin\31lto ox:tcto tlu pt•o:rlo un., porque, 
a atton~iío tlo SotHLIIo, o oxotlo do.: c.Jl.nos. dig>L·SO com ft•.•ttquou, :1 'lll'LSÍ tutal!dado 

Significa isso a pord:L uos bt•nços, :t. pm•t!:t tios l'Opt•osottt:IJttos dtt Nnçiit> doscotthoco, po1• 
dos tl':chalhadot•e; que, volr.>Lntlo :1. 1nt.Pi:L, cornpl•r.o, o as;umptu; u si assim uão fora, 
levam n~ suns ccunomit~s. si n.s tomn, o .~i niT.o, .;i diJ lltct.o u conhe~o~:D, po1· muli;o amplo o 
a misoria, Pll':L (IOnunciur qno llJSl~ paiz (,(j,u l[lll roslO o (ll'c>jcctJ lJllO u.pt•osontoi ao 

· nü.o so pó.to mait) gn.nliUl' tllnl1oiro; que nü.o S:matlo, nilo :-Jlll'gil'ia. t.lu. Commh:h~u o nmbn, .. 
hll m:1is rocupsos, pol'<JUO a lavonru. do c.tl'é, roço, t.orHlcttt.o :1 ol'it:tt' uu1 lat•;:o tlclJnto, 
a mal; rio~. sob lodos os ponéJS de visttL, cercoautlo me 11 oppor~unid:r.tlo tio cu.b>lmout.o 
niio pótlo rcmunoNl' c nmn componsat• os o dofondot•. 
csl'orços o sacritlcios dos qno alnnrlon:~r:tm Et•a uma haso pu.ra estudos; tloclarci, ao 
os seus lares com :~ esperanço. sot•t•illrrnb tl:1 fun.lamental·o, que accc!ltll'ill emendas o 
fortunu. facil o do bom ostar da l'amilia. mesmo mu subslttntivo 9ue melhor col't'O· 

Os gramlos oconomistlts u.moricanos diLo spondosso ~' oxigoneius ct•Hicu.s do momento. 
um vu.lot• a todo o ·immigranto rtuo Nunc:tmc passou·pola monte a idóa do tct• 
alli ~porta. C~!cul~m om mil dollard o do>cuberto o" do problcm:L ;. nunca mo pas· 
valm• do um homem s"o, apto JlUl'll o tm· ;ou JlOio C.<Jlit•ito n phantasin. •lo fr1zor sail' 
balho ; si, porventura, al~m 1!:1 aptidão do cm·eht•o um projecto Jlorfoito, como 1li· 
)li!}'>ica, dispõo o r•ocom-chogatlo do instru· norva, nt•matln. o invicta, da cu.hoça do Ju· 
cç~o. acima du vulgar, atltlicionam mais pitor. . 
500 dollal'S- accroscidod :1 rm•tuna publica. Qucrltt quo a honradtt Commis>ão do 

Pmtico como é u.quollo povo, guiando-se ~ioançlli mo pt•opot•cionusso oppJt•tunldado 
pelas ostatist!cas, sabe qno o pt•op~!·o intol· pat•a vir perante os meus pares advo· 
Joctou.l duplic~ o ll·ipllca o osl'ol'ço o c~· g~l' 11 causn nobilissima dessa' o lasso, fazendo 
plcid:tdodo tr·ahlho, porque o homem nos- ocoat• neste t•oulnto os seus gomltlos, que 11 
d~lq condiçü~s osttl apto para fazct• ma· disl:tncirt pat•oco ab:tfar. 
nobt•at• c dirigir os umchiulsmos :1gricolns St•. Presidente, üit•-so·ha quo, lol'llnlantlo 
mala aporfolçoados, a voz noslo rocini.o, pt•otondo twolumar as 

Entro nós, Sr. Pt•osidonte, não so cogita rtnoixas o roct•imlnaçõoB dtllu.vout•a, lmpot•
•lo lllsumpta. P:.gamos 11 passa•om dos co- tun'nndo os altos podoros da Na~iio; tlll'·So·htt 
lo nos, gast-Lmas son1m:ts avultadisslmns par11 tniubom quo advogo os !nl.orosscs do Eiitatlo 
os ncclimar, o quuntlo estão promptos o do S. Paulo. 
t•ijos pat•a alucta., qunndo ropt•osontam ox· E' vol'dnuo quo o g;tndo quo roprosonl,o ll 
traordinarlo vttlor, como factores dn t•l· o mais into1•ossado na soluQ'to do problmua, 

i 
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~por sm• o principttl productor do eaftl do 
mundo. 

E' verdado que partt ronllza• ossa oslu· 
.penda t•iquozn t~ppl!cou, além de assombrosa 
onorgin, 1.od1ts as suas sobrtts o n maior Jllll'to 
do tmas rondas. 

Mus, por~unto ou nos honrados represen
tantes ua Nação, a riqueza ptmlish não ,; 
cn•wional, não tl kunbcm btmilcir:t?! Por· 
vontnra não portonco S. l'tllll'J t\ cornmunl~:io 
bt•nzilolr:c 1 ••• 

Um dos rnnrlttmontos, p:~t•:t a l't'.iuiçiíu 1lu 
projee1;o, empregndos po!a Commb:1.~ã.o tJ fJLIIJ 
detJ~amos eslandtw as mesmos f(rtJores a todos 
os pl·odttdo.'i nw.:ionaes. 

O ca!'tl, Sr. Prositlonte, niio pó1lc sor o~ ui· 
·parado a outros pt•odudos tio paiz, eonlormo 
·vou domon~tt~at• o prova.t~. 

Antes do o filZCl', porém, dovo doi!limtr 
ctuo jámt~is deixai do prostat• o concut•so, 
1'1•n.co ombot•a, da. minhn. intolligenem e cx
perionda om prol dos ontrus pt•otlu,r:os na
cionaes. 

Oppot•tuna !la occasiüo ptLt'a tliz'l' ao lwn
muo ~ena !m• pelo Marnnhilo, que S. Ex. COill· 
mottou, h~ dias, qu~ndo <.t'tLva, a pt•Jposir.o 
·do mouroquorimonto á ~le.sa, solicittLnrlo o 
parecm• rl<1 Commlssüo da 'lual ú S. Ex. um 
Ol'na.munto, urna. grn.Yo injuscir::t pat'IL com o 

·OradOL', suppon,lo quo jtímais houvesse cll' 
n.mpa.t•n.do on pn.trocina.do, n:t C.tlllü.t'<t dos 
Deputados, de quo foz parta de:d~ 11 Consti· 
tuinto, m~didas salvadoras, qno uono!lcin<· 
sem outros Jll'Oductos do Jttlz. l'oi uma 
~ravo injustiça C[Uo o honrado ScnaJoL' !ll'U· 
ticou par•t com o obscuro omuor. 

Posso, rlosassombrad:tm0nto, affiL'lll!U' o 
ahi ostuo os A111wcs para pt•ovat• q uo dosdo 
!8U4 vonho cuidan•lo dos intorosses da nosstl 
Jnvom·;t omgoral.. 

Em t•ola.ção á do n.lgodã.o lm na Ca.ma.rt\ 
dos Deputados projecto meu, c om roiaçuo tl 

. crlso do assucat• a bancada paulisttt, no anno 
findo, votou som discropanch1 a favot• ·tlo 
torlus as motlhias <[UO fot•am suggoridns para 
iiÍO]lUl'lll'·lhe OS Jll'OÇOS, l'Oduzidos a umt\ teiXO 
inftmn. 

Quum, com mo is den01lo o coragem, tom 
.:embatido as oxt~ggoradas o doslmman~s tat•i· 
fas f~rro·vlnrias 'I 

Estou prompto 11 fazor identlca camp~nhn 
ils do Lloyd, porque estou convencido do 

,gorem as tariftts altas a os despropositados 
J'rotes m~1·iLimos desta ompc'eza as causas 

, prlnoipcws do nosso at1•azo, um impoollho, 
omftm, ao nosso dosonvolvimonto ooonomioo. 

Para prov~1· o meu asserto basta dizer que 
urna SI\CCildO USSUCDl' ljUOpaga do frrltO, do ltlo 

. a S. Paulo, 1$200, ou li):JOO, no mou !\;Indo 
paga, om percurso menor, do 7$ n 8~000. 

li'ossom :ts tarlfds mais baixas o o con9u1no do 
.nssucnl', no meu llsttltlo, teria um acoros-

clmooquivnlonto talvez a 300.000saccas pot• 
annu. 

g' P'Jr essa. t'ót•tntL quo devemo.-; p1•otegor 
todos os nossos pt•oduoto.l, como o assucnr, o 
sal, o m•t•oz, o milho, o foijü.o, o fumo o o 
algo lão, facilitando a oxpot•taçi\o de uns p~t·a 
outros Estados. 

Por outro l~cJu rl:Jvhmos :uloptar tnr:t'a.s 
protoccionista.s, nas nossas n.lfanilcgns, n.u
gmentn.ndo·as gt•alltttivmnente, do anno pa.t·n. 
anno, afim do impedir a ontt•n.dn ou, polo 
monos, diminuir a importrlçtlo tios similares 
o.stt•ttngoiros. 

Com estas rosuluçüos c medidas, os no.<Sos 
pt•orluctos ficnl'ittm :\lupiamento protegidos o 
os nossos protluctot•cs nfio tct'iam razão de 
rJ uoixil, · 

l~m rela(:ão ao cam, pot·úm, hu. ncccssitludo 
do Pomodios espociaos, porque ú tnmuom um 
pt•oducto especial. · 

O Bt·azil 6 o paiz do c:tJil, porque <lo seu 
priucipal, quasi unico, pt•odncto Jc cxpor
t~~[o. 

B' o nosso ont•o; ú com· o.s.~tt moodtL quo 
pa).famo~.; o tJUe importn.mo~. 

g' procisJ n[o perdermo> do vista esse 
facto, 

Por ossr. !'azão não ii1cltd, quando· for
mulei o pi•ojocLo, antros artigos nacio
na.os. 

St•, Pt•osidonte, omrola~:ro ao cat'ú supor. 
dom tt·es agonto~. to.los os mais ga.nhttm. 

Scjil dito do paSSitgens quo, com :tl'Otiucção 
do saltu•los, dotor·mi nacltt p~ht furçt~ da~ cil•· 
cumstnncins, o colono, a;.wra, p!'ineipion a 
soll't'011 11~ coo:;~quoncias du. ct·i~o. Até lttt 
pouco, pot•<lm. mtul sol'rill. 

Q tt•:.Lbalhallol', u CU.l'l'Cil'O, O CCLl'l'OCciro, O 
commidsttl'io c o.; acciouistas üo e~tt•atlas. do 
fort•o, todos, emam, ompt•ogtLdoi na cnllura, 
tmnspot•to ou no commcrcio do c:ti'Li g;tnhrLm 
o mesmo C[IIO outt,.ot'il. 'J'odoJ tiram rosul· 
tado do ~ou tl'abn.\ho-mvnos o pi·orlaclol', o 
Estado o a ... Yaç1TD, 

Ptuooc itlVOt•osimÜ; mtt.; nü.o o ú ! 
0 producLOr pa~a li 'j, souro u. lm<lo de 

sn:t oxpot·t~çilo, do impJslo ostnunal, orrui· 
vnlontoa 15"/, . 

Alom cio imposto nwnicipttl, paga ainti" o 
imposto do transito, imposto dv i111posto, lÍ0\1 .. 

C[UO oste abt•auge :1 totnlldtulo da oxpurtaç[o 
o, portanto, ~ parto pertcnconto c destinada 
ao Estallo. 

Paga mais um Imposto municipal om San
tos. 

Para esses impostos o ]1rvductol' flcrt one
rado o abt•o miio do lQ "/• Jlalos monos; pat'a 
o transporto mais 25 % niio conttlnliO o car
reto á ostaçiio J'o1•ro vial'la. 

Em summtL,' o Pl'Otluclot• va rlosnpp!ll'OCCl' 
destinados a essos ]Jagamontus do H tt •!5 "/• 
do valot• do sua mot•cndot•ia • 
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·· Os 50 ou 55 •(,, que l11e dcixu.m, tem for· percebem uma porcentagem sobro os catt·.-. 
"os11.monte do entregar aos seus tl•abalha· vendidos, justamente como nos tempos an· 
dores -colonos e empregados. tigos,o fornecem, como si fossem banqueiros. 

Ficam-lho, o perfumo .do café o o prazer as sommas necossarias ao custeio dos ostnbo· 
devür o }lroducto, quo tanto trabllho, so· loclmoctos agl'icolas. 
brosalto, vigilnncla o angustias lho custou, Antes da aurca lei do 13 do maio M 1888, 
ms snccns clcstlnadns no mcrcnt!o. essas quantias eram, om gora!, poquonns fr 

Ntrda mais I !ta ''"''"!!! insignificantes, si as compa~•nrmosás do .hoje, 
Actmtlmonto, }lor:m, com os p1•oços inft· porque lmvia o escJ•avo. · · 

n1os !L quo choguu, os 55 % qu~ o Estado, Os commiF.sarios, tendo, como tinham, am
camaras municipaos Q estradas do ferro lho pios recursos, podiam dolcndal' o cafú, fon· 
doilmvam ni'io bast,tm para satisfaçiio do co- çando o exportador a pagat•·lhcs o preço qu'-' 
lono o dcspeza:1 do custeio. exigiam. Dlctavam a lei: a pt•ocura orn.. 

Dnhi o !tban<lono do ptwto dos cafesaes o a maior que a otrm•ta. . 
]IOrspectiv>L !'!tia! o inilludivcl J" ruimL !. . . Com a transformaçiio do trabalho, os ln

Nioguom pildo, Sr. PJ•csidonto, produzir vradoJ'Cs tiveram do fazer onorroissimas do· 
11Tn!l art•o ba do C>Lftl por monos de 4$000. spozas, para o aloja monto do perto !lo um . 

E', •lo facto, um prodigio do economia milhiio do colonos, o a sacDJ', sobro cs com
rural, conscguil' o lav!'ador produzir o cafrl missarias, gross11s quantias, mensalmente, 
JlOr esse )!roço, parn o pagamento dos eolonoJ e pessoal. da& 

No Mcxico, unico paiz onde sa planta •tin· t'uzandas. 
da algum cal'rl, apoztLl' de sct•om os indios, Os commissarios, não [làdonüo dispor dfr 
rJUO se conton\ttm com ~•tlaJ•ios baixos, os om· tão elevadas sommas, vlam·so obt•igadus tL 
prügrr.dos noss~ cultura, não conseguem pt•o· entregar a morcaclol'ia aos exportadores, 
p~rar um~ •trroba por monos do 8::; a 9.~. com o intuito <lo realizarem o numm•at'i" 

O minimo do custo em S. P•m(o 6 de 4$, preciso p~ra os t'rtltos o saquos dos fazon
sem conl'tr as do;pez:ts do transporto-c•tr· doiras. 
rotos o commissüos-quo o olQvam a corc•t A otrer\a tornou.se assim maiOl' CJUC o. 
de fi$ por arrobtt. procura. . . ·• 

Posso affirm•tr 110 Senado, qno, cm parto Esl!t falha na organiza(·iio commorcial, esta 
alguma do mundo, potlerão pJ•oduzir uma fraqueza do oommissario, som bancos lt dis· 
sacca do c: 1m por pt•cco infoJ•ior a ~4.~, entro- posição o som appareibos do Ct•odlto, ac· 
gando·a ao ponto do desembarque. ' ontuou·so do anno para anno, produzindo a 

Essasommn roprc.onta o mini mo do custo crise o atirando o precioso producto ásinfimas 
do producQão - >w<la sobtailflo para o p!'D· cotações de hoje. . 
d!lciDI'. · O caJU valo monos IJUe o arroz, feijão 011 

Pois bom, Sr. PJ•osldcnto, nem siquor esse qualquer outro producto ag1•icola. Valo 
pra~o minimo, ossn'insignificancla, tl ohtida menos que aalr.da! ... 
actualmouto, nos nossos mcrc~dos, pala pro· E, .t medida qua os preços b•l~avam, 
dueto otttróra tão pJ•ocioso e hojo tão dcsvalo· cresciam as ncccssidades;porquo maior quan· 
rí2ado. tldade de café ora precisa para íntairaJ' a~ 

Vou explicar os factos o dar a razi\o do quantias ncccssarins nos gastos da in-
somolhante anomalia. dush•ia, · . 

Estamos vonclondo ·caftl por monos do que Avolumavam-se as romess~s. o a avalanche 
nos custa a sm1 producçiío. so pt•ecipitava, para Santos, impedindo o ln-

Quer is~o dizer fJUO o lanador osta. guoi- utilizando qualquer tentativa no sontldo da 
11umdo o pt•oducto do seu trabalho, JlM'a alta. . · 
fazer dinhoh•o, porque, si o niio fizer, não Sacrlftcn.vnm não soas safras pondentes, 
podm••l 11agar os seus tmbalhadoros, ficando como as futurus, submottondo·as a penhore& 
na dura contingencla do 1'01' desorganizados agrícolas por insignificantes quantias. 
os saJ•viços o, portanto, desorganizada a Este ll o mecanismo posto om pratica 
sua lavoura: - arruinada emfim ! para reduzir o no>so p!•lnclpal producto ~ 

O laVl'ndor, om synthosc, é forcado aso trlsto pos•~i'io que haja occup1, sem vntor, 
onll'ogar, som moias do reagir,~ ganancia som proço o sem procura. · 
dos oxpoJ•tadom~. 'rlnhnmos outr'ot•a a faca p3lo cabo-lm· 

Por que processos chegamos a este estado punhamos os preços-bojo dll·sa o Inverso, u 
do a vassalamento . o soryitliio 1! . exportador o scgt1ra o :volta n. lamina contl'D. 

A l'1Sposia é s1mplos : - amda utlo}lta- nós, Impondo, dospotlcamonto, os prooos •I 
mos, actUitimente, os mesmos costumo>, a sua vontndl. • 
mosmlsslma. rotina commcrclal de outróra. SI, porventura, nos dtl 5$300 por arroba di} 
· Os processos, om pratica, são ldontiooi aos café, é pot•quo qual', niio lho conv<lm fuzc1~ 
do :lO e 40 annos passados; os commlssM•ios seconr a fonte do i'abulosos 1 ucros, 
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Do contrario, potlio. comprai-o por meno,l, produ"tivo, necessitando, porOm, para 11 suo. 
,certo do não oncontrat• opposiçfLo. cultura, do grandes obt•as do h•t•igaclio, 

Do '!89G, para c~ os preços toem co.h!do, Pois bem; apOZll' das gmndes dilllculdado; 
do o.nno pn.ro.nnno, o, a continuaram as cou- o das enormes dcspoz~ quo scmolhlntos 
sas pot• mais algum tampo, n ruinn. 0 a mi· oúms exigiam, 11 Inglaterra não hesitou, 
seria nos ~aterão t\s pJrtn.s. Um cmprcstimo do cem milhões ostcrlinos 

rui lanço.do pM'a. indemnizações, ruconstru
Pouco (u/ta Jla>'a isso!·· • cção das hm•dadcs, repovoamento dos cam

, Sr. Pt•csillcnto, analysoi minuciostlmont.o a pos, vat•rillos pelo pavot•oso tum o da guot•ra o 
dcplo1•avcl o lastimosa situação t:o produ- pal'a a l«uou•·a! 
ctor; vou t1gorn. examinar a do Estado. Tudo isso se rcz para o Tmns\\'tml, no 

Sor;t procl'o fazol-o 1 Não viu bontem o pas,;o quo, paJ'll S. Paulo, que vale dez Yezcs 
Senado, nas columnas do .TOI'nai do eommc•·· mais que o Orango c Tt•answa'>l l'eunido;, 

, do, o tl'isf~issímo suda.rio, rcp:•c.,cn~ando, se nogn. a. im;ignifica.ncia roiativa. do 
com tltlolidado a mism•rima situação do E<· 100.000:000$, uuillciontes, entretanto, para n 
tildo do Rio, administrado, entretanto, pelo nos;a >nivação. 
general Quintlno Jlocaynva, um dos mais Notando se quJ l:t tudo ostá por razm•, o 
.iminentes proccres da RejmhliM, um dos aqui, cm S. Paulo, o dinheiro SCl'Vil'itl para 
cheCo,;, um dos cora~üesquo mais amam, <!UO ovitur:quo se pm•dcsso o se destruL;so o que 
mais 11zor:1m pala Republica 'I!,.. está (c<to c ct·cado, ~ custa tlJ centena:! do 

Quanta amargut•a, quanh desillusão na· milharoB do contos. 
q\icllas p:1gina:J sombrias ! A mism•ia V:Le s~ A riquez:1, esltmdo em S. Paulo, está no 
alt1st1•nndo o o IMado do Rio úo J~neiro I! o Brazil, St•. Pt•e,lidonto; o café, quo S. Paulo 
oxomp!o pllpitanto. produz, I! producto naciontL!. S. Paulo ,PCI'-

Primoiro a. b:~qucn.r, o nem isso ó CMtra~ te!Jco à fcdcl·açtTo, si 11110 mo cn!Jano ! 
nlmvol, pm·~no n sua lavoura Ol'~ mais fraca; Só conheço uma patrla! O; nossos ser
após ot:o vit'ão os outros, E'lpil•lta Santo, rrimontos, bom como as nossas alegrias, do
)!inns o S. Paulo, , vem SQI' partilhados como os do qualquer 

O imposto de oxportnçlo cobr.tdo ad valo- outro Estado doBrazil. 
~'""'representa bojo uma insigniftcancia.Não Por Mio motiYo, St•. Pl'osidonto, ont~ndo 
ba>ta, parti a vida udministrttth·a, pt·iucipal· quo tLO Governo Fcdot•al comp~to a solução 
monto do mau Estado quo, tendo tido rondas da questão. 
colossacs, arcou mui\os serviços, al~tms tal- Niio pOdo SOl' rcso\vídtt, exclusivamente, 
vez dosncco~sarios, porque a verdade manda pala Governo do meu Estado, porquo S. 
que so diga <jUO a culpa do osbanjatlortt n1io Paulo niio t!, cm summtL, o unico o exclu
devo t•ocahit· oxclusi vamento sout•o a h· si v o pl'oductot• do caftl, 

, vom•a, Eis a raz1ío por quo, no pt•oj~cto, julguei 
A: União esbanjou, os Eshdos tambcm es- opportuoa a autorização, cousignnda aG il· 

han,jaram; oott•otanto, só tt poul'O lavoura se lustre Pt•óJS!dente da Repultlicn, par~ entrar 
aiil•a a péchn do pt•odlgnlidado, om ~ccordo com os Governt1tloros dos Estados 

O exemplo do Estado do Rio do Jo,ncil•o pt•oducioros do caft!, afim <lo hat•monizat• 
cstil t!emoustrantlo a u1·goucia da adopção do todos os !ntorosses, o unifot•m!zar as mo· 

·medidas attinontos o capazes do sa!\'al', a didtiB que tivessem de sOl' oxccurarlas, pnt•a 
r!quoza quo ainda 11os •·esta. a final resolução do problema economlco. 

A lnglatort•a, que ainda ha pouco foz a Não ignomvo. quo somolhanto dispo:;itiyo 
tel'l'h·cl campanha do 1'r11nswaal, quo lho não tinh11 rorça do loi ; sabia, entt•etanto, 
custou onormos SlCl'!fi~los do sangue o do <11· quo ot•a do grande vnlor, porque l'oproson
nbolro, 'o fez pnt•a t·~sguardnr o sou mono- fllva uma idtla, não só conveniente para os 
palio do om•o. • interesses tundamentaos do paiz, conftndos ti 

En só conheço tt•os monopo!los: o do ouro, salvaguarda do honrado PJ•ostdento dal\opn· 
o do cafú o o da borracha. Apoza~· do onor- úlica, como tambom altamonto Jlal\o!otica. 
mo dospondlo, bom governada como O, nito Si, porventura, o Governo da União nno 
~o o'queoeu do futm·o daquoll~s colou ias. pudesse, ou mesmo ontondosso, que niio devia 

Cpncluld~ ~ guol't'a, p~l'll alli enviou um~ auxlliM' com dinheiro os Estados om cl'isc, 
~ommissiio do roputadosagt•ouomos, afim de- podia pelo monos lombt'al' medidas impor
VC!•ltlcnr,.com oxnctldão;a cap:1cid~do, pro• tantos quo, oxocubtlas fiehnonto po1• todos, 
ductim o agt•lcola, dos torritorios conquista podiam tal voz dehollal', ou quando nada, 
dos do Transwall o Omngo. attenuru• a gravidado da situação, 

O chefe dossn commlssão, n.pt>osontando, Eu lomb!•aria, por oxomplo, a climi•wç•To 
o.pús pacionto os tudo o oúsol'Vaç1io, o sou ro· dos typos úvixos. 
latoJ•!o, doc!aJ•ou quo os torronos oram po- A. llmltnolio àtla p!antacõos e um imposto 
bros, existindo pequenas manchas do sOlo cm csj>Ocie, pago pelo exportador, com. cOl'· 
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icza, sem ti menor duvida, molhorat•iam os 
)lreços do nosso genoro. · 

Tom llnvido da parto dos que ostudam esta 
~uestão umtL cort~ conl'usiío. 

Na Asia a desli•uh;ão O causada pelo tm•. · 
I1iVol insecto llcemileia -vostatJ"ix, o no Congo 
O devida á constituição do sOlo que, som a 
pt•ofundidade prodsa, não pormitto a pono
traçfio das raizos. Por maiores q uo sojam 
os cuidados, as raizes apodrecem o a plttnta. 

Pura so chegar 11 mu t•osultatlo pratico, 
Jlrecl~o tl l'azeJ•-so a tlistincçiío c sopamr os 
dous pontos do prolJloma:- atlxilios rliractos 
t!lauow·a- d ef'usv. do ]wotlHcln. · 

morro. · · 
Como veom, para ossos malas não lm ro .. 

Quf1iqunt' que seja o pro,ioeto, quo tcnlw. do 
sct• Uf•resontndo d discussão nesta Casa, dovo 
lJoru dlscrimln•tr as duas idúas, 

modio. · 
Esses concm•rontes podorosos estão, do 

vez, olimiuados, concut•rondo muito para a. 
dtminuição da producção ,mundi:Li o sou dos· 
lhilccimonto o roth•ada da arena do comlmte. 

Eu n1\0 Jlcdi auxilies ú lavoura, nmu pre· 
tondo qtte o Governo l'cdorl\l intm•vonba no 
soa lido do salv:tr o lnYl'udot•, Os honrados Sonadoros, natumlmonte, POI'•· 

guntu.rõ.o por quo motivo o Bra.zil, vonddmlo 
o cafd pot• 20$ o 22.S a sacou, niio conseguiu 
aindll supplnntat• a concurroocia do outros 

Entendo, porém, qno dcro, fhmca o posi
tiumwute, intorYil', 1mra eYitru• n, desmol'l\
limtãodos preços do cafó, porque, l'azondo·o, 
1'!Llor iz:L n nos~a. mocdn.. · paizos pruductot·o<. . 

E' com essa mocdtL que pagamos o quo im
JlOl'hTIIOS-0 com osso om·o que liquitlamns 
os nossos cotupromissos oxtornos. 

Som ello, quasi som ·;,lot• como ost1\, 
corno suppt•ir:l. o Governo o deficit da b~lança 
cornmorcittl no intorcumhio com out.ros 
]l~izos I! ... 

Cl~t·o ~. Jlortanto, evidente O que, como o 
}lrodtictor, o Estado perde, por.londo tambom 
a União. 

O prodnctol' nrt•uina.-So om pt•imoi1•o logar, 
oEstttdo mais tat•do c afinal a propriaUnião. 

Não comprohondo a União rica, com Es· 
tallos Jlobros, sem forças, som elementos e 
scrn rocm·sos pam pagarem Impostos,. dos 
<[Uaos om summa vivo :1 União. 

O mou projecto visava resguardar os in· 
tol'o~sos do Thüsont•o Federal. 

Coa.;oguido J;so, natm· . .tmontc os Esl.ados 
intot•essados apt'OI'oitariam, o com ellcs tam· 
l1cnl o~ Jlt'ot!uctoros, fortalecidos, inilludi· 
-volmento, pela alta !lo Jll'Oços que se daria. 

Quo.nd.o, Sr. Prosidr:nte, ao medico se 
apresenta um individuo, victimtl de .um do· 
sastre, que lho occmionou J'el'imcntos mrios 
c dlfl'm•ontos lesüos, o Jn•lmoiro impulso 

· dnguello O tratat• dos que pOtlom sacrirtcat• 
()U cornpromottor a vida do paciente, dei· 
:xnndo os outt•os para dopois. Pol' isso tratei 
de ca.m, deixando para mais twdo, p:\J'll. 
'lotllJIO o]lportuno, os auxilies a outms pl'O· 

- <luctos, qno tambcm Jil'ocisam do soecorro. 
Dovo I.t•:tzot• ao conhecimento do Sonado 

1111111 iufot•mação que reputo capital o do 
:summ1~ impoJ•taucia. · 

E' um:1 questão importunto a ostu•lat•, 
porque, dizendo-se o nffit•mnndo·sc que ha. 
suporproducçiio, não devia haver mr~is con
Cut't'cntcs, pJis nenhum ]laiz potlorl:L sus· 
teotat• a Iuc ta comnosco, desde quo os proços. 
nttingiram ás baims o iullmas Cltaçüos 
actuaes. 

Vamos eluoitlat· osso ponto olJscuro. 
N:1 1\uropa o caiO Brazil tom uma cotação. 

- a mais baixa-o o do outras pt·occdoncias, 
oulm muito diversa e muito mais a{!a. 

Vou mostra~• ao Senado um jornal ingloz, 
o Economist, quo diz : . 

« Pomm. vendidas ante-honlcm na Bolsa ·· 
muilns pal'tidas tliJ ca(J pelos pteços seyui11tes: 

Missam·~·, J•cgulw·og, mddia da 00 lt 0·1 shil
linlJs, quo1• di;CJ'f tres lióte~s cderlinw:, a bons 
c finos, d< 81" 100 shillioJys, q11ali•o a cinco 
libras cslol'li>ws; os mo/w.• finos elo 10?: a 100e 
shillings, isto d, tJ i/2 lib1·as·a sacca.» 

O peso om Londres e do 112librns, por 
sncca, oquivalooto ao quintal, o don•,mina·so 
Sloto weiylil. (CoHiinuando a lcitul'a) : 

« Ua(d de Ocyhro, mokas 'I'O(ftelaras /JO a 00 
s/tilli11gs ; Cosia Riw, 0;) c os finos ele 80 
a 100, 

Stmtos -' CAFg DnAZlLIUil.O do 25 a 25 
shilling> o tres ponce i I I » 

Sabem os Jtom•udos Sonudorog quo caf~s 
siio estas quo alcunçum quntt•o a cinco lilJt·~s 
ostorllnas 'I e 

E' quasl todo bl'uzlloiro, b~ptisarlo ootu 
esses o outros nomes. · 

A cul turtL do cafú om varias patzos do 
l1ltlndo ostt\ em ft•nnc:L dccadoncia. 

~fll Ja VtL, O gOI'O!'nO Holiandoz OStll diS· 
i.t•lbnindo, om loto, ns torras Jlortoncontes 11 
cot·ó~ ~ vtu•Jos colonos, com a pt•ovia olJJ•i· 
gacão do não plnn tarom mais cal'll, 

O nosso cal\l fino a vondido como do outms 
pt•occdencins, marcando·so, poram, as taxas. 
mais lnflmus para o nosso, atlm do mantot•em 
baixos os preços o ~nnhut•om as d!lferonças, 

Nós produzimos, o om grande <jnantlduuo• 
cums llnlssimos. Nonhnm, por~m. !l vendido 
nu Europa como cal~ úJ•a:i/oiJ·o. ~m Coylfio csttl so dando 11 mosmn cousa, 

acllundo·so quusl o~t!ncta tamb~m a lavoura. 
o:lo cttfú-quo ó nova nl!lls-•lo Congo Bei1;n .. 

O IJ!Jlo 7 do nosso; o a nosso, pol'IJUO ú O· 
mais btdxo <J Ol'<llnarlo I 

f 

' i 



SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1903 103 

Temos m1fés lgu~cs aos do S. Salv~dor, A raz1io tl simple;: compram, conformo as 
Guatomala, Haii>Y, etc., entretanto niio 111- necessidades, poqnonns porções, nlio ompa. 
cançamoa, 11or ollod; pt•cços que estes f:tcil· lttiHlo ,grandes quantias adquil•indo um ar-
monto alcançam. ligo cnj:t tcnlioncia é sempre para baixa. 

Sol pot• oxporiencla, infdizmonto, sondo A propo:lito doss:t quo;tlio, l!•atoi do col· 
como sou, prodnctot•, o romcttcndo sompt•o lcccionat• o t•cullit• as o>tatisticas que cn· 
·cafés, perfeitamente iguaos ao; mcilwrcs r.ontt•ci, chegando~ convicção do que tomo; 
daqucHas pt•occlioncias, som, ontt·ot:Lnio, sido victima< do um verdadeiro cont.o do 
consogu!t• pará cllos as cotações, que os vigario c verdadeiramente oxpoliado; tLD• 
daqnollos Jnizos alcançllm mu mm•cauos do nualmontc, lle cont.ontLsocontonastlomilhõcs. 
Havro, da Londres ou do Hambm•go. Só o que tomos deixado do rccob<ll', do 

Pelos ncssos typos mais finos pouco mt~is 1896 pat•a ctl, davt~ PtLl'll. pagt~r as dividt~s,. 
nos dão altlm das cotaçiias ostabolecidas pat':L ext<>rna o in\orr.m, •lo p:dz. 
o typo 7. Tenho aqui as sommas oxnchs da nossa 

Os product.oros braziloiros são s;icl'ificados, oxpt~rtaç1io do !893 a. !002. 
lnct•amlo os iotm·modiul'ios. Vol'ifica->o que, no anno do l803,a o~porta· 

Estamos na posiçiio do colono;, <lc vorda· çiio br~1.íloira rui do qnatr·o milhões o :m7 míi 
1loiros vnssnllos, o, devido a isso, não nos tl suecas; em 180-1, tlo sois milhões o OUO mil ; 
passivei cxpollir dos met•cados os nossos cun· em 1895, cinco millriios o 480 mil; em 1896, 
cm•t•ontos, qno ropmam a srm IDCL'Citdot'itL oito milhões c 085 mil; cm lBD7, 10 milhü2s o 
por Jll'oços altus, ao passo que :t noss~. posto mllio; ·oro 1808. oito milhões o 752 mil; cm 
que igual oro qualldade,ésomprosacl'i'flcadtL. 1800, oit.u milltõo; o v~B mil; om 1000, 10 mi·. 

Si • imporliss,nna n a;>/lDI'itt!"io dos lypos llrüos o 875 mil ; om 1001, )5 milhõos ; em 
·ordi~1ll1'iOS1 .W) feriamos li /llCl'a/' !, , , !00.2, flunlmo11t0, ),2 mi!llÜOS 0 ü8Q mi! 

Em rolaçKo tLOS stnci<s, j:t cst:tmos tiio ha· sacc:Ls. 
bítuados nos elevados :.lgarísmo.; quo, tolo- Sommando toda a nossa pt•oducçiLo do de· 
graphicamooto, nos impingem os torrador•c.l connlo, ehogamos ao resultado scguínto : a 
amorícanos, quo ninguom mais duvida o nem PI'Otlncção total bl'aziloiL'tL n.ttingiu a 92 mi
põe em quarentona tL oxactitllio das cífrns lhõcs o ·100 c tantas mil saccas. O rosto do 
o o numm•o do s:tccas, <[UO annunciam existir mundo p1•oduziu •lO milhões. 
como visiuais o <li.'Jlonivais. Poço a att.cnçiio do Senado para ossos 

Affirmam a suporproducção o dão a bai~a numor•os. 
como consoquonci!• .. E' caso julgado! Apozat• ·A som ma total da pl'odncçfio foi, pois, de 
da nosstL igno1•aucia · profunúiL subr·o a l'ea· 132 milhões, 400 o tantas mil saccas. 
lidado <les.ios enormes sloclt.<, qtto, d~ Jluropa Como em lHO:; lmvia um stoclt inferior a 
e Amorica, nos annnnchm, ninguom "o cinco milhões do s:wcas, ~ prcciso·atldital-o li. · 
propõe a diiriut.il-as, passando ollos ü ca· sommtl total, chogaudo a JH'oducçlio o oxis· 
togaria de dog1m~s. E' mt~t~ria do fé t tencia t.llllllllitll a 137 milhõc.l o 400 mil 

Em um reltttorio apresentado ao goYcl'no sacc:w. 
hol!ando1., }1or um cmissal'io incumbido pot• Vejamos agor•a o consumo. 
oste ilo esclat•occr todas as !Jucstõcs rol:Lt.ivns llm !882 o con;umo r•egul:wa ontr•e 10 a 
ao caf1l, li, om uma rovist:t lngloza, vari0s 11 milhões do suecas. O augmento annual 
trochos, interessando-mo ti p:.rto que just~- no •iocenuio do !~82-1891, orçou, entro IDO 
mento so r•orot•la aos doposltos do calíl. a !50 mil <accas. 

Esse omtssat•io hollandoz, cujo nomo niio Quer• dizor• qno. do 1802 cm dcanto.- o con· 
me acode ngom á memoria, consignava n sumo crt1 de 12 a 12 o mola milhões, pot• 
profundtl docadencla da lavourtt do café ua anuo. 
Asia, doclat•ando que o rutul'o desse artigo Qual o consumo actual ? 
pertencia eroclusiow>wnlo d Amoric:., e aspa- Os propt•ios intoross:Ldos afirmam haver 
cialmento no Bt•azll-o pniz do m11'<l, eonrormo altingtdo :l somm~ do lQ milltõos, não sr de· 
o denominava. . vendo attt•iiJuir o nugmonto .annual, q_uo 

Quanto, aos stoci<s, disso ·que sobro ol!os bo.Jo tl do 250 :t :100 mil s~ccas, ~os. precos 
lmvl~ um <do imponol;•avat, que lmpo~sivot b:1ixos, o sim ao enot•mo crescimento da po· 
ora obtol'-Su 11 somnm t•onl o VOI'!lndeit•:l (la; pulaçiio tLmct•ic;ma, grande consmnldorn do 
oxistoncias, quor• n11 Europa, qum• nos Es- cat'll. 
tados Unillos. Na Europa o <mgmon\o do consumo a lnsi· 

Com a~ rucllldailos <lo lt•unspor•tos oxis- gnillcaot.o, pot•quo o cnftl, no rotallro, a von
tontos ho,io om uma o om nutra roglfto, atdo plllD< mesmos pr•eços altos do outr•ora .. 
orosool'am uatut·~lmonto os dopoHltos nos A lmlxa niio tem, do fól'ma alguma, ln· 
prlnclpaos mot'Ctldos <lo mundo, por•quo niio fluillo p~r·a fitzot• augmonlat• o consumo. 
os ha no intorloJ' dos diversos pnizo.<, como Tomos, portanto, om 1803, o consumo do 
outrora so dava. 12 milhõos o em 1002 do 16 milhões do sac· 
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~as. Em vc1. do tomaJ•mos ·a média. <JUO seria 
de 15 milhões, tomarei a cifra do 13 milhões, 
~ua consumo annual do dcccnnio. • 

O resultado 6 este: -dez nonos a 13 mi· 
lhücs - 180 milltaes. 

Tendo ~ido a proclueção, uniila no sloch, 
do 137 mllbõcs o meio, mais ou menos, vm:!· 
11ca-so qno a· axislancia actual devia ser do 
sato miliJõos c meio, o não do II milhões o 
SOO o tantas mil saccas, conformo nos impin· 
·gom por tclegrammas, os interessados da 
~olossal exploração I I ! ... 

Por intermedlo do um amigo, chegado ha 
~ouco dos Estados Unidos, soubo que, cxami· 
n~ndo os slocl<s alli cxistcn tos o, corhnJlo 
algumas SlCctts paru, ver a qualidade do cafil 
empilhado, verificou ser da pcior espocle, 
·contendo gJ'andc proporção do cascas, pausi
nllOS o cafils prelos, imprest~vcis quasi par~ 
a torrefacção. 

E' ou não um verdadeiro conto do vlg~rio! 
ú ou não um!L cuca, que nos estão fazendo, 
como fa.zom ~s et•ianças o aos ingenuos ?! • , , 
· Os americanos compram, em rogl'a, todo o 

.ca.fú ordinn.rio, c o do typo soto ; pns;am-no 
J~ nos machinismos para sep~mr as quali· 
t!adcs. 

O no,so caf<l Vtlleu sempre do 80 a 100 
ft•ancos, pol' 50 1\ilos, chagando muitas rezes 
a alcançar 110 o 120 francos. 

Tomando-se, como média, pa1•a totlos as 
qualidades, o typo 7, que il o typo ba ico, 
para a exportação amoricaJJa, vorlllca·so 
que scmpro nos pagaram 60 f1•ancos por 
scJcca do 50 kllos. 

OJ•a, sondo a média da nossa oxportii~ão 
12 milhões do sacols do 80 ltilos, cquivn· 
tontos a 14 .milhões do 50 ldlos, o maiH 
20 mililõesdo ldlo;, J'ccobomos apenas
pelas ,actuaos cotações- 432 milhões do 
t'rtmcõs:·: 

En t1·otanto, si essa massa do café fosso 
vondl.la a 60 francos, por 50 1\ilos, produzi· 
ri~ a somm~ do 86,1 milhões do francos, 
isto 6, ,iu;tamonto o dobro r!a. que alcan,á· 
mos pelas nossas s:1 f1-as. Ha, portanto, uma 
diJTercnça contra nós do 43~ milhões do 
francos. 

Nã.o' h~ palz que so mantenha organiza!lo, 
bolTrondo, po1• muito annos, tão larga san· 
grin. ! . • . · 

A lavoura, l'Csignada, espem medidas por 
parto do Govorn·o. meoida que a ampurom, 
omquanto cita moureja, procm•.mdo arl'anctlr 
do s~io da toJ'l'a prductiva, fecundada .Pelo 

O c~fú bom é torrado o vendido; o ortli· seu suor, a riqueza pnn.a pntrla o o futuro· 
nu.rio, quo J•oproscnt~ um torço do total, il para a famil!a. · 
·reonslccado, com totlas as impurezas, paJ•a Podo que lho doem ar p3ra nilo ser nsphy·· 
augmon tttl' o .<lo eh o impoJii' tt alta do Pl'O· xiada pelo haJ•aço mane; ado pelo impl. cdoso 
dueto. ' . os, oeuladol'. · · 

0 SR. 1\.~~!!RO DARCELT.OS - Ci'OÍO QUO DÍJ•oito' tt ser auxiliada ntnguom lho p6do 
~umn lbrncco csttt at•m:l formidaYol, contra contestar, porque, C!'oaradodo nosw c1•odito, 
.nós, ú o proprio ftzondeiro que exporta oss1s a cita, oxc!uslvamontca cita deve ·0 paiz u. 
ilnJ>llrozas. clvilizn~ão que tomos, o bem cslnr c l'lquozn: 

O SR. AJ.Fmwo ELr.Js-.Justnmontc. E il quo possuimos. 
poJ' isso que ,iulgo lmprosclndivol uma mo- 81 •. Prosidonto, nonhumdos dourJ havct·itt 
tlida que prohiha scmolhanto abuso. s! a illustJ•atla Commisfão, dooconhccondo, 

O Sn. RA~!JRO BARCEI,r.os-Quo niio de· pol' completo, n questão do café quo, mn ~o-
pondo do JlÓS como PoliOJ' Legislativo, · 1'!11, d mais conhecido nas cllicaras, lavrasse o 

O Sn. AI.FilEDO EI,LJS- O CongJ•osso do parecer depois (lo toJ• ouvido esolarccimon\os 
S. Paulo yotou nmu.loi nosso sentido; mtts; quo o orador so.propunha !oval' ao sou soJO. , 
infulizmonte, não sa poz em execução. o nobro col!ciga que, tiio vohomcntomon~o 

E. ji\ agoJ•a, aproveitando o apnl'te do i!lus- mo ttpartoln, medico como ou, snl!o que nao 
tJ•ado Sonadot•, dccliu•o quo, si foJ'It prosi· podo mos, mesmo om a nossa p!'Ofissã.o, conho· 
dente do Estado, in:loponduntomonto do cm: todos os rnm~s e ospoc!n!idndcs modicas. 
conem•so do outros Escudos productoros, o sn. R.,mmo BAOBLJ,os- Mas V. Ex. 
tol·a·hla oxooutado. faz 0 dingnosttco bom foito o, at.~ o ostt\ j!IS· 

O Sn. Il.A~uno BAncJ;LLOS-Do que modo tificamlo, porem n~o ap1•osonta thcl'aponttcn 
podcriamos nós lcg!slal' sobro esse as- alguma. 
suropto I 0 Sn. FRANCISCO CLYCJmJO-Entüo porque 

O Sn. Awmmo ELLIS-Quol' ngOJ'U. o So- niio apresentou 11 Commissão um substitn· 
.nado vm• qual a. roducção annunl que sol!'J•o· ttvo?- Er•t o dovoJ• da Com missão I . 
Jl!.OS, na riqueza. do p~lZ, eotn l1 dOSV!IiOl'iZ!l· 0 Sn. fl.A!!JRO BARCELLOS - 0 dOYOr da 
çao do cafd I . Com missão não .6 elaborar projectos; mas 
. Aqui tonlio os dados, modestos o modm·a- sim dnJ' l>aJ•ocm·cs sol!rc ol!os. llnl'OÍ ns ra· 
dos, quo sorvh•am pnra os culculos. zõcs. Mas pm'!JUO V. Ex. não o foz 1 

• 
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0 SR. FRANCISCO GLYCI~ItlO-A CommislãO 
•foi ch~mada. ·par~ pt•onuncial'-So sobro a 
questão,. que ó importantíssima. 

0 SR, ALFR~DO ELLJS- 0 meu projecto 
'sorvia. do base p:l!'a tliscussão o do bato. Era 
um toque do clarim do sontinclia vigilante 
annunciando o perigo ! 

0 S!t. ltAliiRO BARC~LI.OS- ~las a Com· 
missiu não p.dia.' traduzir, cm musica, o 
toque do clarim de V. Ex. 

0 SR. ALFREDO ELI.IS- Não ha dUI'ida .; 
mas tambom níio tinha noccssidatlo do o tl'D.· 

. iluzir em lJ•outro .' 
0 Sn, RAMIRO BARCELLOS dá Ulll aparto, 
0 Sn, ALFR~DO ELLIS-NCIU siqnc:· pm•tiu 

do obscuroJ orador uma s~ pnlaVl'a que pu· 
desse molindrat• " Commissuo ou ao sou 
mustro relator. 

0 SR. RAliiRO BARC,LLOS- Não estou mo· 
Jindrado, Peço a p~lavt•a. 

O Su. AJ.FREDo ELJ.Is-A ccnsUNl. do nobre 
Scnildm' deveria ser enc 1miobadn ao bom•ado 
o !Ilustre PJ•o;iclento da Republica, porque, 
pelo conbocimento exacto do mesmo pro· 
jocto, pt•ocuroi, ~presentando-o, il' ao cn· 
contra do S. ll.~ .. intm•pret~ndo o SCll pon· 
sarnento e coJ•poJ•iUcando os seus uosojos. 

Niío posso crê!•, conhecendo, como presumo 
conho~or, ag no~i\issimas qualidades de 
S. Ex., que qulzosso, om sua mensagem, 
mysLillc:w a claslO a que tambom pertence. 

Estou convencido dos seus ~ons desejos c da 
sua boa ·vontade do inlol'VIr na quostão,pt•o· 
porcionunuo turlos os meios no sou alcance 
para a l'OSolução da criso. 

Quando su~metti o .p1•qjooto o.o crltorio de 
S, Ex., declarou-moS, llx,, com a maior 
franqueza, quo ainda não tiniu~ piano asscn· 
todo, o quG sm•ia melhor justa monto 11brir·sO 
o dolJnto sobre este, quo era amplo o lnJ•go, 
porque outros surgiriam,. n:ttur~lmonte, 
oscoihondo-so então o quo a.prosontasso m.üs 
probabilidadesdoso choglr no nosso objoctivo. 
·O Sn. RAJnno BARCELLos-E'_ · commodo 

para quom tonln responsa~illdadcs, 
0 Sn, ALfREDO ELI.IS- Estou repito ao 

SoCll.do, convencido que o hon~ado Pt•o
sidonte do. Ropu~!ica ba do honrar o com· 
promis o que tomou, em sua mensagem, 
sobro umn. questão que, tão fundamentai· 
monto, a(!octa os mais vibo> interessas dn 
Nação li q ne presido, . 
.. Em roln.çiio ao nosso principal prodncto, o 
pro~loma O mais f,•cll porque, como~ bor· 
racha, ó um monopollo nosso. 

Tomos tLhi o o~emplo d~ R.ussia, na 
questão do·trlgo, e l'Ocontomonto o dosro· 
pre.lcntantes do vM•hts nações em Bruxellas, 

Senado V • H 

OJ•ganizantlo um coO\·enio pwa t•csolverom o 
problcm~ do assu~at•, 

Alóm dess~s. on~ros ha, como os que se 
J•eforcm ao potroleo c :\ p1•ata nos Estados 
Unidos. 

O governo J•usso intm•vciu o impediu que 
o trigo do su~ Pl'Otlucç1io chcgasae ao ponto 
de ser vcnJido por preço inforiot' ao do custo 
da producçno. 

gntrotanto, o tl'lgo n~o póJo ser considc· 
tado monJpolio, porque produz om quasi 
todas as zonas, o, po·: assim dizol', cm todos 
os climas. 

Em relação Ílo t1·igo, ns quantidades pro· 
duzidas pc!Js Eshdos Unidos e pela Rnssia 
s~o ião colloss:w.< qno, sem uma perfeita 
distribuição commct·cial, o seu proço oahirin 
a uma cotação insignificantissima, n~o dando 
pam. cobrir, .e monos remunorat•, o custo da 
producção ao iM·t•ador • 

Com a pt•atn. os nobres Sonadol'cs Silbcm o 
que so dou, . 

A abundancl:l. desse metal produziu cxtt·~· 
ordinari~ baixa nos Estados Unidos. 

O governo americano intm·veiu com do
cisão, recolhendo ao Thesouro Fodoral do 
500 a 000 milhões dJ dollars, 

O Sn. RAllll\O .BARCELLOS - Porque os 
tinha. 

0 Sn. ALFREDO ELl,JS-Nunca nos falt:IJ•all1 
recursos, e ali~s bem largos, para s:•iv:•r 
bancos fallidos e para grandes obl'aS. 

A Companhia Argontlfora do Nova Yorl,, . 
qua.si ft~liida, até hoje, apozar d.ts onormcs 
difficutdudes com quo luta, não deixa sahil• 
a prata do onormo stocl• que pos;uo, sinlio 
em quantidade limitada, afim de impedir a 
blix~ o rcduccão do sou valor actual. 

0 SR. RAlliRO BARCELLOS- Porque leolll. 
capitaos. 

0 SR, ALFREDO ELLlS-POl'qUQ sabo que, 
si entrogar ou lançar ao merendo quantidade 
superior tis necessidades d11 praç:~, os preços 
baixarão inliludivolmento. 

0 SR. RAI!II\0 BARCELJ,OS-E por que os 
fazendeiros não fazem o mesmo com o café 1 

O Sn. AI.FRP.no ELT,JS- Por uma razão · 
muito simples. Po1•qno não toem bancos, o 
nom upparelhos do credito que tbrncçam :1 
lavoura o .. uumorario preciso IJllra o paga· 
monto inndiavel dos colonos. 

Si, porventura, tlvcssem"os os "''"'''ants e 
blocos que os descontnsseni. so~ a gat•antia 
do caftl .... 

O Sn. RAIIII\O BAROET.Los-Temos o ,.., .• 
t'allt ; ost1t alti cm lei. 

0 Sn. ALFREDO ELLis-So~ram lois, mas 
Infelizmente o dinhe!t•o falta i.,, 
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lllz S. Ex. que o IMl'l'lll!! estd ah! cm !c!. 
Ni11guom contesta, po1•q uc 6 a verdade; mas 
n~o diz S. E~. quom o descontar~. 

cumpt•h• os seus compt•omissos, e nem fazer· 
faco aos seus pagamentos ; o, apozar diSS() 
tudo, S. Jl~. continua a dizm• que não lm 
t·ccursos para modifica!' a situ~~lio tl'!stis
sima a que chegou, devido ao iloscmbara~o
da ospocuiação, quo não oncont.rtt rosis-

Falt:t o principal, que il o dlnhoiro I 
Fttra pt•ccncher essa lacuna· formulei o 

SIJbstitutl\'o do p1•ojocto. · 
0 Sn. lLiliiUO BARCELLOS dtl UIU aparte. 
O Sn. ALFREDO ELr,rs-Esta <leclaraç[o do 

l1omu,do Senador 6 muito gt'll.Vü, 
0 Stt. R~lliiUO BARCEJ,LOS- E' a verdade, 
O Sn. ALERtmo Er,r.r<-Encontramos capi· 

taes lJara tudo, mesmo para obras que po· 
úl!l.m ser adiad~s pam mellwros tempos ; 
:para o malslnado cllftl, porém, não se oncon
"tNt.lltlOlU os fornn~·a. pitl'iL ~~sua vn.lorizacã.o. 

E' elia, Olclusivamento olle, entretanto, 
q11o val01•iza todos os cmpJ•ostimo.< que se 
toem feito neste paiz! E' doloroso coofcssnl·o. 

O Sn. R.mmo BAnct~LLOS - E' doloJ•oso, 
lllltS I) auo so ha do l'ttzor I 

0 Sn. Ar.FREDO ELLIS - 0 cafe ll o v~lori· 
211dot• do nosso credito e, entretanto, ni10 
exista crodito pura o valot•izltr ! ... 

SI, JIOl' ventura, não constituisso ollo mo· 
llopr•lio nosso, porque pt•oduz1mos 82 % da 
Jiroducção mundial, ni\o o.~tarht tt oata hot•a, 
:na M buna, importunando os Srs. Senadores 
<Joru estas consuleracõos ; m~ts, sendo mo
llopolio nosso, entendo que é do JlO:iSO dovor 

- . 'l'aLot•,izal·o, bastando para isso CJUC o Go· 
'l'ot·n~ compro 4 ou 5 milhões do saccas, 

0 Sn. RAlllUO BARCELLOS -Com quo 1 

toncia, c cstr11nha quando dcclllro quo so· 
melh~nto linguagem demonstra franca o · 
positiva hostilidade ! 

O Governo passado CJuoimou mais do 100 · 
mil contos p~t·a valol'izal' o nosso papel 
monda ; o Gorcrnu actual osquíl"a·so, se
gundo afirma o honrado Sonad()r, o essa. 
declaração não pódo deixar do ter o cunho 
omcilll. .. 

O S~t. lLmmo llARCELLOS- Paroco por
que 1 Di~cuto aqui como Sonadot•. 

Ü Sn. ALFUEDO ELLIB-... o SOl'~ recebida, 
polus intcmssarlos e polo paiz intoit•o, como 
uma not:t do dosanimo. 

O honrttdó Senador disse quo o Govel'Do. 
«nr7o 11ckle laHçt~r um cmp1•estimo de .•••• , 
f00.000:0008J!IIl'll UJHjJUl'aJ" •10 OlOSSO prillcip<l{. 
ptoducto», o impedil• qno o exportador con. 
tintlo a exp!omr,. om doll'imonto nosso, os 
mercados, marcando á sua vontade, a seu 
~el prazer' os Pl'OÇOS do cnm. 

0 Su. RAMIRO BARCELtus-Estou dizendo 
quo com 100.000:000$ o BrazU niio tom 
fot'Qit para obrigar a compraram o cafú polo. 
preço quo lho convém. Isto não valo .nadn. 
deanto !los grandos capitaes que sii.o ompl'O· 
gados no commorcio do café. 

0 SI\, ALFREDO. ELLJS - Com um ompt·.~s-
thno. · 

Qualqu·or torrador dos Estado~ Unidos 
pódc sustenta!• 11 luta. . 

0 Sa. 1\i.~!IRO BARCI~LJ.OS _ Do onde 0 SR, ALI'REDO ELr.Js-Acccitando rnOSlU() 
tiral·o '1. · como real o stocl<,.quo annunciam, de ll 1/2 · 

milhões úo !ltccas, oi· se promovesse a reais· 
0 Su. Ar.VREPO EJ,LJS - DD onde tirou os toncia, C0111]ll'alldO o GoVOl'll•l o I'OT.il'!tnJo do 

8 i/2 miibõos stot•iínos p:mt as obras do meJ:ctttlo cinco milhões de sacca~, u quo se 
IJOt"lO O para 11 UYOilida, dai' lU 1.,, 

0 SR. RAl!laO ilARCP.J.LOS - Efso cstd A' mod!da quo o GoVr!rllo fosso COIUPl'n.ndo. 
dando juros. os slodts iriam infr•illvclrnontc se osgulando, 

O Sn. ALJIREDO ELLIS- Dartl :l custa do sem pori~o de ncct•osi!imo, pot•que, om parto 
cnr<ll... E' curioso quo, pagando esto os alguma, oncontrat·inm o ba;tan t.o p1r1t sup· 
jur<Js do todos os omp1•osl!mos quo tomos pt•il• as nocessltlaJo.~ do cons1unn. 
Coito, niio possa ~agnr os do unico levantado . E isto som .lov.m• cm li nlm de cont:t, c nom 
IJnr-a dar-lhe mn1or valot• o importancht ! tomat• om 'llonsidm·a~iio, a cil•cum"tancia quo 

TUilo isto M~ domonstmn<lo ~ luz da swdaria, s:tll\ duvld:t, do olovaçãu do proço,g 
cvidnnoia. que S. gx, considm•a 11 <tuost1Lo cot•t•o•J\ondontom nto, na l~m·opa o ,\morica, 
i'10s li/monte. por parto do:; posouidure.<tlos ,otoclc.<. 

o Sn. RAMilto.BAI\OEr.r.os -llostilmonto· _Si estos niiosuspeudo!ll os p~oQos ê porque 
lJOt' 11 uo 1 .. · . ' nno ha l'oslstcncw aq tu, ? n:to JIOl' !alta do 

vontade, ou pouco doSOJO do repu tarom 
. O Sn. ALFREDO Er,r,1s- Aqui ostou, ha mclltot• a mcroadurla. 

tlu11.s homs, n ttffit•rnat• o a ropot.lr quo o oaf6 . Pergunto ou : qual o consumo do mundo 
G ~ noss~t mooda ; quo ropri•sonta qurctro actualmonto I 
Quintos úo \'11101' do toda a nossn. oxportaçiio ; Do ·17 .000 .aacaas dlarin.s ; q uor 11ize1' quo, 
Clll~ d o ~ustontaculo do nosso credito ; quo pat•a o supprimonto do mundo, lia nocossJ .. 
som oliL'. flnalmonto, o Bmzil niio potlorla d11do do 1.~00 .000 saccas monsao>, 

' ,• 
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Pot•tnnto, si e Gorerno pudesse rosistil• por 
cinco mozos, os stochs diminuiriam do G mi
lhões o 500 mil saccus, ficando reduzidos ~ 
5 m!lhuos, mais ou monos. 

O Srt, RAMIRO DAUCELLOS- Ro:,;pondm•ci 
a V, Ex., não cm npnt•le: mas opportunn· 
monto vit•oi ~ tl•ibumt o ro.~pondoroi, . 

0 SR, ALFREDO ELLIS-Rcalmcnto,,, sin· 
to-mo amesquinhado, porquu tendo passado 
30 annus a tt•atar desta qnostfLo, a estudat• o 
cafe, cm suas varias modnlidatlos, como la· 

:lvr•adot• o productot•, snppondo, ingenuamente, 
tendo roosmo" voloidatlo do o.credi\:u•, que 
conhecia o assumpto, vo.io: ontrotantu, que 
o honrado Senador pelo !tio Gt•ando do Sul 
do!lo entende mais do que cu, n~o obstttnto 
nunc~ h<IVOt' se p!•coccnpauG o nom ao in· 
tcrossado com scmolh~nto mdot•h. . 

0 SR. R,\)1!1\0 BARC<'l.T,GS- V. Ex. osl.~ 
suppontlo que :t mud~nçll do !ocn.lidn.!ludo dos 
stochs innue; não influo. Esteja em <tunl'i llot• 
parte, dOSt[O que O COllllUOl'Ciu oxi;ta. Jli'OCUl'll 
o stock sustontnr·oo atú qao soja dll:;poj:ulo. 

Era proeiso '.uc o Urazil ~ivo.lio dinltoit•o 
par:1 mnntot•_um .<Iuci< dm·llnto qua.tt·o ou 
cinco mozos. 

O Sn. Au:niJo l!:Lr~r~- .A:J sna') p:t!aVI'IJS, 
pm•rnitta-mo a lilJerdatlo o !llustt•o Sonador, 
nstiio pt•ovando que S. Ex. dosoonhcco pot• 
coroplol.o o assnmpto. 

Não estranho. 
0 SR. ltA~llP.O DAi:CRLT.os-Conhoço tiio 

bom como V, llx. O ho<n·ado Son:ulor nau li 
disso a respeito <lo cat'ú qtw niio <•stoj:mtos 
fartos do lêt• o ouvir. 

O SR. Ar.FREDO ELr.rs-Comquanto presto â 
cultura o erudição do honrado Senadot• o 
maior acatt1monto, lia<lo Jlcl'mít.til• que duvido 
tlo sua soioncia rclativttlllOnl.o a osüt q nestiio, 

lslo ~ logico o porroitamonto r•acíon:Li ! 
Empenho-me, Sr. Presidente, com todo o 

ardor, no doba to, porquo tloscjo salvtn• o suor 
do povo, que ó o ~angLtO da. nação t 

0 SR, ltAl!IRO DARCBLLOS d~ um 
aparto. 

O SR. ALFREDO ET.Lrs-S, Ex., f.wguado 
mo pt~roco, os\~ mnitissimo irritado, porqtto 
consuroi 11 Commi;s1io ... 

O Sn. l~.mmo BAnot;r.Los-E' o meu modo 
dn fallat•, 

O SR. AI.FtlBDO 1\r,Lts-... pelo facto de 
não let· quct·ido mo ouvít'.· 

Suppunha, St•. Prosidcnto, que, tJ•attmdo-so 
do assumpt.o, poltt primcit•a \'OZ, no Socado, 
'erhi attl dosojt.voi quo 110 seio da Com· 
miss1io levasse os subsidies o tlndos que pos· 
suo, ntlm do fic~t· cl111 boro oriontntla pal'll. 
l'CSO!VOl' O dai' .pa!'OCOl' SObl'O O lll'Oject.O, 

Vejo quo andei mal ... 
0 SR. ltAMIILO nl; BARCELT,OS-Mas Ó Um 

ttssumpto muito conllllcido. 
0 Sa. ALFRBDO ELLIS-Paroce isso ao no· 

IJro Son~dor, enlt'otanto não tl tiio faci!· 
como ponsa. 

Itlontica opinião t\ do S. Ex, tillhtt um seu 
ill<Wtl'o eonb•t·aneo <JUO, nomoado p:zra fazm· 
n. p;·opa.gunJa do ca.fé na Europa, ostovo om 
San tus por e> paço do duas hot•ns o tio ltt so 
t•olit•un, suppon<lo conbecot• o com<\1Drcio · 
tio"" 1\', sabi.,;tlu ttulo c podendo até cnstn~r a. 
todos, om sons mínimos dotulhos, a sua cul· 
tm·a o commol'ciu ! ... 

Assim coroo impussircl ora tlquollo illm· 
lt•J CIL\'ILlhoiro, om !lio panca tampo, uppro· 
liendot· todas as fauos do Jll'Ublomu, impas. 
siral t), ao hom•;~do Son:~tior, cunfwcor, a.. 
f'n<l<lo, a impúl'tlml;e quo:>tiio oz·" em douate. 

l'm todo o coso, estou com o illustt•c Pt•osi· 
· dento d11 Ropublica. 

S. gx, tm•minanto o posit(vt~ruento, uo
clG.rou, oro sun. mon:ingom quo: - «a catfst~ 
p1·lncipal drt btli:ru t.Wt,, elfoctivamentu, a fraca 
rosi,çlt!ncia fios in tr.wmcdiatios.)) 

0 SR, ltA~liRO ll,\RCELLOS-TU .O i>so que 
V. Ex. diz é muito J'acil. S. Paulu n[lo ostiL 
no llm' do mundo pttt•a niio so sabJt' o que 
por ld so p:tss:i, 

O quo signitlcam ostas palnvt·as ?. 
Simplo>monto :-que naa l<a defesa. 
O OXJlOJ'ladot• Sltbo, antoclpnd,tmonte, quo 

pódo adquh•l!• a rooroadot•io. guaHdo guizo<· o 
pelo preço guo qui;c]', 

O Sn. RA)ttno BAncEtLos - Qltom diz o 
conttmio ? 

O Stl. ALFREDO Er.r.rs-~i. porvonltrra, o 
cornrol.;so.rlo pódosso levantar, om um banco, 
a. sommu. qno pl'Ociso.sso, ~m·n.ntind.o·n cnm o 
propt•!o car•, ll~lll'~lmonlo o exportador 
tm•ht do mudnt• de. tacticiL, pot•quo vcr·SO·hia 
tolhido o, nt~ cet•to ponto, Impossibilitado do 
t!Opt•lmir O IUOrCIIt!O pttrn fnzet''l\9 BUliS COffi· 
pt•as. 

O SR. ALrR~DO ELr.zs-Isso quo V. ll<. diz. 
tlomonstm, ao contr:trlo. quo tlosconhoco 
cumplotllmonte u assmnpto. 

JlntKo v. Ex. snppüo l[U,, oquoos\otulizon· 
do, todo mundo Slbo !V. Ex. n1o toml':t"1o l 
. Pura quo mo sentisse lnbllllil'lo ·~~ roo 

oxpt•imit•, pot· alto motlo, rui pt•eciso uma 
pt'tltica do dezena; do llnno.l, como l:t\'t'a<lm•, 
o m1Lis do qno Isso, o osfot'QD extraordinal'io 
do collocctonar, com mllxima pacionclt1, 
dados o ostz1tisticns, para poc!o" vlt•lllzot• · 
ostl\S cous11s ao Sanado, com 11 t•osponsabili· 
dado do mnu nome. 

O SI\. ltA~IIl\O B,\ltal·:r.J.os-Niío ú preciso 
plt\ntar-so cal~ pnrrt snboNo qun.es ~iio o.s 
cnus <Sdn baixa do proço11otunldosso p:·oducto. 
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0 SR. AI,FltEDO ELLIS-0 honrado Senador 
SOoororça. pol' provar que laVl'OU um pal'OCel' 
soJU conhecer absolutamente nada SJbro a 
CJ.U~stiio, · 

E posso lho garantir que ·tom conseguido 
a.mplamento o sou intuito para clomon;tmr 
r1uo os stoclr.< annunclados não são !'Caos .•• 

0 Sn RAmno BARCELLOS-Pois bom; 
T.J, Rt. vno mo dizer agora <JUai tl o stoc" 
I"oal do mundo, pois quo, j(L d clal'ou, r!ispõo 
dü dallos pa1•a tanto, 

0 SR, ALFI\EDO ELLIS-gssa larnliL dJVOria 
a.ntes cabot• a quem se most.t•a tão conho· 
c:odor do ludo, c tão diuposto a contrn.r!at• 
a.s a.ffit•mativas dos que p:Lss:ll'am uunos pos· 
quiznodo a ma·~9ria, ·alim do ll'iiZOl' :LO Se
nado documentos o provas quo nõo po .om 
SOl' contestados, como ostou scn:lo, pelo mou 
i ilustrado co!loga, 

A.qui esW. um Jornal do G do agosl.o tJ'a· 
z:ondo o resumo dos staclrs. 

A. bolsa de Non Y urk accusa um au· 
~monto do 470 mil saccns, :Lo passo qno, a 
tiJ'In:l During& Som do Rottordam, declara 
!J.IIO houve uma diminuição do 333milsaccas. 
· !!a, portamo, uma di Jl'erenr,a, sommadas 
asriutLS parcellas, do mais de 800 mil sacci1S, 
()udo3 milhões o 200 mil al'l'obJIS entJ·c as 
liun.s affirmativas. 

0 SR. RA)l!l\0 BARCELLOS- E onde osllt 
a. verdado I 

0 SR, ALFIIEDO ELLIS - V, . Ex. o dil·~. 
porque conhece o assumpto, pot• Intuição c 
ostii. 1Lpto ]J11ra desvendn.t·, com a maior f•cl 
lidado, to:lo.> os mystorios c osclarocet• todos 
()spontos obscuros da questão, 

Si, po1· ''ontura, V. Ex. conhcccssa os gt'.m· 
.tios intoJ•osscs ligados ~s t01·rar,ões de· Nova 
Ywlc .. · 

0 SR. RA)l!RO BAIICELI.OS - Nilo são SO· 
·gl'Odos;Todo o mundo sabe que existem essas 
g'J':Indcs instaliaçõos o tol'I'ações om· Nova 
'l:"orlt. 

0 Sa, ALI'UEDO ELLIS- Mas O que ta! voz 
V, llx. Ignoro, o desculpe-mo a audacia do 
tlwiillll' assim dos sous conhecimentos, tl quo, 
pro cisando o lias dn m:Ltorla p1•lma, para n sua 
lniltlsLrln, se esforcem por adquir!l-a pOl' 
preço o mais baixo posslvol,lucJ•ando ~ dlf· 
ler~nça, po1•quo vendem o sou producto tor· 
!'ado, polos pt•eços que vlgomram, outrora, 
q unndo ossn. mntm•la prima lhes custava o 
ti·Iplo o mesmo o quadruplo. 

k ostntlstlcn. da bo!s:1 do Non Yorlt 
n tmcn expt•imiu a vot•dado. . 

O lntorosso, o isto 6 Intuitivo, 6 do con
sorviU'Oill .os pt•ocos baixos, 

QualqJlCl' fubt•icnnto, outro nós, natural
monto 1lesoja que a materln prima, para 

a sua .fnduotrla, possa ser comprada pelo 
111inimo. 

O mesmo succodo lá, o mesmo se dá cm 
todna pat•te do mundo. · 

SI pudessem obter, do g'l'aça, a mteria pri
ma, melhor SOI'ia ptm o seu negocio. 

Ahi est~ uma das t•azõos d:t baixa. 
A outm, :t que niio me reforl ainda o quo 

não <l menos impot•tante, porque não deixa 
augmontar o consumo, sfio os grandes o nus 
que pezam sobre o café, 

Imagine quo V. Ex. ( dir·igindo-sc ao SI'. 
Rami1•o Bw·al/os} quoh•:L pt•osontent• um f· 
coJl!Ol•raneo sou, que resida em Pat•iz, com 
algumas saccas d'o café, pn1•a que esse coo
lol'l'anoo a! II f:wa uma p:•opaganda s~ria e 
honesta c,nl!•a a chicorea. 

S:lbo V. Ex. 'lnal a dcspeza que fariu cada 
sacca de caf<l até Pariz 1 

0 Sn, ILDiillO BARCI~!.LOS..:.Mais ou monos, 
Sei, pot• exemplo, que o C!Lftl 1111i paga 200 
vozes mais do que o sou l'eal valor. 

O Sn. Al.l'llEDl ELLIS- Cada sacca do caftl. 
toria de pagar 210 francos antes tio choga1• 
:is mlio• <lo dost!natario, 

Ora, isto não so dd com pt•oducto algum do 
mundo, 6 por i;so, que tomoi o encargo o 
a libm•dado de ,vir trazer no Son .:do cot·tos ·• 
csclat•oclmontos, som o rninimo espit•ito 
aggr3ssiro, pedindo, om vez da hostilidade, o 
concurso dns luze;, do sabe!' o ria int~lllgon
cia, quo me faltam. 

VozEs- Não 11poiJLda. · 
O Sn. Ar.FnEo~ ELr,ts-Sou o primeiro a 

reconhecer, na honrad~ o !llusLl'·'dn. Com· 
missão do Finanças, todos cs dotes, todos os· 
conhecimentos, o por isso mesmo. dosojtwn 
que olln concorJ•os~o para 11 solução !lo pro
blema, apl'Csontando as suas ld~a> sobJ•o o 
assumpto consubstanciadas em um ·substi
tutivo •. 

O que me ·oonit•lsta, Sr. Prosidcnto, tl 11 
fot•mal declaraçiio do illu;tro relator, do não 
tm• absolutamonte, confinn~a na possibidado 
de· levantar o Gai'Ol'no um emprostimo para 
soccorrm·-niio a illl'Olll'iL- mas o producto, 
que, continuo a dlzot• o a .affirruar, ó o. nosso 
ouro, a nossa. vordadoh•a moo1la, po·J·quo é 
com ollo, que compramos o pagamos o que· 
Importamos, jlOl'quo 6 com oll,r que honra· 
mos o sustontamos.o ·nosso credito no c~· 
terlot•. 

E' intuitivo que o Governo Fedm•al devo 
se interessar pa\'11 que assa· moeda tonha 
maiot• poder acqulsltivo e, cada voz mais, su 
valorize. 

Quanto maiot• vnlol' tlvor o oaf<l, om sum
ma, mais ouro entrará. no Brazll. 

Accelto, Sr .. Presidente, as conclusõo> do 
parecer da Com missão do Industria, l'Olatado 
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por meu lllnst.ro ami~o o companheiro do 
ropresentaçiio, o St•. ~onoral Glycerio, pam 
que fique adiada a discussão sobt•o o projecto, 
atóquo venha o outro que vae >or apreson· 
tado poJa deputação paulista, na Camara dos 
Doputa,ios. 

Hypothoco·lho o mou concurso e promol· 
to· lho o meu apoio nesta Casa. (/'((U.<tt,) 

Sinto-mo fatigado, St•, Pt·esidonte; antes, 
pot•úm, do de;ccr da trlbnna, devo dize,· que 
acompanho e acolho o Jllano llo Sr. Presi
<lento da ltopublica. assigalando este apoio, 
como j~ o fiz ainda bojo, votando a f~Yot• do 
projecto, sobt•o dosapt•opriaçõos,,fJuo veiu da 
outrn. Casa do Congt•osso, 

O hoot•ado Presidente da· Republica im· 
mort aiízarú. o son nome o será um benemo· 
rito da Palria, si, ao lado das obras do pJt•to, 
lia tanto tempo reclamadas por todos, con
s~gulr a oxllncçiio da fobro amarelltl no Rio 
do Janeiro,equivalendo osso serviç.o ao maior 
beneficio que um chefe. do Governo poderia 
prestar n sua patt•ln. apagando, do TeZ, a 
triste o lngubre lo;rooda quo peza sobt•o todo 
o paiz. 

em t•olaciio aos omblllozamentas, porém, 
com que pretendo dotar a Capital da Ropu. 
blica, julgo do meu dever dizer, com ft•an· 
queza,quo preferia ver applicadas as grtlndes 
sommas des~inadns a essa fim,om promovct' 
a soluçiió da ct•ise oconomica, de proforeo· 
ela a e;sas obt'aH, que podem ser realizadas 
quando M no>sas condições financeiras forem 
m3lhores do quo actualmente o >iio. 

Peço, como brazlloit•o o como paulista, no 
illuslt•o Presidente da Repu!J!ica, rtuo não se 
esqueça do comproraissó quo.tomon ora sua 
mensagem ; quo so iembt•o. dessa classe de 
tra.baihadot•os· que ahi jaz, no mais profundo 
o pavo,·oso desespero; porque lho t'ait~. não 
a coragem; mas, os hnpt•oscindil'ois t•ccm·· 

· sos, para continua~• a produzir a rl'jueza 
do palz. 
·.· Do contrario, ao mo atllgura ostlt'mos a 
adornar uma noeropoio, pat•a um~ batalha 
de ·liot•os; ·a ornamenta~ uma sala d~ ltos· 
pi tal, com a ntmosphora ·impregnada do 
iloros o do gemidos, pal'll um Sll'tlo, ou a 
pintar <lo carll!ln a fuco tL!gida o cyanotlca 

· do um moribundo, jll contrahidtl pela 1 con• 
vnlsõos precm•soras da morto! (MHilo bum; 
muito Uem~ O m·adm· d nwito t:Omjwimen
tada.). 

o l!lr. Ran\lt,.oDnrcello•-Espo· 
l'll.VIL o resultado do t•equot•!monto aproson· 
tado polt1 commissiio do Agricultura pedindo 
o ndi~monto da discussüo, pat•a então se 
pronunciar como relator do parecer da Com· 
misslio do Finanças. · 

O Senado, porém, acaba de ouvir o llis· 
CUI~O do hOnt'lldO St•., Alfredo Eills, pelo 

qual se evidencia que· S. Ex. aprosonto.n• 
um projecto, nií.o par:t. dizer o quo qum•ia. 
sobro a lavoura do café, mnspa1•a que outros 
o fizes>em, apresentando medidas em novo 
pt•ojocto. 

Assim, S. Ex. pt•otondo ter trazí,!o dados 
o informações para que a Commisslio os os
tudo ·o com oiie:> l'"modele os males qu() 
existem. · 

O hont•ado reprosontantn do S. Paulo, an· 
tos tio ludo, ni10 é logico; si S. Ex. tem 
trinta annos do conhecimento o pratica do 
assumpto, si lê tantas revistas, si sabo qu~es 
os recursos de quo carocu a lavoura do cafú 
p~ra S3 erguer e prosperar, si sabe omlo os· 
tão os seus mnles, como não nprosontou um 
projecto que a tudo proveja c trouxe ao Sc
nn.lio uma cousa vaga, o ainda r~crimlna n. 
Commls,ão q uo sobro tal base nada podia 
f1LZOl' 1 . 

S. Ex. querin.quo a Commissão do Finan
ças apresentasse um substitutivo, o que se
ria um moi.o facll, mas inadequado, 'los Sena· 
dores fazei•om o sou trabalho. 

O Senado logisla, diz o oradot•, mas não 
faz s ·ssões pat~a cousas vagas • 
. O projecto do honrado roprosontante do 

S. Pn.ulo não consulta nem mosmo :ls snas 
propt•itts aspi~açõus, não adiantn nada ao 
Sonudo. . · · 

A Commis,Ko não )todia se basear sinrio no. 
projecto. · 

Notn. que o sou hom•ado collcga j:i ·voiu á 
Mbuna tros vczos, pam, em cadn. um~ das: 
quaos, se pronunciar por modo diverso. 

Pt•iraciro, apresentou o sou pt•ojccto ; do· 
pois, queixou-se da r,.! ta ele pn.rccm•,o agora, 
discutindo um tmbalho vago,' soro nenhuma 
baso p11rn estudo o deliberação. 

E S. Ex. fulla, discuto, expande-se, mos· 
trn. o son talento, mas, afinal, não aprosenta 
um substitutivo. · 

Ago1·a, j~ S. Ex, appella para tt•cs ban
cadas do Estados productores do cafú, que,. 
reunidas, aprosont.1t'ÜO um trabalho. 

Parece quo S. Ex. quot• qno so conl'et•so,. 
mora c simplesmente. 

Respondendo a ap~l'tos, diz quo não está 
exaltado ; falia sempre alto, o é isso um. 
phonomano pbysloioglco ooo qno n~scom nas 
LOl'l'ILS 1-rL'rtlldP~ O planas. 

Não quot• preencha i'. a sossão com ulil 
tmbalho quo nada adianta, o por isso nguw• 
da·so pam discuti!• o projecto quo cs~'l na 
Cam~rn, o então vorll so ·nlo a pana um. 
emprestlmo para ncudit• a uma lavoura que 
se esgotou por excesso de producção. 

Pot• omquanto pensa que o remedia pt'O-
posto pelo hont•ado SonMor não curnrâ o on· 
formo, porque o matara.. · 

Ningucm mn.is podlnuo 11 pliavra, en-
corra·so a dlscuss~o • 
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O Sr. Presldenle-EstllDtlo adian· 
··tada 11 hora, fica adiada a Yola•;iio Llo roque· 

l'imento. 
Vou lovantrw n. snssiio, dcslgnaoJo pn.l'n. 

ordem do t!ia da sessão seguinte: 
Vot·•ção do roquorimont~ tliL Comm1ssln 

llo Commorcio, Agricull.ura, In·lu.it.l'i<t u 
Artes, pedindo o adiamCilto da ~" disc11s;"o 
UO jll'ojcctn uo Senado, 11. :l, de !OU:l, r:tlú· 
l'izantlo o mLfú, c, conformo o vencido, con
tinu:u~ão ou n:'Lo· da 2n. di:,;cu.-;.1"10 tio mJsmo 
]ll'ojocto; 

3° discussü.o da proposiQão dn C~Lmara dos 
Dopntudos, n. ::8, de 1003, qno torna appli· 
cavo is ús ouras da compct.encJ:. da Uniàu c 
do · Dístricto Fcdm•al as disposições diL lei 
n. Slli, tio !O do junho do 1855, alt.o••ando o 

. actual processo pura indcmnir.açiio de ucns 
-dosapropl•iudos po1• uti!idudc puulicn. ; 

::• 11iscussão da p••opusiçiio da Camul'a dos 
Deputados, n. :14, do 1903, antorizaode~ o 
P!•csi<lonto da Ropublictl n. concctlm• sois 
nwzos do liconç11, com ordenado, a Mn.nool 
Candido CoJ•uoü·u Dias, encarregado do de· 
]lOsito ria 4" divisão d~ Estrnd~ do Forro 
lJcntr:cl do Brazil, cm pl'oroguç·iio 11 do igual 
tempo, quo obtevo do Congr·osso Nadonal, 
rmra tmtar do sua suudo ónde julgai' con· 
-vonicntn ; 

· 2• dHcussiio da Jll'oposição da damnl'a dos 
Dcpullttlos, n. •15, de IVO::, autoriZOIHio o 

· Prcsidonto da Jlopuulica 11 alll'il' ao Minist.o
l'io rhL GuoJ•ra o credito ex!J•aoi'Jinario de 
9-18$'1HO, para pu~amonto do ordenado a 
que tom dil'olto o oscl'ovonto aposont.~do do 
MSCOIÜ de GuOrl'a da !luhill, ,losú Lniz 
Mendes Diniz ; 

2" tllscussão ria p1•oposi~ão da Cnma••a dos 
Doput:tdo;, n. 52, do 100:1, autorizando o 
Prosidento dtt 1\cpnhlica 11 aurlr no Minislo· 
rio "'' Guerra o cJ•odlto extl•ao!•Jinal'io do 
5:053$71i:l, para p:Lgumonto do ordcn~Llo ao 
mcstr·ri do officin~ n.posontndo do cxtincto 
A1•sonal do Guerra do Estado do Pernambuco, 
Thomaz An tunio Fmnci.<co Uat'I'Olo ; 

2• discussão da pr•oposição da Camara dos 
Deputados, n. Uil, do IOU:l, aut01•izando o 
Prosi1lonto da Rcpublic 111 aul•ir ao ~Ii nisto· 
t•lo "'' .lustiç1t. o Negocias Intorlore~ o CI'O· 
t.litu oxt1':10rJinario do I: 180$üi0 Jlli'a p~t· 
g~monto do gi•atincrt<;iies aos lo~ tos da i'a· 
cuidado do Modicina rio Rio do Junoll'O 
DJ·~. Augusto u·o Souz:c B1•andiio e Pcd1•o do 
Almeida Mugull•üos, o do CIISt:rs do processo 
rlovidrts ao PI'imoh•o, nn acç"o qno mtcntou 
cont••a u Uniiio, quo l'oi condomnlld~t, 

Levanta-se a sossiío 1ls :1 1/2 ho1•as da tardo. 

-
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Ptesidcneia tlas SJ·.~.:IJ/'unso I1!JIIiut c Pinheiro 
J!aclu!do ( Fce·Pre::idc,lto) 

A' mci11 hora depois do moio·dia abre-so 
a se.~~ão a quo concort•om os St•s. Son:~dOl'ü:-1 
Plnholl•o 'l<~clmdu, .r. Cntuntla, Alb01•to Gon· 
çalvos, Xilo Poçanlm, llcnriquo Coutinho, 
Costlt Azevedo, .rona1.ha; Porlrosa, Justo 
Clwrmont, Mauocl Baratl, l:ioll'OI'l Vieira, 
Boncrlicto Leite, Pires For'l'Oil'a, Alva••o 
~-rondo~, Noguoit'tt P<lmnagu:t,.To:·to Cordeiro, 
l'orroirlt Chavo<, .\lmoid~t Bul'l'Oto, Almro 
~Iaclnulo, Ho.s<~ c Sibnt, Si,!.dsmundo Gon
ç,L!vc~. õlnnocl Dll:u·1:3, Olympio Campos, 
õl;trtinho Gitr'c:•r., Coelho c Cn.mpos, Virgilio 
U:tlllil.z.io, Rur Dal'bosn., Siqneira. Lima, 
Mar:.ins Tol'l'es, L·:m•o Sodrll, Barata lU· 
bJii'O, Jlolichno Ponna, Lopes Chaves, 
PJ•ttnciscu Glycorio, All'J•edo Ellis, UriJano rle 
Gon Vt}a, ,Jon.q nim de Souztt,Rotll•iguos . .Jm•tllm, 
.lo:t.quim Mm•tinho. Metollo, A. AzOl'odo, Vi· 
conl,o Machlttlo, Br•azilio rltl Luz, Gustayo 
Rich::,l'il, HeJ•c,Jio Lu?. o Jlllio· Frot11 (45). 

Dcimm. de comparocol' com causa pal•ti
o:parht os SJ•s. Constt~ntino Nm')', Pacs do 
Cnrvulho, Gomes do Ctlstr•o, Noguoii'll 
Accioly, JosO Hm•nardo, Po.li'O V olho, Gama 
o Mollo, Horculttno Banrloir•:t, B. de Mcn:. 
rlonça Sobr·inho. Arthur !tios, Clóto Nunes, 
Thon1111. Dolllno, Yaz,lo Mollo, BucnJ llranrllio, 
Felippo Schmldt e R11miro Barcellos ( W), 

I~' !.da, postr1 om discussão o s'm doba to 
approva.tlo. a acU~ da sessfio antorior. 

O Sr•. I' Secl"ettwio dá conta rlo 
seguinte 

EXPEDmXTE 

Officios: 
Tr.IS do i" Soci'oLario da CtliUIU'Il dos 

Deputados, rio 11 ,[o col'rcnto moz, rcmot
tondo us segrünte.; propo:;içücs dt~ mesma 
Cn.maro.: 

Autorizando o Pro.>idcnto dn. RopulJIIcn :1. 
concorlm• sois mew.j do liconça, com todêS 
OH .voncimontos, no commiss:trio gorai, ca
pit[o do mu1• o guorr•a Josa FI'llllClsco da 
Concoic:ão, JlU.l'a tra.ta.l' de sua Sllll(le.-A' 
Commissiio <ie Finan~a'J. · 

Autol•lzrtndo o Presldonto dtl Republica a 
concedm• um anuo do licença, com ardo
nado, ao buchurol .Josú Nabuco Noim, an· 
dito•• 1lo guorJ•a du i'disli-icto milll111', Jllll'll 
tratrll' do SUIL sttmle.-A' CommissiiJ do Fi· 
ll!LOÇUS, 

Autol•lr.ant!o o PJ•osldento rltt ltcpublicrl :t 
conccdm• no engcnhoil•o cl\•11 Engomo do An· 

t 

I 
I 

I 
I 
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drnde ou r\ omprozn po1' el!e ol·gunizildtt pri·l O Sr. Dnrnta 1\lbelro -Sr. 
vileglo par<> construcçiio, uso o goso do uma Prc:;idonte, não posso sm• suspoi!o, comba· 
cstmd>L, de fcr1'0 do tracçiio clccn•ica, quo, tendo o projecto n. 80, do cort•onte anuo, da 
prtrt!ndo dr1 Capit<Ll!'olloml, vi tat•minat• na Camam dos DcpulaLlos, quo tot•na applica· 
cidndo do Potropolis, o lhtmlo outra; pt•o· vais rts obt•as d;c compotoncia da União c !lo 
vidoncins.-A' Commissiio de Obl'tl; Pttblictts !Ji;tl'icto Federai us disposições da lei n. Slü, 

· o Empt•ezas Pl·ivilcgiatias, do tO do junho de 1855, alterando o actual 
Umtfo Millistm•io d<l Justi\'11 e Negocias processo pura indcmnizaçi\a de. bens de.s· 

Intct·íoros, do to do corrente mcz, trnns· r•pz•oprmdo~ POl' Utl!t~ade pubh~n, pot•quo 
·mittlndo "~!on.~agcm com que 0 Sr .. Pro· tenho na mtnh11 trad!ç~o do admw!strador, 
.sidcnto d~ l~opublíca devolve dous dos nu to· como tMço c"mctcrzstwo, ou, antes, como 
graplws da Resolução do Congz•os3o Nacional, l.r:tço que a cc.!'ll_ClCrlzon, ? om~onl1~ de mo· 
quo sancuionou, 1·olativa rt ahm•tm•a do c1·o· thllcar as c?nilt<;uc~ m~tcrmcs da c1dado do 
.dito do 0:000,; para j>agamonto do pro mio ar· Rzo Jo Jauou•o, no zntmto do saneai-a.,_ 
bít1•a<lo no Dr •. loiio Mondas de Almoidtt D1z-so geralmente qu'!. t:1cs obt'.tS sao do 
Juniol' tonto dr• Facultlado de Dit•oito do São c.mhollezamonto, o 'lua nau é exacto, 81•. PJ'C· 
Patllo,' pela .<ua obm «Processo Crimimtl S!tlcnto, parecendo ant~s qno.pot' tal _cnun· 
Bt•azileiro» e da despoza com a impros;[a ú~ ctat!o su !H'etondc scduzn• rt Imagmnçao do 
1.000 cxemplaJ'OS do mesmo tzoabalho,- povo. , . · , . • 
Al'cltívc·so um dos uutogt·aphos 0 c:>mmnni· ~~s okts que se tonm íotto em todos os 

·<Jlle·so d cnmara dos Uopur.ada" t•ometton· paJzcs da. mnotlo c das qn~es t·osul~l o cmbei· 
do·BC·lhe 0 outro. · ' lczamcnto de suas respectivas capli.aes, pe~u 

alargam·Jnto das ruas, ahcrturas de avcnt· 
Tros do ~lJnist:wro da. l~nzendlt, do J l Ju dHs 0 l'Jgimcn hygienico da:-J cllificnçüe~, são 

cot•t•eol.e mcz, rornottonúo !IS Mcnsagans com o!Jms do sano;wwnto, pois não· htt quem 
que o St•. Prcsidollto da RcpuiJtica devolvo ignoro, Ú'Jsdo 11 müs nth.;optiguidado, que a 
dotis do e<Hi!LUU\ dos autogmphos das r.·solu· !11<. e o ar silo os mnis põdcrosos pllriflca· 
çõos do Con~rosso Nacional, que sauccionou, d,,1·cs do solo c dcput•adorcs dos 1·osiduos da 
l'Clativns ri conccs,ão do t:conç • ~om ardo· vida oz·:;wica. 
nado ao 2• e.;cripturnt•io da Dciog:.cirt Fiscal Não roi outra a i<léa quo seduziu o Govcr· 
do Thcsmll'O Podoz•at no llst:~<lo do Espirita no drt l'l'!ln<;l, do]lois do golpe do estado do 
Santo, Ulmiuo lhm:Lllwto ll<ti<t, JlUl' seis 1852, promorcltdo tt l'ccon;trucçiio da cld:tdo 
mczcs, c ao cuuf~1·cnto da. Allllndcga d3 úc Pat•iz ; uom outro o pensamento que do· 
Santos, .rosú .lo~tquuu úo. Mir<tnda, pot• um tc:·m;nou 0 movimento da Allcmnnha cm 
an~o. o !L Cl'CUÇ~O de JUats Uull~. Ioga roo de raVOl' dttS cidades da Vicuna o Berlim; nem 
tlms do thosuurcn·~ d:1 Reccbeúol'llt úa Cap1- oulz·o, o que armstou a !nglatcrr:~ nas obras 
tni Federal.- Aciuvo·B~ um de cadr1 um dos da cidade de Londres c, princlpalmcnto, do 
.autographos e communuruc>.so á Camara. dos alguns !mirras daqueHa capiiai. 
Doputados,.rcmottonr!o·so·lhc o our.ro. Assim Olllllndcntlo as obras, que cm pJa•aso 
o Sa·· .:., Secretnr•io doclat•a que sonortt,scductora e clogttntc se ll)!Jlaliídam do 

-
1 

','""' 3 cmbcl!czamonto, forQa ~ collVll' quo da.~ 
.nao lll parecere ' , grandes cttpilltcs do mumlo ncnhnma. mais 

do que a cidade do Rio de Jatleil'o as l'Cclama. 
. ORDEM DO D!A imporiosamonto, vasLiilsima. mott•opolo, edifi· 

cada. paios moidos ou ti fei~icu dus costumes 
Votaçiío do rcqucrlmooto tia Commíssão do colouiao.s, quando os problemas dJ~ llygicne 

'Cammercio, Agricultura, Industria o Arte;, niio se tinham ainda imposto ti consldet'<~ção 
pedindo o Jtdiamouto dt~ ~· discus.;ão do pro· do.~ govcJ•nos sob o aspecto do questões do 
,lacto do Senado, n, 3, do In03, valorizando sociologia, nem tinham a.dquil•ldo a intPO!'• 
o cafó, !anela a quo ttttingiram nos tempos moder

Post~ a votos,ó appt•ovudo o 1'"-quol'imonto, 
LEI OE PEdAPnDPRlAÇÀO 

nos, com solu('ões ftmdadns nas scícnçias 
biotogícas. . 

O mau cmpoubo, como administradonnu· 
nic!pal, em roaHzal' tacs obl'M, lllltccipam 

Entra om 3" discussão 11 proposl<,oão da ao Senado o proposlto e inton•;õo~ sincorns 
Camara dos Deplltados, n. 38, de 1903, que do que me sinto dominado de não ct•aar mu
tot•na appllc~vois lls obras da competoacla b"ruços d acçilo aos poderes llUiJllcos qno cm 
do. Uniiío e do Disll•Icto Fadm•nt as di• posições ta i sentido se dh•ija. . 
do. lei n, 8!6, do lO do junho do, 1855; alte- Entt•otanto, Sr." Presidenta, bojo, como 
t•Mdo o actual processo para lndomn!zaçíio hontom, e ou o.spoi'O que Deus mo conco
·de bons dcsapl'OPl'iados pol' utilidade pu· dor~ o fuvor de sol' assim ató ao fim da vida, 
lllíca. niio ce!loroi uma linha do meu ponto de 
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vist.~. do que todas as rofoJ•mas cm rcgirneus Não vamos traça~• planos em uma supor
libo~aes so podam conseguir o obter doutro ficio desocoupada; as noss!IS linbns roctas ou 
das leis e ·uns constituições. curvas hão de passar por sJbre construcçõCi! 

O meu intento, oppondo-me no actual pro- qrc reprnsontam iil'tol'essos respcitaveis. · 
jacto da Camara, ni1o ~. pm•t.nnto, c roa r diffi· As noss!IB linhas rectas ou curvas não ou· 
cuidados á administração do Dl.;tJ•icto, nem contl•am sómonto a rosistonJia do paroles de 
o.o Governo fedem!, tal ~o meti cm ponho de podJ•a e cal, resistenclns mais ou monos va
vm• nosso sentido roalizar-s~ elgnm" coust Jiosns, mas, cm qu•lquel' das hypothosos, 
do util e proveitosa. vonciveii; no CilntraJ•io, dão·llle combat~ 

Mas, por isso m~smo rJUO cJnJpromotto o tonu·o hcroico o intm•csso, a tradi(·iio, lHL· 
mau voto e dodicaçiio ao Govm•no que tomo bltos e costumes enraizados na consciencih. 
por encargo encaminhar taes rel'nJ•mas, ú popular, contl•a os·quaos f~lha o raoioc!nio, 
que pretendo indietu• as difficuldndos que se quo e1·!tam n discus~iio o reagem até contra 
originam e docm•J•em do Jli'OCOlSJS adminis- os ]Jrotcs~os das lois. 
t1•ativos e govornamontaos contra1•ios á lei o Foi pai' não to r o diJ•nito de traçai' planos, 
't Constituição, quo só po1• isso au~111ontariio como si cstivos1c levantando a planta de 
os embaJ•acus inhorontos .a tonta li vas desstl uma cidade a constJ•Uir,quo cu, quan .o admi· 
natureza, sempre do oxtrnordhiarh magni- nistrador, denoto d~ opposiçiio a. mais tonnz, 
tudo. dOSJDf,·oada o arrogante que .i<l solfreu 

Quem, S1•. ProsUonto, estudar a rccon· homem publico nosto paiz,respondi sempre, 
strucçiio de PaJ•iz, a cargo do not.auil.issimo com a convicção do estar servindo .11 causa 
lJarão de Haussmann ; quom procurai' CJ· publica que não pr·ecis:•va do planos para 
nhocer as oJ•igons daquollc movimento, suas· rcfoi•mal' a cidade, não só porque não auto· 
causas dotcJ•mlnantc;, ha de oncontl'ftl-as no rizava a quem quer que fos;o a suppor quo 
plano politico doo·Napoloão H!, pretendendo tambom não os tivesse imaginado ao pensar 
atl.mhir o contentar pelo tt·ab:tlho as cias;os em sua rcconstrucção, como porquo \aos 
opoJ•arias o proictarias agitadas pelo golpe planos, esboçJ grnphico do concepções lmagi· 
do e~ta•lo do !852; ha do onconr.mi·as no narias e irr~ali1.avcis, só sorvil'inm paro on· 
propo>ito do abafai' os elementos do confia· rlquccoi' os arcbivos municipacs ou 'pam or-
gração rcvolu~ionari:t quo aqueiio crime de namentação do pn1•edes nuas. . · 
loza nação po1• toda a parto havia cspa· Os moui planos de obras, JlOI'ilm, Sr. Prc· 
lhado; o se CO!Wcncorá quo, si O dillicil sidente, nas suas linhas goraos obedeciam a 
realizar taos pianos, quando so conl'oJ•mam um systomo. do rofoi•mas, o mo.imo a que se 
:pelos moldes dt~s lois o d•t constituição, a teom subordinado todos os rcfut•mndorns em 
ollos so oppõcm dilllculdadcs quasi insupe- todos os paizos do mundo. . 
mvois, quando lh~s falta o apoio do tae; Taes ou1•as faziam parto do um conjuncto 
forças,tendo-so do rosisth•, slmnltanoamcntc, de providencias, tendendo latias ao mesmo 
ao omb~tlo do interesso qno se disfal'Ça sob fim; o si noiias a r~ct!ficnçiio dos àlinh1-
mil fói•rnas, o !lo direito legitimo que ro· mantos, ou, melhor, o alargamento das ruas 
clama cm nomo u~ pJ•opri& organização e o.borturas do aven!Jas e p1•aças eram o 
~ocial. ponto do pn1•tidu, por rubim dizer, as .b:t' 

Vê, portanto, o Senado que a minha .pre- lisas da reforma, subordinada a cot•!os prln· 
sonça na tribuna niio ~ a do opposicionista;. ciplos, uma intima rolnçiio prendia, entre
mas a de um convencido do quo só fflrá obra laçava com osso olomonto outras provi
util o favornrel ao Governo, que pretende donclas. quo adopto! o· procui'Oi executar. 
apoia~•, na realização do taes planos, quando constituindo ·tod~s um systoma do sanea
ibe desbravar o caminho por onde o!lo tenha menio, moio do dofosa hygicnica da socie
tlo transitar, afastando os tropeços que co- dado contra as mil o&usns ~o insalubt·ldado 
11boeo por oxperiencin propria, e contra os gorai provenientes do meio cosmico. 
quaos monos so poderá agir pela força . do A' largura das vias publicas correspondia 
que pelo direito. a·altura dos prodioa·plra o calculo da. dosa-

Sou dos que ponslm, Sr. Pr~sidente, que gem motrlca da aróação das habibçõos ·o 
cm cidades edificadas como a noss~, deve-se para a distribuição da luz dos seus diverso& 
tomar por gui~ a pbraso de Lovv: •As go;•a· compartinientos. . 
ções anteriores legaram a nossa 'uma mlssito O mou plano conformava-se com ·todos 
dUllcll, a reconstrucção das cidades quo ollas ossos elementos sciontificos,c a todosobodccia 
odlflcara.m na incuJ•ia o ignonncla de todos o nesse ponto de vista, conhocondo o clamor 
os princlpios do salubridade publlcn> ; c por publico·que ha mais do meio soculo proles
isso os meios do acção devem so suiJordinar tava pola'!•eCd!fioaçito da cidade no sentido 
ás circumstancias quo, no sou conjuncto, con- da garantia o defesa dos seus gJ•andes iatc
stltuem a complexidade do problema que se rossos,julga.va-mo autorizado a fazer tanto 
tom a rosolYOl', quanto fosse posoivol para esboçal·o,ao·me· 
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nos nos sons traços geraos, corto do quo, •i scrovou em 1839 o do quo tiO executou cm 
no momcntu om quo agi " gt•ítn dos ioto- 1802. 
ressoa me dotaria os passos, far-mo·hilt jus· • Comclfoíto ttssim é, St•. Pl'esidonto, 
tiça o futut·o. Quom vi~ilar no mot•ro do c,.stollo o an-

E 0 futuro chcgt~u, St•, Prcsidontc, e o ligo Hospital Militar, na faixada de cuj11 
futuro não ~o flUO ospnt•oL mas o quu ost1t· lgroja cncontl'a, lllll rclci'O, a d1tta 150·1 si 
mos venJo; uma vontade quo caminh11 mo n[o 1\t!ha 1t mcmm·ia, podendo so pro'so-

1 bit · t mir fJIIO só cm moia<lo• úo scculo se"umto 
irl'ospons11" 0 0 1ll' l'at'Ia pot· 011 rc os os· l'oti<•J complct1t''a a con•trnc•'.to do ra"sto do 
combru~ d:ts lois; qno caminha it•t'Cspons~vcl " • , 
0 arbitrada pot• ontt•e o~ pt•ocoitos sci<llll.lfi- odiOcio, 1'ol'ificur1t que ó do seis metro~ o pa 
coJ sucl'iftcados; que vao som rumo num dlt·cito, o quo dú. sulllcicntc gttl'antilt pa!•a o 
orientação, sem systom1t, c ou diria, qnnsl calculo da cnbngcm do 111' ntmospilm·Jco da
som principies, derrubando casas que po· <Jllllll1t construc(·Ko, destinada" c1tsa colloc
dm•ia afustur, dclx:tndo constt•nir outt'1tS, tiva. 
que si o;tivcssom od!ficailns, dovot•inm sm• O C;~digo de Postums <lo 18:lD oxigia do 
demolirias, como sl so obodocosso ao impulso pé dit•olto 20 palmos ou •1'",~0. Em 1892, o 

. de rolttizar um11 velha cancopção imagioar·ia, l'Cgu!amcnto dostinatlo a t•eget• u constt•ncçiTo 
ou unicamonto de !"'"' oú<'"'. o t·cconstrucr:ão do JH'cdios,oxigiu a alturlt de 

cinco metroij para os tt·os ]Wimcit•os and:trcs, 
Com olfeito, St•. Pt•osidonto, chego tt crer isto ó, sacrillcava a pot'SJICct.ivtt (L cubagcm 

quo so p!•otundo hoje pôr cm obi'aum anl.igo lltlunosphm·!ca, 
.plano de molhor~mentos .da cidado, sl t~o Em 1003, quando se rcclttma a a11m·tura 
não cnl(ano, do lti72, que J(L custou (L Na9110 do avenidas, o rogulamonto oxpc<lido cm 

·200:0UO$, o projccto-P11ssos-~!oracs ,Jardun. fevereiro deste anuo oxigo como minimo 
E ou 1;1stimo,' Sr. Presidente, qun um dos do altur1t.qmltt•o moiros para o pt•imoiro pa

autorcs daquollo proj<clo, que é engonhoit•o vimunto, 3"',80 pàrn o seg-undo o 3'",00 pttt•a 
notavc!, sciontista 1tfl\mado, üi.~pundo hoje o tm'coiro, isto 6, quasi a mctado do qno se 
do totlos os olomento• Jlltl'll t·calizttl-o, pois foz om lG-10, quasi um qultt'to monos do quo 

. de um lar lo tem om sou l'avot' o bt•aço umni· se ordenou om 1~39, o muis do um quarto 
potonto do Govorno, quo faz o q•w qtw<·; do monos do rtuo so executou om 180~! 
outro, o appl11uso incondicional da imprensa Niio so dig1t que a lei lixa o mini mo; nestas 
quo lho t:tpct~ do Ooros a mal'cha ll'ium- ~ue~tüo:J, neste; 1tssnruptos o que a lei pt'O· 
phal · c]lo, o twbitro snpl'cmo dos <lostinos sot•ovc ó o que so li<z. 
dost~ cid~do, doanto do quom so cut•vum to· Quem constt•oo, ovita tanto quanto é pos· 
das M vontades, a cujos pó.~ u. Jll•opt•in lei se sivol dospez1t;, nmitas vozes ató procut•ando 
Jmmilh1t; lastimo quo osso t•cl'ormador ex· illudir a vigilancitt dos regulamontos muni
copclonal, pJrquo oxcopcional ó o thoatl'o cip110s, o ltosim nlio ó tlo ct•ot· que, na gene· 
Jo sua acção, niLo so apt·ovoito do todos os ru.Ud1tdo <hts CJnstt'ucçõcs, os Jll'uprictal'ios 
elomontos quo a r~vorocom, pat•a om uma lei ucixom o mínimo do rognlamonLo paN ndo· 
do coostt•ucçõos conformar com o plano qu • ptarem o• maximus,quo so lnSJlit•cm om con· 
tem om vista roalizat' os principias impre· sidoraçõos do origom >.ciunt!llc1t o hygionlca. 
scrlptlvcis do todo o systoma do roconstl'U· Do mais, o qlic se pt•osumo, ou pulo muuos, 
cçiio de ctnedes, inspimdo pelas exígencias o qno so dovo pt•osumit•, é '10!0 u rogul1tmonto 
do silnoamonto. municipal calculou a 1>itnm dos pt•odios pelos 

E ossa 1l11 primoit•a o, quem salto, a mais elementos :trcthectonicos c sanitttrlos quo a 
grave pondcraçiio que tenho a fazot' ao actual d"torm.nam,o não so pótlo suppot• quo a cn· 
projecto do lei. ~enharia ll1ttniclp11! pot•mttta1t \1'11ll,~ros>ão 
N~o soi, St•, Pt·csldontc, com que direito das suas postut'.<s. 

os anto!•es do pt•ojooto vlinJ cxl~ír da Nação, Nom so podar~ d!zo<' fJUO tal a!tCI'IIr;ão do~ 
sacrlficios que orçuriio por mm tos militares re~ulamontos.~tntol•iorcs o<i~id<t pato :1ctua!, 
<lo contos do t·~is, tal voz pot' contonas do mi· corrcspon<losso a roclamttçõos úa opinião 
Jharos do contos do rilis, quem sabe si por publicll ; não, :to coútlmio, pl'Upriotnrius o 
.milhões, para roconstrulr a cldado_ do R! o do cunstructot•es acc!amltt'1t\\l as v~nt1tgons do 
.Janoit•o, plano quc,a rcallzar-so,nao sorm do regulamento do 1892, tanto quu nos nnnun· 
admlrat• guo a tal somma attmglsso, alio· elos do casas coostt'uidas do aecordo com suas 
gando-so a nocossida.lo do abrir·so: o quo cxigcnclas, s~llonta-so o !'acto <construid~ 
crradamonto se ost~ ahamando-avonidas- pela loi de 1892• como si se protondcsso 

· no momento cm quo osso mesmo reconstt·u· sign!ficttr, a elogancia do predlo, o a oxcol· 
·ctot• da cidtttle decreta nm regulamento para loncia do suas condi<;õcs hyglonica~. 
a con,tt•ucçiio e roconstrucção do pre<lios, ll', portanto, P~l'n cxtrnnhnNo quo agora, 

· pelo qual llca multo a quem do quo se !'ez, no alvorecor do dhl om quo so vno pôr mãos 
• .:tp[lrox!madamonto om ICI•IO,do quo SJ pro- It obra da roconstrucçiio da c!tlndo; agora, 

Suun.do V, 11 
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quamlo se atira· ao· estudo do Congt•ooso este estudante! de direito, sem se lombrat•om qutt 
projecto do lol, com tal carnctor do urgon- nlll, sob a vontade osclarocld:t, moralizada c 
ela, que não se permitto guttsi o tempo do patrlotlca do sou administrador, o rcctlo tom 
estudai-o : com tal caracter de urgcncla que l'llito milagres como, entro outt•os, o do rccon
ncllo se ntrrontam principias consubstanclacs stt•uir por novo nllnbamonto, talvez em qua
dcs direitos garantidos pela Constituição, so tro annos, a rua QuinTO do Novombro ! 
reforme o rogularoonto do constt•ucçõos dos ll será, quem sabe, pot•quo não so attribua. 
predios, reduzindo-lhos ~altura o assim al- ao rocúo o valor guo cllo real monto tom na. 
terando-lhos as condições do satubridado. reconstrucção das cidades, que aqui se fali:t. 
Aind~ mais, .Sr. PL'OSidento. Em ISO~, srs· em abrir avenidas do !7 motl'JS ! ••• Avoni

tomntizando-so os olomontos do saneamento dai do 17 mo:.ros I ..• 
tinlla-~c procur<ldo fundar no direito de pro- Si mo fosso posslvcl, St•. Presidente, dos
pt•iodado do municlpio, o da recJnstrucção truiria todos os orgãos da improns:t quo no
da cidade, exigindo se p~t·a minimo de ticiaram tão a:·,·ojado plano, pelo empenho. 
largur<L das ruas o vão do 17 moiros ; ora patriotico do que alio não ocho~sso li\ por 
esse o termo ole compamção noccssat•io, obri- fóra ! Avenidas do 17 metros ! , .. 
gado, para o calculo da altura dos pt•cdios Jl o que ó mais ainda. Para dominal'·SO o 
que as mat•glnasscm. Hoje, cm 1903, mo- ospit•ito da multidão quo, do momento, Dii(l 
Inontos antes do explodir por baixo da Con- avaliasse o que fossem os Iaos 17 metros; 
stituição esta bomba do dynamito, que na pa1•a fazei-a pensai' que vao tor alguma 
lingu:1gcm parlamont~r, se :tppollíua, pro- cousa que so pat•oça com a Avenida da. Li· 
jocto ib loi n. 80, de wo::; hoJe. quando se bordado do Lisboa, p~r o•omplo, imaginou-ao 
clama pelo alargamento das vils do com- uma avenida do 17 metros, ropt•oduzida. 
munic 1~ão; hoje, guo se oxigo uma lei do .provavolméoto, do algum desenho phnntas· 
excopçiio para que o rcfol'mador não on- tic·o, o oxpuzoram-na em 1'11:1 do grande t •an
contl·e obwos !\ sua acção, e possa com a si to, quando, pat•a figurar copia do natural, 
ponta do pó remover para longo os direitos bastat•ia quo se mandasse retratar a rua 
Jndividunos que a Constituição garnnto, no Larga dos. Joaquim, quocom 22 mott•os o 70, 
reguiamunco que rejo actualmente a con· si mo não falha a. memoria. 
strucção o roconstt•ucçãodos pt•cdlos, abre-ao Ora., Sr. Presilonto, quando vejo :1 ~!uni
lUão do dit•oito municipal do alinhamento, clpalidade, do um bdo, abriL' miio do sou di
direito que a Europa inteira d1sputa a rcito do nilnhamooto, olomonto Odsonclal c 
reacções dos intm•ossados, direito que om primordial p:t!'a a roconstruc,ão da cidade, 
todos os tempos o em todos os paizes tom sem grandes onus para os coi'J•os publicos, 
merecido dos governos c administr~çõos, nem voxnmos pa1•a os prop1•ictnrios; do ou
:pormir.ta-mo o Senado o mudo tio cxpress:w, tro, diminuir a altura dos prodios 'COm prc-
o mais piedoso zelo. juizo de suas condiçõ~s do saiubrldada ·c 

E as;lrn so r~z, Sr. Prcsillonto, depois que corL•oiaçiio osthotlca com a rua: quando a 
a. id~a do l'ocuo diroi com mais verdade, a veJo abandonar aos azat'JS do intorosso ser
antiga idr'a dJ recuo, systomatizarla, cm dluo bairros, por assim dizer, ao nascer, dls-
1892, como base da roconstrucção da cidudo; pensando liconçls pat•a construcçõos, quando 
~t·egada u dclilndida, sabe Deus com quo os- Já ab1•iu mão do sou direito do alinhamento, 
torço; o sact•ifloios, tinhu feito na opio!Ko nii~ posso cror quo hnjl urgoncia na plssa
pubiica sua.marcha triumphnnte, sou cyclo gOLndoat.t•opellodosto pt•ojer.to do lei, não 
vlct:o·l'ioso, voooondo tod~ts ou 'Jrmsi todas as posso acrodit~r quo ollo corrosponda a uma 
l'Osistoncins, o dovnssanrio as fronteiras dos ta noo~ssidnde publica. 
cidade, foi adoptada na goncralldado dos Acabei do dizer quo 11 Munlclpalldadfr 
listados t•oalizando verdadeiros mllagros,pro· alJandona aos azares do intores~os sordidos 
dlgiosas tran~fot•maçõos, verdadeiras tr~tnsfi· bah•ros, por assim. dizer, ao nlscar; vou dar 
guruçõos! . um exemplo ptirn pOr cm l'Oiovo osta faib 

E ~tsslm se faz, Sr. PL'9sidcntc, quanrlo o rio cat•inho pola chiado. · 
recuo completou om Pnt•iz o que não pólo Quem hriVnrá ahi que não conheça o ex· 
l'Callzar o braço !ot•te o a vontade pertinaz traot•dinat•irLmento lindo bairro da Copaca
do Huussm:Lnn,socundados polo poder lncon- bana 1 Quem o não conhoco I Quom niio so 
traslrlvcl, qu~tsi difJct•icionarlo de Nnpo. torá. extasiado rloante rlnquollo mat• quo 
loiio m i tombra o Infinito, ás vozes manso como um 

E assim so faz no Rio de .Janeiro, onde lago, out1•as tomeJ•oso o ameaçador como a 
dlari:lroonte so appollrl para S. Paulo, lnvo- pt•oprla·tempestado ? ! 
cando-n como cldndo fabulosa de algum conto Em.qunir)uor oapihl do mundo, a Copa
do J/il o ""'"noites, no voi·a sm•glr, com o cabana· seria uma cidalo fantastlca c en
sntt nspooto moderno, das ruioas da volh1 oantnrlora, roallzando um phenomono natu
Pnuilclla, dad~ por menagem nos antigos rnl. Não havct•h cidade ourOJlGa, em que 

. 
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aquclla primorosn pcdt•a não rosso lnpida•la Do tal valor é osta clrcumstanci~ CJUe cm 
com osmm•o, parn roOactlr por t?da~ a!!_ suas algumas .cid~dos da Europa, om cc!'las vias do 
facetas. o zelo o o apuro da Cll'illzaçao do commumcaçao,as construcçõos obcdocom a do· 

· povo qu·o logt•asse possull·a. . . terminada archltcctura, o as divlsõos lntOI'nas 
Aqui... ai do nós.. • quem 'l'!'zm• con· so ~ubordlnam a prosct•ipçõos rogulamontaros. 

struir oro Copacabana dispensa licença da Em Tu1•im, por exemplo, ruas ha cm que 
Muniolpalidado; nem licença, nem alinha· não so pMo construir som que o plano da 
monto; por. lá o albcl'guedo palha pódo roçar const;•ucção externa o interna soja submet· 
com o chalot do aspecto en~antadot•; o la- tido ti npprovaçiio da munlcipalidado por 
drilho do mat•morc poderá conrundir-sJ com dever se conl'orroal' n lll'Ccoitos precstabe· 
t\.parcde de barro da casa do palha. O rumo locldos, . 
das ruas é lndllfcronto como o é ~ l~rgura. ; .O Sn. A. Azr.m:oo-I;to j4 se faz cm Bcllo 
a .pallwça póde oncobrl,r .o palacw, ladoan· Horizonte. 
do·O ; t•·cpar·lho a cumtmra ou rosvalat•·lhe 
pela soc•wa. Tomem as ruas a fór1na do 
ampulhotas, ou a configuração do funis, 
pouco importa ; o o resultado é que Co~aca
bana começa desde bojo a ser um labyrmtho 
do violas,'sJm rumo nem orientação. Quando 
estiver povoada tcrd o aspecto tl~ qualquer 
dos]nossos tmab~iues denominados suburbios. 

Niin haverá, Sr. P,·csidonto, quem avorbo 
·de extranhas no a~sumpto quo disctltimosas 
considol'açõcs que tenho !'oito. Todas as 
questões a que mo tenho rororido filzem 
partc,ou pelo mcnosdcvom fazot',do um pbno 
de saneamento ; o digo do saneamon&o, o 
niio do embellezamonto,o pretendo estar com 
a vcrJado, o digo do saneamento pot•quo 
desejo vei-o l'O:Liizatlo, o tenho nisso o maibr 
interesse, o pat•a conseguil·o nilo dul'iuaroi 
atloptar. providencias, até cxtraOl'din,;rias, 
no quo ni10 concorJaria si so ll•atnssc pul'IL 
o simplosmonto de obras do ombcllcztunonLo, 
o a razão tl obvia. Cnmprohondo·<e que no 
interesse colloctivo da Ne~çiio c da r.idadc, 
ptLra melitOt'UI' condições do salub1•idado, 
Nação o cidade filçam SllCl'illcios, atil oxtra
ordinarlos, que não seriam dcscu.lpavois, 
principalmente om da<Jo momento, s1 so tra· 
tnsoc súmontc. de oiJras de cmbcllczamento, 
adia veis e ata õlspcnsavois;-quc umas rou· 
Jizcm o programmtl dns outl'as, tanto mo· 
Jhor, juutar·se·hl o utilno agradnvol ; mas 
quer HO considerem taos obt'tt> do snnenmon· 
to, quer tlo omboilczamcnto, é fóm tlo tlu vida 
que dovo haYor a mais ostl•oitn cor1•ospon· 
doncia oatro os divm•sos elementos do pl11nu 
que protonda roalizai·us. . 

No conjuncto do providencias que conJ',i· 
tuom Iaos plt1nos a ~tia, a avenida, o bou· 
lcvard o a praça toem a sua OgUl'll o o sou 
papo! ospoelill. Não tl indllrm•ontJ que as 
1·uM tenham 17 ou 20 ou 30 mott•us, como 
niio o tl o rumo o a largut·~ dollns o das avo· 
nidas, nem tios uoulovarJs, nem o numot•o o 
11 dl;posição das praças. Tudo .tom o sou 
Ioga~• ; tudo a sun po;iç1o ; tudo o sou dos· 
i.luo. Como tnmbom não o tln altura o as di· 
monsõos das Olsas que mnrgoam, !'uns, nvc
nldns, boulovnrds ou pt•ncas, o ate não o il 11 
divisão lntornn tlas hnbltnçlics. 

0 SR. B.\Ro\TA RIBEIRO- Estimo muito 
que a not.iciiL pnrti~so de V, Ex. ; do mim 
podoriJ. pnrocer su ;peita. 

Si com r.,laçiio á rcconstrucçiio da cidade 
não poderemos fitzer o que se foz em Bollo 
Horizonte, porque tomos dcanto do nós uma 
cidade odllicada, não sm·á ao monos justo e 
imprcscimlivel quo, nos ·llmltos do possivol, 
obtenhamos o mais que so pudct• conseguir? 
N~o estamos plano,iando um~· cidade a con· 

slt'Uir, mas procurando molhomr uma cidade 
construída. 

A nossa situação, pot•tanto, é escabrosa, 
muitisslruo difficil, o será tanto mais emba
raçosa a posir,iio do Governo quo tent~r levar 
a olfoito a t•econsti•ucçiio, quanto maiores 
rorJm as difficnltlades que lho orr'et•ccm• a lei 
por sua inconstitucionalidade. 

Nas condicüos cm que tomos de J'esolver o 
problema da !•econstrucção desta cidade, 
como abt•il• mão de elementos ossonciaos il. 
roaliz~ção do tal programma,pnrtcs substan
ciuos dollo? 

Quando administrei o Districto Fedm•al, 
Sr. Presidente, do tal modo mo improssio· 
nou o ospil•ito a. conncxitlado intima de todas . 
estas quustõos, as t•elações incvitavois entro 
a rua o a casa, que niio tentei a rectificação 
tlc alinhamentos nom o nlt~t•gamonto do !'tiaS, 
antes de to.· publicado o rogulamonto das 
cJnsLrucçõos subJrdinnndo·a.s a regras fixas, 
do !ICCOl'UO com Od Jll'Íacipios quo rcgotU !lo 
satuiH•idado das habitaçüc> .. 

No;so ponto do Yista que não me pat•oeou, 
nom alntia hoje mo parece et•rndo, não posso 
convoncel'·mc da urgoncia da lei que dis
cutimos, lnconstitudonal c lesiva do inte1•· 
osso do Pl'Jpl'iodallo, quando Yejo o município 
abril' m~o do ocu tbrcito do alinhamento o 
regular as ooustrucçõcs por preceitos j~ re
pudiados om 183! c :lltl om 1640, o chago a 
duvtdnr da slncm•idatlo do tal prctoução. 

Estou disposto, Sr. Presiilonto, ·ti con· 
correr com o meu voto para todas as pt•ovi • 
donolas quo o Gorol'llo couoiuemt• indlspon
savcis· ti t'Jnllzaçiio dos pt•ojeotos do rocon
slt•ucção dn cidade, antecipando, porém, o 
meu protesto conlt·~ sua intorYonçilo neste 

• 
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districto, quo della não necessita, quo não ~ Não mo preocaupaa itltla de oonoorror para 
oxlge, quo autos ~~ dispensa o ost:l om condi· est11 lei poln nocossidado do pJ•ovor o Go· 
çõcs do J•ocusnl·a, do não admittil·a. verno dos moias com quo poss:1 abrir n tal 

J.nstlmo quo os administradores que toem avenida a qne ha pouco alludi, pnm com 
gel'ido us mtm•osses mnniclpaes não pl'n· ponsal' os sacl'ifioios que oxi•om d:1 popula· 
ouJ•assom conhecer os l'ecursos da munici· çãu as obms tlo porto, ponsa~nonto quo do· 
palitladc c so convencal'iam que nonhum11 é mina o hom•:Jda Scnatlot• polo Distl'ioto. To· 
tiio rica como a nossa, como nenhuma lm nho.:~ este respeito idtlas propt•ias. 
tão pobt•o como Pariz; c si Pm•iz se recon· Sm que as obt•as do pol'to siio "" competen· 
struiu o dispensou )llll'tL consegui!· o :mxilios cia do Go1·orno Pcdoral o que vãu s n• foita.~ 
ao Govorno, não sei po1•quo hn.do mendigai· quasi quo exchLiiv•mcnto :l custJI do eom· 
os n. Cidade ao !tio de .Janeiro. u:crcio e da pnpuln.çiio Jost~ ci.tlado, o quo 

Ess• intot•vonção, Sr. Pt•esidento, <loGo;. 011? mo parecoJu;to, ?Ctn sique~ oquitn.tiro, 
vet•no Fedm•n.l, aitlm do desnecessari11 tl po11 que n. obr:L I! Jodot•a!, o a fedoraçiío 
illegal e, conscquontcmento, não podel'tl a apt•oveita. 
contar eoru o mou apoio. · Umn. voz quo u corumercio do Rio de .la· 

Fn.lta compotancin. ao Governo r'ederai núit•o, \ii.o re;ignadn.monto ~o conJ'urma ao seu 
]larn. u.bl'Íl' avenidas nesta municlplo. E' papel de host'! <lo ctn•ga, não sm•ei ou i[ucm 
textual da iol n, 85, do sotembl'o do 1802, som pt•ocJn•açao pat•a r.ucl-o, mo :mi.~quo cm 
M·t. 15, § .:23, lei que nii.o foi ravoga.da. pul' ~u·L dofosn, nem pol' ollo recln.n~o .. Não mo 
nenhumtl outra das que t•eot'"anizat•am o parcco, porém, quo tacs obms JnstJOquem a 
distrJcto, o so•uintc preceito : o lLVoni<hL; nom que :1 avonidn. quo represou· 

o b . - 1 lar~ oxt.raordin:1rios sacdOcios d:L popula· 
, « !~ogular a ~- c~·lura e ~cnonunaç.ao 1 0 çiio, u compr,nse dos quo ti ror i"oito t~tmbom 
l.uas, ~raças, est!adas ~ cammhos o su.L PO· parn. 0 m11Jhomment,o do porto 
hcw., hvro .tJ•an:n~o, ahnhamento .e Oinbellc· A os te rcspoito teuho c mo h d"<se i lé 
zamcntos,,n'l'Jg~çu.o.: esgoto.-; pluvmos, ca!Ç1l· Pl'O!ll'ias o me pu.~·oco q~avo ass~u~Pto' d~vÍ~ 
montas o lllummnçu.a. )) mct~ccot• maior a,t,tnn(;ão do Congt'iJSSo, diri-

Não teollo ainlla sido revogad:L esta dis· :;ido um rumo ilii"OJ'so rio que soguo, 
posiQüo da lei fundamental desta Di.m-icto, Nem o que pi•otcndo seria entJ•o nó.; facto 
só me resta estranhat• quo o honJ•ado Senado!' novo o siuuuhlt'. As obras do pur:,o do San· 
polo Districto Fctlm·al quo,lnl'elizmontc, niio tos .iú. t•caiiznil:~< com muHiplas vantagens 
vejo p,·esonto, tiío onthusiasta se mo<IJ'ti"O l'at:a aquoll6 citlatlo são exemplo digno ilo 
]leia passagem tlcste projecto do li!i, do t.t~l 1mttaçau. 
modo quo se pódo di1.er que as restt•icções Não havor:t quem l3nha j1l esqnociiio que 
de sua assigoatura no parecer tl11 Com- SrLntosoJ•a o gJ·autle cclleit•J tios gel'mons das 
missão signiOcavam :unpliar;ues das :;uus mais<lovast:uloJ'I~Se mortil"ems opiilomias das 
reservas ment:ws coni'ieutos o dos sous que lmuHnalmonlo devastavam o t·icu !Mario 
desejos. de S.Paulo,o typho,a !"ebt•o umaroli,.,a VU.l"iO· 

No emtanto, S1•. Prosidento, il fúrtl tle l~.o Slrampiio, e~c.,ctc., e ns obr~s do pot•to 
duvida que~ projnctada Aoooida do GoVCI"HO, cilLqtwlla citiuilo omboilcz~ndo-a, SllllOIIl'Um·a 
eomo u appollitiam, ha do encontt•al' nu sou 8Dtn ímpar sacJ•íllcios 110 Thesout•u F'odorai 
1•umo as dlfficu!Jadcs quo lho oppur~ o§ 23 uu csLtLilu~J. nem onerar sua popnhtr)iiO com 
do o.rt. 15 da lei n. 85, do setembro do IBO·t, o l(t•:~vamo de impostos indh•ectos, quo, sol! 
invoca lo pelos lu1bitantes cujos interesses tallürma, dm•rama-so pm• todas ns ci~sses 

• cuntrat•iar, porque o Governo nito pó.le sociaos tl'ibuttinilo to(las com iguaos sacri· 
!llargar ruas nem·tt•açai·as no Distrlcto Fe· ftcios. 
dm•ai; o cu estimo que vigot•e ainda esta lnfelizmento sobre os to Distrlcto posa a mil 
disposlciio legislativa para contot• as tonta· sina de sm• Jll"ototJirlo pelo Govet·no Na· 
tivas ab,orvcntes do Governo con tt•a o DiS· c10n:tl o sú por isso é quo n.s obras du porto, 
tricto, que tanto para o sou sannamonto ma· untos do como_QJdns, gravam .iú. o commor· 
teria! como moml sú tem uma nooesstdade cio e a populaoao com pesrullsslmos onus. 
lll'Jente, inacliavel e vem a sor quo o Go· Niio sot•ei dos mais lidos, mas niio so1t 
vemo Foilut•a! mude de rcsirloncia; só osta lambem dos quo menos 1oom, o niio mo oc· 
o nenhuma outt•a .• , ool'!•e do prompto caso em que so cobrassem 

o su. ALmmTO GoNçALVES _ Goynz fi· Impostos pal'a obi•as a lll1.er-se em tompo 
. t indotorminado ; e que tl em tompo indo· 

c~rm con ente. tm•minudo, demonstra-o o facto do estat•mos 
· O Sa, BARATA ltmr.mo - •• , e eu n[o aind~ a diocutlr essa lei de quo o Guvorno 

tluvidarla emponliar o credito do DlstJ•icto onroco PM'a po~m· Iniciar tn.os ouras, qu~ndo, 
para cuncol't•or com os sacritlcios tln. trn.ns· no omtn.nto, Jm multo se começou 11 cobranQtL 
terenola. do imposto quo lhes foi destinado o que, 



SESSotO E!! 12 DE AGOSTO DE 1903 nt --··------------------------------
sob a fórmu ~o imposto iudirGcto, o mais 
grave dos im)lostos, segUUlio os ocunomisl!lll, 
rocallo sobre a populaç~o desta cidado. 

V. E~., uma figut•a do rhctorlca da qual, fa · 
zcndo v. Ex. " Cl'itica, ltDl'OVOitm•á, "parte 
uLil. • 

0 SR. Ar.BERTO GONÇ.\LYES - Do Brazl! 
inteiro. 

O SR. BA!~ATA Rmmno-Do Bmzil inteiro, 
ntto ; si assim lbsso, sorü1 justo. 

O Sn. A!.mlRTo GoNçALVoS -Sim, do 
Brazil iut.oi!'o, (lOl'CJUO nilo é sú o Rio do Ja
neiro que consome tts marca~orias impOJ•ta
tla.s do estrun!-l'eiz'o. 

Ó SR. Bo~n,tTA RIIJ/mlO- A lllllior parto 
11' consum;da aqtti: pequena qmtntid11do so 
expo1•ta par•a p:do dos Estados limitrophes, 
}l11ra os 'lua<•s a comlllcçilo por aqui ú mais 
com moda, fac!! e barata. 

O Sn. UttDA:XO Dll GoUYilA-Minas o Goyaz 
se supprcm quasi que oxclusiVtLmontc aqui 
no Rio do .laocil'o. . 

0 SR. BARATA lt!11tliRO- Desculpe-meu 
nobre ~onadot•: nem Minas nem Goyuz >O 
supprom ex.cht!ÍV:tmontn aqui no Rio do Jtt, 
noiro. 

0 SI\, ALDERTO Go;o;:;.\T.VES -Num tiio 
pouco os listados quo toam importação di
recta p"m os gonoros de consumo. 

l'irtuo, p01'<1m, certo do que no caso dosn.p· 
pai'OC01'1 11 rho\OI'ica pat•a ficar n. 'figura, 
pois ao l 1do lh pat•to da populaçã.u que for 
p!'npriola!•ia ~o tcrrono da l'utu!'ll avoni1la se 
colluear.la que nõu iiir, para to!' o dit•oito de 
gri~ot· quando o raio lho cahit· cm casa. 

S1·. l'!'eSJdonto, ha 'luas! meio seculo, isto 
<l, ha 48 aonos contados, approximttd"mento, 
hom por Jwm, i!tn pur di11, no pttr!amonto 
dt~ mona.rcbin, a. protoxto do urgoncia, s~ dou 
110 Governo auturizaçiio para Jll.zot• uma lei 
igual u. ostu.. Era.m os ominosos tempos 
da mrmarchia, contl';~ os quncs pl'otostava.m 
o.; ropublietmos,tlpuo~t cm que todo~ os trata
dist~ts tle Dh·oito Publico censuravam acre· 
monto o Pode!' Lcgi,lativo pot• tlelogar ao 
8xccutivo a l'acuhlttdo de razet• lois, dologa· 
çiio para 11 ·qual lho f:Llt:tVa compJtoocia · 
constituciunt\1, 

Noquolla época, porém, rtne todos nós as
sígnal!Lvamo~ c·Jmo do gruses t.iofcitos inhc· 
rentes :í cou.;tituir.ão intim:. do mecanismo 
gv1'orn~montnl. :tÓ qual nttl'ihuimo; o infor
tunio da N:~çfio, oaqueila ÓJ>•ca nunca 
bcuvo um p:trlamontal' rtno se ielllbt•asso do 
apl·<lguar q uo . tal systmua nu processo l'JClÜ· 

O Sn. BARATA Rlllemo-A situaçflo dcst:1 zasse.u moia mais J'acil o ut\l do legislar. 
cid~d_o om rcla~ão ~~alguns Estndos Jd,Jha a S:'Lu pas:mdos qttt~si 50 nonas. O Cong:rasso 
pos1çao do morc~llo pl'Oduclo!' ou l'o!'nacedot•, d:t Republic:1, repetindo o tiiJUSi) q uo mt! ve· 
m~s. couv~tu advertir, para cat•tns zonas ti-l zos t.om commoLtldo, ~li ao Podm• l~xocutivo 
mitt•ophos. Goyaz o Minas ~upp!'am.;o pot• autul'izaç1in do togislar, pa1·~ o quo não tom 
outras pol'tns do ent1·ada, do mutlo rtuo o 1lil•niLu, compotencia nom autol'ida~o o, pot• 
maiot• sucrificlo post~ sobt•a a popul<.çtto deste infoi'Lunio dtt Ropublic:L, na Cam:tr<L alta do 
Dlstricto, 6 incootost.avo!; o, qnando assim seu Con~rosso um Scnatlur so lcv:tnta a t1ínr· 
n~o fosso, é fót'/1 do duvidtl que o syst.oma ma qne a :mtorizuçfLo para logislttr tl o pro· 
adoptado ptll'tl :Íl'oalização do taes obras não cesso m:ds util do l'aZJr leis. 
davet•ia sol·o omquanto niio so domonstrllSso Contin1iu a manto!' o mou protesto. · 
que nonl111m outro menus nneroso üússo os Entendo, Sr. l'l'OSi~entc, quc·tud~s !IS leis 
mesmos rcsulbdn.~. quo teom o;L~ origom são null~s; que o Con-

Slio pal1VI'.1s perdidas S1•, Pr:•sidooto bom g!'osso nãu tom :mtot•id11<le nem competonct~ 
osoi, pnl'quc tonho certeza do quo mo t:;ltnm con •titucionnos pa1'n ilnt• no Pniler E;wct~<.!vo 
}lrostigio o nutol'idauo pnl'tt demover 0 Go- tL fit<:u!dtltlo do !ogis!ar. 8' ~ompetenm" "-~~lu· 
varna de seus \'lauos, slva do Con~t·osso o on l:IStuno vor 11 dontl'ln~ 

Jnlg:tr·mo-bo J'ollz si eonso"uit• altot•at• o. contml'ia pr<lga<hL por um homem a J{Uilm mo 
lottrtt dos to projecta, que mo pwoco nbsolu- b:>bitnoi :t !'oseoitar p3los seus t.a!~ntos, 
~amonto iniiJcoitavol, e IJUJ, tenho cor1oz11 , a pala sun t!'nillçnu o po1:1 sua illmtraçao, o 
JUlgat• por antocodontos histol'icns dest11 nolll'o Son:L.lot• por Sorgtpo. 
questão, n[o, pl'opo!•clonM'!Í ao Governo os o sn. CoELJJU E 0A)Iros-Mas · om to1•mos. 
meios do qno ol!e tem nocess!dadc para 1'011· 
lizar ;ou; intuitos, pois a popula(,[u intoh·.l, o sn. B.IRo\TA Rwcmo- Mas um termos, 
na loglt!ma defesa do seus direitos respol· diz V. gx, I 
~a-veis, lho lta l(o oppot' n mais tenaz rosiston· 81•, PJ•osülonto, si n lo! não tom t~rmos, o 
ela. abuso monos o pódo tm•, toro cammho do 

:tbllSJ,O Uovot'llO l'nz o '!"o qllOl' desde que se O Sit. A, Aztm~oo -A população lntoit•a 1 d 1 l!bnr 
não (j pt•opriatnrllt do tet•rono da l'utm•n "Ve· lho abre a por n., dos1 o q uo se 1 • " d:cdo do n.g!r ; ;! o hom•ado SonlluO!' por· 
nlda, mli.to o cancode que sejn u melhor Pl'oeasso 
· O S11. BARATA RmEmo-Quando digo pn· do loglshtt' pa!'a a Nação autoriz~t· o Oo· 
pula~ilo inteira, omprclgo, com lleouça do vorno n fazor lois.,, 
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O S!t, CoJ,r.uo E CAliros-Nosto ctlllo, mo· mom apontado como J•ovoluclouario eontra 
<lia.nto as bas~s. ~ PI'OPI'icdado, aquollo que soJfrou, no 

O Sn. BAnATA RmEuto - ~lcdianto as alto da administração munici~al, a inJuria 
llasos! Mas que basüS? A base da ncr;ão do do todos o~ doestas c a gi'Jta. de todas 
Govopno ó a autorização ; dada o.>ta, ollo as. acc~saç~c~ como advcrsar1o do p~o· 
a•ir~ como ontendo1•• prwtaJ'IO, Slmplesmonto por tm• Pl'IJtendldo 
•L b, v , d · d que, om nome !lo futuro, se fizessem trans· 

cm lO a ·Ex. o caso o Cod1go c En· acçilos com o p'clsado· simple ·monto porque 
~lno, cm q~c ,a autop!zaçiio doCongrc~~o t\a: pcdia.aus quo ;omp1·~ o somp~o haviam dos· 
,ou ao. ~o:~tn? os limites. a. g.uo de\ Ia c.r rospmtadu o tJ•ansg1•odi<lo as lois du Dis·. 
cums~JC' ~~ ~ IoformJt,distm.um.I.lo as liypo· t.~icto, conservando, a benofldo prop1•io, cm 
the~o, e !DdJcando as que lncidJ,Im sob sua seu pude!', a fuJ•tunn do muoicipio talvez 
acçao; no onti•etanto, o Governo fez o quo suporlor a ao 000·000~ que om favor do 
qm~, ro.J'oJ·m,~n~lo do f0"~· ~~~ ,combl.e tod~ ? futuro, rosliluisscm <L ~~llectividado do Dis· 
eosmo •upmJol o ~ocun~a.I!O· CJcou cade1ras, tricto 0 rtuo de dil'Jit a. clh pm•toncia 
JlOZ lentos cm dlspomlJJIJdado, desmontou _ 0 

' • 
g.1binotcs, organizou outros o, por ultimo, V. Et. talv~z n~o conheça os.to assnmpto; 
distinguiu-mo com a grande honm de uma d~srulpo·J!lC, SI aSSim mo exprimO, popquo 
suspensão por to1' sido 'ou o unico que nãll nao vac m~to nenhuma oJfonsa. 11 su~ g1·aodo 
so submottou ao arbitrio do incapazes, e 0 com~oteoc!a, nem quebra ~o ro;pmtu o d:L 

. Congresso inteiro onJondou que 0 Governo cons1doraçao quo lho devo; SI o conhecesse, •. 
agia. DO Cil'CU!O da UUlOI'iZIIIÜO quo lho ha\'ia 0 Sr., Fl\A:">CitCO GLYCEI\10-CooiJOCe O US· 
delegado. mau g!'ado a,in~orpretação qna lho sumptu como ninguem. 
dou O J•OlatDI' da CommlS,aO • 0 Sa, COELHO E CAMPOS -·hll'idicamonto 

Esta allogação do bases pai'll loi, como conheço. 
justJflcaJ.iva da autoJ•izução, quo ó J•osolução 
ioconstituclonal, é um~ phnntasia. de V. Ex.; 0 SR. BAnATo\ RmEmo-E.' quo V. Ex, 

ignora q no lia ~ous modos de cunbocol' os to 
assumpto. c ú uma phantasia que V. Ex, niio tom o 

Jl.h•eito do to r, o não o tem,poPquo é formado 
om direito, porque tl parlamentar mais un- O Sn. FMXC!sco Gr.YcJmio;_Niio, senhor; 
tigo do que ou, o porque dovo ter conheci· ha um sé, 
mentosdo.;ta matcl'in mais profundos do que O Sn. BAR.\TA RIDEillO- v. E1. o~!:L en· 
Olmous. ganado, E' que V. Ex. não conhilooo oul!•o. 

O Sn. CoEr.uo E C,\lJPos- Não, senhor. Um, SI'. Presidente, ú o modo abstm.cLo, o 
O SJL, B.l!to\TA RwEmo-Ncstas condiçüus, modo thcorico, o modo ju!'idico; e osto o .. 

SI', PPosidente, o nobre Suuadur não pódo, no~ro Senador por Sorglpo conlieco t.'wlo 
com a sua palavra o com os seus c"nsolhos, como qualqum• outro jul•iscousullo o muito 
animal' o Congresso :t faZCI' ·uma concessão mo!l!Ol' do que cu. 
inconstitucional ao Poúel' Executivo. O SR, CoELHO E CAMro~-Niio apoiado. 

D Sn. COEJ.JJO E C.DIPOS- Nem posso !tU· 0 Sn. BARATA RlllEIRO-Mas, ha um ou.J.ro 
torlznJ•, modo do conhuco!' o assumpto, é o da appli· 
· O SR. BAnA TA RmEmo-S1•, Presidente, ca~ão do dil•oitn ao casn !lo Disti•lci.o, o não 
si ou quizosso Jllzol' mal no Go1•orno, não oc· oll'ondcrci o melindre do S. Ex., quo muito 
cuparia a tribuna, pura doixnJ• que assa lei respeito, pons~ndo que este tom escapado ás· 
fosso, com a..~ velas enf'un~das po1• ,·ontos suas cogitações. · · 
propicios,ató lt sa.ncçilo, tão certo estou do que Pergunto : S. Ex. slllc qual O ,a p!•op!•lc· 
·su~ execução ~ar i~ como l'osultado ou o dado Joroil'a dosto Districto? . 
rachamon to das al'cas do 'fhosoul'o ou a ro· 
voluçii.o. 

0 Sn, COELllO E CAliPOs-Não ó passivei. 
0 Sn, B.IMTA RIDI,IRO-Sim; pm•que do 

quantos attontados se toem commettido atO 
hoje, nenhum ó mais gJ'U\'O do quo aquollo 
quo esta lei autol'iza. . 

0 Sl\, COELHO E CAMPOS -A pl'OV/1, 

0 SR. COELIIO E. CAl!POS ·- Isto 0 out!'a 
questão. 

0 SR, BARATA RIDI'JRO - Est~ 0 outra. 
qnostíio, diz o honrado SenadO!'. 

Mas, como ó rluo V. Ex. vao autorizar o 
Governo da Unlao o do Districto a dosupro· 
prlnr lndistinctamento toda a propriedade, 
si a desapropriação ;poderá recahir sobro 
pn.rto do sou pJ~ti•imonw, a propriedade fo
reira 1 · 0 Sl\, BARATA RIDEIRO-Von dar a Jll'OVa 

a V. Ex. Mas devo antocipll',como olomonto 
historico para critica do V. E~. a meu ros· O Sn. CoE~no 
peito, qno qnom assim se oxpl'imo ó o ho· capaz do tal. 

E CA~Ii'OS - Nom se!'l!\ 

,, 
• 
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O SR. BARATA RmEmo - Mas, então, ou do direito '1110 tom ao meu respeito o 
tenho razão qu~ndo ullli•mo que V. Ex. não homonagom. 
conhoc~ a questão quanto á suu. applicação Começarei 0,;to ü·;1balho do critica do pro· 
a osta Cidade. jacto, fazendo o conf10nto tio um dos sous 

O SR. CoE~no E CAMPOS- Conheço-a om prccoitos, p<lra mim o JH'incipal, ]lois con· 
cspocio. s\ituo o olomonto essencial do sna invin.lJili-

O SR. BARATA Rnmmo -V. Ex. salJe quo dado, com a regra_ osl•!uic!;' por esta po~t:c 
om todas u.~ partes elo mundo, som excepção dofu_nta quo cm 1 Ida so chamou- Conott· 
•lo nenhum•. pcrcot·rn. V. Ex. as memorias tuiçao. 
do Haussmann, os tmbalhos do ombolloza- O § 3' do a1·t. 2' tio projecto diz assim: 
monto c st1no~monto de Berlim; pereo!•ra 4 Si houver urgoncia, pl\dc 0 Govm•no rc-
V. Ex. aqui, ás nossaJ portas, os trabalhos spcctívo, depositando 0 mt~ximo cstulJeiocido, 
rlc melhoramentos da cídndo de Bucnos-Aíros roquoror ao juiz a immcdiut~ immios1io nu 
o verificar~ que, cm tod~s as gNndes cupi· posso do immovol u\1! IJUO seja rogulurmonto 
tucs do mundo, as leis do d~snpt•opriação verificada a importunclu d11 indomnizaçiio. » 
fol'•'lll incentivo ao com more lo aventureiro 
da advogacia adminls\I•atíva. A dofun\a Constiíuir;ão fallou assim nus 

seus ultimas momentos: 
0 SR. COELHO E CAMPOS-::.. Niío ha duvüla; 

·e a\6 o racoio. " O direito d3 proprimlu.do mantont-so cm 
o Sit. O•nAT,\ RI DEmo _ A h! Entiío toda a sua JIIonitudc, Slivo a t!osapropr•iaçiio 

por nceessitlaclo ou utiliclndo publica, mo· 
V, Ex. vê que tonho l'azão quando, <lcfon· diante indemnização prévia.» 
don!lo a propriodado do Disll'icto, poço ao 
Congro>so que medite antosdoa!'mn1·a auto· Eis, St•. Presidente, as palavra> da po1Jro 
ridndo do uma lei com a qual o !la podortl sa· morta, quo nos nomeou tostamontoit•os do sua 
crlncur a lortuna dv município. grande l!Ot·ança pam execução de sua von· 

lado. O Sa. Cow10 E CA)Il'Os- Comprohondo o 
alcance. O SR. RuY BARBOS.\- E os hOI'doiroJ são · 

ingratos. O Sn. BARAT.dtmr.mo- Então, si V. Ex. 
compi•ehcndo o ulcanco do minhas observa- O SR. BARAT,\ RIDE!RO- E são ingratos 
eüos, mo lm do desculpai' o qno a p1•incipio os 1Ierlloíros, tom mzrto o nobro Senador. 
lho paroccu fllaucius de um protonc:oso ou Herdamos desta dosafot•t.unada o direito do 
oxaggero~ do mn aptlixonado. · ral!ar om nome da Na~ão ; para isso, ampa· 

rou-nos clla, ·m~ cnlminancln do podar pu· 
Somprn 'qno JlOOlo nos to inl'eliz municipio, bllco, com a consideração sacia 1 o com garan· 

St•. Prosidonto, lastimo, c o repita muitas tias do oxccncão que nos p1·ivi!ogiam entro os 
vo~c~, quo c li o só tenha con~ogu!do insph•at' domais cidtldiios; ni1o ob 1tanto, todos os dia~ 
patx~o ti dous <llmmtcs, obrl~ado sempre o tt•ahimos sua vontade, o, dosrospoitando·a, 
nom s~! Jl"r quanto tampo amda a ~at• aga· expomo!·~ á dosconsidOI•açito tio todos. 
salho a um hospede importuno, Nao vem Não ha oxn•go1·o uo quo th•o 
ao c~so sabe~ qunc.s. silo os amantes, mas O Não me 1m 1~eco quo soja no~cs~aJ•io, Já não 
vrcc!SO que nao SD ,loll?l'O I(IIOIU 6 O hospedo digo talento, pol'quo nito o tenho (nrfo apoia· 
:mpot:tuna, quo, SDJa,dlt~.~o pa.ssagem, ~loJa. dos), mas esforço do mcioeinio para pt·o~m· 
.ampto as l~1s da hospod •com · <l o Go1orno que a lei que contllm 0 preceito lido cst<l no 
Fedo1•ai. (R•so.) mais completo antagonismo com a outra quo 

Aindn. agora cst<t amolcndo o Distrlcto do sob1•o o mosmo assumpto ostatuo em sentido 
vor sacrifica1aa sua colossal fortuna por conli'ario ; o, como a primeira JJiio pótlo ro· 
oxigcnclas do sou hospedo, no prcsupposto do vogar a segunda, isto ú, como a moderna 
lionotlcinl·o. n[o pódo rovog~,r a t1ntlga, o as duns niío 

Disposto, SI'. Prcsldonte, a concorror para podem sor appllcndns!JlOI'quo ~o contra1llzom. 
oata lo!, <la qual, dlz·se, caroco o Governo soguo-so quo um~ nao podar•\ existir cm· 
p~1·n. ouras foloJ•acs o, protcst~ndo doado j<L quanto vigorar a outrn.; c, como ~ segunda 
a minha J•oslstoncia quando olla· Jll'otender se origina da p;•imoira, a mais nova da mais 
abril• avenidas nos to muulcipio, pill'a o quo valha, scguo·so quo é a<ttwlln. quo dovo dosup-
lhe faltn.'compotoncla constitucional o Jogai, pal'Ooor. , 
proponho·mo a ap!•osontai' algumas emon· Si a constituiciío nito l'oconhoco caso 
ilns, par11 o quo peço pormissUo ao nolJro algum om q uo clisponso a in•lomnlzll.Qiio 
Sanador, que rolovar;\ o ardo!' com que mo p1·~via, nom so rcfoi'O a m•goncia, o forçoso 
exprimo, vendo na vohomoncia da minha a d!zol-o que tal hypotiloso niio so realiza na 
paiavm apenas a lmprossiío do mou tempo· p1•at!ca e que ondo a lei niío distingue a nln· 
r&mento, tanto ,S. Ex. deve estar convencido guom sol'~ licito distinguir .•• 
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0 Sn. CoELHO E CA~IPOS-NOlll do necessi· 
dado publica quo determino a urgoneia? 

0 Sn. BARATA RlliEIRO-Pediria a V, Ex, 
quo oxempiicasso o caso de nocossidado pu
blic~ para justificnt• n urgoncia. 

O Sn. CoELHO E C.\)IPOS-A gum•ra., a. com 
JlJO~iio intestina c outt·os casos mais. 

O Sn. BAnNJ'A RJDEmo - Desculpo-mo 
V, 'E:c; não siio casos da d~sapropriaçl\o; são 
casos do acção, O ctmh[o ú que dcsapropr•ia. 

O Sn. PmEs FmnEII\A -Isso não; pOuo 
m•rtlinar, mas não closapl'OPl'iai', 

O Sn, BAI\ATA Rmww-Siio factos que se 
equimiom; a lt)'pothoso ú do damno que so 
l'Op!ll'l~, 

O SR, CoELHO E CAJII'OS- Niio trato do 
canhüos; tL miulm csphora ú a jurídica, 

0 SR, BARATA Rlllll!RO- Nesta hypothoso 
o caso não é dtL dosapt•opl'iação na esphera 
juridtca. caso de desapt•opriaçfio com este 
'caracr.or do Ul'goncia que lho tlil a lcição de 
ínstantanoidario nem conheço, nem posso 
imaginar. 

O Srt. Fr.A;>;CIScn Gt.YCE!tln - Supponlm 
V.• E". que c :prcc!so destruir uma ponto. 

O Sn. JlAR.\T.\ Rmr.mo-Pet•doc·mo v. Ex.; 
om pl'iruch•o lo~:n•, om gcl'al, n ponto nilo ó 
pl'opriedatlo particular, 

0 SR. Cor~LUO E CAlll'úS-Púdo SOl'. 

0 SR. BAR.\ TA RIIIEinO - Mas por OS(O 
modo não so discute. 

. O S!t, CoEI. H o E CAJIPns-Pois não ! •.• 
O SR. BArt.ITA Rmmtn-Estou prctonden. 

do domonstr•at•, , , 
O Stt. CoEwo E C.\liPOS- E ou niio qttOI'o 

lntorrompol·o. . . 
0 SR, BARA1'A RIDillltO- Não posso tr:tn· 

s1'0l'JU!Ll' o l'aciocinio orn jogo do esgrirnn.. 
A ponto ral'isslmas vozos sot•tt propriodatlc 
]Jai'ticulnt·. 

0 Srt. FRANCISCO GJ,YCERJO-Oh! Mas, pOdo 
.IOI', e tJuasi som pro o C. 

O SR. BARATA RrnEIIID- Não, sonl10r; 
t•arisslmas vezes o scl'á e r1uündo o so,i~t tom 
V. Ex. duas hypothosos no oxomplo quo ima· 
g!nou; uma em quo so t1•ata do propr.edado 
particular, out.r•a om fJUO a propl'lodudc ~pu
bJioa; no primoiro caso, a. urg-oncü~ não pros
o!ndo da uesapropt•itt~Lio, ainda quo so justlfi· 
que; na so~unda, nfio hn dos~tpropt•iaçiio a in· 
tont~1·. Niio flgnro om meu ospirlto caso om 
que a ur:::eno!n, [lO!' mais instamo quo soj:•, 
niio pm•mitta a dosapt•opriaçiio com a int!om
n!znçiio prOvia. 

Não lm hypothose algum~. VV, EEx. no 
at•dot· do croat•om·ruo rliffiouldatios ... 

0 Sn, COELHO E CAMPOS -Nenhuma. 
O SR. BArtATA RmEmo- .•. osquocoram-

so do quo invocando as situações oxco· 
pcionaos do caso do guort•a o do oommoção · 
intestina, creat•am a do rogimon do estado do 
siLio dumnto o qual V, Ex. (di•·igimlo·se ao 
S>·. Coelho c Campos) não po.!orll impedir• q uo 
o Governo destrua a ponto do sua proprie
dade pat•a di!Ucultat• ou impossiu!lltt\1' o 
tmn.<ito tio inimigo; o caso, por!lm, não ú do 
rlosapropriação ú do damno contra· o qual 
V, Ex. rcolarmml o o Governo lho pagard. 

0 SR, COELHO E CAJIPOS-Mas pOdo haVOl' 
a commoção som o estado do sitio. 

O SR. 8.\Jl.ITA RrnEmo- E' uma circum
stnnc:a da hypothosc, que om nada lhe a!· 
tora a ossoncia ; docroto·so ou nno o estado 
do sitio, a situuçiio do Govorno <l a mosma, 
o dovot• do pt'OVOI' a dofozn; si nesse ompo· 
nho destruir• a ponto do propriedade dtJ V.Ex., 
dovor<l roparnr-Jhe o damno causado: tanto 
não !l caso do dcsapr•opt•iação que o Govot•no 
não toma pat•a si a ponto. 

O Sn. FnhNcrsco Gr,YcEmo- Aqui mesmo 
na Catlital jtl hunvc casos do domolirom-so· 
preJios som pr·ovia indomnização. 

0 SR, BARATA RlllEJRO-Por desapropria· 
cão não conheço a hypothoso; queira V. Ex. 
indical·a. 

0 SR. FRANCISCO G!,YCERID- A Cabeça de 
Porco, (Riso.) 

O Sn. BAJtA1'.\ RmEmo-Niio esporava por" 
ostn oscapath do nobrn Sonadot•, Evito som· 
pro fallar do mim, porque, por in .elo, sou 
modesto, o o nobt•o Sonaclot• atira-mo ao 
ruitio da notoriod11do do não ter foito a in· 
domniza~ão prúvia da Cabaça rio Pot•co que 
demoli. Não tenho romodio siniio fazer a 
minha autobiogt•aphin com t•c!twão úquollo 
acontecimento, o apt•az.mo o momento do 
~Jistoriar este facto par·~ dosafognr-mn tias 
multas nccusaçüos do <iUB fni victíma. 

0 Slt, FRANCISCO G!.YCERID-Todo o munde· 
snbo corno se dou o Jacto; mas niio houve 
indomniznciio pr!lvla. 

0 Sn, BARATA RrnEJRO-Quo!J'a OUVÍl'·mo 
o nobro Sanador. V .Ex. está mo ntll-lhuindo 
gloria que nilo mo cornpoto, obrignnt!o-rno 
a confossnt• quo niio !l mou o morociruonto dn. 
ordem do t!omo!içiio d!t Cabeça do Porco. 

V. Ex. não conltcco as lois ·tnunicipaos, ao· 
contrar·io, não invocaria tal caso como ox
omplo _!lo desapropriação som provin. Indo· 
mntsacao. 

HIL uma lo! mun!eipal que pt•oco!tun: 
•quando qun!quo1' casa for julgada pot• vis· 
teria atlmin!st.t•atlva em lmminonoi•L do 
desabai•, ou ost!vot• oro ostado do ru!na que 
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niío comporto !•econsti'Ucção, a diroctoJ•ia do 
obra~ a conrlomnará, intim~hllo o pt•opricta· 
rio a domolil·a em prazo corto, o promoveu· 
do a demolição, caso ollo se !'acuso " fazol·a.» 

0 Slt. FRANCISCO GLYCEniO - Som pro· 
via indcmniz,.ção 'I 

O SR. BARA'l'A Rnmnw- )las inuomniznr 
o r1uc 1 o ~uc cahiu ou est~ a cahil' '/ Ouc·a· n:o o nobre Senador: chognl'oi :t indcmniÍn· 
~ao. 

Umtl outra lei municipal ost:lbclecc CJUD : 
·~ cas" condomnada por inlmhittwol pot• mo· 
ttvo do hygiono soj~ tcc!mda, intimando-se o 
pl'opriotario a dcmoU!-tt, o domollndo-a a 
administrn~ão publica cnso ollo se rocuso n 
tllzCl·O. » 

As habitnçõPs do cortir•o CabeÍ•a ele Parco 
1\nham sido eondcil1nadas,tant.o pela directo· 
r1~ d• oh1·a~ da munieipalhl:lllc, como pela 
dtrcotoria do ltyitionc por insalnb1•os c insa· 
naveis. o por i~So \amhom condomn:cdns :\ 
do~oll~_iio. Fiwmm-sa, aos rc~pootivos pro· 
Pl'letr~rtos, mJ nacos·;nl'in.s intimaf'õcs athUi· 
nistJ•ativns, ~ue dopois de mnHas'vc~e.s l'epe 
ttdas só fol'õllll ohodoeidus om rclaçiío a unllL 
das alas 1!0 cn2in1Jas qno toram dodJabitadas 
c fechada•, continuando ns out.raj a ser 

. oocupadn~ por inquilinos ~ueasalugavnm. 

O SR. BARATA Ilznmno-N:<o estou dizendo· 
quo fMO V. Ex. 

0 SR. l'RI.NC!SCO GLYCER!O-Si sabe quem 
tl, tcnlm a. coragem do dlr.cr ••• 

O Sn. B.m4TA Rtm;mo-A quos~[o não é 
do coragem, il de vontade; niio digo quo n[o 
rrum•o. V. Ex. não era. então Sonatlot•. Cll
nhocc·mo basltmto Jl~ra salmr que ll1ç,, o quo 
quct•o o q unndo quero, o não ovito n r•ospon· · 
sl11tilidado de meus a~tws: si fosso V. Ex., 
!mhilitado a dolbndor·so dlL accusaçiio, lhe 
ueclin~l'ia o nome. Subo que nfio firo nin· 
guom polns cosbs o não mo m•rccoio do bm
vabs ; não doclino o nome tlo Senado!' a 
quom mo rollro oxactamcuto porque ello. 
não so pódo dofontlcr. 

0 Sn • .FRANCISCO GLYCEI\10-Niio SO :pódo 
dofemler por qua? Pu!'flUO niio está pro· 
sente? 

0 SR. BARATA RIDEI\\O-Nfio me su,ícito n 
sabbatious, nem rlou a V, E~. o direito iio 
lu•guil·--mc. 

Foi ·o,so. Sr. Prosidcnto, o processo pelo 
QU:II [\Cabaça r/o POi'CO zombou do todos os 
Govm·nos do>to p~iz. 

E é procho que o Srnado s:Liba, mais, tcl' 
sido uonstt•uido aqnollo degrnd:1nt.e pnrd\eh·o . 
cm 1844, si me n:io ftllhn :1 momori~. não 
ob,t•tnto um aviso do Governo do 1840, pelo 
'tnal prollihin ollifictçlio. flUulquol' quo fosso, 
na,,uolle loc:.l pot• não so tm• liquidti,IO até 
ontão n quem do direito pertencia. 

0 Si\. Fl\A~ClSCO GLYCElllO-!L\VÍllll llll1• 
nntenção do Pot!m· .Judiciar!o, manutenção 
que V. Ex, de>rcspeitou, fazondo tlmnolit· 
a; casas sem in,Jomniz:u• os proprlotal'ios. 

O Su. Unn;~:o;o o1; Gouvfu,\-Etn virtude da 
loi municijlal. 

Do entao om doant.o começou~ ln\tL do in· 
torasses: os pl'OpriotaJ•ios dn Caberil de J>o,.co 
procnra1•am P"r todos os meios illudil' a vi· 
gllancia da ndministra,:ão, quo, firmo no 
seu proposi~n. insistia pola oxecuçKo dos leis 
municipnos, ropctitlilo as int.ima~ões, que não 
eram cumpridas, o, de accôrdo com prucura· 
dores do,; pr~pl'iotariüs, p1•orogandu os p1•a· 
zos que as lms fixavam com tot·mos fcthos, 
po!' tt~nto tempo qunnto passivo!, pm·a atte· 
nuar a S(wor•idndo dtt cxigoncl:t o odt:u• a. 
accusação de vlulonta ou imprudontc! 

Nesr.a questão intorviort\ ,,cmpt•e um ele· 
monto al•.amcnt.o portuJ•b:~üor, o p:tl'lL rlizol'· 
se a YO:·d:Ldc, nlttlmontc immot•al. Do longa 
dah se tonhra a domoli~ão do mumo· 
l'M'(!l corti~u, sem que jrlmtti~ so consouni:;so 
roallzul-a. 
· 11l1v.la um Sonndot• que ora udvogn.tlo dos 
proprtet,at•tos da Uauoça ela P01·oo, o qual 
dura.n to . muito tampo o do remota ora: 

, ct•curu dtfncnldadcs ao Govm•no om todas ti• 
tontathas cuntra aquello immovel, porque, 
ontrotondo ro[açüos intimas com lançadores 
do Thosouro, intervinha, consoguindo elc
Val'·lho tllax~ do~lmal, a c~dn movimento 
do~ JlOdoro 1 publioos contra nrtuollo cortiço, 
tlc t~o colobJ•o nomonda, o quo impo~~lhtli· 
tavu. a ~omolir.i'io, quo Ol'Çlll'IJ> por al· 
guns mllh:l\'03 do contos· tio r~is, grur;as a 
tnl OXJlodion to ... 

O Sn. BAilA TA RmEmo-( Dit·iginrlo-se ao 
81· .. Fhwcisco Glycol'io ) V. Ex. n:io parece 
jnri<~"; ostrl conl'unllindo quostüo; dllfo
l'tmtes .. No cn.so, nlio ~o tl'fl.tn.v:~ do llu:HPl'O~ 
pria<' por utilirlado publica; nms tio illp[ll'ir 
adwinlstL•ativamonto a acçf•o tios pl'Opric
ta!·los quo ~uham sido inGim.1do~ ;t domo
liçüo, c, apozr1r tios longos pmzos quo lhes 
li:tviam sido com,cdidus p:Lr<~ cumpmom us 
lois municipt~os, recusavtLm·sO "nxccut:Ll-as, 
>om oppô1· rt :mtoridado mnniclpttl nenhum 
acto do podO!' judici:n•io,nom intunt<~r ooatm 
" municlpio nonhum;l 1\CCiio, 

Poço no nobre Sonatlor' quo mo pl'O>,to at· 
t0oçiio o ao honra1lo Senador po1• Goy.•z solt· 
ofto qno a·~Ol'!L nã.o di~f.rnia S. gx, 

0 Sn. FnANCISCO GLYClmio- Quem 01'11 O 
Sonu.dot• 1 Não Ol'n quom lho dlr(io n palavra. 

&umtlo V. II 

O illnstr·o Senador por S. Pardo ost:t con· 
rnndlndo proposltalmonto quostõos ossonc\!ll·· 
monto divorsns, para pOt·turbar·a dis"ussao. 

O Sn. FRANcrsco Or,rcEJt!O-V. ll x. in· 
rlomnizo.u? Ro~pondtL sl Indemnizou. 
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ANNAE8 DO BBNADO , 

0 SR.BAUTA RinEJRo-Nilo t•esponuopot'· 0 SR. FRANCISCO GLYCER!O-Niio, sonhar: 
quo não quero .. Til o adv01•tl da quo niio me o podm• judlciaria·camdemnou o municiplott 
1lresto a sabuatinas do menino do escola, nem indomnizat• ·os pt•oprietnrios pot• pardas o 
lhe pormltto uutoridado para intorrompor- dnmnos, pelo acto do V. Ex. Logo, reconhe· 
me nesta ontonação. (TI'ocaut·so aplll'!es.) cou que ot•a inconstitucional. 

0 SR. PRESIDENTI~-Attonçito! llst~ com 0 Sn, BARATA RlnEJRO-Aioda confusão. 
.a palavra o Sr. Bat•ata Riueii'O. Pnra condomnação por• perdas o damnos não 

O Sn. flARA n Rtnnmo-S1•. Pt•eshlente, <l nocessario que se t•oconhcça que o acto fJUO 
.1 noccssm•io . tur o espirita olts!mt :o pela a provoca soja lnconstitncional, mas vamos 
Jllixiío plr/1 conl\Jmlit• a desapropl'iação por udoanto; ch,'gaJ•ol a ost~ ponto; ostimo 
11ti!idado ou nocossi!lado publictt, com o neto muito este ajuste de cunhs com V. llx .. 
do dcmoliç[o praticado administrativamonto porque tenho om aberto 11 p1gin:1 do sou 
llO]a autorid:tde municipal nu eumpt•imont.o dubito. (lli•o.) , 
do lois fedol'ilCS e munici]Jaos, o ro.tliz tdo o Sr.. FRANCISCO Gr.YCEI\IO _Como? 
depois do ter o processo damolltorio pm·· 
corrido toclns as suas plmsos legues. O SR. BARATA Rummo-Estimo este ajusto 

Não !ta diroito indivülunl absoluto om so- do r.ontns com V. llx., pot•quo tenho, ba 
.e:odades Jloiiciadas po1• lois. muito, om aberto a pa;in 1 rlo seu debito. 

Pois uão é a ca~tt rio dd.t.ülio inviolttrcl Exijo de V. Ex., cm nomo do sua honra, 
pcrnnto a Constitulçiio 1 E. pot•vcntura, quo prore no Sanado, no pt·azo que quizet•, 
SOl·O·hll a~uolla coni.l'n. a qual SO domons\1'0 ~-J, •I~, i2 hOJ'aS Oll mais, que CU {Ui intrmndo 
o cri mo do occultar, por interesso de ~n•li· de um mandado de manutenção de posse da 
que1• natUI'cza, doentes do posto? Pois nãu Cabeça rlo PoJ•co o que o desrospoitci. 
SC!'á direito d~ :mtoridadc snnitwia fOJ•çat·· O Sa. FRA:>crsco GLYCEmo - g• este o 
lho as p01•tas quan•:•o ost.ivor convencida tlc .a.just~ do contas?! O que v. ~x. não pOdo 
que ld., como om uma funoJ•o;t so occult:tm fazer é rcitr.tl' do si a t•esponsabiiidode do 
os gct•mens do luto o rltt miscJ•h, qnc dol'as- let• J'oito domolir li Cabaça de Porco, som 
tarão a cidade? inuo11nizm•, c de haver !'cito condomnar o. 

O Sa. FnANCISCo GLYCEI\IO - I.lto O muito municlpio, por osso acto, li pagnr uma ln· 
bonito, mas nito é constitucional. domnização por porrlas·-o dl\mnos. ·gora, si 

o Sn. BARATA Rrm~mo-Enga1111 . 80 v. Ex.; esto ajusto do contas é dJ intor•osso polit:co 
!sto tl que o· constitucional, pJt•quo é Jilural, ou puul.co,quando quizot• poderemos fazol·o ... 
porque ú lmmano. Isto o quo o const\tucio- Eu não tenho t•ocoio de nt•nbum ajuste de 
na!, porque om todos os poYos livro~, cm cont~s. nom antes, nom dop"is da Rupublica. 
wdos o~ rogimons libornes, a vida da; soclc O SR. JoXo CollDEmo-Muito bom. 
tladcs depondo do jusl.o cquilibrio entre os o Sa. BARATA RmEmo-Fiz domo!it• a 
devet•es o ·direitos; nem so póde imaginar Cabeça da Pm·co-primoira acousação.,. 
~ogimon do liberdade em que o in iividuo 
sacrifique a coliectividado a interesses irnmo· O Sa. FRANCisco GLYCP.mo -. En nrmca 
raos ou~ instinctos p3rvorsos ou uesoricn- fugi ás minh~s t•osponsabllirlat!es, nem antes, 
l;ados, c r! Isto o qne so faz desde 11 Suiss~; até nem do pois d~ Ropubllca. Està ouvindo 1 
a. lnglatorra. a tot•t•a cl:tssica dn llbm•dado, O SR. BA!lATA RmP.rno-Porfoitamente; 
tl.osdo a Inglalorra tttrl a F1•ança, tlosdo a pnt•a fellcit:ll·o pot•. soguh• o meu exemplo. 
França atrl :1 Allomanha, emfim no. mundo Fiz domol!J• a Cabaça cl" Pot•co-!l o pri· 
inteiro clvllizarlo. moiro ilom drt accus1ção; dosso acto ro· 

No cnw da Cabat•« de l'ot·co, não Imvia sultou um processo de lndomnizaçiltJ pelo 
indemnizur.Ko u ajustM· nem a pu.~ar, nom qual foi rosponsavcl o mun!clpio; rl o s~
u.ntes nem depois da demolição; nem a do· gundo item do libollo. 
m~liç_iio soguiu-so no processo de desapt'<l· Jtl o Senado deve ter notado que o nobro 
prut~to. · Senador ab~;ndonou a. quc;tão da des:tpro-

A munlclpalidntlo oxm•ceu um dil•oito, intt. priaçiio; foz bem S. Ex. ; esse tm•rono m•n 
mando o; PI'Oprletnrios daquolle prodio a movediço ; fugia-lhe sob os p!ls. · 
domolil-o; ollos,porrlm,rocusamm-so a cihedo- Nenhum:t dessas aocusaçues ·tem pt•oce-
cor• a ordens quo partiam tlo um podm··legal, doncla, sr. Presidente. . 
o quo rospoitltVam todos os pr•oceltos obsor· 
vados em Ines processos; c a admlnlstraçiio Jú. domonstrol ao Sonndo como lnter•vtm 
tio munlcipio cumpriu aindtt o sou dovor, na domollçiio da Qaboça do· Pot·oo; fui moro 
faze ntlu dlrectamonto a domo lição, po1• cujas oxoculot• do leis e ordens dus repartições do 
tlo;pezas, como 6 expresso nas leis do muni- munlcipio. 
ciJlio, oram rosponsavols os mesmos proprle- O SR. FRANClBCo GI.YOERio-AtG de ordens 
to.r•ios. Esto é que é o caso. Tnconstltucionaos. 

~~ 
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O Sn. B.lnATA !11m~mo-Não podm•oi apre· O Sn.. BARATA ltmEn:o- Cortamento qu• 
·sentar om minha dol~sa melhor Jll'JVII do quo não, porquo não dovin indemnizar, E' uma 
u. oplniiio da imprünsl da época. PO!' um lnsistonota impci'donvcl v do nob!'C Senador 
acaso follz, pois niio conta v~ com· esta não quorm• ontondor os termos desta. quos
discuss~o, tenl10 oommigo um liVl'o qu:~ t.Ko. Não se tl•at wn do desapropriar a «Cn· 
trouxe a vot• si encontravtl uma cstatistion beça do Porco», porque dolln não linha n 
do pradios dli.lapropriados durante a minhtt municipalidade noccssldnJo pam cousa nl· 
adminlstraçüo, o que mo pt•opuroiona o cn- gumn; o caRo cr:1 do demolição, ltypothe'o 
,;o,jo uo ler sobro a domoli~ãu d~ Caúoça rlc provist~ nas leis nmnicipaos c na federal, si 
Pol'co, a op:nino do Jor11al do Commct·cio, não mo cngnno. a do !l uc agosto do lB!lO. 
orgliu tla lmpt•onsa quo vlhron con~t·a mim Si não desapropriei, não linha o que ir.du· 
os mais violentos o rudes golpes; eis comu mulzar ; para prornr IJUO nem so tratava 
ollo se oxprimu sobro osto caso: rle des.t~l·opria•:iio, c que nem precipitei " 

«Apczat• de divcrs~s intimações fui \tis, em demolição, lcmht•arui qno Oigotoi Mvoz sete 
virtuúc do exames o vist01·ias, ttos pt·oprio· mozcs a fazer intimações c a prorogar 
tariosdosto cortiço p:.ra r~chnl·o o domolil·o, prazos. 
nunc:t so conseguiu vct• cumpriJas taos ln· Quanto ao processo tt que se referiu o no· 
timaçõcs. bt•o Senador, tambcm não d exacto. 

Ha perto do 40 annos quo a Muniaipnll- o Sn. FMNCisco Gr,YcEmo -v. Ex. nã~ 
dndo lutn contra cssJ Coco do intbaçiio, o lm demonstrou nada. 
annos quo tem lambem lutado a hygiono. o sn. BAl\.\TA RioEmo _ D~sanlpo-mc 0 , Só om dczombz•o findo conseguiu-se Jechaz• d ·s d 
n ala esquerda o duas casas da dit•oitn coo- honra 0 ena or. • • 
domnn.<laH pela hy~tono; ~s domais foram O SI\. FRA:--'crsco GLtcrmro- Quando se 
~ondemnadas cm vistot•in. fott~ om agosto do mttnda domolil• uma casa volha por motivo 
anno passado pelos engenheiros da Munici· do hygiono dcsapropt•ía·sc por utilidade 
palidatlo, que pediram a sua demolição. publica. A utili.laúo cs!tt na hygiono da 

Depois <tostas vistorias fizot•:un-so as re· cidade • 
.. apoctivtls intimações, o ultimamente o Sr. O Sn. BAR,\ TA lttuEmo - DosculjJC·me 
Dr. Barata, Pml'olto Municipal, mllroou um V. Ex. c> tá Inventando lois. 
pt•azo impr•ot•ogavol pnra essa demolição, O Sn. FnANCtsco GLYcrmro- Estou di
oJJxpodindo liVÍSJ aos moradores para so mu· 7,ondo a vorda.le; c;tou descobrindo a con· 
darem o aos propriotarios para demolirem. tt·adicção manifesta do V. Ex. 

Turlo foi om vão, as ordens não l'Dl'~m O Sn. BARATA RrDEJno- Garanto qu0 
cumpri~as o os moradores e proprlotat•tos v. Ex, ostá invcnhndo lois; não exijo quo · 
do Cot·lrço •Cabeça do Porco>, zombat•am as ap1•osonte ,j:í; dou-lho, pot•ém, 2·1 horus 
agO\'u, como até então tinham ZJmbado, p:tra quo intlif[UO ao Sonudo as rtuo acaba <lo 

O Sr. Dt•.Bamtn, doanto das oxigoncias da cltat•. 
engenharia o da ltygiono, delibot•ou!'azor o o Sn, FJu;o;crsco GLYCEnro-A Constitui· 
quo os propt•iotarlos procuravam, poz• todos çito que o honrado Sanador cita não n.•lmittc• 
os meios, pt•otolln.r e impedir.> uosapropt•inção sinão por utilidade publica. 

E rlopois do descrever o acto da demolição, Quando se manda uomolit' um predio por 
~ontlnua o JOl'ltal do Com 11 w>·cio : motivo do ltygiono dos:tproprin·so; isto ~. 

tira-se ~ pt•opt•lcdndo ao pat•ticular, pa· 
cCahiu emfim esse fóco de íntecção, contra gando·n. 

o qual ha t~ntos nnnos se clamava om vão, 
e isto pelo empenho do o1•• Bn.t•nta Riúolro O Sa. BAMTA ItrnEmo-Tntlo isto é mm•o 

t c 't 1 , 11 1' 1 producto da imaginação do nob1•o Senador. 
cm sano:w os a apt n , cuJo governo te u Só 0 PoJot• Publico desapropria 11 proprío· 
confit1do. I 1 t ( J ,, 

Os propriotarios deste cortiço dovlnm.ià da!lo do partlcu a\' quam o om n~coss • n.e 
1 h t d p da propriedade ou do chão sobro o qual ~s\4 

esporar po o que on em so ou, l'OC!ll'a· construida. SI mamltt demoli!' 0 n~o 80 apo· 
,J•am todos os meios para illudlt• as ordens 
recobltlas; zomba1•am do todos as dete1•minn- dom. do local, ó porqno nem tlnht\ nocossi· 
ções, não toam, pois, de quo so queixar. dado do prodio nom do chão. 

Conselhos o amigos niio faltaram, o o Di•. o SR. FRANCisco GLYCEmo-Pol' o3to modo 
Barah, que dollbot•ou a demoli~iio, pt•ocurou 0 houmdo Senador não respeita a pt•op!•lo
todus os meios vara não ompregat• a for~a, dado particular. 0 nobre Son:tdor, quando 
roas a roslstonc1a o ob1•lgou a proccdm· com Prefeito, não I'ospoltou a pt•oprled~tdo pnt·Ll· 
a energia quo o caso reclamava.> cnlar. 

0 Sn. FMNOlSCO GL'\'OEniO- M~s não ln· 0 Sa. BAnATA ltm~mo-lsl;o dizln mul/a 
demnlzou. · ponto quo se ompenlmva em vot··me fót•a d:>. 
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Pr•efoiturn. Ao contrario, rondi ao dh•oito do 
propriedade o maior culto. Não ha lei que 
sustento a doutrina OXJlOudida agora por 
V. E:t. 

aguolles dostrocos, que não tinha o dovm· tle 
~nardat•, do insigniftcan!o valor, ou, para di· 
zer mnlhor, som valor alr.um ; nem om au· 
xiliar da Dlroctot•ia do Obras, nem fiscal, 
nem guarda mnnicipal: e1•a Profoilo, o cm 
t.al categorill cumpt•íu.-mo presidir í• domo· 
lição, o que ftz,só mo retirando do local onde 
olltl so realizou tls 5 horas da manhã. 

0 Sn. li'RAM!SCO Gr.YCJln!O-Ha a Coosti· 
tuição, quo ú a lei müo. 

0 Sn, BAMTA 1\IDEJRO- 0 principio da 
Constituição quo consagra o t•cspoito ao di· 
roi to do pt·opriodado nada tom que ver com 
a funcção das Joi; mnoiciptlOS que velam 
pala segurança o defesa d11 vida da popu· 
Jaçiio o pela saudo publica. 

A outt•cm que não a mim cumpria ordo· 
nn.l' a vigilancitli llO tacs dostroçor-:, vip;iluncia 
quo, om ubono da Yordado, era quasi impos· 
sivol. Subo V. Ex. aquosorot!uziamosma· 
teriaes da afumada Oa/Jeça da l'ol'co! 

Administrativamente, ha casas su,ioitas á 
domoliçfto por amonçtlrom ruína ou estt1rom 
jil. desabando, o llOl' ~orem insanavcis o to· 
rem sido por isso condmnnadas poJa hy· 
giono. 

A mont.õos do blocos do barro, tijolos o 
tolh .s quebriidtls, follms do pinho tlo fot•ro, 
sarralbs c folhas de zinco e . pedaços de· 
ltt1.as do km·ozono. Só isto o nad11 mais. 
E' iot•adoduvida que tacsmateriaos deviam 

ter sido consm•vadus para sarem entregues. 
ao propriotat·io; mas tamocm fot•c:.oso tl con
fessar quo o pouco que lll1Vitl tinha dosappa
rccido,gruçns :i multidüo quo r.ot·manecou as
sistindo ti tlomoli~ão <tcsde tlsB hor11s tltl noite 
manifustllndo a lllllis ruidosa ulogt•ia· por 
aq uo!lo acto, o q no alli ficou ata que ella 
to1·minou, t'Ls 5 horas dtl manhã. 

0 Sn. FRANCISCO GLYCEniO dtl um aparto. 
O Sr •. BARATA Rmm:o - Noto que o no-

1m Senador diverte-se com as palaVJ'tlS, 
como as c1~ia.nç1~S com Uolhas de ;.;abão. Nii.o 
o seguirei mu.is. 

O Sn. FRA!I'crsco GLYCEHio- Não estou 
me divm•tlndo ; estou la;tlmando o facto do 
tm• V, Ex. envoredatlo por caminho tão to r· 
tuoso. 

0 Sn, BAilA TA !lJTIElRU - Tumbom não <l 
verdade, Sr. Presidonto, que a Municipali· 
dade soJl't·c>so pt•ocesso do indemnização por 
perdas o damnos em consoqucncia do meu 
tiCtu; e, quando assim fosso, nem tal pt·ocess•l 
lhe altoraritl 11 mtturoza, nem pul' isso ou 
mo at•t•opeuderla do tol-o pt•aticadu, ohodo· 
condu ás lois que devia cumprir. 

O processo a q uo so l'Ofore o nob1•e Sona
dot· fui intentndo por intermerlio da Legação 
Portuguoza, pois alguns dos lH'opr•iotarios da 
Cabeça de Pm·co OJ·n.m poJ'tu~uozos. Ao 
nosso Minl;tro do JMorlor dirigiu o Ministr•o 
Portuguez uma nota poctindo explicaçõe; 
sobro o facto da tlomoliçüo da Cabcra de 
Pm·co ; o no;so Ministt·o on viou-mo esta 
nota, petlint!o-me que o lmbilitasso a rospon· 
UOl', 

Fil-o, histot•ilmdo a demoliçüu, desde o3 
seus mais remotos procedentes, o osclaro· 
conúo·o. com documentos. Constou-mo que o 
Ministro do Exterior julgou too completa 11 
minha lnfot•muçüo que a foz sua, assi· 
gnando·a e romottondo-a ao Ministt·o Portu· 
guez. Fosse ou não, o caso· é que nunca 
mais se fullou em t·tl, constando-mo m1tis 
tardo qu~ os propi•iotarios do celebre ·cor·· 
tiço protomliam sot• lnd,.mnlzados dos mato· 
t•!ues das c~sas demolidas o ·qne haviam do;. 
apparocldo. 

Nesse ponto tinham ollos razão, porque 
lhes pertenciam, Comprohondo, porém, o So· 
n~do quo eu niio potlia ser· rosponsavel PO!' 

Si por tsso pngou " Municiptllidnde larga 
indemnização, tanto poior pal'll ajusli\•a doste 
paiz. 

Não conheço o fMLO ; em todo o ct\so, ello· 
não m1 espanta ; jtl !louvo aqui um but•ro 
pelo qunl a administração do munioipio 
pagou ·10:000$000! .. 

lnfelizmonto,o nobre Senador por S. Paulo 
desviou, com incidentes, minha l1ltoução do 
assumpto que dobt~temus o retn•ou-so. Fali· 
cito· mo pala prcsonr;l1 do nobre Sonadot• por 
Sm•gipe, deantedu qual continuai'Ol o ustudo 
do projecto dofondido por S.Ex. 

T1•atava eu dtl ioconstttucional!dado desta· 
J'I'Ojccto do lei, QlliLIHlo !'ui intort·ompldo pelo 
nobt•o Sonndut• po1• S. Paulo, quo para tão 
longo do assumptuJovou a discus•iio. 

.Tá disso, St1
, Pl'eshlcnte, quo nã.u mo cnn· 

sarei om clomonstt•tir a lnconstituciomlli-' 
d11úo desta lei ; ella resnlltl ovitlentotlo con
fronto do § 3" do art. :2°, que ntllot·iz<~ a dos· 
UJli'OJll'inção fOlll indemnização prOvia, ro
duzintlo·a ao r~quorimonto do immissão do 
posse, com o lll'cco!to da Cunstitul~ão, rJuO 
garanto 11 ·JH'opriodaúo om tucla su11 ploni· 
tudo e só pot·mlttc a dcsapropl'iação om 
casos ospociaos, quo niio sito o~ dtl !ui, o tal 
cundiçiiJ do pagttmonto pt·ovú o d11 indomni· 
zo.oiTo. 

Demais, sl o Congresso niio tom compoton· 
cia put•a dolegnl' suas t'uncçõos, não pOdo au· 
torizar o PodO!' Exocutlvo a fazot' a lei do 
pt•vcosso do dosapr•oprlnçiio, o alndtl pot• isso 
ostalol O inconstltuelonal, e só mo resta las
tlmat• que 48 aooos depois do 1855 no Coo· 
grosso republicano se reproduza 11 autoriza-
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<;ão quo naqnoll~ ~poca Ol'iginou o decreto PO! Scrgipo e o nobre s~nadot• pot• Mara 
n. !.044, do outubro do mesmo anno, com a nhao, ~pôde verificar quão justa oro. a l'C· 
circumstancia aggt•n.vanto do merecer tal clamacao ou protesto deste contra 0 dispo
alvitre !Jalavt•as oncomiasticas do illustro sitivo que critico. 

' 

f!lOmbrJ da CommissKo de Log!slnçlio e .rus· Lembrou s .. I'x. que, na ultima lei sobro 
ttça, defensor do parocor do Pl'OJecto. Rog1stro do T1tulos, se preceituou clara cx-

Agor:t lembro ao Sen:1do 11 soguinto cit•· piir.it:t c positivamente que este seria' ih· 
c\nns,!ancm, provocando sobre clla sua mo- cu!tativo, emquttnto o GovePno, no regula· 
·dtl~çao. monto que e'pcdiu, tornou-o obri•atorio · 

Esta lei niio sot•1 "Ó applicave! ao Districto o o Pl'IJCOito do t•egulamonto que v ao tri: 
Fcdo:·al; ú a lei da X:cção pnra rogular as umplmndo contra o principio da lei poJo 
dosapl~~pri;~~·ões, 1101' iniciativa do Govm·no monos, n.bre mn1•gom á. duvida, g~l'a.ndo 
da Uouw, om todos os Estatlos. complicnçõos qno podet•ão tl'azer (cs partes 

Si aqui, meu da vid:L nacional, cent!'o do os mai.< gmvcs Jll'ojuizos. 
actividade intollectual do paiz, ~do ct•or, ou, Com t•cl:'.çiio :t roJurma 1!0 ensino repl'O· 
pelo monos, dcve-so esperar que o Govm•no duziu·so o mesmo Ji1cto . 
. actuo com corta pt•udencia o medit:tção, N11 nulot•ização o Congl'esso tra,;ou ao Pode1• 

. para evitar ns t•csistoncias que pro<luzirão llxccutivo stut ot·bita do acção ; pol' oslat· 
actos impensados ou viole.1tos, pódo-sc ima- 1 assim limitada a intervenção deste poder o 
ginar o que acentccor:t nos Estados, ondo 1 Senado dispensou a comliqão que havia oxi
Dem pela. imprensa so rospirtl, onde, sogunJo j gido u. CamM•a do< Deputados, de ser a 
tenho ouvido Ú1Z01', do alto rJo,t• tribuna, rofot'lna sujei!<~ :t appt·ovaçKo do Congresso. 
nom ma~istratura livro existe. 1 Dovo .rJiomhrat• q uo noss:~ ~LUtorização di~cri· 

São considom(•i'íos quo não do vem oscap:.r /minailamcnto so imlicavam os pontos que 
â att~n~iio tlo Senado, oxi~i11do gmnde 1'0· deviam ser reformados ; niio olJstanto toda.~ 
flexão sua na confocçiío das lois, aftm do o.;s·1s. cautelas, o Govel'Do ibz um<~ reforma 
não on&ro~al' os Estado• des:u·mildos, IL!ó dos/ completa do onsl110 superior o secundario; 
recuJ•sos da Constituição, ás inl.~mpomn(•as / alt.e.'ou o rogimen do en,ino, ct•oou couoiras, 
rlo Poder Executivo. nomoo11 profcssot·os, modillcou profunda-

O at•L. 2' do projecto ostahelcco: monto o pt•ocosso dos concursos o assim por 
«O Governo oxpodit•:t ro;oulnmonto para I do:.nte; ni\o hou\'c ponto que lho oscap:t.Sso 

execução d:1 pl•csonce lei, modiflc:~ndo o pro· :t voragem t•ofol'ntista, destruidora o vinga· 
·Cesso ostuilolccido poJo rlcct•eto n. 1.1164, do/ tiv:t i 
27 do outuhro do J8;i5, e dOlUIIÍS (ut•malidarlcs E o Conl(t'csso assistiu nos oscandalos dtt 
pam as doonp1•opriuçõcs, flxnnrlo o; limites oxocuç1io t!a refOl'ma tão indiifol'onto, como 
maximo o tniuimo da; indemnizaçõos, que si t:1es Jactos so ostivosscm passando na 
tot•ão por base o imposto predial lançado no China, quando occort•iam no llt•azil. Quer 
ttnno lllltot•ior ao da_ docrot:cci\o da dosapt'O· mo pat•ocel' quo o Cougt·osso é que estava 011 
priação ,» China o por isso nem se quol' dava apartes 

Alloga o nolJro Senador pot• Sergipe, om ao trntnr-so do assumpto. 
defesa desta dispositivo, que, desde que na Assim, pois, a condição ou, autos, "jnsti/1· 
lo! so /lxtt on determina a 01•bita om que rle· cativa do nobre Sonadot• por Sorgipo não nos 
vor:t o Governo agir pat•a expedir o rogula· devo animur nom ospomnom·, do .<ol'mos 
monto pelo qual se alto!'ará o processo da desta vez mais follzos do quo do outras to· 
dosapropriaçiio, regido pelo docroto n. !.64•1, mos sido; oll:l não nos pódo tt•auquillizar. E 
do outubro do 1855, fica, por a.;sim dlzor, porguntaroi a V. Ex. o no Senado, <JUe mo 
o t•egulamonto conhecido, porque o Govot•no hon1•a oom su:t attonçiio, qu:1ndo ostivosso· 
não podet•:L exorbltM• da autot•ização quo mos COl'lO< o gal'anlidos, o sincoramonto do· 
lho~ dada. c!:~~•o que niio ali monto suspeitas nem pl'C· 

Não I) aúimat!om tal espomnça, Sr, P1•os!- vonçües ;obt•o a honostidado govm·namontal 
·douto. ·do St•, Prosidonto da Ropnblic~. tendo, ao 

.Jtl dosdo 11 monarchia ns l01idencias ab· contt•nrio, a mais convencida esperança na 
sorvontes das l'uncçõos do ramo legislativo lealdado do S. Ex.-mu.s, l'epito, quamlo os· 
poJo Podor Executivo nttingh•am pt•oporçõos tivossomos garantidos do quo o Govet•no agi· 
oxaggoradas, tito oxtrnordinarlas quo, si não !'ia na orblta que lho tmçasse o Congt•osso o 
mo Jil.llm a memoria, a t•ospoito do Codlgo quo subordln~t·ia o regult\monto llXpl'ossn
do Commoreio, o Parlamonl,o, autorizando o monto aos termos dn autol'izaçi'io, pot•von
Podor Exeoutlvo o. expodil• o l'egulamento, tut•a, altom-se na essonoln o. natureza do tal 
impoz-lho a condição do niio 11ltorrll' 11 Iol. tlologaçi\o I 

Nn Ropublica taos tondoncln.s oada voz Não, Sr. Prositlonto,coutinmtl'll n sm• umo. 
malsso 11coentuam. Alada hontom o Senado dolegaçiio inconstitucional, uma voz quo 
.assi;tlu tl controvot•sla antro o neb1•e Senador commottortl ao Govol'Do uutoriznçfio PlLl'!l 
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processojudici~Pio, porque •J proco1so de dos
apropt•iaç1io nad11 mais tl do que Isso. 

Ol'à, perguntarei : onde cho~:ar:l o Con
gt•csso, sl ati! pa.t•a fazm· lois de processos dá 
all!Ol'lznçlío ao Governo ! ~ 

E ponruo S:•. Pt•osidcntu? Pois tiio ur
gente sm•t\ esta loi que não possa solfror a 
demora uo tempo indispens:. vel para que o 
Congresso a o> tudo o decreto 1 ~~ a>sim tl, 
si tiio nocossario il dnmoli .· algumas c:1sas 
,111o nem so pódo Ooporat• quo o Congresso 
pO!' lei oxproils~ lhos regulo a dosa pt•opriaçii.o, 
profiro que so oncommcndo um terramoto 
lfllO do mo montas t•oduz~t a cidade a rulnas, 
cont \'I .o que n tempo surgirli o Pombal que 
a reconstrua, Sr. Prosidont•t, porque dos os· 
combros da cidado poderá surgir uma outra, 
banhada a luz d~ sciencin o 1lt1 civ;lização, 
crnquanto da Constituiç;lo despedaçada só 
podortl na~cer o t•ogimen do despotislllo o da. 
t)"rannia. 

Pois que, St•. Pt•osldonto ! sómonto os llo
tnens do Govol'no toriio conhecimento ans 
necessid:odos ptiblicas / Sómente ollos terão 
compotoocia pum comprehentlel·as o rogulit· 
1110n •.nl-as ? 

S6monte ellcs tet"ão o necesml'io carinho o 
zelo pelos interesses socioos para cuidal·os 
com o escrupulo o urgencla do que depender 
o bom est11r do paiz ? 
· Porque uão so lm do suppor em cada Depu
tado o om cada Senador uma particula, po· 
,1ucaa qn3 soja, das qualidades qno so attri· 
bumn ao Govm·no, p11ra conservar lho a com
petencia constitucion:tl do decretar lois! 

p,ll'q uo não potloremos todos collaborar 
nesta lo!, loi gol'al quo a todos interessa, 
quo a grando numm•o nll'octa, eoncot•rondo 
cad11 um com o sou sabor o e~porienciapara 
quo olln soja· tão porfoita quanto passivo!, e 
ser<L som pro o u.pozxr disso, defeituosa como 
obra llmnamt que il ! . 

Quo nao so voj~ n~ opposiçiio quo faço á 
·mtorlznçi'io que se prot.onilo dar ao Governo 
o dosojo do lho ontibiat• a acção; não, o mou 
fim não 6 osso: não posso, não devo, pot•6m, 
SII.Ot'illeat• a mlnlla conscioncia 11 cJnvenç.ües 
~uo 1110 parecem pt•ojttJiciues c injustifica· 
veis. Si a quos~iio osUt om suppoNo quo a 
ncçiio indimlual do Governo podot•á, mais 
expeultamonto do ano o Congresso, prover 
do rogms o instlLuLo -dus dos~pl'oprla· 
çõcs, que a tantos parece urgente, dil·so a 
autot•lznç1io para t'ognh1mcnt~r tal processo, 
tuas sob condlçiio do que ollo niio soja o~
ccutatlo, antes quo o Congresso o ostudo o 
uppt•ovo. Dosto modo ficarão conciliados 
todos os jnto:·osloS, todJs os cscrupulos o até 
todas as lntonçõos. 

O Oovorno lrnpt•imh•t\ no regulamento o 
cunho" do ;~nn. o~pcrloncin, o só torá n !ou. 

VI11'-SO st o sou pt•ojocto do lei mm•ooot• a ap-
pt•ovnçiio do corpo legislativo. · 

Recebendo uma prova do confiança do Con
gt•osso natmt•Jrizttçiio quo osta lhe outorga, 
a rotribulriL om igual moeria, roconbocondo 
nollo o mos mo empenho em aeertnr,o mesmo 
zelo pota causa publica, o nem se poderá 
quolx~r. si a sua obra for emondatla, porque 
om m<~terl<L comptoxa como ostn, o Governo 
podm•á m•t•ar do boa l"ú como todos. 

Haveria tlez Ll' na confissão sincera e loal 
do illustt·o Sanador, quando ainda h~ pouco 
confessou não eúnhocor esta questão polo seu 
lado tochinico 1 Cortamento que não. 

Porque ~o ha do consldorar somente o Go
verno omniscionto 1 

·Por estas mzões S1•, Presidente, oJforoço ao 
art. 2' do projecto de lei a sogninto omonda: -

«Depois das palavras-c demais forma
lidades - accre;conto-so : quo >1<1'o a111rm·d 
r.m vigor antes ele ser disCidido e ap1n•ovado 
peto Uo1t!Jresso Nacional». 

Preceitua o§ I do art. 2': 
«Si a propriedade não estivm• sújoit~ a 

imposto predial" o vaior·dn · imlomnização 
sot•á caiculnrto pelo aluguer do ui timo ano o, 
vm•ificado on estimado pot• at•bitros. > 

Parcc:t-mo disponsavol a vm•ifieação ou 
av<Ll;a~ão. O a.luguot• 6 .um facto material 
quo deixa vosLigio-o l'O~ibo. Soja quo o ar
rendamento se litça por contracto elll pt•nzo 
c01·to o longo ou niio, o aluguer llca sempre 
Jll'O\'ado. 

Em tal cnsJ para quo a avaliação ou a 
vorlllc<lçiio oJtimada pot• ~trbitt'Ol? 

Compt•ohondo a hypothosJ quo a lei pretcn
tlou provPnlt•, no ca~o .o:n quo do rooibo 
consto m;ior alu;:uer do quo roalmoutc per
cebot• o propriotarlo. Mas como a avaliação 
ou a vot•ifieação por at•bltros supprlr:la prova 
do dolo, quo tl o quo nosto caso se presumo e 
so pretendo provonit·? SupllJnim-so que os 
peritos avaliam om monos, do quo consta do 
roclbo, o aluguer : não torá Cl pt•opriot:n•io a 
reclamar polo valor do recibo omquanto niio 
se demonstrar quo 6 f<Llso ou doloso 'I Pnroco 
Jnoontcstavol. Logo, nos casos flgnratlos 
nolso § Jo do art. 2', isto tl, quando a pro
pl'iodado não ostlvor sujoita ·a impos~o P!O· 
dia!, a molhar baso para a ln,Jemn:zncno, 
por quo niio so poderá imaginar outra, sot•á 
o aluguot• pt•ovado polo J'oclbo que so de
monstt•o que niío 6 falso ou doloHo. 

No caso tio estar sujeito o prodlo ao Im
posto, a providencia doBRO poriodo pt•ovinc 
um perigo phant~stlco, porque on~iío ~ al~
gum• provará a dcolma como a dootma ,juS ti·. 
tlcartL o aluguer. SI o· dono do lmmoyol fot• 
erodot• figm•adamonto, do quantia superior 
tt qno rottlmonto rocobo, pagar<\ imposto su· 
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perior ao que deveria pagar, do so1•to que 
neste ca~o o log~•ado ser1\ olle. 

Quando não houver corraspondoncia entre 
o aluguer o o imposto, podor-so·hl gamntir 
que o titulo do aluguel' <! falso, pois o do 
imposto cl expedido po1· funccional·los pu· 
bllcos c obedece a formulas regulamentares 
quo lho d[o nm corto gr1io de valor de 
prova. · 

A hypothcse figlll'o.da nosso parngrapho 
aqui no Districto, sú podortl occorrol' em 
zonas I'UIMS da cidade, nas quaes não mo 
:parece que o alugueL' possa servir de base 
. Justa para o calculo do. indemnizaç[o, que 
tlevert\ repousar em outros elementos, por
c1ue .iámais o aluguer correspondo ti porcen· 
tagom razoa v o! do valor do immovol. 

Neste caso, não me parece indispensnvol '' 
arbitragnm• Comprchondo bem que poderão 
occor1or casos cm que ha,ja o perigo tle lesão 
para os cof1•es publicas, mas entre osso po· 
rigo o o do arbitres ou vm•ificadoL'OS do alU· 
gum•, prefiru o primcit•o, sujeito ds proprias 
ovontuuiidados do caso ; o pl'occs;o proposto 
pela pi!.!' te, a apro;entacfio do provas tlo seu 
direito, etc., etc. O que me esforço em ox· 
cluir do todos os Pl'Ocossos desta ospccie t! o 
a!•bltramonto por pm•i oos; ap!•endi a tcmcl·O 
quando administt•oi o municipio c vi ~empm 
o interesso publico sacrificado p~r ardis in
conressav~is o oxpodiontes immo1•aol no 
intorcs<e particuint•. Sompl•o quo neste pro
,jocto do lei vi l'OCOl'l'Ol'·SO a nt~;itros,pl'ucuroi 
substithii-os por outro ail'itro monos demo· 
rado e monos suscepti vol a infltwncias pro· 
,iudicians, porque, onde vojo um arbitro, voju 
um perigo. 

0 So. COELHO E CA)!POS-Eot[o \',Ex. pl'O· 
fere o jt1ry. 

O Sn. BARATA ltm~mo - Noste caso não 
mo parece nocessario, pol'quo, como j:l disso, 
o titulo do imposto fiscaliza o aluguer o o do 
aluguer fiscaliza o itnposto ; desse modo o 
aluguer disponsl a vol'ific~ção e a ostilnnçiio 
do arbitt•os. 

O Sn. CoEwo E C.\MPOS ,.-E si n )l!'oprio. 
tla.de não estivo!' sujeita n impo.lto prodit11 1 

O Sn. B,\1\AT,\ ltiDElRO- Mas qual so:•t\ a 
Pl'opriodndo quo oito ost.cjn .~ujoitn a ilnp~sto 
predl11ll 

. Bom t! vir á tlL1cussiio osso cnso que demons· 
trn n mini1n proposição do ainda iln pouco : 
para legislar sobro este nssumpto niio bastam 
stl'os conilocimnntos do dh•oioo, por mal; 
completos e Jlroficiontes que sejam ; roque· 
rom-so tnmbem os quo so referem no Indo 
technico d~ tJUOsliio. 

Nosto Districto st\ niio cstiio sujoltos no 
imposto prodi~i os !mmovois das suas zonas 
ruraos, 

O Sn. COEJ,uo E CAMPos-Mas a loi abran•o 
a Nação toda. V. 1\x. con!hssou ha pouco 
essa verda•lo. 

O Sn. BARATA ltmEmo-Sim, sonhar;. ott 
estou argumentando do boa ftl o por isso 
mesmo t! que cxi,jo quo essa lei saj., multo-
meditada. · 

0 S~t. COELHO E CAJIPOS-g CU t.~mbom 
estou a1·gumantttndo de boa fó o esporo qu~ 
o nohro ~cnadot• mo t'açtt assa just[ça. 

O Sn. B.\RAT.\ ltmmno-E' que o aparto· 
do V. Ex. pareceu-mo que pai• tia do nobre 
Senador por S. Paulo . 

0 S~t.COELUO E CAMPOS-V.Ex. ha do fn7.Cl' 
ajustiça do l'OConbccel' IJUO sempl'O argumou
toi do boa fll, 

O Sn. llAMTA RJDEmo-Estou encami
nhando a discussão do nccordo com as mi-· 
nhas op!niõcs. 

0 Sn. COELHO E CAI!POS d1 um aparta. 
·o Sn B.mATA RmEmo-V. Ex faz·m~ 

notar que esta lei tl appiicavcl a tod11s as 
obms da com potencia da União e do Dist\·icto 
Fedol'al o a objocçiio do V. Ex. nponns con
ilrma as considm•açõos com quo comecei esta 
discutso, o vem a ser que noite assumptu 
so requer grande mcditaç[o, [lOis não so 
os;â iugisiundo só para o Distl'icto Fetloral. 

J:t mo referi t\ inconvonioncia do decretar 
a dusnp,•opriaçlto pa1·a o Distrlcto Federal. 
som conhecm•-iho o pntrimonio torl'itoriai. 
correndo t\ Municipalidade a despoza dcsnc· 
cossal'ia do dcsapl'oprhw ·o que do di1•oito lhe 
pol'toncer. 

Objecm V. E.~.: é uma iol para ser appll· 
cada t\ Nação iutoim. 

Tamo paiol' ; o oni:io maior razão tenho 
ou om pedir qun so mo,lito sob1•o olln, pois 
com rola~iio aos Estados não sei dizol', nem 
siquor su>poito, qunes soj:1m a< propl•iodtuics 
quo não p~gllOI\l imposto prodhl. . 

Vê, port~nto, o nobre .Son~ lOl', n nocossi
dad• intleclinnvol do coilabora1• o Congres.io 
intoit•o nesta lei pnt•a que elln, satis!'uzontlo 
aus intorosso nacionaos, não Pl'Ojmlique os 
individuaos. · 

Qunes as zonas do E.<tarlo do illus\ro Sena· 
dor Pinhoii'O l\lachudo, por exemplo, om que 
t.s immovois não ost[o sujeitos ao imposto. 
sondo suscoptivois do dcsnpropl'hcão por 
neoossillnde ou utiiidntlo publica 1 Quaos o~ 
do i\stutlo do illustre Vico-Prosidcnte dn 
Republica nus mesmas condições! O coilhcc[· 
monto dostos o outros f11ctos pnrticulnros tl 
indisponswol plll'n sobt•e eilos assentar prin
cipies gorac'S que l'Ogulom a Jes:•p1·oprlnção 
oro catln hypothoso, 

. Si a figul'n do § l' a q uc mo ostou 
rarorindo tl a do Jn•odlo que não paga iro· 
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posto, corno o arbitro poder~ vot•illcm• o ti
tltlo do aluguel pat•a serviL' este ilo b:tso PM'a 

. indomnizaçiio 'I 

peço que co!lalJOrom nosto pt•o,iocto todos os 
"cprosontantes da N:\t;iio, para cousngulr-so 
loi .just,a o util . 

Som istu nada ~o alca.nç:Ll'iL o osca.pariio :t 
l'egnlamcntuc:ão desta lei um sem numero de 
hypotilesos, uas ~uuos so h11 do pm•mittit' uo 
Governo o ILI'Uitl'io, isto tl, o auuso do sou 
patim•. 

O Sn. Coer.no C,\m•os- Podem haver 
lrnrnovcis que não Jlagucmr Imposto por serem 
l!aliluulos pelos propt•.o.l dono• o neste ca'o 
rlosn.pp:~rcce a liaso que V. 1\x. ost:tbcloco, 

O sn. IlARAT•' RmeiRO- ~Jus tamuom 
neste caso dcsapparcco a luso o.;tabolocitla 
por v. Ex., porrjuo o dono do immovul, si 
o habita, não paga aluguer a si proprlo. 

As rliffm·onlcs hypothosos suggol;iúas pelo> 
nolH'eS Somdul'tJS e~ca.pnm :L ac~·ão de)\ ta loj. 

O SR. Cawro g CAlJros- No entender do 
v. ,,:g. 

O Sa. CoELCIO CAlrros - Sim, so.llwr. O Sn.. BAM1'A Rinrmw -· O cu;,,. d:t f:t-
0 Sit. BAJtATA lbnr~mo - Vamos osLab3· zoudn inuicado pelo nobr•o Senador, qnc não 

c cor ati hypothcscs. osL:i sujuiLa n iuoposto proúit~l. 
O Sn. CoELHO CAMPOS- Sim, vamos. 
0 Sa. BARATA RIDI,IRO -Não 11:1 immo· 

vcl collocado om ~onus da chladc, dos:tpro· 
priavoi; para os fins tlestn lei, pot· neco;si· 
rlado cu utilidade publica, que nüo osmjn 
su,icito uo .imposto, sojct ou niio lmbitndu 
pelo pmpi•iot~rio. 

0 Sr~. CoELJJO E CA)II'OS-Pódo dat•-se. E' 
jnmito commum. Ha muito.l prodios que po· 
dum snr desapropriados o não pagam im
postos. 

0 Sn, BARATA RIDE!Ro-Poço a V. Ex. O 
DtVOI' Jo indica!' ou flglll'lll' a llYJlOtiJoso. 

0 SR, COELIIO E C,mros-Uma !'uzonda. 
O SR .. lo:uTtiAs Prmaos;.-Um Jll'edio no· 

vamontc conitt•uido, que não tom aincJ:t ulu· 
~urJr fixo. 

O Sn. CnEwo E CAlll'os-Em alguns Esta
dos os pt•edios dos Hospitlle.> do C:triú:ulo, nüo 
prtgam impuslos o outt·os o outt•os, lia mui· 
tas IIypotiiesos. 

O SJt. BAJ\AfA 1\mEmo-Sõo, P'l'tant.o, 
tres as hypothesos su~goridas pelo uouro So· 
nailor. Todas o lias demonstram, antes rle h• 
arlonntn, que o nubro SanadO!' Jlol' Macto 
Gro~so commeLt •u um pceoatlo quo n[u ó 

· vonl:tl, quandc;· pediu dispensa do inlcrsLioio 
pa•a a ii' tlisoussiio dosto projecto que, So· 
grmrlo o nouro Sonatlm• por Sergipe, quo tão 
~sf'tli'Çlldnmoni,e o patrocina, nom abrange 
lJypothc.;os qno osliío :Jiiora occOI'J'ondu n 
S, I~ X., c nutNs c OHll·as, llomonsLl'andu 
quo rlovu sor ollo multo meditado o ostu· 
dado. - , 

O Sn. Co!'LIIo 1' CA.MPos - E tom si~o. 
O SJt. llAl\ATA Rmmno- Aqui os~'io os 

110bros Senudoros collauommlo no meu a~•gu· 
monto, 

0 Sn. COI,!.IIO E CAMPOS-Para combal.ol•O• 

·l'a<;o notu fJIIf' a liypotliosc niL'' cabe bem 
lllt diSCII1SiiO. 

Niw uslamos tratando tio um:t lul do dos· 
npt'oJH'iac;iíos p:m• constJ•uct;ã~ -do os~I·ada do 
fcn•o, c:tso cm qno se podor1u cugltUl' cm 
lllwndas. 

N1~sto momento visu.-so o sa.nea.mcnto o 
ombollczamento de eirlados, c furam tacs 
obJ•as que· inspiraram cote projecto do loi. 

0 Sn. COELHO ll CA~IPOS-0 prllj"c;o não 
r"z a l'Cotricçüo quo V. Ex. faz. 

O Sn. BAJlAT,, RmEmo - Bom sei quo 
nüu fn~. Bom sei quo o projecto cst:L canco· 
liido cm to1mo.> vagos-obr:is da computoneia 
da Uniüo e do Districto; uma voz, porúm, 
que· os termos são ''a.gos e n.s uln•ns não sfio 
definillas, tenho o direito de fl~ui'ltl' todas 
as hypothosos o do ropol!ir as quo mo par·c
cercm ina.dmissiveis agora. 

0 SR, CoELHO ll CAltPOS-!:oso, Si O pt•ojeeto 
dissas;o C[UO · ora só para tlosapropriaçõos 
dontt•o da cidade. 

0 S!t. BARATA RtnF.Illo-Soi bom que nflo 
di1. quo seja só pM'.t dosapropt•iações tlcnt~o 
da cidndo, mas tam!Jom não diz quo SeJ:t 
par:t construcçüo do ostl'adt\S do l'ot•ro; a 
primeira justillctiçüo das lois 1l a nocos~idldo 
doll:1s, SIH\ opportunidado; do quo so trata 
agot•n. é do roconstruh• o sn.noar a citltulo, o 
molhar dh•ia, dizendo osta cidadn. 

0 Sn. COI,LIIO 1~ CAMPOS-Mas é eous:\ que 
so comprohendo. 

0 Sll. BAMT.\ !l.mmllo-Niio, niio tiO COI\1• 
lll'ohomlo, porque nüo havor:t quem cogito 
om doso>proprlat• as ra~ondas pat•:t recons
trui I' o melhorar cidades. ' 

O Sll. CoET.HO E CAltros-Caso soja pt•cciso. 
O Sn. RIRA TA RJDI,lllO- :Mas ó inntlmissi

vol quo soja·prcolso. 
O Sn. BAilATA Rmemo -·Ao contrario, o Sa • .TONATII.\qPEonosA-Pnra uma o.;. 

Jlitl'IL ilomonstral' a ra~üo qno tenho quaodott•ntla do foJ•ro. 
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O Sn. BArtAl'A Rrm~mo-Sim, senhor; logo soj~va quo S. Ex. (<lirigiH<lo-sa ao Sr·. coelho 
não será para reconstruir·~ cidade, porrJUO o Campos) me oxplicas;o osso pal'agrnpho, 
osto não 6 o momento opportuno do Gorct·no como llaranympho do p!•ojecto. 
fazot• os\1•adas do forro. Eis o absurdo a r1uo 
chegam os nobres Senadores. O Sn, CoELHO E CA~rros - Em occnsião 

Mas vamos d discussão das hypo\hoses. opportuna darei oxplicaçücs lL V. Ex. 
P1•opriu.; quo não estão su,ioitos ao imposto O Sn. BArtATA Rmr;!Ro - Eu preciso dol· 

pl'orlla!, rliz o nobro Senador por Sergipe, las ago1•a para discutit•. Si niio se conhece 0 
uma lttzcnda, por exemplo. Sim, sonhul'; l'ogulamonto, si olle nem siqucr está aindn 
por<lm, tambom a fazonda não pngtc alugnm•, feito, como verificar-se o; limites que traçará 
logo ilscapa :\ lei. o ~tOs quncs não fico sujoit>t 11 indcmniz:tção 1 

A casa nova. rccontemonto consl!•uida, Nau cntondo. 
r1ue ainda não paga imposto JlOl'rtnc, diz o Domais, Jlill'OCO qno estes dois factos- ro· 
nobro Senador pelo Amazonas, nüo tom consLrucr:üo o ost:ulo rto l'ulnas, - c1·cam 
alugua~· Hxo; sim, sonhot•, logo não paga. duas situ:~Qõ~s ma~o1•iaos_ Ui!t'ot·cntos, par.~ as 
·alugum•. · qmtcs dlllorontcs dovut•ao ser as solucõo.' 
Segunda lJypothosc, quo oscup~ á lei; os \los· juridicas, figm•as materiltc; q uo nfio· po<Ícni 

pitucs,as ca:,a.s do ca.l'idadc o outNtS o outt't\Si sm• t•ogu!ntlt~s pelo mo~mo dispo::~itivo lt!~Ill. 
:sim 'cnho<', outros tantos casos cm quo as O pre<11o reconstruido nüo 11úde so1· comp:1-
co.sas não cstüo sujeitas a impostus, mas t·t~üo ao que a.m~·::~ ruina. ou oH;t em pc~ 
lambem niio pagitm alugncros; port>tnt.o, riudo do tl08ltbllmontn. · 
outras tantas hyputhcses que escapam li lei. Tncs considerações IOI'a!·am-mo a di.;tin· 
E, depoi.;· distu, cxttlcn·se osSIL lei ! gllir as hYtlo\ho;os rogondu-ns por procoitos 

As casas do llospltnos, o>tsas do caridade, rtilrorontcs, pJ;o que npJ•usonto a so•ninto 
etc., otc., em muitas circnmstancias toJ•ão e monda sabsLilutivn.: Em vez elo §" 2 '~ 
sido immovcis qno prtgaL•am impostos o foram diga-so : 
depois adaptadus·a taos sorvontias, o so torá «Si a propl'iorlado tl\·or sido roconslt•uitl~ 
um ponto do pM•tida pal'u o calculo ; oro om dllta postm•ioL' ao lançamento para o ui· 
muit>ts outr LS cit•cmnstancias, por~m, ~t<l timo anno, a inrlemniza,r.o soriL calculatl>L 
essa baso f,.ttar:í paL'a o calculo. pelo valor tio lanç<tmonto, mais o custo das 

Vê. portanto, o nobL'O SonndOl' quo a sua bomfoitoriiLS ou reconsti'LJCÇÜO, si tivor obo· 
objecção não aprovoit:L á dol'esa do§ 1' do dcci,lo aos L'CgnlamonLos municipnos.» 
art. 2', li qual S. Ex. n, applica, pois. si lm Nãosoi pot·quo a lei, quo ontonelo quo o 
casas que não p:~gam impostos o pagLLm •lu- propriotario tom direito ,;obL'O o immovol, 
guor, ontrn.; ha quo nem pugam impo<tos não o lm do in•lomniz•r da L•oconstrucç[o, 
nom >tlugum•, como outt•as que p:tga111 im· quo reproseutn. um bonoUeio lbito no immo· 
postos o aluguer, . vol, soja put•a gamntil·o, soja para augmon· 

Nas do pt•imoiro c torco1ro grupo, o ar· tnr-lh< o vato1•, molhot•anJo-lho tLs conJiçüos 
bitro pat•a vol'iacat• o ostlmat· o aluguer ó do lmbitabilidado. 
uma oxct·nsconcla desnccossaria o que podm•á Supponh>t·so quo o lll'Or!io lui lança1lo a l 
so1• p!•ejudiclal. porque om mn:t hypothoso, do janeiro o que começou a ser !'Cconstrnido 
contra 11 docisão do arbitro, o propl'iotaL·io om fovoJ•oil•o ~ quo Ol'IL alugado pot• 250$, o 
tm•i\ o diL·oito do allogat' o valor o a verdade qno depois do rocon~tL•uido p:LS<OII " alllg>ll'· 
do ro~ibo rio aluguel'; o na outra, o al~gnot• ~ so por 400$0110. O Govorno o dosapropJ•ial'Ll 
fiscahzado pelo Imposto, como o Imposto polo lançamento, tom:tnlo pn.m hasu do cal· 
pelo alu•11o· ... são rtocumontos q11o so com. culo o aluguer lÍJ 25ll.~; por que o com que di· 
plctam, o ' J•eito expu lia o PL'"prio&a:·io do capital da 

Nas do segundo grupo ú luadl_llissivol o ree,mstrucçiio o elo acct·cscimu do ron,la quo 
arbitro, pois não ha >tluguor a vorltlcar, o 11 osto lho trouxo1 
!ai não su••ot•o os olomontos Plll'a o calculo E' preciso que o nub1•o Senador poL' Ser-
da lndomntzaçiio. •ipo so o11nvonç>t quo o mais empantmdo om 

Collocando-mo no ponto do ·vist:t do DL'O· dota!' o paiz ·com uma loi do dosttpt'OP!'inçõos 
jocto, proponho que so supprimnm as pala· eqlli\11\ivtL sou ou, porque ning11em mais do 
vras-•vorlfio•do ou estimado poL' arbltros>, quo 011 sentiu do pcL•to as dilllculdados da toi 

Diz o§ 2''dosto mosmo artigo: «Si a pro- do 185ó; mas niío vou no ponto do sacrificar 
].lrlodauo tivor sldo roconstruida em data a ttll protonção a justiça o o rospoito que 
postorlul' ao l~nçamonto para o ullimo anuo, devo ao direito do pt•oprlolado.. · 
ou tiver cahldo oro estudo do ruínas, a lu· A oonulçiio quo imponilJ na o:nonda qno 
domnlznçiio niio tlca~•i\ sujeita nos limites formulo! como onso do di1•oito á i11demnizn· 
ostabolocldos no l'e•nlamonto.> ção pela reoonslt•ncç1ío, ~ in<llsltons:tvel o >ó 

Não sol quaos so]om os li mitos, um11 voz po_dor<l da!•·lho o jn.;to valot• quo:n tivm• ad
quo nilo conheço aindtL o t•oguinmonto. Do· mmlstrndo. 

Sonndo v. 11 17 



130 ANNAES DO SENADO 

Comprohcndo·SC cm qunnt~s hypothoscl po1• lei, dou·So o confiicto, tondo sido a CIIM 
pl'Opriotarius conseguem, i!iudlndo a vigi· domo)iJa, pois tal ora o seu estado quo, pat':t 
!anela da atlministração, realiza!' obms, ata ttcautclat• a vida dos opcra~•ios oncal·rcgados 
contt•a oxpt•,ssa disposição de regulamentos tl:t demolição, fui ncccssarlo cscoral-:t. 
municipacs, corno cm quantas úUtL':ts, taos Eis uma hypothosc que niio cst:trcgulada no 
obras sor:io fuitas nas mesmas condições, projecto que o nobre SonadoL' dol'ende o que, 
somente pn.m :tpplt'ontcmcntc vaiol•izat• pat·· no em tanto, occo!•t•orá muitas vezes. Po1•quc 
d loiros cuodomnavcis c contlcmnadus ~ de· não prcvel·a! 
moliçiio, o o p.,dcr publico pl'oclsa estrn• ~a· lM:tbolcço, como me parcca lntlispcnsavcl, 
rantitiu contra todos os em bustos o ciladas bases pwa o calculo do valor do terreno c 
do intm·csso c~viloso e immot•n.l; mas P"l' não silo de mais tacs mlnudcncia<, qtic cadtt 
i:;so não so s~guo que pelos pcccadoL'eS pa· uma dcllas tem sua importancia real. . 
guorn o~jusios, o que cm nenhuma hypo· Um ter1•eno escantiihado, oblongo, trlan· 
tbn.;c a rccons:.rucçiw deva ser indemnizada. gula r etc., niio poder:l ter o mesmo va· 

Dosse modo n. lei dl dosapl'opriações fiBcl· lor que um tot•rono quadrado e regula!', ra· 
lizal'IL a oxocuc,'iio dus r.•guiamcmos municl· zão pela qu:1l mo pareceu que devcrbm fig:t· 
paos, quanto :L rcconsl.rucr,ilo do prcdios. L'ar as dilforontos bypotbesos quo poderão 

A. segunda bypothoso deste mesmo p:u·a· occol'rer, rogcndo·as po1• p!•occitos espcciaos, 
gr~Jlho «on tivorcahido cm ruinus• regi pelo applicavois a,cada caso. 
so~uinto dispositivo : Já me referi aa ~ 3° c nito dova repetir o 

«Si a pt•opt·iedado tiver ~ahitlo om ruínas, que disso, nom t~nho noco~idade d3 adduzir • 
ou tiver sidu intcrdicta, por lnhabitavol, po1• nova8 cu?sldora9uo~ ds q\ICJtl tlz,plra dcmons· 
este motivo. pela municlpalidado, a indomni· .tL'al' sm1 mconi.t~tucw~al,Jd'tdc. · . 
:zação •cJ':il'OpL·osentada polo .-alo r do solo Seria .Profom ai chmm~l·o a cmcndal·o , 
calculalio om J•olação ao local, propor\•õrs; fo1•mu.lm, no o:ntanto, uma .. cmcptla ·,pM'a 
rogular!Jadc do fót•ma 0 valo!' vonal Jos eh·· oxphcttamonto signJftca!' a rcsoluça?. d9 _So· . 
cumvlzinbos. • · nado na ~efosa do Pl'ecmto · tia Cons .1tutcao ; 

t! a sogumtc: . 
A'propl·iodado•qne tivor cabido cmrninas,> 

on que estiver em p1•incipio de desabamenl.o, «Em nenhuma hypothcso poder:i o·Gororno 
t1 intot•dicta ttola municipn.lidadc por inha· Federal, Estadm1t ou Municipal, pelo sen 
lJitavel; não pórlo ser objecto do tmnsa~ção, respectivo orgão executivo·- rcquol'Jr a 
nem fonte de ronda; não tom, portanto, a immissão na posso do lmmovot, antes, que o 
Jigut•a do predío ; dclle oxisto o chiio procosso de dosaproprioçiio tenha ool'rido 
apenas, sou~ t:.a.mitcs, o paga a respectiva indé· 

mmznçao.» · · · · · Para que difficnltar a solucão dosto caso, 
que é uc si simples o clM•o? p,n•a que illu· Creio qua onde a lei não distingue a 
dir a boa ftl dos pl'Oprintat•ios o omba1·a~a1' a ninguom ser~ licito disUngulr. Si a Coo· 
intorvonçiio do Governo 'I stituiçiiu não creoua bypotho>c da ut•goncia 

Nostai quo;tõc.; nenhum conselheiro tl SU· par~ abrir excepção no pl'lncipio geral-pelo 
porlur ~ oxp~rionci~, e, por i;so, o Senado qual 8arantiu o direito do propt•iedade, clla 
me porntittir·:t quo exemplifique o caso. não poderá figu1•ar na lei. 

As casas da rua )!achado Coelho, quo mnn· Preceitua o § 4• : • Si, por qualquer 
doi demolir. flgur;lm com oxactidilo inoxco· motivo; não fol'Om levadas a ctfolto · ns 
divol osta hypllhose, c, si naquclla úpoca obras para as quaos foi deoratada a dc;apro·. 
olla csti vosso regulada por lei, nem teria PL'iação, é po!•mittido ao ,prop!•leta!•lo ro· 
ou oncunt.rlldo as dlfficuldados com que Intel, bavor o seu tmmovol, rcs\ltulndo.a impor· 
nem o propt·ictal'ia l'CS!stiria com esporan· tancia recebida, indemnizundo as bcmfoito· 
ça.s om rool<•ma~l1os de indcmnlzaçfío. t•!as que porventura tcnhan1 sido feitas c 

Amo11çando lmmlnonto l'Uinaji om princi· augmontado o valor do prodio. » . 
pio do dosllb:lmcnta, fol'llm condomnadas pot• Penso que tl-augmcntado. V. Ex. (cliri· 
iohablta,•oispclaDlrcctoria do Obras do mu· gindo.sc ao Sr.Coclho e Campos) poderá infol'· 
niclpio, do pois do vistorias administrativas ; mar-me como dOVQrhor: augmentado, como 
propuz !LO pL•oprletario d~quellc 'lmmovcl a ost~,ou uugmentando! · .. 
compra do torrona, ato fazorido por canta · 
do município a domollçil.o, pura dltninuir·lhc O Sn.~OEL!IO E C,mros-Vou vor. _(Pausa.) 
o projulzu, o o! lo recusou·BO a acceitar a Oovo sm. a~gmcntado, 
propost-1, pretendendo vonler, não um to!'· · . O Sn. n.mATA ltrnEmo-Pola emenda quo 
rono, mas um p1•oJio I formulo L a .os to parngrapho v ao V. Ex. vc-

So!•,a oxtraorJtnario que o municlplo com- ridcar que ha mola de l'ospoitnr melhor os· 
prassouma casa que condomnM'a·:t doma •. úiroltos do quem 01 tiver, tlando a Cesnr o 
liç~o ; o, como este cn~o n[o ostuva l'ogulado que tl do Oosar, 
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··Este pat•ag~aphonito defendo o dll'Ollo dos social do que do indiviuual? Pat•cce indis· 
poderes publlcos. ct\live\ o incontostavel. 

Nesta questão as hypotheses deJinem·so Destle a adminisira~iio, con:>ontindo em 
c'm maior · clat'e1.a. exempl!acadas. Suppo· que soja. emba.raçatlo o transito tia via pu· 
nha·se o propriela.t•lo da rua. cujo prodio blica, sobro o qual dovo volat' pm'a que soja 
1\ desap:•oprla,lo,attingiudo posteriormente o livre, a.ttl o ultimo do.: cidadão; que p:tgam 
niarga.mento da rua o alinlmmonto de \lo ; tmpoito, .concot'L'Jndo com uma ptu·tc dellu 
sem duvida alguma o valot• cesso prodio elo· pat•a osstt obt•a. de intcrcs'JO gemi, são tlt· 
vou-se n 1 Jll'Oporl'iio om qu9 so elemrl\ tam· cloros da vnlot•ização da' propriudndo; o po1· 
bem o valol' venal dos tert•Jnos quo pass~ram quo ficar a admtni;tração excluid~ da com
do umll'U~ esguh, tot·~uosa, estroiGa, p:n•a ponsação do ta11s ~acrlllcios? Niio me pat•eco 
um~ l'ua larga, recta, arborizada, otc. etc, ,tu>to, P<lnso por 1sso que, mantendo-se ao 
Ser<t jt'l uma excepção, som justificativa, que antigo propt•ietario tt prefo 'Oilci~ na rc
<ú o antigo propl'ielario tcoh:1 o tlireito de acqui:>i~iio do ,;ctlantigo pt•odio, jtL se lho !'oz 
adquirir la! pl'Ctlio que não foi comprohon- uma concessão que n:\o pódo chc"ar 11le ao 
dirlo entt•J os · domoliaos, e ser~ um mono- ponto do prejudicar o interesso ~olloclivo, 
poli o odioso, injustificava!, que só o\lo o permittindo·Se·lhe que a adquira por mono; 
possl adquirir com pt•cjuizo dos interesses da do quo ella ficou valendo. 
lldministt'ação~ , , . . • . , , . . O Sn. CoELHO E C.\l!ros-0 que não tl Justo 
P~r _qu~ r;zao ~~,t;Lngtr se o .dnetto da u ,que o G~verno dosnpt•oprio ocm noccssi· 

admtmst.raç_u~ do •Ó \ende.r a ce1toc deter- dade. Perdoe-me o honrado Scnatlor cu j:t 
Jlltdado tndtvHluo, e llmphar·se o dello de, tor tt•ans"t'Odido 0 mou sysloma de n'io U' r 
comprar por mono., do que outro quu\quor! apnt•tos c ' '

1 

Pois, si o proJio valia 10 o passou a valor . · 
20 .por estar collocado em uma rua larga, bem · ,O Sa .. B.\nATA lli~Emo~Puis, si mo per· 
i\Juminada, .arejada o at'b01'1zada, já não será mttto, dtrcl que S. Ex. nao l'az bem em ado
uma g~ranL\a estabolecot• a preferoncia em ptal-o, 
favor Jo antigo pt•opriotat'lü! O St\, CoELHO E C,\liPos-Eu soi com quem 
. Parece que sim, e será. prejudicar os lido. 

cot\•es publicas exigir que se di;ponha de pro- . R , . , .. 
prietlade municipal po1• monos do quo ella O Stt_;B.\ItATA !mEmo-~etdoo-me V,E~., 
vá ler. Nesta hvpothcse, o que mo plrcce os ta nao é a. rnzao; a raz"o O que V. E~. 
J·usto ';que SOVÔnda a quem mais dor •a· pret~udo OVJtar IL dlfficu!dadc desta dtS· 
. , , u , • , . , , • c, cussao, que tl toda especta!. · 
~ant!ntlo-so ao a~lloO PtO)lrto•MiO a. pre~c~ Não ha Governo neuhurn, ti preciso 'lUO so 
Iene la entro o~ttos concurrentos, em tdon i 'alba que ao l'Cconstrult• ciuudes pal'U. sa· 
dado de condlçooJ. " ' r t 1 d . ·! ,, ' di E' oste pensamento nue inclui D'l so"uinte neal·aS, n.to on ta 0'ltprol?I auo, como tz o 

., ' ' c nobre. Senador, som nocosstdado. 
~menda; O Governo niio tl Jll'ucurador ou curndot' 

• Accr~sconto SJ tlopois das palavras-sido da nocossldado do p:tt•ticulat•,. mas do itttcr
teitas-no immovel, accrescida a l'estituição esse publico ao omponhar·so om obras quo 
·do valo!' ..-ena\ que o immovel tonba adqul- compromottom gl'andes capitaos; sua unica 
rido pelos . bonctlcios feitos na via publica cogltllção devorá sot• roduzlr tanto quanto 
om que estiver collocado. » possiYel as despezas, e procurar cohibll·as, 

e por isso não ha GOI'Ot•no que não tenho 
Não btiSLll'lÍ quo o proprietat•io, para ro- desapl'OPl'iado, apparontomonto, sem noc~s· 

adquirir o prodlo, t•estitua o que tivct• ro· aldade. 
,eobido do dosaproprlação, m~s quo o pague 
polo valor vcnnl que ello tenha ~dquirldo em O Sa. COELHO E C.\)Jros-Obra mal. 
eonsoquocia da sua nova co\locaçiio. Esta O SR. BAilA TA RmEIRo- Niio mo pat•oco 
emenda obedece ao prlnoiplo quo tenho como l'azoavel a condemnação. E' p1•eciso nunca 
YOrJJ1doiro, lJU~a fortunaparticularaugmen· esquecer o pens~mento do Lovy a que j~ 
•ta qu ct•esco por concurrencia da collootivi· me rolilri. Nom em todos as hypot\toscs 11 
dado, t!opende desse concuróo do movimento rootificaçiio dos llllnhamontos podw<t sot• cul· 
,geml. Com etrotto, sl o prodio om um locul culada com oxactldiio, · 
para ondo niio hn mel os de communicação, a Quantas vozes niio sortl mais funil o mais 
,gramlos distancias dos centros povoados, bat'ltlo alterar a dit•ccçito do uma róota 1 
vale cJmo um, e depois, quando a estrada No nosJo caso tlrlnclpalmcnto ostu pt•ovi· 
do l'm•ro ou o b1nd o approximam dolles, Pl\S· dane la deve ser adoptudtl, poi•mlttid~ o dt1l· 
sar a valor como quatro, sois ou alto, serd culpada; estamos mngt•os do l'omo, o pl'llten· 
justo dizer-se que essa ,,alorlzaçiio foi devldn. demos tingir que somos vlctlmus da moda o 
·,n, osfol'\'0 individual dJ propr1ot~rio 1 Não por isso u~amos do ~rtltloios par~ fuzot' o 
.~orlt que ella resultou antes do cJncut'SO cot•pJ elegante. 
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Pois niío ó vm•dt\do que sahlmos apenas l'Oco fót'a do duvida que, si no traçado pt'C· 
da. momtorla si <l guo sahlrnos, o ous:tria foitural da fuiut•a avonlda 80 comprolwndo 
perguut:n', si soria o;to o momento azado uquell& rua, o não podm'lt ser do ouCt•o modo,. 
pam o omprchondimonto do ob~as collossaos seria o caso do >C apt·ovoitar o acciúcnto, 
como as q tto so planojam, a titulo do cm bel- para dosapropt•itn• o chão dos protltos des
IOZIII' a cirlado? Jl' o caso quo na vida parti mol'Onados o dos quaes niio ficou pedra sobro 
cular, segundo ouço dizol', se reproduz eon- pcdt•a, Nom rlus oscomuro; lmvta o quo so 
stantomcnto; sacl•iOcl\Jtl-SO na castt •lo ponho· aprovai tal' ; o chão ficou limpo. 
r os o; \'alOl'CS que so possuam, ou rebatom·so Em voz disso, ~.tbc V. Jl:c o que so foz 'I 
nos usumrios os Yencimentos que mal c\lo- Dou-se licença Jl~N a reconstt•ucçito dn.> 
gam pa.ra as m:tis urgcntcR uoccsssdudo.> da casas que ltl so estão erguendo, do poJm do 
viú11, p~t·a ostontttl' no tlwan•o Jyrico, de c~nt.at•itt, para poderem ttlr,•outut• o tempo e 
cltt<JUO o casttca nlu!indu,, tto latlo da fomilln o dinhoiro das ~csaproprínçüeo; um c>oan· 
cspaJ•tilha~tl, os •·pnros d'l bom gosto. (Riso.) tlalo igualzinho ao que se dou ]JOr occasifio. 

Tributo pngo .t vu.ida.do c tt olcguncia. do dosmoronamonLo do Cafó Ca::;c:\tt~. 
1\m tal situuçflo como não pensa Na cm Qmtndn todo o mundo cspo,·av<t quo a Pro· 

reduzir tanto <1uauto possivcl os st1criftcios roitm•a dcsapt•opt•iasso o tol't'ono ptu•u rocti· 
do ora rio pulJlico, no proposl1.o de t'acilitnr a 1\cnçlio tio altnhamouta das t•uas do Carmo o· 
tarei~ dos guvornos goml e local ? Candollll'ia, fazendo dcst~ppapccot• o immun· 

Convcnçtt·SO V. Jlx. qno aqui se lla do do bocco das C~ncollas, lti se lovantun um 
fnzor o quo por tuda a pttl'le so tom Iili to, o monumento da vida s~culttl' que tlesafia~•tl 
aqui JlOior do que cm torlnttytn•tc, popqno os recursos do 1lluitas admínistraçüos, olfo· 
c1ivm•sas sã11 a> nossas éondi,uos, O Oovorno J•ocendo a qualquer tentativa naquollo son
ha do dtJsnpt·opt•iar innuovoi; do que nlio tido tts mais serias difilculdados. 
tanlut Jmmodiata necossidadu pnra o alar· Esta; o outros factos, St•,. Pt'Osidonto, in· 
gament11 tle ruas o a!Jm·&m·~ do oult•as, o nuem em meu ospü•ito pat'a Pl'OPOl' as omou
lllllittts vozes lm do altot•at· as linhtts do Hous das fJUO tenho apt•osentado. Protcndoat•ma~· 
:plttnas, Jlara lndoar ditnculdados . quo tio os podares publicas tio todos os meios pttl'n. 
cutro mudo soria1ll invonciveio. vct• realizar o sou in~onto, mlU! quoru tam-

Ndo ostt1mos n~ época do nuundnncins tio ucm acttulolar os dit•eitos particulal'os ; sei· 
llucnos Ayr·os, em que so mottcu a jlkat·cta tJUO tis épocas dessas grandtls olmúi são os 
ctu um Jlalucio do llltLl'lllOl'C, rocontcmontc períodos <ltts gt•andcs negociatas; o mou 
actluttda, o que custam millial'es do coutas, mtonto •l. tanto quanto possível, ovi!.ttl·as, 
para não aJtorm· a dirocçito de nm:tt•octn, o, fiquo V. Jlx. convencido, não ha vigil~tneia 
l'nzão pola qual tlcYcmos leml' cm cont:t que as sm•prohonda, noru d1spns.<;ões iogis· 
to<lns as diffiouldades o suppor totlas as hy· l:ttivas qno, om ttbsoluto, as impida. Con· 
pothesos, ont.mas quaos a do tct· o Govomo tento-mo com o jtrsto moio tm·mo cm quo se 
JJOcossltlatlo tlo tlostt)ll'uJlriaJ• o J•ovontlet·. sal vem o docoro o os prlnciplos JUJmos du 

Vuu cítr~r um exemplo pal'!l quo uüo mo adminis\l'ação publica. 
ttltl'ibua. o Scntttlo o prupo:;ito tle ct•e:tl' di O!· O ~ 5' dispõe : « Si n dosaprapria·, 
cnltlttdo• nos patlot•cs publicas. Nüo obo.lc~o çãu tivm• por fim a ~bortura do no·· 
a ]lu.ixõos no suggorll-as; cllas mo vêm ao' V1~s rnus, SOl'l\. facultadt~ t~os pt•uprlotu.l'ios·· 
ospil'ito pelo muito quo tenho reflectido ;obro quo accoitarom n. indemnização po1• liCCOJ'UO 
estes :ts;ump,os, o; qua mttiat• attcnçiio mo a acquisiçiio do terrenos nas novas vias do 
toem mot•ocíúo. cammnnloaçiio, si os houve!' disponlvois, fi· 

Diz·so t[UO tt Pt•oibitlll'a pt•otendc nhi uma xado pelo't•osp~ctivo Govot•no o pt•oço mi· 
11Ue11ida, ~ n llngungem intli~on:t, fJUO v~ :l nlrno mtlepondonto do concunencia.• 
ma I!acldack LoiJo lltdattntlo o Campo da Jl porque n~o o maximo, umn. vc?. que <J. 
Acclumucilo, Nilo G itl~a nova; tlolla ha tra· tot•rono j~ ganhou úo valat• polo uonoficio·. 
çutlo na aúminlstt•açiio, o pat•n. rcnli?.al-a on· 1\Jllo no local, isto O, pela. aborturtt útl nova. 
centrará o Pt•ofoito urna doaçüo l'oita no viu do cummunicuçiio 'I 
tompo ctn que tttlminlmoi o município, pola . St•. Prosidonw, sou, om douiJ•lnll, adVOJ'Sa
Oompnnltia. Melhor·arnontos. , rio da concurroncia, quo costuma appollidar 

Ot·a~ assim sontlo,tl úo ostranhtll' quo, qnan· -palavrada liúel'<ll, Sei bom o que ;ojtt can· 
tlo so sollcltam ttuxilios tlu to•ltt natm•cz11 o cut•ronci~ ; nlio Ignoro quo oll~ suct•ific:l ll 
so sum sobJ•e o l'uturo tl ctbttt tlo ct•;,tlito l'igot•os t•ogulumontat•es, condições que osca· 
do pai~, O tlo estranhar, tligo, qno oito so Jlltln 11 rogn!urnont:";itu, ll ldonuldatlo mo· 
ltprovottom os rocm•su~ 'ltlo tt l't·ol'ltlcncltl J•al <lo c ,nctn•rcnto ; mas ontonda qno llll 
proporcfaua. Ullltlinlstt•lt~ÍÍO nno 80 pú lo pt•osc[ndil' dos;e 

Niio hu ttlntltt muito 11 Provitloncltt, u pt•ocessJ pat'tt coÜ1Jlt'!ll', vondut•ocuntt•aclt\l'. 
,grnndo jn•otoctot'lt tlosto palz, dot}lollu dons Nüo ll'lm\lto quo :to collljll'o, vond11 ou con· 
Jll'Otlio; na rua Vlscontlo do !tio Br!tnco, Pa· tt·acto slnão pot• concur•t•oncla, a!'óra Oltsos, 

, ·.r. ~ •... 
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·espocinlis~imos, cm qno as comliçiios dn tr:LUS· 
acção ftqnom, por assim dizer, pi•cstnbolcci· 
dns ; noto-se r1u' comccoi por doclnl'al' que n 
concurroncio. C, como costumo nppcllid:Ll·tL, 
umn. palti'IJI'ada li!Je~·al ; pa.roeo.mo, pot•ém. 
que, ~m nrlministmr;iio public:L, é impossivoi 
lJrOscintiir dolln, 

.1:1 estas conshlornçücs mo levariam :L 
·omcndaJ' o pai'ngrnpllo :L que mo oston rafo· 
.t•indo. AlCrn disso, ncllo só so trata do !'nas. 
.'Mas cnt.iio não se pro tendo abril• nronidas, 
IJoulovard.< o pl'aças? · 

Pam as runs hnstnritL n rcctitlcaçilo da li
nha poia qual se lhos fixasse a nova i:l!'gupa, 
o que <í direito da administraçao municipal, 
por mai< q no o queiram contestar os govor· 
nos qno toem infelicitado osto Di~tricto, O 
diroilo secular I[ DO resisto atú a acção dos 
m~os governos. 

Pn.t'll alnt•gamonto do runs o aberturas do 
·outras b:tst:Lriio lois sobro a!inlmmonto, 6 
J•ognlamontar o direito do município o na·.ia 
mais. · · 

Fa.Ha.~so, vot·~m, om n.brir u.vonldn.s. 
AvenidtiS I ••• ·Entre nós, St·. Presidente, 

·não se tom zelo no cmpi'ogo tochnologico 
tlos tm•mus. Rua não é nvenldtt, como nlia ú 
houlovard; carln uma dcssns vias do comnlll
nicação tem regras cspccines o destinos di!'· 
forcntes. A rua ol!etloco :t cot•tos pt•incipios, 
como a avenida o o bonlovard :L outros taro· 
bem tlotet•nlin:Ldus, o niio est:1mo; inhibitlJs 
·do aduptat• osles typos do vhs de commnni· 
-co.çfi.o pu.ru. ~ystcm:Ltiza.r tll noS:Ht via(fto vici~ 
.nal. 

SI dofoito :Favo ha neata citladc, ú oxncLa
mcnto a lidt.:L do systema fHL via,ão, c a do 
]lraça<, que orn toda a parto do mundo J•e· 
presont:Lm ptLpol impOt•tnntissimo qnot• na 
·Osthol.ic:t, qum· n~ hygione, qum• n11 eommu
nic~llilidatlo d1L popul,çiio ~ :1\ú n~ su~ so· 
cin,bilithdn. 

Ass1m son~o, pol'']no nfi.o so cogit:n• tn.m· 
bom nn ahot·tut•a uo boulovards, o do Jli'aç:Ls; 
por que? Pnl'Dcc qu, súmonte pu1• sol' o typo 
quo mais so ro;n•ol\uz om totlilS as cidades; 
todas as \com orn gt•ando numero, aL6 mesmo 
as qiW n:io possuam t1venidas o uoulovttrds 
orn abnnd:tnc(n. 

Detilif,o gf':tvo, poNanto, desse ptll'a~rnpho 
a niio se J•,ofor(r . a totlos os typos do vias 
:pul!licas. . 

rosso do oxpropi'i:L<lo ; o accortlo, port:1n\o• 
•1 a bnso do van t:~gcus l'cciprocns ; sondo 
:"sim, não mo pnroco quo srjiLjtisto I'ostringir 
ao desapropriado o uiroi\o elo ac•tuisir,ão do 
tort•onos n:1s novas via; nbct•ta<. 

Note-se aind :. que esta t!ispo<ir;üo legis· 
latim Cl'el~ situações flifficillimas. Poço 11 
:tttenção rio Senado p:n•a ostD dispo.;itivo da 
loi quo vourolct·: 

"Si n ucs:tpropriaçüo tirm')lOl' fim a abm·
tut•a ·do novus mas, sor:l f,tcultnuo o.o pro· 
prícta~•io quo uccnitar a indcmnízaçi\o por 
accol'do~ a u.cquisi(~ã.o J.o tm·1·cnos n:~:-; novas 
vias elo communicaçfi.u, ei os huttVol~ tlb~jJO~ 
nivois, flxndo pelo J•espcclil'o Govrt·no, o 
preço minimo, int!opondonto do concurren· 
ci:t. li-

Duus. h)'puL!ut.sos, Sr. Prnsidcnto, poderiio 
OCCO!'!'Cr, l!'iltando·SO dO UOSU)li'OJl!'ÍllÇÜOS pura 
a.l:wg:~r 011 JllH'it' l'Ui~~~ OU na. U.bot•CUl'iL !la. 
nõva vi11 tio communicaçiio se l'crom os dons 
laclos Jas antigas ruu.;.;, ou :;ú um. 

Tomamos o Cíl.SO dn n.lu.rg1tmcnt:l o ú~om· 
plifirjnemot-o. Snjlpnnhn·sc que so protonde 
alal'g'1tl' a rua do Ouvitlor: ou o al:u•giuncnto 
se faz :'L cusl.:t 1los duu:. lados, "''do. um. Na 
pl•imoit•a ltypothO<O U:ÍIJ IUL SOUf'DS do .tot•ro· 
t•onos. 

O Sa . .To);ATI!AS PicDnOSA- Si essas pra
Pl'iori;:~dc:l Ci\•Ot·om fundos, gru.udes l!Uintacs, 
pntlom fica!' sobt•:ts. 

O Sr •• BAII.\TA R1m:mo- A hypotltcso ó 
in:t•imissivc! na cidatio commerci~i. g• ato 
dol'nito l:t,tim:wc! rtllo ne.st~s zonas a 11nivor· 
salillaliD tfus pro;lio.; nem tlo t'OSIII'VIIt.urios 
tio ai' dispüom ; J•o;pir<t.m [loi:ts ·janellas o 
pot•&aS. Qu:trtdO iLSSÍf\1 UfiU ruz;o, pcrtni&tfria 
v. g,, rtno lleas;tl cum l't•cnto P'J,J':L !L nova 
t•ua um quintal, o rostu tio .um l'tu!lio da casa 
rlcrnoiirla om pcu•to I 

O SR.· .ro~ATHAS Ptmuos.\- g; pu!' iasr 
mesmo que o Governo pó lo yendor llss:ts so 
ht•ns a rtnom tiver .siflu lll'opriotat•io do tot' 
rono. 

O S!t. B.m,I.TA Rnmao-Sim,.sonltoi•; V 
g~. asttt SUJ.\'~OJ'Íllrlo a.s divoL•s·~s hypothese· 
que poderão occorror. cart~ ·um" com sut 
solução rlillrrent"; chog~rei lit. 

Por outro lado, tlind!\ ollo mo Jlai'occ mo· 
rocm•I•ep:~ros, o vom a ser limlta1' no cidntliio 
que tonb11 oniJ•atio om accordo Jlnra n, dosa· 
propriaçiiu, o sOa olle, a compr11 dus tol•J•onos 
DfiS novas vina do oommunicaçiio ; porquo 
esta l'ostricç[o ao diruito do vcndm• e com· 
}li'ILI' 1 

Como ln dizendo, Sr. PresidGnto, si o ~lar 
gamonto se f!LZ dos dons lrulos, os terrenos s 
podot•ito sobra~• do alinh~monto pnrn o fundt 
a oncontrar-so com a. outra t•ua o, ou toet 
capacida.te e fórma pnt'it nova constt·uccii 
regular ou não. E!Sll mesm" hypothoso 1 
pot!urá verificar. quando o ailnhnment_o f 
tlzoi' t!e um lado só. . 

Sei bem que o acoordo fnciUia lia podo1' 
publico as tmnsncções do dosnpropriaçiio ; 
.note-se, por6m, que t~mparn tambom o inle· 

Ern qunlqtter do.i casos, do duM urnn: ou a! 
nlm da nova run passou pelo fundo do propr 
dcsaproprl!Lllo, de mudo a ficar representai 
pelo fundo dn O~SII dn l'llll que lho for pai'( 
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!~la, ou pelos fnn!los das casas situadas nas 
runs quo lho forem perpendiculares, nu entre 
esta linha, face marginal dn run, o os fundos 
1los outros ~rcdios, ficaram terrenos, faixas 
do solo mais ou monos regulat•cs, de maiores 
0~1 menores dimensões. · 

Essns faixas de .tot•ronos ou toem as di· 
rmnsõcs o conformações cxigiYois pat•a novas 
c()n:;tt•uc~üos, ou niio. 

N'a. prlmoit'a hypothoso é um tct•t•ono a 
cons!l'ttir, n edificar; na segunda. imprcsta· 
v-ol ; snppoulta·SJ uma faixa de terra, ob· 
longa ou triangulnl', do anguios Íl'I'ogularcs 
!lo dotlS 011 Ires 011 quatro metros, pol' 
oxomplo. 

0 SR, Ju~ATIIAS PEDI!OSA-Niio valo nnd~. 

Uma voz que a ndroinlstra~ão não o pro
Ilibo do adquirir o terreno á von~a. antes 
o pi'ofore oro Igualdade de condiç~os a de 
cortos concurrontos, não sei que elie tonh~ 
o direito de queixur-2o, A prcferoncinjl\ ê 
um favur. . 

Nao, Sr. Presidente, só serão ,justas a& 
leis que ros~citcro os direitos do lodos, o 
que a todos d1strlbuam os mesmos encargos. 

A pt•eforonciajtt é. um fu.vor, um privi· 
leg!o, o valioso, · 

Nestas questões é preciso sm• muito me· 
ditado, porque cllns são gravlssima~, e ar· 
riscada; ou perigosas suas soluções. 

Tive neste assumpto um grande mestre. 
Talyoz da leitura, que aind11 muito mor;o 

fiz do livro do Haussmann vclu·mo n paixão 
O Sn. llATtAT.I. RmEmo- E' isso roosmo, Jlelas cousa; municípaes, c o·recelo. dtllla! .. 

nnl) vale nada para níngucm, mas. para a Recordo· mo que houve um~ avcntda cuJa 
admln islt·a~iio uo\'o ler o tem um nior aborl.u!'<l foi planejld~ o comoçad~ por osso 
real. grande patriota, a despeito das gravíssímn> 

DllSde qno o tcr1'cno quo sobrat• Jlossa ad· accusaçõcs com quo u torilllllat~ na honra, 
:rnittlr uma const1•ucção na qual se rospoí!om ínculcnndo·o como pr•ejudicial aos intero;scs 
os principias da csthotíca c dtL hygicue,caho· da tmmicipalidado por obras do valor .jn
so m regra geral, a munícipalirlado dovorá calculave!; si me não falha a memoria foi 
vcn.!c(.o a quem o quizm· coníprar o mais Avonída da Opm·a, . 
der, o wsso cnso porque limitar o direito do A.podro,íarM!l·no, msultaram·~o, processa
ccmpt•a ao cx-prop1•ictario desapropriado 1 t•am·no. atO. Ello mOt1'en n~ mtso!'la, como 

POl'quc sô e'lo te, r, ·t 00 d · ,. 1. na .mats angustiosa obscut•ldado mort•cr~m 
. • : I o 11101 o, a 9111ll 0• os que coro ollo serviram, . • · · · 

llimndo o Govci.~o o ,Pr?ço mlmmo, 1ndopon· A o um, porém, caminhou 0 concltíiu·Stl, e 
àcnto do conco1 JOJICJa . lo. municípalída!lo do Paris não só cobriu 

O S11. Cow1o E CAMPOo- Por~ no cedou o to~ as as dospczas quo Jlzora, coroo lucrou. 
H~u tmmovel; com clla pecuniat•iaroente. . 

O Su. JlA,UT.I. RJDE!!w - ccdou niio: niio Isto quor dize:·, St•. Presidente, quo ,obraE· 
cidctt coustl n·onliumtt, cnt\·ou o1n nccot·do do!ta natm•ox~. cmprcllend!d~s c rcalJza.das 
p:ua a dcoapropriaçKo, o ou jú. •lomonsLrel pot• quom lhos conhoco· o. segt•ed_o, routtas 
•itlO o accordo n~o era só de vantaNom para vezes abrem mln'gcm tl comp_1msa~ao do era· 
n ndmínístt•nção, ma~ pa1••1 o propriotat•io, l'lo publico. E' pr~ciso que nao so.faç,a uma 
poupando~ ambos as delongas o despezas do lei de desaproprtaçao que ~ó autoriZO a dos· 
p~oeo>Jso de dcsupropcía~ão. · p~za.s, mas que tarobom gat•anta lucros pos· 
. SIVOls o honestos. · 
Ora, o tcrl'Ono quo l'llsuHa da t•ber•turn ou São as.'l:ls con~ldcraciics quo roo domovc-

nln.rgame~to d~ t·u~ augmontou do .•~Jor ram 11 formular no§ 5" a seguinte omond~: 
~t~to mn1s, quant~ malol' ~.o boneficw que •os terrenos que sobrarem dos immovols 
ll)ollllou pau~ u.luc~.t o_ndJ c~tav.L col~ocado dosapt•opt•iarlos, quer parn a abertura de· 
o, autii((J ~re?lo, po1s na o sart~o condiçocs do novas vias ·do coromunícnciio, .. rtms, ave
l,alorlznçao ostPs "di VG!'S~s ci~,!Uontos: l~r~u· nidns, !Joulevnrds ou pra~as,quor pa~a l'Octi
la. de ;u·~·du'O~ç"o, ortcnt1r,"o, colloc,tr,.w, flcação de·~linharocntos, ~m·ão vondtdos po1> 
arborlz tçao, o te, I concut·roncla, pl'ofot•int!O·SO entro os concur· 

· Porque não podm•om óutros concOI'J'or á rento~. cm igualdade de p1·eços, nquollcs a. 
. ,po.ise dos tot•t•cnos n Yendcr-se; obtontio-os quom tac~ tot•renos nproYoitom po1• serem 

pelo maxlmo pro•:o quo alcnncaroro. ficando Umltrophcs dos lmmovols que possuít•nm.• 
a dl~oito do adrrull'il·o pelo mínimo que do· Dosto mo~o garaur.o-so o lllt•oito do ox·pro· 
ierminru• o <lovm•no, t•csorva~o no OX· pt•ietat•lo o respeítu·se o de todos. Quem qnol' 
pl'oprlctnt•lo f Porque ossa oxcopçíio 1 o an. quo seja po~oJ•á protenllcl' terrenos na no\"a 
ligo propríoturio niio foi •lesltpt•opt•lado por rua; a conourroncia cstabalocorá · n regt•a no 
sua ,·ontado, cofiou 1\ exigencia da admlnls- pt•oço, 'o:a preforoncla o !lil•olto na immissKo 
t~ução; o ou n[o vejo justificativa pa1•a a ila posse. 
supi'Omacia do tlirolto quo so lhe que1• con· Pelo :sou projecto ficará o nobre Senador 
co1er sobro o do todos, o com prejuizo da inhibluo:de possuir tort•enos na avenida. qui) 
adminlstraçíio. · se vao abrit• no Dbtrlcto. Fo.let•al, e quo, se-

~ ,, .. ., 
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gundo mo consla, se chamnr.t- Avcnlua do termo de comparaçiío para o proço vonal C: o 
DQilpotismo,porquc creio quo n~o po~suo~ro· totTono u dos tort•onos proximus. Si o pro· 
dlo! no. traç1do que so planoja. Nao sot ao pr!otarlo proximo no lot'rono se romtsar a 
S. Ex. sabe que vao set• chamada assim! compl'ltl-o, a admio!;traçiin lho d••sapro· 
(Riso.) . · priará o prodio, ao qual aecroscará o ta! ter· 

Resolvida a questiio,quando o terreno quo reno, vondondo-o por coocurronc!a. 
sobrat• pud3t' ser, por suas dimensões o con· Dooso modo rcspoitnm-so todo; o; direitos 
llguraçiio destinado a alguma comtrucçiio o aalvam-so todas as convenicncins. 
resta uma ltypotbcso do quo não cogita o Nem so diga quo ha violoncin cm prctcn. 
projecto, nem a Commissiio cogitou; o o caso der quo .um propriotario comp1·o o terreno 
cm quo ·O tort•ono t·cstanto nom pot• sun.~ do qua!'tiiz niio pt·ocisal'; a v,olench existi· 
dimonsõo>, OCIU pot• sua confJrmação ou 1!- t•ia si .o !lo fosso obrigado a compt•at•, q uizosse 
gurn. pótlc ser aptoqvo!tado p:u•a a con>lru· ou não; uma voz, por<lm, que ollo tem o di· 
cçõ:o· do pt•otlios; supponha-so uma ncsg~ rei to de rccUSM a ltnnsacç[o, a !Jd~ do vio
do.torra do dons ou lt•os ou quatt·o mott•os, lencia dosappnroco. 
oblonga, triangolar, ou com qtnlquot• outra Si so po~mitte ao propriotnrio o direito 
llgum goomott'ica. W como se vê um tert•cno do rocu>ar a IWLnsac\·ão, porquo oito lhe con· 
t(UO não tom utilidade pat•a a adminlstraçiio, vêm, como pt•ctondot•·so obrigat• a municipa. 

·nem para nonbum particular, porque nollo lid tdc a tlcat• com um tct•t•cno que não tom 
não se poJorll fazot• construcção alguma utilidade, o qno podot•li proju.lic:cl·a, j~ altc. 
util. · . rando o alinhamento da ruo, jtl. wansfor- . 

Como fazer ? Deixai-o desalinhando a nova m1Lodo-so cm dcpJsito do immumliuies? 
vla. do· comunicação, deposito obt·igado ·de Si a munlcip 11idade tom o dirJito do dcs· 

·quanta im:nuJicic houver 1 Paroco quo não .~propriat• prmlíos para roclificm• alinhamou- · 
sot•tl ·razoava!. tos, porque dolxaril (\e tel·o nost~ caso 1 NKo 

O SR. Jo:'I,\TIIAS PEDRCSI.-Póde-se adju· inoiJo ollo nodo l'ectlflcaçi1o donlinhamonto? 
dic.,l·o .a um dos vlslnhos. E' 0 meio. Cortamento que sim. Logo a dcSlpt•opriuç1io 

do lmmovcl limitanto com o tol't'coo impros· 
O SR. DAILATA RtDE!Ro- E si o vbinl1o tavol não~ uma vlolcncia, o menu< o sord 

niio quizo~? porque o do!apropriado podor1l comprai-o 
Desculpo-me o nobra Sonadnr ó modo pot·· dopols do oncorporado a o!! o o torrono- c 

que fot•mulel a pergunta, não ~ dosattonção torá a profo1'oncia a qnalqmr outro cm 
n S •. Ex., ma; a pt•os;a do aoabar, pot•que o iguall!ado do preço. · 
cansaçoj:l m~ vao chegando. E si o visinho Por osso oxpodicnt~ a administ1•aç1io va

"niio quizer comprat• o tot·rono 1 Niio so;·á li· lol'iZM'á o tm•rono do3valorizado pot• suas 
cito dar-Jh'o do graç~... . nondiQLio; cspeciacs; t•octinol .o aJinh:omcnto 

o Sa. Jo)IATIIAS PEDROSo.\_ Si não tom da vh publi(l(l. o l'CSpoih o diroilu do pro· 
priotario,niio o obrigando a cornpt•ar um ter· 
rene quo ello não quet• aJquirlr • Yalcil' . .. 

. . O SR. ll,,MT.\ Rmemo-Tudo tom valt>t', 
0 SR. JoNATlJAS PEDROSA- Da maneira 

pela qual V. Ex. fullll., a cousa não tem n~· 
nhmn valot•; Puis si V. Ex. diz que o ter· 
rono 'niio pNsta para nenhuma construcção 
util. 

O Sn. BAMT,\ Rm~mo-Todo o valor ê 
l'clatlvo. E>t~ tort•eoo, que não poderá· pro· 
star para nonlruma construcção utll, nom 
por .isso do!xa1•á do ter valot•. .· 

V; Ex. achou a solu~1io do Pl'oblom~; d a 
<tno v. l!.'x •. icmbt•ou -o \~rt•eno devo ser 
·adjudicado ao visinho . pt-oximo; sómonto () 
pt•ooiso ostw at•mado com a ·solução para o 
caso cm que osto não o IICOoito, o a solução 
devo set• 11 seguinte, o ll a unlca que .existo: 
A Munlclpalldauo mandará intimar ao vi· 
~iuhu pt•oximo do terreno, ao qual ollo mais 
posJa aprovoihr, a quJ o compro, roque· 
rondo para isso a !mmlssao do posso, oal
cula.do o valot•. por mott•o quadmdo, o que d 
lilc!l, partindo desta basa, o tendo oomo 

Esta hypotlteso,Sr. Pt•osit!onte, roguloi Olli' 
seguintes emendas addil!vas sob ns.ll o 7, 
todas connoxal com a matorla do § 5.• de 
projecto do lo i a que tambem olfJreui.omon~ 
da; oil-us : · . 

« § 6. o Quando os tot•t•onos que sobt•a 
r·om nn:s · ltyputhcscs do paragrapho antece. 
dento for~m representados por• f11lx~ do chii• 
que, poi' ~u~s poqnonas dimonsõ~.i ou .Irra 
gulat•idatles do !Ut•ma, nlío so prestarem ' 
constr•ucção utll, do nccordo 'com os rogu 
l$tnontos munlclpiiOS, se lntimat•á o dJUO d 
immovollhnitanto a rcqum•el' a imrnlss1í 
do posso poJo valor vonal quo,tivorem ndqu 
rido os tort·onos desse local, con.;cquonto cl 
bonoficlo que sotrrou. • 

§ 7. o Na hypotho>o do§ u',sl o tio no de in 
movei Um! tanto do terreno do quo trata. os• 
mesmo paragrapho se rccusat• a requer• 
a immlssíto do pJsoo, so. procodot·~ 1\ dosapr 
priaçiio do so1t lmmovol,qnc, inoorpm•ado ' 
alludido terreno, sorti vendido cm conct 
ronoia. 
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§ 8.• O valor do terreno de que trat~ o 2.' A que titulo Jocatarios rcclamariio do 
§ 6• sm•á calcu!atlo por met.l•os quadmdos. > Govm•no, quo com olleg nada contmctou, quo 
Do~so mudo, St•. Prcsi<lento, parece-mo. com c !I"' nunca so eMnntrou? 

:llcam resoll-idas todas as que.tües originadas 3.' Si os roclanmntcs provarem quo teom 
do§ 5" do prujccto de loi em discussiio, quo direito (ts bómfcitorias que Vlllo'rízt~ram o 
alludo á hypothese de sohmrem dos prouios immovol, provado ficai"~ o valor dollas. · 
desaprop!'mdos, para a a!JOrtura do ruas, Pot•tant.o, n. que vem o accortlo, e como so 
1orl'cnos om disponibilidade. suhmetto a revalidação ao cl'itorio do Go· 

Per1gosa, St•. P1•osidonto, ~ a tloul.rina vorno tio decidir como for roconbeclu~monto 
tonsagrada pelo § 7", alt'm do outl'as pazüo.~. justo, pa1•a fazer o pagam11ntu? . 

. ]JOraúrit• mat•gcm a laJ•gos abusos. - .J." Qumn tl que titz .o J'econhcctmento tia 
· Diz este p·.rngt•apho (lendo): •<Quant!o os justi~a. do quantum para 6 pagamento? . 
loca ta rios reclamarem, om tempo oppurtuno, 5.• A quem pagartt o Govol'no? 
qun.lqum• indemniznçno a quo tenham JH'o· Distingui as questões envolvidas no texto, 
vndo direito pot• bemlcitorias nocossarins ou appat·ontcmonto singelo, desto pat•agrapho, 

· utols quovalorizcm o pt•ctlio, 011 pot·lmvcrom para provocat• sobro ollo a attonção do Se
t•econstl·uído o prodio ilntorioJ•monto á-pi'C· uat!u. 
sento loi. o Goycrno rodará cntrat• om ac- Relov:•, outro ollas, tio todas, uma, oxaeta
corl!o com ollcs, pagando-lhos 0 que forro· monto a m:~\s importante, •~ segutnto: si as 
conhecido justo.» boml'cltot·ias feitas polo loc:.tario, ncccssa-
E · l'ias ou utols; valoriz:tram o prot!io, isto é, 1sto paragr:.pho jnstinca as consctloraçõos dot·nm.Jho valol', ou, si ollo 0 rcconstruio," 

1uo llz u )lt'DIJosito Jo § 2' o rt omond\L quo va!or das bmnfeitot•ias ou da t•cconstrucçlio, 
ollm·cci. Tiio·Vilga.s c inccr'tns sã.o a~ d/:iiJO· ·.1 l' d · 
slçõc.~ daqtlello Jlal·a~I'Uplto ([UC no.• to se t'ni j;'~ accrcsctuO ao· Jll'O< to na osapt•oprtn-

.. <;[to, nem ti possível quo dcixasso tlc sol-o, 
]11'0\'Õa ltypotltcsc Je reclaumçüc.~. o o moiu · · 1 I' 
do J·osolrcl·us. Bastal·ia, SI'. I'I'C>iJoutc, este :tt~ porque sor:\ imposslve ava mi' um 

p1•cdio boncficiado por bcmfeitorias nocossa.· 
(}(}foito quo agoJ•n, ú ... n.Jiouta.do j)olá, p!'OJH'ia rias ou utoís sem lovu.l·n.s 0111 cunto; Ioga, 
lei )'ttt•a aconselha·.· o Sena.Jo .a accoit;tr a citas L mm calculad:~s e pagas n:t dosapro· 
~monda <JUO oll'ereci, on, mrlltot• :Linda seria, pt•iação. . 
a sujeit:n• u lei a novo estudo p ll':t 1•cfundil·n. Assim son.to, como Jlag:tl·as sogund11 voz ·1 

S:(u l:Uit:ts, j.ftu vat•i:ts o imprcvisf.11s ns Domai>, que tem que vm• o Govm•no com os 
quüsWo~ flUO as dcsrl}H'opt•iat:üG~ suggot•om, locu.tal'ios 1 
na ltypotlto;o de l'ecun.;tnler;ito tle cidad,s, Os Jocat~rios quo fnzom bemfcitorias cm 
(LUC u o.o;mcro do lllgisJadut' devorá convol'git· predios do t~luguor, ou u.s l';~zom por conta. 
:t ovital·as; Ol':t, o ruais not:~vol dcft>ito tlosta propt·ia, arri.;c:m<lo·sO a put·del·:t;, 011 pot• 
lei é quo clla as PI'D\'ocu, c, provocundo-rts, conta 1lo propt•íol.n.t'ÍO, JlOL' coull'llcto que 
t!elxa-as sem solução. · I !tos gal'aoto ,, rórm:t de indomnizaç[o. Bm 

llio:mnplo o •lomon~traçfío do qno venlto <tualquot· dns hypotltcscs, o Go_vm·no mula 
:tfllrm:· ndo so tl:t com este ~ ;o·, Com oífoito, \O[[[ qno ,·m• com altos <Jitando aJusta 11 -tios· 

. não pudcrirtm snbsisl.ir du\•itla; snili'C o di· apt·oprjaç"o, o ao pt•opri.JI:ti'ÍO ~ompoto .in· 
rcito :t tntlomnlz •ção por bcmt\JJtorins nc· domnizaJ.·os, ou por oquldade, st ns bomlm
ccssaria.ç au uteis, como aqui 'de diz. si no ·tJI'iaN nüo fot•am ajustadu.s, ou JlOl' Uuvot•,si 
§ 2" ti vosso ostc Jll'ojecto do l<•i "ofinido o esl~ pPcVellltla a ltypol.ltcse pot• cuutt•acto, 
qtto ontemlo ;m' ruconst1·urt;1io, que uiio ~ Não lmll.;(ino" situação cm quo o GovoJ•no 
siniio a umnl'uitorio. neceosaJ•rc o util, c ro· tonh~ "o ajustar o vulot• de bomfoitorias.com 
guh~~so uessu cu.so a. ind(lmnização, como o locatarws, 
tlz nu emontln que apresou toi. · E um ~~·avisámo tlofo\to deste tlispositi v o 

Feitas estas consltlcruçiics, l'ollict\lmos 80 • Cl'caJ.n., forçando a orclem o m1n·oha u:t.turul 
· bro o ~ •• dos l'.cctus. , · 

· ' · · Que o caso so ilê,como.o porque deixar tto 
Aconsotlta·so '!110 o Governo ~ntro om ac· Governo 0 dit•ettu 1to ontmr em nccordo 

corda com os !ucntat•ios, pagnodo·iltos o quo para 0 p~g:unonto do quo fot• roconhocilia· 
for l'Cconlwcitlnmonto justo, ·quando el!os om monto justo 1 Poi~ neste mesmo puragl'ttplto 
tampo oppo:·tuno roclamarom irulemni?;•çrioa niio se Jll'csumo quo os Joc11tarios P''""m·a•:• o 
qno tenham pt•omdo <Iil•olto pm· bcmleitorias dil·eilo <i roclmJtaç<To 0 mais que as bam(u>lo· 
nocessal'ias ou utels quo valorizem o predio, J'irts vaiol'iZ<II'am 0 prodlo 1 o tllrotr.o provado 
ou po1' o ltt•vorom t•uconstruido antes na pro· 0 ·o Vllior das bemioltorlas nilo siio os dous 
sonto loi. termos tio. pt•oblomll 'I Que falta para do-

Como so YÜ, l.udo tl vago o indollntdo. tinir a. justlç!~ do· qtcanlum <lo 11ttgamanto ? 
l": Quo d que so ontontlo por tempo op· Porque 'razot• tio Governo nrbttt•o tio julgado 

pol'ltuw par~ n roclamaoão 1 . tio direito 1, 

··.·· . "···.I 
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A mim, Sr. Presidente, p~roce que prcfo- contr:t ~ tlemoli~lio um untco protesto: o 
rivcl ser'" ovita1• a situilçlio crcada por cato prcdiu lui dcmoli<lo o ficou no chão, 
dispositivo, o é cet•to que ollo dará o1·igcm a Ot•a, com o<l.:t expcrioncia do :trbitt•os, eu 
lutas inlet•nünttveis; om todo o caso, o pttra só os accolto purqno :dntla nfto so in\'entou 
tanto quanto possivol pouptlr ao Governo as cousa mttlhor. 
ditncultlados o pcl'igos do lntorvil• na quns- Vct•Jadoim iniquiilatlo o arogt•a ostabclo· 
tiio, como juiz o parte, o quo, além do mais, ciJa pelo§ uo, Nem concebo como aatloptou 
não mo p:u·oco digno nem mor:\1, sujeito a o dolbntlou o nobt·o Senador: por Set·~ipo. 
duvida :;julgamento do arbitres, na seguinte Diz csto dispositivo: 
{)monda quo oltoroço : < Qu~ntio no pt•utlio dosapt•oprindo hou\'or 

«Ao§. 7.' SnMituam·se as palavt•as-pa· gt•:tntios i~stall:t~üos, con~o tio machinísmo~ 
•ando.sa u que for reconheeldamonto just1,_ ~m fn~ccwnatltOt~to,, o hol'ct'D? poderá, " 
pelas seguinte.; : pagando-lhos 0 ciuo for .J"Igm· ;usto c cyu•t"t'"o, tndemntzaJ•,ou fazer 
arbitrado polosarhitz•os :~e1uoso refoz•e o§3'.» á sua cu.;t~. a .tlcspcza _ do do;monto '' 

. . _ · tr11nspot"lo •lcStllS zn;tallnçoos, ou apenas au· 
Accezto ~ at·bttl'o porque nno _encontro xiliar com umtt pat•r., rttzoavol os gastos de 

:zno!iJOl' m01odo resolver a quo.;tao. O tal trnnspo1·to.» 
JUry monos umda me seduz. Poder•,! si julyar· jttslo c equitativo diz a 

Qu:mdo Prof"ito, Sr. Presidente, Moi 11!· lol. 
:;umas '<ezes com arhltros o sahl 1o~rt1do. · Quaos siio os elementos em que o Go·. 
Surgin·me cada sentença arbitral a p'ropo· vot·no ropotlsttv:t o >cu jnlg:Llnent.o da jnsf.iça 
silo do prcdios, que ou, que nem mestre de o tia equitiatlo tln inilcmoizaçTio1 
obr.ts sou, fica v" assombJ•atlo. Como estamos POiS ha,·cr:t, St·. Pt•csiilonto, algumn ltypo· 
ti convorsal' om familia, ombora não >ojrt o thoso em que não sojtt jnsta, o não . tligo 
convors<Ldm· dot~ mu.is to\m·a.voh; (naa 11poi- cquitt~tlva., JlOl'quo o ca.:-;v não ó do oquid.<Lrlt't 
ados) roproduzh·oi uin caso que illustra a que o Governo Jl:~,guo o Jll'Ojuizo qno dou 
quo.;tão. Tt•atava.so do um pt•otiio que om a uma litbl'ictt muntad~t, que suspendeu 
minha opinião ameaçava imminonto ruina, o o sou trabalho. o.<tancou as f.,ntes do su~ts 
cu vivitt angustiado na provisão tlo vcl·o dos· rend:ts, immohiliz '" o sou capit:tl. foz cess~tr 
n.b;u•, fn.zondo algumn dozonas !lo moJ•tns, a propagn.ndu. de sua int\ustl'ia.?! Pois 
ManJei pt'ocodor a uma vistoria a•lmloiitra· haYertí :tl~tuna hyp1thesc em que não s~jtt 
tiva, para a qual nomeal'am-so arbitras.. jusw iudomniz "' a quem trab~llm huncsttt· 

A iwpt·ensa invo•tiu contt•a mim pvr tor monto o que a&<itn lwnosl.~ o nobremente 
a.tlopt~tio Calro~oluçiío. Nessa commissão do eoncol'ro para~ t'i'lueztt pubUc:t o p:tt•ticulttr 
pot•lr.us houve profunda divet'~uncitt, o a dtt Nação!! · 
opinião, vencedot•a i'oi quo o pt•etiiu cst11 vn tão Pois· os Jlt'OPt'iotwlo$ tio unm r~bl'ic:t 
solidtttrtont.o ot•gtti,lo quo alfrontnva ainda qualt[uet· ~no oll~ seja, :Llguns a.l.~ Jlt'CSStt~ 
um soculo do víúa, com n.nnos! 1•usns cm não cinba.t·açttl' a. acç~u do Guw~i·no, 

O tomvo continuou, poróm, sua ob1•a do í'uzom pnmr smts mucllinas , ap:t:;.Lm o lhgc 
· úe~tl'Ulçãu, o, puucu depois, 1luus ou trus .mo· úrts en.[deiras q no a.':3 movem, PJI'Ü!ntpoq ~o 
zes, os:.-:n mc:-;mo pl'odlo cntl·n.vr~ em ·verda- tnn alguns cl\SOd, tlntlúl';L SOl' longlí i os~tL 
-tleiro pot·iu<lo do desabamento·, clonam o sou eomutct•eio ; pordom opm·at·to> 

Angustiado pola probt~bilidado de uma ca- habituatlus ao gonot·o do i ntitlStt•it~ 'i uo oxplo 
t~stt•uplto, quo mo pllt'Ocia inovittiVOI, nu· ravttm, om!ltu, sull'rom pt'Ojuizus lUc:tlculn 
.moei u•e; novos pot'ltos tlat•a vistorit~ atltni vois o t~lgumas \'Ci.cs soro qucix.1, ~"m Jli'O 
·nistru.tiva. E:,tos O!'igira.m u. llomoliçãu ut·· tôsto:3, e não torã.u garrtntl:~~ un. lct.do sor t 

gont.é, tmmodiata, o em tues conut~ües Iili desmonto, a cnntlucçiio e t•omonto dos seu: 
elltL folt~ qno, PM'a poupn~··so a vida dos m~ehlnismos J'oitos tl .,u;tn do Governo'! 
oporat•los, l'ui indlsponsavcl oscurar o velho Essa lol, St•, Pt•c;.ldonto, -Dilo ó sti anti 
casat•ito. Tm·minnda a demolição, na qttttl liberal, mllis tio que isto, niio 6 lttnmna! 
ftz empenho qne se consorvasscr t:mto qtwnto Pois ha quem se lmnbt•o do tirar ~ alguor 
possivol o matloh•:tmonto, mandoi t·otit•~tr a o sou instrumrnto- .tio tmb:Liho, mnd:1 qu 
oumloit•tt, constttuitla pot' um madoü•o do sejttiOtttJlurttriam.rnto, som que o mdomntz 
mais do palmo em quadt'o, desses que ,,s do; projulzos que tal pt•ivução lho acarroLn 
nossos antup:.ssados empt•ag:tYam om taos T11nto tno ospanLau, St•. Prcsidonto, ost 
casos. dispositivo do loi, quo,dopuls de t•omomot·o 

As suporficies estavam todas gt•otadus o, no no meu ospirllo tutlo quanto sei a t•ospoit• 
ponto em que se abarc:~\'tt com as .. uns miius pt•ucut·ei l'evm• o que se tom oscrip'!' cm 
a ospcssurtt, como que cintando-o, ollo so ttpplicaçiio a esta hypotboso, o oila il tao a 
osfaroiuva cm pó ftno ogmnulado; mandoi·a surda que nada encontrei. E, por mais ql 
pôt• oro exposiçtio, A prova foi tlio positiva lesse o meditasse, não pudo figut'M' a hYP' 
-o convlnconto que ulio se lov~ntou mais thoso em que o Governo niio dov~ 1\o 11 

Sanado V, 11 , iS 
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tlustrlal indemnização pelo desmonto, 1'0· é ba1•baro o, mais do que tudo, tllmmoral
noonto o cal'rctos dos seus machinismos, pot•quo O o salYo conducto dos mais indignos 
r1uando prccisat' dosallropriar o pt•eiio om conchayos, das tranquibornias mais oscan·· 
q uo alie estivm· Insta lado, o taes dospozas dalusas. ·' 
não tiverem cnlrodo .no calculo da desapro· Na hypothose que nos'pt•ooccupa, Sr. Pro .. 
priaç[o, sidcnto, dovo-so sor sem pro vigilante contra 

·Pois o Govm•no, para apoderar-se do predio, os mil ciladas da astucia e da f1•audo; mas por 
não o paga a sou dono ! Como poderá dos- termos de nos prevenir contra os máos, não 
t1•uir som pag.tl' a muntagom dos appaJ•olhos será justo adoptar providencias quo preju· 
noiio installados 1 Montagem o carreto não dlquem os bons o iunocontos. , 
t•oprcscnltLm valores dospondldos polo pro· !lu prosnmo o quo so pretendeu acautelar. 
p1•!otario ou locatat•io tio p1·odio ? Como Caso llouvo na França om que o immortal 
obrigai-o á 1:onovaç~o destas dospczas accres· P!•ofoito· do Pal'iz, om situações anaiogas ds 
·cidas do do.;monto, som intlomnizai·o 'I reguladas pelo § O• desta lei, só pela subllloza 

Não O a mac!Jina o br.tço protluctol' do in· do que ora dotado conseguiu salvlll' os cofres 
duscrial 1 o lnslt'ttmonto do' sou trabalho 1 municipaos do desastres fabulosos. · 
N'ão é c<~m esse braço mecanico que ollo on· Mas, S1•. Prosidonto, apoznl' do oshrem 
t·iquoco o onub••oco o p:tiz 1 nfío é com oile registrados tacs l'actos,ollos niiojustiflcariam 
que faza suapropria Jortuna 1 não O cilou. ·UIDjlroccito logisiativo iníquo. Com obser, 
alegria do dozonas do familias, o ar que as vaçao attcnta, doliboraçi'io mpida e exoc!!Çlio 
Vil'ifica, o pão que as alimenta? E quando prompta, pol' via do regra, se evitam os 
se apaga a c:tidmm daqucilas machinas ,não estratagemas da fraudo, ft•ustam so os planos 
deso3 a nuute sobre o la!' ,Jo pobre, procmsoJ•a dos camlhoiros de lndustt•ia. 
da misoria o rlo cJ•imo?'! . · E V. Ex., St•, Pl'osidonto, compl'ohcnJe 

Não! Isto não é po.sivoi. J;t não poço ao que o artigo da lo! quo· criticcuó previno 
nobre Snnador qno sci:t legislador; peço-lho uma das fórmas tln fraudo, mas não evita a 
quo tenha c"t'!lção. Pal'a logi~iar é preciso onLra; pois, si a incerteza do pagamento ou 
sontir, sJr hum:mo. inàomntzaçlo po!' parto do Governo dimi· 

Ha, Sr. Prosirbn to, q uom sabe, um coJ•to nuir;t o numero d~s tonta tlvas de ·installacõos 
calor na minha phraso ; ~ quo Jlnsse assum· industrlacs phantastlcas, a oxplot•aç[o ar· 
pto ou mo sinto dcanto do quadro> que dia· mnrlt teuda ao lado das verdado!rar;, .para 
l'iamonto so rept•oduzom a meus olhos. aufJrlr lucros, creando h)'pothcses que se 

Drpois que, pot• .disposições legislativa> o lJaptisam com o appoilldo do justaj o equi· 
pela crise e'onomica q e nos aisoborba, os tativas o que ontrarão.assim no rogimeu 
arsonaes soo> vaziaram o a industri~ ontot•- do§ Do. 
pe~cu a sua marcha, ~ incalculavol IL quo Cuntt•a o pt•imoiro genero de em busto dls· 
g1'1lo vao attingludo a tiogradaçiio physiulo· JlOI'á o Governo. de motos do fiscalização quo 

.gica nesta cidade ! Eu não sei si seria hy· não podol'lio apt•ovcitar no segundo. Mas, 
perbolico affit•mar-so que a gor:.ç[o quo o asco quando assim nno fosso, e ainda molmo que 
ugora, oxcopção rio> privilogiadoo do dos tino, corresse o perigo de cahir cm alguma cilada, 
osttlliLtaimonto conúamnada :i morto. por constat• da lo! a indorim.zação como pro· 

Exprimo-mo assim pJl'quo, como molieo vldeneia ~;or.,i, prt·~ando o .que não dovosse 
olioieu, dos~o o subo a todos os nlvois; on· pagai' a um ou nalguns, niio sori~ ,justo que, 
troem todas as easl~; no pnlaeio do rico o pur uma disposi~ão de car~etm•J•cs~J·ictivo, 
no ~lborguo do pobt'o, o vejo pot• dotLnte.do abrangesse 11 todos, podendo eompt•omotter 
mim passttr uma ge:•nção quo a misoria dege· interesses rospJitavols, o ·bem cstat• p11blico 
nera desde o vontt·e matm•no. e p:trticuiar. · , · . · . 

Como,Sr. Pt•esidonto,om umtt situação tão Estas considor. çõos lovliram-mQ a.fot•mular 
desgraçada, amoaçlr n industria com mais a seguiu te omondn no § 9•, Onde so diz «0 
um golpe, expondo-~ aos nzaros do uma jus- GJvomo pldorit, sijuigilr conv.mienta•· diga· 
tlça quo oito tom et·iterlo, de un1 julgamento ·so: •O .Governo filt'llrl Slla custa as despoza& 
quo Dlio tem rogt•as 'I · . . · do desmonto, remonte e transporte destas 

Quando sor;t quo o Govomo julgará jus!) o iostnllaçõos•.. . 
llflUitativo indemnizar ou fa'lot' á HUa custa o O SR. JoNATHAS PennosA-E com a· maior 
desmonto o transpm·tc dos machlnlsmos dos promptldiio, porq110 eilo podor:l fazel·o mui
p!'Od!Oi qne de>apropJ•;aJ•? Quando 1 Quando tos mozcs :depois, mo>mo po1•quo ha o perigo 
o industrhtl tiver pm• sl um braço fot•to o po· do diccionario official quo o Governo csttL. 
tloroso; fóra dali!, nunca! . mandando.:fnzor; . · 

J~sta o alo! do paiz:. ó preciso dizer 11. vm·- O Sa. BARATA RmEmo-Crelo, St•. Presi· 
tlndo 1 dento, quo dei arrhas ao nobro Senador.poJ' 

N[o, Sr. Prosldonto, vamos l'OfLJrmat• os to Sm•gipo do-mou ospirito do tolorancla, · do 
m•tlgo do lei. Isto que aqui cstll o sol vagem, mou osph•lto do cond~scondonoia o do 'desq]o · 
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aPdonto que nutPo do collaborar com S. Ex. acção, e om nome do sua soberania fuzcn •. 
cm uma lei de dosapropPinçõcs, com que se do·o rotrocedot• o purat•, 
habilito o Governo a de.jomponhar-so dos Não havot••l, Sr, Prosidonto, quem se
seus compromissos tomados perante a Na(•ão. deixe desapropriar som o pagnmonto drL 

.\credito que das consldoPnr;õos que fiz Indemnização pl'ovia que gamnto n Consti·· 
- 1 · · ti 1 1 tuicão, som oppor-so a tal csbu\lw, nao 1avora ~uom, com ,JUS ('a, possa cone u l' Com esta· lei faz-so ao Go,·erno um pro-

r1uo ou csto,Ja omponhudo om 01'011.1' obsta-
cuios ao Govm·no nom 1t admlnist1•ação. sento do gpegos, verdadelt•o ca vallo do T1·oya,. 

do von~ro dlla~ado por Inimigo lnvcncivel-
Para mim, St•. Prosldcnto, é indilfor'ontc, a Constituição. 

completamente indifiopouto, quo,occultos n11s Siso pl'lllondo da!' ao Oovm•no uma loi 
dovozns d1~s estradas por onde vou direito na utli ll realização dos seus planos, conforme
minha trajector ia do homem puhli~o. cspo- mol·a pelos moidos da Constituição o dOR· 
rem, me :1 pas,agcm os meus inimigos o ar!· direitos que llS lois gal'antom, p:ll'll evitar 
vopsarios pollti,os, p11rn. fazorom praça da protestos o l'oacçõcs. 
vacnillado do idéas cm qull toem o osplrito, Amigos do Governo, Sr. Presidente, nffo 
da subaltornldado do suas cons~lcncla> o do são os que o entregam 1\s lufadas das pai
PI'oposito intm•cssJiro que os anima, apl'O· xõos o aos Impulsos dos interesso;, oxai· · 
vcit11nrlo todos os ensejos p11ra so agar.haJ•om tundo-lhc 11 va1dado, não ; amigos do Go· 
~ob os olhos do GovoJ•no, pretendendo dlml· vorno são os quo o forçam a meditar c 
nuil' o pl'JStigio com. quo não mo inculco, ou 1'e0ectit• sobi'O 11 ~ausa publica pat·a a dolosa 
dosloca1'·mo. do plsição a que não sou as· do ln torasse nacional •• , 
piranto · o Sn. CosT.\ A'i.Enr.oo - Muito bom ; 

Hojo.cnmo hontem, o esporo cm.Dcns, quo apoiado. 
amanhã, c"mo hoje, só tenho PI'OCUI'ado, o só 0 Sn B,\1\ATA Rrn.Etno· _ , •. 0 0 1

·ntorOS'O 
PI'Ocurarel cump1·h• os meus devopo; do ci· ~ 
.dadão. do accordo com 11 minha conscioncia nllcion:.l, sonho!'os; o maior intol'osso na· 
liluminuda pela minha mzão·. No Senado, clonai, 6 que a Constitulçito soja l'ospol!~t!a. 
roprosontanto da Nação por este Districto, o as lois executadas • 
·niio murlol do I'Ulllo nonl' tenho on!Jo~ oJ•icn· Eu c;tou convencido, Sr. PPosidonto, que 
tnção siniio a dcdosobpignr-mo dcssosdorcros os g'l'andos o bicos <1110 ·toem omhlLraçado a 
pelos quaes tenho hojJ maic1• ro.;ponsal•lli· ac(·ilo dirigente dos govol'nos da Republica, 
dado; o nesse ponto .do vista, ilil'Ci ao paiz o resultam da illusiio que os souuz do se apoia· 
mou pensamento,· som o proprsito n•m o rem pnl'a govci'Dar n~s bal.onottLS do cxol'" · 
empenho de -su;tontar ou lwstiliznl'. o Go· c!l.o. 
Yorno, ma< com a intenção, leal, sincera c 
honesta do >Ol'Vil' ~ Pnt!'ia o ll Ropubilca. 0 Sa, CoSTA AZEVeDO- Apoiado. 

Estou convencido do que o Governo, com a O Sn. IJAMTA RinEIRO ... quando só do· 
lei de dosapJ•opriação que 1'olu dn outra Cas.t vcri:lm se firmar o fJrtalocer na lei funda· · 
do CongJ•csso o por aqui tl'an.ita 11 pas:o monta! do Jlaiz. 
accelor.1do, som os retoques quo noila rJ· E' tompo do por termo no de;vnrio M 
lemb,oomamelitação o ost.udo desta Cama1•a, p1•otondor governar pela força; entremos· 
niio conseguird l'au!izar o sou intento. no I'Dglmon do governo da lei, porque o no-

Digo·lh'o com fr•anquoza : si, pJr voutm•a, b1•o Senado!' bom sabe ••• 
não lho ag1•nda1' a phraso do um amigo sin- o sn. CllELHO E CAmos- Sei o quo ~ .. r 
cera o leal, rl porrJUO nas atmosphei'.IS go· 
Yornamontaes só 1'icojun1 a lisonja c 11 sub- O Sn. BARA1'A RmEino- que a época.dol 
servioncla; niio ha Jogar pn1·n ullm nessa guvo1•nos tia força vao passanlo o dando lo· 
exposição do pal'asitas: não aspii'O obtcl·o. gn~• aos governes da razão; o a mzão, Sr • 

. . Contl'a 11 actual lo! do dcsup;•opriações, Pro~idouto, ha do lutar, mas ha do voncer,. 
quando for. executada, convonça·so 0 Go· porqiw, como o hlstorico moleh•o do tempo.' 
V01'Ílo, QUO ha do so levantar o PI'Otosto da <lo FI'Odel'!co, ~om os olhos fitos na Ju~tiça, 
Nação o aqui o dos interesses locaos p01• 0u11 a. t~ansfigUI'IIQIW do Dous na torra, o povo ro· 

_prejudicados poJ•quo,. 'Sr. ·P1·esidonto, não polir~ ao Governo: Ainda ilaju1zcs no lli'Usll! 
havm·á esrorço do mciocinio,. 11 rLificlo do S1•. Presldonto, sou tumbem um convon
at•gumontaçilo, nom suhtlloza o argucla.do cldo, c iSSJ de longa data, d~ necessidade 
logica que apaguem dost:1 lei os traços do llmprcscindlvol do mo:llftcar matorialmont~ 
lnoonstiluclonalidado que a cnl'actorlzam a cJ,Iudo do !tio do Janol!'o. Sl niio sou uma 
com foição repugnante a todo o esplrlto consciencia lll'l'oglmontnda á f~ dos mata. 
liberal, . dores do mosquitos (>'iso), quem subo si, por 

Em tal sltuaçi\o, a cada passo do Govorno niio ser byg!onista multo rl modo1•na, sou . 
.1JUI'gll'4 o Poder Jndlclario tolhondo·lho 11 uma raziio trabalhada pola ldda do que o nl" 
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-----------~--------
o a lnz s'io os tluus gmnllos purillc:~L!oros 
ltOi\'OI'.~rt.os, Não oltstu.nte es~:t pt•ofissâ..J do m 
quo n1!sto p.:t1•tieuJar sor:i. o Iom ma tltts cJm
lJ:tlo~ om quo ou tonhu de ma omp.•nlnu• nií.J 
S!LCl'ificaroi a roform:t pot• <tno tu.utu u.lmo,iu, 
a Consütuiçiío politica tlo meu p:.iz; " oll:L 
não aotoporoi nenhum in tm•osso dtl sociedade 
llrnziloirn.; o quando, St•. Pro.litlonto, con
vonco!'·mo do quo pum salvar" P:ttria 6 ne
cossrtrio Hacr•iUcnl' íL Constituição, como o 
ct•onto quo pol'dou <t nltim<t ospemnt:a, 
fal-u·hoi, por6m, om rumo dill'eronto ! 
(.1/Hifo lwm ;muito bem. O oradw t! compl'Í-
111Ciilado.) 

São apoiarias o postas con,iuutnmonto cm 
discussão ns seguintes 

Ao n.rt. 2, 0 Depois d·~s pa.hwt•as- c de
mais furmalidauos- aecrcscontJ.so- quo 
:niío ontrará om vigor antes <le discntitlo o 
appruv;do pelo Congresso. 

Ao iii 1.• do a:·t. 2.• Elimiuom-so as pu· 
lttYI'lLcl - verificado c esllm<"do por ~t·lJitros. 

Ao§ 2." Snhstitn:t·>O- Si a propl'iodttuo 
tiVOl' Sido l'OcOnStl'llioltt em d~ta jlOS\OI'iOr 
ao Jançrunonto pu.1·a o t1ltimu anno, a. in
demnização soril calculad:t pelo valor do 
lancarnl:/ltu m;tis o custo tln.~ lJcmraHoPias 
ou recunst1•ucçõos, :-.;i liivcrom ol.Jodccido aos 
rogu:amontos mnnicipao3. 

Acm·osconto.so- ~ 3.• Si a Jll'olllt'io:bdo 
tiYei' cahido em 1·uinn., OLL .t,ivor sido intet•· 
.dieta, pm• inh:tllitavt'l, por osto moLivo, pela 
municipaliu:tdo n. intlomnizaç~o :;m·:l :•o pro· 
son tati:L pelo valor do solo, calculado om 
rolaçfto ao local, , pi•opo!'ções, rcgtlliu'idadu 
!lo J'ó:•m:t e vaiO!' vonal dos ch·cnn:vioinhos, 

SuiJsJ,ituu-oo u § 3• pr.lo seguinte: 
« Em nonJmma itypothoso podr.r:t o Go· 

v orno J1odoml, Esta ,uni ou Mnnicipnl; poJo 
:;cu ot•giio executivo, l'tillU.trer 11. lmmisiliLo 
na po>so do im:uuvol, n:Jtos que o p:•ocossu 

. de dLtsupJ'up:•iaç[o tenha cut'l'irlo sous Ira· 
mitos o P"ll'" a t•ospcctivu indomniz:tção. 

No § ol,o Accrcsconlo·SO dopois d~., paln· 
vrns: • sido feitas»-. no imm,vol aoc:•oscitlo 
a rosti&ui(iio do valol' ven ,[ que o p:•upplo 
tenha auqnll'ido pelos benoficlos foitos n~ 
vi:~ pnbliOJt om quo o'tivot· collocndo, 

~ 5.• Os tm•J•onos quo sobt'ILL'om doslmmo· 
vais dcsapropt•in:los, qum• pnru a nbo:·tu:•a do 
novas vias do communicnçiw, t•uns, ILVOnidns, 
lJoulov:lt'ds ou praças, q uor pnm rotificaçiio 

de n.linlmmontos, 'Ol'ÍIO vondidos, por concut'· 
t•oncia, preferindo-se on·t.ro os coucurrontcs, 
em ig:mldado de Pl'OL.'OS, aquollo~ 11 quem 
Laos to:·:•onos ;q,rovoitom J:umediatamentc, 
po:• soromlimilrop~os do.j inuuovcis q uo pos. 
suissom. 

§ 0.0 Qua.ndu o:l terrenos quo solJrarcmj 
nas l:ypol,hcs:•s do pnmg:•apho nntocodonto; 
liJt·o:n t•.:pl'Qsonltttlus po1· lidxn do cl!iLo qno, 
pur suas poqucnas dimonsõos ou irt·o:.:ulnri· 
dado do fúrmn, não se prestarem n constru· 
cçiio util, do act:or.Jo com os rogulan:ontos 
mnnicip:~os, so intima:•tl. o dono do hnmovol 
limirantn a requerer a immissão do posso 
polu valot• veual que tivorom adquirido os 
IJI'I'C!los dosso locnl, consoquon\o !lu honofi
ciamonto qflo solfrou. 

§ 7 .• Na h,rpol.hese do§ 6• si o dono 
do immovol limitanto do terrono do quo 
t:•nta osso mo.>mo pamgt•apl!o so t·ocnsar 
a t•oquorcr li immissão· do posso, so proco
tlor:t :\ rlesaprop ·inção do sou immovol que, 
incorpo:•tulo ao alluuido terreno, ;ol'it von
didu om concurrenci<t. 
~ 8.• 0 VaiO!' tiO lCJ'l'OOO do quo tt•nt.rt O 

§ 0" so:·:t calcul11do por metros qua:lr•ados. 
§ 'i',o SLlb~,r.ituum-su as pal:LVI'as: «Jlagn.ndo~ 

lhos o qno fu:·'rcconhocidamoutoj::sto»- JIO· 
Ias seguintes: ccpttgando-lhcs o quo .fut• :trbi
tmdo polus arlJil:·us a que se rofero o.~ 3•. 

No§ 9." Ondn so diz: «0 Governo poder<t, 
,.,i julgar, ot,c,))-dig<HiO: «o Govm•no lh1•tt a 
suo. custa "do:poza do doimonto, transporto· 
o l'mnonto de~ti~S ins&allaçõos. 

Em l2 do agosto do 1003,-0. Bal't!la Ui
beiro. 

O,_., .. Pre,.idcnte.- Fica :uliatln.JI 
!li~cus:-ão poln hm·a o cnm. o. p:d:tVI'í~ o St•. 
Ft·ancisco Glycorio. Vou lovunt:n• " sessão, 
designun:lo p:1ra oruom do dia da sessão se
guinte: 

Cont.intta.~!ão da. 3n db:cussão dn. JH•oposicão 
dtt Camal'U. tLs Ooputadus, n. 38, rlo ID03, 
rp:o tot•na applicavois !is oiJras da· compo
tL•ncin d:t Uni~o o du IJistricto l'cdm•al as 
diSjLSÍL.'UOS dtt loi .ll,' 816, t[O. 10 liD junho 
rio 1855, nltomndo o ttctual prJcosio ]la!'a 
lndomnizaci\o .. e boas Llo.laprop:·in:los pot' 
utilidudo puulica : . 

3• discussão. dtt pt•oposiçfio do. CamaJ':t dos 
Deputados, n. 34, dn 1003, autUI•Iznndo o 
Pt•osldonto dtt Ropubllca a co::co .m• sois 
mezos do licouç<~, com ordonado, a Manool 
Candido CorJolro Dias, encnrrcgoado do dopo· 
situ d:t 4• divisão da Estrado. do Fort'O Con
trnl do Rrazll, om prorogaçiio :t do Igual 
tompo que outovo do Cong-resso Nncioual, 
pat•a trnt~r do sua sn.urlo ondo julglll' convo· 
nionto; 
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2• discussão d<~ proposiçfto d~ Camar~ tios 
Deputados, n. 45, de 1003, autorizando o 
Prusidente da Republica a abt·ir ao Minis
tcrio da Guona o et•edito oxtraot•dinllt'io do 
0•18$390, para pagamento do ordenado a que 
tom dlt•eito o oscrovcnto apusontado do At·· 
sena! de Guerra dr, Balli~, .Josó Lulz Mendes 
Dinlz; 

2" discussão lln. proposição da. Camr~l'a. tlos 
Deputttdo;, n. 52, do Jú03, anloriz<tndo o 
ProsiJcnl.o da Ropublku a abrit• ao ~Iinis
Wl'io clt~ GuOl'l'll o crcd!Lo OXLl'llOrilinar.o do 
5:053.~iG3, P"''" pagllmento do urdon:tdo ao 
mestt·o du otllcinll, aposentado, llo oxtincto 
Arsenal do Guort'<l do Estillo tio Porm~m
buco, Tllomaz Antonio Fmncisco Jl:m·oto ; 

2~ diBcu~sã.o da Pl'oposiçfio tla. Ca.mat'iL tlvs 
Dcputac!o.;, n. GO, do IUU::, a.u\orizando o 
Pt•osidonl.o da ltúpnblic~ '~ :tbt•it• ao Minis
torio da Ju~tiQ~ o Nogocius lnl.criut·cs o Cl'O· 
dito oxl.t't.ardin:~l'io do I: 180sGiB, p:tt•a pa. 
g:tmcoto tlc gl'ilti!Jcu.çõos aó~ lentos dt~ lla. 
culda,[o do Medicina do Rio do .lanoiro, 
Jlrs, Augusto do Souza llrandüo o Peclro do 
Ai moida Milg:tlhüos, o do cusr.~s do p!·oeosso, 
d<:"ridt~s ao pl·ilnuiro, n:t acç~üu que intontuu 
contra a Uniiío, que foi eondcrnnada. 

Lcmnttt·so " sessiío :\s 4 hor.~s o 15 JUi· 
nutos dil tardo. 

Gomes do C<~stro, AI varo ~rondes, l'ol'l'oir n. 
Chavos, .lo>ô llot•nn.rtlo, Pedt•o Volho, G:um 
o Mello, Hot•cttln.no flilll<leir;l, B. do Men
donç;~ So!Jrinho, Arthu1• !Uos, Cinto Nnnos, 
Vaz do Mollu, Buono Bt•anclão, Lopes Chttvo:o 
o Br:tZ!liJ clt~ Luz (18,) 

E' lídtt, post •, om tlíscussiio o sem dcblte 
a.pJH'OYi~lln. :~ :Lcta. da. so:~são an toriot·. 

O s .... :.!' See~·etm·io, sm·virlllo 
díJ 1°, d1t cont<L do soguinto · 

EX.PEDIE~TE 

Otllcio do 1rlnistorio dt~ Gu~rt•a, do 12 elo 
cot·rento IIWZ, transmitt.inllo a M!JOfHgom 
com IJUo o Sr, Pc·osidento dll llcpuhlica l'O· 
stituc Llous dus nutograpltos tht Ro5olw;ãn du 
Congt•o . .;su Nacional, c1uo sanccionou, rúhLt.iva 
;t C!lOCossã.o do um nnno do licença. ao Pl'U· 
fossol' do Cullogio Mi i\tll' Erno.sto do la Ri
viOt·c. 

Al'chil·c-so um dos" • :. ~t·aphos o cornmu
niquc·so cL Ca.nmm dus 1Ju1mtallos, l'Cmottun
do-Se·lho o outro .. 

o St•. c.L' SecN>ta••io, SOl'Vindo 
Uo 2", tlcclm•a que n<"i.o hn pru•ccorcs. 

O 81•. Vicente 1\laelm<lo (') -
St•. Pl'osidon~o, outl•o dia, segundo notici
al·am o.~ jot'nllO<, o illusLro comnmoclanto do 

53" s~ssXo E~! 13 DI' Aaos·ro nr. ID03 5• dhtt•icto militar, o mou prestulo o clistinctu 
amigo goneml ,José Uornardino Bol'lllttnn, 

Jll'esidencia do 81·. Affmtso Jlcnna dii•igiu um tolcgt•amm:L ao nosso mnin ~ntc 
oollogll, o St•, Senador polo Rio Gr:mdo do 

A moill·hora depois do mcio-tlia, ahe-so Sul, goncml Plnbei1•o Machado, pctl,nclu a 
a so,ão" que concorrem os St•s, Sonadot·os intorl'orouci<~ deste i!lustt•o llumom politico 
Pinlloit•o Macluulo, .r, Catunda, Albol't.o Gon- no sentido tio ovimr 'l"e fosso trans!ut•rnado 
çalvos, llooriquo Coutinho, Costtt Azovodo, om 1oi o pt•ojecto quo tive allonm do apre· 
.ronatlms Podt•osa, Manool Barata, llolfot•t sont.nt• o anno tms.<n.do, t•ovogamlo os úc
Vioim, Bonc,licto Leito, Piras l'm·roil'a, erctos do Guvet·no Pt·ovisot•io que osta!Jclocc
Noguoit•a Pnra.na.gmi, Noguoim Acciol~·, t•u.m o l'Ogimon tln compulsorliL . 
• João Cot•cloiro, Almcidallnl'l'Oto, Alv.tro Mll- l!ojo, Sr. Pt•e.<idonto, devido t\ leilln·~ do 
elmdo, Rostt o Sil vtl, Sigismundo Gon<)t•l vos, tologt•ammn procedo o to tlo meu Esta.lo, Jlu
Manool Duarte, Olyrnpio Campos, Mat•tinilo bllcudu no O l'ai:, sei que u hom•atlo Scn:ulur 
Gnl•oez, Coelho o Campos, Vit•gilio Da- polo Rio G1·undo do Sulrosponúm·u tiO to
mnzio, · Ruy Bcll'bJSu, Siquoit•u Lima, togt•1uumu quo lho fcit·t~ t~unsmlttido pot' 
"Tn1·tins 'l'ot•ros, Laut•o Sodt•C,, llnrah Ri- aquo!lo hunr11do "enet•ul. 
beiro, Thomnz Dolllno, l'oltctnno Ponnll, c 

1 
• 

llruncisco Glycot•io, All'rodo Ellis, Urb:tno Quero crot', pot•cm, que o JO~·nal quo deu 
!lc Gouvôu, Joaquim do souztt, Rodt•iguos ~ub!lcl<ludo ao lnlogt•nmma "Úll'!glú,o dc;r~,~ 
Jardim Joaquim Mm•tinho, ll!otollo, A. ~upltalllo commt~ndanto do ,,, dtstrtcto llll· 
Azot•cd~ VIcente Mnchallo,Gust<wo !Uclmt•Li, htur, acluHot·ou-o, porque estou cm· Lo, Sr. 
Folippo 'schrn.dt, Hel'cilio Luz, .Julio !'rota Pt•cslúontll, do quo o honrado S~nuJot:, o·. 
0 R~tmit•o a1u·ccllos (43,) St•, Vtco-Pt·esldonto elo Senado, nau onv1ou 

D . d · ll ao gonot•ttl Bormt~nn· um tologt•ammll nos . otxam o compal'ocor com causa p~1· -
olpatln os St·>· Nilo Poç~nlm, Constantino 
Nol'r, Pae::; do Crtl'Vn.lhu, .Tusto Chermont, (')I·:~ h, tlt ctt.".\o ~o:l.J t'<.~i rc\'!l)to 1·clo ot·ndor, 
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iat•mo> em quo o f;~z a noticia 
·O Pui:. 

. ' dad 1 pelo nem o St•. Vice-Prosidonto do Senado seria 

O telogt•amma d'O Pai: diz o sogulnto: 
«Diz o Dia1'io da Tao·do que na r•ospo<ta ao 

·tologramma do gonm•a! Bormttnn. ji pu
blicado e relativo a intoros;o, d:t clU.iiC 
militar dependente d11 t•ofot•ma compulsot•iu., 
o.Sr. Vicc-Pro>idonte do Senado all••ma quo 
o Congo·osso attentlor:t u.os votos do comman· 
.cJanto do districto.» . · 

capaz de fazer a doclarao:ão snlomne da ln· 
utilülado das duas casas legislativas. · . 

St•. Preside o to, isto não vae do modo :tl
gnm diminuir a so:;uranca o a cm•toza, quo 
tenho, do alto valimento, do prestigio indcs
tructi vcl do honrado Senador pelo Rio 
Gl'.todc do Sul, não só nos!:t Casa do. Con· 
l!l'Csso, que olln pposido pelo voto unanlmo 
de seus collogas o na 1\Llt:t u J V. Ex., ·como 
na outra L'as:1 do Congl'osso, onde, por 

Sr. Presid.~nto, comoj:t disse, não aci'Cdito iolluonciu. pJssoal o ainua pela b:illmnto ro-
absolutamcuto que os termos do tclcgt•:tmma pt•esontação do J>;!ado tlo s .. Ex., t,or:l o tom 
d.o mau illustt•o collo;ra fossmn estes. llm pri· tido jd proms Jnoquivoc~s do seu valor. o 
moit•o Jogllt' pot•qno não so pct•mHilri:t do· pt•Jsti~io :iii. ~las, St•. Pl'Osidentc, as decla
COL'to o illustro Vico-PrOJitlooto do SJnado, t•açücs"attribuidas :1 S. Ex. por· isso mesmo 
:tpozar do largo prostlglo do que go;a no ·quo s. Ex. gosa do bastante prosJ.Igio a im· 
seio da roprcsontaç:io nacional, a ro~pondm• pol'tanch no sJio da pol!Gica n~ciJnal, ex i· 
pelo Congresso Nacional, em. qucs~ao sub· gemuma cxplicao;iio afim ~c que. não osto· 
rnotttda tt seu úStudo o coos!dcrac:w ; Ol)l j~m ~s su:1s v~larras SI!JOltas . a.s oxplora
·scgundo Jogar, porque o a;sumpt0 ~ da mats çõcs dos jot•nalBt:ts om dtsponlbilldado, por· 
.alta t•nluvancia o as opiniõos oxtornadas ambulaotcs por esta paiz, como ümbom as 
·tlov01n sot• cuidados~m~nto rcllcctitlas, o um daquollos, que turvam ai aguas, ~fim de vm• 
homem das t•ospoosaiJ!lldados rio hont•ado si no solo dollas po.cam alguma cousa, 
l'<lP.rosonbote do Rio Gt•all!lo ~o Sul, não Eis 0 quo tinha a dizer. (;llnilo /!em • muilo 
ser1a capaz de fazer allt•maçao tao SJlmuno b. , ) ' 
sobt•ü um facto quo depondo do voto das duas '" · 
Cas1s do Congt'e>so. o Sa•. Pinlteh•o :linchado (') 

Pensando assim, sou lavado a acreditar -Sr. Presi~cnte, agmtlcço ao mou lllustro 
quo o Diario da 1'ao·do, quo jtL onsot•ira o amigo, o St•. Sanador pelo Par~na, a dofosa 
telogramma do goom•al Bormann dirigido quo ac~lol do 1'<~zot• do meu cl'itot·io, act•cdi
no illustro colloga, St•. Pinheiro· Machado, ·tanJo quJ eu niio podm•ia tol' respondido nos 

-ndulwrus>o pt•ofundamente o tologNmma termos a quo alludo o tolcgramma. publicado 
.paS$atlo dquallo lllustro general. no O Pai:, ao t•ecado que me p~s~on daquollo 

O Dim·io ela Tao·da, Sr. Presidente, tl hoje Estado o Sr. genct•al Borman, presado amigo 
mll dos orgãos da opposiçiio da minha. tJt•ra, mou, velho companbeit•o de tu•mas da c:lmPa· 
dirigillo polo Deputado sul riogra.ndouso, o nha do Pat•aguay o da t•evolução pa&>ada. 
St•.AHt•edo Varolla, o creio, que, no de.wjo do Na verdade, aquelle lllustre militar dit•i

-substituir, como tem s9volado, a sltuaçio glu-mo um toiogt•amma, solllcitando o mott 
oJl'g~nlzada no Pat•and, lança·mão do lodo concut•so contra o projecto apt·osentado :1qui, 
<JS t•ocut•sos sondo um dos menot•o' aquelles no Scnndo, oxtlngulndo a compulsorla. 

· ((l!O tratam de levat• a agitação o a pm•tut·- Não sai si ello an.lou ou não corrocta-
lllCào uo solo da administração militar, Cl'O· monte. Sol, poo·óm, quo o foz nas _melhoro~ 
:~aJo dltnculda~os ao governo do Estado. intenções, nppellantlo para a acçao do um 

Ou isto, St•. Prosidonto, ou como dizem os s1u cumM•ada o do um homem fJUe, ainda 
fi'11Deozospow· cpatol'lcs bolll'goois, que ohlcnt•amento, occttpa um po>to politico 

Fi~a, pois, o Pat•antt sabendo, o ao mosmo no Parlamento da Jtupubiica. . 
tompo a guarnição alli estacionada, que o Eu respondi a S. gx, quo estava do accot•do 
illu;tt•o Vice·Prosidonte do Senado, si Co3so com mu!Cos dos conceitos quo mo oxtot•nava, 
vordn.doiro o tologramma a os to attt•Jbuido, mas que do quo B9 tratava ora do regular a 
dis}Jõo do Congt•usso Nacional, votando o reforma da compulsorla, collocando·a cm 
l·ovogando leis. · harmonia com a Constltulçiio. . · 

Ot•a, St•, P1•osidonte, isto não. ost.á nom· no Taos siio os tat•mos do telogramma quo dl-
. osph•lto do nosso illustre colloga, o Sr. Vica- rlgi !lquollo distlooto mllltar. · 

PI'Oddonto do Senado, como nlio póào ser No:u siquot• se lnlhre do tolegramma ox· 
l})ag!oso pilt•a o Congresso Nacional. podldo do uurltlba quo o quo rospondl ao go-

l!:n, St•, Prosidonto, como disso de prln- not•al Borman tlvosso sido'publlc~do. Pot·· 
dfio, estou convencido do quo o lologramma tanto, não podia haver adultct•açu.o n~ pu
lo adultoru.do, o tologramma não po~lu. ~ar bllcaclio do tolcgr:~mma. 
t)Ste; julgo, portlm, nocossarlo quo todo o 
palz saibu. quo nom o Coogresso Nacional tll 

,C> quo om semolhanto tologramma so diz, (•) !;<lo• Ji;cu:>o ""' foi o·0\·1•!• p•lo ........ ; 

• ' 

·' 
·' 
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O tologrnmma publicado poJo O l'<1i;: é o 
!8ogui_nto: 

"Dlz.o Dial'io da 1'm·de que, na resposta ao 
tolcgt•amma d.o gonm•al Borman, .i~ pu· 
'blicado o rotativo a.intorossos da classe mi· 
llhr dcpondon to> da t•ot'urma cnmpulsot·l~, o 
Sr. Vico·Pt•csidoníe do Senado atnrma que 
o Congresso attonderá aos votos do comman
uantc do tlistricto .• 

Pot·t~nto, a publicação quo houve foi do 
-~ologt•amma do Sr. gonot•al Borman o não da 
resposta que a ollo dil'lgl. . 

Noss11 minha rosposta, da qual dol conhe· 
monto ao~ ·Srs. gcnol'a.ll~L·uta, Ramu•o Bar· 
ccllos o a outras pesso.ls.,, 

O sit .. JULIO FROTA-E' exacl,o. A t•espostn. 
do V. Jlx. foi dttda om termos muito coo· 
vcniontes. 

O Sn. Vtc"NTE ~L\CUADo-Nunca admitti 
quo V. llx, fosso capaz de passar os~c tele-
gramma. · 

O SR. Plli!!E!RO ~!Acn.\no ..• nos~n. minha 
resposta, Sr. Prooidonte, não disso o quo 
aillrma o tologramma do O Pai:. 

Demais, Sr. Prosidonto, rolatlvamonte ao 
assumpto do qno so trata, tonho opinião 
conhecida dQ long:t drtta •• , . . 

0 SR. ALMEIDA BARR"To-Apoiado. 
0 Sn. P!N!!E!RO MACHADO,., entendendo 

quo a compalsorla, tal como ox,sto, actu· 
almonto, ú losiv~ aos intoros;es do oxorcito o 
da Nação. ( J;wiwlos .) 

O Sn. CosTA AZEYEno -Pt•lnclpalmcnte 
aos intorossss da Nação. · . 

0 Sa. 'P!NHE!RO MACHADO-Não mo refiro 
á constituciunalidade ou não da loi actual. e 
sim ás suas vantagens o utilidade. 

Croio quo a explicação quo acabo de dar 
satis!ítz, ni\o só ao illustro colloga, cumo á 
Casa, do qno faço parto ... 

O Sn. Vrcr.:o;TE ~lAOuAno-Porfoitamonte. 

novo doclamr quo não ostranh1ria quo 
reprosont~ntcs do part.idos pomicos om 
divcrgoncia sust1ntassom no Congt•csso pt•o· 
grammas distlnctos o anbgonicus, o folgo 
com a conjoctm·a do que os;c ractu so vonhu. 
a.roaliz1r onlt'C nó.>, o nalla tm·i" a ccnsm•aJ' 
ao Sr. Dt•. Mcllo M1tttos si ollu, ropres~n· 
tanto do um p:n•tído anti-nutonomi.<L:t, sus· 
tentasse o dofénllois~ as id~as do sou pro
grn.mma. po!Hico, E~s:t, p:.n·ém, não t\ tt 
hypothoso, porqur no Distt•icto .tal Pat•tido 
não existe. 11111 todo o caso, roconho<,•o quo 
S. Ex. cst~ no sou papel, dcscmp.mh:.ndo 
o sou dovor c dando Jtrt•has do lo:tldadc ao 
sou committonte, 

Podi<1, p01·~m. o g,., Deputado dlsponsaJ• 
no sou d.iscui'SO, a refct•cnci:l nominaliL mim, 
atéporquo dovo pat•ecer·lho quoj~ passou o 
pot•iodo em que chamar-mo do violento, 
iritrtmsigonto, doido o outras quojan.!as. ser· 
via para oxplol·ar os sentimentos políticos 
do momcnt 1 o ttgita.t· contt•a. mim as massas. 

Esso pot·lr.do pa~sou; o quo ou fui, fui. 
E dovo dizor a .V, Ex. St•. Pt•esi,lonto, que 
cheguei á idadó cm quo as transmutaçuos ilo 
individuo não ao fazomcomt•apidez do modo 
quo o quo fui, sou ninua ; sou hoje o 
mesmo homem do 180~, . · 

Tenho o mesmo programma quo pNctn·oi 
roalizat• quando estivo!\ ft•onto da adminis· 
lt•ação do município, o da rJreroncirl com 
<iUO mo honrou o St•, Deputado Mollo Mattos 
pat•ocou·mo S. g~. pouco ins~L'uido om 
cousas do Districtu Fodeml, o menos dlli· 
gonte cm conhecm• os factos que critica, .o 
que se dopt•ehonde dos termos do sua con· 
sura. Diz S. llx.: «Et•a mon dosojo, para 
con\'oncor 11 Camara das dltncnhlados dosto 
nssumpto, lor parucot'JS dos nossos mais 
conhecidos jm•isconsultos pot• occasllio da 
tentativa do t•ogulat•isaçlo do serviço feita 
Prol'eHo Barata Itiboiro, com a publicaçiio 
do um edital om quo fixav't prazo breve· o 
improroga vol para o pagamento dos ftlros 

O Sn. PINHEIRO~L\CIIAno ... quo nliopodia atrazados, ot•donando urm sol'io do medidas 
ospei•ardaquollo quo ellase dignou do escolher violentas p1ra envolvor• a qtnsi totalidado 
pat•a seu· vico-prosldento, um procedimento d~ propriedade omphythontica nas malhas 
quo d.ostoasse da ch•cumspocção o da rospon· do commls~o ; como, por~m. niio quoro 
sablliJadc do cargo do quo mo acho lnvostldo. abusat• da pacloncio. da Carnara, limito-mo a 
(ilflrito úem;muito úem.) o!forocor 11 M~sa ossos pareceres o roqum'Ol' 

, q~o sejam publlcad.os como apponsos ao mou 
O Sr. Onratn Rlbolro- Na. dtscurso.. . 

sos~iío do 11, St•, Prosldonte, o Sr. Dopu· Eosdocumont~s que S. Ex. foz publicar 
tado Mollo Mttltos, a proposlto de·um pro· como npponsos ao sou discut•so, foram: uma 
jeoto do lol rotativo _ao Distt•lctJ Fodot•al, verrina do Jornal do Oomnw•·cio, quo na· 
quo so discuto na Camara., foz um d.lscurso quella época do pJrtut•b:~çõos polltkas, do 
sobro dh•olto constitucional o politico a1·t. qno t'ul vlctlma, pt•ocurou apt•ovoltar-se do 
nouveaut ao qual om tompo boi do t•ospondor· onsojl da agltaçiio publica pt•ovocatltl polo 

Entrohnto, preciso dos3o jd rorot•lr-mo odltal qno mand~i publicar a respeito do .Pn· 
a ponto daquollo discurso om qno S. El, so gamonto do tüt•os, o uma s~t·le do pat•ecoros 
.dlrlge nomlnalmonte a mim. do jurisconsultos, 



ANNAEB DO iiENADO 

Attt•ibuc-me o Sr, Deputado medidas •io· 
le11tas pura onvolrm• a quasi totrtlirlndo da 
pt·opl'iedacto omphytouticn nas malhas do 
commisso. 

Não ll exacto, Sr. Prosidonio. Nnquell~ 
6poca no oxercieio do funcçõos lognes IJ do 
obrigações do mou cal'go, oppuz vuto a umn. 
l'csoluçito do Cunsolho, justillcanrlo essa acto 
adm inislt•ativo em longo documento quo sub· 
metr.i 1l considornçiio tlo Senado; o, consull<L 
pnt• consrtlG~, assim corho o .Tomai do Uom· 
'i)JC1'cio itlnstrou a sua. gaze r.itlm com a. opi
niiiu do illuslt'cs juriscousultos, ou documcn· 
tci o meu velo com a tle outl'OS, cntL•o os 
qtmes pt•ofo:;soros riu Faculdade do Dil•oito tlc 
S. P1,ulo, o alguns dos consultarlus pcl:t !'o· 
ducçito do decano d:t improns:t hrn~iloim. 

Pol1 um acaso lbliz, a, minha. rulministt'lL· 
r;•ão tovo o osc:tnLhlu da puhliciJndo c ou con· 
col'l'Í pm·;.~ isso, mttndamlo di rul~.pu· tuJo.:: os 
mous actos c collociomtntlo muit.tiS destas Jlll· 
blie:L~úos. 

O facto 11 t)Ue se reportou o St•. Dopul!tdo 
Mcllo Maltas relnciomt-So com o acto do 
Coosolho daquoil<L ~p~cn, a quo oppuz voto o 
q1D l'oi o seguinte : · 

« O Conselho Municip~lJ•csolvo : 
Fica o Prefeito :~ntorlzudo a prorognr atll 

30 de junho do cot•rento o.nno o pt•azo Jl!Ll'a 
pn~·:.ttnonLo dos fol'os cm n.tt•azo.» 

Qno ora preciso t•ogul~riz~t· n situnçi'io dn, 
fot•tunn o rond~ do municlpio, niio havorá 
<JU<lm o conteste. Como consoguil-o i . 

N:1turalmonto chmnnndo os fot•oiros a pa
gar os seus debitas. A população do Distrlcto· 
l>'odct•al, porém, ost~n habituada n consi· 
dm•at• a municipalitlado como um appondice· 
du crnamcntaçã.o da. instituição governn.mon
l.al do paiz. 

Um e~ital do govorno do mnniciplo valia . 
mcnns do que um bilhete camamt•io lt•ocallfr 
ontt·o n.migos, o os forcil'o~ doJxamm·so fieM' 
absolutamonto indill'm•onto.; ao avi;o d!L 
a.lministt•açl\o quo os convocava no paga
monto, como tinham flcttdo ~ntes desse acto 
oo sou dever do foreiros. 

Eu não tinlm cornpotoncia Jognl para ro· 
!ovar o commis.;o nem para tldiat• 11 época 
do pagamento. . 

O SI'. Dt•. Mollo Mattos demonstt·ou, com 
es.;o pm•iollo do sou discurso, ~uo nom ao 
monos cnnhoce a carta dos contractos do 
ernphytouso da municipttlidalo. 

O Sonallo comprohontlc que, si 011 não ti
nha comp:Jtoncia Jogai pam adiar o l'Ocobi· 
monr.o dos toros, como não a tinha a munid· 
palidado, pois a cmphytouso il rogulad11 pot• 
toi gorai, o si monos tinha para rola1'1Ll' o 
commisso, como autot•idado esci'Upulosa, . 
cumpridom tlos seus devol'cs, só mo t~stav11 
tn:.ndar registra!' os foroh•os quo por nilo 
tor·om pago o fot•o haviam cahhlo cm com· 
misso, n a~unrdu.1• n, l'osolução do Conselho. 

Quando ontrci ll:L Intentlonci:t, S1•. Prosi- Foi 0 quo fiz, nom outra cousa pod01·ia f•zat·. · 
ilontc, ~~ 12 do aiJril do !892, si mo uão litlha No ont··otnnto, não tendo hiLvido quem so 
1• memoria,' tenilo sido nomeado " O do apross:i<s, om satislazm· o sou doblt.o com_ o 
mosmo mcz; porque nuo dosojantlo oxorcor municipio, 110 ouvir fallm· om cornnnsso, nao 
a<]liJilo cargo, mandei •~ minha dcsistoncia faltou quem cm•rosso ;t Profolltüa, Iot•eiros 
ao Governo, pass:mdu-so ossc:l dias rlc intot·· 0 advogados,~ s~berom o quo.eu promndia 
vallo on tro 11 nomoar;ão o a posso, pela fazer. A totlos rospontlia sompt•o uo mos mo 
u1inlm rolucttmci" om accoital-n, encontrei Jllodo: aguardo 1•osoluçiio do Conselho. Ver
um utncio do 1Jinistro dn Fuzonlln do Oo· dado c q110 mo recusei a .rocobct• fót•os om 
\"Ot•no do Murochal Floria no Poixot.o, ox· atrnzo, como Ol':t ~o meu dever. Contei ostn 
Jg-indo que u Municipalidade public1Lssoodital hlstori:t nas razões do veto quo submotti d 
chamando os Jill'oiros ao pttgumcnto dos consldot•uçiio desta Assomblóa, das quaos 
l"óM 11tl'azado.g. poço pormissiio pat•n lor alguns wpicos, 

Esto aviso ministerial não tinha sido su- t.:ntão disso cu, depois do oxpõr, om toJ•mos 
tisfoit.o por nenhuma providencia adminis· gm•aos, 11 questão: · . 
trativu. Na minha udmmistmr;ão, o Sr. Sm•· « !!:' dost.c coníllcto do lntorossos que sul'· 
zedúllo Cnt•rua, ontiio ~Jinistro da Fazontla, ~em as ditncuidndcs, porqtlO do prunoira 
so dii•i;:iu possoalmonto a mim o dupols offi· ~ist.a 11 muitos se afigul'!L que, uindrt mesmo 
cialmonto, pur aviso, requisitando n oxpo- dentro da Ioi, na transacção polo in}orosso 
tliçito do cdlt11os pelos quaos se convocuSsilrn r.olluctivo, o rlireito do. ndrnlnistrnçno ton
us f'ot•oil•os om atmzo a Bttlisfuzorom suus dorá n roullznt• o rogimon da sentença para· 
debitas. doxal do Proudhom. · · 

Nossa época fazia ou estudos oonscloncio· «E não C difficll, Srs. Sonndoros, uprovol· 
sos e mi.nueiosos n rospolto tlo pntrlmonlo do tar-so o oo;ojo cm que so estimulam nobres 
DistriotoFedoral o estava convoncülo do que sentimentos sob o prosupposto da tlofesa do 
orn avultndlssimo, reprosontndo n mn101• tliroltos soclnos; niio L\ dllllcil npL'OVOillti'-So· 
pat•to, ou antes, a rnolhol' parto pelos tot'I'O· n oxplusfio ospontn.nca das prtixüo.; go~orosns 
nos foreiros, hn sun gonot•alitlttdo qttnsl, quo pol'llihnm Hompro a causa dos pl'.tnclplo~ 
cLthidos om cornmisso. Jlbot•aos, cm que nssontnm 1\S clv!ltzacõo' 
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modm•nas, para, :t somhrn. dcll:1s, disputar a voz dos intm•cssn.dos que não duvidam 
as hm•n.nças dos filhos ou acautol~r fortunas votar cm cansa prLpria. 
que se ctorniwm pela cxpoliaçiio tla riqueza Não lia, St•s, Sonadot•cs, com0 illudir a 
populat•, defendendo-se corpo a corpo uma rJuestüo, nüo ha como subvcrtm• os princi
in.-.tiluiçã.o amtcht•onica, coma é a do fàt•o, pios.-Si o commitJso ó uma. tlena. quo dlzúm 
que ct•cou o sor1•o da gleln, o para a qtt11l se odiosa, não obstante sm• uma clausula de· 
invontuu.n.-adio veclitft!lis, quw dtJ (1111do contracto voluntn.riamonto accoit1L pelo l'o· 
:!:eclignli proposila eM. rrit•o, a troco de onormcJ vu.n t:L!!Ons, o nãu 

l\:t omtanto, St•s. Scnadoros, nom :triquo· oi!Slantc o ton~o prazo de trcs :mnos quo ,, 
z;1 publica cstl'emcce, 0 menos 50 ameaça a mistor decorrm•, cm repetidas faltas do l'o· 
fortuna parUculat•.. rnit•o, p:u·a que o scnhot•io dit•ec·o possn tle

ct·ctal-o, o filro il uma Instituição nnnchro-
Não oceorl'il, a. quem quor quo soja, pJr- nica. o pl•ejudicinl aos inl;orn~so.J socin.r.s, 

tut•bat• o rcgimon licito· do dit·~ito de Jll'O· insnbsistonto deante do dil'oito moderno du.l 
pt•íod.tdo, porque ollo ó J'undado nn lei; povos. 
m1s, si L! verrbdo qno mnls v~stos são hnjo !l, no cm tanto, nüo ha quem pretcnd<L 
os destinos das socida:los modernas, do que pot•tm·lmr 0 roglmon da lei, porque uã.o lm 
o eram antigamente; si L! verdade que mais cspiriio lnciLlo pam o qtml m\o soja a lei a 
numerosos >ão os onc:irgJs dos podol'Os pu· fot•çct de cohesüo das collcctividadcs socíac.>, 
blicos para com os povos, na pt•opop~[o em o sou alicet•cc, a. sua condição do prospet•i
quo as conquistas liboraes vão avassalando o dado; mas tr<tnsigir dentt•o d<t lo i, pelu 
raglmen das dístincçücs de classes; si tl ver· Muro, tl mais do que um direito, ,; um do
dado que a. civilísação moderna não com- vct• dos poderes pttblicos o il um dí ·oito o 
porta a trrannia do feudo á custa do soJM- um dovor da municipalidade desto Dlst.l'iclo. 
monto d:ts classes popuhu•es; 6 corto que á Foi o ponto de partida desta tt·ansacçii•J o 
administração mumcipal como a todos os edital do 2~ do novombro do 1892, que fiz pu
poderes publicas, incumbo propõt• ao passado blicar, como prcsi,lon to do Conselho tht ln ten
tranoacçõos, dentro da lei, pat•a salvar os dcncia, e que provocou o clamor interessado, 
intol'osscs tlo futuro, o nosto pensamento que Ol'iginou a resolução do Podet' Logisht· 
nenhuma nltiL; licita, nenhuma mui; hunos· tlvo ~luniclpal, á qual opponlu veto. · 
ta, nenhuma mais justa, do que as que so Hcoonhccondo os prcjmzos dos cofres pu
Jllç:lm no t•ogtmon da propriedade foreit•a bllcos pela !'alta do pagamento dos fóros, 
que cahlu cm commisso. dut·:tnte lougos poriodos, quando procurei 

A pt'Opriodadc foreira t•oprPsonta, pela conhecer a.~ rontlas.municipaos pt•ovcnientos 
insignificancia do fôt•o a pagar, uma quasi de tal origem, resolvi chamar os fot•eit·os au 
do1ção do incaloulavois valores, ainda que cumpl'imonto de seus devores, tlx:mdo pam 
subot•dinaJa a certas condições; valores que o rccobimentu dos fót•os <ltt•azados o pt•,tw 11 
n.pt•oveitaram até agora oxciusivamonto á cncct'l'M'·So em :a· do dezembro do mesmo 
JiJl't.una particulat•, deixando apenas ti, for- anno. 
tuna publica municipal infimas migalhas Com a publio:l('iio tlaquollc cdlhi, cumpt•i 
que m•tl so percebem entro as rondas. do um dever oiomontor do motl cal'go, cma· 
muuicipio; no cmk~nto, tacs valores podo· nauto da propl'ia lei, pela qual dovLt zclm•; 
riam pPoduzir avulttula !'onda para os cofr•os no meu acto nem faltou a appt•ova~ão do 
muuicipacs, ficando seus possuidut•es or1nii'.l· mou supot•ior hlol'archlco de mn[o, u !Ilustro 
T,ivttmonto compensados pot• meio do trans- Sr. Ministro do Interior, a quem incuntbitt 
~c~•ics, que apt•ovoítassom aos sous into- lntcrvü• na adminislracão municipal, o un!co 
l'Cs;es exclusivos o ao mesmo tempo a todas a que ou dcvilt como admlnislt•adot• s:ttis
as cla~sos socinos, propot•cionando a l'oatiza- façiio dcllo, nem depois de ot•ganisadu o Con· 
·cão do boncficios que a todos intot•os>nm, solha do rnunicipio o accor<lo tio ox-pt•esi .. 
Jbroh•os ou n:io. dente do mesmo Conselho, quo assumiu as 

E' ,portanto, ot•ronoo aprcgolit• que se de- J'uncr:ües do Pt•olbito inlm•ino c niio altm•ou 
f~ndcm intot•csso~ populares, _quando sopro- o~ edital, nem siqum• pt•orogaudu-lho o 
lcsta cm favor do secular l'Cgtmcn do fôt•o c Pl'azo. 
cspoci 1lmcntc om ftiVDI' do pm•diio <lbsoluto O pt•.tzo dctm•minado n11qucllo edital, c 
o gratuito do commisso. · que lovantou pt•otostos, não foi um:t inYCII· 

Ao onvr·z di;so, o fôro subsistente bojo ção do pt•csitlonto do Conselho do lntcn
]lolos moltlosantigos,ropt•osonta saqnesfoitos doncitt, m~s ost~ prefixado na lei que roge 
conlt•n. a fortuna publica, c o clamor quil os J'óros. Si o dovct• dos fot•oit•os u pugat• os 
protcJtu 6 a intompm•auça dos ricos dos- (tli'M annualmonte, o otllül, IJUC cm umtt. 
r.uldados dos Sllfl'lmcntos dos pobt•os c tndlf· pt•ovidoncin. om favor dos tntorcssados, lom-
1bt'llntoJ t10 pt'Ogt•osso tio municipio; confun- bt•ando·lhos esse dever, devia mnt•oat' para o 
dindo-so na ~rlta omocionlsta dos agitadores pagmnont.o do ftit•o o ultimo dia do anuo, 
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Dom a.ntes, nom dopois, porque osso ot•a o di· 
roi to o~prosso do dovodor, 

Esse edital tovo a nocoslaria divulgação 
JlOlojomal dt~ n.dministraçfio, o Dim·io 0/ft· 

· ciul, sondo publicado atO ao dia ,[o encerra· 
ruouto do prazo. 

dado im•ritot•ial do Districto, na pht•aso do· 
Sr. Deputado I 

Estavtl ou não cumprindo rostrictamonto 
o dovor do mau cargo, pulJiicando o edital 
de novembro ? 

Não ltavm•<t quem o contesto ; ora obriga· 
ção taxaria na lei, .o importava om aviso 

To;•minando o prazo, susp3ndi os paga· que mnis interessava os fot•oiros do que ao 
Illontos, rcso!nçiío q uo a mu{l;us pareceu vio· município, 
lenta o olronsiva do rliroito dos foreiros, Poderiio accusar·mo os homens roctos dfr 
qtw.ndo foi pl•ovidoncia qno Só a ollo• in- pretender ou. um aceurdo com os fot•oiros 
iwessava, uma voz que om nad11 podia apro- cabidos cm commisso, om bonoficio do muni· 
voHnr lloO.l que, PJ!' ostt1orom om dobi.o, cipio o quo lhos npl'Ov~itasse, isentando-os 
fossem pnssl\'eis dos t•igot•es do cummisso, da pena 1 Quom 0 dit·:l 1 
como adianto provarei. Fosse como fosso, a mim nuda compot!t1 fn· 

Hoje tt ndministra~lio municipal tom zer, e ao Conselho sú rest11va ou pt·opôt' a 
doante uo si a lei, Sr>. Senadores, c u lei ó transacção com os fot•oiros c I! tidos em com
o com misso-ou a tr:1nsacçXo libet•a! donlt·o misso, ou rolovar-lltos di vi:h1 c commisso, 
d:~ lei, no rogimen do eommisso, nprovoi· ~LlvHt•o que 11 propri:1 loi lho pot•mittia 
-tanrlo IIOS furoit•os culpll,los e tamuem aos sogmr, como se J>ódo ver d~s clausulas do 
gra.nclos intorosses do l'ntm•o dosto Dis· cuntt•acto de omphytonse rogistt•adas na 
1t•icto. c:1rt.a de arron,Jamonto. 

Em vão so procnrllt'ia i!ludh• !ls difficui· Entretanto, o Consoiho, não tonJo cot•agom 
uados da sitmlçiio ou tol'givers:ll', ]l!lra dispôt· da fortunn. do Municipio, preteri· 

Nos expodioutos do momento doscobrom-se deu atir:u• tls costas do Prol'eito ~ rosponsahi· 
as snbt.lozas suhtcrfngio.;as dos vaeillantos, lidado do commetl.m• um acto !Ilegal. a pro· 
J>M'a os qntics as devcztls facilitam as tra· t•oga~Ko do prazo parti o recobimonlo dos 
vosslns quó pelas ostmdas so afiguram dilll· ·fóros, o pot• isso uullo por ~·ot• contt•at•io a 
cols ou itnpossiYeis; mas o problomtl osM clausula expt·essa do contracto orupltytou· 
)los to p~la lei com oxtremtl chLt'oza: f'ilça-so tko. · 
em publico, ú luz do ,[ia, a llboraiid:uio do Quo o Conselho nãú podia prot•ogat• o prazo 
ontrogar aos p:n·ticular.Js a riqu ,ztl do Dis· p·u•:L o t•ocobimonto do J'úros demonstrei 
t.t•icto Fodeml; eomponse.;o o culpado, orn t:,ml1om o peço ao SonadJ quo mfl tolere a. 
voz úc punll-o, pt•rsonteando·o com a pt·o· lcit.m·a deste ponto das razões e;m que justi .. 
J>riotladu municipal; dê-se a algnns .. o quo ,; fi jUOi o velo. · • 
iio povo, pot•cruo commottoram a vi>·W<ic do Depois do estudar o conLPacto elo emphy· 
doft•audat• as rendas puhlicns do municipio, lousa do accordo com as Or,len!lçüos, Maynz, 
infl'inglndo :c> lois; mas tonh:I·So 11 integt•i· Trigo Lolll'oiro, Cooilto da Rocha, Tolxeit•a 
dndo do J'azoi-o :is ciat•as. com ll solcmnid~do do Frui tas o outros civilishs, dizia eu: 
fnnost:1 'lUO roque!' osso gl':tndo attonl.ado; Ot·.~. nos contt•actos emphyteuticus d:1 mu· 
o Consoiho ~lunieipal t.cm o dit•oito cxprosso nicip:llili:u!e do~to Disltoioto figut':L oxpt•cssn· 
do rolovnr o commi'"o, o.;ta ó n loi. Ou então monto no titulo dó nJ'oramonto pas!ntiu :LO 
t.ru.nsija-so com o J'oroit·o em com misso, li· omphytouta a condiÇão da lei: •Que o dito. 
l'aotio :l pona o <JilO olin tem do orltr•BO, piLl'n fOro p:~gal'il todo:J os annos om mflu ao tlto· 
aprovoital·a om favor de todos, so,i:1m fo· sout·oiro que então sorvi r, para se lhe cai'· 
l'Oiros ou não. rogar em rccoitt1 c ficar ollo Jut•oil'o livt•e 

Essa ó o dilomlU:t da situaçtio .. St•s. Sonndo· do oht•lgtlçilo da t:ll paga monto pol' a~aollu 
l'OS, dilam ma quo não póde sot' t•csolvido pelo Jtllnn>. 
acto uo Conselho Municipal do 9 do ntat•ço g•, p01·t·.1nto,chll'O que a condiçtio.du p1gnr 
do corronto anno, antot•imntlo o Profoito a 1• t•orHia .ou von.;iio anoual o do pagal·11 ""' 
Jli'Ot'og:n• ata 30 rio junho do col'J'ento :mu~ >llwlnwnlu constitue para o J'ot•oiro o dovot• 
«o prazo pm•a o p:1gamonto dos J'ót•os cm ~uo lho gar~nto o dlt•oito do senhorio util, o 
nlt•uzo >• quJ Yolo pot• illogal, acto rosoivido tanto :I.S;im qun-si ollo deixar do pt!g'llt' tt•os 
sob o pt·o.;nppo:to do :lpro,·oitnt• aos J'o." 111111os consocutivos-cnhir~om commlsso. 

· l'Oit·o~ om com misso, o que t•opre;wtta moro Jl;;o Jll'lnc!plo n[o <l um1.1. clisposlçiio · re· 
oxpadionto quo nom bono!lci:L nquollos, nem gulament:lt' d:1 munlclpaliundo, mas unm 
obt•ig:\ os que n1io ostoj:Lm cJmpt'~'hondidos oondlçiio oxpt•o;sn da· lll got•al IJ.UO rogo os 
rmqtiolla c:\\ogot'itt ». . fUros, · 

Eis o hl;torico do actn polú l[llltl 11lnda Son.lo a:Jo:im, ó illog:tln rosoluç[o llo C•>ll· 
bojo ;on !lccusado ; quom do;cubt•!t·11noiio as <elh J, · nit.m• •n lo o praz> pul'tl o pagamento 
ntodl.las yioienlns tomada; pot• mim para da t'Othi:l o11 eanon, como n seria si altot•asse 
colho r tns malhas do comnüsso a propt•ai- a dm•açiio do contraoto, si augmont~sso otL 
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diminuisso o valor do canon, si rostt'ingissc 
ou al~rgasso o proprio .aforado, si proju · 
dicasso o reglmon ilo dit•oll;o de hct•ança, o 
va!ut• dos laudcmios, etc. 

A illogalidudc da resolução tio O de mot•ço 
do ~ot•rcnto, prorogando o prazo para o ro· 
cobtmonto tios fút•os até 30 do jtínlto,so infere 
ainda <lo sua imtppllcabilidado on de~~~~~ in
<;_oo:;cqucncin. 

De facto, só ha no ponto tio Yista do paga
mento de ronda anmml duas categorias do 
fot•Jiros: I•, a dos fot·ciros quo tenham p:tgo 
suas pensões annuaes pontualmente, ou que 
cs!ojam apenas om lttlta de Jlllgamonto por 
monos do trcs annos completos; 2•, a dos 
foreiros qno tenham deixado de pagar por 
tres annus consecutivos o com pi •tos. tendo 
por isso incot•rirlu na pena do commisso. 

Quanto aos primeiros a resolução do Con
selho niio O npplicaYol poJas soguintus ra
Zões: 

Os fot•eiros tcom pleno dit•oito do paga!' a 
t•enda no prazo du anno, isto ,:, desde o pl'i· 
moiro até o ultimo dia do Drnzo, o a admi· 
nistraçiio ni\o póde limitnl-o a 30 do jnnho, 
popque ú contt•a a lottrn expressa ria !01; isto 
onlende-se ainda mesmo com os fut·oiros quo 
estiYerem om falta de Jmganionto pot• um ou 
rlous annos, cort·onuo ncstJ o terceiro. 

E' cot'to rtne o doYet' du foreipo o Jlagar 
annualmen!o a renda, como diz a loi ; nms 
a mesma loi, que no Jll'Oprio interesse do 
foreiro lho impõJ osso dever, niio o puno 
pela falta tle pagamento por um nnno nom 
por dou.s, mas sómontc quando a fnlttl se rltí 
por tt•cs annas consecutivo~, cunsldorando·o 
então incurso na pona de commisso ; o, como 
tt loi não ob1•igou o fo1'0iro n. pa.g;n• o canun 
om dia corto do anno, mas sómonto a pag 1l·o 
:tnnnalmento, aint!a os quo ostivot•om cm 
ntrazo do um ou dousannos toem sttlro o >Ou 
direito rio salrlar o debito rtunndo quizorom, 
utú :11 tio tlczemut•o do col'ronto auno. 

Quanto ao.< SJgundos, isto ú, aquollos que, 
11or tot•cm deixado do pagm a t•onda pol' tt•os 
annos consocut!ros, cahirum cm com misso, 
a resoluçiio do Conselho cxpt•ime apJnas urn 
cxpcdionto cxtra·logal pam solvat• as tlilll· 
cuidado;· do uma situação Io:,:nl, que cm 
nada lhes pódo nproi'Oitnt• o quo ni10 lhos 
pódo sor applicnvcl palas seguintes tmõos: 

Os foreh•os incut•sos om commisso dolxa
t•ão do ser foreiros no roglmcn dos sons ro
spoct!vos contractos, atú quo os podct•os com· 
potontos, o Judlclnrlo ou o proprlo Con.~clho 
Municip~l os rcloi'O ria pena por julgamento 
dollnitivo o ospoclal, em quo so considerem 
~s circumstanclas que n pt•oprla loi osl.abo· 
loco, como nttonuantos ou rtunosrJUOt' outras 
quo o Conselho ou os tloposll.ttrios da ,instiçn 
llllbllca julguem attondli'OL;, 

De facto, O elementar do totlns as rolnçõe> 
contractuaos rJne as c!nu:mlns dos contractos 
obrig:.m as pu1•tes contractnntc,J, do quo re
sulta, qno violado um contracto pela 1\llta de 
cumprzmonto de sua~;; cltLU:luln.s, uma. que 
soja, pot• rtualqnor das partes, ip'" {iwto, por 
ostn. viola~iio flcn, alteradu o 'l'ogimon do 
contracto, implici!nmenle rescindido JIU!'a 
todas a,; relações do tliroito, alú quo omnl
tima in>tancia se pt•onunciom os porlores 
competentes. 

Não so segue dism f!Hc, Yiolado um con
tracto, fiqnom impo~sibilit:tdos do contractat· 
as mosnms parto.i, sou novas bases c sout·o 11 
mosmn. ospccio do contrndo, mas !lim quo n. 
vioJa,;ão import<L a annullação do Jlrimiti1'0 
contracto. 

Isto quo :;, razão ensiniL ó tcxt11al da lei rio:i 
contractos cmphyteuticos, como se vô do 
todo.s os civil.istu;; entro os quaes se pUdo 
citat• <I pallwra nutorizoda do Teixeira de . 
Ft·eitas (i): «Não e1'ilt1 o l'ot·cit•o a pona de 
t!ommisso -ai dr! que su ofTtJI'C!'It a llf'[JW' os 
(1h·os a l i'll.:ru!Os tJ ain rln fJHU o StJi/ !tOl'z'.'l llt 'os 
1'tJcuba, salvo si a c~·lc tlie apl'Ourel' d,;si.~tir 
uxprcs~amonto do se11 direito>), 

Consoquontomcnte, "rcsuluç;io riu Conselho 
Municipal, pporogando o prazo para u robi· 
monto do l'ót•os atú :lU dr. junho, ú illo~al, 
quar se t•ofirít ttuS furoh·o:l, que cn.hil·am em 
commisso, rJUOl' ao; ontt•os; iuapplicavcl a 
qmtlquor dollo>, tt nenhum dolles obriga, 
sondo quo aos primcit•os pro,iudical'ia. con
s!,Pangt•ndo-os lL um pngamonto indevido. no 
JU'eônpJlosto do l'antagens que, ]lO!' tal alvi· 
trc, o Conselho não lhe~ pódo conf,Jrit·. 

Si o Conselho Mnn]cipal não podia pro· 
rogar o pmzo ptlt'a o t•occbim,mto de fót•os o 
llxal·o para junho, assistia-me o derot· do · 
oppot• veto tlquclltl l'Osolnção; 

Vê, portnnto, o Sonndo quo t.ü.las"n.s me .. 
tlidas violentas por mim ot•denadas, na phi'lLSO 
doS!'. Doput~rlo, fot•.an: puulicar um cdit.al 
cbamttndo os foroit-os au pngarnonto dos lbt•us 
sob a pena do comm:s~o (l'ogimcn do con· 
tt•acto), o quo orn tio intct•asJ~o dollos; re
cobm' dos poucos que quizm•n.m pagar. o 
dolxnl' rio rocobor tios que nliu rlul'la rocobm·, 
tt o;porn quo o Consolhu Municit.al rosol
vosso sobrtl o c ISO, oppont!J c•cto tí l'.JSO!ução 
Iegisl!ltiva qno, som rosoll·or a ijnostiio, of
fondin o dlt•eico dos l'ot••tit•os, nltcrandJ clau
sula contractual. 

Accustlt'nm-me de tm• lbito 11 puhLcaçi\o 
no Diw·io Ofllcial, orgito do lmpt•ens:t do cir
cnlaçiTo limlcadll. 

gm primoit•o Jogar não so! flUO netos 
offieittos se t!ovnm publictn' em antros or· 
gãos que niio sojnm os olllciaos. 

Em soguudo logal', naquolla ·1~poen., al•,d· 
mlnlstpaPão do municipio niio rllspnnlta 
nlndn do'ot•r,nmont•lS tle 20.000:000.~, e niir1 
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· podia !lai'·<O no luxo do tot• dous o \i'OS 
orgãos officinos. O orç 1monto daquolln ~poca 
era apon .s tio 5.000:000$000, 

Em &ud" o ]ll'azo dul'anto o qual so foz a 
puhlíctt,;no do cllitalniiohouvo a. mnis ·li.~oh\t 
reclalluu;:iu p autos de mim oxel'cou o cat'g" 
de Pl'ol'oii.O o prcs!clonto do Conselho, quo 
nent su.;pondeu n pnblicação do oilital, nem 
publicou nunhunm outl•tL rosolução, 

No amianto, ·lastílllo quo o Sr. Doputado 
Mollo Mattos, quo d moço, faça ~ oducaçiío 
do sou ospi1•ito om tal oscoll\; o, si mo fosso 
p_erm_lttido, poJa minha i dado ~ poh cxpo· 
t•wncm que olla roprosontu, não dar· lho cou· 
~olhos, porque S. Ex, não, procisnr:l dollos, 
mui suggm•ir-lhe uma idéa, ou lho pediria 
IJUO, quando tirer do Mcusat• homons ·do 
\'ida publica tt•ansparonto como ll a miubiL, 
procut•o no monos conbocor os factos da 
nccusaç,ão que to\ll do formular, para não so 
eollocl_r em publico om um1 posição con· 

Onde, Jl"I'!<LntJ, ILS mmli<l:ls violentas ot•· 
Uenarfas }l1JI' 111im, oru(c '( 

llnti'J u< jll!'isconsul~os a cuja Cl'itioa sub
\llOtt.l o 1110'1 p.oocodimonto fignr.,m profcs
soi'O< not>Lvois lia faculdade llo Dh••ito <lo 
S. PauJ.,, como os illustt·es mOJ•tos B1•azilio 
Sauws u Vioi1'a do Carvalho; o no~avol DJ'. 
João Moul.eit•·'· o Dr. Dino Buono. 

Do f,'ll·u ·I •stn cidade Ottvi notabilidades 
comn u Vi<con1!o do Ouro Pl'oto, o Dr .• Jc1io 
de S~>IIZ'• lt.h~ÍI'O o o Dr. Baptista Pm•eil•a, 
· Co11111 111Hiho1·· demons\ral• a minhtL bor~ fé 
de ali:ollli.;~e .liot•, o mou liesejo ardente do 
~C0\'&111' do 'l"O oscla1 ceando-o pelo sabm• dos 
tumini11'1'< .r .. scioncla juridic~ 'I 

Si u :wc" quo pmtiquoi om ma1•ço do 1893 
tam h11111 ""'il ti' ado estava, foi Cltmpi•imonto 
da [IIÍ O "·•Oiioi!lli\1 Uffi deVer do Cal'gJ quo 
oxot•d, P.,\'IJIIO hojo oxplorat•·se ost~ balolla 
quo j;l nii" prudnz etreito do ·attribuil·os 
mlol\lt< v,,,\oncias 1 

Tonl1 t 11 :-iem1do um pouco rriais do paclen· 
eh e "t1ond1L p •t•a as clausulas do con\to.~cto 
do ornpllyi,,,I\,O qno o;tiio oJct•iptas na pro
pl'la c l't:c 1lo .. rormnonto; oil-as: 

,o;'""' c·<t11 ·maneira o mesmo PJ•ofeito ha 
o mmn~!!)tlittlJ tormo pol' tpa~.:p:\ssttdo, e n.fo· 
1'3.!10 it. .• , 

Co111 " l'ui'O annual do ... com as condi· 
çõcs N.~~·lliiiC!JS: ' 

st1·ang1da., . 

OlWE~l DO DIA 

LEL DE Dl~SAl,ROPRIAOÃO 

Continua om 3• di;cus•Jão, com as emendas 
olforocidas,a proposição da. Cnmnl'l1 dos· Do pu· 
tado:l, n. 38, <lo 1903, q uo· tm•na. appllcn veis 
4s out•a.s d11 compotoncia. da União o do Dis· 
trícto Fod~ral as· disposições da lei n. BJG, do 
10 do junho do 1855, altoi•ando o a11tnal pro· 
CCS$0 p.tra in1lomnizaç1io do bons dosnpro· 
p1•ia.dos JlOl' utiliuade publica. · ·· · '· 

O Sr. Franelseo Glyeerlo
Sr. Pt•osidonto, por um moro equivoco, porli 
hontom a p<tla.vra.. Suppunha quo não so 
1~cha.vo. na Clsa o honrado Senador por Set·· 
gipc. Podi a Jlitlavt•a só para não vot• "on~ 
cerrado o debato, allmdoquo a S. Ex. cou
b~sso a. tarefa. do pro.~ta1• a. dovlda. consldo
t•aç1io ás observações feitas polo illustro So· 
nadar polo Distrlcto ~'edoml. 

O Sr. Ooelho e Com poli volta 
IL tribtma para. lt•a.tar ainda damatorla om 
do bato, o fal-o, apoza.r do sou grande osfot•ço, 
não só pela. impo!•tancia. de quo ollo so re· 
vasto, sínflo ta.mbom poJa consideração· IJ.UO 
lbo moroco o illustro roprosonta.nto do 
Ofstt•icto Federal. 

~ o di 1. • l'ô1•o pn~:ariL todos os annos nu 
Dh•el:l," :·iil ,j,, Fazenda para so lho carl'ogar 
om ltoJ•' i 1;:1, o llcar ollo foroh•o livro da abri· 
gaçii" "" t:d pagamento, pot• aquollo anno; 
o, do~i.< til olu uo o fazor por espaço do tros 
anno< "·,"ti 1111os, pordot•:l to;lo o direito quo 
no li<Lu loi!l'l'ono 11 suas blmfcitorias tiver, 
tu,lo I"' l':t '' Pl'efoltura; o posto quo ao do
pois 'I"""'" pagai' ~ móra, olforocondo pam 
isto L•·"·' ,, tleviJo, nom por isso sor:l rolo
vudo d, i"'IIIL lo commísoo ; salvo si por lei 
O~PI'ih'il I h I fOr l'0[0V\1dQ,~ 

g· .. ~1'1 ., pul'tlnto, quo ou não podia tm· 
pt•ucJlilll•lllto diverso do quo tlvo o quo,nom 
ou pu. tia l'.·c .uor os fói'OJ dos foroit•os om 
co1nluis'"• nom lhos po.lla Palovar a pon:t, 
UOIU ~l'oll' •~III' O prUZJ de pn giLmontO; tinha 
dovuros l<~gaos a cumprir contrn1·ios a qul\l· 
q no i' i!ll.<sas l'osoluçõos·. 

lncontostavelmonto o illustl'o Senador tom 
um" gt•avo t•osponsa.bllidndo nos ta.· qu~stão, 
por isso quJ S. gx, diz que foi talvez o 
p1•lmoiro quo cogitou do sanear está cida.<lo, 
o ontt•eta.nto, a.s;im quo so Inicia algo nosso 
sontldo, S. Bx. Jov~nt~·sc o ct·e~ obstaoutos · 

Po1• cumpd,• " Jcl fui nppoll!llado do vlo· 
loltto, o 11.nu, hJja o sou; não mo nltcr<l o 
rogilll·>u do vila, nom pJt•lul'b!t·m1 a pnz do 
consoloncla n lnvoctlvn gratuita. 

pot• ventura invonclvois. . 
O honrado Son~dor, no sou modo hyporbo· 

lico do iO manlfostar, chega a dlzor quo 
seria pt•olorlvol que um tot•remoto do;tru· 
ls;o a cldado do quo SOl' os lo projecto con· 
vertido om lo!. · , 

S. Ex. ost~ con voncido, uiz o orado to, do 
quo do projecto 01\l ulsonssiLo não adl'lrflo 
o:J;as dos1•antagons nolll os>os projulzo; ~uo 
provlit. · · 
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li quando mesmo a lo!· fosso a lo! quo vo~, occupou a tribuna o discutiu no·sontillo 
S. Ex. diz quo tl, no flnnl tio sou discut•so d:ts garantias indiYi!lunes. Nnn tm•ia. sido 
S. Ex. apt•osonwl o romedio pnt•n isso, quo J'acitno nobre Somtdor contestaras doutrinas 
osh\ nn justiça federal. quoo m·ador exhiblu, mostrauuo sot• porfoi· 
· Espirita conservadot•, quando pelos meios tnmcnto legal a autorização dada pelo pt•o. 
Jognes pudoconsoguh• o resultado quo atmoja• jccto. 
nunc:t lançar~ mão do outt•os moi os. ' O orador, para satisfazot• no nobt•o So
. E' sttbido quo, no instit·,to do desapropria· na.:or, vao apresentar, om nome da Com· 

r;ão, lia gravíssimas questões a ar.tondor. !h missão, uma emenda, ostaholcccouo o mt~· 
a pat•to constitucional, quo gamnto a dos- ximo o o mini mo, quo não ser~ mais o.~tabc
:tpi•opl'iaç.io PJIO Govomo por noc~ssldndo ou loeldo poJo Governo. 
utililado publica e os processos do indomni· Respondo ao quo disn ,o nobJ'O Senadot• 
zaçiio. · sobro o ~ 3' do art.2o do projecto, most ando 

Esses processos tom excepção con>ignnda qno são ülonticas as disposições <~a actual 
nos principias do direito o nas cJdificações Constituição o da do 25 do março de 18!,!, 
cstabolocidas. sobro a gat•antla dn. propriedade, omtoda_a 

O honrndo.Sonador, apozn.r do seu brilhnn· sua plonltudo ; mas essa Constituiçi\o do 
to tnlonto, não co~itou do nenhum destes 1824 foi alterada, dons annos depois, pela 
princípios, nem dos casos do necessidade ou lei de 9 do sotiJmbJ•o do ~~~o. quo ahriu unm 
utilidatlo publica. nem das fnncçiícs admi- excepção, quando so d~sso o caHo "" urgcn
n istrativa o judiciarias, uom, finalmente, das cia, o osr.:Lbolccou o deposito pJ•óvio do preço 
regras pnl'a. a indemnização c compotcncia dovitlo e legal pam ser J'ocobidu m~is tar.Jo. 
pH'tl flxal·ns. E não houve no Pat•lamouto uma voz que 

Apoons o honrado Senador limiton·>O ~ Ji. dcclumsso vio!11dos os preceitos constitu· 
goiras considerações rotativas n. processos oionaos. 
do pouca e<i~niflcação, deixando, entretanto, Cit" nnis o or:Ldol' a lei do JR4\ quo rJ~ 
do Indo os furidamoutos, atrl cOt·to ponto ac- tocou u do 1826, deixando subsisth• a dispo
coita veis, apt•eoontados poltt Assocluçiio Com. si~ão citutla; a do !855, que apenas :Lutol'izou 
mot\!ial. o Governo a. estahcloccll' ]1i'OL'CSSO c rogt•as 

ApJ•ooiou S. Ex. a quostiio do urgencia para a dosttpt'OJll'iaçiio; cstaodu jil. porttnto, 
partt que o Govm•no se imitta na posso,dopo- ostnbolocitlo om nossa lcgislaçi\o o tn'iiJciJli'J 
sitnoclo o mnxim_o da quantia a pagat• pela da indomniz:tçiiu. Esta snbstimo o dtroito do 
oxpt•upria~ão; apreciou ainda o § 9", oudo so propriodado. · 
diz quo o cxproprinnto porlortt pagat•, ~i O oradut· não vô om que so poss'L pl'iljtl· 
achar ,justo o oquit:ttivo, o desmonto o truns- dicn.t· o cidadão dcsdo quo, depositado o m · .• 
pot•te das instaitLçõos guo porvootur:L oxiR· ximo do valor da sua propt·iodado, possa o 
tam nos prodios oxpropt•iados. podot• publico ontrM' na posso .tolla, dado o 

l'llllou S. Ex. elo aJ•l.Jitt•os o do outras c:tso do urgoncia ou do nooqssi<i:Lrlo publica, 
questões do pJuca importancirl pam o ns. O Governo pag<L o maxilno, si nita puder 
sumlllo, CJnto fosJo -dlzot• que ostn loi vao Jll'ovar que o prcdio que üosappnroccu valia 
oxpJ•oprinr um solo quo, pot· tliroito, jil com- monos. • · 
poto ao Municiplo. ' · Oul!•o ponto criticado poJo nobro S<'ondot· 
O orador l'cspondo no quo disso o nabi'J So· poJo DistJ•icto Federai foi o ~ o•, o mostra o 

naclot• poJo Dlstricto Federal, 'luaudo consi- ·orado!' como são vat•ia voi.> as hypothu,;os que 
dm•ou i!Jogal toda n autorização tltLda no SJ podem dat• cm rola~iio a osso assumpto, o 
GoVCi'llO; o orador distingue atll.ot•izaçiio de como não ~ possivo.I o>tabolccor •lo modo 
dologaçilo, discot•dando do nobro Sonadot•, lm]mmtivo c doflnltivo a obt•igaçi\u pat•a o 
quo onton :o quo, logo qu3 se antorizn, de- Governo do fnzm• pagamentos quo nito dorc 
lcgiL·SO. · olfoctuat•. 

Nus quostuos. do dotalho.s socundarios, con- llopJis do onh'·IS considm-nr•õos, o orador 
VOll) ~oncodct··so ao Poder Executivo, mais concluo, mandando á Mos~t n su:L omondtl .. 
hJ~bthl:tdo como ostlt plll'a oxorcol-a, auto- E' lida o posta con,iuuctam"nto om dts~ 
l'tzaçilo p:n:ll proceder com conltoclmonlo do cussão a soguiuto omooda, olforocida pela 
causa, quo J>ó1lo niio tot' o Poder Legisla- Commlssiio do .Justiça o !;ogislnção. 
tivo, \:' · . Ao art. 2°- Substitunm-so as palavt•as: 
. Mo~tra o oraú'-llr que O rcstrlch " 1tuto. cflxaudo os llmltos mnxlmo o mlnin" das in· 

l'tZitçao dnd11 pol~ projecto, que ost:Lbü· domnizaçõos, qlio toriio por ba~o o imposto 
loco ns bases pt•ioelpaos pnm sou uso,' o im. predial, Jnnç:tdo no anno anterior ao da 
posto pt•cdi:l!,o maximo o o mlnimo o outros, dcct'OlaçiiQ da dosap!'OJlria~iio• - pelo HO• 
o nota <lopo~s quo o nobt•o Sonadot•, o. quem gulnto : «o quc<ntl'm do. indemnização no 
respondo, nno combateu as razões · quo o JH'Opt•lotal'io niLo sor~ om cas·J ulgum info. 
Ol'ndot• apt•os.cotou quando, pL•la primeira t'lill' IL 10 nom superior a 15 vozo~ o valo!' 
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I oca. ti v o, deduzida prévlamente a Impor· 
tancia do imposto predial o tondo po1• baso 
este Imposto lançado no :10no antorlOl' ao da 
1lecrotaç[o da desapropJ•inçllo. 

Sala das Commi>Süos, 13 do agosto do 
1903.- J. F. No[Jllcil'a ,jccioty.-J. I .. 
C:tJe/lw c Cmnpos •• -Thomaz Ddfino. 

D Sr. Franci .. co Glycet•lo
Sl', PJ•csidonto, como o Senado ae:dm do ou· 
l'jr, o nobre Senador por Sergipe, como or· 
gão d11 ComníissiLo do .Justiça e Logislaçãu, 
a}lresmtou uma emenda. no projecto, e não 
IDO parece fóra do proposilo que ~olll'e osso. 
clllemlo., tão impo1•t.o.nte quanto o PI'Oprio 
projecto em di~cussão, l'aça o Sonado estudo 
I'CilecLido. Assim, vonho J'equeJ'Ol' adiamento 
da discussão do pJ•ojecto o da emon\la por 
24horas. e JlCi'O a V. g,., Sr. PI'OSJdento, 
Ql!O se digno do subriwtter i considol'al;iio 
do Senado o meu rertuerimonto. 

Posto a. votos, rí approvario o t•erJuori· 
!Don to, ficunrio :vi iaria " ri iscus•iiu da p1·o· 
posição. 

Eot,·a cm 3" discussão :1 J;!'oposi~ão ria 
Camm•:t rio~ Deput1tdos n. 8·1. rio !003, auto· 
I'iz1mdo o Pl'csiuenw rí:t lt •pniJiic:t a conceder 
~efs mozos do líc~nça., eom ut'tlcnado, a Mn.
noel Cu.mlirlo Cor,leiJ'oJ Dins. c;nc:u•J·egauo rlo 
deposito da 4> divisão ria Estr:t<lu. do Forro 
C<3tltJ'td do Bmzil. om pl'OJ'ogut:ão ;lllo ig11n.l 
tempu, flliO. oiJto\'O Jo Oungt•J:o:so Nacional, 
pat·u. ~ratai' de sua. s;wde ando julgar convc· 
niontn. 

Ninguem pcHnUo a. pal:Lvl'a, oncorra-so n. 
diseu~~ãu. 

Posr.:t :1 \'O i os, é :lppJ•ovud:t " Ql'OtJOsição, 
on1 u~c:t·u tinia secreto, por ~10 votos contr~ 
lu; o, sendo a!lopt:ul:c, vue ser snbmottidtJ. :'1 
mnlu;[o p!•ositlr'llCial. 

cn~:DJTU 1'.\t:.A PAGA~IENTO })g O!UlEXADO A 
,JOSJ~ I.UIZ Ml~NDES DI~IZ 

J<:ni,J'a. em 211 discussão, com o purt:lcm• fa· 
\'OI'i.l.Vnl1!a Commissiio do Finanças, o ortigoo 
n11lco da proposi(i'iO d11 Cam:n•:t ·rios Doputulos, 
n. 45, do IDO~. autorizando o Presidonto d:1 
R.opulo!IC'l. a abrir ao MinistoJ'IO d11 Guort·:~ o 
Cl'Ctii!O oxtl'liO!'llinaJ•io do Ü-IR$380, pn.m pa
gamonto do ul'ilonado :1 quo tom direito o os· 
crevento :qfosont:ulo riu Arson:Ll do Gnorrn. 
1la Bahia, .Jo~ú Luiz Mondes Diniz. 

Ninguorn podintlo a pa.Ia.vrn, cncort•a. .. so a 
lli~CII.~SÜO. 

Posto IL votos, ,; approvado o artigo. 
B' " pJ•opo.,i~iLo adoptada o paSSil ]llll'II 

3a. discussão. 

CRimlTO PAI:,'. 1'.\GA)JE="TO DE~GRATIF!CAÇÕI~i 
AOS DRS, .\t'OUSTO Til~ SOVZA HRAXDÃO 1~ 
OUTROS " 

Ent1•a om.2' discussão com o parecm• favo· 
I'avol da Conúnissiio de Finanças, o artigo 
nnlco rl:t pJ•oposiçllo dt~ C:tmal"~ dos Depu
tados n. OU, do 1903, autorizando o Presi· 
dont.o dn. Republica a abril• ao Ministm•io da 
Justiç'l o Nogocios IntorioJ•os o crndito ox
traordinario do I: 180$676, paJ•a pllg:.mcntu 
do ~l'ILt.iflcaçües llOS lentes da Faculdade de 
Modlcinn do Rio do Janeiro, Drs. Augusto do 
Sonz:~. Brn.ntlão o Pedro do ,\Imo ida Maga
lhães, o <lo custas do processo devidas ao pri· 
moiro, na acç:io que intentou contra n. União, 
quo foi condomnadn.. · 

Xingueiu pedindo 11 ptLiavr·a, cocorJ•a·so :1 
di.~cussü.o. ·. 

Posto a Tolos, é approvado o arligo. 
E' a proJlO.>io,ão adoptada o paSS!I pura 

:~a d iscus.são. 

CREDITO P,\RA PAGAllE~TO DE ORDENADO A 
TI!OlL\1, ,\1'(1'0~10 FnA~CISCO DAllrti,TO 

Entra om 2' di~~ussão, com o parece!' fa· 
voravol d:1 Commissiio do Finança,, o aJ•tigo 
unico da proposição li11 Camara dos Deputa
dos, n. 52, du JU03, autorizando o Pt•osidonte 
da Ropublica a abril• ao Mini>tm·iu da GueJ'· 
ra o credito t•':d,raorJimu•lo da 5:053$i6~. 
para pugamen to do ordenado ao mestre do 
otrlcina, aposcutllt!o, do oxl.incto Ar.;enal do 
Gurot•J'Jiolo Estado do· PornamiJuco, 'l'homllz 
Anl.onio ~randsco Bart•eto. 

Ningncm petlindo n. paln.vt•n., oncorra-so a 
llif-WUS.'iÜO. , 

Posto a. votus, (t n.ppt•ov;.ulo o ttr~lgo. 
· 1\' a proposir;ão ILdopt:tdn o 1 assa para 

3' discussão. 

O St•. Pt•e,.idente- !M1t osgot:t· 
diL a malm·ia da ordem do dia. Darei a p:L· 
JuvJ•a nos St·s. Senadores <JUO a ~uoimm · 
pal'JI assumpto do oX}JCd!on(e; (Pmr.w.) 

N ingllem pedindo n.· paln.vr::t, ''ou Jcv~nta.t' 
n. scssfio, dcsJgnando para Ol'(lL·m do chi~ d;t 
1'iüSSÜO Sf.lgninto: 

l'' rliscussão t!o projecto do Sonndo, n. 15, 
ilo lil03, dot.orminnndo quo a ilisposit;ão do 
art. [o do doc!'oto·n. 038, do 20 do dozem· 
ln•o ue IU02, com rol'oroncia no nt•t. 50, nu· 
moro; l e 3 rl!l Constituição, só é applicll
vol nos Cllsos do citado al't. 50, n. lo §§ l" 
e-2' do n. 3: 

2" dlscnssiio r!~ proprslçiio d~ Camn.m rlo8 
Doputndos, n, 32, de 1003, p1:orog~ndo po~ 
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um anuo a licença cm cujo go.<o se ttclm 
·O 4' oscripturario da 5' divisão da E>trada 
de Ferro Central do Br11zil, .I oito Augu;to 
Antunes do Freitas; 

2• iliscuss'to da pt•oposkli.o da Camwa dos 
Deputados, n, 64, de 1903, autoriznm1o o 
Prositlcnto da Republica a prorogut· por um 
anuo a licença, com ordenado, concodüla no 
Dr, Alft•orlo Mot•oit•a do BDl'l'OS Oliveira 
Linn, lento cr~thodt·atico dtl Faculdade do Di· 
roi to do S, Paulo. 

2• discusoiio da proposição da Ct1mara dos 
Depulados, n. G7, de 1003, prorogando por 
um auno a llcenç:1 concodültt, som venci
mentos, ao Dt'. Sam uot dtL Gama Co~ttL MiLC· 
Dowell, lento subsr.ituto da Jlttcuhlndo do Di· 
roito do Rocifo. 

Lovnnt:t-so a sessão ás 2 horas o !ti minu· 
tos da tardo • 

O SJ•. I• Secretario dcclnr~ qno 
não htt oxpmlionto. 

O St·. ~' Secrcta••io doclaril quo 
não lm. p:tl'eccrcs. 

OlWEM DO DL\ 

J,E! N, 0~8, DP. I 002 

En Lra cm 1' discu.ssiio o pt'njccto do Se
nado, n. 15, do !003, dotm·miuundo quo a 
disposição do nrt. l• <lo docrDlu n. 03R, do 29 
de dozombro de 100~, com t•cfcroncia t~o 
art. 50, ns.l o :J d~ Conitltuiçiio, ,;ó ú appli
cavel nos casos do citado art. 5V, n. l, c§§ 
l' o 2' do n .. 3, 

Ninguom pcdintlo n pultLvrn., cO~"!ül'l'n·se a 
discussno. · 

Fiel a votação adiada pJt' fali~ de numero · 
legal. 

LICEN(~A A ,JQ.\0 ATJG1:STO A:STU:-IES fiE FREI'rAS 

Entt•:t êJU ,2n tliscussiio, com .o po.L•oco:· fa.· 
vo1•a.vol da Cummissüo do ·Finançrts, o artigo 
unico d11 proposkfio d~t C!lmat•a dos Depu
tados, n, ::~2. do l\JO:-l, prorog:tndo pm• um 
anno tL liccnç:~ cm cujo ~uso se ucha o 
4' nscJ•ipLilt'at·io d~ 5' 1livisiio da EstJ•adtl do 
Pcrro Col'tml d•> Brnzil, João Au~usto .\ntn· 

.nos do FJ•citas. 

A' moi~ hot·a dopJiS do meio dia alJro-so tL 
sessão a que concot•t•om os St•s. Son11tlore.i 
Pinhcit·o Machado, .J. C~tundil, Albo.t•to Gou· 

·r,a.lvos, llonriquc CJutinho, Custa. Azovodo, Nin'.:nom pcdiu,lo 11 p.ti;Lvm, oncm•ru~so t~ 
.Tonathas Podt•usa, .rusto Chm•munt, Pit•us discussão. 
ForL·oit•a, Alvm•o Mondes, .Joã.u Cul·dch•o, Fm·· 
roira Chtlvcs, AlmoidtL But•roto. AIVILro ~ln· Fict~ n. vot~r,.; .• , ~·liuilu por i':Litt~ do nu-
chndu, Sigismumlo Gonçalves, Mn.uttol Dmtl•to, mero. 
Olympio Campos, Sl~uoit•a Lima, Martlns 
Torres, Barata Ilibo iro, Thomaz Dolllno, Fo· r.Jcr.~çA .\O DJL.\LFtteoo lwrumu n1: DAI~ nos 

··liciano l'enrm, Alfredo gUis, .Joaqnlrn do OLJI'Ein.\ W!A 
.Sonza, Ro lri ,nos .Tut•dim, .rouqnim Mnrtirtlto, . . _ 
1!otollo Vicmrto Machado Gn;tuvo l\ichartl Entra om 2·' dtscrts;uo, com o p:u•ocm• fn· 
Julio Fr~tn. c Rumh·o Bm·~ollos (:10). '· vurn.vol da. Commi:-lsão tlo FintLll•;u.s, o artigo 

. . , unico tltl proposicão Ja CtllllUJ'tt <lu.; Dopu-
_Dmxum do comparecer com ca!"" lllll:I,J- tatlos, u. r1.1, do 1903, rwtot'IZiudo o Prosi

Cipada os Srs. Nll•> Poçanhn, Conslan1.mu rlonto da Ropnhlica :L lli'OJ'Og:ll' pot' um IlUDO 
Nor·y, Pno.< do Ctu•vnlho, .Manuel B:u·:~ta, .11 Uconça, corn ordenado, coucodtda ao Dt•.Al· 
Gomes do Ca:tro: Bolfot•t Vtou•n, llonc•ltcto fi•orlo ~!ot•oim do Bal't'Os Ü'ivolt•a Lima, 
Leito, Noguon•a Parannguú, Nugueu•a Acct- lento m~thotlt•ntlco dn Faculdade do Dlt•oito do 
oly, .rostl Bm•nardo, Pedro V olho, Gama o ~ r·~ulo 
Mollo, Rosa o SiiVtl, Uot•cultlno llamloim, B. "' • ' 
do Moudonr;a Sobrinho, Mm•tlnho G:wcez, Ningucm pedindo n paln.vm, oncm·t'n·so a 
Coalho o C~mpos, Artllllt' Rios, Vlt•gillo D11- rliscus;iío. 
mnzio, ltuy Bat•boza, Cloto Nunes, Ltuu•o Fica ~ votaçiio adl~da pot• falta do nu-
Sodt•ó, V11z do Mollo, Buono BJ•andão, Lopes mot•o. 
Chaves,· l'raucisco Glycorlo, Ut•bano do Gou
vôa, A. Azorodo, Bt•nzllio da Luz, FolljlpO 
Schmidt o Horclllo Lu7. (31), 

E' Ilda, posta om discussão o som debato 
.approvada a aota da sossiío antorior, 

LICENÇA AO Dn. SA~JUCL DA GA:\fA COSTA ' 
MAC•DOWELL 

Eutt•a om 2' discussão, com o pnrocm•fu· 
vot'!IVol da Commlssiio do Fil'nnças, o artigo 
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unico da ]lroposição da Camat•a dos Depu- do Aprendizos Arti11ccs do cxtincto Arsenal 
tatlo.J, n. 07, tlo ID03, prorogando pot• um do Guerra do Estado do Pernambuco, ·to
anno a I iconça. concodida, som voncimentor;, ncnto honorario Joaquim Antoni'J do Oliveh•a 
ao Dt•. Samuel da Gama Coo;t.a Màc·Dowo!l, lhduon. 
lento substituto da Faculdade de Dil'eito do 3, discus,são da aroposi"iio da Camat;a dos 
Jlociro. ' Deputados, n. 55, de !003, autorizando o 

Ningucm pedindo a pu h na, enccrra.so a Presidente da Republica a abrir ao ~linis· 
<llscus&1o. tctio dtL Industria, Viação o Obras Publicas 

Fica adiudtL a votação po1• fa!ta do Dtt- o crodito oxtraordinario do 4:538$040, para 
:mero. attondorno pagamonto dos vencimentos que 

4) Sr. Pa•e01lden te-Está csgot:tda 
"· motori:t eh Ol'dcm do dia. 

NiL fórmn. do at•t. 145 do Regimento, darei 
a p:Llavr~ aos St•s, Senntloroé< que tL quoit•:tm 
pam nssll'npt.o do expediente (l'<~usa.) Nin· 
~ucm pc!lindu n. pJ.ln.vt'a, vou levantar í1 
,nssio, d~signJndo p:tl\1 ordom do tlia dn 
~cssio seguinte: 

Votação om 1' discm;são do pt·o.iocio do 
s~nado, n. 15, do 1903, dot··rmin1.mlo qu" 
11 dlspoo;ição do nt•t, I" do docrcto n. 038, 
<ir; 29 de tlnzmn bt•o de 1002, com rofcroncin 
ae> art, 50, n:;. l o 3 d11 Constituição, só~ 
ap]llicwol nos casos do citado art. W, u. I, 
c~§l'o2•de>n.3; · 

· Votação mn 2' discus>ão d:L proposição da 
!'amara. tios DoputadoJ, n. 32, d) 1903, pt'O· 
rogr1ndo pm' um n.nno n licença em cujo gJBo 
.. :~ ach11 o 4' escriptur;u•ie> da 5• divisão da 
1\dt•atln. do Ferro Contrtll do lll'azil João 
.\ttgu.1to Antunes d) Freitas; 

Votação cm 2' di;cussllo da proposição da 
Calll:tt'<L do:J DJputados, n. G.J, do !003, 
:ltltot·izando o Pl'"'itlcntc da Republica a pt'O· 
!'Ognl' por um nono " licença, cvm ordc· 
nado, concJtl!da no Dt•, All't•edo MoJ•cit•;t do 

. Blrt'03 Oliveira Lim''· lontr cathcd,ontico dn 
Facuhlat!J' do Dit·oito do S. Paulo: 

competem aos engenheiros Caetano Cosar de 
Campos o .José elo Napolos Tollos do Menezes, 
directores goraos, o Jostl Diniz Vlllas Boas, 
diroctot• tio secção da Secretaria do mosmo 
Ministor·io, no período de 12 de agosto a lG 
de outubro do 1902, 

3' discussiio da proposição da Camat•a dos 
Deputados, n, 20, do 1903, declarando· tLbO· 
lida a accumulaçiío. actualmente e~istonte, 
das cadoirns do logica e do litlot•alul'U tl:o 
Internato o tio Ext~rnato do Gymnaslo Na
cional, sob a rogoncia de um só c.tthedratico, 
o manda ptit' cm concurso as cadeiras qu,, 
vag:u·cm em consequoncia dessa disposição. 

Levanta-se a sessão ao mcio·dia o 40 mi
nutos, 

55' SBSSÃO E)! 15 DE AGOSTO DE 1003 

P/'esid~Jitcia elos SJ·s, Ajf'rmso Pemla. c A{· 
lJel'lo Go11çt!lvcs (~u Scc)·ctm·~·o) 

A' moia hora depois do meio dia, abró-so a 
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheico· 
MachtLdo, .r. Catunda, Albm·to Gonçalves, 
Nilo Peçanha, Henrique Coutinho, . Costa 
Azevedo, ,Jonathas Pedrosa, Justo Chot•mont, 

Votação om2" discn:;são tla proposição da Belftn•t Vieira, Doncdicto Leito, Pires Fer
. C:tllliJ.l':ttlo;; Depu lados, n .. 07, tlJ IUO:l, pro- roirn, Alvwo Mondtld, Joiio Col'tloiro, For· 
rogando pot• urn a uno a ltccnça concodlda, roil'a Chaves, Almeida Ba!'rolo, Alvaro Ma· 
sont vcneimont.os. no Dt•, Smnuol d:t Gama t:ht~tlo, Sigismundo Gonçalvus, Coelho o 
Costa ~lnc-Doll'cll, lento substiwto da Fn· Campos, Siquelra Lim:1, Vlrgilio Damazie>, 
I!U\tlado do Direito do Recife; MtLrtins Torres, narut~ Ribeiro, ·Thomaz 

Continuação d:L 3• di,cuEsão da proposlr,õ'o Dclfino, Follclano Ponna, Alfrot!Q Ellis, Ur
•la CllmiLl'a dos Deputados, n. 38, do 1003, b:Lno ~o Gouvêa, Joaquim do Souza, Roth-i
'1 m• torno. rtppllcavois ds obt•as da compctcn· guos Jardim, .Joaquim Murtinho, A. Azorodo, 
ela d11.Uni~e> o do Dls!toicto Federal as dispo· Yiconto Machado, Brnzilio da Luz, Gustayo 
siçõcs dn lei n, 810, do !O do junho do !855, !Uchard, Follppe Sohimitlt. Horcilio Luz, 
a.ltcmndo o actulll processo p:n•n indomniZIL- Jn!io FrottL o ltltllllro narcollos (37). 
ção do bons do>nproprludos por utilidade Deixam de comparecer com crmsa pat•tici-
pnbllca; pada os S1·s. Constantino Nory, Puos do Cr11'· 

3• discussão da proposição da Camat'a dos valho, Manool Barata, llomcs do Castro, No-
. !lopu\atle>s, n • 47 > do· IU03, aulot•lzando o guelra Pat•anagurt, Nognolr:L Acoioly, JoM 
Pt·~sldcnto da !\o publica a nbt•ir ao ~llolsto. Bot•mu•ilo, Podro Volbo, Gama o Mo!lo, Rosa. 
rio da Gucrm o credito extraordlnario do o Silva, Hot•culnno Dandolra, Manool Du-· 
fJO!$, para pag~monto do ordc•nmlo que com· arte, D. do Montlonça Sobrinho, Olympio 
poto ao p01!ogogo aposentado da Companhia Campos, Martinho Gnrcoz, Arthur Rios, Ray-
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B~pbosa, Cloto 'Nunes, Lnuro Sodr~. Vaz do 
Mo!lo, Buono B1•andiio, Lopes Chaves, F, Gir· 
cm•io O Moto!lo (24), 

E' lid~. post~ em discussão o som dl.'ba\o 
appl'ovad~ a acta da scssiio antorim•, 

O. Sr. 1' Sccreta1•io doclal'a que 
não lia oxpodionto. 

O Sr ~~ Sect•ciat·Jo lê c vão a 
imprimir, para ont1•nr na ordem do.> tra
ball!OS, os seguintes 

PAnECE:fiES 

N. 02-1903 

Foi presento :t Commissiio de F;nan~~s a 
PI'Oposi~ão n. 44, do 1~01. da Camarn dos 
Deputados, com par•ecol' J'aVO!'avol da Com· 
misslio de Marinha o Guerra do Senado. 

E~sa. proposição, om sóu n.l't. 111 , cquipal'a, 
· p~1·a o otrelto da porcorr;ão do montopio mi· 
Jitar :t mão, vi uva ou so1toil•11 do ofllcial r,tllo· 
citlo, o pno decrepito ou Invalido, que não 
tiver outro amparo, o no a·,·t, 2' estcnuo 
essa. disposição, com rosalva dos direitos 
adquil•id•m, uo~ dcc!·epitos ou invnlidos, 
que, do accordo com as disposições vigont~s, 
não so tiverem l!abilihuo pam a porcepçao 
do montnpio milita1•; desde a d1\t:t do sna 
croação, ~8 do agosto do 1890, 

Comu ~o vê, a Pl'Oposição introduz uma 

tom outro soccorro dos con·cs puhlicos, s11 
colloquo o pao ilocropito ou inva.lido, como 
acontoco no montopio dos ornpl'egado1 do 
Ministol'io da Fazenda., cro-"i ''.o ~ 4' do 
art 33 do docpoto n, 042 A, de 31 do outu
bro do 1890, 

O mesmo niio póde olla dizer acJ!'ca do 
art. 2', o qual, dando á medida consignada 
no al't, i' olfoito manifrut~monte rotl·oacti
vo, pois manda. applica1-a dosdo .28 do agosto· 
do 1~90, data da croação do montepio pam 
o oxo,·cito, inquimt a proposição do inconsti· 
tucional!dado, alllm do. mconvoniencia quc-
amu•reh pam n propria instituição tlo mon· 
tepio, quo Jlcaria com tal procedente sujeito· 
a cunstantss surpresas. 

Como j1\ ficou dito, não condomna a Com
mis•iio do Finanças a ideia p1·incipa1 da 
proposição, mas, estando crmtd:t uma Com
missão mixta do Sonado!•os o Deputados para 
rever a legislação vigonto sobro o monto pit> 
dos J'unccional'ios fedoraos civis o militares, o 
pl'opor sobro osso assumpto ns med1dns que 
jul~otl' noccssn!•ins, ll olla do parooor .que 
soja n proposi~ão enviada á roloritla Com
missão mixta. 

Sala das Com missões, 14 do agosto do 1903. 
-Foliciano Pemw, presidente.- BencdictC> 
Leite, roln.tor.-Rmlli>'o llm·ccllos.- 8iyis-
11W1lrlo Gonçalve.~.- J, Joaquim de Souza.
J. ChCI'IllDni.-Alvm•o Jlacharlo. • 

innovação mt legislação quo rogo acenai· ·A commissão do ~Iarinha o duerra do Se
monte o montopio militar•. Nest11 não cst~ nado, estudando a proposkão d:t Camam dos 
contemplado om caso algum, como herdeiro Deputados, sob n. 44 do 1001, que mantla.. 
tia ponsiio, o pao do official l'tllecido; figura, 011 uipa1·ar p:tra o olfoito da percepção _do 
por~m. om •Juinto lugar a mão vi uva, que lllJnto pio militar• á mão viuva ou solten:n 
não pm•couol' algum outro soccor1·o dos co· uo officil1l fullocido o pao decrepito ou inva-

. l'l'CS publicas, o :1 p1•oposição tom por fim lido, quo não tiver outro nmp:tro, podando 
oquip11rar á condição do n~ão vi um ou sol· tllmbem, pa1•a isso, hu!Jilitm•-;o os _quo _o 

·toil•a a do pau docroplto onlnraliuo. não tivoro.n feito nos termos da.logl;lnçao· 
· · Vao nisto uma nltoração 1lo quo actual· vi"onte a contar da data om quo foi insti· 
nionto so uch11 cm 1'igor, convindo pondel'ltl' tuldo 0' monto pio-28 do 11gosto do 1890, 
11uo o decreto n, G05, do ~8 do ngo:Jt~ tio j111ga quo :t mod!dn pl'oposl!t tl, sob todos os 
1890, quo Cl'Oou u montoplo para o oxol'CltQ, pontos do vista justa o cquitatim; porquanto 
contempla a~onas a m110 vluva, 11rt. 19, n, 5, no a~•t. 33 § 4' 'do docroto n, 942 A, do 30 de · 
o a propos!çuo, pro~nro.n_do cquip:~r~r n. ella outubl'O do 1890, do Ministorio da Fazonun, 
o pao docropito ou mval!do, tllz mao vmva tornado extensivo nos empregados civis do 

· on soltoil'a, do modo qno equipara tambom ~linistorio dt~ Guerra, j~ ost~ om vigm• essa. 
n mão soltrirn :lmão vinva, o qno tl a1nda providoneln. . 
unt.ra innov11ção, A proposição, como se vê, não f11z nmis-

Não repugna ti Commissiio do Flnanç11s -:t do que p!•eonchm•nma lacuna; por Isso ll· a 
oquip.waçiio 1h~ proposição Qih' so Jli'Otond.o; commissüo do parocor r1uo o Sonado a deve 
110 contrario, som <JUOI'OI' do fórmn alguma accolt:~r. 
compromottol' dosuoj~ o sou voto, quo dovo · . 

0
., 

11.guard1tr 0 ostudo om conjuncto do tot11t a Sala uns Commissüos, 30 do julho do 19 .. 
mataria do montoJllo, ropultt mzoavol quo -lJc:crril FoHicHcllo, rõlator-;Ju/io F>·o!a,
na mos ma posição om , 1uo~ 011 _lista dos h~:- LmtJ·o Soii>·J, - J•;,·e.• Fm·ctr". - lJcl(ol·O 
dolros da pensão, os\lt a mao vwva, quo mto 1'icira, 

Sonatlo Y, l[ 
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: JIR.Ol'OSlÇÃO IJA. CA:\Io\ll.A HOS llEPU'l'AilO:'i, N. ·l·i, 
Dll 1001, A QUE SE !\!FERE O l'.lll8Clm 
SUPRA. 

• 
dolpho Fontes, quo, tambom por decreto, ró
vereou á activlrlado, 1mssando par~ a ro· 
SCl'VIL, 

·Solrt•n o facto th annullaçiio, por deet·oto, 
O Congt·csso Nacional c!oet•ol<t: destas cinco reformas c do Jl!a~s tros, que 

,1 , . . . - constam do uma outra propo.stçao d11 Cama· 
AI • ! · Pn!'<; ? cii?W' dfL l~?t'ccpr;ao 

7
do J'a do igual nat,uroza, nada a.bsolut.amcnte 

311ontopto m.h~,H, 11c,L oqm~m,tdo á rnu.o, di:Jso a Commis,~~o da. mosm[l. Camnrtt. 
vm~a. ?U sol.on·a, ~o ufficlal ~Lllc~ldo.' o p~c Entrotanto, csso facto não 6 t.ão simplos 

. docto~rto ou wvahdo que n.u, ttvcr outro como se uagura; nem por ter passado dos-
am pai o. . . . percebido iJódo rlolxur do met•ccm• a atton-

Ar•t. ~-' Fwam comprehondulo~ ~a pro- ção da co:Umissão <lo Finanças do Sanado. 
sof!l? lm, l'CSa!vndo;, P0!'6m, o~ dn·OJtos ad· Pelo contmrio, cllo oxigo sGI·i~ lnJagnção 
qrur:rJos •. os paos de~t:oprtos ou mval!dos que por• pa1•to da mesma co1nmlssilo o " ju>ta 
so nno tt.v~I·em.lmbtlrt,tdo, do accurdu_ com. ponderação que 0 senado não lho pódo ro
IIS dlspo~Jço~s. vrgentes, }mra. ILJlorcep<;ao do -cusaJ', afim tle <tua, ftt•mados os principias 
montopw nul!tar, a conta~ rlo ~8 de agosto juridicos, JlrmadlL tambcm .tlquo a tluntr•inll 
rlo 18110, data dn sua ct•o::çao. . . a seguir, discriminando-se as competcncin;, 

Art. ?•' Revogam-se as d!spo;rções cm como cJnvém ao J•ospeito, segurança o ga· · 
contrmro. · · rantia dos direito.;. 

Cnmat•a dos Deputados, 10 do agosto do A Commissão vao o'xpô_!' succintamonto o 
1001.-Dr. ~aty1·o de Olivvira Dias, :.l' Vico- sou ponsamc~to .sobt•o.tao unpot•t:tnto as
Prosidont.e, sorvindo do Pt•c>ideoto.-Carlos sumpto, no ':!'tmto unrco do chilmar pnm 
Augrtslo Valente de Nooaes, l" Socrotat•io.- 3110 IL il!tonçao do Senado e dos campe
Agapi!o Jorge dos Santos 3' Seer·otlll'io s~t·· tentes: . · · 
vindo do 1,. ' ' O offict~l só pódc SOl' refot•mado do confor-

midade com a foi e nos termos dost;t. 

N. 93- 10J3 
Docret.ada a I'ofot•ma, si · cllo se ;onto 

ollondido cm sou direito, JlOl' inobsm•vancia 
da mo~m" lei, devo iu eonlincnlii•oclu.mai' 

· A' C~ll_lmi;~fto do Fin<u!ç·as !ai Jll'CSento a perante o Executivo, quo pOdo dcclnr:~I' sem 
]n·oposlçltu da C!'llllll'U. dos Do]lutarlos, u. 7, ollcito a l·el'ol'lllll, conservando o olTicta1 om 
tio !D02, autoJ•i?"tndo o POli o c· Executivo a aou posto no quadro, por não tm• s,tlo Jll'~· 
ab!'lr· :w Wn is teria d11 "farinha um crer! i to enchida a vaga, que aluis sm•ia abor•t:t. 
oxtr:1ortlirmrio do 10:·118$701 p<tr•n png:unonto Si, porem, a cousa não se acha m<tis assim, 
tio soldo; o outr11s vantagens 11 varias orrl· isto ,;, illleOJ'a, porquo o orne al t•ol'ormado 
cittPS di~ nl'mn.du. qucda·so, tLccehu. LL l'Ofol'tna, a. vaga a.herta 

A Commissão oxnminuu-n, como llw cum- c proonchhla, dh•oltos siío adquir•irlos )lOL' 
]n·i<l; o do ost.u.lo que foz vem tlar cont·t ao oun•os olTici:IOl, novas rolaç•licsjuridicas são 
Sanado com o seu pai'OccJ' a rospqito. croadas, o nttl longos !ln nos são prLSSétdos, 

O crmlito U.tli.OI'izado pódo sm• divhlido om ent~o 1t stt:l l'cc1u.umç•1io sorodia nü.o devo 
du•ts :urwtos: uma do H:Oül$701, pai':qm~n.· sot· úirighta, u.o l~xocutivo o níio póLlc Sf.'l' pot· 
mento a olllcin.es I'CÍiJI'lnad.,~. transl'oridos c'te dolm•irb, unnullauuo a rol'ot•m11, pOl' 
p~J'll a rosorva, JlOl' torem sido unnullrd<ts, mui to quo o !lo dosojo o mesmo lho prweça 
por docrotos, as suas rol'or•m:L' ; out.r·a p<trto justa. 
do 12:•J5~:j JllLI'<l p11gamonto <LO .chol'o doEs· ~om)lotonto·]larao lazer• ,; só o Potlol' .Judi
tado ~Jaiot• Gonoi'<tl da AI•mr1rl:~ (!Or~tliJ$) c clario; rl osto patim• quo tlovu cunhccOI' do 
no socr•otario do mesmo (2:102~). liti;.(io o docllLI'<H' o direito, em fa<>c d:t lo!; 

A Cumrui"i'io pas;~ a dizor ;opamrhtmonto sú as suus d•!cisõos om tal cnso sito obrigato-
mbr•o cad:t uma: · rias o oKoqrlivois. 8 poi·~nt.o elle, os olllciacs, 

Ct•orlito puru os reformados tr:mslilt•ido< lt quem 11 annullução dn.rol'ut•m:L vli•rlll pt•o
. DU.l'lL a t•osurva-Em mcnsa~·om do 25 Uo so- jmlimu•, poUnm u:un• Uo sons moias dl1 clofos11 
lomhro tio 1001 l'oi podido um credito rio um gurant;i:t do seu~ dit•oltos mncaçatlos, 
0: 121~701 )l'lru pagamonto :1 t)llltll•o rofot·· npt•osontantlo-so o intcrvinr1o uo ]licito, Ojl· 
marlus, tmnsl'orirlos, o c~tpitlio do fr•Jtgat:l pondo-se o combtllonilo a protonçiio do I'ofor-
AJ•istitlus Muntoiro dB Pinho o os i'" tenentes mado, sllnjustrt ou infundada. · 
,João da Cost11 Pinto, l'mncisco Pot•oira O!!· Jl note-se ngoJ'<t quo não são üS>os officiuos 
voll'<l Samp11io o Eugenio llloy do Andrudo os unicos prejudicados. O Estudo tl tnmbem 
Ca.rmtl'il, · grantlomonto lesado .com taes unnullaçõos do 

,\o Jlrojoclo feito ilo ucco!'tlo com ostn mon· ro!'ormas, sondo obrigado a maior drspondlo 
Hngcm, foi olforocida omondr1, rtugmontundo pelas tt•ansl'm•onclas do rofOl'mados ]laJ•a acti· 

. 840.) para mMs um, o cap!llio-tononto Ro· vlilado o tn.lvcz promoções o ao pagamento 

•.: .. 
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~ •·.' 
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SESSÃO E!l 15 DE AGOSTO DE 1903 155 
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de :ttrazados ou indemnizações, que podem 
-ser dt muitos annos dccot•ridos o do somm11 
avultada. 

-Este croLlit.o do 12:452~ apparcoou tambem 
por em onda enxertada tia proposição o, som 
ter lt homogone!dado daquolla outt•u. emonda, 
tom sim 1ie cJmmum o set• do t01lo estranha 
á menst\goru, origem drt pl'oposiQão. 

Comprobcodo·so bom não potlet• ser regu· 
· lat• quo, pelo pt·ocesso usado, sejam arcadas 
despozas novas, tamanhas e permanontes, 
não jusL.iffcadas dovidamcnto som quo o Es· 
tado tooha sido ouvido em juizo competoot.o 
com a sua defesa contra as n1guiçõos do nul
lidades das rofol'tnas. 

Ao Senado reclamações toem sido dirigidas 
contra reformas taxadas de íllogncs, mas 
toes t•oclamltçõos, po1• vezes, toem sido indo· 
fet•idas, romoctondo-!lo os reclaman tcs pat•a 
a compotenci:~ do Podor Jurlicinrio. E, tal· 
vez, que entre os tr~nsfcridus ~c que •c tt·ata 
llllja algum dos advot•l!dos pelo Sen,.do. 

Vê·so, enlt•etanto, que mudaram de direc· 
-çiio ; procm•at·am e det•am proforonciu.ao 
Jlxecutlvo, no período piiSsado. ll como por 
essa vez fossem hom succedidos, O muito do 
recolar que a !nadverloncia havida cm taes 
annullaçõcs do reformas, si continuar a 
perturbai', possa afinal degenerar em fonte 
perigostt de abu~os, tão prejudiciaos ás cla:~
ses activas, aos cofres publicas e á ordom 
juridic:t d11S competonclas, alOm do outros 
máos olfeitos o ,llraves. 

!Mdentomonte não so lt•at11 do caso em 
que u. allministmção obra discricionaria· 
monte; nã.o so trata de m:Lteriu. graciosa.; o 
a jnrisdicçiio contonciosa aLlm!nistr:Ltiva 
do outrot'"• Ll sabhlo, o nosso direito publico 
actual restit.uiu au Podot• Judiciu!'io, unico 
compotcmo par11 annullal' as rofor•mas em 
questão, do<do quo, actos consnmmudos, oll:.s 
jú. tonlmm pt•oduzldo totlo~ os snus olldtos 
juri<licos. . 

Rogularmonto. pois, osso~ olllciacs rofor· 
mudos devem l'Dcot•t•ol' ao Poder Ju,UcinJ•io, 
~11m <lo obterem !lO!' acciio a sonr.onQit, a.,sis· 
tinLlo·lhos diroito,<o que não podem obcor 
oOlcazmonto po1· decisões ou Llect•otós do 
Executivo; o entiio o Pl'OClll'lldor de soc~ão 
da Ropuhlica, que ninguom acrodit~ pos<a 
inton Lat• acção direct~ ]mru annullar ducJ'O. 
tes, potlor1l pot• cuntJ•a!'io<lado J'az.J[-o, sus
t~ntanuo o direito o sulva~UILrlhllldo os in· 
torasse; da Fnzónda Nacional, iudofunsJt, 

Quanto JlOS l'undnmontos tlas anoullaç•õos, 
ao tempo ou Úitlas, eomli~õos e onlt•as cit•
cumstaucias das rolot•mas, a Commiss1io 
nndJt tom a dizer, mesmo 11orquo dos p:~pe!s 
juntos mtdJt absoiutamonte const11 a tal 
ro;poito. 

Em conclusão, sobro osl.a pi•imcira parto, 
não pódo a Commiisüu uconsollmr qno o Se· 
nndo accoit.o ou deixe Jla~at• o facto. 

PoJo coutmrio, entendo o 1í do parecer 
· qno soj~ negado o credito. 

Credito pm•a pugamento no chefe do Estudo· 
lll~lot• Gonurui ~a Armada o ao sou sect•otarlo 

A Commissão da C!Lmal'll, ouvida Hobt•o 
essu emenda, accoitou·a, l'undando-so cm pa. 
rocei' quo dera. sob1•o 1U11teríu. iúontíc11, coroo 
diz, isto Ll, sobro um projecto n. 140, do IDO!, 
providenciando lt respeito dos vencimentos 
do cllofe do Estado-~laior General d11 Ar
mada. 

Nosso ptu·ecm•, n.quoib Commissão, dopois 
d~: 1'.tZ011 uum compnl't~r,ão do vencimento:-;, 
diz que aquello clwtiJ vence monos o elevo 
voncm• mais, igua[u.ndo·sc ; c co'ncluo o sou 
parecm• d~ seguinte nmnoim: 

• A Commi>s:il> entendo fjlle t:ão ,; justo 
nom equitativo que a. primeira auLt•iilado 
militm• .la marinlm, depois d•J l.linislr•o, tique 
om !iir,un{ão infm•lor. quanto n. vencimC~ntos, 
ú. do outros officine:J :;enernos om commissõos 
divor:ms, compelindo ao Conprosso pt·ovidcn· 
cüu· no scmido de sunar;se tal irrcgulari· 
dado. • . 

A Commissão do Filnnças não se oppõo nos 
concoiLos d11 illustro Commis;ito da CaLLJal'a, 
nem ll oquirlarlo, si nilo justiça, L)UO, por
venétll•a, mot•eç'L o i !lustro chefe cto Estado· 
Mt,tul' General ,[a ~lat•inhn. na oquipamção 
do vcncirrlenr.os,a~srtrnpto ul'gante,f!UC aindn 
ponde do soluçKu no Congt'üiSO. · 

Ucve, porilm, dlwt• que não lho parece 
t•ogular osso mutlo obliqno de n.ugmentm• 
voncimantos pul' meio do au~ot·izn.ç:lu pm•n 
abot•tul'a do credito. 

Os vencimentos s[o thauos por lei o som 
nst11 nã~ se pótlo 1111 torizcll' 11horturu !lo cN· 
dito 11ar:~ pugamorréo. 

Si loi existo, ao 8xocutivo eomp9íO ilat• 
execução, p~tlintlo pat'IL is<o o credito necos
su.t·lo, :-;cm neccsshtado rio ttrrogM' o invcnta.1· 
uttribu içõos, 

Quo ossos vonuimontos não toem sido auo· 
n"dos po!' não luwo1· lei que nutoJ•ize o 
ahuno, provmu a~ a.:l.Sül'ç'ücs, t~·~~nscr•iptas, d:~ 
Commi&são du. Camm·;.~, roforindo-so n. um 
Jll'ojocto havido, no scntiilu de providenciar 
sobro Iaos vrueimonto<, fixn.ndo·oS. 

O mo;mo so ]tódo dizer'IL J'OSJloito do qun.n· 
titativo par• u socrotario. 

Domais, o Exec,Jt,ivo ntio pediu somellmnto 
crcditui -nem o~isto mons:\gcm, nom ~~ Uo· 
momtmção quo dci'CI'liL acompauhal·a: o o 
calculo q uo se oncot•t'1l nos ostr•oito.~ limites 
da omond11 olfm•ocidll, niio liquidado lo~al o· 
compotontomonto, ú !nsufficionto e inolllc11Z 
[llLI'~ concossiio rio credito. 
Tot•min~ndo, 6 o. Commlssiio do JlO.recor 

quo a proposição não sojn appl'ovnd~. 
O Sono.do, por~ru,rcsolvorJl conto cnton~ol' 

molho r, 
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Adoptada a proyosicão, os cJ•oditos auto· 
J•izados nl actua sessão legislativa serão: 

Papel Ouro 
18 extranume-

l':tl'ios .•. 3.583:005$002 
3 supplomen-

taro>.... 126:962$012 

8:400$000 

especial ................ 1.100:000$000 

To\11 .••• 3.i10:958$604 1.108:400$000 

Sala das Commissücs, 14 do agosto do !903. 
- FeliciaHo Jlomw, prosiílento.- J. Joa· 
l)ttim tlc Sou.:rr, rolatot•.-llamiro Ba1·cellos. 
-Sigi:muoulo Go11çalves .-Justo OlterJI/O'tll.
Alvw·o .llucluulo.- Be11cdicto Leite, 

PROPOSIÇÃO liA CAMAHA DOS llEl'UTAIJOS, N. 7' 
m~ IOO~, A QUE s1·: HltPEmc o PAmwtm 
Sti'RA, 

O Congresso Nacional rosolrc: 
Art. L' Fica o Podur Executivo autori

Ztldo a abrir a, lllinistm•io da Marinha o cro· 
dito extrJordin:~rio do 10:4J:I:)i01, sendo: 

11) pat•a pagamento dos soldos 
que competem aos olllciltos 
abaixo m••ncionadus tmns

, feridos _pa.rn. a. l'C.')Ol'Y 1., no 
oxm•cicio· do I DOI, por torem 
sido anuulladas as respectivas 
l'Ol'Jl'IUaS: 

Ao capitão 1ie f<':tgatu ArisUdes 
Montolt•o <lo Pinho •......... , 

Ao capitão-tenouto ltodolpho 
Fontu.~ ........ , ... , .. , .... , , , 
Aos primeiros tenente~: 

João da <:ost·1 Pinto ......... .. 

I :009.~990 

840$000 

I :526$100 

Art. 2.' Par~ exocuçiío desta lo!, é o Podot• 
Executivo autorizado a ·fazer ns ncccssaria<
opJraÇõos do credit~. 

Art. 3.• Rovogom·sl as disposições om. 
conlmrio. ' 

Camara dos Deputados, ·15 do-julho do !902: 
-U1•úano Santos da Costa A1•aujo.-Cm•los 
AH[/USto Valcn/e de Novacs, I' Secretario.
LHi; A11/onio J•iJI'J'ciJ'tt GualbcJ'Io, 4" Secre· 
~ario. 

, N.84-I003 

' 

.. 
" •! 

" ·.~. 
·. 
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A Com missão do "Finanças examinou a pro
posição da CamaJ'a dos Deputados n, · 160, 
ilo 1902, autm•izando a abertura do um cre
dito oxtJ•aot•Jinarlo do il:üOO.~ para p~ga· 
monto a Antonio Rodrigues do Ollvoira, do 
sou oruona1lo do amanuensc do ex ti neto Ar
senal du Mul'inha da Bahia, de I do janeiro 
do 1900 a 31 do dezembro do 1902, pot• so !, 
haver vct•ificado tor ello direito tt vitali· , 
ciedado, ]lO!' Conta!' mais do J0 annos do SOl'• r:. 
vi~o publico. .. . ,. 

l~sso crcdit:l'foi pollido cm Monsngom c r· 
nonhumtl duvida a respo!Lo suscitou·se na ~.· 
Camara; o a Commissão · nada tom a oppor. ·• r 

E', portanto, do parecer qíJo n. proposição ; · 
soj 1 approvada. . . . 

Com os to credito, torá o Senado autm·izado 
na ::,ctuai se>são logislativa oo consbntes dtL 
seguinte l'olaçilo: · 

Pnvol Ouro 
!9 oxtraordi· 

na.rios .. ... 3.587:595~602 
' 

8:400$000 
3 supplemen-

126:96~912 tares ...... 
1 especial ... 1.100:000$000 

------ -------
3.71·1:558$004 1.108:400$000 

~-.. 
,,_ 

' I: 

, .. 

Ft•ancisco do PauhL Olivoim 
Slunpa.io ................... . 

Eugenio llloy do Antlmdo Ca· 
mn.ra. .... , ...... , .. o •• o •••• ,· 

/J) para completat• tis mntagen:.:, 
relativas ao c.~orcicio de 

, '· · . Sala das Commissõos, 14 do agosto do .1003. 
'00~90~ -Jic/icim1o l'c111w, lll'rsidont~ ,-'J, Joaquim 

. 1 . 834 ~509 d• Sou~a, t•olalot•.-llmnil'O Ba/'ccl/os;'-Sigis· 
· ' '' mundo Gonçalves. -.Justo Clwt•mont .-Alvm'o 

Mdclwdo.-Bcncdicto Leite, 

i. 
;·· 
! 

1001, quo competem ao cl!ofl' 
do Estado Maior Genoral da 
Al'mada, como' alrnimnto o 
comman<luntc em cholo, do 
accoJ•do com a tuhclla n. II 
do docrol.o n, 380, do 13 do 
junho do 1801. ........ ,, .. , 

r.) parn. pagamento da gratifica· 
çiio quo com]Joto, no cxorcl· 
cio <le 1001, no socJ•otat•lo o 
~judante Llo ordons do chefe 
a quo se roforo 11 le!tt•a b 
deste artigo, do uccordo eom 
a lol n. 232, do 7 do de
zembro do 1804 .... , , ..... 

10:260$000 

2:192$000 

PROPOSIÇÃO !lA CAMARA 'nos DEPUTADOS 
N, 160, m: !902, A QUE SE nt~l'ERE O 
PARECER SUPRA, 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unlco. Fica o Podct• Executivo an

tol'izado a aurh• ao Mlnistorlo da Marinha o 
credito extraor<llnat•io do 3:000$ paJ•a. pa~ar 
a Antonio Itodl'iguos de Oliveira o ordo· 
nado de amunucnsc do ox•.incto Arsenal do 
Mtit·lnlla da Bahi11, a contat• do I do janeiro 
de 1000 a 31 do dozombro do 1002, por so 
havct• vm•lficado to!' cllo db•cito J\ vlta· 
!lclodadc, po1' contar m~ls do 10 annosdc ser· 
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,·iço publico, n~ época d~ oxtiucção tlo rafo
rido ost~bGiocimJtlto, c não hl\VOl' sido apro
veitado om outro omprago fodorill : fazendo 
as nocossarlas, opot•ar;õos o l'Jvogadas as dis
posir;üos om contt•ario. 

C amara dos Deputados, ·IB do dowmiJro do 
1002.-Carlos l'a:. de Ncllo, pt•osidonto. -
Angelo JosJ.rla Silva Neto, 2' socrot:tl'io. -
.:!gapilo Jorge rios Santos, 3' secretario. 

N. ~5- lil03 

A Commissão do Finanças examinou a pt•o· 
posição diL Camara rios Deputados n. 41. do 
!903, autot•izando o Presidente da Republica 
a concodm• sois mozos de licença, com dous 
terous dos sons voncimontos, a Oscat• Piontzo. 
natim•, commissarlo guarda· marinhado corpo 

:c\j de fazenda da at•mada, paN tr.1hr de sutt 
.:.:~ :-mude. · 
.•;-) O attostado quo osso empregado juntou a 
-~~ sua potiçiio, afllrma que está nlfoctado do 
·''• mal do Brlght o rheum~tismo polyarticubr, 
,,;; precisando um lt•atamento longo do sois 
':.~ mozos, l'óra desta Capital •. 
'~~ Niio havendo motivo algum para sonegar 
'~-~~ a este o quo a muitos outros o Senado niio 
~\í tom negado, é a Commissiio do paroe~r quo 
,~:·, a proposiQão soja approvada. 
j:u · Sal~ das Commissõos, 14 tio agosto do !OO:l. 
,, -Feliciano Ponna, prc;(dento.-J. Joaquim 

-~~ di! Souza, relator.- Ramii'D Bm·ccllos.-
,,~~( Sigisrmindo Gonçalves.- Juslo Olwrmont.
.:,!,~ Jlnw·o :ll.<cltado,- Bonorlicto Loitc . . 
'··1, 
.),] 
~~:>,J 
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?ROPOSIÇ:\0 DA CA!!AUA. DOS DEPUT,lDOS l'l· Jl, 
DE IU03, A QUE SB REFBRB O PARECER 
SUPRA 

. O Cong~2sso Nacional resoil•o : 
Arti~o unico. E' o Presidente d:.1 Republica 

. autorizado IL conceder sois mczcs de licença, 
com . dous terços dos seus vencimentos, a 
Oscar Piontzonauer, commissat•io guarda
mat•inha tio corpo do fazenda da artnada, 
para lt•atat• do su11 sauúc ondo julgar convo· 
nionto ; revogadas as disposições om eon· 
trarlo. 

Camara dos Deputados, 22 do julho do 1903. 
- F. do Paula O. Guimal'a'cs, Pt•os!donte.
JJanael do .tllencm• Guimcwttes, lo Scnrota.J'}O, 
-' ThoÚ1a• l'olllJlOU Pinto Accioly, 2' Socre· 
tarío. 

N. \16 - 1903 

Foíprosonto ;\ Commiss!io do Fln~nçns a 
Jlroposição d11 Camarn. do~ Deputados n. 42, 
do 1003, nutoriz~ndo n, ab1rturn do ct•odlto 

extt•aordinario do IIJO$, pnt•n pagamento d11 
dlll'o!•ença do voncimentos,a que t.om direito, 
o ex operado das ufllciuas do to1•podos e 
oloctricldade Jos~ Pinto de Castro, ex·ni da 
loi u. 7•1G, do 1000. 

·A ma.tcrill foi devidamente cstm!ttrl~ JlCb. 
Commissão da Camat•;t, pt•ovocadll pulo peti· 
ciooario, om potir;ão quo lho dirigiu, pr:· 
dindo cl'cdito pat'll sou p:tgamont·J . 

E disso então aquolla Commis;üo o Hc
guintc: 
· « Em poti~ão dh•igitla. ao CongroJso Nn.ciu· 

na!, solicita .José Pinto do Cnst!•o,ox.opemrio 
oxtr:wt•dlnat•io do 3• classe da ulllci na do to r· 
pcdos· o eloctt•icidado do At·sonal do Mnl'inlnt 
do;tn. Capital, quo so,ja o Podm• Executivo 
hahil!bdo com 'o nccessa<•io c<•edito plll'ailto 
pag!ll' a qullnlia do 1!10$, do ditrerença em 
seus vencimentos, pt·ovonionte d! havot•.ol!o 
sido l'cbllixndo de clllsSo o:n !SOB c to1• a lei 
orçamentaria do I 000 autot•izadJ o l'ospocti vo 
pa~amonto a to,Io.~ os opmmios mn idcntic:t> 
condições. 

Examinada o.lltt protonr;ão, mn face das 
informações pt·estadns poJo Contadot•ia du. 
Mat•lnha, abaixo publicadas, vrl-s~ qno real· 
monto o poLieionat•io tom direito a tal dltfo· 
ronça, ,porque foi l'obaixado do classe om 
!SOB, percebendo os vencimento; correspon
dentes a esta, o havm·, postot•iormenlo; a lei 
orçamontaria <lo 1000 auto1•izado o plga· 
mcnto do tnes ditroronç1s ao~ opo:·nrios, que, 
como o pot!cionario. so achassom em igual
da<lo do condiçü~s. Pura este fitn foi pelo 
Polior Executivo aborto o credito do U2:51 1$ 
cm março do lilOI, uo qual, ontrotanto, não 
foi incluirlo u poticionario, pot•, a esse 
tempo, já não pnt•loncor l\0 J•espocLiVu 
bnadro. 

O exposto é o qno consta da infot'm1çlio do 
Ministorlo dil ~!at•inha, a qual vem anncxa. 

A Commlsslo do Finanças ú do parocot• 
<JUO 11 proposir;ilo soja approvada. 

Si o Senado nssim cntcndm•, os CI'OuiLos 
pot• olie autorizados no cot•rento anuo serão: 

Pnpel Ou•·o 

20 oxtrnot•tli-
nnl'ios ... , .. :J.597:i0i$092 

3 supplomon-
taros .... ,.. 126:062$012 

8:400$000 

I ospocinl.... 1.100:000$000 ..;... _____ .;......;.... ____ _ 
Total ......... 3.714:724$604 1.108:•100$0011 

Sala das Commis!ilcs, 14 do agosto do 190:1. 
-Folioimw Pcrmo, PI'Csldcntc.-J. Joaquim 
ri• Sou;a, rointot•, - Rumi!·o BII!'Oa/los. -
B•ncrlicto Loita.~ Alvru•o .llaolwrlo.- Sigi.<
mwt<lo Gonçaluos,- Justo ChC<·mont, 

• 

.. .. 



!58 ANNAES DO SENADO 

~ROPOHIQ1o D,\. CAl!AR,\. DOS DEPUTADOS N, 42, 
DE 1003, A QUE SE REFER" O PARECER 
SUPR,\. 

do Janeiro, ]lora tratar do oua saud~ ondo 
julgar conveniente; rovogadas as dlsp~slcõcs 
om contrttrio, , ' 

O Congresso Nacional resolvo : 
Al'tigo unlco. Fico o Presidenta 'da Re]Jll· 

lolica autot•izldo a abrir 110 Ministorio da 
Mat•inh" o credito cxc.raordlnorio de lüG$, 
tle clilfJJ'cnçn de vencimentos a, que tem di· 
!'oito o ex·oporario dns oficinas de tot•pedos 
o elo~Lricill:ulo .los~ Pinto do Castt•o, e:n~'l.li da 
lei n. 741l, do 1000; f11zeudo ns noco.<sarius 
opot•n.çõ~i e l'CYOgada.s a~ disposiçõo:; cm 
eontt·arw. . 

Cam:wados Deputados,22 do julho da 1003. 
-F. da Pa11ia O, Gccimcco'<ies, P!·O~idonto.
Jl[anocl de .:llencw· GUt'?JHO't7t:s, to Sccrotr:u•io. 
-1'/tDJJW,; Pompr!!l J'liHio ~\ccio/.v, 2" Sccre· 
tario. 

N. 07- 1003 

A Commissão do Finanç:.s examinou a 
)lroposi(,fio dtl C<lmal'n dos Deputados n. 50, 
do JOn:l, autorizando a conccssiLo do uru 
anDo do licenç:t, com todo o orJona~o, a 
.loscl Dionysio Moira, us;i;tcnto clfectivo 
do OIJservJLtorio do l~io de Janoil'O, para 
!\·atar do suu. saudo, ondo julgar convo· 
niento. 

Aclm·sc junto d11. petição clartuello ompl'O· 
gado um attostado do Dz·. M.,um Bmzil, 
affit•mando que o mesmo tem o olho direito 
coruplotamonto perdido o sulfz•c do glaucoma 
chronico simples o at~•ophh da pnpillu. no 
olho· IJStJ uordo, necossioamio p11n seu tt•atn· 
JUontu repouso muito pt·olongado. 

A Commis>ão d:1 Camnra,nttondendo :1 quo 
o poticiomlt'io tem 10 annos do bons SDl'I'ÍQoa, 
>om nunca tct• 'Ido licenciado, e tendo em 
Vista o tl\tcstaclo, nenhum~ duvida teve a 
resptlito o foi favoJ'nvel. 

Gamara dos Doputados; 22 dd julho de· 
1003.-F. de Paula O. Guimaraes, Presi
don te.-Jllanoal de Alencar Guimm·acs 1 o So· 
erotario .. -Titoma: Pompeu I'illto Accloly, 2' 
Secrotu•to, , . . 

N. !lB - 1003 

A proposição n. 51, c!o'!D03, vinda d:t Ca
mwa elos Doput:1doJ, autoriza a :Lbertura do 
um CJ'odilo oxtraot•JinaJ•io do 28:000~, polo
Mini~&ot•io d:t Marinha, para pa•amónto da 
publicnção na Imprensa Nnciom:'t do 2.000 
oxumplaros do Coulgo Internacional do Si· 
gnaos, approvado o mandaclo oxecnt:u• pelo 
decroc.o n. 4.397, do 30 do abt•il de 1902. 

listo m·ct!ito foi podido em monsa•om de 
20 do m"io de 1002, t1 quo acompanh~ a ex· 
posição do Mini;torio.da Marinho., c!iri~id:1 
ao Prosidcnto da Republica, nos seguintes 
termos: · 
~sr. Presidenta da Jtopublíca- O Govot•no

de SU'L Magestado Britannim1, tondJ proJlOsto 
ao Govemu Fodoral :1 adopção do nm novo 
Codign Intornaciom•l do Signaos, p.1.rn as 
com111unieaçõos no mar, quer entro os na· 
vi os, que1• entt·o estas o aH estac;ões som~· 
phoricas, foi a quostiio atroct~ ao Minist~J·ío 
d:t Mal'inh:1; o, depois do cstudatlo o as· 
sumptn por p!•ofissionacs compotontos, ficou 
reconhecida a.convenicncla do se [ICcoitaJ' a 
moncionad:1 pt•opost:•, para ser usado o novo 
cudign JlOlas ombarcaçõo.J mcrc:mtos brazi
lcirus tmtro si, e, igualmonto nas sull!l com
muuic:tcões com os navios estt•angoil•os o 
eocn os da armad:1 nacion1l; oxpodtndo-se 
nosto sontido, o docl•cto n. 4.30i, tlo 30 do· 
abril ult,mo, que approvou o· mandou 
oxocuta1' o cot!i~ro proposto pelo Governo da 
lnglatort•tt. · 

A Com missão cio' Finanças cl do parecer que 
a proposição soja approvada.. 

Sala das Commissões, 14 ·do agosto de 
100~. -Feliciano I'omw, pi'OS!Ilonte.-J. Joa· 
qHim rio Sou:a, relntor.-Ramil•oBm·ccltos.
·"l'i!)ismumlo Gonçalves. - Justo Olwl·mon/,,-
11/wo·o .liachaclo,-mncrlicto Leite. 

Para cumpJ•iJnonto desse decreto foz·so a 
traduc~io do mesmo cudígo, que foi inan· 
eludo publicai' na Imprensa Nacional,. om 
numot•u do dous mll oxemp!Jtros; o, ha vondo 
impi!'lo!Ulo somellmnte publlcaçiio n:1 quan· 
tia ,Jo ~8:000$, lanho a honra do pedir que 
solicitei; !to Congt•osso Nacional a concossiio 

. a os to Ministm•lo de um cretlito ospocial, m1 
FROI'OSJQ:io DA CAllARh. DOS DEPUTADOS N, 50, impot•tan.cla ciJtldU, para O respectiVO paga· 

DE IU03 11. QUE SE REFF.RE 0 PARECER manto, vtsto nao o comportnJ' a compotonto 
sUPR 1. ' 1'erun orcamQntnl'ill. 

' o· l'ogulamonto das Capitanias de Portos, 
impondo . aos m~vlos mot•cantos a obrigação 
do possulrem a bordo o Corligo do Slgn~es, 
do quo só dispõe o Mlnlstorlo n mou cargo, 
a dosp~zn, !L quo se destina o crodlto ora. po· 
dido, scr:t do 11lgum modo indomnlzaclu 11ola 
voncln dessa publlc:lçiio, cujo proclucto en-· 

O Congrosso. Nnclonal resolvo : 
Al'tigo nnico. E' o Preslclento dtt Republica 

nutO!'Iz~do a concodor um 11nno do liconca, 
com t01lu o Ol'<lonuuo, a Jostl Dlonysio Moit•a, 
l\lslstcnto oifectlvo do Obscrvatorlo do Rio 
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trat•á para o Thcsom•o Federal como ronda S. Ex., reconhecendo o seu equivoco, PN· 
eventual. . cm•ou cort•igil·o. Ainda bom. Tal pt•ocedi-

Socrctaria do Estado da Marinha, 29 de monto cm nada .o deslustra, ao contrario, 
maio do !902.-Josd l'into <ltt Lu:, olo!n·o no concotlo publtco. 

A Commlsslio do Finanças, nadtt tenrlo 
a oppol', ê do parecer que a proposição seja 
approvadn. 

Assim resolvendo, os credltos autorlztl· 
dos no~tc anno, paio Senado, sm•ão os so· 
guintes: 

Pnpcl Ouro 

81 os homens do govomo nem scmpro po· 
dom erilat• as causas do cl'!·os, só lhes 1levo 
sm• sonsnratlo mantorcm·n'os pelo pt•ostiglo 
do cargo r1 uo oxercom, om Jll'o.iulzo da vor~ 
Uado o da l'll.'l.Ü.Oi a confissão do dusa.cet•to gertt 
a çonnança na mol'alirlatio do quem gunrna, 
pois convence o ~ovcrnado de que ,iam:ds o 
ct•ro vencor;t por orgulho ou capriéi10; (> 
uma manltcstaçào do lealdado c slncori<latlo 

21 Extraor- q uc onnubrece e oxaiça 'I uom a pra~ica. 
dlnarios.. 3.GI5:76i$n92 8:400$000 Lastimo, porOm, tet• de notar a lllita do. . 

' ( 
3 supplc· cohoroncia outro este acto do S. !lx. o o pos· 
ment>res. !2B:!I02~012 · lot•ior, pois si to! >cu omponho dcmunstt·at•, 

I Especial. ' 1.100:000.~000 como pt~roco, que não o auimtlram pt•ovcn· 
-------- ------- ções hosti~_ contra o tli;t.rlcto, t•op;tr:~do o 

' .! ,, 
·,; 
~;r 

'f 
Total... • 3. 7-12:72,1$00 i I • 108:400$000 desacerto qtmntu ;\ ot·g;tnlzaçilo du·; mos:10, 
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Sala rias Commlssües, 14 rlc agosto de 100:1. 
-Feliciano Pcmw, p1•csidonto.-J. Joaquim 
rle Sot~.:a, l'O!atot•.- Rami1'o Dm·ccllos.
])encdido Lei/e.- Alvai'O .lfacltado.- JHs/o 
t:lwJ•moJll,-Sigi:.:m!wdo UoH\'alvl!s, 

PH.OPO:-iJÇÃO D.\ O .. UJARA DOS DEPUTADOS, N, 5:1, 
D8 IDO~, A Qt:e SE UCl'ERE O PARECER 

· SUPRA 

O Con:;Tesso Nacional l'Osolvo : 
Artigo unico .. Fic<L o Pt•csidcnte da Ropu. 

lJii·.•a. uutorizario " ttbrlt• ao Mlnislot•io da 
Ma.t•inha o ct•odito oxtraorJinariu rlo 2K:OOO.~ 
llll'a P"!,l'·tmunto dtt puhiicaçi:to, na lmlll'onsa 
1'\uciollat, do 2.000 exompillt'os do Cotiigo 
In to r nacional do Sign:tos, nppt•ovn.!lo o man
t!ndo oxocutar pelo doot•oto n. 4.307, de 30 
de 01brii do !00~; fazendo as nocossal·ilts opo
mçõos do credito o !'o rogadas as rUSJlosiçüos 
om contl·;Ll•io. 

Camara dos Doputudos, ~2 do julho de 1903. 
-Jr'. do Paula O. Gui1JW1'tiu.~·, Pt'osidonto.
Jlanocl de Ahmcnr Guimm•tTcs, 1" Socrott~l'io. 
-Tiwnw:; PomJlCII Pinto .·kcio,'y, 211 Sccro
t~rio. ~ ;+ 

;; O St•, Dat·ntn 1\ibeir·o (·)-
~ Sr. Pt'O<idonte, nllnc~ oncontPel ditilcnirlarlc 
" t I ~ . cm pros tl.l' 10monagom a ttuom t~ mm•eco o 

~
~ ttzot• jns\iç~ 11 quOill tom dli'Oito a oiia •. 
· . Vou t•onJot• no Sr. Ministt•o rlo Inl.ot•lot' a 

,iu~tiç11 quo lho dovo polu neto com quo 
' s. Ex. roconhocou quo ht1Vla orr•;uio om t'e· 
~,·.. ·lação tl organização das mosrts ololtot•tws, il p~m o futtu·o pleito, eompromottonrlo·o, 
~· aPrlsc<llldu u utntL ri upiic1ta pt•ojmlichtl aos 
~ ~<issls pollticos tlu;tu Ol;ti'Jcto, 

~ .. -1 
' ~ 
í 

(•) IMt\ diHC11\'flo niio foi rc''tb~o J•olo nrntlor. 

flavia sor marcado o pleito p >t'<l di<t tão pro· 
ximo quu.nto passivei, aponas rc::~peitado o' 
pt·azo do 'ruo nocc>s.tJsso o oünsolho P'"''' 
suas !'uncçõos oleitorar<:. 

Contra. n. minha. O::I!Jl:.' t'iva.pol'(jm, o con· 
formo Informam os diat•w; dJ hoje, o pleito 
sm·~ marcado par11 o dia 20 rlo pt·oximo fu· 
tut•o mcz. 

Om, conslituclonalmcoto, o Congresso 
rlovia oncorru.r Sllns sossües a 3 do sotcmbt•o. 
• Ttt era para iOLstimat' qno, por neto do Go
I'Ol'OO, a rept•cscntn.•JLo n<Lclonni estivesse· 
dos!ltlca.dtL de stm . .; mcmbt•os do 2° distr·i~to, 
p..~r tão bu•gu espaço Jo tempo, quando, 
pot'I'Ontum, n.\ó aquoila dttt:. essa Jalttt rm
dossil tor sido rcpat'<lll:~i c é, pon::;u, consu-. 
ravoi, quo, senrlu possivol J•;,alizat'·SO o 
pleito antes do dht 20, so indique t.<LI di<L, 
diLttando pol' ossll morlo, sem justitlcotçilo 
accoir,aYcluum I'i~Soavol, o pct•ioliu d1L yn,g;~ 
D<L ropresen\ttção naclonotl. 

P;wcco que, rosulvidtt :1 qJIOstü.o das mcsn.s, 
o Gol'ol'Oo só dovla littontlor <lO cumpri· 
monto da lei om t•oia~ão ao prazo, p:Ll'tiudo 
tl~hl pat•a mat•cat• o dia da oloiQiio, com o. 
quo domonsltmia a sua Isenção do animo no 
julgamento do• lntot•es;os politicas rlo Dis· 
trict.o, o si assim fizesse I'Dl'hL quo folg'adtt· 
monto potloria nttroar o pleito para o <ilu ·l, 
5 ou G, respeitando todos os pt•azos Io:;aes. 

Mart•acia a oiolção p·tra ~O do sotombro, 
pótlo·so suspeitar que lm o proposito do lm· 
podu• qnJ os roprosontnntcs iio 2" ulstt•icto 
dosto mnnlciplo t;omom pnt•to nos lt•abaihos 
da CumartL dtn'otnto o cm•t•onto anuo, o não 
sortt ciitncli tlomoosnm os fnnliamontos do· 
tal suspoi ttt. 

Com olfoito, I'Oitilzado o pleito a 20 rlo so
tomhro, só 20 dlns dopoi" so !'otmir;L lL com
missão nptn•atiot;n, pot·tanto a lO rio outubro. 
o assim só soriío oxpJdillos os diplomas no 
fim do (ll'nzo do quo \:ti com missão dispü~ 
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p~ra sotts trabalhos, portanto a 2Q do ou· Jll'Ofel'itlo polo howado Sonadot• polo D:;. 
·cubl'o. l!'icto Fodet•nl, forç•a-mo :t suuir :t tribuna, 

Niiu estando subordinada 11 Commissiio do simplcsmon'.o para partici{Jar ao Scnudo, 
Podares a prazos, o rccobondo os diplomas a que, quanto ao Estado do Rio, S. Ex .. o 

·2o do outttbro, bom podará acontecm• que so Sr. pt·osidonto do Jlstatlo,j:t marcou a eleição 
esgoto o anuo da logislatut•a som que os I'D• p:tl'a o pt•ocnchhnonto da vaga deixada pelo 
prosontantcs do 2' disct•lcto toaham tomado St•. llangol. Pestana, IJÜa para o dia 20 do 
assento na Gamam, do tal .surto doslitlcuda a sctombrJ, pot•6m, ]Jara o dia I:l desse me.>mo 
roprosoncaçOCo MciomLl do quau·o do sous mcz, isto ú, Hcto dias antes. 
membros, snm rruo para tal facto se cnconiJ'O :'liio farei commcnt:trio algum, St•. Prc
razito, ou justificativa, o pot• isso pat•ocondo sidonto, o apenas mand:Lrci com vista, ao 

.quo clie obctloccu a umproposito iotoncionnl. pt•csi<lontg do Jlsr.ado do !tio, o discurso quo 
Lastimo qno, no momento om quo pt•c.sto acaua uo JiLzcr o Jwnt•auo Sonado1· pelo !Jis

bomonugcm ao Sr. Mlnistt·o du lnLoriut•, J!Ol' t!'iCLo F,lllOl'al, o que tem toda a applicação 
ter concorrido p~ra f,tzm· dcsapp:n•ocol' o ao prcsidonto do li<tado do llio o nonhunm 
llct•igo cmincn to da duplicatn olcttoral, no ao Sl'. Mioisiro do lnturiol' . 
. cun:pt•imenco da funcção de ropr~Sllüta~tc d~ o Sn. B.uu·r.\ RwEmo-JI' porque v. Ex • 
. naçao, deva l.em~rar·lho os tnconvomon~cs sustenta o Ministt•o do Jntot•iot• o Jaz oppe· 
do sct• pat:a dta tao remoto mat•ca•lu u pleno si~ão ao presidente do Eslaclo do Rio. Eu não 
<lo 2'~~SI!'l~to. 

1 
, su;tonto o nem l'tl<;o opposição 110m a um 

. A <;latJdao, p_orum, cm rtuo estou p.t!a nom a outro· · 
com~. 1\x. obt•tga·mo a est:1 ilcmonstrar,•ao ' 
.do Joaidado O Sr.. ~1.\r:Tr:>"s Tonrucs -Eu mando, com 

Niio tlli~ito ao Governo inlluir sob:·o os rista, o discurso do V. llx., ao Jlrc>idonto do 
pleitos do qualquer modo, o ainda monos, Est~do do Rio, porque-tem inteira appli
projudicando ou aitor:tndo 11 representação car,•:w n ~llc. A va~a do S1•. ll'incu Mnelladu 
nacional o, na bvpotboso, o acto do Sr. Mi· <l do mato, ao passo quo, a do St•. Rangel 
nisLro, poderá get'lLl' a suspeita, poJo menos Postnna, ú do março. 
apparontomonto l'undada, do &et• obodocido a 
prevenções que não asscntcun bom om S.Jix., 
como Ol'g[o 1lo Govot•no, pois ri incuutos· 
tavel quo o pleito do 2° llistricto pótlc ser 
marc:tdo para antes do 20 do sotembJ•o, 

Compt•ehondo V, Ilx., que 11 mim, como 
politieo, tanto faz que a oloiçiio soja :L 6, aS, 
como a 20 do sotombro. 

A mieha questão não é de sm· mais 011 
monos pt·oxim:t a oloição, porque n tal ch'· 
·cumstaneia não haverá quom sincoramonto 
at&rtbu~ nunhum valor; a quostãu tl do rugi· 
moo da lei. o do interesso d~ Nação. A Con
stituição oxigo quo o Congrosso so ot•ga.ntzo 
.com todos us t•opt•osontnntcs fodcraes, o a lei, 
·que quant.lo houver vaga seja ulh immerti«· 
·lamoute ~Hppl'lda. · 

O mou · protOJb chega, som dnvitla, a 
· ~ompo tio lembrar ao Sr. Ministro do Interior 

Jt censura de que jnstamonto ;orá passivo! o 
.acto do Governo, marcnn1lo para 20 do so· 
.tombt•ó as ololcõcs do 2' districto, o assim 
~orá do esperai' que S. E~., rofloctiodo sobro 
o cnso, mude do rosoluc~o, apagando a mtl 
impressão que tom produr.ido tal doilboração, 
garantindo polo seu pl•ocoJimonco que não 
tom o Pl'oposito do influir sobro a marchtt 
JlOiitica dosto dlstricto. 

O S1•. l\llll'tlnw Torros ( •) -
'Sr, Pt•osldonto, o tll;cu!•so quo acab:\ de sor 

{'} 1~6to dj~·cUJ'81 llÍi<l fu}I'O\'hlo 110}0 Oi'A~or, 

O!WE~( Dtl OU 

\'O'J',\ÇÜ&S , 

· Vol.açXo om 1• discussão do )l.'ojecto doSo· 
nado, n. 15, rlo lil03, dotorminando quo a 
disposiçito do art. I" do decreto n. 038, de 
20 do dezembro do 1002, com roforonoin ao 
art. ;;o, ns. I o 3 da Constituição, só é nppli· 
cavo! nus casos do citado :n·t. 59, n. 1, 
o§§l'a2"don.3,. 

p,Jsto a vat.os,ti npprovndo o pro,iool.o pam 
p:Lssar 11 segunda, todo an tos :t Commtssiio 
do .Justiça o Loglslação, . · 

Vot:L~ão cm 2• discussão dtt prÓposiçfio da 
Cama!'a doa Deputados, n. 32, do 1003, pro. 
t•o;;:mdo pot• um anuo a Jiconca. om .cujo goso 
so acha o 4' oscriptm•at•io da 5• divisão d:t. 
Estradtt do Jo'Ol'l'o Central do Brazii, Joiio Au-
gtt<J,o Antunes de Fl'o!tas. · 

Posto a votos, é app1•ovado o tt!'ligo nnico 
om csct•ntinio soet·oto, pot· 25 voto.> contm a: 

ll' ;~ proposição adoptatln o passa pm•a 
3• discns.iiio. . . 

Votuoilo om 2• disoussão da proposição da 
Gamara do• Doput:uios, n. 6·1, do 1003, auto. 
l'izando o Pl'Osidonto da Ropublica a. prol'O· 
gat• pot• um t1nno tl,lioonça, com ot•donado, 
concedida o.o D1• .. Aill'Jdo Moreh'!l do Bar1•os 
Ollvoh•a. Lima, lento oathodt•atlco d:L Fltcnl· 
dade rlo Direito do S. P,mJo, 
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Posto o votos, Ó tlppt•ovatlo o ttrtígo uoico 
·Cm csct•utinio secreto por 28 votos· com.m. O. 

E' a proposição :~dopttldll o p :ssa pal'a :1• 
·discussão. 

Vott1çiio em 2• discussão dtL proposlr;iío da 
Gamara dos Deputados, n. 07, do 1003, pro
rogan<lo por um aono a !Ieonel\ conecdidn, 
.sem vencimentos, ao DI'. Snmuol da UamtL 
Costa Mae;Oowcll, lento suusLituto d:L Facul
tlado do Dit·oito t!o Recite. 

·. Posto a·votos, 6 appPovado o aPtigo unico, 
oro oscrtHlnio secreto, por 28 votu:l ~ontm ü. 

E' a. pt'.lposição adoptada o · pa.'lia •pat'(t 
3• rllscus,;;io. 

O 81·. Pires Fe1•relru (pela 
wlcm) re~uer di;ponsa rle !nler;tlcio Jllll'll a 
3• dlscussno rla:J pt•OJlOSir;uus da Camtll'(t dos 
Doputa<los, ns. 32, 04 o IJ7, de l!J03, f[UO aca· 
··b~m do sot• lLPJlrovad:ts cnt 2•. 

Consul!lltlo, o Senado concede a 'Jisponsa. 

A omonda :l parte jil'imoim do art. 2 
do pt•ojJcl.o j:i. ú unn satisfar;ão <is pon 
rlera(•üos do. lllustt•c Sono,dor; assim, crê, 
ficaw\ tudo hrtrmonizrtào. o GuVOl'llO modi· 
tlmtriL o ragulamcn~o dn 1855, na pat·to logis
l:tti vu., do accorrlo. com ost·1 loi. A pu.t•to n1o 
mudifict~t.la. :o~uh3i.~th•:i pela consolidação i e 
o m:d.i rio procossJ quo for Jll'Opt•,amcnlc 
:h uttt•ilmir;ão do Podm• llxocativu fica!':\ 
a cllo. 

'!'amuem fir~ out1•a concessão, c do uom 
grado i é na pat·to t•chuiva. ao caso do tu'· 
g-oncia., no qunl, segunda o artil,"o dOJH'O· 
jacto, o Govcl'no podo:·:i S9t' irnmil.ido na 
pos;c, dopo;itando o maximo do vu.lot• do 
oliiecto a desapropriar. Jis;o 6 o dil•Jito 
oxist3nto onl.:•cnris polas lois do 182·1, 18·15 o 
1855, o o motmo <i cm Fr:tnr;a por di versos 
actos lcgi:du.tivos, corno na Argentina, cujn.s 
d1spJ;içüos Jcgi;Jatiras a respeito de rlcs
api'Opduçiies lê e com monta. 

Feitas as conccssüos passiveis, diz o Ot'll· 
dor, 01r n :da mais pódo concordat• corn.o 
Sr. llM'tlttl ltibBit•o, que, a!i:ls, niie osttí.'só, 
o a pt•ova ainrla !Joje se riu n~ public;:ção do 
uma gazoti!l:a do Jo,·nal do ComiiWI'cio, r!i-
cta<la por um jurisconsulto <io nomo:tdll, e 

Con&imia cm 3' discussão, com as omondas tormin11 dizc111lo que' c>L·t lei vac J•cgular-
oJ!'erocidas, a proposição da Cnmara tloJ monto .foita, porquo bom poucas desta im· 

. Dept!tll!lo;, n. 38, do 1903, que. to:·mt ap_pli- porta~cilt toem merecido attonção do pos
·cav.•JS üs olmts rla CJmpotQnu:r: da Un:ao o soas tao conltocodot'.l; t!u nsoumpto. 
-do Distt•icto fe~oral as disp9siçiles da 1oi E' preciso não qucrct• :·esolvct•, agot•u, L'Oll· 
n. 810, do lO uo Jtlnho .do !So~, :~torando o flictas com a dout:·inn do di;·oito Mn:tno, 
actual pl'~cesso Jlara J~dommzaç~o do bons quando a sociedade c muito outra, tem 
dos~pt•opt•ludos por utlhdarle pu!J!tca, 1\lltu ovo!<1~.ilo juridica complota o que ou· 

tt•as lois devem sot• applicavoi>, attondondo
so ao intet•osse publico, hoje que se compro· 
!tendo as novas l'unur;üos que o !l;tarlo oxot·co 
em f•vor do pub!iuo o a qno ost(• obrigado 
como .rulmlnisteQdur. (Jluito· bem; muito 
bem.) 

.. o Sr. Coelho e Campos começa 
·doclarando que a commlssão do quo l'az 
parto entendeu conveniente fazer algumas 
modificações ao projecto ·que so discuto,. fot'· 
mul~ndo algumas omenda.'l que suumetto â 
aprocia~ãu dó Sanado. . 

• . Com essas émenilas a Commisslio teve em 
vista attondo:•, quanto posslvol, ás obsorva
~õos felt:is nas impugnaçiles ao pt•ojooto, 
Assim d1t 11 Comntissão prova do sua doei· 
lidado áquo!los quo tanto so oppüom ao PI'O· 
joctoo o testemunho publico do quo o!Ja O 
·into:•pt•oto Jlol diL Con>tl tulção,quando manda 
attondot• 11u di~cito de prop~iod~do em toda 
sua plenitude. 

com as omondas agora apt•esontndas dos
.applt'eco to~a a at•gumont:tçüo do for~n. 
apparouto, mJts quo, entretanto, lmpt•osslo· 
nava. dos~gt•adavolmonto o, publico, 

Som qnot'Ot' tomnt• tempo ao Senado mos
tm uma iauolla que fat•1t lnsol'lt' ·no sou d:s
curso poln ![U~l so ovidoncla que a pt•oprlo· 
dado so acha plonnmonto g~Lrantldn, .o_ toma 
·Om considernçiio algumns·dns pt•opostçoes do 
.digno roprosontlnio do Dist:•icto FoJoml, 

Sonndo y, li 

São i!tbs o posll\l conjunctamcte em dis· 
cus3ão as seguintes 

O at•t, 2" alO as palarms- pat•a as ~cs
apropl'iaçõos- induslvo, rodljn·so us;im: 

O Govot•no oxpedlt•:l t.·ogulnmonto pnm ox· 
ocução da presento lei, modtftcnnrlo do 
accordo com olla o proeosso cstauolocil!O 
pelo tloereto n .• 1.66-1, do 27 de outubt•o de 
!855; o domais fot•mnlidndes pnrn. as deswt•o· 
p~lnçüos, podendo consolklat• tiS dis]losicõos 
vigentes. · 

Ao.§ 3' do mos mo nrt. 2', acc:•osconto·se: 
« Folto deposito, poder:\, ontrotnnto, o pro: 

pr!otnrlo loYantnt• do.~do logo a somnm COI'· 
t'OS!londonto !\0 mínimo. ,, 
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SUD·E~IP.NOA 

A' emenda do final do at:t. 2': 
Supprimam-se· as palavras-" 0m caso ai· 

gum». 
Sala das .commissões, JJ de ago,to do 

1903.- J, L. Cve/lw .v C'amJ"'·'·- Tl10ma: 
Da/fino,- No!fHCim . kcioly. 

O Sn. BARAn Rmcmo-Quoil•a descul· 
par-mo V. Ex. Eu níio quero sot· i'ico da for
tuna <JUO V .Ex. ttvot• depositado no Thesouro, 
para que ou a levanto. Affit•mo. a Y. Ex. 
que ou mesmo tenho no Thooout•o :dinheiros 
quo mo pertencem o que niio fui lovantar s•l 
pelo trabalho de provar que et•ammcus. . 

0 Sn. COELIJO E 0,\)!ROS~E' p"rquo (1 
pouco. · 

0 8a•. DorotR Rlbeia•o-St•. Pro . 0 Sa, BARA1'.\ RIOEIRO • EstiÍ quc:;tão ·• d,l 
sidento, grande dosojo tinha en de concot•dar pouco ou muito tl. relativa. Para o pobro' 
com as opiniões do nobre relator da Com· o pouco u muito. Garanto a. y, Ex .. quo 
missiio, o illustt•e Sr. Senador pot' Sergipe . .ati! os meus l'encilnonlos de Jlrofossor al .. 
Entretanto. si as minhas.duridns ~uanto ao guní~s vozes por lá tlcnJ•am o não fui. rehil .. 
art, I' do projo~to flcal'am, porventura, vol·oS unicamenb p~ra não prooccupar-mc 
abaladas, com a emenda apresentada por com os passos nocessat•ios a daJ' com o fim 
S. Ex., subsistem as que se referem ao§ 3' do lov~t· 11 let•mo tão penosa tarefa. 
do a.l't. 21), hojo mn.is do que nunca, por· O ~~~antu,il, pc.1•ém, nilo é a. questão drt. 
qunnto as emendas do nobre Senador pt'O· Consl.ttuição. Poranw ella, tanto 6. prupric
põom um~ transac•;·ão quo, do modo algum, tat•io o individuo possuidct' de um predio que 
respeita o preceito ·constitucional. .valha 50$, como aquelle cujo immorolnlcr 

Parece, com ell'oJlo. Sr. Presidente, que, 50:000$, porque a lei dore sm• igual pam 
limitndil a autot•idado do Governo a alterat• o !otlos.. · 
l'Cgulamonlo oxpo.iido cm outubro do 1~55, Ot•a, si o Governo tom o direito de, comQ 
do accordo com esta lei, rJpt1oduzlr-sc-hão no oxproprlanto, rO<[l!Or81' a immissão do posse 
acto gOI'et'namcntal iodas as gal'l\nt:as do e depositar o maximo do YaiJt' do prodio no 
tlirelta quo na lei antiga fic1ram cousa- Thesout•o para que o pt•opl'iotario, pelos 
gradas; o c r~ cxo.ctamouto pot• os te pl'in· .meios do dit•oito, vtt lemnt:tr esta valor que 
cipio quo ou me b:~tia. · roprooenta em dinheiro sua· propt•lcdaâo, 

Noste ponto, )lot•l:tnto, as duvidas de meu ha um momento om •ruo o proprietat•io ficn. 
espit•ito sil dosvanocoriio, si o Govemo, com sem cousa alguma- .nem propricdad) nem 
a honora!Jilidadc crue ou lhe attribuo, o bode· o valor quo a sub:Jtiiu~. .. .. 
cm• (t indicação do Congresso Nacional. En- Esta O a sitnar;ão a ~uc . o § ::·• do 
tretanto, comroh1çiio ao preceito da Constl- art. 2° do projecto t•oduzia rs pt•oprietarios 
tuiçiio, niio só niio se dcs\'aoccoram, mas IJraziloil'os; do accordo com aquel:o di;posi
a.inda mais so aggl'ltvaram. tivo haria um momento cm quo cllcs flc:t .. 

O PI'ojocto, S!', Prosldcnto, ct·eam roa!- vam pt•lvados da pt•opriedado. sem torem sido 
monto nm:1 si:.uução inconstitucional, esta- indemnizados c era ossa hypothosc qno :l 
holocendo que, no caso do urgencia; o Go- Constituição qniz prownit•, quando estatuin 

· vct•no on a autoridade oxpropriunto podeJ•ía que, em nenhum caso o pt•opriotario sm•:i. 
rcquorm• u immisslio do posse. fazendo o tio- despojado do immurol quP possuil• som qm, 
poslto. lhe so.i~ pa~a a imlomniza•;ão. . 

o Sn. CoELno E CA~Jros-No mnximo. As diffiouldadc.< da omorgoncia pi'Ctondou 
0 Sit. DARATA RIDEtno-Mni (mostJ•ando 

""' aoulso) niio so J'allal':t om maximo nem 
om minimo. 

0 Sn. COELHO E CA~!POs-Falial'a•SO. 

0 Sn. BARATA RIDEIRO-Pois bom: fa· 
zondo o deposito do maximo <.h avaliação 
Jl~J'!t ~ intlomnizaçiio,' · ' 

01'11, si o cxpt•oprinnte apot!m•nva·SO da 
Jli'OJll'iOdado O fazia o depositO para que O 
expropriado o fosso lovamat' pelos processos 
do llh•elto, havln, um momento om quo o 

'PI'OJ?rietarlo ficava som cous~ algtulli\, sem 
a sua pt•oprlodado o SJm o mlor quo n t'o

.J,t'oscntassa. 
O Sn. COilLIIO ll C.utros-Est:ml doposi

tlldo. 

rosolvot' a~or11 o nobre relntot' da Com missão 
pot• uma emondn que nponns disfarça u in-
constituclom\liuado da lo!. · 

Diz S. Ex.: O oxpt•opJ•iantc doposltarll o ma· 
ximo o o mlnimo o o expropriado tom dosdr. 
logo o dirolto·do loynnt•r o miuimo .. Mas, 
St•, Pt·osillonto, a situação primitivasuhsistc, 
pois que, si o oxpropril1nto t•oquot• a immis .. 
sKo do posso o o juiz a concedo, ollo so npo· 
JCt\1 d:1 proprlodado, o· o pt•oprietarlo sú 
pildo lo\'antM' o mlnimo valor dolla; mas osso 
levantamento do miu!mJ fi~nrt\ nccos.mria
mento sujoito a um procosEO do direito, qun 
pcroorrer:t . os seguintes tramites, ~ ln· 
tultivo: pt•imoiramonto a prova do quom soj:1 
o proprlotario (dirá o nobre Senador quo 
osttl prova ostll implícita no acto do Governo 
OXJ.l!'opri!Lnto) ; so,::nmlo, prom tio que ha 
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uma avaliação maxima o outra minima; quizcr, manteve-lho o direito do não fazer o 
terceiro, prova do diraito a lovantat• o que não quizer, o do "ó fazor sob condi~õos 
mluimo. Logo, lm, como disso, um intorvalio que escapam ás do direito commum; no ro· 
do tempo om <wo o proprlotario ·fica som ~imeu da Constitul<;ITo o propriotario tom o 
pr~prieilado e som o sou valor om moeda. . direito do não vondot• o seu 11rodio ao Go· 

E inquostionavol, o um minuto que duro vorno o de resistir a que c !lo o desapt•oprio, 
osta situação, olla sct•á inconstitucional. o o Governo só poderá prival·o deiio, do· 

Ora, o proceitu da Cunstituiçilo não se ciat·audo quo exige por necessidade ou uti· 
roforo a maximo nom a minlmo ; oxlgc lidado public<~, o pag-ando·lllo prêviamonto, 
que o propriotario soj' indemnizado. isto 1!, não só o juslo mlor,mas o valor estimativo, 
soja pago c bem pago do valO!' da pro· quedo representado pela Indemnização. 
priedado o, si _ ollo sO pódo levai!, lar o mi· o Sn. MARTJ~s Tonn"s - 6 projecto não 
nimo da avallar,ao, segue· se que nao levan • diz 0 contmt•io. . 
tlll'tt o valor real dolla, uma voz que a pro· o fn. ll.IRATA nw~mo _ Pm·dõo-mo 
pria lei declara que é o minlmo. v , d' · • 

Assim demonsn•ado que a emenda do . llx. ; IZ Jlosi·.lvamonto o con.ral'io. 
. SI o projecto utttot•iza o Governo a 1'0· 

nobre Senador não sanou a inconslltu· quorot• a immissãó do posso sob deposito do 
cionalidado do ~ 3' do at•t. 2·•, pe~o a d 
S. Ex. que acredite que niío sou tão radical maxinw eslaúclccirlo, apo orando-se do im· 

movei, para dar-lho o d~slino. que lho con· 
como pal'C\'O'e vou Pl'OVtll'·lh'o. vior, autos que o p!•ocosso do desdpro· 

O Sn. CoEr.no ~ C.I~Jros -Pois parece. lll'iação esteja concluído; si o projecto per· 
·o sn. BARATA RuiEmo _ Nom tudo que nü.tte o deposito do maximo estabelecido, o 

luz é ouro diz 0 proloquio populat• 0 a •a· !toJO a o monda só o. l!lodlHca autorizando .o · ' · . m d , levantamento do mmuno, nem ficou respel· 
bcdoJ•ta d? povo e • a rm~ Alox~n 1 0 l!er· \a((O o direito do prop:·lcd;do om toda sua 
cu!Jlno, ma d_o concmtos plulosoplucos o do plonitudo, nom cou•lgnado o diroito do pro· 
crJtLctl ltlsto;·wa. . , , prio:ario a ser indemnizado pré v lamente. 

Nao sou tao rad1c~l corno Jl,alcç~} V • Ex. Esttt é que é a qucstiio.A Constituição· pt'O· • 
Peço ao nobre Sen,!dor.l!01 8°.1 o 1.P~ quo, tondou dol'ondot• o propriotario CJntm a ex

com o sou talento o orud~çao do ,)tm~t.t,, !!'0 plo>lío de paixões o interesses quo no prosup. 
oxpllq~JO, c ~oSon~do, p01quo ~ Constttll(ç~o, püslo do necossldado ou utilidade publica o 
o~ voz do dt~o~ sunplo,;mont~ · a ,Ropubil.ca suc.·ifi<tuem; ao passo quo o p!•ojccto quo so 
mu.ntem o dh ott~ do propr!Cd.tdo, 0 nos cas?s discuto, tanto quanto a omonda do nobro Sr.· 
d~ dcs~tprop~la?ao ~~r nrcos.'ldado ou .ul.l· nador, o oxpõo, desamparado o indofc.;o, tis 
l1da~o pubilca .so P"~arn ° JUSto valot d.o oxploraeüos arrojadas quo nassitu·tçõos como 
prod1o oxpi•upriado, Ü(!SO: « muntom-so o dt· · ~ , , . • ' • .. 
roito do propt·icdado em Ioda ,<(W plonilude, a que vamos a~Javess•r, alçal_ll o collo,auo
salvo 0 caso do dosaproprlaç.iio por nocos· ga~tos: nas !Unis temerosas o nnmoracs tcn. 
'd d t'lid d 11' I' 1 : · tattvas. , . 

~~ a o~·- u t a o, pu' wa "'"; "'" 0 J"'"'" o que ou vejo no projecto o na emenda do 
l!ufemm.açtTo>, Poutuo, ,cm 'lO~ de utzor-.so nobre SonadoJ• llquando multo o direito do 
slmplosmcnto ~ mantllm·•0 0 duolto do P10' proprioturio o o preço l'ooal do immoyol 
prleda(lo•, õO dJsoo «mantem-se em toda sua - · to· ·t · " ·" . ,' 
plenitude• o porq,uo, em voz do se pt•oceitua·,· Mas n~o-a JS q~c n Coost1 uiç,Jo o~·t"e. ,t 
o' p6gamcn~o do JUSto valo!', se garantiu- :t 

1 

Co,~st.II~J<;~t;o pt•ocottuou que n ~ropuodadc 
ind,'mntzu.ção prOvin-porciuo? fosse m.,lnt(d~ cm tod •, a sua.pleoltudo o que 

p"arquo em voz de uma se 'ldoptoult outra o p~oprw\nt•w ross~ indommzndo; portanto, 
fMmula, si as duas exprimo~ n mesma !d;1t, ~o"~~~~~ ~~Iuf."r(~·'tt~;.~nM~~~;~~1sso mais 
a Julgar pclo·modo po1• que sequei' roduzJ(• a ' ' . ' . . 
duvid(t! E' oxactnmonto por11uo elhts siio O Sn. Corwo g C.l~(ros-St tiver d1roito 
compiot,.montc divoi•sas c OX)ll'lmcm id~ns a isso, 
ossoncinlmonto dilforontcs. O Sn. BAn.IT.I RlllEJRo-Cm·tamonle que 
· Gnmntii' o dh•oito do propl'icdndo a sim· a Constituição não pódoi•in autorizar o assai lo 

lllosmento gara.nth• o dit•ello da JlUS8e mato· no Thosom•o Nacional. · 
rlul. 11' élnl'O que ·nosto eniO o tlono elo im· Collocando·mo ao laclo da Coostituiçiio, não 
morei é !i vro para f1tzor o que quer, o q nan· dovorol, com justi~:L, sor. cocsidgl'IJdo rndi· 
<lo quizer podortt vendo!· o a quom ootondm•, cal, o sim, quan(lo muito, constituciona!istn. 

Tudo so roduz a .,uma tt•ansucção do com· o que por vozes tenho doclat•ado ser, o nesse 
mot•clo sob ns condições do direito commum. ponto do ·l'ista niio posso accoltar as trans-

Quando, porOm, a Constltuiçiio mantoro o acções quo mo oiTct•oco o nobro Sona.!or por 
tllretto do proprlodado cm toda sua ploaltudo, Sergipe. 
mantol'o algnmn éousa mais (lo quo o direito Compt•ohondo·so quo, dosdo que o lli'Ocosso 
(}O (lono do immovol do l'tiZP.t' üolle o quo ela dos,,proprla~i'io se I'O(Iuzit• at\tu roquo· 

·, I 
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-l'imonto do lmmissão do posso, ficará o Tomo vor rcproduziL'·so ontt•o nós o quo 
proprintnrio impossibilitado uo 'ploitoar o om casos analogos.iü. aconteceu, o, si assim 
seu du·oito, pt•ovando, por exemplo, n dos· fui', Jh.ÇO'uma pt•ophooia ante a qual cstt•o· 
noccssidado dn do~npropt•iaçiio do sou im· mccerão us mo is audazes: as dosJlezas com 
movo!, direito quo é, oxactttiUOnto, o q110 a tac; obras nt~lngirão n lll'opol·çõos phan· 
Constituição quiz rcsalvar, quando o man· tasticas! 
tovo em toda a sua ploni~udo. Agora mc.<mo j1L ouço dizm· alguma cousa 

Voja-so o 1~bsurdo; um dirolto constiln· quo nlimcnta cmmon csJlirito tacs SUSllCi· 
dona! lesado, fol'ido, yiolado, anniquilauo tas, pois ropote.so quo o nlargamonto da 
por um simples rcqnm•imon to do imniissiLO do nntiga rua da Guarda V olha custnl'tt ~randos 
posso uo juiz ! Pois sOI'ti possível isso 1! · cabotlnos ao i\luniclpio, quando ollc se poderia: 

realizar com insignitlcantos dispondivs. 
O outro lado !la questão. A Cons~itni(·ão Em !892, Sr. Pl'C<idonto, pn.rcco lwpor-

g<LJ'I~ntiu a indemnização pr~vi I ; o Jll'o.ioeto bolico o quo vou referir, 0 ala1•gnmmito da 
o. a omond.a faliam do do~oslto do valor I~a· rua rh Urug-uuyana, avio. do communica· 
xnno o mm. uno estalwiec•dos, o )Wl'. mm to çi'io mais facil o bamla ·do t•ealizar on~z·o o 
faVO!' pormttto o l:lvantarucnto d•: mm1mo. ; q uo ch,mu•oi :i cidade do g1•ando commorcio, 
Que os elemento~ quo s01:v~m P11:!1 osm~el~- 0 commorclo ue hnporta<;ã:o, o a do pequeno, 
cer valot•os maxunos e IUilllmo~ nuo s~mo_os ao !imito do 17 molt•os !lo vão, pouco 
<JUC dovom flgut·at• na prova dollluOI?UIZaçao, mais custnt•ia nl,:m !lo que so ti vosso. !lo 
ll obvto. ,Do modo quo da sttuaç<w.ct•eu~a dospentlet• com os actos judichLes inherentos 
pelo Pt'uJ_Jcto resulta que o proprwtm•w, Lls t1•ansaçücs que so tc1•iiLm do J'oaJ,zar. 
dos~p1·upl'~ado pur um sunplos ,l'Oquet•Jmento HojJ não sei si so 11ttio~irJt a tal rosul· 
do umm;sao do posse, nem o JUSW •:~Lior do .tadu com dcsp3z:t infe1•io1• 

0a 10 ou a 12mil 
sou prodto poderá lorantnt•, quando JIL, n.ao o contos! 
]lossuo,un!a vcz_quo.sú levantará o mm1mo, Como quando so lança pt•oposiçiio como 
<J ~e O mwtm~,mto O JUSto. valot',IJUanto ma!s osh o:n uma assombll1a da estatura do 

, a mdemlllzaçuo da Pt'OJl.I'!Cdado.; c nom ma1s Sanado,; indispensavul esbJçarns causas CJ.IIO 
IJodor;J. pensar om ser mdomntzaqo, pJr!tuo as justificam, llli·o lwi ainda quo 1110 custo. 
!10 CUl'l'Or do,pt•ocr•s~o da. lllliCilllllZllÇlJ.U ,Jà O i'ouco dopoi.J da minln I'JtirllU<~ da ltUilli· 
1mmovol. to.m <!osapptn·cc!do,. o dosuus t·m~as nisti'U\:iiu municipal, ontl'ou ua lula da dis
nnda mats JUsó!llctu•á o tltrot to que plo1tom. cussão a IJILeStão do roc~o. q uo cr:L .condiçiiu 

Não ostnrão as consiucmçüos que nc~bo ·oxpl·css~ da l.:i do constl'ucçücs Jaquoll~ 
do fnzcr nos termos do preceito con;litu- ópoca, c atú no Conselho Mnuicipnl hoJIVC 
cional? quom ::10 lomht•asso do inJomni;nçõo:; provo .. 

Por dol'entlcl·o incort•m•oi ua pecha do ra· catl:ts poJo roc1\o, CJUO ain!la a nlnguom 
dica!? . t.inham occorl'ldo, quando no 01nt11nlo j<L 

Ah I Sr. Presido o to, quem conhecer a alguns prodios illl\'i:tln I'CCUllllo dos velhos 
historia dns obras do tr<Lnsformuçiio das alinhau1on~os, Noto o Senado cJmo o IICf!Ocio 
grandes capitaes comprohoudorll quanto !l se insinua de manlo na.s PI'Ovldonillas du 
justificavel o empenho dos quo so propõem a rcconstrucção da~ oltla!loi, ainda mesmo nas 
acautelar os cof1•es publicas u os dil'Oilus inrli· que, flrma1i1Ls om di roi to explicito o incontes· 
;•idunos; porque nossas é poJas organizam·so tavol, estão rogistradns o autot•izadns por 
vordauoir11s qundrllhas do sn11oadoros que lois. . 
investem contra o oraria n<1cionnl, muitas I Esboçavam-se as duvidas quan'io um !lia, 
vezes transJormando em alavanca para no passar pela l'Un da Oruguaynnn, um ne
il.l'I'Offibnl·o o dil·cito de pt•opriedade. gocianto domou conhoclm~'lto, quo convor
. Ncsso caso, Sr. Presidente, o jlOnsamonto sava iL pot•ta do sou ostabelocimento com 

'pu o osfuJ•ço de resguardar o in orosso par- pessoa quo mo Ol'l~ estranha, intorpollou-me, 
tioular "~range ou dovot•d nbrangor a dot'osa o, nprosontando-mo o tal iridlvlduo, d!,no-me: 
Jo pulilloo ou social; quando a conciliação, DoutoJ•, como o sonho!' foi Prefuito' o deve 
o ajusto, o·accot•do su~;timom os preco1tos ontondot• !lo lois, ou dosojo que dô um. con· 
do dit•oitu, alargam·so os horizontes ó. espo· solho a osto mou amigo ; ollo IJUCI' ro· 
cu/ação ·o estiLbdrctJ·so o rcgimon das trnns· consLrnir o;ta casa 11cgada <I minha, o 
·acoüoslllieitU.; o immoraos. não sabe 0omo ha do Jilzm• para obter li
. O que ao nobre Sonadot• por Sorgipo so eença, porque uns unlntondoncln lho dizem: 
afigura mdioalismuuo minha parto,6 apenas, lm do recuar tantos metros; outros dizem: 
desculpo.mo S. Ex. si llto p~t·ocor im- n:Lo são tantos, são .tnntos, o ·outl•os.dizom: 
IJlOdeslia, ~ apenas um pouco !lo conheci- mio ha do roc.nat• nada ; o n~o lho dão a li
IJlonto destas questões, do qual. mo resulta eonça. Ello não faz quootão; recua o quo 
o torror das situações improvisadas pelo quizorom, comtanto quo lho doem 11 llcen~a. 
lntot•osso. pot·~uo o que ollo ~uor 6 fazot• a obra, 
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Eu, como a hmnrmidadc intoir:t, sou im 
)lulsion:ulo por um:.t alma bcsltt, o outm in· 
tellectual. A bcsttt obedece ao instin c to, Ihz 
o mnl, oxet·cita a. roncçã.o; t~ nlnw. intello
ctual ~ n. boa, a moign, n civilizndtt, n. cultn~ 
que muitas vozes nito púdc cuntot• os impctos 
dtt pt•hncii•:t, A mini~:~ alma IJc.>l.:t runccionou 
om todn. sun. soh·agoi·irl, o deixoi-n. ir a. li· 
quirl:n· unm':i duvidas que agica.v:un ·mo o 
o:-pirito, 

Tinlm o interesse do conllccot• a que senti· 
mentoô obetlccüt n opposíção "'' J'Ocúo o !'OS 
pondi ao mou intorlo:·utor. Illudc-se meu 
eare amigo so pensa qLto !tojo viga t':Lln t•o· 

. gult~monw:l münicfpnes, o ClUO as Vi~cillnr;õcs 
om quo lho fazem pJrdcp tampo obo,lcccm a 
intot•essos p11blicus. Aconselho-lbo um rnoio 
singolissimo do rocunstt•llil' jtl o seu predio 
no alinlw.monto que lho convim•. (Pausa.) 

Estou ombirnç:télo om t•opt•otluzh· ao Sa
nado O COil-"Olho (jrtO ÜOi 1 SCOUCL m·t iiOUVtJC/11 
de Ol'iÇ:tL' OS cabOJlOS; lllltS il Jll'OCÍ~O OS etln· 
onral' aos olhos dcst:L alttt Cam:Ll•n. o~ uhys. 
mos tia cot•rupçiío quo ospurttm a rcci>ns· 
tl'UC!;ilo dtL cid:alo; ó.- proeiso tiizo,• :t YOl' · 
rlade. 

Lonibrei no murticipe ail'ap"lh :tdo nas 
duvidas ntlministr:Llivns: tt•o![ue om nickois· 
uma summa. o!ovaôa, pol' u.lu nl).\"nmns cen
tenas do mil reis e colloquo-os em um s:tcco; 
faca om Poda do tort•o no :~ otliflcat• um" JlC
quonn tnpngom, nu qual d isponlm ostroittL 
ahortm•a, o do lado do rlcntt·o ""scolejo o 
sacco rcpctitlas vozos; o at~rito das moedas 
pro.:uzit•á umruido motallico quo dospo,·turd 
a ntteoção: ha por nhi tum im·bll-mult" quo 
vivo do orolln a~Utla par:t osso gouuro do 
l'nmol' • 
. Com o primeiro que acndlt• ao sug~uslívo 
convi to tr•acc o seu negocio, lc\~a.u te o a n· 
Jnimo o o'diilquo o seu prodio. Os homens 
ouvialll·:Yio attentamonGo o · na physiono· 
mia do pt·opriomt•io luziu um mio d.o o:tpo· 
rança; rlospctl!mo-nos. 

Dahl, dirigi-mo ao oscriptot•io d.> meu 
lllustro amigo Dr. Moura JJrazil, pntrio~a. 
somp:e occupado do futuro o gt•nndeza do 
paiz, o, :t Pl'orosito do trntai'-Se do causa 

publlca, J'ept•ot uzi a scehn nn qual havia 
tomado Jlarto. o o conselho quo dor•1 ; clle 
fez-mo pot• isso grnndo consum taxando· u 
atll do immoJ•nl. Consenti om tudo p:u•n que 
flcasso domonstt'itdo como se noguciu. vu subt•o 
intot•ossos publicas, o compt•omotti-mo a dar 
contas do facto opportunnmonto. 

Mozos depois, 'tros ou quatl'O, passava ou 
pot• aqrwlht mesma t•ua ó 'aspa ntoi·mo do 
vot•. um Pl'odlo, com essa ologancin faci! o 
bamta útls at•npncas com quo hojo so duS· 
moJ•aliza o gosto c arch!toctnra desta ci· 
dado, 

A' pol'ta estava o mcBmo nogoclante quo 
mo n<lr!'O.l'a os cm bai·ur,·os do sou ami:,:-o pt•u .. 
pt·ior.m•w conversnndo com ollo. Recebo· 
t•am-mo o~ dous comnmn vm•!ladoira mtmi
fcsta~iLn do agrado, clmmando-mo a ntlon· 
(,·iiu para. o prodio que ~o erguia. ao nr, fino 
como um cBpcto. Passando· lhe os olhos, disso 
eu: então, ;.;ou ruuigo ilOmpro con;;;oguin razor 
a casa 1 «Ab! Sr. doutor, disso-mo u velho 
c:unttradn, aqncllc sou comellto foi um mila· 
gro. Ellc fez exactamouto aqui !lo. c nin· 
gucm mais lho pediu contas do nada c a 
casa. aht '~~t(L lWomptm!m,.>• 

Com eJfoíto, a cast~ ht ust:wa o 'l:t ficou 
SOIII rCCUO Oilm COUS:I nenhuma, O quem sabe 
u.tU sl não onguliu alguns contimott•os da 
rua. 

Eis, Sr. Pt•csidon to, o r1ue so passa no 
rogimon de uma. lei constitucional " as,cnte 
no dircit.o commum, om época. normal, sem a.· 
agitar;iio o n. pi·ooccupa~fw do rcrdiz;trem·se 
pLtnus gmndtosos. Imagino-so o quo scrtl 
qut~ndo se armtr a allmlnistruçfio do lo! ox· 
copcional, dcsncccssaria ao Discl'icto o lesiva 
dos sous iutcro . .;;Se:-l o, poL·tn.ntu,do seu futuro, 
para olJr:ts do' ·saneamento, lol cm flagrante 
ilesaccordo com us J•ogulamontos hPjo a.wpta· 
Llos p.oht pt·opt·ia admlnistt•açüo muniuipal. 

Esto lhclo, Sr. Pt•csidonto, não mo coutra· 
da só, aflllgo-mo, ontl'istoco-mo o bem póde 
o S<'mu!o justificar os sentimentos quo me 
dominam, porque si não ll const.ituiolo por 
cspocia!istas nestes as.>umptos, rlispõo da 
tllustt•ação indi;pensaYol pat·a julg:!l-os, o 
ouvo-me nm medico not:wol (diJ-iaiHio·se ao 
81·, Joaqllilil· .llm•tinlto), 

No;so ptn·~iculat•, SI', Pl'Osidonto, ll tão 
oxtJ•n.o!'din:u·io o dosaccol'do entt•c os rogou .. 
lamentos municipacs o as tomlotieias relbr· 
maduras, un a.nt11s, sttncmdoras du 6po~c11, quo 
t•evol<~m pt•oruntla desorientação o a inuti
hdado de todos os cstorçus. 

Com ell'oi~o. St•. Pt·csitlcnto, oxi~ir·so uma 
lei oxcopcioual do desapt•opl'iaçües, a titulo 
do ob1•a.-s m•gonte.z do s~noamentu, o nuu•car 
para pll direi r.o dos predios 3"',50, sãu absur· 
..os quo so não conciliam; antes se rcpollmn. 

Aintlt~ hoje so discl!to 1111 Europa n altura 
do pú tliroito quo dovetn tor as habita,iíes, 
o na pt·opurçiio om 'lllO n hyglono medita 
o rol"unde os seus pt•ocoss.os do snnot~mento, 
altcl'nrn-so as t•egt•ns qno os regulavam, e a 
cnhu,·om do ar Llos domic!lios Jlgura ontro 
as qllostõos rlo maior vulto, pois todo o om· 
ponho dos sciontls~ns rl descobrir maios de 
t•onovnl·o nll.Curn.lmonto, som :c intervenção 
de processos mecanlcos ou !ndustrinos. 

Ora, não Llil'O! uma novid~trlo ao sonado, 
lembraudo·!ho rruo a ronovll~ão do 111' at.mos
phor!r.o, om todos os motos, dependo do 
dosoquil!brlo do tompm•aturn dollos; não 
fosso osso olomonto phys!co o factor do 
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phenonwno, c nüo l01•inmos as tompcsmdcs mais do quo valem nquollo espaço o ttquolltts 
o tufõo.~. paredes quo o limitaram. · · 

E' dosso principio tjuo so infot•J para rogu· o SR. ~L~RTINS ToRMS - E ~ .Po~· is;o 
l:tl' tt altura das casas collcctivas, thoatros, que a lei tomn pot' base o valor ·!ocattyo do 
casas de divertimentos, r•oparl!çÕ3! publicas, pt·edio. 
ostabelecimontos índustPiaos, otc., otc. AI~ 0 Sn. n.~RATA ll.rm>mo _ AI tenda· mo· 
nos climas 1\'ios, a consi doraçiio dosso olc· 

1
. 

monto 11 computado no calculo para a r·cltll;ão V. Ex. ; o valor locativo do prnt 10 ••• 

outro a cas' o a ru,,, sagt•ando·so do t:tl o SR. MAnTt:>s ToRRI>s-Sttpponbtt V. Ex. 
modo o principio ostaholccido pot• Fonssn· duus pr•Jt\ios do mesmo custo : Ullt nn ru~ tio 
grivo «tt rua é n uoidatlo hygienicn' da ci· Ouvidot• e out.r•o em uma ru·• qualqrwrrla 
dado». Cid ado Nol'!1. O primeiro. vaie muito m~ls 

Mais respoiladot•os deste principio os au· do .quo o se.~undo, por rsso quo ~~ mu1.to 
tigos do quo a actual administração muni·' ;nn1~1' alngum•. que o ~outr?· Jrc ~~. Jl~~~~ 
cipol, hnvi~m adoptado, como já citei, a ai· r· Ex., que, st bem n.to ~eJa l1: ba\ 7 

6 tu!•ailo o metros p"ra 0 p6 direito do 11 ntigo plot.o, porfoi!D, por~uo nao ex1~to ~ m.t s 
Hospital Mílitn1•, na fachnrla do cuja igroja nestas condrçocs, ó comtudo a molhot. 
se Iii a dato 1577; a Camat•tt Municipli do o sn. B.~n,\TA Rm~mo- )las nlio tl csl~ 
1839 exigia 4"',50 o om 1802, uo inicio d11 n hypothosa da Constituição, quando gar•anto 
administração profoitural, se chegou a 5 mo· a proprio,larlo om toda sua ]Jienitndo o a 
tJ•os, omqunnto llujo, quando a população indemnização pl'~vin. V. Ex. formula, pnyn 
desta cidade e>tromoco ao rebate <lo vor• sm~ demonstt•at• sntt thoso, uma hypothoso m· 
gir das suas ruínas a !Iygienopolis b;•aziloil'a, admissivel: a do um preiio na Cldado Nova 
os prodios sa ncllatnm o minuscnlizam ao do mesmo cnsto de um na rua do Ouvltior, 
~oder dictatorial d1t Profoitura. E ao pnsso, o consioiera respeitndo o Jlt'O•'oito constitu• 
/;!'. P!•nsidcnto, quo as casas se achahm,Jlln· clonai por•quo, calcJiado o n1ior pelo llln
neja·so qno ns t•uns so nlat•gnom ! Poi.q serà g11 or·. o dtt rua do Ouvidor sor•tl dosapl'O· 
questão de pouco valor• cst~, a tla I'Olaçiio pl'iado pot• muito m~is do que o da Cidade 
entro " casa e a rua, principalmente nosto Nova poJo f<I.Cto de l'Ondor multo mniot• 
<listricto, cidade do climtl intort.t•oplcnl, na alu•Jcr. Sim, não Ira duvida, mas custou 
qual nom toda~ as l'U ts po1lerão olJctlocor ao muito mais do que o da Cidnrle Nova; o 
mesmo ]Jl~no do al:n·g"amonto, t!c motlo a maior alugue;• cot•ro~pondo ao juro do m~ior 
alcançat•om as dimensões nocossarias para capiCai. 
serem dotados do ror·borizttçlo, um dos pode- ·ti 1 1 1 " , ·~ uma b

1
so 

t•osos meios do sanmLincnto 1 ! Nho asa1ltarn , Que ,0 c, ~u 9 po 0 a. u.u~i ~~~lhot• 0 ·
0 

••• 
o cspir•lto toths est·1s con-idcra .. ücs quo pol' tazo:nol por r~no havm ou ti . . • LP • 

. ·, . ' · ' " ,. I'·. d ' . tanto, pr•cforJVoi, o quo .ass1m a !'azao do as,lm d11.et, na sua matcna td.t o, onlt••)ll V E · .. ecoltrwel embora 0 sunile ou 
pelos .ollros a dontt•o. / E ~ om tal st~u~cao 0 tct~J;;~~ ~omp~raç[o, não 0 soja, porquo, 
scrouttilc~ da admJOrsli'arao d? muuwrpiol ro i to jamttis uma casa drt 1•ua do ouvillor 
quo se ?XJgo :!o g;ngrcsso "!acr~nal umrL I;r sPf.t do mesmo custo do uma da Ciciado 
do dos.tpropuaçu~s l,ncoostllllc!Onnl, par a N t miJem é cer•to· mas 0 ·ta ltypothoso 
arma. l-a dll poderes ~ctatOI'Iae.s 1 . dou~~e g cuJcuio poJo aluguel' s~j' admissirci 

Pots, son!ror·os, n~o ~ obvJ.o qno s1 a !ui não resoiro a ountrovers1a quo pt•oponho o 
1'9dnz u dosuP,r••pr•lu~ao a unt sunplc~ roque· na qual . in;isto; a minha quo>tiLo é quo a 
r!mçnto do Jnunlssa~ de posso, sacr1fica .O Constitmçiio gtwantlu tt propriedade cm 
dr~·otto u,o prop~·iot~l'lll do prova\' o snu dr· toda sua plenitude, o quo n. lol nem olquer 
rotto 11 muommzuçno, porque a sna . pro· garanto a propriedade, porque nom . esta 
priotlado para ollo valo mais do quo o seu pag.1, o quo é noco~sario é quo se gar·anta tt 
JUsto valor, do demons.trar, por oxomplo, a propriedade om toda sua plonitudo, oxactu
v!olonclu o a desuoccssrdndo uu desapt•oprra· monto part\ ovit!\r 0 quo nestas situações ao 
çao do sou lmmovol? . . l'Opt•ouuz multa~· vezes, que 11 rlesnpropt•ia· 

Pm•mltt~·SD, agor·a, quo o pr~prrotnl'lo !o- ção sr•jn requor•ida por pat•ticul:u•os, nilo com 
vanto o nnn!mo, mas ao que ollo tem 1ih•mto 0 fimdu app!icar o proprio dosnproprlado 11 
constitucion~l não <l no mlnimo, O!: mni:! do ob:•n publlcu, mas nllogàndo que o será, o 
quo ~ l!ll!Xtmo, O rt lndomniznçao, Sr. n aprovoit:~ndo·o p~t·a vordttdolr•o nogoclo 011 
Consittutçuo mantém ~ dlr•olto do proprr9· commorclo, graça.s tl !oi quo sú o obrigará n 
dado em toda ~ua plenrtude, mantém ma1s ucposllM' no Thosonro o m~ximo o o minhno 
do que o dlt•otto tw espaço que limitam .0 ,t0 valor quo for cslabclocitlo. . . 
dividem parodes de podt•u. o cal ; o se exiJO · , . · 
ou impõe o pn•u.mcnto prtlVlo da indemni· O Sn. )IARTr~s 1 01mr.s- ~ _partteutar 
~ação, exijo·e hltpõe o pagamento pt'\lvio n não llm o dlrolto do dosapropr1aç~o. · 

•, 
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·O Sn. BAP.ATA RJDEITW- Eu bom sol que rua a panas, som cessão du terrenos quo a 
O· r'articulal' não tom o direito do dosapl'O· !adcassom, o 'lUC po1• completo lhe estragaria 
priaçih V. Ex. s:Lbo, pol'•Jm, pOl'quo il no· a cl1acam. 
101·io, que n2sta~ épocas do reconstrucção do Com o mau habito de c01·t~r os nús gorclios 
·c:idat!es organizam·so associações, comman· profundamente, do t:\1 modu golpooi este 
•lHas, ~yndlcatos quo so Jll'opõ3m a realizat' fJIIO o dosnz, o a protençiio •IOS!Lpparccon. 
taes olJI'as, o essa hypothoso est:t Cl'Oada na )!as snrl!iU · úepois ... 
lei quo tliscutimos. (Lendo) : o ~n. )!AnTINS TonrtES-Ha um caso mais 

·<São applicavois a totlas as OUI'as-da com· motlet•no: 0 da t•na Suna.lul' Dantas. 
Jl~tencl~ tl:t União e ciJ Districto Federal, 
•>xccut:ulas admini>trativamonte ou pot• con- O Sr .. ll.llt.\T.\ 1\mEll\o- N:io, wnhor; 
tl'tfcto~ vtc. etc,>> osso a m:tis antigo. O mou é quu 6 moderno. 

Já vê V. Ex. QUC a proJpl·ia lei con3agra. a Como i:t dizcntlo, osso. projecto l'o:Lpparo· 
ilypothoso; o Govet•no cJntracta o ala1·ga- ceu o. ~raç1s a um Conselho j!nnicipal,tam
"iOnto do untL t·u~ ou 11 abertura do uma Lom de patriotas (já disse que nossas crises 
:Lronitln, c o contl•act:tnte ]Jetlo direitos de o patl·lotismo é molestia da motla, vorda· 
des~proprla•;iio do immorois quo poderiam deir.L enclomhti, cot'l'cu de vrnto cm pôpa 
.cscaptLr :i dornoli~ão,. c sor}o utillz~dos como até a sancçiio do Prcl'cito, tJHO oppoz t•ulo á 
:nol'C:tdorias de commm•cio. t•osoluçtto do t.'onsoll1o antot·iz:tndo n dos-

Vou materializar a hypothJ'c com um apt•oprinçiio d:t chacara pam o p;·olong.\· 
•Jxomplo c espcl'O convencer ~o Senado, que, monto ela rua, o concodontlo-sn ao conco;sio
"ccup:~udo-mo tiio detidalllonto do assumpto, n:Lrio da obra 30 metl'os lado a Indo ·da 
pl'OCUI'O dJmonstra!•: primeiro, C[Ull o;tou nova rua. Como de lei, o veto vciu ao Se
p:•o.shndn ao GOYOI'llO o maio!' o molhot• ser- nado, quo tovo :t Jbliz inspiração ele susten· 
,·iço im:t~inavol, pois estou concot•t·ondo a tal-o, uiio SOill qno houvesse aqui rtnem oJ 
.tplaiottl'·lho dil\lcuhlades do que talvez alio defendesse, o, gm•:as á resolução do Senadn, 
não coglt:tsso ; segundo, que não sou railical escapou o propriotario de t:Li chacara do 
~OJilO p!tro~o ao no bt•o Sonadot· por Sergipe ; Yoi·ll rotalhada cm bom ela l'ortuna do moia 
tcrccil'o, o om u~timo bgar, quo niio fallo, duzia de ospei·tos. 
neste ~ssumpto, a osmo, porém com um Convém aqui advertir qu~ o proprictario 
certo conhecimento do causa, ombom so me daqucllc immovel nunca so oppn a cntrm• 
pos;a npplicat• o Jll'ovtirbio: ·<PrcsmUJlÇ:io o em accordo com a ~lunicip~Utlntlo pnra a 
agun bonta c:td:L um toma a qtlO qum•,, cessão do que fos>o inJisponsavol ao JH'O· 

Vamos ao oxomplo, lon:.:amcnto da rua Buarquo do )!acedo. 
Quando atlmiuistt•ci a Pl'elilitura, appa' Eis ox:tctamonto a h,-puthosu quo tl~m·oi. 

l'OC0U pot• 1:\ mu:L protonção pHll'iolic<t de pro· Supponha-so aquolla ab1'a contt•actada pela 
lougamonto da rua 1·na Bcmrqt!o do Macoilo. ~lunicipalidado n:L Yigoncia de.ita lo!, o ,., 
Nestas negocias u nestas épocM, os pat.•iotns facll prcvm• o quo acontocm·á: o concossio· 
and;Lm em bandos, chovem soiJI•e a adminls· na!' i o roclamartl o docJ•eto do desapropriação, 
trar:ão;· como mamt no dasorto ; tl de doses que lho sará concedido; com a t·~pidoz que 
pCl'tH' o :tguacclro, o a: gonto se vê tontn, exigem s•us intoros>os, cstabolocorá o. ma
pO!•quo tl. muito mais ,umcll livrar-se dos ximo o o minimo do valo!' úo immovol, do
JWiriota,s do que dcf"udct•·so <los inimigos da posital-os·lla,'t•equot·m•á a iuuuis;ii:J do possn 
Pnt1•ia. ·. o, antes que o pt•opriotario tenha tampo do 

Com ti in tonçãa patriotica do prolongar a domoostrnr a closoocossidado dn tlc.iapropri:t· 
rua Buarquo do ll:tcodo, por amor ao cm boi- ção, a picnrota demolirá o mut•o da chncnra 
Jozamonto ~ saneamento daquol!o bairro, o o os machados abator!Lo as arvoro; quo . a 
Cattoto, o PJ!' outt·as couslis mais, a facill· ornamentam. 
d<ldo · elo l.ranslto, etc., ate., os colobrndos O mini mo quo o pt•oprir.tario Jm•an!asso 
martyros do tão generosa o nltruista illlltL seria a indemniz~~ão gnrttntidtt pela Cn1•ta 
propunham-se ao onol'missimo sac!•itlcio do do fOI'Cl'Oi ro ·1 · 
<lesttpropri!lt' a cbac~ra quo tlca fronteira Corto que niio, pot'QUO aquollo immovcl 
:lqticlln l'tm, não s~ pat•a o prolongamento tem para o sou dono o valor do mna.trtidlo;iltl 
della, mas para tomaram do lado a lado 30 do f:tmilia, o ~uo lho,; tiio cara quo nem po1• 
mctt•us do tot•t•onos dà dita chacara, pois oxigcncia modtca o !lo se conformtL om alterai• 
natla sorin, mais razoava! do rtno pro· n dis[!OS!çiio dos sous cnmpartimontos. 
ver quo aquello prolongamento elo rua ti- Noto o Senado como a quos\iio flcou bom 
vosso c<lsas. O pt•oprlotario, tendo conheol· dofln!da e caractorlzada pot• um o.,omplu 
monto do lll'ajocto, correu á Municipalidade que não C lmnginarlo, mns tcvo osistoncln 
PM'aimpedll-o, promptlncando·so 11 cedor, t'oal. . . 
!I o .qulr.osse a Munlclpalldado; a porção t[UO Sol multo bom que o parttculat• não tom 
fosso nocessaria para o p!•olongnmonto !la direito de potlh• dosnpt•oprlnçõos, mas tem-
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n'o o contractanto uo abertura. do avenidas, 
bnrtlcoa}'{/s ou praça~. . 

Nin:;uorn lh'o contcstal'lL. 
Si do Governo, menores abusos ha a tomo r•, 

si bem .quo a hypothoso tlollo~ não se 
1\ovn. oxciuh•, o mesmo não acontece com 
o.~ par•tienlarcs, ]lois o contracto do hos 
obras só visam as trnnsacç!üos commel'cinos 
qne ollas proporcionam, o cuja baso, a mais 
larga o cnmpcnsadom, 6 exactamonto a iles· 
apropr•i:tr;5o, cowpm o t'OI'Onda dos torronos 
<lo sobrtt, · 

O Sn. MAnTJ~s Tor.nEs- Nom sempre ; 
para algumtLs JlOSSO<tS tom sitlo ti t•uina, tom 
ilailo gmndes pt•ojnizos. . 

0 Sn. BARATA RIDimtO- Sl', Pr•c.<iúonte, 
o quo ou eunho1;~ a rcslJCito, o conhccor·ão 
todos os que ~e ontl'Jgarcm a ttLCS e~tudus, 
ú quo, na~ mnet•gcncia~ pam as qtmcs provl· 
tlonciam lois como ost;L, os Governus o 
~InnicJpulidados at•J•iscunJ-So a som•op gran
des pt•ojuizos pol' caust da ~xplora~ão quo ;L 
sua sombra. so i\hl~igu. o dl\~onvulvo. 

Vê o Soo:ulo qrw, hatcndo-mo eontm esta 
.lei, ilofundo o Goror•no antes do que o pro
priotat•io, pois no caso do obra contr•actada, 
sem quo o conce,siomn•iu tenha dcmonsll'ado 
a nocos,it!:tdo tlo nm certo docroto tio tlos
apropritt\·üo, c auto.> que ella too Ira percor
J•Jdo todos os seus tr·amito., pro.,osmac~, ollo 
não o c,JJISOguii·ú~ o isso com vantag-ons pal'tL 
o Thosour•o o para o jll'Jpt•ioliu•io, pol'q no ltr1 
1le acontllllct• que em ~r:mdo uume1·o do 
casos 11 desapl'opr•JaçTto soja •lisponsavol. 

Desde, portím, que a dcs:\propl'iação so 
reduza a simples l'equol·imonto de immissão 
do posso, .. 

O Sn. MAnrr:.;s Tonr:Es- O Poder Judi
ciaria nntlt\ tem com ti tlesapropril1ção ; e!le 
vao simplosmento examinar si foram. obcdo· 
~Idos os pr·oooitos lcgaos. A ·questão dn, 
ntilidado compoto ao Gol'or•no quo dect•otou 
IJSS~ dcsupr·opr·in•;fit!. V, Jlx. confunde as 
lrypotlrosos c o:; mtsos. 

O Sn. BAitA1'A Rrnrm:o - !lu niio estou 
cont'undintlu nada. 

·o Sa. MARTINs Torum- O Poder Judl· 
clario tom l'luwção muito distloctu. V, Jlx. 
está so conl'ruulimlo. 

O Srt, Jl,IJ!Al'A Rwr;mo- Quem ost:t se 
~EI conJhndindo é V. Ex. V.llx. é que ostit 
c<mfumLdo pot• confnsão da ~ua nudfçiío. 

O que ou disso " repito C quo, si o pl'O· 
cesso do desapt•upriação so r•oduzfr ao ro· 
quorlmonto do immissiio do posso, no pro· 
illpposto da ru•goncla <b obr:t, isto C, si o 
Oovm•no ou o contraet11nto tl vm• o dl!·oito do 
IB apossar do lmmovul antes que o pt•o· 
co~so do Josapropt•inçlio tonlm tido o sou 

curso legal, o pr•opt•iotnrio niio tot•ú tom]IO· 
para domonstmr• a dosnocessidndu !lu dO.j· 
ttpropl'inção tlo sou prodio. 

Não C o Podm• Judloiurio ... ,, 
O Sn. MARTJNsTonnr~s-V. Jlx. cstrt con

t\Indinilo ; o simples facto do rcrprol'fmento 
tio immlssão rospoctlvn. não projuuic" o pro
cesso, porque ello pi'Osogno, V. Ex. quer que 
ou lo ia 11 1oi ·1 , 

0 Srt. J3AIUTA RIDEIHO-N~o, SonliOl\OU a. 
conheço, 

O Sn, MAitTINS Tounr~s-Niio pnl'cco ; si · 
conllecesso, não :dllt•mn1'n í:so. 

O SR. BARA1'A Rrumto-G11l'Ulllo tL Y. E.,, 
que conheço n Ioi o niio preciso no mumon!O 
lêl·a pois não venho pam o Senado som es- · 
tudat· as lei.' i(UO tenho do discutir, c, qu:wdo 
não mo subr~ tempo Jl:ll'1l fuzel·o, ctl não 
1l]ll.1ll'OÇO, . 

O Sn. MA!t'I'INS 1'0RI\Ils-Pcço tt \', gx, 
quo mo. deixe completar o meu apar•to. 

O Sn. BARAl'A Rmmno- .rtt doc!ar•oi que 
não necessito da leilru•a dit Jol. De-me\', Jlx . 
Iiconr;a !JUra cumplot<ll' o meu raciooinio. 

0 SR. MARTINS 'fom:r.s- V. Ex. não quot• · 
n Joitum porquo \'OU pr•ovar• o contr•nrio. 
Poço licença ao honrttdo Sanador llat'n. 
lo:· a lo i. 

0 SR. BARATA RIDEIRO-Não 6 neco~sario. 
Jtí disso que conher;o n lo! ; prmt i[IIO ha de 
v. Ex. consumir tompo· nossr1 leitura. 
Si quer !ol-a para si, poça V, Ex. n. pa!avr:J. 
para tal fim. . 

Vou ropr•oduzir• o complotnl' o meu l'acio-
cinio. . 

Sei muíio bom i(UO o Podot• ,Tnrliciario não 
íulgtL úa nocossldado ou dosnocussi""da da. 
(ias~propriaçiio decretada pelo Gover·oo, para 
n t•ccLificuçiio do umnlinlmmanto ou ab,t•tm•a 
do nrnat'UII, cuja oln•u coutroaotou; sol per- . 
foitamonto disso, mas di~o: a desaprop1•iaciio 
rogulal'monlo procossadu pornnto o Podot• 
Judicia•·io d:t tempo ao dono do immoral a 
que pro tosto perante o Govm•no contr•a o· 
podido do dcsapPuprlaçTto, al!o;rlrntlo,. p~t· 
exemplo, que a roctlflcnçiio ·do allnhamonto 
ou a abot•tul•a tia rua· niio comp<'Omotto ou 
não compt•nhendo o sou immovol. 

Allo~11. v, Ex,: ruas o. J•oquot•im~nto de 
tmmlsslto llmitrt·So n autoriza!' a JlO.>so do 
prodio ou immorol ; il isso mesmo, · o ~ 
isso quo cu qnoro Impedir, ploiloando po· 
ranto o Podot• Ju ,icrarlo o moli dir•oito · 
de posso, o protestando contra 11 dosapr•o· 
Jlt'lilç[o, a.ldm do outras rnzõoa, poJa ilos
necossidnde do lmmovol para a oxocuçiio · 
da obra projectada. Si no mou pl'OiosEo pe
rante o Podar Judlolarlo eu allogo que o 
tt•aoado da zona ou da avenida não devo· 
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eomprehcndcr o meu iiumo1"cl, omhora cs· 
loja olle ubi•ungido nus dcsttproprh1çõcs de· 
erotadus ~elo Governo, como nüo SOI'á o 
Poder Judiciat•io quem ,iulguo da noccssi· 
da1lo da dosapropriaçüo? Pois nüo ú porunto 
cs.,o podot· que so ploitoiam diroitos? 

Sr. Presidente, a do.,apt'OPI'iaç<io é um 
ueto violento ... 

O SR. MAR1'IXS Tor.nr.s-V, E.~, J'az coo· 
fusão; niio ú o Poder .Judicia!'io rtue docrot<t 
a dosaproprütção; ú u GoVOI'Do quo, quando 
a doci'Ota,ospocillr.rl a dosapropt•laçí'io do taos 
"ines lll'Od!Os. O Poder .Judlcittl'iu não tem 
compctencia pat·a coni!Cc:l!' da necessidade 
ou da utllid:i.IO d11 doslpi·opl'ia.ii.o: a sua 
mlssiio ú outm. r. 1\x. est<l conl'undlndo. 

Podct• .Tuuiciario o processo do dofos~ do 
lmmovcl. Cumo ni'io sot• assim ·1 Onde ostarr, 
a confnsiio? São dous processos p:u•aUclos, 
um dopondonto do outro. E osl.a hyputhosc, 
Si'· Pr·osldonto, occorrorl\ muitas vezes. 

O exemplo q uc lia pouco citei a domo os· 
tra. 

Snpponha·so quo o vel.o nüa tt1tn acção 
su•pensiva sobro as t•osoluções do Conselho 
Municipal, n quo a concr•ssiio a. quo alludi 
pat•,, o pi•olongamco to ~~~ rw1 Bull!IJ ue de 
Mu.codu, uma· voz dada, entrava om poriodo 
do execuçüo. Não te1•iam os t:1es p:•lriotas 
CJncossion:crlos retalhado a chucar11 <ht t'Ult 
do Cattoto cm beneficio propt•io 1 E' incou· 
tcStiiVCl. 

Se! bom <JUO não é o Podct• .Tudiciario 
O Sn.. BAnA TA Rwmrw-~iio oston, não, que oxpcdo decretos do dcsap!'opriação. 

senhor. Quom rlbso quo l'o3so o Po.lm• ,Juili· Qnan.lo não consintam que ou saiba desses 
cim•!o quo decretasse a. dosapt•oprinri<io 1 Mas assurnptos pot' t!Studal·o:;, pormittam·mo <[UO 
não SO!'<L pm•ank o Poder Jud!ci~rio quo os conhoç~ pot• tol-os pt•at!carlo; mais do uma· 
devorei lovut• o meu protesto contl'll a do.>· vez, como admiuistratlot•, sulicitei tlu Potlor 
apropriação doct•otnda como Jo~lva do meu Jlxooutivo decreto; de des11propriaçiio pot•· 
direito o interesses 'I utilid<~do publiéa. 

O quo cu afill'mo a quo a closaproprinção Si 11 lei pormltto qno "" obt•as a quo so 
!'cita pol:t Constltuiçiio com n indomuil.a.çiio rofor" sejam contract:ulas, scr:l o contr·a· 
pra1·ia d<l tempo nolli'Jpt·iet.u·io a que pelos ctttnto quo roclaamr<l o docroto dCJ dosapt'O· · 
moio:; de dil•oito pl'otosto pemnto o Poc!Oi' pt•!ctção, pois ,; bem do vet•-so que ost~ con· , 
Judici11rio coutt•a a lesão dn qno o<t<L amea· cliçfto sojlt olomonto consuiJstnucial 1lo ccn· 
çado ; Mo C, o poriodo oxi;.:ido poJo pro- li'uoto; .<i .t do.;;~pt•opt•laçiio so limltnt•, sob 
cesso Ja desapropriação rogulin·monto foi\o o pi'Otoxto de u•·goncm, "" roqum·imunto do 
ú.o do 'J.UO depende o pNpt•iot rio p11ra dJ· immls;ão d,, P"""· não lmVOI'A tempo p:~ra . 
monstra!' que o traçado d11 l'U~ pi'Djectada tlol'os11 do rlil'Oil.o tlo Pl'Oprieclaclc. 
nü.o :tbrango o seu immo,•ol no t:l.lo 'ou oni · ~rnHas vuzo.-J ant1JS. desta sor promo,·idn., 
parto, ao wcsrno tempo que perante o l'o~OI' j:L o immovel to1'~ cuhldJ nos goJjlQS do . 
. fudiciut•io ollc defenrlo o seu dil'oito. Qual ú 1Llviilo. 
o ·podm• destinado a gcm1n ti: os direi t,s 0 'sn .. JO.\QUil! DE SouzA d1t um apa!'te. 
oonst.itucionacs e a oppot• rosistencia ao; 
actos •tue os violam I Pois nã•J SOl':! o Podm• O Sn. 8.\RATA ll!ilEUto-1las não ú isso 
Judlciario '1. Sub;i!tua.;o o p!'ocossu d11 dosa- que n Constituiçfio oxlgo qru1ndo maut.om. 
Pl'Opt·inção po!o l'C!JUOrimento do immissão o direi lo do proprlcdiidü em IO.Iii Sltl pleoi· 
do posso, e o mal flca!'tl som romcd!o, a turlc: garanto atú o do uiio >Dl' o proprleta· 
''iolcnclu som resistcnclll, a violação som 1•io do~nprop!'iado : niiu ros11lva só o dir•eito 
o)lposição, do inrlomuiZilÇÍÍO pOl' perdas O damuos. 

A prova dn dosnoco~siuado elo üumoi'OI 0 Sn.. JoAQVDI nr. suuzA-Pds não. 
pot•ante o podei' que decro·ta lt des~proprlaçilo 
c n. dilfoztt do (lit·elto do propt•iodade pomnGo O Sn. BARAT,\. Rm~mo - Que mn caso: 
o .l!cspectiro podot• rtuo o p:•t1•ocina são destrl espocio caLo a acçiio do JlO!'das o 
ac~õesp;ll'allelasoquo pamllolamon~o dovom damnos, uln~uom contesta, m:ts uiio obstante 
corrOI', os seus o!foitos, niio /lcnrll rospoit~:lo o pro-

Si pot· osta lei o proprictllt•io ficar p1·i· coito constitucional. 
ndo do sJU ·lmmovol, antas mos mo ~uo A acçiio do peruas o· damnos niio ô PC·· 
tenlm dollo sido rlO>Itpropriado, como lho null11l' 11 estes casos; I! uma acç~o que todo o 
r•ost<mt tompJ ~e rlofollllo!' pomnto o pudor, mundo tem direito do pi'OPOI' sompl'O ~uo se 
11 cuja compatonoh• cubo tom<U' conheci· julgue prejudicado, m1da. tem com direito do 
monto da doJ'osr1, o sou d1roito pelos moios Jli'Oprl.!dat!o o monos com o dil•oito ao paga· 
communs, desde o maudndo do manutonoiio monto rlalnrlomulz:lção pi•ôvia; ostu a quo c 
do I!Osso 1 11 questão, 

Sao, portanto, dous Jli'Oecssos parnllolos: Ou.JliC não mo faço oatondot• OIC os honrados. 
PO!'ltnto o Governo o protesto CODti'a a dOS• Sona,Joros nuo mo 'J.Uàrom ontomlar. Par:• 
apropriação, por estnt' o immovoi compro· mim siio chtras as duas l1ypothesos, o não só· 
!Jonrlldo no tmoado d:t nov.~ rna; pomnto o I clnras,como.tlistlnctas; aquolla om que cabe· 

Sonndo V, li 22 
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a indemnização com pagamento pról'io, o a 
<ia noção do perdas o damnos. 

Ao nohl'o Son~•dot' po1• Sm•gipo parocc quo u 
sJu quadro do maximns o minímas l'osolvo :~ 

O primeiro caso só so realiza na hypotheso 
<lo direito do prop1•iodndo quo a Constitui

·çiio mantem om toda sua plenitude, o se· 
gumlo omtod·ts as situações om que o indi· 
'Viduo so considm·.~ lesatlo; pol' oxcmplo, o 
agonr.o ilo vendas por commis~ões .propõu 
acçiio do perdas c tlamnos quando so jn!ga 
lesado o nem por isso tl dono da' mcrcntlorin 
(JIIO vondo. 

Estaucloci<l:t a distincção, Insisto om aO!r
mar quo, l'Oduzicla a dos~p!•opriac:io ao J'O<JUO· 
rlmonto do immissiio do posse, niio llcard rcs· 
.poit11tlo o preceito constitucional, ainda mos· 
mo q1mndo o pJ·opriotm•io lovantlsso, não o 
mlnimo mas o m:cximo, po:·que u maiJL' ou 
menor preço q nu for o.stabclecldú CJ!llo vn· 
lor do immovei não ropl'JSonto a indcmni· 
zaçfio. 

O respeito no immovclm:•tcL'ia~ncni.n con · 
13idoru.do o o pa~tLmonto do scn v;~lor vcmtl, 
nom ó a. mnnntcnçüo da propr.cdarlo om 
·toda. a sur• p:enitudc, nom a inrlemuiz:tção 
<lolltt, Estn ó a vorJado, digam o I[UO qui· 
ZCI'Cm. 

Sei, l'Opito, que niio ó o Po.l-11' Judici:1rio 
rtuo oxpcdo docJ•otos do do:>apropPiaçiio; 
penso, poróm, quo não diroi nmn llet·osi:t 
atllrm.aodo, <JÚO ó pcmnto o Poder Jndí· 
dario quo o eidatlão devo pt•otoll.at• c ntL',l. 
tlcct·ct.s do dos:tpropriaçiio inconstitocio
nuo.s, o port:tnto, todo o acl.o quo do;npL'O· 
pr!Jt, privantlo o cidadiio dosso rectH'.iO, é 
tluplamcnto inconstitucion:tl, 11orqull o pri ra 
·llJ BJliL pt·apl'iotlado o do diretto do dci'~s:t. 

Saí, tamuom, repito ainda, qno niio .~mt 
pemnte o Podet• Executivo qno so doY:t 
plcit· •a!' a c:tus:t do direito do pt•opPior!ado, 
mas .sol':L poraul.o csso Potlet• · quo o pru
pr iotal'io do\·ar:t pt•otost:Lr con I,!' a '' ilos:t
Pl'OPl'ÍIIçno pai' i mail otl tlesnocessaria. Ro· 

. so!Yida n dusllp!•opl'iacão o OXQCUtttdo por 
um simples roquorimonto do immissiio rio 

,}losso, como defondot•:l. o pl'opt•iotariu o >OU 
direito cou:>tituciunul? 

Objoct:t-ma o honrado Senador poL' Goynz: 
<\o caso da ac~ão pm• pardas o damnos. 

.-'jnitl indo 1 Será. Mas, porventura, ostn 
:tcção repara a Yiolaç[o constitucional? Em
(jtwnto o dono r!o immovol intonta osta 
acção, lú so foi n Pl'O'[ll'iot!aoo po1• tol'l'a mn 
'llonoficlo do concossionario, o 6 isto que 
.quorla alio impoúit•, rl i~so quo tinha tliroilo 
do impedll• om nome da Cun~tilulr,•ão. 

São questões rlivol'sas o quo mo pa!•ocom 
.faci!monto comprohonslvois. Srl as confundo 
quem qum· confunilll·ns. 

Po1• minha parto, Sr. Prosldont·•, quanto 
mns rofllcto nus llypothcscs quo podo1i'io 
sm•gil· da sltuaçiío croada por osta lo!, mttis 
!llO l'opugna tlttr-iho o mou yoto. 

difficuldade. ' 
Hludo·:~a S.Ex., nii.o a I'osolro, aggt•ava-a.. 

Alrl agora sacriflcava·so ~ó o p:trticnlar ; 
sua emond:t .sacrifica todo;, Govot•no o par· 
ti eularJs. 

Qno h1ja um quadl'O do mui mas compro· 
ilcndo.se o scrd admlssil'el parn oppor.so 
ombar·aços it gonoro:Jidauo dos arbitras, :l.. 
cusLn. do eral'io nacional• mas u do. mínima:.\ 
fiqr10 S. Ex. convcncir!o, mi abrir as portas 
ás mais l'abulosls negociatas; lLlVot'Ó. p~r· 
díoil•os sem outro valor que o do ohiio em 
quo ostlvorcm osborollntlo so dostLpruma· 
do>, quo nu rebato das suas dosapropriaçües 
set•ão prop111'ados para concol'rol' ás mínimas, 
o não snr:l do admira!' vei-os figurar nas 
mtldin.s! Pi. ruo S. Ex. convcocitlo ,qno nessas 
ópocas SJ vôm cousas tilo o!t!•uordinarJas 
que nãu as cro~t a imagin:t~iio mais J'crti!. 

Do modo quo a emenda de S. Ex. qno Í1ào 
salm o procoito constitucional oxpõo o The· 
som•J «u ttssalto tios ousttdos. Passe csso 
quadro rio !lllxlmas o do mini mas, c tão por
uwLsa será sua inlluencüt quo om pouco 
tompo o Suuado torá do omon1la1' est~ loi. 

St•. P1·cstdenr,o1 nosta hypothoso são tão 
difllools os 1'1llUOs d·.1 b.111 odontação, quo 6 
Pl'Ociso oscolhel os com cx·raordinaria pru· 
d ruela, sompro PL'O\'onido contra as Cl'cuções 
phantastic~ts dos ti'aficuntcs o :tvonturoil•os. 

Lastimo quo a Commissito não adoptasse 
nenhuma das emendas que oJfcrooi a osto 
PI'O,locto do loi, o n~ss:t recusa H)'Stomatioa 
o injustJncavcl ost~t a domonst1•açlw do sou 
l'llrlic<tlismo,pois não consogttirá <lomonstra.r, 
JlOI' OXCilllliO, IJUO a hypotltOSU do I'OCOUS· 

tt•ueção do um p!•odio niio SP,ja profunda. 
monto dívm•sa. da do rui na, o quo·niio tlova, 
consequentemente, sor reg!d:t po1' pro~oito 
diJI'ol'OIÜC. · .. 

A bypothr.>o da reconsl!•ucçiio. niio 11!1 
quom n[o cumprohonrla, pa1•a. todos tol'd o 
mosmo valo!', ~ a do um PI'Cdio rono,·atlo, 
melhorado, haiJitavol; m~iur ou monor,mais 
ou monos solido, mais ou monos conl'ortavcl, 
mas ha.bitt<Vel. · 

Do Pl'Otlio om l'Uinas, não ha quom fuça. 
itltl:~ ciat•a; a ruiUJL pódo incluir ott excluir 
o dosalmmonto ; snr total ou pttrch<l. o te. Si 
as hypothosos são diversas, como subol'dinal· 
as tl mosma regra 1 Sustentando o votando 
poJas omourlas om que oomprohondi ostos 
casos, embora saiba o destino que as espora 
o tonha c01•teza. que os votos aqui estiio con· 
tados,csporo tambom quo om brovo o Senado 
tonha do roparat• o sou m•ro, tito graves .IO!'ilo 
os conlllctos quo osto prcoo!to log!slatlvo ha 
do provocar, ' 

Não 6 monos l'adlcal a Com missão do!xant!o 
do ndophr o alvitro q1w p1•opuz com rola.çilo 

• 

. 
•' 

/ 
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rls soiJras do tm•renos nas ,·ia.~ abortas o nas cOI'l'on ~~nm o seu, ap011ns J•oombol5n.ndo o, 
al:ugarlas, ali:ts o que 6 do rcgl'a em tod~ fisco do valor d~ dosaprolll'iação, quando o.;so 
pa1•to. Nosso p:miculnr como não SOI'IÍ atl· valol' foi acól'csoitlo pelo concurso da sacio· 
missivci quJ Governo o "dminist.ração ai· dado inteit•a. 
torem os ILiinimmentos, com nesgas do chito O radicr~lismo d~tCommissão contra minha; 
imprestaveis para qualquoJ' construc<;rto uti!, .emendas lLl'rastou-a até nu a!Jsm•do do violal' 
havemos do V C!' doal·ns no.; folizos q 110 ness:1S :L lei gemi da pot·mu t:t, ii mi tando 0 direito 
!Jpoc1s andam •om ban:lLs, fazendo. cJncur· d 1 Q li ' rcncia nos patJ•iotas e depois ... o nJ011 l'atli· o comprar e vcn, Ol'. 11C lO soprem ,ava-

ra veis ventos.,. calismo inopportuno sm•:t indicado (~ Naçiio 
como prejudicial aos seus intcrcSlJS. s~ja. Rem sei, S1•. Prcsidonto, qu1 ostou por
)fonos mo pll'Oco razoavol que a Commis;1lo <lendo tempo. A sitnar,ão dost:L asscmbi~a 
não adopto a minha omuntl:L com rol:u;5o ~ durante a disóU3>iio Jll'OVa·lho a inutilidade 
ostaboiocimontos induswiaes que !'orem doi- o indka a \'ot.ação que no to!' osto projecto 
apropt•iados, oxpond~ a industrh. j~ tão do lei. Diz·me, po1•em, a minha conscionci:l 
combalida pelos m:tos governos quo tem tido que estou cumprindo o meu devo r do cidadão 
o prtiz, (1,.;.; n.vonturas de mais este ~olpo. ü de l'Oproscntanto diL Nação. 

Li llojo um a1•tigo do iilus\l'J s1•, D1•. An· O que vao acontocm· hoje, miJemos todos ; 
tlt•ado Figueit•,\ cujas id~as não acccito, om o que acontecer:t amanhã, ninguem podor:t 
~uo peso a minha incompetonci:L para dis· provm·. O dia do hojo podemos garantir: o 
corda!' do S. Ex. · pt•ojecto com velas in!'unatias corrm·~ pia· 

cido o ligeü·o nesta mat'tl e.>tagnada do apoio 
Pensa S. Ex. que o Govm•no não deve incondicional ... 

pagar o t!esmonto e transporto do machinis· 
mos, poJ•quo Iaos dospozas onh•am no pJ•cço O Sn. A. AzEnEoo-Conrlicional. 
t!a des:tpropria~ão. o SR. BAI:An Rummo- ... at~ o porto 

Sim. o não, 6 uma que> tão a ajustar, do do ~alvação, o paiacio do Cattcto. O quo 
accordo entro parto.j, lei do< contract:tntes. uoontecm•á amanhã 'l!mndo·csto pr·ojccto l'or 

Si a dospcza do desmonto, transpot•to o lei, a quo o Sonado nao pôde pro"i<Ol'. 
l'Omonto tive~ entrado no preço d~ desapro· E' indubitavol, param, que nos paizes cm 
pl'iaçüo, tollitto· quw.~lio, o Govel'no não quo 50 garanta a. pt•opt•icdadc 0 so cunsagt•c 
t!evor:t pagaHL, pois nosso caso pagaria duas l'ospeito aos direitos in~ividnacs, leis como 
vozes; mas si não tiVOl' sido incit1ida nollo, esta, que tão Pl'ol'undrtmento os violam, 
sor:ijnsto quo não indemnizo dolla o indus· pol'iam em conOaamçiio os olomentos roac· 
triai'l " 

E' questão cuja soluçiio entrego :1 conscion· cionarios, provocando a rovoinr,1io. 
ela. do Senado. Ao que Yne Oca r reduzido o dil•eito do 

Nossa hypothesJ, cadl1 caso so1•t\ regido propriedade, fundamento cJnservarlot• d:t 
pelo seu pl•ocesso especial; si no Jlrcco da sociedade, depois do lo:;niizado pelo Con· 
dos:tproprlaçiio tivo1• sido inciuido 0 do dos· grosso este attontado constitucional, ~ facil 
monto, ll'ansporto o remonto dos machinis· de p:'0\'01' o imaginar. 
mos, o Governo não o dovol':l p:tgar, mas Deus queil•n quo cume engano. 
púdo acontecer que o industJ•iai se recuso 11 Ad vm•ti com sincll'idat!o o Governo dos 
.inciuii·o po1• não poder calculai-o, o não a. perigos desta lei e das I'Cacçücs que olla pro· 
justo que po1• isso fique prejudicado. vocaril ; não !'ui ouvido; tanto poio1· pam 

Foram ossos os motivos que inOuiram· cm os que onsurdccm•am :\ yoz da t•azi.a o da 
meu espírito para niío confiai' do Governo ~ conscioncia. Eu p!•ocut•ei cumpl'il' o meu 
justiç:1 ilo pagamento, tão corto ostou que àovor, o cumpl'i·o sem pl'ooccupaçõos ostra· 
com talrogimon só sm•iam ,iustos os pag1t· nhas ao interesso publico. 
monto< il\ill.<tos, como para niio adoptal' a Ao Senado 0 :t sua iiiustl'O commissão do 
·pJ•oposl.n do iilust!•e jm•isconsulto, o Sr. An· fi 
dratlo Figueira. Serão hypothoses regidas por Legislação o .Justiça CtL a rosponsabllidado 
pt•ecoitos diversos, conformo as cil•cumstan· do futuro; 11 mim a do pol•manocor na osttt· 
cins tlo onda cnzo pnrticuhu•. cadn do meu devoJ• do ropl'esontanto da Nn· o 1 · t d · - d ção, ondo o ftliUI'O mo oncontr:Ll'll ao lado do 

11 VI 1'0 a CommlSSaO, l'Ojeitn.n o a auom, cm minha consciencia, tiYOl' ]101' si o 
emenda que pl'opuz, quanto ao dil'oilo do 
adquirh• p1·cdlos nas vi:ts bonoftcindas, Cl'Oa iroito, Govo1•no ou Povo, 

·O rogimon odioso dopl'ivilogio, comsaCl'ificio Ninguommnis pedindo a paia,;r:L, oncor· 
tios intorossos publicas. r:I·SO IL discussão. . . 

Niio tl justo, pelo contrario, ~ iniquo, que 
:lO o Jll'OPI'iotario dcsnpJ•oprlaúo Jlossn adqui· 
l'h' prodio na via publlca, para n qual con· 

O !!Ir. Pa•el!lldcnte- ~ão lmvemlo 
numero fica adindn a votação. 
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CllEDITO 1'.\IÜ PAG.\)fE:ITO DI' ORDEi'io\DO AO 
PEOAOOGO A.POSE~TADO ,lQAQUI:\I ANTONIO 
Dli: OLIYEIRA DADUEi'i 

Entm cm 3• discus::fto a JH'oposiçilo <laCa· 
m:u•a dos Deputados n. •17, do J[JOa, nutm·i
za.n<lo o Prt•sitlonto da Republica a altrit• ao 
~rinistorlo da Gncrm o cr•edito cxtr•aor,Una
rio do 002.$, par:t p:tgamonto ·do ordenado 
quo eompoto ao pod:.gugo aposentado da 
U()mpanhltL de Aprendizos Arr.illcos do ox
tincto Arsenal do Gum•r•a tlo Estado do Per
nambuco, tononto honomrio .Jo:tr[UÍill Anto
nio do Oliveim B:t•lnen. 
, Nlngnom pcdintlo n. paln.yra, encel'r<t-so n 

dtscuss11o, ficando n. Yotaçilo alliíllln. pm· fa,!ta 
do uamm·o. 

Cn.ÉDITO PA.RA PAGA:\TE~To nr:: n~~CDIEXTos 
. DO EXG};Xl[]~InO CAETANO CI~S.-\.I:. Dl:: C.-\.!\IPOS 

P. OUTROS 

Enlra cm 3• discu.<s:i.o a propo.w;ao da 
Cnlll:tl'a dos Dopul:t~os; n, iiO, de !003, att· 
tot•ilando o Prc.<idcnto dtL Republica a :tbrh• 
a.o 1\-linistol'io dtt Indnst.ri~. Via1;ãu o Out•:ts 
Publicas o ct•cdito oxtr•arll'dinar•trHia !Jllantin. 
tlo4:53H$fi40, lJtLrrt· attondtw ao pagu.mento 
tlQ.~ Yondmcntos quo competom aos ongu
ultciJ•os Caot mo Cost(t' do Campos c Josó do 
N'apolos Tollos do i'rlonozc.<, rlit•octwt·os goracs, 
c Josó Diniz Villas Bôus, dh•cctor dn Hooçiiu 
tia. Socrotnria Uo mesmo l,fini..,t.or1o, nl) pc
l'iorlo tlo !:.! do agosto a JG do outubro do 
!90~. 

Ni nguom petl indo a pn.lv vi•il, oncorra-se IL 
dLSCt1S·iio, ficando a rotar,,iío adindtL por l'alt<t 
tle llUIUCl'O, 

JI!::SA.COU:\IUI,i\ÇÃO DI~·CADEilU.S DO I:'\TlmX A. TO 
1;; F.XTE:ni\.ATO DO GY~IXASIO N.\ClU:\Ar~ 

Entm om s~ discussão, u. jwopns:l,'i"io da 
C~lllttt'rt dos Doput~do>, n. 20, < o JU03, docla

J'IIDtb abolida a accnmnlaçilo, nctualmeuto 

Ningnom pedindo a palavra, vou lovantnr• 
a sossiío o dosigno pam ot•dom do dra tia so· 
glllnto : 

Votn1,·[o om 3" discussão tia proposição da 
Callltll'tl dos Doputadas, n. 38, do !003, 'JllO 
torn '· ~ppllcavcis iís obras da eompotcncin 
da União o ilo Districto Fodoral as disposi· 
çõo; da IGi n. 8!6, do lO do,iunho rio 1855, 
altor·ando o actual pr•ocosso p!U'tL indemniza
ção do bons tlosapropriado.; por• utilit!ailc 
publica ; · 

Vot:cçiio om 3' discussão da pr•opos1ção da. 
Camar<> dos Dopntatlos n. 47, do IUU3, nu· 
tol'izando o Pt·ositionto da Republica 11 aurit• 
ao Minist.ol'io da Guol'J'tl o credito oxtr::or
dinario do 002$; par·a pagamonto tio orclona
tlo que compota ao. pctla~ogo apo.<ont.ado da 
da Cumpanhitt do Aprondizo.< Al'l.ificos do 
oxt.incto Ar•son~l do Gum•r:t do Estado do 
Pornamlmco, tcnonto honor•ar•io .Joitrgrhn 
Antonio ilo Oliveira Jladnon ; . 

Voltlção om :;• di.>cussfto da proposição da. 
Cam•m tios Do pulado.;, n. 56. do 1003, unto· 
rizando o Prosidont.o da Ropnulica a abt'il' 
ao "lioistorio d:t ln!lnstrin, ViaçTw· n Obras 
Publicas o crodi ~o oxlt'aor•tlinario do 4:538$040 
pam nt\tmrlm• ao pagamento dos vonci
montos q110 compotoru ·aos ·Ongnnhoir•os 
Caotano Ccsar do Campos o .rostl do ;{itpolos 
Tollr.s do Munozos, directores gornos, o .Tos<' 
Diniz Villns Boas, rliJ•;,ctor ·do sucção da 
SOCl'Otn.t•ia uo·mosmo Mini;torio, no porio!lo 
do 12 ~o agosto a JG 1lo outuiJro do l!J02; 

. Votaç~o om :;• tliscussfio dtt pl'Oposiçito ua' 
Camat•n dos Deputados, n. ~o. do liliJ:i, do-, 
clnmndo aboli<ltl n accumulnção, acLtmlmonte 
cxlstcnto, tlrls cndciras do logicn o elo litté .. 
l'lttura <lo Intc nato e do Extormtto do 
Gymnaslo Nacional, soiJ a J'Og.mcia do mn sú 
cnr.hotiratico, o nl'.lnda JlÔl' om conctit•so as 
Ctldoir•as que l'agat•cm om consoquonclu dessa 
disposição; 

3". discus,ãu t!a pt•oposiçíio da C:tmara dos, 
Dopmados n. 32, do !OO:l, pr•or·ognndo pol' 
um n.r10o u licenl}tt om cnjo guso so· nuhn. o 
4' oscr•ipturario dtt 5• dlvlsrro tln llstr•ada do 
FOl'J'O Contrai do ·ll 'IIZII, ,João Augus\o An· 
tunas de Ft•oltns, 

' 

. o~ütonto, das cndoims de Jogica o do litto
:mtur•a'do lnterrmto o do Bxt.ot•nato do Gym
:JJnslo Nadional, sou a rogonc!tt do um só 
c::atlrodl'atlco, o nmnda pôr• om concm•so a~ 
ca!lolr•ns quo vtwarom om consequonc!a 
c:iOSSi dlspuslçüu. , 

N"lnguom pedindo a pnlavJ•n, rncort'a'so n 
illsc:us;ão, ficando a vota,:ão ntliad:t por falta 
tl.c nunrcro. 

3" discussão da projJosição da Camtu•a do>. 
Doputndos n. Q./, tlo 19113, autoriz:tndo o 
Pt•osidonte d~t Ropuullca a pt•oro~ar• por um 
nono a lioonça, com ordonado, conco.âtla no 
Dr. Alfl'euo Moroim .do Bnrl'OS Olll'olra 
Lima, Janto cathodrnt!co da Fn'mldado do 
Dlroito do S. Paulo ; 

~ ~··. Pre•idento- Est~ osgolrliÍIL 
~ rnat~1·iu. da ordom tlo ditl, Darei a pala· 
\"l'i a qualqnor Sr. SonadoJ' quo a queh•a 
p.:tra. nsmnpto do expcdionto (Pausa.) 

3• discussão dr1 proposlciio da Camara dos 
Doputudos, n. 07, de !003, pt•or•ogando: POI'' 
um nnno a licença conoedlua, .1om venci· 
mentos, ao Dt•. Samuel da Gama Costa Mnc-
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'Dowell, Ionto substituto d~ Fnculdado de Di
roi to do Recife, 

Levanta-se a sessão ú> 2 1 /2 horas da 
·twJo. 

5G• SJ~SÜO Ell !7 DI~ AGOSTO DC ]01)3 

CuynM, 15 de agosto de 1003-Exm. Sr, 
Pro;idont.o tio Sonado-!Uo-Tonho a hom·:~ 
do commnnicar a V. Ex. qno assumo hoje 
o cxot•cicio do cargo de pt•o;idonte dosto 
Estado, pl~l'a o qual !"ui olPitn om !O do fevc· 
roiro do cort•onte a uno. 

Cordiacs snudaçüos.-.lnloHio PatJs de B(IJ'• 
J·os. -lntoirJ~do. 

O 8••. :3• Sect•etnrio (scJ·vimlo 
de 2°) tleclot•a fJ.UC niio ha. paroccrcs: 

A mole~ hora dopoij do meio-dia abt'O·so a o St•. Rny Bnrbooa (') (Uovi
sess:Lo a qno concorrem os SJ'": S •nadoros mcnlo de allcnç<io)-Sl'. PrJsiJonte, ti vista 
Pinhoil•o Macharlo, J; C;;tunda, N1lo Pcçanlm, tia sm·p1·oza por que pa.<soi, vendo quo adis· 
Henrique Coutinho, Costn·Azovodo, ,fonathas cussão do Jll'ojecto da lei de dosapropJ•Iação 
PodPosa, Gomes de Castro, BeiJ'ort Vieira, foi sulfocr1do no melo dr~ batalha das floro;, 
Benedicto Leito, Piros Fert•eira, AlvnJ'O Mcn· sou ohl'igad<J a dut· 11. Casa uma oxplicaçilo. 
de.l, Nogueira Accioly, .João Cordetro, Ai· ~n nrio estava om cabula, como aquellos 
moidu Tl:ll't'oto, Alvaro Machado, Sigismnndo momul'OS do Con~;rosso que, JlOt' ventura, se 
Gonçalves, Coelho e Cnmpo', Rur RarbJsa, achrLiSOm uo c:unpo dr11topublica, respirando 
Slquoira Lim>L, Baratn. Ribeiro, Thomnz Doi· 1t omiJ clsamada ntmosphura daquOIIo com· 
1lno Urbano do Gouvêa, .Joa.quim de Souza, unto' incruento o ]lJolico. Pl'Onder:~·mo em 
A. \zo!'odo, Vicente· Mrich:1do, Rl'.LZilio da casa um incommodo do saudo, uma moloslilL 
Luz, GustLvo Ricllllrd, llorcilio Luz, ,Julio om um pê, quo mo condomnava r\ immobili· 
Frota o R•.tmiro U!trcollos. (:30). dado JiJ:~ada. 

Deixam do comparecer com causa pa :·ti· E' a l'UZii' pol' 'l ue deixei de esta1• presente 
cipada os Sr·s. Alberto Gonr,.alvos, Cunsr.an· para ,ju;tillcar, como pretendia, o meu voto. 
tino ;-;"ery, Paes do Cal'VIli!JO, .Justo Chor· Ali1ls u11 11iio qum•o mo rJUOix tt', nom tenho 
mont, Manoel Btu•ata, Nogueira. P•~rann.gmt, o.;so dil'oito; ma.s, dovo dizer, nã.o osporn.vn, 
Ferrcit•a Chaves, .Tostl !lornardo, Pod1•o V c· niio podia ospcl'al' que a dlscu>süo se cnccl'· 
llw Gama o Mollo, RoS!I o Silva, Hot•culano m;so nnquoliJI data em quo todo o munrlo 
Bundeh•a, Manoel Dllal'l,e, ll. do Mcndonçn olllcial tlosfructa vr1 Pogalatio sutlto o a Ca· 
$oln•inho, Olympio Campo.<, ~!lL!•.inho G:tl'- mam dos Deputado; .so abstlnhu de fazer 
coz, A1•thm• Rios,- Vil•gilio Damnzio, CJoto. sessão. 
:'/unes, Martins Torres, Lauro Sod1•tl, Vaz do O Sn. RA~uno BA!lCELLOS- Aqui houve 
~leilo, Bueno Brandão, Feliciano Ponna, Lo· numero attl para Yotaçüo. 
)los Chaves, Francisco Glycm•io, Alfredo 
Jl!iis, Rodri•ues JarJim, Joa11 uim MuPtinho, · O Sn. Rur BARBOSA- Houve numero atê 

" s d 31) pai·a votação. E' exacto. . 
lloteilo e Folippo chml t. ( Mas, ou não J1odia esporar esta concur-
. E' lida, posta om discussão o som dobato l'cnciJL naquella rtla o menos que a di.<cussliu 
appl'01"ada, a neta da sessão nntoriol', so oucer1•asso, 11. 1'lst:c das disposições tio cou-

0 Sr. 1, Secretario di\ conta do doscenrloucia para com os a !1'0l'SJu•ios du 
projecto, do quo tinlm dado pPovas na tri· 

.seguinte buna 0 honrnM S1•, SJnador Fmncisco Gly· 
certo, roquependo o adiamento da discussão. 

EXPEDIBNTE 

Tolegrammas assim concebidos: 
Cuyabá, 15 de agosto do !903-Exm. 81•, 

Pt•esldonte !lo Sonado-Rio-Communico a 
"V. llx. que tendo flndrLJ!o o pat•lodo oonsLitn· 
oional do mon governo, pa;Jol hojo 11 adml· 
ntstração do Estado ao mou snccessor elolto 
cot•onol Antonio Paos de illll'ros. Agradeço a 
V. 1\x. as amistosas relações officiaos qno 
commigo muntovo, amquanto mo coube gerir 
os nogocios do mmt Eslado, 

Col'<liaos saudações. -A11Ion i o Pod,·o .Hvcs 
-tio Bm·ros .-Inteirado. 

Disso S. llx. então quo o adiamento Ol'r~ 
com•onionto, devido r\ importau~ia das emen· 
1h1s upl'csontadns pelo honm·.lo Rolatot• da 
Camnm quo, sob1•o o assumpto, dCl'<l o sou 
pal'OCOl'; S. ~x. entendia quo o Sonndu do
via doPmil' no caso, ri vista uns emendas 
aprosJntarlas. E ou dahi infot•i quo, tendo 
S. Ex. de ap!•osontnt• novas omondas, no Pl'i· 
meil'o dia do debato, milit:Lsse pal'll ostll h?· 
pothosc a mesma 1'1\ZÜo quo tinha m!litauo 
para n anterior, Isto ~. que nós não podo· 
l'i!J.mos lambem resolver o assumpto ilumo· 

(')-J~~to •lh!Clli'IJO IIÜO foi 1'0\~Mo IJOIO 0\'t\dor, 
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iliat:tmonto o nos delxnssom·, ao monos, o glindo por um.anno a liconna concedida, som 
Jll'azo do 24 horas para roflcctit•mos sobro a ,·oncimontos, ao Dr. SamuÍll da Gama Costa 
matoria dos novas omonila.s, com certeza não Mac·Dowoil. iont~ .subst.ituto da Faculdatlc 
menos impot•t:tntos dJ 'iUO ·a~u:•lias que as do Direito do Jbelfo. 
tinha~procedid~· .. , ". . _ , .NingnJm poJiudo a pliavra, oncorra-so n 

Mas, Sr. P!O>l~cntl, .1"pil.o · nao mo d1scuasiio fl•·~ndo a vota ão adbda. por falta 
quero qumxu;• : na o potha n:icantnl' nada d, numot:o ' · ' 
~qdlllo quo tã·J brilh:t.nto o pt•ofioiontomonto · 
t,inham dito Dit trilmna o honrado Senador 
pelo Districto Federal, o St•, B:tr~ta Rib~iro 
o o nol1ro Somtdor po,o Sot·giJ.O, o St•. Mat·
tinho Garcoz, Não potlia ndeantar nad~. ao 
quo dissomm. Teria do limitar· me apona; 
:t expor. do ontt•o modo o fnntlamonto do 
meu voto, roais ou meno; i•Jentico no dos 
ltomndos Sonadoro.;, 

Vonho, portanto, simplo:;mont.o, explicar 
á Casa o justo mutl\'o de minha au.;oncia e 
docla.rnt• quo, subsistindJ r.s. mzõos dJ meu 
voto antorwr, eu continuo a votar contt·n o 
projecto, pot• e.ousitlct•.•l·O inconstitucional. 
()luito bem,) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P••c,.idcnl'e- N1io lmvondo 
li.ind:t numm•o P"·t'!t pl'Oeod~t··so ás 1·obçõJs 
wnslantcs tll ordem do di1, p:ts>Hc :i ma· 
tot•ia cm discussiLOJ, 

O Sr. Pre .. idento- Contintla. :t 
não I11VOI' nnmoro Jogai para so proceder :ls 
I'Otaçücs 11diadas, o, não h!J<VOodo mais ma
leria om diseuss[o, dat·oi, na fót•ma do Re· 
:::!monto, a palnVI'a aos Srs, Senadores quo a 
quoit•am para asmmpto do cxpo•Uonto. 
(Pausa.) Ningu~m p3Jin<lo a palavra, VOlt 
levantai' a so;são, designando pat•a 01•dem d~ 
dia da sessio seguinte : 

Votação, om 3•discussão, chi pt•oposi~ão da 
Ca1U:1ra do; Deputados, n, 38, do 1003, quo 
torna applic.tvois <is obt•as da compotcncia 
da União o do Dbtt·icto !•'odorai as disposi· 
9ões da lei n. 8lü, do 10 do junho do 1855, 
alterando o actuai processo para iodem· 
nlzação de bons dosap!•opriados por utilidade 
publica : 

Votaçiio,om 3• discussão, da proposição da 
Camara dós Deputados n.4i,do !003, autori
Zl.nlo o PJ•osidento da Republica a· abrir ao 
Mtnlstot·io da Guort·a o credito · extt•aot•di· 

r.ICENt'A A JOÃO .\l"Gt:'BTO .M;Tr:~J,:S DF. FREITAS mU'iO tio 002.~, par.L pagaJUonto .do Ol'denn.do 
que compete ao pola:::og~ aposentado da 

Entt•n. om il' discussão :t proposição dj. Companhia do Apt•Jndizris Artitlcos do ex· 
Gamara do:~ Deput.atlos, u. ~2. do 19~3, pru· tmto Arsoual de üuor1'a do Estado do Por
J'Oglmdo por um anno a licon~a, cm cujo goso na.n.tbuco, Lon~nLo honooat•io ,Joaquim An· 
.;~acha o 4• O:J"t'i[lturat•io da 5" til visão da t;mo do Ollvou•:L Batluon.-
gstt•ada do Fol'l'J Contt•al do Braz!l .reão Vo\a·:ão, cm :J·' discussão, da proposição da 
AugusLo Antunes do Freitas, Camara dos Daputados, n. GG, do IU03, auto· 

Ni nguom padindo a pal•wm, oncet't'a·so a riza~do o Pt·~>hlouto da Ropnblicaa abt•ir .ao 
iliscussão, ficando a votar·ão adiada pol' falta Mlntstorio da iudustl'ia, Viação o Obras Pu· 
tio numm·o. ' blicas o ct•editQ extt·aot•uinnJ•io do 4:538$040; 

p~ra attondor ao pagamento doi ''oncimontos 
J.ICE:o.-çA AO ntt .. \!.FREno ~concmA DE nAnnos que competem aos cngoohoiros Caot~oo Co-

or.n'EIIL\ T.J)!.\ sat• de c.,ropos o· .loso do l\'apolos Tollos do 

Jln !t•n om :1• di.;en.ssão a proposit;iio .un Ca· 
maJ•a dos Doputa•ios, n. G4, do 1903, autot•i
zttndo o Pt•esldonl.e da Republica u prorogar 
JlOl'.Ulll anno a licença, com ot•denudo, con
codltla ao Dr. Alft•odo Mot•olm do Barros 
Olíveil'a Lima, lento "athedt•ntieo dtt Facul-
dade do Direito doS, Paulo. · · 
Nln~uom pcdimlo :t palaYra, oncorra·so a 

<ll.seu;são, ikaodo a I'Ot.!to;·ão adiada pot• J'ttlta 
<lo nnmo!'o. · 

LlCENÇA AO Dll. M~IVEr, DA GA~TA COSTA 
' ~IAC·DO\I'f.LT. 

'"ntt•a cm 3• d!setLllfiO n pt•oposio,,iio da Cn· 
111111'1' •. tios Doput!trlo>, n. 67, do ID03, pl'o.ro· 

Monuzos, directora; goraes, o ,lostl Diniz Vil· 
las Boas, dit•ectordo secçüo d~ Socrctat•Ja do 
mesmo Ministm•io, no pm·iodo de 12 do ngosto 
a lU do outubt•o do 1902. . 

Votação, om 3• tllscussiio, da pt•Jpo:Jiçãô da 
C11mara dos Doputntlos, n, 20, do IDO~, de
clarando abolida n ilccumulaçiio, actual
monto ox!stonto, tias cadeiras do !oglcu o de 
lltterltlura do lotorn~to o do Externato do 
G)'mn•slo Nncionnl, sob arogoncia do uru só 
cathcdrutioo, o manda pôt• cm concumo as 
cadoit•ns que .Yngat•cm cm consoquoncia dessa 
disposição. 

Votnçiio, om3• discussão, da proposição da 
Cumnr~ dos Doputndos,.n. :12, tlo 1003, pt•o
rognndo pot• um !IODO lt lioon~ll cm· cujo goso 
se 1wlm o ·1' oScJ'lpturat•io d1t 5• divisão da > 
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' 

'" 
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·' 
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Estrada do Fort•o Contrai do Bl'azil Joiio Au
gusto Antunes do Fl'oitas; 

Votacão, cm tl" discu~sfL,,, da]n•oposiçlo da 
Camal'a dos Deputados, o. 64, dt• !00:1, auto· 
r~zanilo o l'rc~idcnto da Ropublicl à proro· 
gar por um anno a llconca, com ordenado, 
conce lida ao Dr. Alfredo Mol'oira do Barros 
Oliveira Lima, lento e:tthodt•atico da F;lCnl
dadc de Direito do S. Paulo; 
· · Vol.açiio, oro 3• dl;cnssüo, da Jll'oposiçiio da 
Camam dos Dopntados, n. 67; dr. 1U03, pro· 
rogando pol' um anaJ a liconça concedida, 
senl'voncimontos, ao DI'. Samu~l tb. Gama 
Costa Mac·Dwcll,. lonto substituto da Facul· 
dado do Direito do ltocif~; 

E' lida, posta om discussi'tJ o som dobate· 
approva<la a acb dasossão anturior. 

O St•. 1' Secretario dtt conta do 
seguinte 

EXPJWIIISTE 

Ofncios : 

Sete do I' Secretario da Camat•a dos Depu, 
tados, do 17 <io copronto mez, romettondo as· 
seguintes proposições <la mesma Camara. 

Autorizando o Pt•esi~ento da Republica tt· 
isent~t· <los direitos do importação o material 

:<• <liscussiio Lia proposição da Gamara dos. import·tdo pela Jntonilcncia Municip~l d~ 
Deputados, n. 23, do 190:), rolemn<IO ao Porto Alogt·o, pa1•a ab:tilecimonto do ugua. 
'ex-Deputado João do Siquoira Cavalcanti a bom como o material motallico destinado :ú 
proscripçüo p~t·a rocobimonto de· subsidies t•odo <lu esgotos o illuminaçiio clectrica dt~ 
coprespundontos ao tom~o dccorl'ido do 18 do. mesma cidatlc.-A' Commissão do l'inanças. 
<lozembro do 1891 n.20 ° janeiro de !802· . Autorizan.lo o Prilsidonto da Republica a 
. Lovanta~so ti st:!são ao mei" dia o 40 mi· despender pelo Ministorio da industria, 
untos. Viação o Obl'as Publicas, fazendo para iss<> 

, as necossarlas opomçõos do credito, alO " 
quantia do 200:000$, inclusivo os 50:000::0 
consignados no art. 22, n·. X, da l~i n. 957, 

57• RESSÃO l!ll !8 Dl! AGO>T<l D!~ 1903 
. . 

PJ·csirlencÍI.! rfo Sr, .:lff'Oi!.~O 1 'tJHIW 

de ~O do dezembro do I002,com " Exposição 
int~rnaciunal do Appat•olbos a Alcool, pro· 
movida p~h1 Socic:l:1do Nacional do Agricul
tul'a, solJ os llllSJ.liCios tio Gov.rno,. a· roali· 
zaNo nosb Cap1tal, o dando outras prüvi-

A' meh hora depois do mcio-db. a!Jro-s3 a donci~s.-A' Commissão do Finanças. 
sossão :1 quo concot•t•om os St•s. Sonu.doros Aur.orizantlo o Presidente da Republica a 
Pinhoil•o Machado, J. Catunda, Alberto Gon modificar a clausula 38' do decreto n. 3.812, 
çalvos, Nilo Poç1nha, Honriqn~ Coutinho, do 17 do omubro do 1()00, relativo á coo
Costa Azevedo, Jonathas Pedrostl, Justo cessão foita ti Companhia Fort•oa o Flul'ial 
Chormont, Manool D wnta, Gomes do Castro, do Toc·mUns o Araguaya, ·cossionat•in dtt Es
Jlell'ort Vieira, Bonodicto Leite. Piros l'er- tmdiL <lo FO!'l'O do Alcobaça á Pt•aia <la 
roira, Alvaro ~rondes, Nogueira Parn.na~tu1, !tainha.-:\' Commissão do Obt•1Ls Publica~ e 
Nogoira Accioly, João Cordoil'o, Ferreira Emj.ll'Jzas Privilegiadas. 
Chaves, Almeida Ba!'l"elo, Alrat•o Machado, 
Slglsmundo Gon1:alros, Olympio IJampos, Concedendo á Sociodndo Opernt•ia do São 
Coalho o Campos, ttur Barbosa, Si<tuoira .loSú, om Out•o Pro to, pnrn m:tnutonção de 
Lima, Ba1•at11 . ltiboiro, Feliciano Ponna, suus aulas o cut·so3, o uso do propt•io ua
F!'Itncisco Glycorio, Ut•bano tle Gou1·1Ja, clonai onda funccionou a Delegacia Fi>c2l, o 
.Joa<Juim do Seuzn, Rolh•iptos Jardim, dan<looutras providcncins~-A' CommL'!Ss:io 
.loartuim Murtinho, ~rotollo. A. Azorodo, do Finanças. 
Vicente Machado, Bruzilio du LLIZ, . Ou~· Au!,oriz~ndo o PJ•ositlonto 11~ Ropublic11 n. 
tuvo Richard, Folippo Schmidt,Hercilio Luz, concodot•, caso ni\o haja inconvoniunto para 
~ulio Frota o Ramil·o Barco lia:; (•II). o sorvlço tnmfar, no nll'oros Paul! no Julio 

do Almol<lt1 Nmwlons nnnos do li~onça, com 
Doi~o.m M comp:tt•ecol' com cuusn partlci- voncimllnto:;, para ir ll Jo:uropn constrnit• e 

pada, os SJ'i. Constantino Nar,·, Paos do Car· oxpJt•imontat•, á sua custa, 0 appat•olho de 
valho, J<J~O Bornat•do, Po:lro \"olho, O!tmn e smt invenção denominado-Locomoção ooroa 
Mollo, Rosa o Silva, Horeulauo li!tndolro, pot• moia do IIZ'Is.-A' Commissão do FinanQns 
Ma.noel Duai·to, !l, elo Moodonca Sobrinho, 
1\l!trtioho Gorcoz, Al'thut• !Uos. Vit•gillo Da· Autorizando o Prositlonto da Ropnblica a 
mazio, Cloto Nuno~. Martins 'l'ot•ros, Lnuro abt•it' ao Minlstorio <ln Industrio. Viação o 
SodrO, Thomaz Dolfioo, Yaz do Mollo, nuooo Obra~· Publicas o Cl'Otlito <lo t00:141$753 
Bt•nndiio, Lopes Ch~vos e Alfredo ~~llis (20). pa!'!l nttondot• ao p~gamonto da gamntttl do 
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jln'o do O~:. •t Companhia Engenho Centt·al 
elo Qui:JJamã. -A' Cummlssão do F'ina.nr;a.:;, 

1·:;\!I~XD.\S .\Pl'*ROY.\VAS E~t 2• DtSCIJS~Ã0 1 A 
Ql'J' SE REFI·:tu; O !'AllECEU SUPRA 

.~utot•izando o Pt·osidonto da RopuiJiimt a 
c~nt.nr pat'l1 us c!Toit.os do aposentadoria rlo Ao art. 2'. suiJstitua-so·- O wluntat•iado c 
Dr. Ju:~qulm Candido ria Cosk~ Sonna, lontc ·sorto:o c.,ntinu l'ilo a sol' foi tos· se"unrlo it 
o:Jthcdratlco da Escol" do :llinns do Ouro lei 11 • 2.5;,o, do .~ü do sombt•o d~ !81'·1 com 
Preto, u tompo om quo locrtionou gmtuita· as modi/loaçõcs do art. :Jo da lei n. ao',\, do 
ll10ll.lo as cadoims do pliyslca, ohimicn, mi- :lo do jancit·o do 1892, suppt•imirlu o pa~ 
Jlot•alogla. 0 gco!ogüt 0 do cut·.:~o n.nnoxo á l'!t~p·:tplw pnico dn motliflcnç~ão [P do.sto m·
Jnosllla. oscola..-A' Commissão de l~innnças. t!go o snlJ.':ltitnidn.s as ·;Ja o 5~ p::~l~t sc•ruinte 

dtspJsiçflo: Das dcliberaríitJ.~ das juilla,; 1'cvi-
Um do 111esmo Sccrotnl'io c data, cJJnlllll· ,.;oros ctrúortl1'L't'ltl".~o, com 11/{âlo suspensivo 

nic:tll!lo QUO, tonll~ n.quoll:t C:tnmra a1loptn. :o r/c r;ualfJIICI' citll!flao 011 dos in!m·essados. no.~ 
o ].lJ'OJ!Wtl> rio Senado, nutoriznwlo o Gov,)r/lo H-~lwi:J:1 e 1Jisl1·ir:lo Fedt'l'tJl, pw·a o Rslado 
a n!n'il• o Ct'O(lito nacossnl'io para plV"amonto .l/i.do1· do E.rt'l·cito, que tf1rnbllm .:eltll'fl pela 
1lo l110io·soldo dovi110 n. D. ll1tlbin~ Mut·in. {trJ~ oúscrvw1cia do m·l. Si, § ,'Jr•, da Consti .. 
N<Jie>. da Costa, onviou naqnoll~ u•~ta tt lt<:ç<To. 
sa.ncçao 11 l'OSJlCctlvarosoluçiío. - lntoira,lo. · Continuat•ão em vigot• o at•t, 4·' d:~ ultim~t 
. 01tli'O tla, Mosa do CongTesso Ropr.:scn- tias l~is citadas o o JIIU'OI!I'llPho unico do 
ta'ltvo do Estttdo do Santa Oatluu·ina, do \t~tij_~' tltt h n. éJD4, de O do ontub.ro do 
5 c:lo conant9 _mez, communicantlo, para os 

-<Ievtdus otlottos, ~uo aquolto Congrws;u ap· Puragl'aph•! nnico. Dolorminado polo Es-

lt•ovou, pot• unanimldado do 1·otos, uma lado õlalo;· do Exet•cito o numol'o total do 
ndlcação rio dous do t!3Us momb1•o.i no in- tn·a~as a sarem t•oalmo.tl.o incot'JlO!'ttrlus ao 
tnil> ri~ secunrlat• a t•c;.rcsonlação quo a 03ta o!Toctivo do Exot·cito rlm•anto o oxcrcicio 

· co2•poração dh'igiram tJS Conselhos Mun 1ci- vinrluuro, sulici tará· u illini~tt'J rltt Gnol'l'a, 
Jl~cs rio Lagos, S. .Joaquim, cm•itihanos, dos PJ•esirlont•s, G~vcrnadoro~ c do ~lia is~ 
C~lli[J03 Novos o P.tlhoçu, porlindo 11 abolição tro do Intoriot•, os contingontc.> ti. que são 
dos iJllpostos rio consumo 0 11 roduco1io dos obt·i~arlos Ui Estados e o Dist1•ioto Forlcl'lll, 

ad ~n11ol1'0S ~ubro o sal.·- A' Commi~são tio na f<lrmn. do at•t. Si Ja ·constituição. O.i llJ· · 
l'imnçtts, vomos cstarluaos· o o Ministro do lutcriot• 

poderão coiilplotm• c organizar ossos cnntin· .. 
~onto.s ·com praças rlos cot•pos pJ!iciao.s CJUO, 
vulunttwiamonto, pn• dochtração oscripta, 
quizm•om sot'1'Ü' no oxot•clto poJo tempo lc"al. 

11) Sa:•, 2° Seeretn••jo Jõ o vao o. 
jlllJll'illlir, pttra ontrnr 1m or.lem do> tt•nln
..!l!f)S1 o st"lguinto 

N. D!l-l0ú3 

A Conlmissfoo do Marinhtt 'o Guorm, tendo 
cslurll\•lo detlrl~f!!Outo ns omondns np•·o.son. 
tarl:1s ÜiH'OJlOsH;ao n. 58, do IOD:!, q110 llx1~ 
as t'ol·ç-as do tel't'a para o cxet·clc!o do JD04, 
!"osolrou aconsolhat• ao Sanado não accoical' 
essll.S otnondas om 3• discussão, embora o 
plllilo quo ll\0 mm·cca o sou autor a a t•wlo· 
17111Icia. do assumjlto, porquo, lmpot•tando 
~lia~ o•n morliflcttr ou alterar umr. lei ~Cl'· 
rrlitnnt~ t1, rlovom por o, to facto const.itu!t• 
1~1tm•1u Pltl'" um pro,iocto espocial. Assim, 
·<~ ri<? pat•cco•· quo o Sonado m~ntonha a pro· 
j>O!lçao t~tl 'lilltl volu dtt outrtL Cllsa rlo COn· 
;n·osso, Pltt·a. o r1uo apt•cscnt L a soguinto-

Ao Mt. il0 n.ccl'CScontc-so : . ,., 
§ 1.' Findo o sou tampo do serviço activo, 

soriio licenciadas as pt•aças, ficando, put•olm, 
obt•Jgad:ts, dent.t•o dos tros annoS'Sub.sequan
tos, como rosJrvist 1S do Exor•clto, a accurli· 
t•em ao chamarlo do Ministerlo da Gum•t•a 
lis Jllclras, não só para as grandes nmnobi'as 
orden tdas pelo Govct·no, como para n pnssa
gom do "xot•ciéo rio pa do p:.r. par.i o r~ rlo 
guol'ra. Esses l'C:iCI•rishs, sob })OilU. do in
l'l•aci·[o rias lois militat•os, ~kpt•ooontaNo·hiio 
nos corpos inrl!Carlós, cort•onr!o as. r!CSJIOZas 
do transpo!'l;e.jJOl'. COUttL da Unmo. • 

§ 2,o SCI·üo t:lmbom ini't•actot•cs rlowis 
lois os t•osot•vistas quo .so ausontaroiu. do 
torrltot·Io da RopulJ!loo. som p.'~via licooça 
do 00\'o!'no, dontt•o do tomjJO cm ~110 devem 
pm•manocor na t•csot•vn, c os que, rlumnto 
essa mesmo tempo, sem aviso ao comman· 

El!EXD.\ d11nto do c~I·po a quo pm•toncom, mudat•om 
s 

1 
t 

1 
do roslrloncm o não so apt•osontal'om ao com· 

, 11pp1• ~;~m·.~O .o! as as omonJas appl'O· mandante do. coi•po n. guo dovem po!'éoncoi', 
\ =tdas Ol\1 • rhsoussao · om vh•turlo d11 sitnil~ttO do so11 novo· do· 

S1Lia rln.s Commissões, 17 do 11:gosto do 1003. mlcillo. · · · 
-.llmc:id« B«mJ/o,- Julio F'rota.-l·l!lippc . Ao 1ll'ligo i', substltna·SO : 
.s~t':'~itlt,-l'il'es JC.:J•rei1·a, ro•ntoi',-Be/{oJ•t O cstarlo-nmiot' tio cxorclto tct•tl dons l'<'-
1 c.> "· gistt•os : um rios 1'0iuntnrlos, soguorlo os !lS· 
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f.ados onrlo tonlmm verificado pt•aça, pam o 
fim do dcduziNo do contingente a sor sur
to~tlo om cada Estado ( ConstiLuição art. 87 
o sous paragraphos ) u numero daquollos 
voluntat·ios; o outro da ioscripçTLO dos re
servistas do Exercito o mais oiJsm•vaçõos 
corJ•oJatas, . 

Sala das sossõos,.4 do agosto do 1903.
Alwwo Mac!tado, 

ORDEM DO DL\ 

VOTAÇÕES 

Votação oro 3• dlsoussi!o da proposição da 
Gamara dos Deputados, n. 38, do !003, que 
torna applloavois ;ls obras da corupotoncia d • 
União o do Disll'ioto Fo.!cral as di;po;içiJos 
da·Jel n. 810, de-10 de junho de 1855, a! to
rando o' actual processo para indemnização 
do bons desapropriados po1• ut!lidado pu
bllca. 

;

··•· O Sr. Prc11fdente- V ao so pro
• ceder ~ votação das omondas olforocidns om 
' 3• dJBCUSliiO, 

''ll Posta a votos são appruv11das as soguintos 
i"ll! omondas da Corurnissão do Justiça o Legis· 
t:':< lação, salvo a sub-amanda d~ mesma Com· 
''5 miS/lão: • \··· .. 
i'~ O art. 2', ata as palavras-para as dos· 
!:;3 apropriações, inclusive-l'edija·so assim: 
!:,il O Gov:orno expodir<l regulamento para 
;~: execução da presente lei, modi6cando de 
~ accordo com olla o processo estabelecido 

_. pelo decreto n. 1.604, do 27 do outubt•o do 
,, 1855, o demais ful'malid~des par!!. as dosa pro

.,, prlaçües, podendo consolidar ns disposiçiloJ 

' 
vigentes. 

Ao art. 2, 0 Subltltuam-so as palavras
fixando as limites mawimo c miuimo das 

Pusl.as a votos, são successivamento rejei
tadas as sJguintes cruenúus: 

Ao >Lrt. 2'-DopJis das palavras-c de· 
mais fui·maliúarlcs- accrescootc-so : quo 
não ontrar·á cm vigor antes do discutido o 
approv;tdo pelo Congros,o.-C. Burata Ri
btJiro, 

Ao~ I' do art. 2.0 Eliminem-se as pa
Ltvras-vet•ificado o estimado por arbitras. 
-C. lJtitala Jliúciro. . 

Ao § 2.' Substitua-se: Si a propriedade 
ti vm• sido roconstruiJa cm ditta posterior 
ao lançamento pa1'a o ultimo anno, a in• 
domnização soril calculada pelo valor do 
Jançamen to ma i~ o custo das bomfoilot•ias 
ou reconstrucção, si tivor•oru oMdccido aos 
rogulamontos municipaos. -0. Ba1·ata "'li· 
lieiru. 

Accrcscentc-se- ~ 3.' Si a Pl'Opriodado 
tivm• cahirlo om l'uina, ou tivm· sido intor
dicta, pol' inhabitavol, por osto motivo, poJa 
municipalidade 11 indomnização será ropro· 
sentada pelo vaiO!' do solo, calculado cm 
relação ao local, proporçõos, regularidade 
do fól'fna o valot' vonal dos circumvislnhos. 
-0. Da1•ala lliúcil'o, 

Substitua-se o § 3" pelo so.;uinto: 
Em nenhuma hÍpotlwso pOtlor:t o Governo 

Federal, Est:ulua ou Municipal, ~elo sou 
O!'gito executivo, l'cquorer a irnmrssãu na. 
posso do imruovol, antoJ que o processo de 
~osapl'Oprinçiio tenha corrido seus tramites 
o paga a l'Ospec\ivn intlomnização.-0. Ba
rata Riú,ii'O • 

Posta a votos, é app1•ovada a soguinto 
omonda da Commissiio do .lustlç<L o Logij· 
l:u,•fi.q, assim caneolúd:~ : 

indemni>açõos, quu lortTo por úasc o imJ>Os!o 
prcd,'allaucado nn itnno ·ao dtl rltJI.WCI(lç@ drt 
<losapropt•iaç•io- poJo sogulnto- o quantum 
da indemnização ao p1•opriotario uão sor:l 
om caso algum inforio1• a 10 nem superior a c Feito dc]losito, podo!•tl, entrof.nnto, o 
15 vezes o valor Jocatlvo, deduzida prtll'la· propr•iotat•io levantai' dosdo logo a soruma 
monto nlrnpor•tancia do imposto predial o CJl'J'cspondonto ao minlmo. • 
tendo por blso este imp •sto lanQ.Ldo no armo Postas a votos são succes;ivamonto !'O• 
nnterio1• ao da docrotar,.~o d11 dosnpr•op!'inçiio. jaltndns as seguintes e mondas : 
. Posta t1 votos, 6 approvnda a sub·omonda No§ •1.' Acct•csconto-sJ depois das p~la-
nssim conco~ida: vrns-shlo foi tas- nu tmmovol ncct'O!ICido 

A' omomla do flnal<lo ar L. 2': 11 I'Ostltttiçiio do valor vonal que o Pl'opl'io 
tenha adrruirido polos uonofloios fuitos na 

caso via publica om que ostirot• collom•.lo.- C. Supp1•inuun-so 11s paltwr•tts - < 0111 
algum.• 

s'oulldo v, 11' 
Barttla RilJd l'o, 
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V com a Mnsa as sogulnto> 

' I, 

§ 5.• Os tel'ronos quo sJlnmóm tios im· 
moveis dosapl'opriatios, q uor pa1•a abertura 
do novas Vias tio COilllllUOICaÇdO, l'llnS, ILVO• 
nidas; boulovards ou praças, quct• pat·a 
rotiftcação do allnhamontos serão vondtdos, 
)lo r oonouri'Oncla, pt•oforindo-so entro os coo· 
Clll'I'Cotos, om igualdade do proçJs a~uollos 
a quom taos torl•onos aprovo! tom immoúiata
monto, pol' sot•cm limitl'ophoa dos immovois 
quo possuíssem.- C. /Jru·ata llibai!·o. 

D.Jclal'o quo votei cJntra a pt•Jposir;iio (. 

n. 38, do wo·:, da C amara doa ~r pu lados, 
omcndad:t pela Commi~ ão, por sor inconsti· 
tucional o lesiva aos intorcssos do Distt•icto 
Fotlct•al. 

'• 

O St•, Presidente- A' visl.a da 
rojoiçiio da emenda a•> § 5••, a Mos:L consi
dera prejudicadas as seguintes omondas : 

SJ!a daR so.Jsões, 18 do agJsto do ID03.
C, /Jar·a!a llibei>•o, 

Jloclal'o que votei contt·a o projecto quo· 
regula a dosapropl'iaçiLo pot• utilhlado pu· 
bllcn. 

~ ~ 
· § o;o Quando 03 torl'ODOS que SObl'al'Olll, 

nas hypothoses do paragt•apho antocedonte, 
forem repre;enl.ados por faixa de clliio que, 
por suls pequen:tS tlimonsüo> ou irregula
ridades de fót•ma, não se prosLarom a coi· 
strucção util, do accorJo com os regula· 

. monto; municipao3, so lntim~rá o dono do 
immovol limitante a roqum•ot• a immissão 
do posse pJio valor vcn:tl quo tiverem adqui· 
rido os terrenos desse local, consequente 
do beiwficlamonto quo soll'rou ,-' C, /Jamta 
Jlibei>·o, · 

§ 7. • Na hypothoso do § 6• si o dono do 
i.mmovel limi!'.lnto do terreno do quo trata 
esso mesmo paragrlpho SJ recusar 11 requo· 
ror a immissiio t!e poJso, so procodm•li :L 
dos~prJpriaçiio do sou immovel qur, incor· 
pora.do ao al!udido terreno, sorá vendido om 
CODCUl'l'Oncia. - a. Barata Ribeiro. 

~ 8,• O valor do tot•reno do quo tl'ata o 
~·o, sot•á calculado pot• mott•os quadratios, 
. Posltls a votos são suecc;slvamcnto t•oJoi· 
tttd~s as seguinte> omondtts: 

§ 7 .• Substituam-se as pal~v~as- pagan· 
dn·lhcs o que lor l'OCJnheeidamont~ justo -
poJas seguintes-; ag,lndo·lhos o qno l'ot• ar· 
bilr:ttlo pelos at•bitros tL >JIIO so r•etoro .o§ 3". 
·-V. Bm•c1ta Ribd,-o. 

No § \1," Onde so diz- O Governo p~dorll, 
si Julgai', otc. -diga-so-o Governo nmt ;t 
s1m cnsttL a tlospoz" rio rlesmon to, tl'unsporto 
o romonto tlcs1.as lnstu.llaçõcs. 

llm 12 tio agosto do IOO:l. -O. Bw·atn Jli. 
bai>·o. 

Post11 n votos rliL pt•opoliçio assim omon· 
t!ad1L appt•ovac~a o, sondo adoptada, vao ser 
uo v o! v l<l:L li Calllal'il do~ Dopn lati os, I ntlo an tos 
ú Corumto~~o !lo Rednc~;rlO, 

Sala das sessões, 18 do agosto do 1003.-
Gomos da Cast>•o, . 

Declaro quo votei cont1•a o projecto, que 
acaba tlo passar, relativo 11 dodlproprlaçiio, 
por continuar a CJnsidoral-o manit'estamente 
UI constitucional. · 

Sala dassossüos, 18 do agosto de 1003.
Ruy lla>·bosa. 

Votàçiio om 3• discussão d11 pt•oposição 
da Camara. dos Deputndos n. 47, do 1903, 
autorizando o P1·~sidonto. d~ Republica· 
a abril• ao Ministot•io da Guerra o cro· 

' ' 

dito extraOl•dioario do 902$, pal'ÍI pagamento 
do ordennllo quo compota ao pedagogo apo-. 
sen!trlo d11 Comp:tnhla do Aprontlizos Artifl· · 1-·, 
cos do oxtincto Ar>enal do l.luerra do llstatlo ,:'; 
do Pernambuco, tenente l!onor~rio .. Joaquim f.' 
Antonio do Oliveira Baduon, c 

Posta a votos é approvada a pt•oposiçiío; o, ~ln 
sondo adoptada, vao sol' submettida 11 sancção ;l 
pt•osldoncml. i~\ 

Votação om 3• discussão da proposiçiío dt~ ·;~ 
Camara dos DoP,utados, n. 56, do liJ03, :lUtO· 1;;• 
rizando o Pres;donte da ROJlUblica a ltbrit• Í". 
uo Mlnistorio da Industria., Via~ão o Ohrn.s ·~ 
Publlc 1s ocr•odltooxtraordinal'io ,te4:538$640, 
pat'.l attondor ao pagamento do> voncimon- ' 
tus quo competem nus engeuheh·os Caetano ~,: 
Cozar dn Campos o .José de Napolos Tellos do 
Mon~zcs, dlt•octores gornos, · o .Josrl Dinlz ., 
Vlllas Boas, dü•octm• do secção da Sccrot:trlrl 
do mesmo Mlnistorio, no pm•lotlo do 12 do 
rLgosto 11 10 tio outubt•o de 1902. 

Posla a. votos, llapprovn1la a proposlçi'b ; 
o, sondo adoplltdlt, v:1o sOl' Ruum,ttitiiL rt 
snneçfio pt•osldonclal. 

Votação om 3• dlscussiio da pl'oposiçiio da 
C1tmnrt1 dos Doputadus, n. 20, do !OO:J, do, 
elllr:LOdO abolida IL llCCIIIUUi;LçiirJ, actual
monto odstouto, d<Ls cndoil•as de loglca o do 
littOI'IItlll'a do lntut•mttu o do Jo:xtm•nt~to do 
Gymn<Lsio. Nacional, soh a rcgenclrt do um só 
cathodt•atlco, o JU!Lt'llla pt.H' om o~~cut•no as 
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cadoit•as ([!lO va.;arom om conmquoncin doJsa 
Ui . .;posiçã;J. . _ . 

Posta a votos, <i appi'JvadJ a propos19ao ; 
o, sondo adopta<i~t, vac s 'r suumotttda •L 
sancção prosidcnclal. 

O St•. 1\.lmeidn. Dorreto (pala 
ord"no) rJquo!' dlsponn do intor.;tlcio par~ • 
a 3• di;cussiio da PI'Opo;içiio. 

Consultado, o Sanado concedo a diopansl. 

O St·. Presldente-F..st~ osgota,ia. 
o St• Vicente ~Jn.cllo•lo (pela a mataria da orJam dJ di:L, Na fórmado 

ardem) d~clara, paPa qno fir1uo consignad~ itcgimcnto, darei a Pllavra. aos Srs. Sanado
na. neta dos trabalhos, quo o seu voto foi rcs rtuc a q,uolram para assumptJ do oxpll
contrario Ji proposição que acaba do ser dionto.(/'o«sa,) 
votada.. Ninguem pedindo a. pal~vra, vou lev~ntat• 

Vota.çnn om 3• discussão tia 'propn.ição da a scsaiio, dosign:tndo para oJ•Jem do dia. da. 
Gamara do~ Doput~dos, n. ~2. tio 1D03, Pi'O· sessão seguinte: 
ro"ando vor um auno a licença em cujo go~9 3• discussão da pt·o~osl•iio da C~mat•a d•s so ~ncha o 4• escl'ipLUJ'ario da 5• ~ivw~o ' 
da. Bstrada de Forro centr:LI do Br;1z1i Joao Deputa!los, n. 45, e 10~3. autorizlndo o· 
Auausto Antuoos de Froitus. p,•csidento da Ropub1ic:1 a nurir ao Mi nisto-

• rio da GuOJ'J'a o cJ•eJito extraordinar:o de 
Posta n. votos, O approvada a prop~sição 948$380, plt'a pag~monto do orJonado a que 

em escrutinio secreto, por 29 \'o tos cont.t·a 9: tem di roi to o escrovente aposenhdo do AI'· 
o sendo adoptada, Ya~ sot• suumettJda á sona.ltle Guerra da Bahia José Luiz Mondes 
s~ncção prcaidencial. Diniz ; 

Votação em 3• dlicussiio da proposição 3' discuBSiio da proposição dl Ca.mara dos 
da Camara dos Doputadus, n. 64• de 1003• Deputados, n. 52, de 1003, autorizando o 
autorizando o Prosidoote d& Republica a p1·csidonr.e d~ Republica a. abrir ao Minlsto· 
prorogar por um anno a licença, com ,orJo- rio dll Guoru o credito oxtraot•dlna.r.o do 
nado concorlida ao Dr. Alfredo Morm,ra do • t d J a.d 
Uarl·o's 011·1 •• 1·r·• Lima, lento cathedratlco da. 5:0o3$763, para pagamen o o or· ou o ao 

" ~ mostro de officina aposcnta~o do oxUncto 
Faculdade de Direito de S. Paulo, Arsenal do Gum•t•a do Estalo do Pernambuco 

Posta a. voto>, é approvada a. prup.1siçiio Thomaz Antonio Ft•ancisco Barreto; 
oro CSC1'1ltinio secreto, p01: 28, VO~OS r~~tl'~ 3• diSCUSliiO d~t proposição da Camlll'•o dos 
8; o,~enJio !!Ioptadn., ' 110 Sll su me 1 a Deputados, n. 60, tlo !V03, autoriz ;ndo o 
sancçao pt·cstdoncJal. _ · . _ Prc>idente da Rojlublica a abrir ao Minis· 

Votac~o om 3• discns~uo da Pi'OJlOS.Jqao da tcrio da .JusLica o Nogocios lntm•lorcs o CI'O• 
C~mat·a dos Deputldos, n •. 67 • do i9U3, 1?1'0 • dito oxtraortlloat•io do t: 180$670, para pa· 
ro•ando por um anno n hcnnça concerhda, "al1lon to do •ratificações aos lentos da Fa· 
sem Yencimentos, áo Dr. S~muoi da Gama. ~uidado de M~diciua do !tio de .l•melro, Drs. 
Costa Mac·Dnwel, lonto substttuto da Facui· Au•usto do Souza Bt•andiio o Pedro do AI
dado de DIJ·oito do Roclfe, molda. ~la•alhães, o do custas do pt·oce:lljo o 

Post~ a votos é 11PPI'OYa'la a proposição do vidas ao" primeiro, daacQão que intentou 
cmesc1•utlnio se~l'oto, pot• 28 votos contJ•a i; f'ontr11 a União, I(JIO foi conriomnnd;l ; 
c, sondo ad~ptad!t, vao SOl' submottida. á :l" dÍscussão da p;•nposição da C~tmat'JI dos 

· sau.ção Pl'ostdenctal. . Deputados, n. z;, do 1003, t•oievnndo ao ex· 
J\J~r.JWAQ:\O DE PUESCRIP('ÃO. DopulJtdo .João do Slquoil•a cavaicanti a 

pJ•escripção para. t•cueolmento do subsidies 
Ent1•11 cm 2• dlscu;s1o, com o parecer .til· cot•rospondentes ao tempo dooOJ•rldo de 18 

vomvel da commis>iío !lo Finanç.Ls, o nrttgo de Jlo~JmiJt•o de ISO I a 20 dJ j'LDOil'o do 
unlco da pPoposlçi'io da Cnl11iLl'JI !los Depu· lS!J~. · 
l11dos, n. 23, do 100~, roleVJLndo ao .ox· Di.,cms[o nnicn do 11 u•ocor n. 7-1, do 
Doputatlo ,João Jlo. Stquoh•a CavnlcanlJ 11 100:1, d:LN Commlssüo~ rio FlnanQas o do Ma· 
pJ•oscrlpç:io p:u•n t•ocoiJimonto do subslrlios l'iuhn o Guer't'Jt, opin:~.n,lo quo soja lmlefoJ•Id~t 
cot•rospourientn.> ao t.nrnpo tlccnPI'Itio. do IS n potlçilo om quo o ox·~lfoJ•os ·do oxorciio 
tio dozombt•o rio 189I n 21l riu .ianon•o 1io At•thut• Poutos de Mli•ttnd.t petle t•ep:Lraqiio 
!802. uu InJustiças do qno tlir. tm• sitio victima o 

Nlnguom podindo ~ pJLirLvt•a, OIICOJ'J'II·so n consoquonçe indemnização dos pJ•ejuizos po. 
discus~iio. cuniarlos <tUO dellas lho adviornm. 

Post.o 11 vof,o<, t! n.pprnvado 0 ar Ligo om Levanta.so tL sossiio 11 l 1/2 bom dn tarde, 
OSCI'UlilliO SOCI'Oto POI' ~0 VOI,OS CoDtt'IL l•J, 

E' a proposiçiTo adoptada o passa para 
3" di~cus~ão. 
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180 ANNAES DO SENADO 

do accôrdo !'cito por nossos u.rnmdot·cs ll.ti'iL 
o Icrantamonto dos !'t•otc,,. . 

58• SESS,\0 E~l 10 DE AUOSTO DE 1003 

Pi·usidcncía do s,·. A(fonso J>cn11a Constituindo :L mwcgação do cabob~cm 
um monopolio para osscs ILI'madot•cs, a do· 

b fosa. rlos l)ro~hwloi'O . .; c:;n·.ra o c:mggot·o dos A' moia hora dopob do meio· dia, a t'o-so a t ó 
scssiio, a quo concot•rcm os Srs. Sonalot•os pt•cços do transpor os, s l'ilpousava na com· 
Pinheiro Machado, J. Catun1Ia, Alberto Gun· pot"nch quo cnLro os mosmos at·m:Ldoros so 

cstlbclrcosso. DoS1pparoccndo esta, pelo ~alvcs, Nilo Poçanlm, llcnriquo Coutinho, accôt•Jo quo levou a sm•pt•cza o dosportJu Costa AzOvodo, J.naUns Podrosa, Bcnedicto t 
1 L"1·to, p1·1·es t""crrnii'~t. Noaucira. Pal'annamt, g•·andcs rccc'm om ,o( itS as nossas pt'ttçns 

v • · .... commerciaos, não so fizm•am OSJWl'J.l' d;~ :Nogueira Acciolv, João Cot•doiro, Alm~ida t · · 1 • 
Darrcto, Alvat•o !.rachado, Olympio Camp.s. l.oilll pn· o as mats vtvns rcc amaçoos c 

justos pt•otostos, rocltLnutçüo; o pruto~to.< quo 
Coelho o Camp.s, Virgi!io Damazio, Siqnoira lmcuntrtll'li!U oclto no seio ua roprosontn~ão 
J"lma, Martins TOI'I'OS, Barata Ribeiro .. nacional. 
1'homaz Dolflno, Fe!ici:tno Ponna, Francisco SuccumbiJa a lavou1•a do norto 11 sul, a~ 

. Olycorio, Joaquim do Souz:L. Rodrigues Jar· peso ,10 uma cxtraordinlria baixa do vnlot• 
.dim, Motollo, A. Azorcdo, Vicente Machado, do sons Jll'Odnctos, 0 convcnio do 1 nrmaüorcs 
Erazilio da Luz, Gustavo Richnt•J c Julio representaria um golpn mo!'t~l no oi'ga
FJ•oll (31), nismo nacional S3, com m•gancta o onCI'iila, 

Daixam 1lo comparocor, com cau;a parti- não sul'gisscm a dofcsl o protecção po.· ·Jl:LI't' 
cipada. os Sr;, Coustaolino Nory, Pno; do dos podo!'OJ puLiicos. . · . · . 
Cal'valho, .Justo Chormonl, Manual Barata, Acallda a medida como .lulta o C(jllltattva 
Oornos do Castt•o, Bolf~rt Vioira, Alvaro om relação ao b:nn oqulliiJrio dos intorosses 
:Mondes, Ferreira Chaves, ,José Dct•nardo, das cl1SSOS pt•oduciOI'as, cJnvom, tod•tvia, 
Pedro V olho, Gama o !llollo, J(osa e Silva, não osquocor os que so pr~ndom á nossa oa
Hnrculuno Bandeira, Si~isnuuJJo Gonçalves, IJotagom nacional, cu,j11 ;ttuaç~o os:á bam 
:Manoel DuaJ•to, n. do Mendonç:1 Sobrinho, longo do ser prospera. 
:Martinho Ga1·r.cz, Ai'tlmr Rios, Ruy Bat•- Deanto dos exigentes t•ogulamontos, vox~, 
bosa, Cloto Nunes, Lauro Sodrt\, Vaz de toJ•i11s imposições o onerosas pt•axcs a quj 
1\lollo, Hueno Bt•andão, Lopes Cha1·es, AI· ost1t sujeita, uiio podot•Jl clla suiJsisLil', no dia 
fro1lo Ellis, Urbano d 1 Gouvê11, .Joaquim om quo tiver dccntrat' cm comp~t.oncia com 
:Murtinho, !o'olippo SchmiJt, llorcilio Luz c os armadores cstJ•angoiM, a qu.1m uma 
Hamlro Barcollos (:10). . plena liUcrdado do acção garanto todas a1 

E' lida, posta cm discussão o som debate thcilidndcs o proventos. · 
appt•Jvnda a act~ da scslão anterior. O navio o>trangoit•o tom a J'iLCuldado <lo 

lt•azot• a sou bordo tuJo o quo precisa, 
O Sr. 1' Scca•etoa•io declara que qum• do J!!ntot•i:t~s do ~nvegaçito, quot• do 

- 1 di maoutoncao, som pagai• 1mpo.ito algum ; nn· 
nao 

111 
oxpe eu to, ve•a com 0 nu moro de llllll'inhoiros que lh3 

COllV~m O OS rOC!'Ul~, ll S3ldadas muito m3-
0 S1•, ~' 8ee1•etoa•io lê os seguiu· dicas, 0111 toda 11 parto do mundo; tom 

tol aponas om sou commanuo dous, qu~ndo 
l'ARfoCERES 

N. 100- 1003 

EspocitlCJttlllo os pt•oilnctos quo. dovom 
r.:os:tr dos fnvot•os cstabo!coldus no u. •J, do 
nrt. 4• d11 lo! n. 123, do 11 do nol'omb!•odo 
I 892, n Camnrlt dos Dopulndos, om pt•opo
si~ão quo enviou ao Sonudo,.soh n. !0, do 
cm•ronto nnno, dotot•mina quo snjnm conal· 
,lcra.dos-gonoro> do fitei! dotorinrJL~iio-ns u· 
car. r~l'iDita, xnr~UJ, fumo, fil'l'JZ, · foijiio, 
milho, tn!Lntoign, b>nha, pro1luctos suioo •, 
sal, fl•ucl:ts o logumos. 

~fio ]Jut• duumis coulwchlos os 111ot1vos quo 
IDV11rnm ~ Cam~l'il ~ aeu:lit• com esta mo
ilidll.iogiBltlllvll à uffilc iva situação cm quo 
se cD~ODtt•uu 11 pro~ucçiio ll'leional do1tnto 

muito, tro; otllcluo;; niio so lhes hnpüo nu
mero dolot•minado do m~cltini~tns o fogui;
lls, nom Jtcsadas c caras vislot•i:ls; as suas 
uo.~po~ns s.io, omflm, t•cduzldisssimas, 

E' lL somiJi'il das gl\\ndc:J oaonomin.~, pro .. 
voniontos da libcrdndo quo toom om SUII 
ncçiio, quo rc:mlta para os navios ostrnn~ci· 
ros, princi nlmcnto os do c~rga, quo l'l·o· 
quantum a' noss1t costa, a posslbilhlndo do 
otforccot• frutos baratos, · 

Com as multrts dcspozns, a quo os nossos 
regulamentos obl'igam C8 rwmadoJ•cs nacio
nno, ~-lhes vedado Jit~m· o mosmo. 
Se~~ pois, Ulllll nncossidado luadittvol pl'O· 

Clli'ILI' urttvlo no.i pt•uduotoJ•os, no quo diz 
respeito no pt'CI;o dos l.ransportos, a lgu\11· 
monto dever nos.o dai' tl cauotagom uacto· 
ualumn sit.urL1;fio, sln:io supot•lot•, pulo lllO• 
nos ignnll\quolh CJIIO pOl'HHt\lmos il nnv~-
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gn.çã.o cstrn.ngoii•;L, tJU~ lhr. yao t'az,J• 
concurt•c ncin.. 

A~f;im (!00:-lÍtlo;an.}o o n.:-;f!umpt.o, r~ tl•! 
pn.t•r.cm' n Ccnnmissãn rio Jt'in:w~·:~~ q 110 sn 
do\"O pt•orot• ao mosmo taOOJlO aos intm·o~·s1!S 
ucLualmonto <loshnrJUonizn<los da.< duas elas· 
ses, JlíU'ü. o quo oll'ot•ccc ao S01wlo a ~cguiuéo 
omonda addi;iva :1 Pl'Oposição da C<Lmnm: 

Dopoi 1 do :n·t. I" accroieonto-so: 
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A' c.m)lllÍ~.~~I) llr. Fina.nr,n~ ftli pt•r.~ontr a 
JWOpu~if~ãt.ld:\ C:\\11;\.\'i\ 11 }S Unt>nt.:vln~, n. i~, 
de tuO:J, q ne :ulLoJ•iz:L o Pt·csitlonto da. Repu· 
uJica a CJliCCdOr iSOliÇfiO do impostos, doutro 
do p1·azo do nm anno, li Companhia E~trad<L 
<lo l'lll'l'O LcJpoltli na, p11'a o nntorial que 
importai' c I(H' indi<ponsavol pal'tt a repa· 

A1:t. ~.o Fi~·:Lm isentos osna.vlos nn.clonao~, t•n.çffo íL'.!f.u:tl tia~ suas Jinh~rs, augmunto c 
a vela on n vttpO!', do to.ini c quaosquol' molharia !lo t1·;1.fogo. Pulas iui'<H·m~~üc~ 
disposições t•,•golamon ~ares, taxas, muniu· colhidas cm l'lllação aos oerviços da reJo<•iila 
mon~oJ o oiJl'lgaçõo.~ quo nio silj:un actual· os\mila, cujo t1•aJ'ogo se estendo a uma das 
monte appliuadas ott impostas aos ual'io; mais impJrt:Lnto$ regiões do paiz, o l'oconhe· 
ostrangcil·os, ' cidJ.; os csfol'ÇOs com quo tem procurado 

Pnragrapho unioJ. Nestas isooçõo; nlio !.Jat•monlza.t• os intOI'il.ses de seus accionistas 
ficam comprohonJidas as vistorias, que con· com os do publico o, vistos os p!'ecodontcs, 
tinu:u•iio a s:r J'oitas, mas gt·atuitamonto. qtio tem concodiclo igual f,wot• ttló a cs· 

S .la das Ccnnmissõc~. 18 do agosto do 1003, tradas subVJnciunadas ; túma1las todas as 
-F•licimw l'cnua,pl'o:idento.-Ramii•J Bm·· cau~olas indicadas na proposiçiin, afim de 
ce/lo.<, robt01•, - Al•nro .1/aclt.ado, -Justo quo não so doom 1Lbusos OJ aproveit:Lmento 
Chermont,-Siyismundo a,nçrllves,-J, .Toa· do fliVor, 6 a Commissiio do plrBCO!' quo 
quim ri« Sou:a,- V::'ccntc .lfaclul'lo, com omon· srja. a prJposiçiío adoptada polo Senado. 
d LS soui'O phospiiJros c madci,•a, o quo apre· S:tla das commissõJs,lS do ngosto d~ 1903, 
sJntnr:t ,mL cllscussiio.-/lcllc<li:f• Lcite,com as _ Foliciano l'en 11a, Pt'osidento. - llami1'o 
omontl" con>tant~l!_ do parece, o ~onden!os a nu1·cellos Nlator .-Bencdicto Laile.-,llvm·o 

-mnlh.ot:at• .as co~dJ~l!r.~ da wwog~tQan n~cton.n.l Macluulo:- Jwto Chermont .- J. Jortquim de 
cm r.teJ <).L CStlnlloO,li a, o lltt.omloudo ,(s pi il· Sou:a .-Siqismumlo Gotlçalves. 
cal'l:ts Circllmst.tLnc!ns cm qu~ actllnlmonr.o ' • . 
s3 acha o tt•:tusporto no 11ttoral do p LIZ, · · 

. C:LUStlndo l'DI'I'JS OO!b!LI'nQoS :t pi'OducQão l'lWPOSIQÃO M CA!fAUA !lOS PEPUTAPOS, No 7H, 
O 1LO commoc•cio, Voto pohL proposi~iio, DI·! 18a3, A QUE SB REPERI O I'AIWOEII 
cnl.endondo, ont.1•ót~n~o qnJ devem os po· <UI'RA. 
dores publico:J f;LZCI' tudo quMto dolics de· 
pendo!' o J'ur oonvonlonto par:t qun a nnveg:t· 
ção do o~uotagom soj:t J'olta po1• navios 
naclonaos, o ·n uoucl[i;õ"s elo produzil• os !'~· 
suitados; quo tove om v!st:L o lo~i;laclor con
sti~uioto com a disp,•sição elo 11l't. l:l, pat'a· 
grapho unico, da Constitui<:ão ua ll.opublica. 

PJtoi'OS!ÇÃO DA CAJJAll.\ Dll DEPU1'ADOS, N, 19, 
DE lULI:~, .\ QUB ~m H.I:WERE O PARIW&n. 
SUPRA· 

Q Congt'éS!O N:Lclonali•.osoiVJ: 
Mt, I .• S:ío conliJot•ados produclos agt•i· 

cOlaJ o r"urisdc l't~cil dotJI'Ioraçiio pal'<L g,,. 
znrom elo fllVOt'do que tm\a on. 4 tio at•t. 4' 
da Iili n. !23, do i l do nov~mbro do 1892, 
os sJgnlnto·J : nssucar, fa!•inh~. x:u•quo, 
fnmo, :u•t•vr., I'Jij.io, milho, m:u1 ~oiga, ba.nha., 
Jll'oductos sulnol, sul, fJ'uctas o Jognmos. 

Al't. 2." ltot•o.<nm-so ns di.<po;Jçõos om 
cuntt•n.:-io. 

Calllll'tt úos Dopulaclos, lO tiO julho tlil In03. 
-fi', de Pauht O. Guimm•tivs, Pt•cshtonto.
llflfnoe/1/o Alt!ntlfll' fiuimm•t7tJ,'I, 111 So~!·ott~l'iO, 
- Tlwma: l'ompL'II Jlinlo olcâoly, ~~~ SJCI'C
t:u•io, 

O Congi'Ql'O Naciooail'Osolvo : 
At•t. 1.• Fica o Pt'lsluento da Republica 

autoc·iz ulo a concoflor a isooçlio do imposto, 
dcntl'J do pol'iodo de um :mno, :1 Comp .nhla 
1\straila do l'cri'O Loopollhna, . ptLI'a o ma
tOI'i'LI quo impoJ•i.llr o fot' lndlsponsavol para 
tll'OPnraçiioactual de suas linhas c augmonto 
o molliot•ia do trafego, moulanto lisi.ll apre
sentada ao Thosouro o appi•ovada pelo Mi· 
n .str•o drll'azonda, dopo!s do ouvido o ~llnis· 
t01•lo da industria, Viação c Obras Publ!otLS, 
o sómento pa1•a objectus quo niio tlvm•om 
similnl' na producção nacional. · . 

Ent1•o os sorviços do ropar•ação das linha~, 
nugmonto o molho ·itt do trafego, a com
panhia inoluirrl o molhorament1 do ti•afogo 
do Fl'lum•gJ o du !'amai do Sumhloui'O, · 

Art. 2," ll.ovog,IIU·So as disposições om 
contl'ni•io, · 

C llllM'n dos DJputados,5!lo agosto tlo 1003. 
-F. do Paula O, lillinwl'<Tos, Pt•osldonto.
MtliiOvt tlu ,t/t:ncttl' Guimart7tJs, 111 S!.:!ct•obt•Io.
T/wmu: l'ompouJ';ulo ,\ccioly, 2• ~Ca!•ato.t•!o. 

A imprimir, p~ra entrarem na ordem dos 
Ll'almlhos, . 
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N. 102-1003 

Redacçffo pnal das emendas do Senado '' pr·o· 
posiçt1lJ tia Oanuwa dos Daput(l(los H, 88, 
de 1909,. que lo•·na appticavais ''" o1J1•as da 
compete11cia da Uni1To e do Disttit:lo N:· 
dvral as dispo~içüm; da /v:: n. 816, rle 10 du 
jun!to dtJ 18f1:J, allm·tuulv o act11at JH'Ot:es:w 
prtl'tt indemni:a{'tjtJs dc1 bens desajJJ'Opl'iados 
[JO!' utilidade Jlllólic". 

Ao art. 2'-.Substitua-so poJo ~oguinl.c: 

Civil, para quo o tomo illl consideração (JUO 
lho JllOI'OCOl', 

Sala das Commissüos, \0 do agosto de 1903. 
-J. L. C~>elho c Crunpos,-J. M. Mclcllo.
A. P .. Noguaim olcMoly. - 'l'!J~nirlz Dcl· 
fino, 

OIWE)l DO DIA 

CIU~UI'l'O PAitA PAGA~li~NTO DE Oltiii~NAilU A 
.rOSI~ I.UIX MENDES ll!NIZ 

O Governo oxpodird I'Ogulamooto para 
ctecucrro da p1•oso11to loi, modificando, do l~ntl•a em 3• üiscus>ilo a proposiçiio tia Co
accórJo com clla, 0 p1•ocosso cstabelociilo mar'1 lias Ocputaclos n. 45, do !OU3, autori· 
JlBlo decreto n. !.fiM, do :!1 tio outubro do ~1a.nd1 o, o .Prcdsida

0
nto dl Jtop?bdl,itca a ~~rir,,~o 

]855, 0 domais ro1·malidadcs, pum dosapl'v· ,, lll. > .. Cl'10. ~. UJI'I'~ o ~10·1 o OXolii01ui
Jll'inçõcs, polon.lo consoii.lar a; disposições . n~vw uo 048::; 180,. p~l a pn0UI~ontot do o:~le
-vlgentes. o quantum !la. intlomniza~iio ao nado a quo tom du·01to o cs?1o~on .o npo •. JO
Jll'opriotario wio sor.L inliJt•ior a 10, uom su- ta:lo do At~o~al do Guerra d.L Balua Jos~ 
puriot• a !5 vezes o valor locativo, deduzida Luiz Mondo; Dmiz. 
Jll'éviamonto 11 importancía do imposto PI'O· Ninguom po.lindo a p:1lavJ'a, oncot'l'a-se a 
diiLI, o tendo por blse este imposto lançado discussão, ll~arHio a ro\rtçiio odiaria pot• l:tlta 
no nnnJ antcr·iot' ao da üocrctaçiio da dosa- dJ numcl'J legal. 
pr•o priuQitJ. · 

Ao mesmo urtigo, ~ ~"- Acct'i•Sconto-se: 
Foi to .o deposito, porlerá cntl'•1tanto o pro

priot~t·io levantar tiesdo logo a som ma cor· 
rospondonto ao minlmo, 

Sni!l dos Commlssõcs, IOdo agosto de 1003. 
-Gustapo l!ic/rard. . 

Fica sobr.r a Mesa para. sor discutido na 
sessão segninto, depois do pubJ:carlo no 
Di<trio do Congresso. 

1\' l!do o posto ~m discussão, que sJ onccr· 
r a som deb~to, fioanrlo a votaçno arilarla por 
Jalta. do numcrv, o roquorimcnto constanlo 
r\o seguinte . 

PAnEC~I\ 

N. IO:J- 1003 

Fui prosjntj ~ Com missão de Justiça c Lo• 
gisln.çiio o prú,iocto upl'osontudn Jlelú Sr. So· 
nar!o1• Mat•tinho Garccz, rob ·o titulo de 
-dl_yorcio, j~ appromuo cm prlmcit•a I! is· 
oussao. 

A Commlssão entendo que, tratando-se tia 
conrooç~o do Codigo Civil ll!-aziloi ·o, no 
quul tom toda. a fOI·tinonoia a. ruut01•in do 
p:·ojocto, oxcusndo ~ Jll'oscguil• no suu andn· 
monto, conlwccndo isoladt~rno n lo do tu;sum
pto, quo ua ndopçiio do Codl~ ( Civil sord 
âovillamontc coutompiariu o ro ,, I v ido. 

Palo qno, é a Commlssiío do nrcccr o 1'0· 
1[1101' qno soja remottido o Jll'ojocto, de que 
~o II'D.I~. r\ Comml>BÜO Jo:spocilll do Codlgo 

Clli~IHTü !'AltA PAOAl\tT~NTO JlP. Ort!iP.NADO A 
TIIOl!AZ ANTONIO FRANCISCO llAUlt8Tü" 

Entr• om :J• discu.lsiio a pl'Oposi~iio da Ca· 
m·~~·~ dos Deputados, n. 52, do 1903, ILutoJ•i· 
zanrlo o Pt•csillontJ du Republica a r1bl'ir no 
Minis:m·io da Gtrot·ra o crodito oxlt•aorrli· 
nario rio 5:053$iG3 para p.,gamonto do ardo· 
nado ao .mostro do officlim, aposentado, do 
oxl.iucto At~cnal do Guo1•rn do Estallo do. 
Pm•nambuco Thomnz Antonio l'mnc!sco !lru•· 
1'010. 

Ningnom pedindo a palavra, oncJrl'a-se a 
dlscussiio, ficando 11 vutaçiio ndiao.Ja po1• 1'~\tll 
tio numero legal. 

CRED!l'O PARA PMIA~IE~TO DE GRATIPICAQÕI~S 
AOS DR, AUGUS'I'O DE SOUZA nnANDÃO E 
OUl'RO 

gnt:·a om 3' discussão· 11 proposi~ão da CrL• 
mat•a dos Deputados, n. 60, do 1903, autori
zando o Pr•esiJcnto d11 Ropublica ó. nht•h• ao 
Mlnistm•io rlrL .Justiça o Nogocios lnto1•ioros o 
erudito oxtl'norrllnnrio tio I: IS0.$0i0, para prl· 
gnmcntu de gratillcnr,·iio~ aos lcnlcs da !"a
cuidado do ~lodioinn do ltio do Jrmeiro Drs. 
Augusto do Suuza DJ'Imdrio o Pod!'o de AI· 
mcidtL. Mugal\tãos, o do eustrts do tn•occsso 
devidas no primoiro, na acção quo Intentou 
cunt1·a a Uniiio, <JUO tbi uondomnadtl. 
Nin~uom pedindo n pnlrL1'l'il, oncct'l'll so n 

dlscns~uo, ficando a vo!,n.ção ndinllrl po1• llllttl 
do numo1•o lcg11l. 

I 
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Drs. Augusto do Sonz~ Bt'andão e Pedro do 
Almeida Magalhães, e do custas do processo 

; Entr~ em 3• di:cussiio a proposição da Cu· dovitlu.s ao p1•imeiro, n~ ~cç:1o qno mtento11 
l mn.t•a dos Deputados, n. 23, do 1903, rolo· contra a.Unü\o, que l'oi condomnada; 

~.'·.· V<lndo no cx·Uoputado Joiio 1!0 Siqneirn. Ca· votac;ão cm. 3• dlscu.<são da proposi(•ão da 
mlcanti a pt·cscripcito para rceohimento do Cnm~m dos Doputatlos, n. 2:1, de JOO:J, ro· 

.; suhsidios corrcspundontos ao tempo docot'l'ido !ovando ao ox-JJoputado Jriio do Siqueir<L 
·~ de 18 de dezembro de 1801 '' ~U doj11noit·o <lo cavalcanti n. prescrip~ão 1m~ recebimento 
1l 1892. do subsídios correspondentes ao tempo do· 
~ Nlngnom po<lindo a palavra, oncort•a-so " cot•rido 1lu !H tlo dozombi'O do 18!11 a 20 do 
,1 di~cussão, ficando a votação adiada pot• faU:1 janeiro de 18U~; 
~ do numm•o legal. Vota~ão om discussão unicu. do parocor 
·~ n. 74, de 1Dl•3, das Commissõos de Fmanças 
~ 1'1\E'I'I>ríC~O DO ALFEl\ES DO EXERCITO AHTIIUR O do Marinha O Guerra, opinando que soja 

l
f rON'I'J~s vE liJUA:o1DA indeferida a potic;~o em quo o ox-all'oros do 

oxm·c.ito Arthur Pontos do Miranda podo ro· 
, Entra om discussiio unica o parecer n. 7·1, parac;ão do iojusLic;ns tle quo diz ter sitlo vi· 

do 1003, das Commissõo.< do ~'lnançns o do ctima, o conscqucnto indemnlzac;ãn dos pro
l Mnr!J:!m <J Ouorm, opinando que soja indofo· juizes pccunlaJ•ios quo dolla~ lho advieram; 
l rid~ a pctiçii.o cm quo o cx-n.lferos do ex· 2• discussão da Jlroposição da Camo.ra dos 
! orc!to Ar~h\tr Pontos do MirJlndn p~úo r~pa- Deputados, li. 57, do JU03, autol•izando o 

l'nÇIIO do lDJUst!ças do IJliO diz_ tor SHIO yt~tl- Prosidonto da Republica a abl'ir ao Minis· 
ma o ~on~oquento Jndomn!zoça? dos prü,JUtzos teria da Fazenda o credito oxt.raord!nario do 
pncnntarJos que dollas lho adv10ram. 25•1:400$810, pam execução da sentença do 

Ninguom· pedindo a palavt•a, oncorm-so a Supromo Tribunal Fotloral,quo condcmnou 11 
discussão, ficando a votação adiada por falta União n pngar a Cunha, Paranhos & Comp. 
do numoro Jogai. o principal, jut•us da mórn, custas do pro

ccs~o. poJo omprogo, UiO o goso durante 16 
O Sr. P1•eô1ldente~ Esl.á os~otuda rnczos do paquotoPm·"hyba, 

a matcJ•ia cht ordem do dia. Dat•oi a palavra 2• discussão da proposiçii.o da Gamam dos 
aos Srs. Senndm·cs quo a queiram para as· Deputados, n. JüO, de JU02, autorizando o 
sumpto do oxpcdlonto. (Pausa.) Ninguom po- Po1lor Executivo a abril• ao Mlniitorlo da 
dlndo lt palavJ•a, vou levantar a snssiio, do- MaJ•inlia o credito oxtmordinario do 3:GOO$, 
signn.ndo pnra. ot•,lom do dia du. sos3Õ.O se~ pa.1•a pagnl' n. Antonio Rod1•iguos de Oliveira 
guinto: . o ordonatlo do amanuonso do oxtincto Arso· 

VotnçiLo em 3• dl.scnssão da proposição da ~ILl qo Mal'inha da Bnhla, a contnt• do! do 
Cama1·a dos o·aput·1dos, n. 45, do !Oc<3, auto· .tan.tu•o tlo 1000 a 31 do dozombro do 190~; 
rizn.ndo o PJ•csidonto da Republica a abl'lr ao ~· discussão da proposição da Gamara 
Mlnlstorio da Guert•a o CI'Od!to oxtraot•dina- •ks Deputados n. 51, do !903, autorizando o 
rio do 948$380, para p~gamonto do oJ•donado Presidente da Republica a abrh• ao ~!inis
a qno tom di;·oito o oscrovonto aposentado tot•ic da Mllrinlm o credito oxtraordinat•io 
do Arsenal do Guerra da Bahia ,/osó Luiz do 28:000$ par11 pagnmonto d1t publicação, 
Mendes Diniz; na Impt•ons~ NacJOnul, do 2.000 cxomplaros 

Votação om 3• dls.ussiio da 11roposição da do Codigo lnlot•naclonal do Slgnaos, appt•o
Camut•a dos Doput11dos, n, 52, do 1903, auto- vado o m~ndn1lo c~ocur.a~ g~lo decreto 
rlzandu o Prosldonto da Ropubllcn n 11bt•ir no n. 4 • 307. do .10 do nblll do 190~ , 
Mlnbtorlo drt GuorJ•a o credito cxét•nordina- 2" ~lsoussiio da proposição da Camara dos 
t•io do 5:053$763 pam pagamento do ordc· Deputados n. 42, do 1903, autot•izando o 
nado ao1mostro cb oatcinn aposentado do Prcsldonto d11 Jtopublica a tthru• no ~linis· 
oxtincto Arsenal do Guot'l'lt do IMado do Pot•· torio da Mat•lnhll o ct•odito extraot•dlnnrio do 
nambuco, Thomnz Antonio l<'t'lmcisco BaJ'· 1068, do dllfm•cnçll do vunclmontos a quo tem 
J•cto. direito o ex·opot'<ll'io dns officlnns do torpe· 

Votação om :l• discussão da propOJição dr1 
C<tmara dos Deputados, n. 00, do JOO:l, auto· 
rlmmlo o Prosalonto 1la ltopubllca a abt•lt• no 
Mlnistorln da ,Justiça o Nugrclos lntm·iot•os o 
CI'Cdlto OXII'IlOl'lliDIII'iO do J: 180$070, pnl'll 
paga monto do I(J'lltlllcaçiics 1toS lon tos da Jla. 
cnl<lado elo Mndiclnr< do 1\lo du .Jannh•o 

dos o oloctl'!eidudo Joscl Pinto do C1tstro. 

Lo\'ILnt.'l-8~ 11 sossiio a l 1(2 hora dn tnr<lc. 
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50' SESSÃÓ EM 20 DE AGOSTO DE I 003 

f'I'Cs'dancia do s,-, Affonsn l'c/11/(( 

Barreto, rolovaçiío da pt•oscripcão om que 
incorreu para poJe r, receber o mon to.pio o 
o meio soldo que deixou do rocohot•. -A' 
Commi;síío do Finanças. 

A' moia hora. depois do moio-dh abro-se a. 
sessão a quo concorrem os Srs. Senadores O Sr. ~' Soca•etlwlo doolat•a quo 
Pinheiro Machado, .1. C:ttun-la, Alberto Oon- não ha. pareceres. 
çalvcs, Cosl:t Azovodq, .ron:tthas Pcdt•os:t, Po>!o a votos, ll apJl!'OVado o parecer, nu
.lusto Chormont, Bollut•t Vioh·a, Benodicto moro !03, do I90:l, da Comm:ss1io de Justiça 
Leito, Pires Fm•t•cira, Nogueira Paranagm\, o Logislaç1ío, t•OrJuoron,lo quo soja remottida 
Noguoit•a. Accioly, João Cordolt•o, Fm•t•oit•:t :l. Commissiio l•:spoolal do Codigo Civ!I, para 
Chaves, Almoida Barreto, Alvm•o Machado, quo o tomo na oonsidm•açíio quo lho more· 
O!ympio Campos, M:trtiuho Gtii'Coz, Coelho e cor, o pt•ojecto n. a do 1000, oJTorocido polo 
Campos, Vl!•gi!io Dtlmazio, Ruy Barbosa, Si· Sr. Senador Martinho Gat•coz, o que insti
quoira Lima, Lauro SodJ•Il, Thunmz Doifino, tuo o regula o divorcio. 
Policiano Ponoa, Francisco Glycct•io, Ut'· E' Ilda, posta om discussão o som debato 
bano do Oouviia, Joaquim do Souza, ltodri· approvada a redacção final das emendas do 
gUO$ .larrlifl! •. Joaquim Murtinlw •. ~~ctollo, A. Sona(io :1 p1·opo$lçiío da Gamara dos Dopu
AzoroJo, ,'\'!COnto Mn~hado, Bt·a~IIIO 1la Lu~, tado;, n. 38, do 1903,quo torna applicavois da 
Gustavo. htcl1arJ, Fp11ppo Schmtdt, ~orctllo obras da compntonoia da União o do Dist1•ioto 
Luz, .lullo Frot:t o J,am,ro Barcollos (.iS). Federal asdisposiç.:es da lei n. SJG, do 10 

Deixam do compat•ccor com causa partici- do junho do 1855, altm•n.n<lo o ac·.ual pt•o· 
pada os Srs. Nilo Poçanba, Henrique Couti· cooso pat•a indemnização do bens dosapt•o· 
nho, Constantino Ncry, Paos do Cat•valho, priad"s por utilidade publica. 
Manuel Barata, Gomos do Castt•o, Alvaro 
l\loudos, .Jostl Boi•nardo, Porl!•o Velho, Gama 
o Mollo, Rosa o Silv:1, Jlorculano ilandoira, 
Sigismundo Goncalvos, Manuel Duarte, B. 
do Mendonça Sobrinho, ArthuJ• Rios, Cioto 
Nunes, Martins Torres, Rarat11 Ribeiro, Vaz 
do Mollo, Buono Brandão, LOJles Chaves o 
Alfredo 1\llis (23). · 

E' lida, posta om discussão e som debato 
approvada a acta da sessão antol'iot•, 

Os~·. 1' Secretario d:'t conta dos 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do I' Soorotarlo da Camara r!o· 
Doput:tdos, do 10 do cot•rento moz, remotton· 
do a proposição da mesma camat•a, dotot•ml 
nando quo us ol!lclaos da Brigada Pullcial 
do Dlstricto· Fouoral perdoriio a patente, 
quando condomnados, O!U processo crime, a 
essa pena ou a maior do dous anoos dp pri· 
são.-A' Commissão do Justiça o Legisla· 
ção. 

Rortuorimonto em qno Luiz .Tosll Montolt·o, 
sorvouto brnQai dtt Intondoncia Gorai da 
Guort•a, allogando achnr·so doente e ter 35 
annos do sot•vir;o, podo di;pcnsa do tr:tbalho 
com a diario. IJUO t'ot• julgada justa,-A' Com· 
missão do Finanças. 

Itoqum•lmonto om que D. Damasit~ Mrtl· 
volro da Mottrt, mão l'inva do cr.pitãJ·to
nonto drt armada Lindvipho bhtlvoiro da 
Moita podo, po1• sotl p1•oourudor ·,Joíio Paos 

ORDEM DO DIA 

Votação om ::• discussão da proposição da 
Camo.ro. dos Depubdos, n. 45, ilo 1903, auto
rizando .o Pt•csidcnte da Republica a abril• 
ao Mioistorlo d~ Guet•J•a o credito cxtraor
dinario do 948$380 para pagamento do ordo· 
nado a que tom· direito o cscrovoote aposen
tado, do Arsenal do Guerra da Dalth, Josi! 
Luiz Mondes Dinlz. 

Posta 11 votos é approvada o propoai~iío; 
o, sendo a:loptada, vao ser submottida 11. 
sancçilo presitlcncial. . 
· Votação cm :J• discussilo dilo proposição da 
Camnra dos IJepntados, n. 52, 'lo 1903, auto
t•izundo o Pt•esid~ato da Republica a abrir 
ao MinliltOI•io da. G.1orrn. o credito c~tro.or
dinario do 5:053$763 pam 11agamonto do or
denado ao mostro do otncloa aposontat!o, do 
oxtincto Arsenal do Guet·r~ ilo Estado do 
Po:nambuco, Tbomaz Antonio Ft•anclsco Rar· 
roto. 

Posta a votos é approvada a proposição ; 
o, sondo a:loptada, vao sot• submottida li 
sanção pt·o~idoncial. . 

Votação cm 3• discussão da proposição da 
C~tmai•a·'dos Deputados, n. 0!1, do 190a, nuto· 
t•lzrmdo o PI•osido 1to 1ia Rnpub'ica a nbl'ir ao 
Mlnlslet•lo da Ju~tiça o Nogooios lntorlorcs 
o oJ•odim oxtJ•oordlnrlriú de 1:180.$67U pru•a 
pago.mon\o do ;watl6oaçõos aos lentes da 

,. 
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Faculdade do Medicina do Rio do .Tano!ro, 
Drs. Augusto do Souza Brandão o !'miro do 
Aimolda Magalhães, o do cu <tas do prucosso 
devidas ao primeiro na acção quo intentou 
contt•:t a União, qno foi condemnad:t. 

Posta a votos <l appl'OV:Hia a propos:ção ; 
c, sondo a.Jopta]a, vau SOl' submottida d 
sancçiío prosidoncia!. 

Votação cm 3" d!.;ou>siTo da proposição da 
Camnra dos Deputados, n. 2.1, do !003, rolo· 
vando no ex-Deputado João do Siqnoit•a Ca· 
vatcantl a pl'cscr!pç•ão para rocnbimonto do 
subsidias corl'Ospon lento> ao tempo •iocor
ridu do 18 ,Jo dezembro do 1801 :t ~O do ja
neiro do 1802. 

nhocor que S. Ex. emprohondou um serviço 
da mais :Llta rolovr.ncla, qual ó aquollo que 
uppõo ombal'aço.; (, facilidade com quo do 
o1•dinario so lança a r.a1·~o do Tbesouro pa~a· 
mantos, uma vez lntlovidamoob autorlz~dos, 
outra voz ligeL·amonto liquiJados. (Jluilo 
b"m,) , 

O nobre Senador, apozar do ter opinião 
contra r ia ao p~gamento, tovo o maior os
cl•upulo om pôr de lado o dit•citJ pai•ticu!ar 
quo, pJrvontur•a, a parto pudesse ter; o, 
nssim, com o maior rigor poss!vol, verificou 
d.t liquidação foita no Ministorio dú lnto· 
l'ior e Janca,la cJntra 11 reclamação do 
particular o 11 lil.vor do Tho30Ul'O, que, to
davia, o Senado podi:l· m:1ndar pagar a. 

Posta n. votos:\ n.pprovada a propoli<:ão quantia do 181:000$000. g verificou S. Ex. 
om csc1•utinio ser.t•oto por 27 votos contra !;to, sem ombar~o da sua doutt•ia:t, quo oxi~e 
solo ; e, sondo arloptad", vao s~r sulnnottida pO!' pat•to da Fazenda Publica 0 ultimo 
il sancção prosid •nela!. oslbt•ço judlchrio nn sentido do liquidar por· 

Votação om discussão unica do Pll.l'O· feitamente o diroi:o da parto o a obrigação 
ccr n. 74, do 1003, das CommisJõos do Fi- do Thosnuro, porquanto S. Ex. entendo que 
nanças o do Marinha o Gucrl'a, opinando que <l misto!' quo a parto, voucJdo.'a contra a 
soja indeferida n petição om quo o ox-alloros União, executo a sua sentença para quo, 
do exercito Arthur Pontos do Miranda pede quando om omblrgo inli•ingonto ao julgado, 
reparação do injustiças do que diz ter sido so procuro dofendm• om ultima o·alio o direito 
victima o consequente indemnização dos pro- da Uniiio. 
juizos pccuniarios quo dellas lbr n.lvioram. Apezar do.rigor com qno asstm procedo, 

Posta a votos <l approvada a conclusão do o no lira Senador por Goyaz acha quo o So-
pa~•ocot•, nauo podia mandtLI' pagar '' qu:mt.ta de 

181:000$. ou mjeit:tr o pagamento total; o. 
CREDITO PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM ontro us dOUS alvill'CS, S. Ex. <túh:t. passivo! 

FAVOR DE CUNH.\, PARA)(llOS & COMP O legal O pag~tmonto COIIl llo rojcição do pa• 
rccer, servindo ~ sua clontrintl. do quo o 

Entra oro 2' discussão, com o parecer COO• 
trnrio tia Commiss~o do Finanças, o artigo 
ur.ioo ua proposição da Camara dos Dopu· 
lados, n, 57, do !903, autorizando o .PI•osi· 
dento da Republica a abrtr ao Ministorio 
da Fazenda o credito oxtraordinario do 
254:400.$81 O, par11 oxocuçiio dtt sentonca do 
Supremo Tribunal Fodora!, q no condomnou 
a União a pagar a Cunha, Paranhos & Comp. 
o Pl'lnoipal, jur.,s da móra, custas do pro
cesso, pelo emprego, uso o go1o durante JG 
mozes do paquete Paral•yba, . 

O Sr. F~·nncl•co Glyccrio dlz 
quo a Commissiio do Fiuan~as oousi ~orou 
dov!damonto esta ol'odito que tl solio!tado 
poJo !'odor EX0011t. VO, 

Jurllioamouto, discorda da doutl'ina do 
pat•coor. mas ó o pl'imoiro a l'oconhocm• quo 
o trabalho ompt•ohoud!do poJo sou illustl'O 
l'Olutol' não sú honra o zelo com que S. Ex. 
so doàioa ao estudo d:1·: rospons~tb!l!dados 
pocun!ai·itts quo dorom onm•at• o Thosouro, 
como ~ clovnç1iu dll sou Odprit•!to iurid tco, 
pois quo, son1 omburgo do dosct•or da dou
trina do nobre Som•dol', '' o prlmolt•o lll'OCO· 

~9n;tda v. 1I 

Es!!ldo devo SOl' exor.ut~rto como qualquer 
outra pal'tO, atú ombnrgos d penhora, do 
onde se verifica a possibilidade da União sai· 
Vlll'-80. 

Observando esta doutrina, S. Ex. dlz: « 011 
pt•ollro, dos dous alvitres, a rojeição do pa· 
roem• ». 

Qnor dizer que b.nobro Sonadol', ou autos, 
a Commlssão do Finanças, entro· o paga• 
monto da parto que olltl !iqnidou o a ro:· 
Jokiio do pat'Ocm•, optou pela rejolçiio. 

N:io acha o ot•ndot• inconvonlooto, ao con· 
tra1•io, acha lou\'nvol, toda vez que a Com• 
missão do Finanças do Sonado so ox!mh•, no 
onso do duvida, do t'aZOl' libm•alldado>. 

Aindn quo acho o pt•ocosso t•igoroso, o ot•a· 
dor niio so souto com fot•ças do o conclemnal', 
mesmo porque o Senado niio ostú !nh!bido do 
ser mn!s Jibm•a! o ordonni' o pag1tmonto. 

Assim sendo o considOl'ando quo 11 propria 
Commbsllo do l'lnanças acha l'Ogulai' o pn· 
gamoutu do !Hl:OOO,S-quot• dizct• quo deduz 
-llO o tantos OJntos; ttnima-so 11 nprosontar, 
com a duvi<la ronia da Commlssão, a so· 
guiuto omnnt!a. ( U.) 
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JOU . Al1NAES DO SENADO 

--------------------------------------·----------------~ 
E' lida, apoiada O posta CODjunctamonto CRIWITO PARA PAGA!WNTO Dll DIFFEReNÇA. 

CID d!SCUSS[O n seguinte PE 1'ENCIMI~NTOS A JOBI~ PINTO PE CASTRO 

EMENDA. 

Fie.~ o Presidente da Ropublio:~ autorizado 
a mandar pagar a quuntio. do 181:202$307, 
segundo o pr·imoiro alvitro"'' Cummi>siio do 
!finanças. 

Sa.lt1 d:1s sessõus, 20 d() agosto do WO:l.
GJyccl'io, 
'Ninguoro mais pocllndo n. palavra, cn· 

coi'Pa·so n. discussão. 
Posto a votos, tl approvado o artigo unico 

da proposição, salvo u emenda do Sr. GJy. 
cor.o. 

Posta n. votos, il approvada a emcnun.. 
E' a pr•oposiçiio, assim emendada, adoptada 

~ passa para 3' diecussão. 

CREDITO P,\RA PAOAUP.Nl'O A A;o(TONIO 
RODniOUES PE OLIVEIRA 

Entra oro 2" dlscus~ão, com o jlnrocot• fu.· · 
vornvc! da Commls&~o do Finanças, o cu•tigo 
un.ico da propo;!ção da CaroaJ•a dos Deputa los, 
n. 42, do roo:J, auto1•lzando o Pros!donto da 
Ropuullc• a au!'ir· ao Mini.storio da Marinha 
o credito oxtr•aor•dionriQ do 106s, do. ditfo
ronça do vencimentos a que tom dh•oito o . 
ox·opor•:u•io das olllcina; do torpedos o alo· 
ctricidntlo .losú Pinto do Castro. 

N!nguom podimlo 11 palavra, oncr.rr':Ha a 
discu;siio, 

Posto a votos, ~ approvado o artigo, 
E' a proposição adoptada p:1ra passar 11 3• 

discussão, 

O 81•. Prc&ldentc-Est.t esgofnda 
a matori~ da ordem do clia. Darei, na fórma. 
do Rog!monto, a pnhvt·~ aos Sr.~. Senadores 
quo a queiram para assumpto do oxpodionto 
(Pausa), 

Ningnem pedindo a palavra, vonlovautnt• 
Enti'U om 2• dlscussiio, com o pat•ecat' fa· a. snssão, designando para ]lnra a ordem do 

l'aVcl da Comm!ssão do Finanças, o artigo ,, 1 d - i t 
lloíco ela. proposição da Camara dos Dopu· u a ~ sess:o sogu n ° _ . 
tudos n 160 de 1002 autorizando o Poder 3• chscussao da propos!Qno ela Camara dos· 

• E1ec~ttv'o a. Ít.bt•ir ao ~1lnlster!o da Marinha Deputnd.,s, n. 58, do 1903, fixando !IS lbrças 
o crocltto OK\t•iliol'dinat•io do 3iOOO$, para p1gar do torra pat•a o cxorcicio do 1904; 
11. Antonio Rodrigues do Oliveira o ord nado 2• discussão da proposição da C:tmar•a dos 
do arounuons~ do ox\tncto Arsenal do Ma· Deputados, n. 7, do HJ02, autorizando o Po· 
l"inhn da Bahw, a contar do I do j tnch•o do dm• Executivo a abril' no Ministm•icJ da Ma· 
i9c0 ti 3i do tlezombt•o do !D02. l'inh~o crcditoox:.l'(~or•dinu.rlo do 19:413$701 

N'in•uom pedindo a ralavra oncerra-so 'pnt·a pagamento de .-;oltlos o outras vania· 
11. discussiio, ' gons q uo c·•mpetem, no oxcrciclo do 190i, 11 

· Posto a votos~ appr·ovado 0 artigo. va~•ios omc~os d~ t1rmat!~; 
E' 11 proposição adoptada para passar 11 2• dlscussao du. proposlçno da Camnra dos 

3" discussão. • Deputados, n. 41, do IU02, aut.urlzando o 
Pt•osidonto da Ropuhllca a concodat• sois roo

mmPITO PARA PAGA!IENTO DA PUBLICAÇÃo DO ZOS do Jlconça, com dons \or•çog UOS SOUS VOO• 
CODIGO INTERNACIONAL DE S!GNAES CÍniCO lo!, a Oscar• do i'lentzonauor•, com'. 

missarlo, guat•dn·marinha, do Cot'JlO de F!i· 
zenda da Al'mada, parti tratar• do sua suudo 
onde julgar convonlen\e. 

Eolt•n em 2• discus![O, com o par•ocor fa· 
vora.vol da Commissão do Finanças, o nr•tigo 
uclco da pr•opuslção da Cumat•a dos Dopu· 
\t~.dos, n. 51, do i\){)3, au\ot•lzanlo o p,·csl· 
rll!lnto d:1 Ropubliea a abril• no Ministorlu da 
llarinha o cr•<dlto oxtJ•am•olinaJ•io do 28:000* 
p:~.ra pagamento da puhltcaçiio, na lm/n'ansa 
NiJ.clonal, do 2.000 oxemplnt•os do llutl go ln· 
loi•nactonal do Sigm~os,approvndu a mamllulo 
ll!eou\ar polo tleoroto n. 4.397, do :10 do 
nbJ.'!I do !002. 

!Singuom pedindo a palavra, oncol'rn·so a 
:lls~u;~ão -

Posto a votos O apjlrovado o a1•tl~o. 
E' a tn•oposir;fio adoptad1~ par·a pussat• d 

J• (jlseus~[o, 

Levanta-se a scs.~fio á l hora da tarde. 

CO• SF.S<ÃO.f!l 21 DE AOOSl'O DI~ 1003 

Prc.<iclollcia ilo S1•, A(Jim.oo l'o1111a 

A' meia hora depois tio moio·din abr•o-so a 
sessão a quo concot·rom os Srs. Sonadoros: 
Plnhoir•o Machado, J, Catundu. Aluel'to Gon~ 
QILivos, Ilonrlquo Coutinho, Costa Azovedo, 
Jonat)ins Petll'oan, .rnsto t:hm•munt, Oomo~ 
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PARECER 

N. 104- 1003 

do Casl!'O, Belfal'l Vieira, llene•lieto Leit.o, 
Pil•es Jo'erJ•eil•a, Nogueira Pltranagu:\, No· 
guelra Aecioly, ,Joiio Cm•dolro, Almeida Bar· 
roto, Alvaro Machado, Sigismuntlo Oon- A p1•oposlção da cama1·a dos Deputados, 
ç:tlvos, Manual Duarte, Olympio Campos, n. 9, dPste nono, manda dispensar dos oxamos 
Coalho o C~mpos, Vi;ogillo Dam~tzio, Slqueil•a prat.lcos, do quo cogitam os arts. ns. 28 o 29 
Lima, MaJ•tins Torras, Lauro Sodré, Bnmta do Regula monto do 31 de março de 1851, os 
Riboil•o, Follciano PcomL, l'l'l1ncisco Glycorio, officlaos e pm~as do exercito habilltac~os com 
Urbano do Goul'êa, Jouquim do Souza, Mo· 0 cur;o das ~trmas" que pertencem, 0 deroga 
tollo, A. Azm•cdo, Vicente Machado, BJ•azilio na parto rcfoJ•onto ao assumpto a lo! n. 39 A, 
tht Luz, Gustavo Richard, Folippo Schmidt, do :lOdejanoiro do 1892. 
Horcilio Luz, ,Julio F1•ota o lt:mill'O Bar· A commis;ão do ~!alinha c Gnorra nnda 
collos (38), ··- tom a oppor a ossa Proposição, po1• isso quo 

Deixam do comparecer com causa parti- olla rost·~bolccc o ,justo valor dos exames 
cipn,la os S1•s. Nilo .. Pcçanha, Constantino pratiCúS das arm ts, t'oitos om auno~ succossi· 
Nor•y, Pacs do Carvalho, Mannol ll:tmta, vos por oflloiao~ o p:aças que ostud:tm na 
Alvaro ~lcndrs, Forroira Charcs, JosO Bor- Escola Milita!' o se habilitam nos respectivos 
nardo, Pedro V olho, Gama o Mollo, Rosa o cu1•oos. 
Silva, Herculano Bandeira, B. do Mendonça • Elfoctivamcnto a habilitação no cur~o das 
Sobrinho,· Martinho Garccz, Arthur Rios, armas só O adquirida nuquoila Escola depois 
Ituy Bni'bosa, Cloto Nnnos, Thomaz Dolflno, de satisfeito o art. 84 do sou Regulamento 
Vaz do Mel! o, Buono llran~ão, Lopos Chaves, o qual, como bom pondoi'U a Commissãu do 
Alfredo lmis, l!odi•igucs Jardim o Joaquim Mal'inha o Guo.'i·a da outra cas.L do Con
Murtinho (23). grosso, onvo:vo um programma ~o in;truc· 

E' lida, posb om discussão 0 sem debato ção bas:anto c~tons~ om quo cstuo compro· 
npprovadn a acta da sessão antorio1·, \'3gf.ldas as exrgoncws do Rcgulamonto do 

Assim sendo o nenhuma razão pluusivcl 
O S••, 1' Sccrctnrlo dií cont:t do existindo para quo se continue a exigir, na 

sPg11into conformidade do Rogulamonto do l85J,novns 

EXPIO:OmNTE 

Officio do Mlulstorlo da GuCI'm, do 19 do 
corrcnto mez, tJ•ansmittindo a moosagom 
com quo o Sr. P!•osidonte da ltopubllcal'CS· 
tltue dous dos autographos da I'ISoluçiio do 
CongJ•cs.io. Nacional, quo sanccionou, l'Ointlvn 
:1 abertura do cradito oxtraordinarlo do 
54:540$784, pa!'a occorror ás dospozas com a 
l'Cconstrucção do )Javilhno <Ueodoro• do 
Hospital Contrai do Bmzii.-Archivo.so um 
dos :tutographos o communlquo·sr. á Camara 
dos Deputados,- romottendo-so-lho o outro, 

RopJ•asontnçiio do ~lguns alumnos da. Es· 
cula Llvr•o do Nautica o Maohloistas, quo so 
dlzom plouamonto autorizados peht sua dlrc· 

· ctoria o por delogaç~o do; so11S collcgn~ dos 
'cursos de Pl'OP'll'lltor!os, cont,r:t o pJ•ojocto 
apresentado na Camnl'll dos Deputados pelo 
Sr•. Deputado Paul:tltamos, l'ülil&lvamcoto á 
c:1botagcm naciunai,-A' Commi8sào do Fl
Dltnças. 

OntJ•n do Club dos Olllcla!B da Marlolm 
Mercante Brnzllelr:L eoul!•:. o mesmo pl'O· 
jocto,-A' Commissiio do l'in:lnças. 

O 1!!11•. ~' Socrel:lwlo lô o vno 11 
impi•iml!• p.tt'll ontt•ttl' na ordom dos trabn· 
lhos o sogoin tn 

provas de oxame do quem j:l as dc11 cm 
abundancla porant.o commissõcs nomeadas 
por um ostaheiccimonto d4iostrucção supe
rior•, como a a gscola ~l!litar do Brnzil, a ~ 
Commissão do pal'JCOr r~voravol 11 propOSI· 
ção da Cnmam o opina que o Senado a 
adopto, 

Sala das Commlssües, 20 do aJ<osto de 1903. 
~Almeida Barrelo,-Jl\Jiippe Schmidl, relato!' 
-Julio Joi·olo, - Pir·es Fer·r·eir•a, - Be/(or·l 
Viei1·a. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 6, 
DE !903, A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

O Congresso Nnc!on~l resolvo : 
Al't. 1 .' Silo di;ponsadoJ.dos oxnmcs pra·. 

tioos do que cogit~m os ~rts, 23 e 29 1!0 re· 
gulltmonto do 31 do março do 1851, os olll· 
oiaos c Pl'UQitS do cxol'oito, compotontomonto 
habilitados com os respcctivo3 cursos das 
armas a q11o pm•tonoeJ•om. 

Art. 2.' Ntl pa1•to 1'oforonto no nssumpto, 
fica doJ•og:t•!n alei o. 30 A, de 30 do jtluoh•o 
do 1802. 

Art. 3.' Revog~m·se ns disposlçõoR om 
contJ•:u•Jo. · 

Camni'a dos Doputados, 4 do julho do 1003. 
-F, do pau(a O, Uuimm'41!s1 pmsidont~o.-
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' ANNA!lS DO sgNADO 

---------------------------------~--------
..1/mmel dtJ .. :Ue11car Gttimal'rTos, 1 o Sr.crotu.l'ÍO. 
- Tltoma~ ljom1JCH Pinto ,tcâofy, '.!..0 Sucre~ 
tat•io. 

cap1•icho do sous govm•nadoros o do Oovorno 
Fodot•nl, som quo p:m1 isso hoj.l desculpas 
toloi•nveis. 

CI•cio quo a Gamara tios DoJ>ulndos ost:t 
O l!ólr. Bnrn ta Ribeh•o (')-SI', dosl41cada do dill'erJnt~s mombi•os rln sua I' O· 

prosontação, o não soi q110 so augustiom os 
PJ•os!donte, niio serão precisos largos com. govor1mdoros dos Est,ulos por tal falta, nJm 
montarias para justillcal' a noceisldnd'J- o cogitam do suppri!·a com promptlúão; . 
ou dü•,i mesmo- a urgnncla ilo projecto do llSlo r .• cto qwtso dlt nos ll;tados roproduz. 
!ui quo vou tora honra do submcttm• '' con- so agora na prop1'h s~do do Congrosso, som 
sidomção do Sanado. quo tenha provoc~do reparos nom r.•clama· 

Dia a dia, momonto a momento, o Con· çüc; si não do mais obscui'o dus seus mom
grcS.lO Naeionnl perde o Ioga r quo u Cun>tl· b1•os, um dos ropt•cson tanto; do Distt•ioto Fo· 
tu!çiio llto rosorvou na organização inscitu· dei'U!, 
eional do pair., par11 tornat'·SO como quo uma A vaga abort~. 81•. l'l'osidonto, na rcpro· 
poça •lo ornamont:u:ão •lisponsavol, s~cJ•ifl· sontacã.o do Dislricto. occorrou no dia 20 
canelo o prestigio quo dovia cxoi'CO!' nos ne- do maio o str a :·l do jullto, quando jll· so pJ
goc!os puhlicos o, assim. 11 cvnlidcraçiio c de1•ia tct• roal!zado a oloiçiio, si o Congw.;so 
ro;poito com quo so dovuria impor ás homo-· Narional m:LOth·esso a posição r1ue lho dou 
nagens do paiz, a Cun>•.ituinto do or~ào da soberania n.~. 

Parece quo é tompJ ,,0 ponsor na si- cional, fui marcada uoya eleição. . 
tunçio extrnordinaria ele desc:·odito, a qu~ _Só a~ do .Julho, rop1to, marco u-so n. olOI· 
vno ficando roduzido o Cengrosso Nacional. çuo, nao P·'!' .so ter cm coostd?mçau ?S 

Ainda hontrm Sr. Presidente cu via com pr~zos d'!_ lc•, mas por um caprwbo ~UJa 
grando espanto,' roproduziúo Jl~l' todos os o.t'Jgem 0110 so. cooboce, nem so poder <I JUS: 
orgãos da imprensa diaria dosta Caplto!, 0 t1fiear, }lllra o dt~ 16 do agosto, Isto ~. quas1 
assombro, a a•lmiração provocada polr/ facto moz o ~01° dopo IS: ~ 1 .. 
elo tor um illust1•o roprosent,.nto dil Ca· Por CJrcumstanc:as, quo ~·lD vem ao ~~~~o 
mara dos Dopu'tudos, polo ~stado ila Bahia, ana!ysat•, do novo. ngor11 aehou·so n olmçao 
ousado toea1• om um ]n•ujocto do toi, que so m~;·cadn para lG do o agosto,. . , " . 
diz inspi••at!o poto Podo!' Executivo. Estamos liJJO a .1, o ~~~11,, alé u,~ra o 

' . Govoi•no nno marcou ole:çuo ]tara o Dls· 
Tanto ba~tou para snspoitnNo,t!cs•lo lo~.o. li'icto l•'cdoml, o, segundo consta da hn· 

que~ pos1ça? toma .h n.a . avançada da diS· pronsa diari•l, c !ln só se l'oa'iz~r't " 20 do 
cus~ao polo I!lnstJ•o o di.itmr.to ropJ•r.snnhnto sotcmbro, sem ou so SILiba que motivo do 
da Balilll toas~ cons!doi'ada sy_mptoma do ordom publlca, 011 razão de intorosso naeio· 
que, nas fi!o!ros da rop1•esontaçao da•tiHI~C na! justillc•• some!banlo prótelaçiio, co'm 
Estado laborava o poosamonto do oppos1ç.1o offonsa dos direitos da Naçiio o do ro.•polto 
ao Governo. que HO devo tt•ibutlll' ao Podor Loglilut.vo. 

Não mo causou menos assombro vot• tam• Parece. mo, Sr. Preoiflento, que esta situa· 
bem quo todo.i os oi•giios da imprensa nss~- ç.ão 6 crea~a pela noss:1 !ndilfoJ•onca, qno 
gnalaram, como symptoma gravo e digno do v .o entregando os destinos do paiz !oteil•o, 
fixar a attooçiio, a circnmst:mcia insignH!- sem a ftsc~lização dlr~cta aqu.o nos olt.riga a 
cant,e do havor um outi'O Doput11do podido a Consl!tu:çao;:l. dl:ec1•o o, SQJR·molictto Ui-
voridcaçiio de uma votação ! zor, 1L fiosorlontaçao do Poder Executivo. 

Do modo que, pola CJndoscondoncla cui· 
posa o injusttficiLVel do Congrosso, nos vamos 
co!locando om nlvcl qno não o o do OJ•giioda 
soberania mciooat, dando onsojo a quo sn 
pense que noru mais direito tomos do ponsal' 
e agir Uvromonto, como poç~ ossonclal no 
mecanismo lnstltuctonai do ]>nir., · 

Uma sorlo do factos, Sr, Presldonto, oon· 
COI'ro para esta situuciio do despi'ostlgio o 
dosoonsidoraoiio om quo vao callludo o Con· 
gt•cs>o Nucioud, o não ll, cn\t•o outJ',JS, o do 
monor infiuonoia.no osph•lto puulico, a to!J
rancla o iudl!foi•on~u com quo nos confoJ•· 
m unos com 11 ILtt.itudo dos govol'nos, doi· 
~nn.to do p!•ocnchor os c!ut•os 'tu o :;o aiJI'OIIl 
na. ropl'csont!IÇiio dos illflill'ont.o.9 1\sll~rluA, 11 

Si o OovoriJO não da ao toxto da lei n ln· 
torp••oto:~ç1o a que 'tl_óbl'!g.tdo, ao Congrosso 
com pote intervi!•, pll•n ftlZOl·a oxecutar lm· 
pedindo qu~ o immedialamente do art. 6l tl11 
!oi do 1sn2 fiqua subordinado (Ls cil'· 
cumstnncias do momento, pois ó Có1•a do 1lu· · 
vida que ILS e!oiçõos pmL supprir ns vagas 
~o Congresso Nuelonal estão obedecendo 11 
osia politica du camplnario, . que vae ni'I'US· 
tando 11 Naciio a uma ct•iso tão ~rnvo da 
qual não sol si b:lvOri\ b1•aco forte quo a 
~~ll'e. 

PaJ•ocJ-mo quo o projoct.o do lei quo touho 
n. hom•tt do snbmottm• á'considm•:tr;üo do SOIHL· 
•lo, al.~on~on.lo ao into:·o;so du Congi•osv N11· 
clona!, op~iio·so 1\ intorvonçüo ln,iust!Ocllvol 
rio !'odor io,xocutivo no D!.~tl'icto Pc•ioml, o 
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dvs ~:ovm•nadorcs nost•espect.i vos Ect·1dos, pela 
qunl1tdiam-sa as olaiçõcs desl.inadas ~ snp· 
prlmil• vagoas até quo so organizem os appa· 
ralhos do comp1•essüo com quo so contu. suf
l'ocllr a opiniiio do oloitornrlo. 

Peço a v. Ex. ~uo·m:mdo buscara pl'Ojc
cto a quo me refiro. 

O I!!•·· Presidente - O projecto 
fica sobro a Mesa para cumprimento do tri· 
~uo i·ogimental. 

O Sr. Froneisco Glyem•lo (•) 
-Sr. Prcsidontc, o nobre Son:tdor polo Dis· 
tl·icto Fmloral considerou isoladamente, pat'·. 
cialmonto, um assumpto quo ti cJmplcxo; em 
vez do nobt•o Senador, pm•d .o-mo S. Ex. si 
assim mo exprimo, o dccl:u•o que ti sem em· 
bat•go do muito respeito que dovo á auto· 
ridndo politica o moral do S. Ex., si em 
voz, ropit.o, do nobt•o Sonadut' d:u·-so ao Ira· 
balho de t•edigir um projcct.o do lei plrclal, 
mat•cando eleição, tJUO!' dl7.01', legi;lando em 
hypothesc,sa llignassc doapros~ntat• um pt•o· 
jec .o rogulandu todo o nos;o s.rstema eleito· 
rai, molhot• .teria S. J;;x. servido aos ln teres· 
ses gor•aus da Republica. 

Sobro a Mesa ano seio das CommissõJs, 
l1a um projocl,o do lei nmrc:tndo precisa· 
tmnto .. , 

O Stt. BAM'l'A Rrnww - Htt mais do 
um. 

:o Stt. F'ttANOisco GI.YcEnto- .. , o:sos 
pJ•azos o uoilos dolimitando·ôO · :1 acção do 
!'odor Exooutivo. 

O qun ha, t•oalmonto, n~o pt•csta. 
O Sn. BARA'rA ltmEmo- Basta-mo esta 

declarnçio do V. Bx. 
O SR. l~t\ANC!Sco ÜLYOEI\10 __ Ntt g~norn· 

lidado dos . casos, os homens politlcos do 
Bmzil actual dizem q uo logisiM• iobro nm
torln cleitot•al. ú imHii, o dosso ponstll' ú o 
dlstincto futuro governado!' do Jlstado do 
Amazonas. 

0 Srt. V!Cl~N'I'E MACHADO-DO Amazonas, 
niTo ; do. Pat•nm\, , · 

O SR. F'llANCISCo GJ.YCF.TllO- Niio h:t. que 
o.<pantura confusão entro Paran:t eAmazuna~; 
tr~tn·se do dons gra :dos rios quo limitam 
as nossas ft•ontoira~ do sul a norte ; dons 
gt•nndos listados, ambo.~ sorvlrlos pot• d1111d 
poiltlcas igunlmenta ostlmavoid ; /'\ so vil, 
portanto, quo a confusão ú porre lamento 
j ustificu. vol. 

Mas, S1•. P,•ositlantCJ, como ia dizendo. 
atiiJ•mam ossos homon~ publicas qno !llnntlL 

legislar sobro nssumptos oieitm•ncs; que a 
li bordado tios m•nas, <JUO o ro;pcilo ao voto 
tio ciJ:ulõ.o ti um coso dopontionto, monos da 
intm•ren•;ilo legislativa, do quo da educação 
illllivitluai o polit.ca; outros ontcntiom quo 
não, que ~ indi;ponsavol a intorvonr;ilo do 
Poder Logislutivo curat• do t•agimon oloi
tot•ai, ostabciccondo lois o condições para a 
molltot• apul'Uçiio do voto dJ cidadão, o para 
quJ so poss.t assim chegar ti. verdade eloi· 
torai. 

Nusto estado de confusão das llnguas, eu 
nilo sei par•a ando pendor. Pertenço ti. oscoia 
daquellas que se fiam monos na chamada 
oduca.ção uacional do que na lntorvonçiio do 
Poder Legislativo; o, nesta sentido, tive a 
honm do apresentar ti. consideração do 
Senado um projecto do rol'ot•ma eleitoral, 
pr .. jecto quo não toni tido andamento, se· 
gundo acCÓI'do commum entro os membros 
do Sonatlo, afim do quo não hajtt encontro 
do votos entro os desta. Casa e os da outra do 
Cong1'0~so, 

O que rlfóra de duvitla, portim, ~ que d 
que odsto na lagi;laçüo oluitoral, cornpl'O• 
hnndendo ahi o quo possa haver do educação 
nncional;niio presta para cousa algum~. 

Os govomos loc~cs, do accôt•Jo com o go. 
vm•no Fodoml, fuzem. n. designação do De
putados u 1\o Sona,lorcs; o po•lut· verificador, 
sm•vindo aos mos: nos intorus;os, sancciona 
ou niin sauccion~ o quu fazom os Governos 
locacs o o Govot•no Federal. 

E' ci:u•o que, falland.J assim, ou não mo 
esqueço do l'uspoito que devo ti. Casa pa1•la· 
montar a quo pat·tonço; ti claro quo devo ter 
sompt·o prosmtos as minhas t·esponsabilidll
dos cm roLtção no jogo, por ora anot•mal, !las 
instituições; o rooeio muito quo, fallando 
assnn, ou seja ot·~ão, antes do algum roson
timonto, ou pt•oconccito, do q uo o_xposltor 
do observações do factos vur.ladoiros. 

Quando lilllo, ao Senado pt•incipnlmonto, 
sompro tenho cm vista a minha con•.ingon· 
cit1 pessoal. Tudo quanta digo submotto an· 
tos ao exame o !\ sancção do Sonatlo. 
·Mas, Sr. Presidente, o quo ú verdade é 

quo o rcgimen oloitol'ai oslt\ complotamont,o 
do,ncrod i tudo pot• culpa do poder v•Jrifioa· 
dor, por culp~ do Governo Fo-loral,par culpa 
rios gorornos Oltarluaos o por culp:1 .:a do.jJ· 
1lla do povo quo vota. · 

O Sn, Cm~wo E CA~rros-Quo ú o mais 
lnconselonto. 

O Sn. F'n-~Ncrsco GL\'CERio-Mas, pot• esta 
ou pJr nqnoila t•aziio, ú fór•a do duvJdtt que o 
t'Og1mon oieitarai estrl ,,osaot'e"itado. 

O Sn. liENRI<iUF. Cou'J'INIIO-SoiJI'otu!lo por 
causa do 2' esorutloio quo nqnl se fuz.. · 

0 Sn. Ftt~NCI>Co GLYOElt!O-TaiUbom con• 
cardo com o nobt•e Sanador. Mus o quu -~ 
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vordauo thtue nos achamos o;n uma si lua· 
ção dopioravol. 

Ntle devemos so~ homens Mót•ios, graves; 
devemos pôr, quanto possivol, do accôrtlo, 
nesta situação, as nossas palavras com o~ 
nossos actos. · 

ranç~ do I?Vat' p~.~·~ o smt Estado noras cos
tumos olmtot•acs? Poilnloi niio il o assento 
do;sos m~smos eostumos 1 · 

O Sn .. A. A~BREoo- O h mrado Senador 
polo'Distt•Jcto Fodor.ll .apresentou um pro
JOC\) _no sentido do so mlndat• procodor ;\ 
elmç~o, o no omtanto a lei 6 cliu•a. A 
cloiçao deve ser foi ta immcdi«tamcntc o nada 
mais. ' 

Não tl dl•no do Senadorua .da Ropublioa, 
do Deputados da Republica, quo no> conli.>r· 
mornos com o estado actual. das cous:ts pu· 
blic:.a, quo ~ ass!gnalado por todn a gonto 
como um estado do mentira. . O Sn. FRANcJsco GJ.YCERJO - O aparte 

Sr. Presidente, nlnguom ouoa di, render o do nobt•o Sonadol' P"t' Matto Gt•osso, Sr. PI'O· 
·catado actual d·.t h•gishtç[o eleitoral do ~ldent.ç, paz termo 1ls OJnsldol'nÇÕJ> quo mo 
Brazil,é vordado;m:ts tn.mbom tl Vurdado quo JUiguo1 n~ ob1•igaçii:o d• fll'wr. 
nin•uom ousa atrrontar os&o cstmlo, apro:mn· Vou considoral' a parto do discurso do 
tando ~or~t·mu.s. Pa.roao quo os~amos do nobre Sonadot• no que l'Cspaita ;t responsabi!l
plono accôrdo, quo nos atfoi~oamus com esse 4ado ,do P~der llxocutlvo,actualmonto,nuanto 
Ollado, que é um o;tndo de desordem moral, a. d0$1gnaç>w do dia pat•a a oloiçiio no ~· dis· 
do mentira social. · trlcto desta Capital. 

O SR. Gor.ms m~ CASTRO- E' pona que dO i nobre Senador ~onsa que, segundo alui, 
.V, Et. diga isto o niio ostoja do aocõrtlo d'Z a sor immod!u.Jamonto do>ignado o 
commigo, vollndo a>.tas lois, 1 pu.ra ~ n,,va oletça.o. . 

0 Slt. FrtANCJ~CO GLYOI~R!O - St•. Prosi· di~ a.S~i. ARATA RJBElRO - E' .isto O qtm 
donte, a.pt•osontet um prJjocto do rofot•mtL 
cloitora!, o apresontoi·il quando a minhas!· O SR.. FR.AiicJsoo GLYCEHIC- Mas o Podar 
tutWiío pessoal no Estado mo ó do todo favo· l>xeoutivo podo tm• razões 1lo poso quo lho 
ravel. Eu não dependo do voto do cidadão dotermiQam o adiamento ,:a elolçiio ou o son 
·p;1rn. sor roolelto; bilSta n confol•mhlado do ospaçamonto. 
·vista om que ostou com todos o; directores O Sn, BARATA Rw~mo - o Poder Ex· 
·politicas do mou E>Jtado. ecutivo nunca tom 1•azões para l'tilbrmat• a 

Deveria, portanto, estar calado, c· nfor• lo!, 
mado. Todavia foi o mou primeiro acto no O SR. FRAiiorsoo a1.ro1mw ·· _ Pótio . 
. Sona.do •• ; - QU110do o Podor Exocutlvo detet•mina uin 

O 811. GoMES DE CASTM-Ciama,nc cesse~. pt•nzo cm·~o, elle tom provisto todas llS cir-
0 Sn. FRANOlsco Gr.YcEmo - ... aproaen· •lUtnitanmas que podam· aocorrot• antes t durante o depois da cloiçiio. . ' 

• at• um projncto do roform:L oloitllral por· Nnm so compt•ahondo qtto o logísht.dol' do· 
quo, si ll vot•tlade quo oston do accôl·~o com a croto um acto do sua exclusiva compotoncia 

. situação pollt!cu. da União o dos IMados, tl som pasar os tas clratunstilnciu.s,· tio modo 
tambem cm•to r1ue niio estou de aticôrdo com t i a minha cons~ieucia. que Ll o prap:·ío Podo r Lo•islati vo que, po· 

dtndo pr~vilntonte .u!!l prazo para doslgn:~· 
O Sa. Go~rEl DE CAsrno-Muito bom. cao do d1a da elorçao, disse: immodiata-
0 Sn. F1tANCISOO GLYOERJO-.Tamals tomo monto, 

assento noata catloil'il, quo mo M coofot•ida, Não foi som 11\guma razão quo o PodO I' 
com uma satisfaQão completa. Natut•almooto Lo nslativo liSDim so pt•onunciou nu. redacçiío 
sinto· mo orgulboJo, satisfoito,do ter· uma oa· tln.loi. · 

· dolt•a na t•oprosentnção nacional da Repu· lrnmoJiatamonto-quor dizer quo o Podor 
· bllca. · Legislativo, na impossibilida•lo do mal'Oat• 
· ·Sinto-mo or~ullloso, satisfeito, mos niio um tlla, usou dosso vocabnlo. 
complotamonto sltisl'olto, pm·quo aqui nflo O Sn. 01,1'Ml'lO ,,E C.tlll'OB-Mns-immn· 
JlO<lom penott•ar totlos qtumt.os toom tlit•oito dintr~monlil-niio quot• dizol' ndinmonto. 
o olomentos oloitoraos, pm•tJUO 11 nossa lo· gisloçii:o a Isto so op11õc.. . O Sn. Ar.m:aTo GoNr:Ar,vr·:s-Quel' dizot• 

som domara. · • 
. 0 SR. V!OEN'l'E MACUADO-NÜo é .IL logiS· Jaçlo eloitoJ•al. O 81\, BAJ\ATA. Rmr.mti-A loi usou do 

unico tormo do quo podia u;al' como absolu· 
O Sn. A. Ar.EnBno-São os costumos. to-immcdiatamontó. 
0 SR. FRANOJSOO 0L1'CER10- Ül'a, poJo 0 Sn. FJ\ANCJSOO O!.YOimiO-Mas niío n do· 

ltrnor tio Dons I Qtn~ndo é quo o nohJ•o Se· finltl. A dal'-So n iuiol'Jiroltlç[o commum ao 
natlor JIO!' M~<Uo G1'osso h:~ tio t~r 11 uspo· voo~lrulo, desdo que se dá, ,1uo so opem um 11 

·.: 
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vag~. no dia soguinto so dovo dcsignr1r o dia 
para a oloição. 

MtiS, snppJohamos quo o Poiler Executivo 
so encontr•a rlnanto do uma lmpossibllidado 
do caracto1• lt•roductivol1 

O Sn. M,\1\TtNs Tonnt>s-Por exemplo! 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-!'OJlO, fomo, 

guorra. 
Ult SR. SENA DOn - São mo tiro> do força 

maior. - · 
O Sn. MARTINS ToRnEs dá um ap:u•to. 
0 SR, FRANCISCO GLYCERIO- 0 nobt•o So

n~dot• pelo ~stado do Rio diz quo são moti
vos do forç:1 maior, o o honrado Senador pelo 
Districto Federal .diz quo a ninguom é dado 
dlsUtlgulr onde ha loi. · . 

0 SR. B,\1\o\T,\ RJUE!UO - Poço a pala· 
Vl'ít, 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-OS nobres Se" 
nadoros estão om dosaccôr.lo segundo as pai' 
xões o os interesses do momento. · 

O SR, MAnTINS TonnEs-E V .Ex. lambem 
·est~ em dosaccôrdo cJmnosco, segundo as 
puixõos o intot•esios do .n10mcnto •• , 

0 SR. FMNCISCO GLYCEiuo-Eu não tenho 
intoros>os no caso, não tenho vaga a proen· 
chor. O defeito, portanto, est~ na lei. · 

O SR. MARTINS ToRRES-... o defeito está na 
significação da p!Liavru-tmmedliltn,monto. 

convooaçiio tio Poder Executivo. g esta é a 
rogra. Portanto, o nobre Senador pelo Dil· 
r.ricto Fcloral, nosto ponto, paroco·mc, não 
tem razão. O Poder g~ocuUvo tm•i!. lá suns 
r1tzüos pat•a não ter dosign<1do o dia da nova 
eleição immcdiatamcntc, si é que por immc· 
dia/amonto si devo ontonder o dia seguinte 
áquollo om que so 1lor a vaga. Todavia, si 
ou fosso Governo, procut•arla, lntorprotltndo 
a lei, marca~• immodlatamtnto n nova.olci· 
ção. Mas isto <JUO ou faria, segundo o deter· 
minação do mort animo, não mo a~lmo a 
soggorlr ao Poder J~xocutlvo, quo podor1i, re· 
pito, ter razões muito PI'ocedontes o solidas 
para demorar a designação d:t nov~ A[~ição. 

Eis, Sr. Proaldonte, o que tinha , dizor, 

em primeiro Jogar, mostrando a nocossidndo, 
não de uma t•oform·.l parcial, mas do uma 
reforma completa, no syotoma eleitoral o 
om segundo Jogar, pJrmittindo-mo a libor· 
dado <Jo defender o Podot• Executivo, o que 
constituo, pot· via do regra, uma tarara dif· 
fiei!, t•azã; por quo mo Incumbi della. 

Tenho concluido •. · 

·O Sr. Barata Ribeiro - (•) 
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., Sr. Pt•coidonto, ouvi, com ·a maxima atton· 
ção é com o respeito quo mo meroco o illus· 
tro roprosontnole por S. P~ulo, as consido· 
l'iiCÕes com quo S. Ex. denunci~ ao Senado ' · 
qual sot•á sua att.tudo quando vier 11 dis·. ,. 1 .. 
cussão o projJcto quo acabJi do tJr a. honra : 1 
do apt·~sontat• á consiJoração desta. Camara. ... ' · 

0 Srt. FRANCISCO GLYOERIO - Sl vier J 
anCo3 d~ Nfot•ma oroltot•al, pódo contar com ' 
o meu voto. · 

0 S11. FRANCISCO GLYCERIO-Tanto está na 
'lei, qu~ o nob1•o Senador pelo Di~tricto Fo· 
dera! acaba de apresentai' um projoclo de 
lei marcantlo prazo corto, mat•c,m,lo o dia. 
Logo, ha vaga na lo!; o legislaliot•, portanto, 

'niio so sentindo porfoitamonto apto para 
detet•minar um dia oxacto, deixoú Isso IIQ O SR. BARATA RIDEIRO - Ah ! Então, .,,. 
arbitrio do Polm• Executivo; osto, portanto, desde jti conto com a approvação do pro· 
po~o se cocontt•at• deante de uma bypotheso jocto, porque a reforma oloitot•al, St•. Prosi· · 

1 

", em que soj1L obrigado a adiar... ilonto, tenho esperanças quo ficará pll!•a as > ' 
•o SR. MAI\TINS TonREs.:..No caso do uma italondns gregas, · ... 

revolta, pot• exemplo, . Sr. p,•esldonto,. não é, um motivo plr~· :: 1 

.O SR. FRANCisco GLYCEnto-•.• sim; no doix~t· doso tomat• pt'OVJdoncla~ a respeito ::: 
caso de uma revolta, como a· do IB03. I! tios luctos que occot•t•om em mato ria _!lfelto· · ·•. 

· bypotbeso quejustlllca o adiamento do tudo, r~l, o que l,nfluem sobro a roprosontaçao na- . , 
pot•tanto , o vocabulo -Immedlatamonto- cwnnl, a Clrcul!lstancla ~o se tra~ar nosto . ,, 
usado na lei, não tlasslm obrlgatorlo. momento do rolprmat• a lo1 do oleiçoos. 
·· A loi dovi11 tm• dosignado prol'lnmento o 
momonto pal'/1 11 eleiqão. 

·O SR. M,\!ITINS ToRRES-Não tl obl'lgatot•lo 
prazo algum nos cusos do força. malot•. Por· 
tanto, não pt•ucedo o argumento, 

· , 0 Sn, FRANCISCO GI,YOEIUO-Niio; QUando 
a lo! dotot•mina um pi•azo corto,· pat•a quo, 
dentro dollo, so procotill ti ololçito, Cita in· 
depondo rio Govorno, porque as mosas olol· 
tol'llo,; so ronnom ln<lopondeutmnontu do 

Não <l.úo ago1•a. o~to movimentO. O ann° · ' 
p.1.ssa<1o, o ontiio digno roprosont.~nto do E~· · " 
tndo do Minas Oot•ne>, o sr. D1•, ·Gonçalves , 
Chaves, reclamou pot•anto o Sonn.do pa1•a quo ... . ,:';u; 
(osso lindo li discussão. um projecto do lei, 
que durmin socogada e longamonlo, hn dous 
unnos, na pasta do uma das CommlssõoJ 
dos ta Cnsa, n ospo1•a do parecer. 
Tr~von·so ontiio um Jlgolro debato entro. 

os momb1·os dcsSIL Comrniss[o !l <~'lllOlio il·, 
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nstra roprosontan to do Esbrlo do Minas, o, 
aílnal, voiu o llro.iocto á diS·!US8Õ.o. 

Por essa occasiiio, tive on ensejo do apre
sentai' 11 consiilornção do Senado um pt•ojecto 
iUbl!_titutivv áquollo. 

Nao é, portanto, bom exacto que niio iwja 
fli!lguem quo tenha coragem de alfrontar a 
situação politicl do palz, Pl'ocut•andp rofor. 

·mar a lei eleitoral, porque, si niio houvessem 
muitos politicas com igual oriontaçiío, ou o o 
ltonrado Senador por S. Paulo formaríamos 
um grupo, pelo monos do dous, o não ó do 
crer quo deixassem do nos considerar •.•. 
clyuem, 

0 Stt, GOMES DE 0.\STRO- E nom so~iam 
dons luminm•cs ; sot•i:uu dous holophotos, 
(lliso.) 

O Sa. BAR,\TA RtDF.lRO - Agradecido a 
V. E~. pela parto que mo toca, 

Mas o quo RO notou, Sr. P1·e~idonto, cm 
relação ao esforço do nobre ropt•osontanto, 
na quolla ép;;ca, do Estado de Minns, foi o 
mesmo que so está observando agora-S. Ex. 
fez uma gt•ande tentativa, pvrém uma 
tentativa absolntamecto impt•uductiva. . 

O substitutivo que naquolla occasião tivo a 
honra do 'submett~r á consideração do So· 
nado nem logrou ser considerado objcc;o do 
dolihoraçii.o. A maio do ,llunoio posuu ontão 
sobt•o os ~rojectos c a olo;ção ro:.liwu·so pcl:L 
antiga lot. 

Agora, na Camn1•a dos Deputados, agiltt se 
· parallolamonte com o movimento do honrado 
~enador por S. P.IUlo, nesta Cas!t, o mc~mo 
pensamento do rofot•mar a lei oloi tom!. 

O proJecto do S. l!:x. já aqut tovo um 
substitu<.ivo, apt•osont:LJo cm pt•imoira rlis
cusS~io e os dons est[o em poder da rospo. 
elivn. Commissão para dai' sobro ~~ombos pa
recer, 
N~ Cnmat•a., a discuw va.o !ou lamento, do 

maneira que não d do esporar que tiio cedo 
chP.guo por efla approvádu um pt•ojo~to ao 
.Senado para 'illO, Jundillos todos, ot•gnnizo·so 

' afinal a Jol quo cort•osponda á fljpiraçiio 
nacional, tht qual so fazilm apostolas os diil\l· 
rante~ rctn·esentan r.es dos gst~.dos no Cot•po 
Lo~islativo. · 

Emquanto l~to sopas a, o omquanto ospo. 
l'<Lmos a nova loi, pot•guntarci: sCJ'IL ndmis· 
sivel, sorl\ tolornvol que o Congt•esso Nn
eionnl continuo nn mesma situação om qno 
so acha,, a <lcspoito d:L lotll'a o~p1·ossa do 
ar!. 61 da loi do 1892? · 

SI 6, Sr. Pro.idontc, Isto é muito grave. ú 
gravL<simo, o tant•J 1nais que o caso não O so 
do tmnsgt•ossão do lei, mas do violação do 
principio constituclon~l. 
' No art. 17 da Cunstituição Federal iíst:t 
toxtu~lruento csçt•lpto : « Art. 17. O govor· 
nador do Estado em cuja repl'csentação se 

......... 

dot•om ragai por q uaiQUOl' causa, lnclusil•o 
l'Onuncia do mandato, mandat·á immcdiaia· 
mc111c procedo!' a nova oleicão. » 

A lei niio f~z muis do quo reproduzir .os 
termos quo o legislador ccns~ituioto havia 
empregado. · 

A despeito do ser um preceito constitucio
nal, os govot•nos são absolutamonto indlfc-
rontos <L lei o 4 Cons&itulçii:o. . 

0 Sn. GOliES DE CASTl\0 dil um aparto. 
0 Sl\, BARATA RinElRO- Não a'dmitto 

St•. Prosidonto, que buja cü•cumstancla. al
guma em quo o Chefe do Poder Executivo nos 
Estados, ou neste disll'icto, se arro~uo a 
compolonci:l de altot•ar o J'egimon das loi3 
o do violal' a Constitui~ão. 

O Podot• Executivo não tom autoridade 
pat·a dorogar leis, o altoral-as I! revogai-as 
011 det•ogal·as , com potencia. esta· que Só 
po1•tnnco ao Podm· Legislativo. 

Discordo, pois, complotamonte das bypo. 
thosos suscitu.das pelos · ho:1ra.dos Senadores 
do S. Paulo o Rlo do Janeiro oomo alto. 
nuantos do adiamento indefinido do elei
ções; niio, Sr. Presidente, ~uando occorro· 
rem got•aes convulsões polit1cas, revolta oti 
commcçücs intestinas ou as grandes dils· 
gmç.1s publicas, peste e fomo,~ que a Naçilo 
maiot• no~essid11do tor1t <!o esfnrço conjuncto 
dns orgfw~ do sua soberania para sal vnl~a, ó 
quando mais urgcoto o ímp1·osciodivél so 
tormw~ que funccionom todos os seus app~ 
!'Olhos instituclon/lOS elo Governo, 

Em· taes hypotllosos, ai nua mlis do quo 
em Olttras, não so devo cJnsontiJ• que o 
Poder Executivo desfalque a roprosontaçiío 
nacional, deixando do pro·mchm• vagas que 
tanlmm occot'l'ido, porque bom poderá acon
tecer q_uo esse plano ebodeç~ a interossos 
con~ra,·Ios aos da Nação. · 

Estu.s situações imprevistu.s o desgraçadas 
antes aggt•avam o acto do Governo quo pro. 
tuJa a eleição, do, que o jus·.iftcam • 
. Nossos momentos, mais do quo em outros, 
ê que n i'óaeão tom necossidado do ostat• ln· 
tog1•alme:Jto propa~·ada par~ agir,· tu.nto 
mais quanto a hat•monla dos seus .poderes 
pt•csumo o concm•so do Iodos, o o Poder ~:x
ocutivo nito tom nutoridadc para rlo!lbornt•, 
mas apenas p~t·a cxocutnr. 

Eltsoi bom, Sr. Pro;idonto, que se esid. 
cuidando em rofol'lllar a Joi oloitornl. Pro· 
sumo quo na I'Jfm•lM so cogitard. rio assum
pto om questão o quo oilo sot'lt regulado; 
mas pergunto: si essa roformn só vier daqui 
ha trcz ou qnatJ'O annos continual'l\ a· sorte 
do Congresso ont.rcgno ao lll'bitrio dos go· 
VOI'!los <l.;s Esta1los o do Pre;i!lome !la Repu· 
blica ou do Ministro do Interior ? · 

.Pcrmlttir• que tlquo !L vontade tios GoV~I'· 
nos adia!' oleiçuoa, soja uos llst~do!, sojll·IIO 
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Distt•icto Frdera1.6 quo não 6 absulut:tmonto 
razuo.vol, ne-m ndmi.!:!sivcl . 

U!! Srt. SE!>ADOU- Apoiado, V. Ex; tem 
muita razão. 

0 SI\, BARATA RIDE!Uo-Podorão ou não 
occort•ot• va•as que dcsraJquom considera· 
vclmonto a 

0
roprosontação nacional? 

A hypothosli 6 indubitavol, ost!l na ordem 
das cousas humanas. 

Pelo mou projecto, ~ com potencia· quo 
act.n:•lmontc tom o !'odor Executivo· do 
m~rcar.o dia pura a oloiçliu passa a sot• 
oxm·cida polo Congt•csso Naciunal. 

O Sn. ~IARTIN; TOimEs- Nost.o cnso, re
voga nflo ~6 a lei eleitoral, como a Consti· 
tuição,quo d!l osta cómpotcncia aos governa
dores dos Estados. Queira V. Ex. l'azor o 
1\t vot• de lor outt•a voz o artigo da Consti
tui·,ão. 

O SI\. BARATA Rummo-Não revoga, in
torprota. 

O Srt, MAI\TII'S Tonrt~s- lntorpt•oütr, re-
vogando ; não comprohcndo ! . 

SI assim 1), porque não pt•ovonil-a, exacta
monto o quo J'a.; o proj<Jcto do loi quo apro· 
sentei, marcando o di11 pa1•a a oloiçii.o, o quo, 
no omtanto, ost~ implicitamente dotormi· 
nado na loi do 1802, porque ~certo quo nin
guom dirá <(UO immcd<alammtc "ignlfif!ue 
muito tempo depois. (Apoiados.) O Sa. BARATA RinEmo- Não rovoga; 

N[o, St•, Prosidoote; immcdiatamcntc, intorprot;l 11 Const;itui~iío, explicando que, 
quer dizot• -Iugo depois, desde logo, tão immcdiamenlc, 6 logo depois, o não muito 
cedo quanto for passivo!, o te., etc. tempo tlopois. 

O fl · · t 1 1 Polo meu projecto, Sr. Pt•esidonto, ficam 
ra, o quo z ou com 0 mon proJCC 0 · 0 ' dcfinit.ivamonte t•osolvidas as duvidas quo 

torprotoi a loi. autorizavam abusos. . 
Designei, fixei o dia • contado <lar,uollo om Por exemplo, tratando-se doEstados lon-

quo occorrot• a vaga, o quo so torna conho· . 
cido do paiz inteiro. ginquos, do zonas ox&onsissunas, quo não 

dispoom do meios do communicação oxpil· 
O SR. MARTINS TÓRRES-V. Ex. dotormi· ditos, om quo Q processo oleitordl demanda 

nau •1m prazo, mas não Hxou dia. do muito maiut• tempo, detot•mmei quo o 
O Sn. BARATA RmEmo-Pcrdoo·me V. E~.; prazo da vn~a at~ a nova eleição sor:l de DO 

não rlctm•minoi· prazo, fixei dlil. dias ; ·ao passo que, para outros oro quo as 
tlifficuldadcs siio menores, om quo os meios 

() SR. 1LIRTINS ToRnEs dá um ap;wto, de communieação siio, pot• assim dizer, 
O Sn. BARATA Rwemo-Jlu explicarei o 1\teeis, o prazo ser4 do 60 dias, c <:e 30. 

meu punsamento. uma voz qno ollu rl, por Jl como o Congrc>so 6 a reunião dos t•o· 
plrto do nobt•o Senadot•, suscopLivol desta prosentnntos de todos os E.>tado~; como 
obJecção. · . . todos os Srs. Sonadoros o Doputa.los co-

Natut•aimonio S. E~. não :tttondou á lei· nhocmn as ditllcuidados t[UO ·existem, nesse 
tura d.o mo11 pro,i~r:_to, o n1iu _compreltondeu, pat•ticulat•, om seus Estados, podorii.u ro· 
poia stmplos anlii.c~o, os moti\'OS quc.acm~· stringir ou augmonht· os prazos, conformo 
1:am cm .mou OS!·ll'!lo, J>am faUat• om 30, julguem nucosm·io, com cortoza do quo a 
tiO o go dias. clcl~iio tot'il um dia lixo plm ser ronlisada. 

E' oxaelamon·to para n[o pm•mitiir quo os ll agora, St•, Prosidonto, vou respondot• ao 
chefes dos Estados tenham razão com quo aparto do nobt•o Senador do Rio de Janeiro. 
justlllquom o adiamento do oloições, quo ou, Pergunto a S .. Jlx,: niio ~ o a·ovcrno, o 
tomando om consldoração a V!ISoidiio ilos Es· P .dOI' Executivo, quom envia livro~ aos Coo· 
lados c as difficuldados do · transportes, por· soUtos o c;tos as urnas o ~ssos mesmos ii
tanto o propat•o das eleições, estabeleci um Vl'OS :ls dilforontos suoçõo; 1 
prazo entro o dia da vaga o o da oioiçiio. o SI\. MARl't:\s Tom~Es -!ln tão, 6 o pro-

O SR. MAnTINS TonRgs-Mns, pat•a li1zor· sldonto rto 1Mr1do quem onvla as umas pn.m 
RO uma o!~ir,ilo, ri nocossarlo algum pro· uma oloiçilo 1 ! 
11aro 1 I O Sn, RARA TA Rmr·:mu - Perdoo-mo 

0 S!t,· RAP.AT,\ RIDP.r.no-Pnt•Octl·DIO 1[1!11 V. Ex .... 
sim, o S~t. MAI\TI1's Tomu:s - g• nwllrul' não 

O SR. MARTINS TonnEs-0 · ~ovot•no Jo tocarmos nossr1s pnt•tlcuhtridados. 
Estado recebe a communlcação J'a Mosa tlo o sn. BARATA Rummo - Pordoo·mo, 
Senado, o. após, esse rocobhnonto o seu Jll'i· bem sei quo nito ~ 0 pr·esitlonto do Estado 
melro acoo tlovo cunslsl.lr om mat•cnl' tlia quom onvm urnas par:t as ololçõos; são os 
para so pt•ocodot• !L oloicão, / Ccnseiltus Muuicipr•os quo o lhzum, mas ~·o 

O Sn, DARAT,~ RIDEIRO - V. Ilx. está Podot• Ilxocu1.lvo 'I ucm Gom de mandat• todos 
crjuiv~cado. os Ilvros :ls munlclpalidudos. 

Son'ndo v, 1~ 
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0 SR. MARTIJ'>S TORRI~S - As Camnms POI'qtiO HO não lia. do ndmil\h• n. mesma 
Munlcipacs ó qno lbl'nccom os livros o tudo prntic:. nas oloiçaos f~derao.; 1 poJ•qnu so niio 
quanto tl nocossario pllra o procossJ eleito· ha rio lmpedli• n iniOJ•vonção do Governo rmra 
ral. o prconchlmcnto das va~as da l'O[II'osontação 

· · O SR. BARATA Jlrm~rno - Mas porcloo·mo nacional? porque so niio hn. do dolilndol·n 
V, E~., tanto faz que a cama1·a os foi•noQn contr,\·essa intorvonçlio, que pódo SOl' multas 
direotiLmcnto, como qno os receba do chefe vozes projudlcialisslma aus intorcs>os do lls· 
do Poder Executivo 0 os onvioro, São dOS· lado o ao~ interessas da. nação I 
peza.s fodoJ•aos, das quaes 0 rcsponsuvol ú 0 Pois não~ corto •1110 qu<lll'O, BOi8 ou oito 
Govemu do Esta1o, 0 quo não tiovJm :Jor Dopu•.ndos ]IOdem iniluh• cm um~ votação 
!1)1\tts som sun au .ianci~. import~nto 1h1 Camarn1 · · 

Niio !l certo quo dous ou II'CS Scna!lorcs 
O S&. liiARTINS Tounr.s- Mas não sfio podor."10 altorlll' o resultado de uma vot:tniio 

jUI.gas ~~oduantadamcnto ; posso gaJ•antll' quo do Senado! ! Como pótlo o Governo lntor· 
110 mou Esta!lo:ncnhuma dollas foi paga, vir para modillcaJ• " 0,mposiçiio numorica 

O. S&, BARATA RI!lE!RO - Isso !l caso da Cnmara ou do Senado, sem quo so I'Oputo 
di1foron(o; mas o que pos.<o garantir a V.E~. os ta lntorveação inconvouietJto, a!Cm do SOl' 
d que 1 qui no Senado tenho votiLrlo oroditos illi~Ha e Inconstitucional! I 
~ara dospozas ololtoraes. Nom piluo soJ• do O mou pro,jecto, Sr, Prosidonto, 11ttondo 
o~tro modo; o pl'azo foi unicamente para unicamente a esta circumstancia: tt•atluzir 
altendor a e~tas circumstancias ; a hlllgitu ie o valor do lo!' mo immcdial«mcnlá. Que as 
dos Estadus, a vastidico o distancias 1lo~ sou~ leis oloitoracs venham depois o reproduzam 
znunlcipios, factos que um:1 loi dovo temer a ia~a a que hrjo dou o meu apoio, tanto 
em comidoraçi'ío ao flxal' o uia 1lo um ploito molhot•, Depois que alguma lei to1• sunccio· 
occasionnl, ficando ao Congl'<sso o direito do nada incluindo tal providencia, naturalmonto 
dllnlnul!• (JS p1•azos que indiquei, lli ontonuor torá revogado uquella rtuo o projecto actual 
quG do tal diminuição não .resulto dlfficul· protondo estabolocm• ;· mas, omquaoto não 
dados para a realização do pleito, temos loi a osso rcsr10ito, mo paJ•eco quo é 

Ess11 !l quo é a minha questão. n.ecesslu'io .pro"!'.or coro remodio urgente il 
· ·Não rovoguoi 0 arti"o d~ Constituir:ão sttuaç~o qu~. 1ncon~estavolmento, !l gra!o, 
hltarproto-o apenas expiíCando 11 si"nlflcâoã~ Quando o mou proJecto. VICI' á dlscussa2, 
·do tormo'-im»tc~ialamc>IIC-C l'CS\l'ingindo porq~e, 110 ~OOOS, O~ OS~~l'O quo ello .OU.? 
·tlesto mudo a acçao inconvenionlo dos ropJ•ti· !n~rta do mal do ;1oS dJ,IS,

1 
o quo fio da 

senlante~ do Podo!' Executivo, quer na Fc· JU•tlça.e da elevaçao do v. Ex ••• 
dEilll~<LO quer nos Est~dos. . 0 Sn. ALDEUTO GONQALVP.S- Já esta bom 
· · E' _a isto quo se llmlta o meu p!•ojecto ; discutido. _ _ 
depois que ollo for Jol, dolxarú do ostar ao ·o Su, RI RATA RrDI~rno .,..- • , , torao ·onlao 
·arbitrlo dos governos dos Estados a fi~ação os no\JJ'CS Senadores o ensejo do aprcsonltll' 
do tlia da ololç[o; o desde quo lhes constar as razões com quo justifiquem a sua inconsU· 

• QI.IO so abt·iu uma vng:t om uma das camaras tueiom1!ld:1•lo. 
011. rept•osontação do sou l~sta!lo, ollo sorá _ . . 
obrl~ado lll'Omottor ás Cama1·as Mttnicipaos Os.-. Pa-ellidcnte.-Communlco no 
os livros JIOOOssnrios pal'll o processo oloi· Senado quo, na p1•oxima semana, Jnuluiroi 
torul, porque nom o eleitorado não dopon· na orJom dos tt•abalhJs o pt•ojocto que do· 
.tortl dolles pa1•a proceder 11 oloit;ilo. fl~o alguns c•ios nüo comprohondidoo na 

B' um dia da lei, loll'Oitltlva. il cabooagom nacional. 
·Aqui, no Distrlcto Fo~oral, o não soi porque TJ•at~ndo·so do matot•ia lmpol'tanto, j~lgo 

:s~ e;pan taro oa nobres Scnadot•os, é porque conveiuonto provonh• o Sanado com anteca· 
:1110 ao recordam do quo mandaram fazer donela. 
:11osto Dlslt'icto, ondo lia poucos dias so dou 
l.lllta eloií'ão municipal! · Ol'DEM o O[ 
· Não foi nocos;arlo quo o Sr. Presidenta da ' '' 0 ,t 
.U11pnblica mtLrc~sso o dia nom qno o Ministro 
do IDtGI'loi' don;o }Irovlrloncias ptll'n · 0 pleito• l'OR~:~o.s nr. 'l'mll\.\ I' ARA 100·1 
o di~ e.~tnva mm•cml'!. cm lo! o 110 prazo qu~ 

.!lo ioJ fixou 11 commissao quo ilovla nomoat• as l~utl'it om a• disoussíio, coro a~ omondas 
· .ll\Ci!tiiJl'OUI!,iU·So, foz u.lndlcação do mosll.I'ios n.pprovtldlli! o o PIII'OOOI' da Oommlssiio do 

e tlesignaçao do locaos, o no d!tt fixado o pl'o'. l\larluh!L o Guerra coutt·ario 1ls omoodas 11 
cCJssoololtOI'al I'ca!Izou·so.Sl tan~osoncumiu~' p1•upo lção tia Cam'ar.~ do~ ·Deputados, n, 5s, 
JOOrceeu ess~ al~·ltl'O, por quo nao ndoptal·n !lo !D03, lixando ns lúr1·as do tm•rn pnr.1 o 
rai'Llol. uiefQO.O 1oduNtJI - u~erelclu ~ti !ll0·1, . 
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O s ... A.l Vtu•o !\Incho do ( ')- rola'!_clispo~JçõJs contidas nas lois annuas de 
·st•. ProsldontJ, na 2• discct·sin do prqjoctu fixaçao do torças.> 
da Ct~mara doo Doputaclos, fixancln as rJrças 
do torc•a p:11•n o oxcrcicio do 1 U04, pt•ocuroi, E; ta. roclamaç[o, Sonhares, ori~lna-se é 
tantb quanto mo foi possivol, tornar oxpll· dotormtofldf~, palas clifficuldldos quo a. cada 
"clto o oajoctivo do algumas omondas, quo momont~tom·o honrado Ministro quo vencer 
ont[o tlvn a honra ele upresontat·. no quo dtz respeito ao pt·oenchimonto dos 

c:ac•os do exercito. Niio insist:roi, port.anto, neste momento 
no a.;sctmpto. Aclduziroi, ontt•otanto, mais S. 1\x. confirm:L osto a:.sot•to com as so-
111gumas outt•as razões f[UJ mo induzlt•am a guintos palavrJlJ. (Lê): 
taos omoodas. · «Com o pt•eonchlmento dos claros pulo 

Todos nós sabemos, Sr. Prosidunto, que a voluntariado não podamos cantar, pois sobro 
loi elo sotombro do 187·1, quo regula o rocru· SJl' por domais mot•oso o multas vezes im
tamonto rlo exercito, não foi cumprida no pos;ivol, como actualmente aconteco, tom o 
tempo do Importo o a .causa originaria elos!" g1•ave incoovoniooto do fazer affiuir ás ftlei
insucc~sso legislativo consta da propria lol ras lntllvicluos qun as procuram unicamente 
de 187•1, como é facll vet•ificar. como ulLimo rccut'Sl do vida o são de tais 

O Senado mo pormitUrá esta ligeira ana- e;p~cio,_ quo só li ~usta do muitos esforços o 
lyso. O§ 3' do art. 9' da lei elo 1874 é assim dodtcaçao podem os nossos officiaes dar-lhos 
·concebido: uma t•ogular educação militar, 

«Depois que se fizer olfectlvo o primeh•o As diffiouldados da situaciio crcada pelo 
coutin~onto, do que trnta o§ 7' elo art. :l' da pessoal assim obtido são ainda mais aggra· 

. pt•osonto lo i, fica abolido o systoma actual do vad1s pel:llnsufficioncia desta.> 
recrutamento !'orçado o desde cotão não so Essas difficnldados ain;la ha pouco accon· 
admittil•á individuo algum no exercito com tuarnm-sc pot• occaslão da organização do" 
p1•aca do c:\deto. • contitigontes para oc<ml'l'Ol'Om >is ncco~sida-

. Ora, baseado nesta. dispJslção do lei, os dos da nossa frontoil•a no Acre. · 
goJvornos do então acharam multo mais ex- o· s E · d" to (L') 
podlto cootinu:it• a pratica!' o recrutamento tz · x. m·ltS a tau • " : 
fórçado, para· Ol'ganizat•em os contingo:ltéa 11 • Para a organização dos to cont!ngonto ro· 
sot• fot•nocidos pelas an t!gas províncias, correu-se ao pessoal dos outro> batalhões, 
do que pôr" em execução a pt•opt:ia ioi do unico rocm•so do quo so podia dispor, llcan
sortoio, a mosm 1 loi do' 1874. do o Governo na. contingencla de autot•izar 

os com mandantes do disll'lctos o. al!stal' vo· 
De maneira que a.loi do !87·1 ficou bur- Junta.rlos par~ completar as . raspectlvaa 

!ada cm sua. origem por um do sous artigos. guarniçüoa, o que alilis ainda não foi possi-
Attribuo a esta. disposiçãologi.;lntlva,como vel conseguir.•. . 

disso, _o lnsucc~sso intel\t'al caracterizado Esta. autot•izaçiio do alistar voluntarios 
pela nuo oxocuçao dessa. lO!. aiod1t não foi oxocutad&. Portanto, o melo 

Jl e1se lnsuccosso oontinú11 a. tot• Jogar no expedito foi lançar mão do pessoal dos bata. 
roghnen t•opublicllno, ombJra modllloada. a llhüos oX:Stentos. 
lo! do 1874 pei:llci·n •. 30 A, do 30 dojtlnoiro Agora vej~ o Senado o csttldo actual 
!lo 1802;·quo proout•ou acl!\ptal·tL tis oxigon- destes batalhõo:J. 
elas do novo sysloma do governo. Nós tomos dous batalhões do ongonhch•os, , 

· A prÓva Oll:l nas continuas reclamações com o olfcctlvo minlmo do 413 praças cada. . 
dos Srs. Ministros dtl Guert•a em seus rola· UlJ! ; tomos 14 regimentos de cavallaria, 
torlos annuaes. CUJO olfactivo m!nJmo de onda um ê de 405 

!lu reproduzirei, do momento, as observa· Pi'!lças ; t~mos um om•po de íransporles, 
çõos quo a t•ospclto faz o actual honrado MI· CUJO olfoctt.vq é do 278 p~.IQiiS ; tomos 40 ba· 
nistro da àuet•,•a; t•opt•oduzit•oi owo·toxto do talhõo~_do mlantoria, CUJO olfeotlvo mlnlmo 
trabalho do S. Jlx. chamando para ollo é <\O 4~.> praças, para cada um, . . . 
muito oJpocifllmonto a attonção do Sr,naclo. l.>nl.t•otnni.o multo longo oshmos d~s ctfl•as 
(Lr~ . aln consignadas para o olfcotlvo mlmmo. 

· ·- . . llinlllmontQ, ;ols rogiment.os ele arilllmria 
«A rtunHIM runclamr.nt:tl qno pt•ncrsnmos do camplnhn com o on·octlvo mloimo do -102 

urgentomonto l'osolvm· cl ti qno so_roftH'c no p1•a9as onda um, o sois batalhões elo artl· 
prconohlmeuto dos claros no oxorc.tto, rogu- ·tharla do posição c~m o olfoctlvo mini mo do 
indo pelo art. 87, §·I" da Constltutçiio, pola 320. praças cada um. 
lol n. 2.550, do 20 do sotembt•o do 187-1 o Agot•a vao •ror o Senado o olfectlvo real 

· --'-..:...- dostos oot•pos : · · . 
( ")i~ulo oli>eiii'HU não f.,j rol' i> lo JOOIO or•dor, QlltLntO !\ JOffiD tJiria CUjO OJfOctiVO IDlUlmO 
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~do 425 p1•açns r•nra cada batalhão, tomos o 
iogulnte : . 

' 
O 31" lmtnlhão tem apenas 100 p;•:tcns ; 
0 3~' SÓ dlspúo de 97, O o ·I' de 89 pr·açns l 

, .Quanto d cavnllnrin d:t so o mesmo,' isto .i, 
flUO.ndo ú do 4C·5 PI'ar.as o cJTcctivo mínimo 
)laJ'a cada rogimeuto tomos o SPgninto: o 3' 
lllspuo do li5 praças, o 14' do J.t9, o J3o do 
J3t; o o i• do !05 p1•aças ! 

IJ:'tle.:so; bit talhões nssim desfillcados quo 
o1n umn occaslfio do necessidade nJ•genlo, 
premente como estntlocomplícacnoom nossas 
. tl'ontoiras quo o Govemo apenas dispõe do 
rcwrso do, tirando daqui para ali! essas 
iorçllS assim desfalcadas em nossos corpos, 
poJ!m constituir os precisos contingente~. 

Sr. Proóídentc, n loi do fixação do fiJI•eas 
do ton·a, que o Congresso vao votar parâ o 

· ,Piercicio do 19:J4,contlnuará da mesma m~· 
,o eira como lottm mor:a no seu ponto ca1·i· 
tal, isto~. refiro-mo i1 exo ·u~ão do art. 2' 
d() projecto da Camar.1 dos Deputados. 

Esse artigo reza assim : 
• Art. 2.' Estas praças soriio obtidus poJa 

fórll!a expressa no art. 87, § 4', da Consti, 
IUição e na lei n, 2:556, do 20 de sotemhro 

_de 1874, com M modlllcações o,tubclec!das 
nos 1111s, 3° o 4" da lei n. 30 A, do ·30 do .i·t· 
nelro de 1802; continuando cm vigor o pa1·a· 
gl"apllo un:co do art. 2' c o art. 3' da lei 
n. 394,.de 9 ~o outubro do 18~0.> 

Esse art. 2•, Sr. Presidente, niio 6 siuãr.r, 
c~JOD o Senado acaba do vm·, uma consolida· 
çl.o do disposições legislativas para a ex· 
ocuçíio do reci·u&amento do exercito. 

Nada iunovci, Sr, PI'esiclonto, nem tam· 
pouco cei•coei alibm•dado do clrludiio, apt'O· 
sentando cRtn omcnrla. O <tnc oiro quiz foi 
pordor a oecaslão do dttl', na modlrlrt das 
mlnhns fOI'ças, um:t orgilnização convoniontc 
i1 es!a parto do ncs>o oxoi·cito perma-
nent•, · · 

Si bom que conlbsJnssJ da tribuna que a 
medida apresentada em suscupth·cl du mo· 
diOca~ão, diz-me a con.;cicncla quo cnmp·,·i 
com o meu dever. porq lio ao mimos suggcJ•i 
id~as a este l'cspoi to. 

A omonda, pa1•a avivai' a m~moria do Se
nado, cr' concebida nos soguin tos toi·mos • 
(LB): 

« Ao m·t. 3° accrc~con lC•SO: 
§ 1.' Findo o sou tempo rio scrviQl uctlvo•. 

iOI'ão licenciadas as Pl'ilças, ficando, porém, 
obrigadas, doutro dos tres annos subsoquon· 
tos, como reservistas do Exot•cito, ·a acclidii' 
ao chantado do Ministci'io da GuCI•:a :Is 
fileiras, nii? só pariÍ as grandes m~nobi•as 
ordonntlns poJo Govorno, como pam a pa>· 
sagom do Exc;•cito tio pa do paz pu1•a o pú 
do gt~orra., gss2a l'Osot•vistos, $Oh pena. do 
infNcçiio das lds militaJ'O', n.jlrosnntar-so· 
hàri ncs corpos li d,cados, COI'l'nndo as ·dos· 
pesas do Lranspor:o pur CJnta da União. 

§ 2.' Serão tamhonl inft•acéorcs do;slS 
lois os rõservistas · quo se ausonLarom. do 
tol'.'itorio di1 ltcpubl cit som prévia iiconQa 
do Govoi'no dontro do tampo om quo dovom 
permanecer na roserva, c us rtuo, durante 
CS>O mosmo tempo, sem aviso ao comman· 
danto do coi•po a que pei'toncom mudaram r! o 
rosidonc 1t o nãu so aprcsontnrom 110 COillllla1· 
ÚIUILO rto co1•po a que devam pJrtencol' om 
viJ•Lndo rlit situar,ão. do sou novo do!nlc.ilio.• 

() 811. Af,MEIDA llAlllli·:To-0 <JIIO Ó um 
~l'<llltlu mal. . . · O 811, AL~u~roA BMIIU;ro- Melhoi' seria 

c.itabelucm· rlosdo logo seis annos. 
'·O Sn. ,\r;vAito MAcn,luo-Ora, nestas con· . : . 

di\"Õel', tratando-se de um artigo rio lo i annua, O ~11 .. A)-" ·:n~- MA? liA ~o - Tom~rol om 
· <llll b~ra, contendo om seu tojo disposições toda " cons1~o1 açu? o ·I PaliO ,do V, El, o om 
<lo JoJs pClrmanentes quo so maudam vi•ornl', tempo oppo1 ta no 1 ospondcre1 . 

. ~ 1<5r.~ ~e duvIda 11 uc nem por Isso rioJxa de A lo i d3 187 4 diz o soguln to no § 2• !lo. seu 
sor urna disposição ti'i~Dsitorin, epbomoi'a, art, •I' : · · · · 
s6ooonto ap~lic~I'OI no o~o.l•ciclop .ra ~qui:! «os dosigm1uo;; quo Eo niio·o,•adh•em ao 
l'O a vota. ll l.tnto ó a,sim quQ, inmtoi· cumpl'imonco uosto dovei•, sorl'i1·iio por sois 
rnptnrnonto, tllm ollas sido _I'OPI'orhili~las cm annos, ~ndos os quacs ser~ o Jiconcli~los com 

. q1111 si todas as lois do fix.tçao d 1 fo1 ços 1lo obJ•Igaçao rio 83 ap1·~sontai•om· para o sm·· 
t.crra. vito cm ch•cumsiancias rio guCI'I'a ln torna· ou 
· F<Ji, pol'lnnlo, animado por esta moiló do oxtoí•na, dentro du,!' \ros nnnrs subsoqnr·nto>.• 
pQnsar que ouzoi nprci!cntl\1' emondas mo· No :ut. 5" da mesma lei ovmplnr.a-,\o o 

. d llicnndo o dispositivo l'Oii•tivo iro recruta· pessoal r!cssu. J•oserva u no regulnmun to ontiio 
. llluiJto, ti ando-lho uma outra lüt•ma, rio o~ podido vem os dotttlhos quantu il mohi· 
JIJoilo,por owmplo,a ctmstltuil·mos IIJ'CEOI'Va liz>çiin destes resorvls&~s do um ponto para 

·tl<JnOdSO c~orclto, coso olomento intllst:cn, outro rio torl'ltorlo da Republica modianto 
.Stll'l)l po1l moia rio qnal so aqudata llojo om licençit prúvlnmo•ttJ concedida. 
tia a a, potencia mllltar das nações bàm go· t'omplot,ariiL a dlspu,,ir,ão constanto ~ii 
\'Ui'IHidai, unwn,d<IIIS seguintusidr)as '1110 >uggl!l'i 11 11111 

-

' I 

t 
t 

f 
~ 



SESSÃO EM 21 DE AGOST\1 UE 1903 11!7 

do~ honrados nmnbJ•os da Com missão Jlo Ma· 
J•inlm o Guorra (18) : 

«1'\•.;nsformnr o art. 3• do r•·ojocto no se· 
gu!otc: 

prn(n~ pn•snm pwn :ti'OSOI'I'a c nhl,lln qt.m· 
lilln<lo do J'O<OJ'I'Ista~ do. oxnre-ito propJ•in· 
monto dito, domol'nm·so clno.> nonos o meio 
c no fim do.lso tempo .-.ao pns.>adas pa!':t 
uma J'OSOI'VIL ospooi:Ll<lliO so <li v ido om duas . 

Mt. 3." Hndo ·o ''"'P" f<::Jal d" ""' 0i!'0 cl:lsscs o cada uma tias quaos so sub-divide 
actico, otc. etc. om dous ~rupos -Lcwdhtalli' do 1• o do 2' 

Sorão l:tmbom ioft·a~torol, ot~. otc. grup> o La11dstH1'111 do I" o do 2• grupl 
.. §L• O ongaj:tmcnto após o tompl Jogai do -Pois bom, voltando atraz; n> fim ·dus 
sm•viço nctil'o podot·:L tm• Jogai' P>l' mai:J de cinco annos o moio <1113 essas praças 
uma vez o pot• tempo nunca menm• do t>•os passam na l'esorva pro li'Í'lmento dita do 
annos, ficando roduzido o tompo do 1'oser1·a cxel'~ito pass:Lm pa~•,, o· Landtace o depois 
dot~ntns annos quanto.i fol'om os on6aj:L· decst1rom ahi tl•Js annos osquo pei•tonco
mcntos c mesmo annullados so !'orem tros ou ram á artllhal'ia montlda o li clvallaria o 
m:tis os eug:tjamcntos. cinco annos os das outras a1•mas passam 

§ 2. • Os volunt:H'ios poderão ser liJench· pa1·a • LalldtoCI' do 2• g1•upo o ahi fiolm at~ 
dos no fim do primeiro on segundo anno do cJmploLarom u. ·iJa:o tio 30 annos quando 
so••viço activo, cunlot•mo o grilo ·do ipstl'U· pa<sa•n pa1•a.o Landhtoel' do I• grupo. 
c~ii.o r0vel:vla annualmonte na Jll'.tt.JCa do Quanto ao Landslul'm do segunJo grupo, 

· sorviço·milltar, sondo então considerados re· este é constituído daquollos ciJa•lãos quo, 
servist·1s na l'órma do presento al'tigo.> tendo u.ttingido !L idndo da chamada p.1ra as 

Assim tlcnria completo o pensamento IJUO fileira~. não foram, ontrotant.o, po>· excesso, 
tinha om v 1st~. nel!as incluidos, pormaoocondo ahl.durante 
· Sr. PJ•osidouto, não saio fót•a do p1•oposito, dozo anuo> o meio como rccruhs dispo
desde quo disso ao Sanado quo o Ul'l. 2• da nivci;, 
propo.ição da Camara não 11 mais do que ms nhi 11 organisação do oxorclto n.llcmão 
uma consolhlação de lois, ou por outra, ó, pa1•a o soJ•viço activo c territorial. 
cm u:ttma analyso, a lo! que PI'ov!dencia O S11. FJLANclsco GLYCEJIIO- ~Ias V. Ex. 
sobt•o o rom•utamento do oxorcito, c sondo acha adaptavol este t•oglmon ao nosso· p1iz 1 
ae;im, t:á organização 110 nos;o systema de 
recrutamento. ~e,ess:trbmente;a:; quostücs O Sa. ALVARO MACUADO- Vou chegando 
cnpitaos qno o constituem dorerlttm sor ahi ahi, não osquocoroi o nosso pliZ. . 
considm•ad •• s. . N~ Austria o sm•vir.•o activo 11 do tres annos 
· O Senado sn,bo quo cstts queatüJs-quando o o lot'l'itoJ•iai do soto; no fim dcsso· tempo 

so t1•ata da organização do systoina :lo pls.;am pa1•a uma rosorva O>pccial, ando. 
rcct•utamouto-oift•am·so nestes tros gran.Jcs ficam dons annús á dispo!ição do Gorcrno. 
cnpitulos: primoiro, 11 iL!:ttlc da chama:la (Di>'igilldo-se ao Sr. F>'IIIJC(sco Glyca>·io) 
para as lli.Jiras; soguuJo, :1 formação dJs Pl'Cs&o v: llx. attonção ao fio da minha ar

. cJn!,iugcntcs; torooil'o, a dm•açiio do tempo gu:ncnt~çiio, quo é p1•ovar quo a tlut•ação do 
do SJI'viço. SJrviço militar est~ sompro dividido em 

Ponho do pal'tc os dous primoit•os c.tpitulos du'LS phasos. · · · 
para mo occupar tõ.o sómouto <lo uitJmo- Na Bcl"ica ha o sot•viço militlr activo do 
dtn•ar,ao do sot'l'lço milihJ•-pot•quo c.sto tom 2, 3, e 4 ~nnos o no Um dos quacs as. praças 
muito cabimento no a!•t. 2• do pr~1octo de pass:1m para a rcsorvtt ando ficam al<l curo-
lo!. . plotal' B annos tio serviço. • 

Occupan.lo·DJO j[o S<ltnonto da duração do 
1.ompo do soJ•viço, muito naturalmcnto 011. O Sn. Fn,\NCtsoo GLYCJmto-Nós nem cho. 
t1•a v:Lm ahi pt•ov idonciaa pa1·;1 a Ol'gani- ::: .tmos :tlm• PI'ar,as do sorvico activo.; os 
~nçiio da rcso1·va 1io nosso exol'clto 0 111·azão Pcglmentos ostitiHo:hs incómplotos. · 
tl a seguinte: o tempo .to soJ'I'iço miii- O Sn. At,\'Ann M,\cnAno-Aguar.!o· V. Ex. 
t:lt• consl:lcJ'O·SO go ·:timento dlvi.iido om as conclusões a (jue quot•o chogal'. . 
duas plutscs: pt•imoira, clmm:1da do s:r•'IQo Nu. llospanh~ o SOI'viço activo tom a dn·. 
activo; segunda, chumaJa do sm•vi;o tot•- t•açiio do tros annos c no fim dosto tompo 
·Pitaria! ou dJ ruso:va ; mas o tcompo ~ passam plm a· rodOI'Va prJp:iamonte . do 
um só. cxer•cito, ondo domoram·so tros annos,, nn-. 

lllnstt•at•<Ji o assumpto p.1ssando om l'C· do1 os quaos passam ainda para uma ou· 
vista alguns oxompios. 'l'om:u•oi a Allctnll· tl'a l'DSOI'Va do 2' c lasso, oudo so mantom 
nha, ondo hl•· o typo d:L oJ•gauização mllat• : pot• espaço do soiJ ~nooJ; na Itulla, .o ·sot•· 
na Allomanha a :lut•açiio do tempo do SOl'· viço activo podo SJJ' do 1, 2, 3, 4, 5 annos 
v1r,o activo tl do t:•oJ annoR pnJ•n. a artllhu.J•iu. o, no l!nl dusto tumpJ, jiassn.m· as, praças 
montl\'h o cu.vnil:ll'l:>. o do dou! n.nnos parn 11 sor considora1111s l'JSot•vistas o slio dlvi. 
as ont\'!I.SttJ'mM; no IIm dosto tampo todns as d!dlli om dotts ~··upos, cJDl•,ltuindo a rc. 
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rcrva do exercito as mais moças o as mail so na guarda nacional; o no•las con· 
idosas indo coostitult• os co!•pos da milioit~ c!içõos são obrigados ao chamado 4< fileiras. 
movei. A somma total do serviço mililD.r O quando ontonda o goVOI'no convoniooto, jtl 
do 13 aonos, incluído ·o tempo do serviço para 1~s grandes manobi·as annuaos, ja, em 
actl.vo bem como o do rosot•vista; IIIL nus· caso do guerra, para pa.~snr o oYorcito do pé 
sia o tempo do SOI'VIço actil·o, om regra elo p.Lz p1~r1L p6 do gum•t•a. 
gorai,O do 5 annos, si bom que osso ospa(•O A gum'!la n:.ciunal <! proprlam~nto a. 1'0· 
1ic tempo suJTr:L urop~õ~s. ''"' \'irllldo do SOI'Va do oxoJ'citu. 
1lispo;i~õcs l<.';iiLlS, quo concUilcm mesmo quo O mesmo su d;L com o Chllu. . 
o Hcrviço ac~il·o JIOSSIL ser de :J, 4 o ató "I No nosso pair. " lei do 187·1 l.mnbom consi· 
-~nno.~. J<:m goJ•al, 110 11111 do sorl'iço activo, doJ'II\'~ a dm•ação do sm•viço milita!' dividida 
aão incluidus a~ praças na reserva do cxcr· cm du)S classes - a classe activa o a l'C· 
oito, p!•opJ•iamonte dita, nt6 compiotarcm o sorvn. 
iB• anno do serviço militar o, lindo·o;so tom· Nós temos isso bom p:Ltonte. 
po, são transrorluns para a r, sm•va ospoclal, 0 sn. Ftü:-:c13c0 GLYCEmo -Isto~ uma 
quo tom a dono111inação do milicia da pl'i- loi quo nunca tovo oxccuç!io, 
11ooira chamada, ató completarem a idndo do 

· 43 nonos, termo do se1•vioo militar, sogundo O SR. Ar, vARO MACHADo - Pudor1L ter. 
o ul<asc lmporlni de 26 de junho de 1888; na Jn npJ•c·sontoi um pJ•ojec\o nesta sontitlo, 
BlllSBa, por SUIL organização toda. ospocia!, projoclo quo foi approvado. . · · 
1ós iemo3 a elite, o Landhwcr o o Ldnds· Aqtii cstú. no o.t•l.-1", §2" (/8): « 0> dosign~doa 
lurm. E' na primeira que so vcritlca o ser· 'l.IIO sn não cva~iJ·om ao cumprlmontJ dos to 
lloo activo e onde passam as praças 12 dever» ato. etc. como jd fvi lido. 
:mnos, findos os quuos, viio para o... Pat•n on·ofractarios 0 tempo de sct•viço 

O SR. ALMEIDA ·BARRETo- Mas isto não activo, em Jog;udo sm· do tt•us annos, é do 
se faz em uma lei annua, E' objecto de uma oito. 
iol especial. 

Diz o aJ•t. 5" da mesma lol, om resumo, quo 
O Sn. ALVARO MACJJAno- ... onde so rariio tombem plrto da J'csorra os alislatlos 

rlomoram 12 nnno.1, no fim deste tempo, siio quo não ro1·om designados poJo so:•tolu oto., 
ioclultlrs no lanclslurm, onde cumplotam t o c. 
50 :mnos do !dado; na Ropuhl:ca ArgontiDIL, Mais abaixo iliz C!IIO :Lqnollcs qno so 
~s cousas mudam um· pqnco do flguJ'IL, mns recusarem SOI'Úo ob!'iga1ioJ pnio Govol'DO a 
IJStá sempre de pó a tlioso, quo pretendo assont;u• pr:1Qa uns flltoiras . 
. ilomonstrar, E outrasrilstt•iccões existem quanto a isto, 

O tempo do serviço milltlr na RopnbliciL quo constituo a rosoi•va do exercito, pela lo i 
lugcntlna compi'Ellionde, não só o oxorcito, de 1874. . · · · 
C<>Jno a guarda nacional. porque, por sul Diz por exemplo ossa I~ i· at·t. 108 (/8): '«Os 
organização ospoclnl, em vlrtu!io do prescJ'i· ltcenciaolos na tilJ•ma do 111•t, !04 ficam ob1•i· 
p.;ões logislativas, o oxorclto nacional const~ •ados, donii'O dos trcs nnn"s subsOIJ.UBntJs no 
ilEl dOUS O!Omentos : i•, O.t.Orciio purm:t· serviço do (:UCI'fiL CXlOJ'na OU IDlOrlla> O 
nonto propriamente dito ; 2', guaJ•da nacio· nccroscenta no at•l. lOO quo niio podeJ·ão 
nal; guarda nnclonnl, por~m. que tom a mudar do rosidencia sJm llcenoa pl'~v:a do 
donomioacão de t•osorva do o torci to. Ministro da Guel'J'a. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Sim, senhor; Como disso, Sr. Preshlonto, DiiO Pl'OCIII'CÍ 
Isto é direito. At6 ahi vamos IJem. innovar nada; apenas COOI•Jonal', do modo 

quo mo p:1rccou mais convenlon~e, ost11 dis-
0 Sn. ALVARo MACHADo - Eu cl!Ognl'Ol posição do lei paJ'n fol'lll!Ll' um onsnio, se 

OI)IJdo quer V, Ex. posslvol fosso, da lbrmncão da rosm·va do 
P11ra melhor illustrução do nssumpto, ou nosso exercito. 

loroi (mostrando) este toplco da lei do roer· Já quo so tocou nn gnat•na nacional o que 
Ra.nlznçiio do exercito o da guarda n::cionnl, ao a cugn"mlnou do ro.<m•vn do exercito ..• 
Jol os ta, q uo tom JL 1hb do 23 de novembro 
11~ \895, o que diz (lô): , 0 exercito ua Repu· O SR. ALMf.IDA llAnnETo-Dii um npnrto. 
bii<l~ ArgcntJna ~O comporJl: li) do Ulll OXOJ'· 0 Sn. ALVAHO MAOIJADO-A -l'OSOI'VI~ UO 
Jit<J pOl'JUnnonto : h) da guarda nnciomd. oxci•clto ~ parto intogmnto do oxorclto, Isto 

OoXOl'Clto p~rmtlllODto nn Ropubltca Ar· !l, uquclln parto quo _tom pm>tndo o tompJ 
e:ontlna O I'OOI'Utado pelo voluntlll'indo, polo do s~t·vlço activo o quo, po1• \ol, sonciliLobt·i· 
·•ngnjamonto voluntaJ•io. Conclniuo o tnmpo gailn, om tempo suhsccJUcnlo, n SOl' chamt1d1~ 
mr· q uo lbrnm contractados, o.J volunt:u·los d fllolm; ~ a parto quo no momont~ preciso 
,fie> o!JJ•iglldos, sob pena do sorom cousilic· vuo pum ns llloii•as, p;u•tr a pnssugt'ln bt•usca 
•ntl.os lnl\•actoros das lois milftnros,n nllstnr• do p~ do paz para o ptl do gnm•t•,,, 
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Os raset•vL~tas do .cx,Jl'clto fazem parto do 

mesmo:<! es\~ classe, quo ~flluo ús suas filei
ras, quo as ongrossa, que as t•obu;tcco, quan· 
do aqucllo·patt;a do pé do paz p~t·a o pil de 
guerr~. o que, passado o momonto critico, 
volta aos seus lares. A guarda uaclonnl niio 
faz parto do oxot•clto; O simplosmonto umn. 
foJ•ça nuxiliat• o quo fnt'IL parto diL rosorva 
naciomLl, 

lMtL t•osorva nacional não fttz parl,e do 
oxet•cito ; <! simplosmento uma fot•ça :wxiliar 
do mesmo ; ost~ so compõe do povo armado, 
ou da parto valitltt tla sua população, tem or
ganiza~iio, •rstema dllforonto, ccnformo ns 
idades, conformo as condic;õos, oxigindo-so do 
cada cidadão um .serviço compallvcl com 
~u~s aptidões. . 

Essa l'•JSOrva oxistcpor toà~, p:u·t~ ; nn. AI· 
lomanha, poderá ser considm•nda constitu.da 
das clases do Lundwehr e Lnnd;turm. 

No nosso Brnzil poderá eet' conscituida pela 
guarda nacional, o foi essa a foição dada á 
o.<stt institui~ão nrmnda !ln Nação peln. lei do 
1850. A rt•set·vn. nocional nii.o o uma l'O!Crva 
do o~crcito, mas nponns um nu~lllar do 
mesmo. 

Eis uhl, St•. Prosidonío, porquo provalo· 
cendo-mo ·da critica do nrt.-2• do projoctodll 
Cumnra dos Srs. Doputl!do;, julguei mo nu· 
toriz~do a propôt• modificnçõt•s ness:L lei pct•· 
manonto, do modo a tornnr vlavcla oxccução 
do qu;' diz respeito á ot·gnnlzn~ão de noisl.l 

.. 1•csm•vu. ,· ,. 
Agm•a quanto ás outras omendas, quo so 

l'alurom ao modo do organização dos contln· 
gentes, no modo do tornar vinvol a consti· 
tuiçiio das juntas nos Estados o caso O o se· 
gul nto: · · . 

E.~tus dlsposl~õa~. <t no pela omonda pt•o· 
curei modillcnt•, não sao disposiçõos do lois 
pormtmontcs, ·poJo monos ot•ig!norlameoto; o 
Sonn.!o vao ver. Aqui osLá: rol!ro-mo o 
chamo a attooção du Sanado para a loi 
n. 39 A do 30 do jono!ro do 1892, que foi a 

· lo!, que adaptou o.'volha lol do imporia rts 
1roscJ•ipçõcs do novo rog!moo. · 

0 . Sn; AL!tEiriA' BARllETO- E' um~ lei 
annu~ t:sta o j~ caducou. 

0 Sn, ALVARO MAOIIADo-AgJ•ndeço 11 
V. Ex. o coutlngoutc quo com MU~ nutori· 
sudu palavra truz d minhtl thosc. 

Mo roforitt ds moülficnçõed destn loi que 
niio é um~ lei pm•muncnto, mas >im um~ loi 
anuutL como v .. Ex. ucr~lllt do dlzm•. 

E' ,lustnmonl.o Isto quo qum•o drmonstJ•nr 
· o V. llx. vttc tor uma prova do sou acM•to. 

ESSII lei UDniiiL tjUO \1'11\0n JiO Jtdapt1Ll' 11 
lei do 187-l d~ oxlgonclus litL nopuullca cm 
sou nrh. 3' tom sitio constantomouto molilfi· 
CILdn na Joi do fixação do forr;ns do tort•a IJUO 
o Congresso nunnultnonto vot.tt, 

Agora os!!\ aqui a minha emonda sobro o 
art. 3" o sobt·c cnjn ma teria <! a proprla lei 
IJUCm o diz niio so tratat• do loi pormanonto; 
ahi cstd o at•t, 22 da propria lo! a que ostott 
mo referindo, o qual uiz (lê) : 

•Siio dosdo jtt declaradas permanentes as 
disposkõos dos arts. 0", 7", 10", li•, 14' o 
15•.» 

EsM excluitlo o art. 3" a quo so rol'ero 
minha emoud:.t.' 

Pot•tanto, as disposl~õo>, quo as minhas 
o mondas ~iriam modificar, não são dispo
' içõos do lei porm!incnte. _ 
Al~m disto, o Senado çomprcJ,endo que a 

pratica que . so tom seguido na confecção 
destas leis do fi~nQües do forças do torm não 
toem sido ontt·a sinão mandar vigorar para. 
cada oxercioio disposições pQrmanentes.· 

Anaiysarei, Sr. Prosltionto, divorsus leis do 
fixnçiiu do forças de terra da Republica, e 
mostmroi quo essas lois não fazem mais do 
quo, contlnuadamcntc, mandar vigorar dJs. 
posi(•Ões no lois nntcriuro.•, quo toem sido 
um conservada~. ora modificadas. 

Vojamos uma Jol, j1l do dominio republi
cano, do 27 do agosto do 1802, fixando as 
loJ·r;as do terra para o oxorcicio do 1803. . 

Diz osta lei no so~ art. 5': (ta} 
«0 tempo tio sorvi•:o mat•cado para Oj vo· 

lunta.t·ws no art, 3' n. 8, da lei n. ::o A do 
30 do jn.neiro do 1802, será para os alistados 
no t•ogimcn da dita lei o paru. os quo se alista· 
ram depois do J'ocobido no exercito o pt•lmciro 
contingonto de sorteados. Os quo so alistaram 
no rogimun da pre~onto loi servirão por 
cinco annos : o tanto estes, como os quo jtl 
sm•vit•am, niio poderão cogajar-so por tempo 
monot• do dous ~nnos .> · 

Ora, oss~ disposição quo está consignada 
na lo! do for·çns do 1893, não só modilicou 
rlisposiçõos da lo! n. 30 A, de 30 janeiro do 
1802, cumo tambom modificou disposlçõos da 
lei de 1874, quanto á dura~ão do serviço; 

VeJamos outr11 lo! aindil. do reglmon re· 
publtcnno. · 

Tenho aqui 11 lei de fixação do forças do 
tort•a; para o o~orc!clo do 1897. 

Diz esta lol no seu art, 2•, paragmplto 
uoico: 

<No DistpJcto Fodet·~l caberá no socrotario 
da. justiça o no;ooios intm•Jmusa attt-ibuição 
quo pela modilloação. 2' do nrt. 3•, da lei 
n. 30 A, do 30 do jJLnoiro do lfi02, ó dofo· 
rido aos govornadores ou pt·ositlontos tio E.s· 
tudus.» 

ms ltqul uma outra modlfiouçito dn loi nn· · 
luriór, qno pódo, como ost~. ~O I'· chamn1la · 
porlllllllOiltO. 

0 Si\, ALlmJD,~ BARRETO - Mos ~st11 O 
nm b lni nnnu~. 
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' 0 ~~~. A lN AliO MACIIADO -E' jnstnmonte 
o que o;tou 11izondo. 
· V~lamos agol'a a loi n. ~48, do G de outu-
bro do 1807. · 

Diz osta.loi, no·sou tll't. 3': 
« Emquanto não for oxeoutado o soJ•toio 

milita~•, o tompo tio soJ•viço partt os volunta· 
rios sm•:l elo trcs " cinco annos, po~ondo o 
onga.j.1monto doH quo tiverem conclui1lo osso 

. serviÇo te1• logat• por mais oio uma vez o por 
tampo nunca mtlior de cinco annos .do c:tda 
vez.» 

Tomos aqui o art. 6' dosta mosma loi :. 
• A contar do 1 do janeiro do 1898 não sorri 

mais a.dmitt!da. no exet•cito bJ•azileiro no
nlmm• praça com qualificação do ca1loto, 

Temos aqui disposições do lo I pormanonl.o 
remodeladas, reformarias naH lois do fixação 
do forças do torra. 

0 SR. Ar.l!E!DA BARRI,TO- Isto ú da Cons
Wuiçiío, 

0 Sit, Ar. VARO MACUAIJO -A loi do 1874, 
St•, Prosidento, tom sido const:mternonto 
modificada em suus ·disposiçõoH pm·m~nontes 
ninguom coutostará. 

.Eis, Sr. Presidente, as razões que me lo· 
varam a :tpt•cscntar as õmondas do que estou 
[aliando ao projecto da. CamaJ•a dos Depu
tados fixando a.; forcas tio torra para o oxot•· 

. ciclo do l 004, 
Foi meu iníuito não deiKar cscap:1r mais 

este ensejo e concorJ•or nos limites do mi· 
nllas forcas pnt·a suggol'il' idtlas quo, melhor 
coordenando as disposições legislatil·as, f<l
cilitassom a acção dJ Governo. não só no 
quo diz respeito ao p1•eenchimonto dos 
claros do exercito, como tambom ostimu· 
lassem os governos estaduo.cs ao cumpt·i· 
meo\o. da lei, QUO so manda vigorar, do 
rccrut!trnento tlo oxorcito. 

A honrada Com missão do Ma:•in ha o Guerra 
. ~o Senado, tllgna do meu maiot• respeito o 

itca1.amento, jul~ou acertado, om sou parecer. 
m~ndar dc;t~t•at• essas emondus, quo oMon· 
dou meJIIot• devori~m formar um p.•ojocto om 
separado. 1~ par" dar pet•anto o Senado uma 
pt•OV!I solemno dosso meu rospelto á opinião 
ilo tiío illustrada Commissão ou vot~roi polns 
couclusõos do sou pMooer. 

'fm•mionndo, 81•, Pt•os!den\e, ·ailllia CUIU• 
pro·me agradecer 11 illustruda c~mmissiío do 
. .Marinha o Guerra às attonçüos qus tiLo gono· 
. rasamente dispensou-mo, · 

O Srt. Pmr'' Feum:mA-El'/1 o nosso dovot•, 
O Srt. A!,\' ARo MAOuAoo-Ellns siL~ para 

mim um ostimul.• lionroHo,tanto mn!; qua,J\o 
. partom do distinctus olllciuos, tio digno~ go· 
ner:1o; do o.lorcito nacional. ( .lfuito bom ; 
muitobam.) · 

O Sa•. Plrc11 Ferrl'lrn-·Sr. P1•e" 
s~~onto, na. rjw•llda•lo do relator dt~ Commls
sao de M•mu ut .e Guerra, nu da. mais ilovoria 
dir.or alilm do ~uo eslll escripto no parecet• 
do;sa Commissao, rolatlvarn .. nte !lS emendas 
do honmdo Senador pelo Estado da Para· 
hybJ; mas, querendo sor solidat•lo com S.Ex. 
no qno diz respeito ii oJ•ganizaciio das fot•ças 
de tal'l'a, no ~colido da defesa da Ropublictl, 
direi ao Senado, mais uma. vez, · quo não 
se osqueç!l da Jlçiio que S. Er, vom de nos 
dar soilre negocias milltaros, . 

Pormltta·mo, entretanto, que continue a 
dlsc01dar das emendas, não porqur• tenham 
merecido a ropt•Jvação da Commissão do 
Marinha e Guerra, mns .porque ella niío as 
achou olblvois na lei de fixação de forQasi 

0 SR, AI.VARO MACIÍADO-E eurospoltol 
essa opinião; tantJ assim que voto pelas 
conclusõos do parecor. · · 
• O Su. fi!!ES FEu.REIRA-Si fosso .posslvel 
a Comm1ssao admm.r, .como om outros 
ao nos S'J tom fo!to, emendas. a arti~os da lei 
pormanonto tlo !lxa~ão do forcas, olla teJ.ns
hia arceitado com muHo pt•azor, E' nncoso!l• 
rio, porem, do unui voz por todas, cortar os te 
habito, para que o Congrosso; tambom :por 
uma vez, se JlOS'a occupar com ti organização 
dos forças ila ·Republica, para evitat• estes 
f11ctiJs quo todos os dias estamos presenciando 
o quo o honrado Senador pela Parahyba 
com tanta pt·u~cioncia, acabou do· t•olatar: 

A.c~rosco mats, ,sr, Presidente, que a ox
pos!çao que S. Ex. fez om relação ao o:<• 
orctto permanente está muito áquom do que 
vm·~adeiramcnto tl,. tal ê o est~du om quo 
elle >O acha, tornando·so preciso quo a Nação 
o conheça, para ·amanhã não ttccus~t· o ati· 
ministrador da pasta da Guorra, · · 

E' preciso um~ lei a este respeito, Os 
factos dtl revolta, os factos do Canudos 0 
ultimamente os do Acre, reclamam a atton-
ção o o patriotismo do Congresso,. · 

Quando o Ministro da Guerra. não onoontra 
soldados nas fileiras para s~tislilzor a O:!ta 
uu il~uolla e~igonoi.l do sor.iffço publico, 
ouço so,upro dtzuNe: gasb,se tanto com 0 
exercito, gliBta·so tanto com a marinha 
mas ainda niio ouvi dizer quo so tenha ve: 
tado lois capazos do t•ogulat• este sorvl~o 
nos trazendo soldados para proonohimont~ 
da:; vagas, · · 

E q~erert\ o ,Congresso Nacional quo na 
occaslao do pm•tgos, como o tio Acre n~o os 
porlgoH oriundos do uma nação fo;•to, qu0 
no~· vonhn combatot•, mns provenientes das 
optdomlns que gras.ialll naquoll:1 t•e•ii\u 
IJU~ so vt\ oncontmt• com fuoilidado vglun: 
tartoJ, parti com olles ~roonchul' os olai•us 
do oxorm~o na~Jom~l, laz"ndo·os nw•char 
pam t•ogw"s optdomtens1! Niio; s6 o tndlvi-' 
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duo quo jú. estrt S3b :ts "!'mas, só o soldado dopois rio tm• sido cllo prohibido pela. Coa· 
Jlódo cumrrir immoJiatamonto, mn taes stltuiçiio. 
cr1SOS, a ordom rocoLida.; ma;, aquollo quo rl Pois, ou tão, Sr•. Presidente, o Governo 
clra.J~oao voluntariado, u~uollo quo rlclra· souto a nocossidado do soldados para os dif· 
ma.do nos momentos do por•Jgo, sabendo que l'm•rmtos s3rvi('os a cargo do oxer•cito o 
cort~mooto ~orrl victima ~o febres rlo mrlo deanto do nu~oro insutllcionto do praças 
caracter, nuo acoeltarú. o coa \"I lo. cxistontos-obttdas, sabe Deus com que dif· 
. Si, . ontrotanto, tivesse sido posta om oxo- ficutdado; - Ira do contingoncia tal cru· 
·cução a loi do 1874, confeccionada poJo sau· zat• ?S braços!! _ 
doso Sr, conselheiro Junqueira, do ln multo Nao; ollo omp~ilga os mol~s que a. .lei nao 

· o Brazil tialm. t•oout•sos suiUciontos para. so lho facultrt: t•ocruta. Mas, atnda ass1m,estes 
opp r a qw1lqucr t~ntatim contra o IIOSSo cl:1ros >uo preenchidos por hOJ!Ion; t•ocrutados 
torrltorio, ou a no>sa sJbor•an[,., Mas, a l'alt:t :L ultima hor•a, homens quo rrao toJm, nom 
rle habito entre nó< om não quoror ser• mi- o lit•ocinio mqitat•, nem a rijeza nocossarl!!' 
litar,. o exemplo. quo nos trouxe a guor-ra ao :n·.rlli~ ~m·vr:;o do so!Jado o quo. amanha 
do Paragrray, om quo as lcgioo.; do volnnta· c?nstrturrao outr·~s tantos ,doente> com re· 
rios apparocera~ da noiiJ p1ra o dia, tuJo srrloncra no. h?sprtal e mars tarde outros 
1sto toro coucorrrdo p:ll'a quo a Ioi do ·!8;4 tantos ponstonrsta.s do Govorrio, internados 
o aqucl!as quo, do pois da Republica, olfo· no Asylo do lllv:tltdos h P~tr1a. 
ctuaram r1!toraçõos na J'ol'ol'idrt lei não se- Entr•ot rnto, sl tudo .osttvosso o~ganlzado 
jam ollas cump:idas o executarias. no sootrdo que pall'iut,JCamonte citou o ii· 

. lustro Scnarlor polrt Parahyba, não lmverla 
A n~co>sJdn.rie Q!IO o ~~V<Jl•no lJnha h~n- Jogar para esta~ Iurnen&ar:ões continuas, parn. 

tem, cumo tem hoJe o to, ,rl amanha, r~o oOl· estes cxaspcr•os dos cho!'os militaros, quer 
dad~s, torna. obrlgat~rra a att~~çao rlo do oxer•cito, quer• da mat•ínha. 
Con0 rasso_ Naciona~, roprto, para o .a'Sllf!lpto, SJ isto se dri. no axorcito, onde 0 a!Jsta• 
afim .rl.o ~ao s~ vm co!locado na srtuaçrw de monto <l mais faeíl, porque 0 quo so exige 
Jl~z91 ~-wjustJt;a do BUJ?~Or-~o que a. admr- do soldado compor· ta mono;· rlitllculdaúcs do 
nrs.rnr,.\0 das pastas mtlitarcs têm ardo má. que 0 quo se podo ao marinheiro, imn.•ino 0 

Não; a falta do Ia!s e a !noxecuç~o das congresso o que não vne pela forç:1 de
0

mn.r• 1 
-~xistontos ó que dotormin1m todos os oiJsta· O aobro Senador pela Parahyba, Sr, Pro· 
cuJos a um óom sorvíço; o, no omt:J.nto, si sidonto, viu que o sou prQjccto; hrt annoa 
tivessomos qualquer das or•ganizn.çõos mi li· apresentado, sobro o assumpto, não pôde 
tares do que ha pouco nos 1\J.I!.m o nobro ainda Bel' t.Jmado om considora~iio n:t outra 

. Seoadot• pala Parahyba, não de accnrdo com Cas:1 do CongJ•osso; ontr•otanto, do lá, diaria· 
os moidos da Allumanlm, da ltal!n, da monto, nos vóm muitas lois, que nós, ás 

· Sulssa e outr•os paizo> pot• S. 1\x. citados, vozes, com bn.stante pozar, \)mos quo ro· 
maa.ogundo o~ moidos que sejam nd~pt~· joltar. 
vois ao .nossó meio.ás circumstrLOcias rlo nosso Por que não so cuirla disto na outt•a Casa 
torrílot•!o, nada disto so daria; c estou certo do Congros;o 1 (Apoiado..) · 
que se um At•0entino procodosso rt leitura E' pwa V. gl, vot• que a polltlcl tem ln· 

. da !c! rlo 1874, da lavra do St•, conso!lwlro \Jrviado dh•octarmnto nisto, no sentidl da 

. Jun.9ueh•a., bom como si conhocos;o as alto· não ot•ganizução da defesa n:1oiunt1l. 
t•açoos· nolla eJfectuadas, tlopois d~ Repu· · Tom-so <lo;cuiJado oxtnordlnarlamonto 
blica,polas leis da 18~2 e !80rl,ulrla: «O Or~zrl !lesto ussumpto OJ nosso palz o por osto dos· 
tem uma optimn. lei do sorteio>,., crrido tum P•go carJ o povo. Si n<ls ti vosso· 

OS " .• um oxct•oltJ ut•gnn!zadu rogulat•monto, si 
· n.AI.VARO MACHADO-niLo rost~ uuvirln. llvossomo.l ns suas r•.,sor•vns, n NVO]ta não 
O Sn. PtnE:J FEn.nmi!A.-•• , tal foi a Jll'O· nu; torin. cu;t •rlo unu sJmm~ tão consido· 

. vidoncin, taes foram o tino o p·1tr•iotismo do t•nvoi; si o exorclto ti vosso suas t•osorvas, 
saudoso St•. ConsolhelrJ .Junquolt•a. dopJ!s da t•ovolta, C11nudo; niio nós tnria 
.. Mas n[o so executa a loi; a Jlolitica in· custado o s:lct•lficio do snnguJ o d·J dinheiro 
ter·vom immcdlatamcnto orn tudo,o Isto cri· quo no; custou 
minos1mento, mót•monto na oxocução deshs O mosmo ostá so dando agora no Acre. Si 
lois, quo silo mais a garuntltt da propria po· o Govut•no tlvo;so nos !Mados do aot·te uma 
!il;lcn. do quo a do propr•!o clrludiio,qrte noll<IS t•osot'I'U ·rio exercito roi:ularmento or•.r:ani
vú a sua gar•:tntin, ostrlúolnaondo·lho cJt•õos. Z:ltla, osstl rolorvrl aho:n.r•ia para abafar os 
o rlelot•mlrmdos dit•oltos, riotot•mlnanrlo quo movimentos que !III! so dos;om, não havon• 

.ollo a:io pólo violont~monte ~er• at•t•nncado do. noco;sl<lade rio litzet• tr•an.rpor•tar tr•opas, 
rlo I ot', · . com gmalo drspcmlio, como llzomos. 

Sim. por1uo gora! monto so diz quo, nosta Crtido o Oon:r•osso, qrrnnto autos d11 orga• 
Ropubllcr1, m um !'oarutamonto for•çado, nlznção da~ for'Qtts ua Ropubllca o tot•rl cum-

~~1nndo Y. 1 ~ 
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prldo um lloYot•, dovor qno so traduz numa 
- grando oconomi:L par:1 os col't•cs publicas. 

Lamento, Sr. Presi<lcntc, om nomo da 
Commiss~o. não tor podido accoltm• as 
omondas do honrado Sonadot• pol:1 Para· 
hyba, quo so mos!!o,1 tão patrlotico, tiio os· 
forçado omt•clação 11 nssumptcs quo dovom 
mot•ecor, do promp(o, totli.\ a attonç~o ~o 
Congresso Nacional. { Jf<<ilo l•cm ; nwito 

· bom,) 

O Sr.·Almcidn. B•u•J'eto- Não 
vonho, Sr.Pro.•irlonto,.dlscu!.h• propr·iamonto 
o pr•ojocto do fixação de l'o;•ças de torr'll, 
porquanto tem o!lo sido sustontmlo br·i· 
lhnntcmento polos lllustl'es Senadores quo 
rno parecedoram na lr'iuuna. 

Quoro apenas, Sr. Prosidonlo, dizer no 
Senado quo " commlssffo do Mttt•lnha o 
Gnorra rcunlu-so por dJvor•sas yozcs o dis
cutiu com o m11xlmo intorosso o cserupulo as 
cmontlas apresentadas polu mou ill,!lstro cal· 
Ioga o complnholru do repr•sentaçao, o Sr. 
Senador Alvaro Machado. 

Dosojariamno ar•iluntomonto acornplnhat• 
S. gx, n:~s opiniõos omit'Gldas com tnu.ta 
proflolencia o c!aroza no assumpto om dts· 
cussiio; mas, oxistln<lo lei permanonto que 
ostnboloco o sor·to;o mllir.nr no mesmo son· 
tido das emendas olforccidas por S, Ex., a 
Commlssãp Julgou mais convonionto aconso: 
Jit:tr ao SonaJo a n[o accolcal-as om uma ler 
annua. 

O Sn.ALvAno M.ICIIADo-Entrotanto, tom· 
so foi to isto coustautomonto. 

so paslon nn. outra Casa do Congrosso,quando 
so discutiu o projocto do ftx1tçilo ilo fot•ças do 
torm. 

A pt•opost.a do Ooverno.no sou at•t. So, diz: 
«l•t•t. 8.0 O Oovorno •mimar•\ a cro:1çilodo 

tiro nacional, instituindo premios pocunla~ · 
t•los o modalhas do distincçiio p:trasm•omcon· 
feridos annualmonto, om concur~o sowmno, 
nos melhores atímdoros, doduzlnrlo se oppo·r· 
tunamonto <la vorha-:- Instrucção Militar
do Orçamento rio :>llnistor•io rl.1 Guorr'll:t im· 
portancl~ quo fot• noccssat·ia ú renllzução 
desse sor•viço.» · 

A Comrnissiio do Mat·inha o Gucr•r•a.da Ca· 
mara não uccoitou, ontr•otunto, osto .artigo 
da proposta,. S?b ·o f11nda!"onto do ~uoollo 
dovia constJI.utr um pr'OJccto csp rcHtl. 

Orn. as;im sondo, como a Commissiio do 
Mrwinhrt o Oum•ru. do Socado, pot• maior boa 
vontade que tivesse, o ti ttnha sincorn o 
gl'ando, potlla accoltar us omondas do.hom•ndo 
Senador, si oll >B cor•riam o risco do ser rojoi· 
todas pela Camnra dos Deputados I 

E' coilvooiontc, portanto, quo o nobre So· 
Mdor meu illusll'o CJIJOglL rio bancada, autor 
das emendas. com as quuos. concordo, as 
apresento, não nesta loi annua, m:.s om um 
projecto ospocial, a monos quo não quoira. 
S. Ex. agnardat' a chognrla. a o~ta. Casa de · 
um pro,lccto om ulab~raçiio na Carua.ru. dos 
Deputrulos. 

li todos nós, St•. Pt•osidcnlo, mmnbros tln. 
Comrnissiio do Mnr•inhn o üuorr•a., pudoromus 
ontiiu auxiliut• pr·azolrosamonto a S. Ex. na 
a.prosorrtação do um pr·ojacto na. ordom do. 
idl!as quo S. Ex. uc:~ba. do del'endor. 

O Sn. AUIEJDA ·BARRETO- Tom·so foi to, O Bra.zli não rl a Allomanha, nom a Italla ; 
mas auusivnmonte, o por is.so mosmo com niio !la Hospanhlt, nom a. lnghLtot•t•n, menos 

- oJfoitos nu !los. ainda os Estados Uuidos, pa.iz rs que toom ox· . 
A respeito da lo! do !874, dat•oi " minha orciws cm coudlçiios m:tito divet•s '' das do 

~plniiio, nosso. . 
· E' corto quo a lei do 20 do sotom!Jro do s. Ex. nos f<•llou-om sold~dos.om activi
·1874 não tom sido cumpriria, nem o sor•il datlo c om soldados rosot•vistas; ma,s o ho1· 
ernquanto oxlsth•om juntas do sJrtoio com· rado 'Senador esquocou-se do dizot' que ossos 
pstns do pessoas que nenhum interesso toem soldados repousam mas não teom baixa.. 
llo proenchimonto dos clnros do nosso oxor· 0 Srt, ÚYArlO MAOIIADO u~ um ~p:u·to. 
cito, {Apoiado.<,) 

Est~ o a vordado o a minltn opinião indl· O Sn. AU!EillA BArtlll~To- .A lo! do 1874· . 
vldual. não Jbl cuurpt•id~ nom poJo noverno rla. mo· 

As omondas quo o honrado Sonndor a.pi'O- narchla. nem o soril pulo da Ropubllca. 
s~otuu são, na sua totalidndo, nccoitavob; o sn. Ar.vAno ~1.\0IIADo- Foi pot•· Isto 
llln9 cm um projocto do lol ospecínl o niiu mesmo qno quir. modificai-a. 
OJil uma lei nnnua, por•quo, nMm elo outros 0 Sn, Ar.)!EIDA BARRETO_ o noln•o s

0
• 

Joeonvonfontos, os sons oJ!bitos cossum a.o nadar. SJ•, Pl'Dsidonto, orn 1111111 das suas 
11111 do um anno. omondus. lembt•onri nocossiando d~ ol'onção · 

O Sn. ALVARO MAOIIADo-llssa conflssiio do do umr1 junta, Jdéa muito uoccltaval. 
V, Ex. mo é multo honroso. Mas ess:L junta.tl multo our.r•a quo niiu n 

O Sn. Al,)!EIDA l.lAnrm1'o- A Com missão quo tomos, Jnutll o som fnlrJ•osso pnt•n o 
ile M'ar•inha c Ouort•n quiz accoltar• 11lgumus proouchlrnonto dos cbt•us rio ii.\~rcito. 
ri11.s o mondas pt•o postas pelo 1tonr•r1do Senttdor, E, n pt•opo.;l to, !ombro· mo do um facto oc
IIIZII niio folJlilsstvol lu~ol·o tl visto. tio que COl't'hio ntto ha multo tompo no l~stndodu 

i 
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Minas Got•aes o do quo os jornnos dost~ Ca· 
pita! so occuparam. 

llouniu-so a junta ; os ta procedeu ao alis
tammto, o quando jd tm•minudo toJo o pl'O· 
co:lSo, a s:tla om quo olla l'tlncciom\V.I foi in
vadida por um grande numero do senhoras 
qno, apoderando·so dus respectivos livros, os 
inutilizaram. 

O Sit. Pmg; Fmtm~m~-E como resisti!• a 
esta doce vioiencia 1 (Riso.) 

Seguem-se om discussiio, quo se oncort•a 
som dobate, os a.rts. 211 o 2o, 

Fica adiada a votação da proposição por 
falta de numet•o. 

LICENÇA A OSCAIL PIE~TZNAUrm 

O Sii. A J.lminA ·BARRETo- Já vti o nobre 
Sen:ulot•, S1•. PJ•osidento, quo essas juntas 

· dovom ser O precisam SOl' comp.1stas do offi
ciaOS do exercito, de pessoas Interessadas 
poia classe, fazon~o dolius plrto, coma quer 
o nobre Senado:•, o jui1. soceionnl, 

Entrn cm ~·discussão, com o pnrocor fn· 
vot•avci dn Commis,iio do Pinanças, o nrtlgo 
unico da proposição da C amam dus Depu ta· 
dos, n. 41, do Wu2, autorizando o prosidonto 
da Republica a conceder seis mozos do li· 
conça, com dous toJ•ços do sous voncimon tos, 
a Ooc:Jr Piontznauor, commisslrio, gua!'Ja· 
m~rinhn, do Curpo do Fazenda da Armada, 
pat•a tratai' du ~1111 ~audo onde julgar con· 
vonionto. 

Ninguom pedindo a palavra, cncot•ra·se a 
diSCUSdãO, 

Fica adiada a Yohçi'io da proposição por 
falta do numoJ'o legai. 

Por isto, Sr•. Pt•osidonlo, uma vo7. quo o 
mou distincto colloga, autor das emendas, 
está do aceordo com a Commissiio do Mari· 
nhn o Guet•t•a, .commissiio qno do bom gl'ado 
o acompanharia, o o acompanimrá em mo· 
monto opportuno, nada mDis mo resta, li· 0 Sr. P••ealdcnte- Es\Ilcsgot~da 
quidada cumó e;tâ a questão, siniio sentar- 11 m:ttcria da ordem do dia. Dare: 11 palavt•a 
mo, pedindo do;oulpaao honrado Senador c •os St•s. Senadoras que 11 qlioit•am par11 
aõ SJnado por tJr tomado o ocu precioso ~ 

, tempo com estas Ilgolr•as con.li~ornçõcs. assump:o do oxpodionto. (Pau;a,) 
(•llll.lo bem.) Ninguom pedindo a pal:tvra, vou levantar 

Ninguom mnis pedindo a palavm, oncm·· a ~ossãc, dosignanuo para ordem do dio. do. 
ra-sn 11 1U;cus;iio. so,são sogumto : 

Vo~ação cm 3• discus;ã~ d~ propos'ç[o da 
Cam:u'tl dos Doputctdos n. 5H, do i903, fi. 
xando as !lll'Q:t.:J do !erra pat•a o oxorclcio 
do 100•1 ; 

Annunciuda a votação o vot•iOcando·so niio 
ltavrn' mu is numero lognl. o St•. Pl'osirlcnto 
manda procoilor á chamada dos Srs. Sena· 
dores quo compareceram :1 sessão. 

P t•ocodo-so :1 citam ada, a que doixnm do 
responder os Srs, Pinheiro Machado, .J. Ca· 
tunda, Nogueira Accioly, Munoel Duarte, 
Mat•tins Turros, l.:lnro Sodt'•'.Bnt•nta ltiboiro 
A. Azoret!o; Vico"to Machado, Gustavo lU· 
chnt•d o Hot·cillo Luz (li), 

Votação om 2• discussão da proposição da 
Camara dos Doputl•los n. 7, do 1002, auto· 
rizando o Podm• EKocutivo Illlb!•lt• ao Minis
tm·io da Marlnhtt o cro~ito oxtraot•dinario do 
W:413.~70i, para pagamento de soldus o o~· 
tras vtmtagons quu compotom, no oxercicto 
do I 901, a varias officiaos da armada ; 

Votação cm 2• discussão da proposição da 
Camat'a dos D~putados n. 41, do 1902, anta· 
riz~ndo o Pt·ostd~nto da Republica a conco

cntwn·o rARA 1'.\0AIIENTO DE sowo A VARIOS dor sois mozos do Ilcoaça, com dons torças do 
oFFJOIAES DA AnilADA seus voncimonhs a Oscar Piontznauor, 

commissnriu, guardn·mal•inilll, da Cot•pa do 
Fazomla da At'mltdn, para tt•atw do sua 

Fica nrliada n votação d11 proposição .. 

Entra cm 2• dlicussiio, com 0 parecer· cun· saurlo onde julgnt• convonlonto; 
t.t•nrio ria Commi siio de Fimmçr1s, a a!'t. 1' 2" discussiio da p!•oposição da CamaJ•n dos 
drt prop.skiio dtt Cnmrll'11 dos Deputados Dotm tadus. n, 4•1, ilo IOOi, equiparando, 
11. 7, do lilO~. au;oriznndo o Porlorjgxrcutivo pnt•a o oll'oito tia percepção do montoplo 
a rtbrir no ~Iinlstot•io da Mal'ioha o ct•edlto mirttm•, o pno t!ccroplto ou invalldo, quo 
oxtt•ttot•dlnnrio do !O:,Jl3$i01, para paga· niio tiver outro amplro, 11 mã~. vi uva ou 
monto do soldos o ontt•as vantagens que soltoit•a, do o11lcial fllllcohlo; 
cnmj1otem, no oxot•clcio do 1$01, a rarios ,,, dl,cussõo ua proposiçiio da cnmat•tt tios 
ofilc nos da Bl'lllJida. Do]mtndos n. 7~, do 1003, autorl~nudo o 

Ninguom poJindo n pnltt\'1'11, oncert':L·>O a Prosideuto da 1\opubllca n coneoriot• nlsonçiio 
. 1iscussiio, •lo Imposto, dentro do portado d_o um nnno, f ' 
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ANN/.ES DO S~NAOO 

it Companhia EstJ•ada do FÓ!•ro Loopol!lina, E' lida, posta om dlscus.<fio o som rloiJato 
JlRI'~ o .motor ia! quo importar o for iodispon· npprovnrla a acl.a da sos~ão anterior. · 
savol para a t·oparar;iio actual dq suas linhas 
e augmonto c molhoriu. do trafeg0; • O 81•. 1" Seerelnr•io d<i conh do 

2• discussão da proposição da Cama r a dos soguin to 
Deputados n. 50, dG 1903, autorizando o 
Presidente da Ropu!Jilca a concod3t' um anno 
do licença, com tarJo o ordenado, a JosJ 
Dionysio Moira,assistonto otfcotivo do Ollsm•· 
vatorlo do Rio elo Janoiro,pa:a lmtat• do sua 
saudo ando julgar convoaiento; 

2• discussão do pr•ojocto do Sanado n. to• 
<~o l9u3, ddcrminando que a rcfornm conco' 
<li<la pelo docroto do :1 de J'ovm·oh•o do 18DO 
no coronel do ostado-maiot• do l" classe 
·Francisco Josrí Cardoso Junior ser~ con8hlo· 
t•n:la. doJdo aquolla data, no pos~o do gcn3· 
rul do divisão, com o.~ vencimentos ria ta· 
bolla então 0111 vigor o a grauuaçiio do nm· 
rcchal ; flcan•lo o Governo autorizado u 
abc·ir os cr•crlitos noccssarios para o rospc-
cl.i v o pagamento. · 

Levanta-se a so>são ~s 2 lwr•as o 45 mi· 
nu tos da tare lo • 

0!• SESSÃO E!! 22 DE AGOSTO DE !003 

Pl"caitlcncia do Sr·. Alfonso Pc1111a 

A' mela hora depois do-meio di:~ abro-se a 
sessão ''·que conourrem os Srs. Sonndot·es : 
Piniloil•o Machado, .r. Cat.unda, Albortu Gou
('alvos, Nilo Por,,mh~. Henrique Cúutinho, 
Costa AZB>odo, Jona1.hus Pedrosa, Gomes du 
Castc·o, Beno:licto LcHo, Pit•es For•J•oira, AI· 
var'o Mcndc.:~,·Noguotr . Pal"Jnagu;t, Noguolra. 
Accioly, João Corduir•o, AlmoiJa Bat•r·oto, 
Alvaro Machado, Sigis<nun<.lo Gonç.•lws, 
Olympio Campos, Mar Linho Ga!'CC't., Caolho o 
campos, Siquolra Lima. Mal'tins 'l'ot•r•es,'l'ho· 
muz Dolfino, Feliciano PenDi<, Fr•ancisco Gl)'
corio, UJ•bano Gouvtia, Joaquim de Souza, 
Rodrigues Jardim, Mo:.o!IJ, A. Azorodo, Vi· 
conto Maclru.no, Bt•azilio d:1 Luz, Fr.lippo 
ScbmiJt, Hor·ccllo Luz, Julio Frota o Ramh•o 
Barcollos (36). 

Iloixam do comparncor• com cnusij.,partlci· 
pada os Sre. ConsLanl.ino No<')'• Pacs do Car· 
valho, Justo Chormont, Mancolllal'lltn, Boi· 
fort Vieira, Forroll'!l Chni'OS, Josa Bernardo, 
Pod1•o Velho, Gama o Mollo, Rosa o Silva, 
Horculu.no Bandeira, Mnnool Dw1rto, B. :lo 
Mendonça Sobr•mhn, Al'thut• Rios, Virgilio 
Damazlo, Ruy Bnrbnstl, Clotn Nnno.i, L•nro 

' Sodt•a, Bar•ata lU!Jo!J•o, Vaz do Mollo, !Juono 
Bmndão, Lopos Clmvos, Alft•o:lo ~:llis, .roa· 
qulm Mm·tinho o Gustavo Richa~l (.~õ). 

EXPEDmNTE 

OHo officios do !• Secretario dá Camara 
dos Dcputadoo~, do 22 elo cor•rento moz, rc- i 
moi, tendo as scguint:s pi·oposiçõos da mesma 
Camnra: 

Autor•izando o Presidonto da Republica a 
iscntnr dos direitos do importação o .mato· 
J•ial pr•ociso para o a!Jastocimonto do a~ua 1\ 
cidade de Belém, no listado do Pot·á.- A' 
Commissiio do Finaní·ns. 

Pro!'ogando a actual scss[o logi·lativa até 
o dia 2 do outubl'd do COI'I'ento · anno~
Fica sobro a mesa, para, como rnatot•it~ 
ur·gen to, sot• dada p:u•11 ordem do dla da 
s:~ssão soguinto. 

Autoc•i?.ando o Prc·sidonto do Republica a 
concPdcr isunção dos direitos do impoJ•taçiio 
par~ o material que lbr importado poJo Go· 
\'orno do Pbul!y, par11 o sot•viço de nbastoJi· 
monto ele agua dn capnal do mesmo Est~do. 
-A' Commtssão do l•'iuanças. 

Autor•izando o Presidente :la Republica a 
a!Jrit• no Ministorio da Guorr~ o crodico OX· 
trnordinario do :J:9!0$GDO para occorrer ao 
pngnmonco dos vencimento., do mostro da 
oxtinctn otnclna <lo cot'I'ooit•ns do Arsenal do 
Guerra do lllo Gc•ando <lo Sul, Orozimbo da 
Silva Mat•ques, cujos serviços foram apro· 
voltados na Intondoncia da Gum•ra.- A' 
Commis,iio do Flm1n~as. 

Autorizando o PJ•o.;idonto <la' Repulllica a 
conceder• um unno ue licença, com ot•doilado, 
no tologrnphbl:t do 4" classe d:1 · Ropnrtiçilo 
Gorai do Telogr•apbo>, João Hnptista Cotrim 
Al'anha. par<l trntnr• do sua snudo onda lho 
convier.- A' Comruissão :lo Finança~. 

Autoriznnuo o Presidente da Ropulliea a 
allrit· a .. Mini.;toc•io elas Relações Extm•lores 
os crodltos do 100:000$. Jl.lpol, o de 45:0illl$, 
ouro, aquolla supplomonht• 1L ruhro,ca 3•, o 
osto t\ rubrica 7•, do m•t. 8' da lol n. 9G7, 
do :;o do dczombt•o do !D02.-A' Com missão 
dn l'inunças. 

Consldot•ando valido, pura o olfolto Ioga! 
da promoção, o tompo docorl'lúo do 11 do 
murw n 2! de junho .do 189!, om qno o al
tilros do exercito Olymplo do Abt·ou Lima 
oxo1·ceu o c::rgo do ojudanta do ordens do go. 
vm·rmdot• do s. Paulo.-A' Commissi'io :lo 
Marlnlm o Guorr•a, 
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Autorlzttnilo o Pre:;idonto da Republica a 
isontu1• do.< direitos !lo impo!'tnção o mato· 
ria i quo ror lmporttulo p~lt• Carnal'.\ ~!uni· 
cipnl do li ova Friburgo, cidudó do Estudo do 
llio do Janeiro, para uiJns:ocimonto do agun, 
bom como o matorial motallico destinado á 
rêdo do esgotos o o qno ror necessario para 
o'servil;o do illnminação eloctrica da mosma 
cidndo.-A' Com missão do Finanças. 

O Sr.:..!.' Secretor lo doclal'a quo 
não ha pa1•occros, 

o Sr. P•·c .. illcnte -Communico, 
partÍ conhecimento do Senado, quo ha sob1•o 
a mesa duns convite; rarciau/aros dirigidos 
a ost,\ Casa do Congresso: um pela dircctui•in 
do Club Militar para a sessão solcnmo quo 
·se realisará hojo, ds 8 !mas da noit.o, om sua 
s~tlo, om homunagom á memoria do gon01•al 
Artluu• Oscar o á do almi1•anto Joronymo 
Gonçalves; o out.ro pol• S1•. Arcebispo Me· 
tropo/itano para o so/cmno Pontifical u 
Te Dcum que, om acção do g ·aças pela olo· 
vação ao throno ponttficio tlo Su:t Santlda•.lo 
o Papa Pio X, sorão celebrados na Cathodral 

· Metrupolltann, ás 11 hot':ts do dia 23 do cor· 
ronto m~z. 

ORDEM DO DIA 

YOTAÇÕE:S 

Votn~ão om 3' discuss'lo da pi•oposlção da 
· CamartL dos Deputados n. 58; du l!J03, fi. 
·xa.ndo as forças do torra para o oxerclcio 
do WO•J. . . . 
'Posta ';1 votos,.6 appt•ova<ltl a omontla da 

Commissão do Marinhtl c Ouol'l':t, suppros· 
siln das omol!lltLS approvadus cm 2' dis
cuss1ió, 

, . Posta ·r. voto3, 6 approvada a proposição c, 
sondo adophdn, vao ser submottlda t\ >DD· 
c~~o prosidonoial. 

B' annun'ci~da. a ''ota~fio om 26 discussão 
tia proposi~ii.o dtL Camura dos Depu&ndos, 
n. 7, do I!JU~, autorizando o Poder Executivo 
a ab:il'. ao Minlsr.ol'in 1h ~ll;rlnha iJ Cl'Otlito 
oxtruordlnnrio do l!J :41:1$701 para paga
monto tio soltlos o outm vautagons !JIW com· 
polom, no .. tJxm•olcio do 1\JOI,. a varlos olll· 
clnos da ni'mnda. 

, .. o ,'SJ•, Fcllcinno Pcnno (pela 
. ot•rlc>l't)- S1•. P!•esltlonto, 6 slmplosmonto 
. para pomlc!-at• no Sunailo · !JllO ost,o PI'ojecto 

entrou hontom om dlscussito o, po1• estar 11 
hol'tL btiSttLntu adoantatla, nonhnm dos Sr.~. 
tionadol'OS so incumbiu tio sobt•u ollo nddur.i1• -

quansquor con;idernt;õos que podl a palaV!'a. 
Recolo, pn• osr.o !'acto, quo u Senado, neste 
momento, tendo de votai-o, não o f.tça com 
pleno conhecimento do caus~ ; mas como 
tamiJom não mo 6 licito di~cutil-o ngor~ ou 
mo limito a observar que se trat·1 !lo um 
p1•ojccto d~ mais alta relovaoci~; trata· ao 
do um caso melindroso, qual SOJn a compe
toncia do Govomo p:tra clmm~r á actividade 
os oillciaes rol'ormados. 

0 Sn. GoMES DE CASTRO-Reformados DOS 
termo~ das lois. · 

0 Sn. PRESIDENTE-V. Ex. não p6ilo dis
outil• o projecto. 

0 Sn. FET,!CIANO PE~XA- Eu não osiou 
discutindo ; estou somente chamando a at· 
tenção do Senado para isso : trata·SC do um 
Erojocto do alca.rolovnncia, o eu desejo quo o 
l:ionado vote com pleno conhecimento de 
causa pat·a que não so da o caso do ficar um 
precO!Ioote l'unosr.o. · 

() Sr. Frnoci&co Glyce••io 
(pela ordem) - St•. Presidente,· o pal'OCOI' da 
Commissiio respectiva foi favoi·avoi 1 

0 S!l, PR>:SIDENTE - Foi contrario, 
O SR. FllAXCISCO .GLYCEnro - ll llouv•J 

menoago:n do Podm• Executivo? • 
0 Sn. PRESITlENTE - Niio hou VO mensagem 

nom voiu a demonstração que dovh acom· 
panlmr o credito. 

0 Stt, VICI·:~1'" li!ACIIADO-IMo credito foi 
paditlo, em parto, na mensagem de 25 do so· 
tombro do 1001. 

Posta a votos,~- l'ejoitado o art. !.• da pro 
posi~ão. 

Ficam projndicntlos o' tlomais artigos. 
A lll'ül'O·Ii~iio vae sei' tluvolvida tl•JUu/la 

Cantara. · 
Votação om 2• discussão da proposição da 

Camai'II tios Doputaclos n. 41, tle IV02, auto· 
rizttndo o Pi•osidonto da Republica tt con· 
co.lOl' sels mr.zos do licon\HI, com dous terços 
llo :-cus venci montas, a. O~ ·a1• P1ent.zona.um•, 
commissulo guarda-marinha do Co1•po de · 
Ft1zenda d~ Armada, pn1•u. t1•atar do sua 
~:uulo anelo ,iulgn.t• convonlonto. 

Posto :t votos, ú ro,jo!Ltulo o tLrl,i;::o unico 
da pl'Oposição om oscput.iuio socroto po1· 24 
votos cont1•a norn. 

A p1•oposlr,fio· nn .SOl' tlorolvlda áqnclla 
Camarn. 

EQUll'AnAÇÃO PAliA PERCEPÇÃO DO MONTEPIO 
~UI.l'l'Art 

llnli·a om 2• discussão o ar! .• I • da propo· 
si\·ãu tltl Ca111ara do; !Joput;~do><, u. ·1·1, tlu 
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·1901! equiparando1 pat:a o olfcito d~ P~l'· I Pt•o.>!Jont~ da Republica a con,cdm• um anno 
copçao do montop10 mtlltM•, o p~o docroptto de licença, cJm todo o orolormJo a Jos~ 
011_ tnvalldo, que nã? tlvm• ontt:o ~mp"r~, á Diony;io Meim, ns.<istonto ui!'octlv'o do 0~1- · 
mao, vlnva. ou soltoll'a, da otnctal falloctdo. sm•vato· iodo Rio do Janoit•o, para t1•atat• do 

sua saudo ando julgar ilonvonioot3, 
O Sr. Pre,.ldente -Sàbr<l o pro· 

jecto existem dous pareceres: um, aa Com
mi~s[o ao Finanças, e outro, da. do M~rlnha 
o Guerra. · 

O da Commlssão de Ma.t•lJtha. o Guort•a coo· 
'Ciuo poJa appi'Ovaçiio do projecto ; o da 
do Finança8 tm•mlna reqnet•ondo que o pro· 
jecto vá á Comrnissão Mlxli1, quo tom a 
seu cargo rovor a legislação vigente, rol ati· 
vamonto ao montopiu ,:os fnncclonarloo civis 
·o militat•os. · 
· Import:Lndo osso ro]uorimcnto cm um 
adiamanto, vou suhmottol·o a discussão o 
votação o, uma voz appt•ovado, rerneitot•ol o 
pt•ojecto á refurida Commissão Mixta , 
(Pausa.) 

Está em discussão o roquorimonto da Com· 
missão do Finanças. 

,' . Nlng!tom p~.l!nJo ti palavra, oncorra·so a. 
dtscussao. 

Posto a votos, é appr"vado o roquorl
monto, 

'~ J<'ica adiada adiada a disc:tssão da pi•oposi· 
çiio, que t! remottida á Commissii.o mtxta., 

.lSENÇÃO DE !!!POSTOS Á CO!IPANIJIA ESTRAllA 
DK FERRO LEOPOLDINA 

· Entra cm 2• discussão, com parecot• fi1VO· 
l'avol da Commissiio do Finanças, o art. i' 

: da proposição da Camaru doo Deputados 
n. 78, do 1003, autorizando o Pr~sidonto dtl 
Republica a concede!' isenção do impostos, 

. dentro do poriudo de um a.uoo, á Companhia 
Estrada do Forro Leopoldina, para o mato· 
rlal qun importar o lill' indisponsavol para 
a ropat•ar;ão ttotual de snils liahriS o au· 

. gmonto o melhoria do lrlll'ogo. 
Ninguom pedindo a pala Vl'a, oncorra·So a 

dlscussii.o, 
' Soguo·so om discussão, que se encerra 
•som debato, o at•t. 2•. 
. Postos a votos, siio suocosslvamonto np, 

... provados os artigos !• :.!.' · · . 
· ll' a proposição adopta•.la o passa para. 3• 

tllscussi'io. . . · 

l~ntl'll, om 2• discussão, com o pat•ccor 
favomvol. da Commiosilo do FinançiiS, o ar

.· tigo unico da proposir,iio da Camam dos 
· DojJUtados n. ·so, do 1003, au!ot•lzt~udo o 

\ 

. Ning~rom pedindo a palavra, oneor~a-so ti 
dtscussao. · 

Posto a votos, ~ appr•ovado o arti•o cm 
escrutínio secreto pot• 2·1 votos contr.t. lo. 

E'. a propJsiç1io adoptaria o passa p'll'a 
3• tl!scussilo, 

RE110ll.!IA DO CORONEL FRANCISCO JOSE' 
OAIIDOSO JUN!OR 

Entm cm 2• discu;são, com· o pat·~cor 
contrat•lo da Commtss1io do Finanças o at'· 
tigo do Pl'ojocto do Senado n. lO, tio' !903, 
determinando quu a t•olorma concedida pelo 
doct•eto du 3 do fovoreh•o tio !890 a.o cot•onol 
do estado· maior do 1' classa Francisco José 
Cat•doso Junlor será consitioratia,dosdo aquolla 
data, no p,sto do general do divisão, com.os 
vonolmontos da !abolia_ então em vigot• o a 
gratlua(•iio do marochal ; ficando o Oovot•no 
aulorlzado a abril• os O.'Oditos. ·nocossn!os 
pam o resp3ctivo. pagamento. 

O Sr. VIcente 1\fnollndo-(•) 
g,., Presidente, a minha lntorvonçiio neste 
debate rl obrigada, · · · 

Eu fui o t•eiMor da Commis>tlo do Marlnh 
o Guerra, que intorpoz plracor o anno.pas· 
sado, no sentido do ser deferido o requot•i
monto que apresentou. ao Congresso Nacio
nal o Sr. gonot•al Ft•ancl>co Josll Cardoso 
an~r. . · 

A Com missão do Finanças deste anuo, da 
qual ou faço parto, dou parocot• contrario ao 
roqu~rimonto do alludfdo gt•noral, o osto 
f!Cto, Sr. Prosldonto, mo obriga a ·.expor dn. 
tl'!buna, ampliando, os motivos o as 1•azõas 
quo levaram a Cornrnis&io de Marinha o 
Guot•ra á interposição do sou .parecer. . · 

Dovo.d!zot•, Sr. Presidente, que a Com- · 
mis9!1o do Marinha o Guet•ra, lavrando 11 seu 
pat•ocot• 11 favot• da protenção do Sr, general' 
Cardooo Junior"agiu, o declaro ost~1· tssJ no 
corpo do parooet•, do acJordo. com os pt•oco· 
doutos o o voto do Snn ltlo, mais rln uma voz 
OXPI'OS.!O, 

A Commlssilo do Mt1r:nh1 o nnm•t•a jalgou 
mais dovot• subordinar o pt•ojocto á apt•oeiiL
ção e 110 vot.o do Senado, rio que 11 propt'la 
opinlüo Individual tios seus membros.. ·. 

A Commlssão do Finanças voiu o dou pa· 
rocor contt•a.J•Io, ontondondu que a potlçlo 
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níio ost:IVa nos casos1lo sol' defm•illa, c nesta sollcita(·íio quo fez no CongroJso Nacional 
sout.iJn intot'PJZ ptLt'eCJl', com o~ fundamon- Sr. gooer<ll Ct~rduso Junior. 
tos que síiu conhecidos do Soo·1do · pela lol· o Stt, Be,EniCTO LEITE- v. Ex, mo po 
tul'a do avulso. . . dorlL dizer qual o ponto principal da quos 

Antes, St•. Presulento, do eutt·~r em mais tíio i 
largas considora\•iies, no sentido do funda· . . 
montar o parecer ilt~do pela Com missão do O Sit. VICE~TE MACI!AD0-0 ponto prlncr 
Ma\'lnha o OUJI'l'a, devo J4ze1• Jigoirils olJJer·· pai da quostao ~esta: o Sr. general Car 
;rações· sobt•o o parocm• da Commissão do doso Junlor fot rof~rmado c9mo corono 
l'inanç1s. quando ollo ora o co~ouol mats antigo d· 

Sl', p1·osidouto, ·a Commissilo do Finanças exercito,. com o dirotto, portanto, do so 
niio at~aou os pon cos pPinaipaos quo sorvi- pr·omnv1do a gonoral do brigada .P,or serviço 
mm do fundamento á CommijSÍÍO do Mari· Polov~ntoJ PI'eslados por .occ1s1ao do osta 
nha 0 Guorr•a para a olabJI'ação du 80u pa- bol~Cimonto do nctual regtmcn. 
rccor; prendeu-se a nm inci:lento da p .• tição O Sn. BEI>EniCTO LilJTE-A Com missão rc 
apro,ontala pela p:Lt•te, solicttanJo favor do spondou a ludo isto; o, apcz:tr do ter assin 
Cungro,so Nacional, o desse incidon lo foz respondido, V. Ex. est~ a;sovCI·ando qu: 
questão pl'inc.pal para a recusa do podido olla so apegou ao incldonte da petição. 
feito, 0 SR. V!CEI>TE MACHADO-O C[UO é fúrr 
· O Sn. BENI~DICTO LEITE-Não apoiado; a do t!uvid·.l 6 quo cabia áquollo general ' 
Com missão do Finanças não so prendeu· a pt•omoção, 
nenhum incidente. - · o SR •. JULIO FROTA-Cabia, não apoiado 

O· SR. VrcENTE MACHADO - Entro os con· As pPomnçõo3 do coronel a general são de 
si1c!'a»ela do roquoritnonto aprojontado ao livro ajoolha.do Governo. 
Congt•osso N"ciuoal, o St•, gonorul Cardoso 0 Sn. VICENTE MAC!IADo-Soi disto. 

- .Juntor inseriu osto, isto é, quo a reforma 
'.compulsoPla,'quo o tinha attingido, om vir· O SR. JULIO FROTA-Si sabe, porque diz-
. tudo do docpeto tio Governo Provisorio, ora cabia I 
.attl suspcitad 1 quanto á sua con<tituc!ona- o SR. VICENTE MACUAro-O·genoral Car 
lidado; quo, no r~vor que solicitava elo Coo- doso Junior ora então o cot•onol m·tis anligc 

.grus;o, nào discut[n:,a quostãodaconstir.ucio· do oxorcito, cabendo-lho, portanto, a pro 
naliclado ou inconstitucionalidade da loi da moção pol' serviços relevantes. . . 
compulsorm: rLlllrmava, apenas, quo nas pro- outros, s1•• Presidente, furam ppomovido: 
muçõcs oUuctuadas por serviços r•olov .• ntes, 0 atil mesmo auxil!aPeR do ootíío coronJi 
ollo, poticiunat•!o; tli•·a exr.lui:lo, quando ti· carJoso Junlol' o fot•mu; entretanto, S. E.~.; 
nha prostado serviços do cor•ta monta, como que tinha concorrido p:1ra o ostabolecimontc 
o de ostaboiocor o novo rugimon no Estado da Jtepublica no Estado do ParrLná, quo al!i 
do Paraná, constituiu o Governo pt•ovisorio, não foi ga

... :o·sn. llgN!lDICTO LEITil-DO tudo ist~ t1•a- !at•doa~o: IISSOSSel'ViQOS noo fcn•am Cúnsido 

. tou a Commissito. rados set•viços rolol'11nlos pl'cstados ac 
· · paiz. . 
. O Sn .. ll.A!ll!\0 BAttellLr.os- Mas nosso A Gommissão de Finan~as eutondo quo a 

tampo aiut!a niio existia a Constituiç[u, quo quo;tio não podo sor dorimida pelo .Con
. só foi promulgada u,2•1 d~ fovoroiro. · gresso Nacional, Acha que, si o peticionat•lo 

O Sn. VICENTE MACllADo-E' pur isto auo, tollosado om seus dit•ottos, ao Podet• E~~
inaldontomonte, estou dizundo quo a cóm· cut!vo competia Pooorror em primeiro Ioga~• 

·missão tomou isto como ponto pt•lneipal. E o, uma voz denegada pol' oste a justiça so· 
·tanto tomou quo diz: •Si devo ou nao ser licitada, rJaot•ror ont[o ao Poclet• Judiciar!o. 
mantida a roforma compu!sori11, tal como so Esta pat•to do p~rocor, dado o caractut• 

. acha ostabeloalda no docroto do ~O do janoil•o absoluto da afih•mação feita poJa Commissão 
do 18WO, 6 Isto quos11io quo niio pódo sor de Finanças, osto topico mo paroco atcl um 
v.:ntllailiL o muito monos rosolvlda em ft1co pouco contrnllictorio com o parocor qun 
do nm cnso pat•ticulal', como o do quo ~o soPviu do l'und1mento, ainda hoje, no voto 
tmtn, mns sim modlanto pr•oje'cto flUO con- do Sonndo, o no qual se ftt•ma pot•foltamontn 

· tenha dispo<içuos goraes sobl'o a m<Ltoria o cn~o om qu3 durem os protondontos 1ll· 
·o que soja amvltLulonto O>tirdado rl luz dos l'igil'•SO ao Poder Ex,ICutivo o só posteriot·· 
preceitos constltucionaos o tondo-so om monto ao Podot• Judicial'!o. 

· vtsta u melhor• ot•ganizaçio das classes ar- · No paPOCO!' hojo vot.ado om l'Olaçiío a um 
· · madas o o iutet•Jsso publico.• ot•odlto pot!L,o pulo Mlnlstl'o dtL Mtwinha,flcou 

St'. Prosldonto, o caso d11 reforma com· assuntado u soguin to ponsamonto da Com
vulsot•ia, COlllO cl:sso, não Se!'l'iU Lia bnsO á 'llliSSãO do Fluai!Çaq : ~UO as l'Oformas Iili ta> 
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pelo Poder Executivo podem ser alteradas quo não entrou no exame si ao potloionario 
pelo proprio Poder· Executivo... cabi:t ou não posir.ivamonto o direito do 

O SR. BENEDICTO LEITE-Em certos casos. pedir este J\tvor ao Congresso. 
. 0 SR. VIcg:-;TE MACII.\Do-., ,si depois do 0 SR .. BENEDICTO LEITE·- A Commissão 
feitas, se dá incontinente uma r•ociamação da não entrou neste exame, poi•quo não podia. 
parto, on tmt•, . 

0 SR. BENEDICTO Li~ITE-Porfoitamento; 0 Sn. V!CP.NTI~ MACUADO - Eu disso, 
foi o que so assentou no seu seio da Com· Sr. Pro.:idento, o atlduzir•oi a prova immo
missiio. diatamonto, quo a Commissão do Marinha o 

o sa. VIcr>:-iTE MACI!ADo-Dopois, Sr. Pro- Guor•ra, interpondo o parecer que intorpoz, 
sldonto, do ter 0 acto da reform~ produzido sobro o pedido do general· Cttrdoso .Junior, 
todos os seus etroitos, isto é, aberta. 0 pro- não emittiu a minha opinião individual, 
enchida a vaga 0 cr•oauos dirol~o.~ do to!'· opinião do sou rohttor o dos memiJros da 
coiros, entende a Commi>são do Finança~ Commiesão que subscreveram osso p~rocer, 
quo sómcnto ao P.dot• Judiciaria compete,. mas, sim, o voto o a opinião do Senado. 
soluç[o de casos taos. O qu~ so trata hoje de podlr o concodm· ao 

Estou, sr. Presidente, em intoit•o accordo ~onerai Cardoso Junior tom sido largamente 
com este pat•cco:•, dado pela Commissão do distribuiuo pelo Congresso Nacioual, (apoia
FinDnÇlls, no ponto relativo ao topico que so dos) ora cm parecoriiS firmados pela Com
l'Ofcro ao credito do Minisr.orio da Marinha. miss'.o de .Marinhl o Guerra, om ainda com 

Agora, 0 par•ccor ti• Commissiio do Finan- a acrtuicsconcia tio voto da Commissão do 
ças, ftrmrmdo pt•incipios mais ou menos Finanças. 
idontico' no parecer• actu~l,tovo um camcter Não posso dizer Mo em tom absoluto, por-. 
ab;oluto, ·que não teve no que foi vutado, que, como V· Ex· sabe, annualmunte se dão 

modific:~ções tio membr-os das diversas Com
O SR. BENEDICTO LEITE-Oh! missões permanonte• desta Casa, o ó certo 
O su. Vtcr.NTE MAcnAoo- Diz o pat•ccor quo não so ptldo iovttr. a uma responsahili

quo o pretendente deve r•ecot•t•er ~imple;- dado geral opiniões individuacsquo por von-
monto ao Podot• Executivo o, si não fôt• at- tura membros da Commissão om annos ante• 
tendido, r~cm•ror então ao Poder ,Judiciario. I'iorJ; t9nham oxtornado. 
Isto ó uma questão tio nona•la. Mas, Sr. Presitlento, eu vou proceder-c 
· Eu não quero, p~ra soliciiat• o voto do isto me ha de pot•mittir o Sonado-:L enu
Sonado 11 appr•ovaçilo do parecer da Com· morat;iio do oa;os, uns idonticos c outros em 
missão do Marinha, Guerra, est:tr a .. cscob:ir poiot•es contliçõos, que toem tt•ansitado no 
cmlti'atlicções no pat•ocm• da Commissão tio Congr•osso Nacional, constituindo lei da 
Finanças, j:t comsigo mesma, j~ em rol:t~ão a RcpuiJllc:l e firmando a lilvor dos to ou 
ou~ros pareceres que pcl' vonturtt tenham daquci!o ,!Iit•oitos que, agot•a, o parecor ~a 
~itlo votados · Comm1ssao do Ftnanr,as entendo quo sao 

, : .. · . .. . . , . . ató rLttcnt~tot•ios das lois vigentes o quiçá 
0 SR~ B~NI.!JIC!O LhiT,I•-:Jias niSLO SÚ ha da DOsSIL 101 fundamentai, 

. aflh·mat;ao o nao contt·adrcçao. . E' um trabtilho quo 11ão é f~ttiganto porque 
O Srt. VICENTE 1lAOJI,\ll0-0 que nu digo é ou tenho colhido nos actos legislativos deste 

que, no parecer actual, so firma cm absoluto pail todas estas infot•maçõos;ollas são curtas 
o som restr•icçõcs o pt•inclpio do rruo o Podar o não pudem llltigar a attenoão do Senado, 
I•:xocutivo é o pr•imoit·o a oxltt'cOl' a su11 O dccrct, n. 55, uo IS tio julho de ISU3, 
!'uncção, quo olio pódo o tem attribui\·Ões mandou molhornt• 11 rofot•ma do capitão 
para o julgar• definitivo cm casos taos, si put• Luiz José da 11onsoea Ramos no posto de 
vontut•a os direitos adqurridos não so Jlt·- major• com o soiuo que lho competia de ac
·marcm :t sombra do actos quo rlovnm ~or rn cot•<io com a tabolirt vrgHnto; E' um caso, 
\'Ogados. St•. Pr•csidonto, igrmi ao dil ~onor•ai Cardoso 

.1~ v ti V, Ex., Br. PresLlonto, CJIIO tJsto .Junior•, 
principio absoluto tl contr:ulirtot•io; ~ por~m 

· ost~ umn qnostJio do nonath, O Sn. RAMIRO ilolnogi,r.os..:. Não, sonliot•; 
pnm a }ll'Ollloçiio tlo capitão a· mnjot• lia. dls
puslçilcs do lei ; plll'tt 11 do gonot•al não hn. ' !Cu ~onfosso quo o pu.ro3er da Commissão 

de Finançao n~o ost:l l'uodamontado élo modo 
11 poder !ovar o Senado a vu!rtt' ,i o :tccordo com 
as snna cuncinsões, om primeiro logat•, oomo 
disse a Commissiio do Finança;, ar•gnlndo 
como ponto pt•incipal, o ~no não C, sondo 
apenaH um incidente, UIDIL quuatiio do ~~
forma colilpuisorin ; oru sognndo logat', par-

· 0 SiL. VICP.NTP. MACIIADO- Fique consi
gnada a amrrnução dó honrndo Senador pelo 
Rio Gr•nndo do Sul Jllll'lt quo ou JlOssn. cha· 
mal-a a mon l\1vor trnnnuo tiver de tratllr · 
das pl'OlUOçiios, não do c1tplt~o a maJor, ma.s 
do coronel a .soneral du brignd:t, do gonor~l 
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do bt•iga la~ gener·~l do divisão o do general Pois bom ; a reforma do brigadeiro Xa· 
do divisão a ruarocbal. vier do V alie, honrado representante doEs· 

Logo em seguida, sr. P.·osidonto, encontro lado do Rio' Grande do Sul na outra Casa do 
nas minhas notas o seguinte: No decreto Congresso, ~st~firm~da neste facto, o foi mo· 
n .. !58, do 5 do agosto do !803, 11. rÍlforma lhot•ada por decreto do Poder Legislativo 
concedida ao capitão da arma de infantaria mediante autor•ização conco~ida ao Poder 
Antonio Galtlino Travasses, do conformidade Executivo • 
com o art. 4' do decreto !90 A, isto o, o E não ó só isto, Sr. Presidente; o dcct•oto 
decreto da compulsaria, do 30 de janeiro n. 209, de 3 de outubro de 1894, autorizou 
de !890, deve ser considerada no posto do o Governo a rever a reforma concedida ao 
major, com o respectivo soldo e a graduação general do brigada (aqui jd so trata de um 
de tcnente·aoronol, · goner~J do brigada, d~ nacôrdo co!D a noya . 
Aind~ mais, Sr. Presidente, no dec!•eto organtzapio do oJorct!o) Frodor1co Chrts• 

119, do 5 do novembro do 1B92, foi o Go- \!ano Butz, . 
vorno autorizado a concedera reforma, com· . Pel? decreto de 17 do março de 189!, fo• 
pulsoriamento dada, ao oUicinl de fazenda de .mtortzado o Governo a declarar a ref~rma. 
2• classe Antonio Marcins B. Pereira Pinto, desse officlal no posto do general do dlvts!lo. 
na effoctivldado do posto do 1• tenente, pas· u~r Sa. SENAnon- Niio era general do 
eandu a suo graduação á do posto immo· brigada; Ol'a coronel. 
dl:tto. • , 0 Sa. VICENTE M.\CIIADO -Ora, Sr. Pt•o· 

Todos estes sao offie1aos subalternos, sobre sldento estaYa considerando o Sr. Chris
. os quaed não ha, como s·mpro, a liberdade do tia.no Bhiz como •onera!, quando recebeu do 

Governo par11;promoç1io, como diz o honrado Congresso Nacional o favor constante do 
Senado!: !lo Rto Grande do Sul, porque, na dcor·eto a que mo referi, cuJa autorizacão 
promoçao do ~oronol a general, to!'l o Go· foi devidamente utiliz11da pelo Po~or Ex· 
verno plena l!bot••lade. e em rolaçao á dos ecutivo, o os meu; honrados oollegas, illus· 
outt•os postos, ora· o Governo· tom a liber· tres membros da classe mililar, acodem logo 
dado do •ltondor ao merecimento, ora. tem com boas informações, do modo. a melhorar 
de obedecer aos pl'lnc!plos do uma. anttgul· as que trago ao conhecimento do Senado. 
dado absoluta, de accôr.do com as. h.slas ~rg~· o general Buiz, quando recebeu aquel!o 
nlz~das nas dopendenctas do Mtmstorto da favot• do poder competente, não era genet•al; 
úuorra, ora coronel. 

Mas, Sr. Presidente, tenho na minha Sr. Presidente, o. caso torna-se muito 
lista, não só casos rof01·ontcs a ofilcines info· ldontico àquello que ora se ap1•osonta ao co· 
rioros. • nheclmonto do Congresso Nacional, tendo 

· como potiolooario o Sr. coronel Francisco 
O St\, PIRES FEnnErM.-Subalternos, José Cardoso Junior. · · 
O Stt·, VIcENTE MACIIAt•o-V. Ex., que é 'Sr. Pt•osidonto, não quero absoluta· 

mais·compotent3 do que ou, maia senhor da menterofot•lr·mo a estes factos sioão no ln-
tocltnicll, emendou a tempo o a pr•oposlto. tuito do fazer o Congresso Nacional justiça 

Uh! sn.. SENA»on.-V · Ex ll coronel. aos serviços relevantes dos velhos sorvldoJ•es 
' ' da pa.trla. Poderia appellar para. o uso do 

O Sn. ALBERTO GoNÇALVEs-Não senhor; ê uma attr1buição multo mais laia, muito 
oapitiio. · • mais vaH!a, que se pormittlu o Congresso 

O SR., ·vroENTE MAOUADo-Capitão do pa· Nacional, o que sorvia do larga bandeira, a. 
trio tas. cuja sombra ao poderla.m . perfeitamente 
H~ via tambom gonoraeo, Sr. Presidente, abrlgar tudas as protonçõos, já de melhoria 

porque por tacs são, devem o podiam ser con· do reforma, j~ do rovorsii.o ao sor,·!ço n.ct\vo 
sitlot•artos-o olfectlvamonto assim oram con· <lo exercito, Nilo quero, Sr. Presidente, tra
slderados-os brigadeiros od:~tontes antes d~ zor o noto, por exemplo, do Congresso, que 
ref~Pmo. do exercito, olfcctuuda dopJiS da manrlou considorat• na otrectividude do um 
!•rvc:o.macilo do. Ropubllc~t. pusto, muito su•cr·tor <lquollo em que .tinha 

Elo aqui (mosl!·•ndo) um caso: o decreto sido t•ofJl'mado, o bonemorlto cidadiio, que 
n, 178, do 10 de sotombt•o do 1803, declam ainda hrL pouco dosappa.rcceu do numero dos 
que arcfurma do brigaduh·o Jomtuim Antonio vivos-o Sr. almimnr.u Jot•onymo Gonçalves. 
Xo.viot• do V~llo sorri no posto do gonorrd do Todo o mund~ saho qno naquoll:L occ~smo 
bt•igadn, com as vantagens tlo dr:oroto n. !8, o Congt•esso Nnclonn\ o~lu sob a ln!lucncla 
do J9 do tlozombt•o do 1891.' do ructos r!otormlnndos poJa oútoncla. da 

,J!l ora um officltll-gonot•nl colhl.io nus ro· l'ovollu ; m:ts, om todo o c:1s ·, M aqnoll~ 
gms fir•mndu• -logaes o vorJatlolrns- do c!llndiTo o homem· ao qual o bonomorlto con· 
J.tont•udo Senador pelo nio Graodo do Sul. soll<lrldOI' da Republica, oS\'· Na~•ot·llal FIO· 

Sonndo v. II ~1 
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J•iano Polxoto, onc;ntrou paJ•a pôr li front~ 
da Armada c llat• combato uos navios da 
osquadt•a lnsurt•octa. 

Pois bon1 ; o Congrosso ontondnu dovor 
remunerar osto serviço, B como o romu
·net•ou, Sr, Prosidonto 1 Foi-o J'ovortor ao 
serviço olfcetivo da Armada Nacional o, 
mais do f[UO Isto : rom promoção tlo dous 
ou tros postos, chegando ao posto do alml· 
ra.nto, 

St•. Prcsidonto, outl'O facto ainda ~ do 
conhecimento do todos. Foi ollo .apoiado 
pela palavra oloquonto d 1 brilhanto orador 
desta corpor:1ç1o. Quero t•oliJrir-mo ao f.tcto 
da reversão ao sorviço olfúotivo da Armada 
do Sr. Vico-Almiranto .Jacoguay. 

Ainda mn outro facto, Sr, Pt\1sidonto, do 
maiO!' monta, handoirn t:llnliem tão va~ttt, a 
cujtt somura se podom abl'igar todas as pl'e· 
tcnções-a da rovorslío ao sorviço do oxm•cito 

·do illustro e distincto pa.rlamontat•, uma das 
glorias dn tribuna da outt•a Casa do Con
~rosso, quo, do s;mplos pals~no quo era, 
despida a farda cm um momento dado, vol
tou a occupap o posto de coronel do exercito. 

Sr. Prosidr.nto, factos oxtraordlnarios, 
serviços mcmomveis notam-se a não podem 
deixar do ser J'econhocldo.J porl'oltamonto 
pelos membros do CongJ•osso. 

Estou ma roforindo, porém, unica o ox
clusi vamonto aos casos ordinarios, commnns, 
c"sos om quo não so póde appo!lat· pal'a a 
bonomorencitt do sorvtços om grande ovi
dencia, mas, om todo o caso, não podem ficar 
(t sombra os serviços prestados á ordem pu
blica, il. sogul'ança das instituições, 

Sr. Prcsldonto, por docro!o n. 237, do 
11 do dozembt•o do 1894, foi o Governo auto
rizado a melhorar a reforma do l• tenente 
da. armada Camillo de Lollis o Silva, Por de· 
croto n. 524, do 2Q do dezombro do 1808, do
toJ•minou o Congresso (ahi não autorizou o 
Exocutivo, determinou) quo a t•oforma do 
general do bt•ignda João do Oill'oira Mello 
fosso considerada olfactiva nosso ponto, com 
a gt•adunção do general do divisão, 

0 Sn. ,JULIO FROTA-Não 01'3. goncrn.l. 
0 SR, VICENTE MACHADO- Obedeço 1L ln· 

formação quo mo pi'Osta o illustrc militar, 
Não ora gonornl, ora tononto-coronol, e como 
tal morocou o benotlcio do Congresso pnra o 
otrolto do molhot•ar a sua l'cfot•ma. 

Ainda tenho out1•os nomes na minha lista, 
Sr, Presidenta, m11s 11iio mo utillsaroi 
dellos; abrig~r-mo·hol ~ uma lmndolra mais 
vasta-a d11. revot•siío do Sr. J;1cogu~y. 

Essa rovorsão teve qunsl o voto un11.n!mo 
.do Senado, justificado, do cot•to, por prlncl
ciplos do ordem supot•ior. 

Mas, Sr, Pt•oshlontc, a lo! 6 uma só o dovo 
~Ol' afpllcada igu11.lmouto, llOJ' maiot•os ou 

menores quo sojam os sor1·iços daquolles quo 
so aprosont11m solicitando os favot•os do Con
gresso. 

Tão lo"ltlmo soria o exame da rovorsiio ao 
serviço d'a arn111da do Sr .. Jaooguay corno do 
outl'os que houvossom apenas rovort!Jo por 
motivos mais do boncvolencla do Congresso 
do quo do serviços reacs prostados ii. patrla. 

Mas, Sr. Presidente, terei eu nocossldade 
do onumm•ar llrocodontcs do respigar na 
legislação do p:uz n,s autorizações dadas po!o 
Pudor Legislativo ao Executivo e, mais do 
que' isto, a autoridade 11. quo se pormittlu o 
Congresso de dotm•mlna.r que a. reforma dada. 
a um official fosso considerada dos te ou da
quollo modo, para ampapar a. protonçiio quo 
tovo a sou favot• o voto da Commlssiio de 
Marinha o Guorm 'I 

Não, Sr, Pl'osidonto, este facto, como es
tava na minlm memoria, não podia doirar 
do ostar na momorh1 dos Sl's. Sonadot•os, o 
il pol' is~o que ou dovo alllt•mar quo a Com· 
missiiu do Marinha o Guot•ra oxtorna.va, po· 
ranto o Senado, menos a opinião lnJividual 
do cada um dos sous membros, para só ox· 
tornar a opinião do Congresso Nacional, 

Agora, Sr. Prosidento, devo dlzor tam· 
bom ao Senado quem é o militar t•eformado 
que vom p;rante o Poder Logislatlvo da. Ro
publlca solicitar osso favor : é um gonornl 
do roaos sorriços prestados ~o pa.iz._ 

A SUl brilhante f~ dO officio, apresentada 
ao estudo do Cong1'osso o unida d petição 
que romotteu á con;ideração do mosmo 
t•oza set•viços rolovaotos o lnostimavols, que 
constituem uma. pagina bl'ilhante d~ his· 
teria brazlloira,om cujo~ fastos salionta-so o 
nomo do gouoral Cat•doso Juoior. 

Sr. Presidente, não~ demo.ls to.mbom, ro· 
correndo ;L histori~ reconto, verlftcat' os 
sorvlons prest~dos quando so estabeleceu o 
novo rog,mon do p:1lz, pelo mesmo offioial, 
então coronel, Cardoso Junior. Posso da!' 
disso o mou testemunho pessoal e, como ou, 
os meus Ulustres companheiros do reprosen· 
tacão, quo se achavam no Paraná por 
occasião da revolta, quo se cstondou por 
todos os Estados, dctot•minando a. proola
ma~ão da Republlca, 

Et•a o St•. general Ca.t•doso Junlor o com· 
mandante da guarnição de Curltyba o, 
Sr. Prosldonte, apenas chegada a.notlcla do 
movimento rovoluoionario trlumphunto o 
tratisrnlttido. parn, todos os Estados polo 
SJ•. marechal Doadora da Fonsoca.,bonomorlto 
fundador da Republica, a essa. noticia do 
movimento vlctorioso o Sr. gonoral Car· 
dozo Junlor foi quem assegn1•ou a ordom pu
blica e, tloo.ndo Investido do cargo do govm•s 
nadar, nesta qualidade rocebou os applauso
da Na~ão, assim como os J'Oco bou das classos 
consot'VMioras tio Estntlo do Paraml, o.pplan• 
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sos traduzidos em uma manitbstaçno do com
moreia de Curityba. 

Sr. Presld nto, os moul illustl'cs cullogas, 
mambros da Commissí'io do Fin:tnçn.-:~, como 
os illust~ :s Srs. Scn~úorcs quo toom de dar o 
sou voto definitivo sobro a pt·otono;iio do St•, 
general Ca!'doso Juniot•, noccssal'iamcn:o 
terão ensejo do vot• nossos documento;, nüo 
só a brilbauto foi do olllcio ttuo npt•esontou, 
como tambom a allogação dos sct·viços im
portnntisslmos prestados pelo alludhlo go-
001'111 por occ~sião da proclnmaçiio da Itcpu
b!ica. 

Sunatlot• pelo Eslllt!o do Pat·an:l, comoç:t do· 
clt~J·nndo qno, cm um ponto~ ncha-so do 
accordo cum S. Bx .. o (j aq1rollo om quo 
so t•oforiu n.os olel':ttios Jttot•itos do illustl'o 
goncrn.l Cn.l'doso .Junior. 

Sr, Pt•esidcnto, estão Juntos tt estes do· 
cnmoutos os tologt•nmmas passados pelo in
clyto marechal Dcodoro da Fonseca o pelo 
então vJco-cbol~ do Governo P,•ovisot•io, um 
dos mais illustres homens desta p~iz, (!110 cm 
~Iinistro d~ Fazenda, o r1uo bojo ocoupa 
brillmntomonta uma cadeira nos~u. Casa-o 
illnstro Sanador Ruy Bat•bosa. 

Sr. PJ•osidonto, por ostu exposição, a '!liO 
mo julguei obrigado como memiJro du Com· 
missio do Mat•inh 1 o Guerra, porJoo-mc 11 
illustt•o Commissiio do Finanças. 

0 SR, BENEDICTO LEim-NUo ba o quo 
pcrdoat·, 

0 SR, VICENTE MACIIAD0-0 sou parccot• 
·comba~cndo o da Commissão do Marinha o 
Guet•t•a devia sm• !u.t•gu.mouta fundamon· 
.tado. . 

0 Sit. BENEDICTO LEITE-Mais UO quo ostd 
não ~ preciso. 

0 SR, VICENTE MACllADo-Não disso ll. 
Commissão do Finanças a t•uzi\o pot• que so 
oppoz ao pt•ojooto; rofot•iu-sc 1\ conccssfLO 
(!UO quer fJzot• o Congrllllso Nacional cm 
tormos rostrictos ; mWl penso quo o son:ulo 
osl~ agot•a porfoitnmonto intoh•ado o dal'á 
o sou· voto do aocõrdo com o 1mrocot• d.J 
Commissão da Mu.I•inha o Guct·r·a. 

Vou l'Ot!t•ar-mo da ll•ibuna,ropotlndo svlom 
nomonto ao Senado quo u Commlssão do M&l'i· 
nh~ o Guorm· ti•aduziu o propt•io sontimon~o 
o voto tio Sen·•do; vorquo, ~t·. Prusidonto, 
não procls~ mais do tJUO pot•cort•OJ' os ,t,.,taos; 
não precisa um tra.ua!ho r•ocrospoctivo multo 
longo pal'a vor quo o voto do Sanado não o\ 
agorn, o nuuca foi btL::ioa.du mt gouot·osidu.U.o 
para. conceSsão rio 1hvo1-os,mas najusLiç·a.,com 
quo devo julglll' os sot•viços daquollos ~uo 
doolicat•am um longo pa,sudo 11 causa do 
pa!z, tl sm1 dofosl no oxtot•iot' o :L manuton· 
çã.o da ardam dentro dos !i mitos das nosst\S 
J't•ontoiras. 

Era o qno tinha a dlzot•, 

· Passanclo :L tomar em considol'n.çã.a n.s 
ou~ras p:trtes do discurso do honra·Jo Sumt· 
dor pelo Pn.mn:L, diz quo não levo este razão 
qtmndo atnrmott que a Commissão do Fi
nauçai se lmvia limitado a trr,tat• do um ln· 
cidonto na quest;o suscitada pola reclama· 
çiio do genoml C:u·doso .luoiot•. 

O hom•ado Sooador pelo Pamn:i disso quo 
o ponto principal da t•eclamaçiio tlaquello ~o· 
nora! não ora a incoustitucionalidado da re
forma .compulsot•ia, ma~ sim ~ preterição 
qun sorr.-ot•a em 1890; o omdor respondo di· 
zendo quo o gonoral Cardoso Jttnior, em su:t 
poti(:[o dirigida 1to Sonuuo,qu~ixara-so dessa 
prctoriçiio,podiut!o roput•açiio para a injustiça 
solrt•ida o a!logat•a tamuom a inconstitucio· 
nalidado da rolbt'llll], compulsori:t. 

Pont!OI'a. quo oxactamonto o ponto prin· 
cipa! da quest:io ~a !li'OtOl•!çUoque o gonorul 
diz tor sotfriJo. porém, m,•stt•a, lendo um • 
to pico do parocor da Commissão do Finanças, 
quo ostu Gommissiio, al~m do rofot•it•-so á 
questão da incons!itucionaliuada, Mzou posi· 
tivamonlo cm sou parecer a questão da pt•o· 
\et•ição, tloclat•ando quo, si porventura o 
general solrt•>n alguma protol'içíio, devora 
tor roJdamu.do poranto o I'D<lot' Executivo o 
t•uoorrido ao .ludiciat•io, caso não fosso atton· 
dido pot• uquollo. 

Sobro is~o lilz o ot•at!ot• !Jogas considera· 
çõos monstt·aodo que o Congt•esso· niio tom 
compotonda para liquidar qttostões do di· 
roitos individuaos. 

Rofoi'o-so :l parto do discurso do honrado 
Son:tdur pelo l'aramL nu. qual s. Ex. so 
occupou do mostl'&l' ao Senatlo qur. a pro· 
tonr;/10 do general Cttrdoso .ltnHor oncontt•a 
apoio cm tli versos prccetlont.cs ; a esso rc· 
spoito tliz o ot·adot• quu roahnonto o Con· 
g1•osso tom praticado actos liOSsn. nntul'cza, 
llJIIS f[IIO \amuom . Otn muitos CIISOS tom 
doix.~do do tomar cvnuocimonto do pt·oton· 
('lio.> analog:1s, doc!aranlo-so iucompctonto 
pltt'il fazol·o. · Affit•nJ:L •tno no s~io da Com· 
miss[o cio Ji'iunno,,as tom lavt•atlo muitos 11'1· 
roc,Jt'CS sustou t111Hlo n i ucompotoncin do Con
gt•o:-.;so p:trn. Lull1lLI' c Jllhocimonto do roclamu ... 
çüos mn que so allogt~-~L oJil.lUSJ. tio tlil'Oitos 
iudividun.os o qno diYm•sus tlo~sos lllU'ocm•os 
toem Hido nppt·ovados poJo Sonntlo, tlontlo sn 
oonolno qno o at·gumcnto dos procodontos 
niio tom a Jbt•çtt quo lho quiz tltn• o honr:ulo 

O Sr. Denedicto Leite, vintl11 :\ 
tt•ibttna, como rolator dn. Commissão do-l'i
nunças, rospondor no discurso do honrado 

Sonnum• polo l'nt•antL. insisto o orndot• 
sobro osto ponto, tloclat•antlo qno não tom 
lnwldo nnilorm!li:ulo nn solu~iio tlestos ca
sos, v:u•i•1ndo tt olontt•ina 11 osto t•ospoltn 
uo solo do Cougt•os>o, o <jUo o!io 1nosmo 
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ji tevo, por tros vezes, oocasiiio do dar 
o seu voto cm sJotldo contrario á dou· 
trlna que dofeoao, mas que folga cm 
ter onsojo do declarar, porompLoriamon:.o, 
q uo, pelos estudos e csclarocimontos que os ta 
QUestão tem tiJo, está convencido tlo que a 
doutrina verdadeira tl a que se acl1a. coasl
gnada. no sou parecer, estando no firmo PN· 
poslto do mantol·a cm qua.esquot• casos idon· 
ticos, sob1•a que tenha. doso manifestar. 

Pedo permissão ao hom•ado Senador pelo 
Paraná para ponderar que o sou voto tam· 
bom tom divergido sobro este ponto o faz 
um appello ~ S. Ex. para voltar :1 boa dou
trina que S. Ex. antorlol•mento seguia, vo· 
ta.ndo contra pretonçõos desta natureza, que 
o3c~pam :1 compolonola do Poder Legisla
ti vo. 

Faz sobro isto diversas consideraçõe• e diz 
que o projecto da Com missão de Marinha e 
Guerra, contra que so manifestou a do Fi
nanças tl duplamente inconstitucional, já por 
escapará éompotoncla. do Congresso, já por 
cantor manilbstamento o vicio da retl'O• 

• actividade. 
Lõ esse pt•ojecto, que é o seguioto: 
cArt. I • • A rofot•ma oJncedlda pelo do· 

creio de 3 do fovoroiro do !890 ao coronel 
do estado-maior do. I• cwse Francisco Josê 
Cardoso Junior será considerada doiido aquolla 
da.ta no posto do gonel•al do divisão, com os 
vencimentos da tabella ontao cm vigor e a 
graduação do marechal; ficando o governo 
a11torizado a abrir os credites necosilarios 
pa.ra o rospocti vo pagamento. 

.Art. 2.• lto1·ogam·so as disposições cm 
conlrarlo.• 

Explica quo o general Cardoso Juoior, do· 
clara. em sua petição q uo deixou do ser pro
movido a gonora.l orn !890, com injustiça, 
vls!o que tinh" serviços rolovnntos; o que, si 
niio tivesse sido assim protoridu, a compul
saria o teria aplnhadJ, niio na p:~tont1 de 
col'onol, mas na do general do dlvisiio, po~to 
csto om que então seria reformado com a 
graduação de mlrochll!, o p31o, por Isso, ao 
Congresso reparaçiio dessa. mjustiça. 

agora, além do fazer uma promoção, para o 
que lho falloco C011tpotonchl, délso ao seu acto 
olfaito de;do 1890, quando a.in<la não existia 
na Republica. Poder Legislativo, com as buas 
funcçõcs ordinlt'ilt!, pois a Con;titulçfio é do 
!89!. Insisto sobt•o osto ponto mostrando 11 
tneonstltuciona.lidado e a ioconvoni•mcia. do 
projecto da Commlssiio do Mttrinha o Guerra 
e termina dizJndo que ospom quo o Son~do 
colloque acima. de tudo os prlnciplos consti· 
tuclonaos. 

O Sr. Pires Ferreiro faz largas · 
consldoraçõos, respondendo ao discurso do 
orador procodent '· o defendendo o parecer da 
Commissiio do Marinha c Guerra, quo, pons 1, 
o Senado appt•ovat•l1, como é do justiça. 

O Sr. Ramiro Dorcellos (')diz 
quo subscreveu o plrccer da Commissão do Fi· 
nanças, que tom dado !oga1• a tãJ calorosos 
o ~em olaboratloa discut•sos, o rotativo á po· 
tiçao do general CarJoso .Juoiol'; o só do uma 
cousa se admira: é quo h! petição ont1•asso 
para a Commissão do Marinba o Guerra em 
!899 o 111 se demo1•asso, som solução, até 
a.gol'<.\, 

0. Sn. PIRE! FERREJR,\- Não; sonbot•.; · 
saluu da Commlssão ha muito tempo, o attl 
mo . constou quo OSSl petição não apparocia 
aqut no Senado. 

0 Sn. RA~!IRO BARCELL03 diz que a Secro· 
taria do Senado devo ter nos seus. archivos, 
ltvros do entrada, sahida o distribuiçõo3 do 
plpõii ás Com missões; si foi' nocos;ario, o si 
o nobre Senador o intm•rompo1' com apartes, 
fará vir osso livro, de cat•ga o doscarga,pu•a. 
se sabor cm que época fui cslo documento 
distrlbuido á Commissiio. · ·. · 

0 Sn. VICENTE MACHADO-Posso' àdoantar 
a. v .. Ex. que em 1901 essa petição mo foi 
dlstrlbulda; anteriormente, não sei. " 

0 Sn. RA!!IRO BARCEJ,LQS- Repoto as da· 
tas 190!, 1902 e 1003; e diz que ~ potição 
ostovo com S. Ex. dous annos. . 

0 Sil. VICEN~·~ MACHADO - No aano pns· 
ando, ou portonoia 11. Com missão o tlci paro· 
cor; dopois, ll.petição dosaparocou. . 
. 0 .SI\. _RAMII\0 BARCP.LI.O~ observa quo um 

du·e1to \no liquido, uma inJustlçl tão grave 
o;tovo na Commlsii\O roiipcctiva d··sdo 1800, 
6poc~ om quo vdu par~ as mãos do honra<lo 
S ·nador pelo Parnnil, com quem o.Jtli'O um 
~nno, porque o recebeu om !901 o sobro o 
asst1mpto deu pal'oool' em 1002. 

O que quer tllzor que o assumpto ora 
muito gravo o nocossit<IVn do multo ost'ltlo, 
do muit1 vorlftc:.ção, 

O orador torna bom claro o pJdido do go 
nJral o diz que a Commissão do Marinha e 
OtiOI'ra não só o attendou procurando gn· 
rantil' urn direito lodlvidull que Sl dizia 
olfondldo, como tambJm (oi nl~m. mand~n· 
do quo o poticlonarlo fosso conshlm•ado como 
rofol'lllndo no po;to do ;;onor~l <!J divisão 
dosJo 1800, tlantlo assim ao .;ou acto manl· 
fodto olfolto rotroactlvo. EntN outrus con· 
sidoraçüos, o orador fttZ vm• que, compotonlo 
para a promoção tl o govot•no, u que, si niio 
a rcz om 18!10, procodou tlontro do.; limites das 
su~i attribuiçõos. Po.n~ora, t!nalmonto, quo -· 

s lt'll p , •• ;ll.n li' o~ llllll t) quo o Coogi'OlSO (•) Edc uh.ou.·o ·. ;:. ' [JI rc·!l·lo I'' I J o:·atlor, 
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0 SI\. PIRES FERREIRA-Ali! Isto é muito 
bonito ! E quantos pohticos do Rio Grande 
doSui vieram Senadores como V .Ex, I (Ri.•o.) 
Quantos 1! Isto é uma questão de sorto, do 
felicidade do cada um, 

0 SR. RA~III\0 BARCELLOS-Pode ao nobre 
Senador o favo!' tio dizer quacs O.l actuaos 
mnrechaes, majot•es a. osso tempo. 

0 Sn. PIRES FERREIRA.-Então V, Ex. mo 

E' vord~do que. no Socado niío so tom tido 
um critorio igual para decidir em casos se
molhantea. O Senado tom resolvido p1·d o 
contra em questões desta natureza. Não ha 
doutrina firmada, e si olla e1lsto vem a >01' 
que o Senado as concede como acto do favor 
o niio como um reconhocimonto de direito. 
· E' o quo tom acont.ocldn; si O isto um acto 

do favor, n~o resta duvida do que o Senado 
tom do posar na balança os mm·itos, os sor· 
viços do roque!•ente, que determinem o favor dê llconça: o ll,!arochal Argollo or& major 
cm nonio d1 Nação pJr Isso C!UO os Senado- naquolla oceasiao; o general Sulon, tenente· 
ros só podem co~coder cm nome della um coronel; o gonm·al At•thur Oscar, tononto· 
tllvot• especial a dado indiviuuo por uma lei coronel; o marechal Mallot. •• 
pat•ticular. E',· em todo o c~so, uma. lei de O Sn. RAMIRO BARCELLOS pergunta si esto 
J'avor. ora mais antigo que S. Ex. 

O honrado S~uador pelo Plauhy, que t~o o sn. PmEs FERREIRA-.. , o Sr. marechal 
gt•avos accusaçoos fez ~o Governo .Provi~orto Cantuaria.,, 
o no systoma que sogum a Repubhca, dtstrl· 
buindo promoções muito rnpidas no oxor· 
cito ... 

0 SI\. RAMIRO BARCELLOS-S. Ex, fallou 
om majores ao tempo a que o orador se ro
feria, c dolios só citou o Sr. marechal Ar· 

O Sn. PmEs FERREII\A-NãD fiz accusações; gollo; mas o orador 0 que queria. acccntuar i! 
citei factos, que não i! s. Ex. C!Uom tom razão para so 

O Sn. RAmno BARCELtos diz que o nobr•o queixar dtL Republica, 
s.,nador pelo PJauhy citou f~ctos ; e si lho o SR. PmEs FERREIRA....:.Não mo queixo! 
fôra dado cltal·os, começaria por lembrar da Republica, 
que S. Ex. não i! dos poior aCiuinlloados, S h, 1 - , 
pois que om majnr ao tempo om que foi pro- O n. RAMIRO BARCELLo~-0 . Po s nao, 
clam;da a Republica, 0 bojo i! general de estava formulando accusaço~s formldavois. 
divisão, 0 Sn, PIRES FERREIRA-Nao, senhor, 

0 Sn. PIRES FERREIRA-EU era tenente· 0 Sn. RA!!I~O BARCELLOS diz tralal'·SO do 
cot•onel do artilharia, o n:lo tive accesso um favor o o tliustro Senador pelo Parau~, 
sinão depois do attingir o n 3 do minha parece, entrou lambem nestas aguas, nao 
classe . ' reconhecendo no caso um direito. Trata-ao 

' , do averiguar si o roquer·onto traz em sua 
O Sn, RAMIR~ BARCELLos-llstá bom, a fil·do officio o poso necossnrto para art•a::car• 

su·.1 mo.mor;a . nao pódo soJ' ftoi a todos os do sanado osto lavor, que importa, não só 
acontoctmentos ; suppunha que S. E~. ora em dar-lho promoção como tambom om 
majol', achaiHio-so a til no Arsenal do Guorl'll, dar· lho dinboh·o do Thesouro desde o anno 
por occasiiio da pt•oclamação da Repu- do i890 atil hoje. · 
bllca. Ora, s. Ex. disso: • O Senado foz il!entico 

.O Sn. PIRES FEI\REmA.-Bt•a tooonto-co· f~vor ao official Fulano; quo multo so dis· 
roncl · l!nguiu em tal combato na guo1'ra do Para-

, · .• guay, foJ·o do mesmo moao a tal outro 
O_ SR. RAM!RO ilARCELtos-Bom; a roct1fi offioial, fol•ido om campanha, etc., etc. • 

caçao esta ~~1ta. S. Ex. ora tcnonto.coroncl Agora, quando se tratou doa direitos do poli· 
o por ocoas1ao doso proclamar· a Republica cionarioaosfavoresque impotra, vor!ftcou-se 
estava no Arsenal do Guerra no~so posto, que um dos serviços do S. Ex. foi o do ter 
suppondo o orador que no do maJOI'. Mas, desempenhado com missões politicas no tempo 
<los tonontes-cot•onols, . qm1_ntos podcriio sa do Imporia. 
apJntar com uma clrt•otra tao rapida quanto Era nomeado presidente do pt•ovincla o no 
a do S. Ex I! mesmo tempo, para sprovoitar-se, comman· 

O Sn.PmEs FlmREIRA-Os maJores domou 
t~mpo j~ c3tiio mar•ochaos, 

0 SR. RAMIRO ilARCELLOS-Todos 1 
O Sn. PmEs FEI\1\ElRA-Posso citai-os n 

V. Ex. 

0 SR, RAllll\0 BARCELLOS -11 quantos niio 
os\iio'.gonor•aes 1\iQda '( 

danto do armas. 
0 Stl. MARTINS TORRES-Para mim foi um 

m~o serviço que prestou no palz, quando fez 
parto da pbalnngo do conselheiro Pauli no. 

0 Sn. RAMIRO BARCELLOS- Alludlu O 
!Ilustro gonm•ai o Senador pelo Pin.uhy d cil'• 
cumstancirL de tot• sido o Sr. CarJoso Junior 
11111 do~ nwlllot·os auxiliares dO consoihoiro 
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l"aullno n:t rlofosn d1L pt•opricllatlo dos o.i-
cravos. 

0 SR. PIRES· I'JlRIU:IRA-POl'tiiio; OU allttdi 
~ SJrviços po!iLieos. Não ~ucira v. gx .. llat'· 
1110 intonçucs qno nilo tenho. 

O SR. RAMmo llARCBLLOs-Dh mollo quo 
tm11os, como sot•viços que dot.orminom o Con· 
grosso :t conccdm· o nccos~o ao gonornl do 
~uo so lt·ata, o Jllcto llo to!' >i,Jo oS!'. C1Lr· 
tlosJ .Juuiot• nomeado pl'osillonto tlo t!ivot•sas 
pro,·inclas o ao mo.,mo tampo commandrmto 
tle armas, commissfio essa do marechal, con· 
lormo disso o honmdo Sonatlor. 

O SJt. PmBs FimR~IRA-i~u não disso qno 
ot"a commissão do nmrechal. 

O S1t. RA~IIRO llAt:C"LJ.os-l'oi tal voz por 
litllSO, mas S. Ex. disso. 

Vo_jamos quaos os oHil'oS sol'viços pt·csta· 
r!Ds como militar polo St•. Cardoso ,Jnniot', 
JIU.t'a protandol' umu molhorlt pocunia1•ia do 
sua rol'orma, dosdo 1890 até hojo. 

S. Ex. citou apenas o seguinte: to!' sido o 
S;•. Cm•doso .lunior sccrot~l'io tlo tononle·gO· 
neJ•a! Caldwoli du1·antc a guc1•ra do Pat•a· 
grtay, tendo concol'l'ido para :. ot•ganização 
das tt•opr1s. 

0 SR. PJRiiS FlmR1~1RA-ll V. llx. acha 
}lmeo! 

0 SR. RAMIRO !lAJWP.LLOR- Não consta 
~110 o seJ•viço 1!0 organização dos corpos do 
!!:<Cl'citn du1·anto n. gum•ra do Pnraguny fo.sse 
obJ•a do secl'ctat•io do gonel'a! Caldwoll. 

.>\ organiza~ão liJi l'oita polu ontão Minisl.!'o 
da Guo1'1'n llo lmperio, pl'ocumndo levantar 
corpos do voluntarios, por SOl' insignincanto 
o oxoJ•oi to de linlut. 

Não consta da hi>!orill da guorl'll do Pa· 
mgua.y quo essa sm•viço rolovanto ila orgu· 
nlr.açüo do um exercito, rapidamente ex
<ieutado como fizemos com um exercito do 
]lnizJmos, fosso dovitlo ao scc!'elaJ•io do go· 
JIIII'lli Cahlwol!. 

i»to é uma l'ú~iflcar:iío tia histol'!a. 
O SI\. Pmr.~ Frmlu:lltA-0' scwiços tl.s 

seerotarios silo sompro levado~ á. conta dos 
ch~fos. 

O Stt. R.l~mto llAUCELLOS - Mas S. Ex. 
:r~ilo foi e!tpnz do apontar quaos os soJ•viços 
rlo campanha tlo St•. C11rdoso Junlo1•, quo, 
"oJno ~o ~~~bo, siLo os ~un mais rccommen· 
r itlm oB offlciaos. 

N'tls tivomos vaJ•ias camp:llllias dtn•anio o 
(, !iUpD Olll q 110 OSSO o(flciai CStll\'0 0111 SOI'\'lr;o 
1cr:ti vo, desde iB:íl ou I8r,2, dost!o a guOI'1'a 
datJHJ.da :lo Hosas; o onda o.<t.iio os serviços 
J.o~om}Jnnhn do Sr. Cli\'Joso .luulol'1 

!·:· ccl'lo quo noom tollos tom a foiicitlnllo 
ri" mostrar o sou valor, dosomponhando um11 
c oJnmik.<iio lmpot•t.nnto om campanli:~; ma.! 

nfio so púrlc, ~11ando so trata do rumunorar 
sorv!Qos, comparai', como fez o honrado So· 
nu.tlot·, os pl'estados om campanha, ondo os 
olllclacs nl'l'iSC:llll sna vid:1, com os oxol'cldos 
n:ts oocrctnl'ins. 

O Sn. Pums Fr.tmmnA-Eu não comparo!. 
O Sn. RA~IIno BARCJ~r.r.os-0 hon!'ado So· 

nadur citou actos ao favor i'uitos pelo Senado 
a nfficiaes, ma; todos eiios so apresentaram 
a !legando serviços do camp:tnha. 

Agora muitos \com o moio do ovitnt• a 
campanha ; lJasta para Isso dn1' parto do 
doonto. 

0 Sn. PmES FERREIRA- ÜS'óOI'ViQOS dosso 
official como diroct01• do Al'sonal ful'am tiio 
lmpoJ•tantcs quo o Governo recusou mandal·o 
pa;•a u Paraguay. , 
· 0 Sit. RAMli!O BARCELLOS - I:os\a sabor 
si so pódo considomr como serviço impor
tanto, previsto om loi, o p!'cstado por osso 
olficial, o si ollo dotm•mina no Sonll.dO me
lhorar sua rofurma, pl'incipalmon to, fazondo 
pc,ar sob1•o o Thosou1•o um do.ipcza dosdo 
1800 ató hojo, !3 annos do dliferonça do 
postos a q uo foi olovado. 

O acto do Senado importll. uma ·promoção 
do otllciai o isto ainda quando oCongPosso não 
existia. Isto tudo vao reflectir no Thosouro. 
. Ainda h a pouco tempo, o Senado foz um 

favoJ• dos~a nMuroza, natul'almontolol'ado 
pelos a!Los sor1·iços prestados pelo. official 
a qno uiziltt•ospoilo; quo aconto'cou 1 O bone .. 
nc1ado f'oi rocober quarenta o tantos contos 
do Thcsoul'o o depois disso podiu l'Oibrma. 

Houve o pl'oposito, pois, do it• ao Thosouro 
l'Ccobor o dinheiro do favor o, feito isto, 
lJuscar do no1'0 a reforma. 

Uu Sn. SBNAnon.- ll os que votaram 
sabiam, porventu1•a, a intenção dello 1 

0 SR. RAMIRO BAUCELLOS .:._Essa 6 a his· 
lol'ia. A questão so. l'Oilnz. sompro ao s~
gllintc: Ua m11i.1 easo intct•Jssando ao Thll· 
s·Jul'o do quo uma questão do g!liõos. 

Si o Sonndo acha quo devo continuat• a 
fazol' somolhantos promocõos. •l lll'orot·ivol 
mandar que/ todos os p1•otondontos vão ao 
Thosonl'o busca!' as dliforonças. . · 

O at·~umonto do quo o Senado fuça agora 
esta concessão, porque as tom feito, n~o pro· 
cedo, porque osto ó uru caso particular, sondo 
a dou!Pillll da Commis;[o 11. verdadoh•a. 

O coJ•onol Cardoso Junior allogutl que tinha 
sitio p!•otol'iilo, quo oH sons direitos t:nlmm 
sido violados, o quo niiil tl oxuelo, po1•quo olln 
niLo linha direito constJmto om noss11s lois. 

0 SI!. PIRES FERREIRA-B OS 801'\'iços por 
ollo JH'OS!Itdos 'I 

0 St\, RAWRO ll,\RCP.J,J.OS- Poilil~ \Ol' 
tmloH t1H sol'\'ir,os, oiTo linhrt, pm·~m, diJ•oito 
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J•oconhocido om lei; n lol doixn. n.o criterio 
do.Governo apreciai-os; o cJ•itorio do Governo 
!I annota.~• sm•viços dos officincs, S. gx, cst1t 11 
dlzoJ' o a ropotir o f[UO já disso. 

0 Sa. PiRES FF.RREIIl.A-E O critorio do 
Governo i 

0 811. RAMIRO BAUCEI.LOS-Não tom di· 
reito mcripto om lol, t•cpito. A Commissão 
sustentou osto pnrocor, por.[UO ~ c!a1:g o ma· 
nifosto: o coronel Cardoso .luDlOJ' nno tom 
direi to a sot• promovi.. o pela apreciação q uo 
o Govm•no foz dos seus serviços; si o Governo 
não fez ostn apt·ocinçiio, muito monos l~o 
caboJ•ia ao Congt•osso rocktm~t· o quo nao 
existo, · 

Hou vossa um direito postergado, ao Poder 
Judiciaria devot•ia osso offioiai recorrer. . 

O paJ•ocor da Comtnissão ost~. pois, posltt
vamonte dentro das attribuiçües I!UO nós po
demos usar em casos somolhantos. Os aim
sos os antecedentes que se afastam desta 
do~trinapodom exis&!t•; agora, cm nomodostos 
abusos 1!' que uma corporação que so renova 
como e;ta por um terço do seus membros 
o a outra Casa por inteiro, niio pódo ioglslar, 
sem exorbitar do suas funcçilos. . 

Pode·so argumentar om n~mo do diro1to_ e 
provar conl!•a aquillo que ovJdontemonto nao 
ost~ doutro das attribuiçõos do Congrsso. 

Si o·Sonado assim on&ender, si as renova· 
cõos não intlnirom para que esses ort•os, esses 
:Í.busos sejam emonilados, ontilo o Congresso 
não terá o d'rõito- o isto O proya clara o 
evidente -de sustentar o contrario do quo 
antot•iormonto o Congresso haja .feito. 

A Commissão .pJ•ocut•ou encammh 1r o So· 
nado como era do sou dovm· o mantoJ'oSo 
dentt•o dell!es mesmos deveres. 

A Cominlssão procurou apon~s _ esclaJ•ocor 
o Sentido, dontJ•o da sua attributçao. Agot•n, 
>i o Snn~do entendo que, mais uma voz dovo 
nfastm•-so das suas Juneçiio> paJ•a concl!dm• 
um tal favor, osl.t1rll. talvez no sou flit•oito. 

A Commissilo, ontJ•etanto, assegura ao So· 
nado, oumprm o seu dever: oxplicoul!ual o 
sou modo de ver na quostlo, o como a en
tendo. (Muito bem; muito bam.) 

o 8r . .Julio Frota(') -Sr. Pro· 
sidonto não venho discutir a quostlo: o as· 
snmpto' está porfJitamonto elucidado; todos 
os ooilogas quo occupamm a tribun11 o oscla· 
l'OCOrttm Oltbn"imonf.o, · o que mo traz 1\ trih11nn. 1\ apenas a no· 
cossltlado do fazer uma doclnt•nçiiO. 

0 anno passado, quando se disontiu este 
1\SSumpto a com missão do Mnrinlm o Guerra, 
do que ontiio cu fazia parto, dou parocm• sobro 
-w-~•-:-- , 
(') 1:n1~ cll· ot:l't o : ii.·J fui ro,·l~lo (lO!o orador, 

• esta questão, o, niio s~i bom por que motivo-
si por moiostiiL, ou por 'Jllllll!uor Olttr<t cir 
curns•ancin, niio dni a minha usslgn11tnra ao 
pn.rocel', 

Devo doclarrtr, entrot~nto, ao Senado quo 
si Jo.sso obt•igado pelo Regimento a n;s!. 
~nnr este pa!'UCOl', o11 a dn.r voto om sopll
rado, daria cs~e voto contrariando o uesojo do 
potlcionario, c isto, St•. PJ•esidoute, para sm• 
cohm•onto com os princip.os !!UO tonho ostn
boiocido para mim proprio nestas quostüos. 

Niiu me julgo com o dll•eito do dtspol' dos 
dinheiros publicas om fa\'01' do quem qnot• 
que saj~. 

Desde que tornei assento nesta Casa, to~1 
sido sempre esta a mmhr1 norma do proce
der. Poderão dizer que jtl om carta occa· 
sião votei a fnvot• da reversão do um ca
pitão, o cllpitiio .Ftoitns, bom mo !ombro. 

O sa: PmEs FtmaEmA- Multo distincto, 
0 SR,' .,Jur,!O FRO'l'A-Podoriio diZOl' i.ito o 

que desde então tenho, invnrinvolmontc, vo. 
tado contra todas as revorsõos, ou melhoria 
de J'Cfot•mn. 

Mas, devo explicai' porque votei a favor 
dn.quoiia reversão. · 

Cheguei aqui om agosto de 1892. No dia 
om que tomei posso ou no soguinto discutin.
so no Senado o pnrecot• da Commissão do 
Marinha o Guerra, da qual então não fazia 
parto. Discutlndo.so este paro cor, eu mo 
limitei a explicar os factos l'olativos a osso 
oatcial que tinha vindo da campanha doente, 
o que, não podendo se submo&tor a uma 
opo1•ação do pt•ompto, tinha sido reformado 
violontamonto. Quol' dizer : ou vinhll em 
auxilio do parecer da Commissiiu do Marinlm 
o Guerra ; não o tendo assignado, limitoi·mo 
a roforit• ao Senado esses factos, o o Senado 
na sua alta lmnovoloncin, oof.ondou dovor 
npprovnr 11 rovnt·siio 1l actividado tlniJIIOili! 
otncln!. 

Lembro· mo at~ <[IIO .nossa occnsliLo J'Ofot•i 
o seguinte facto : • 

EsttÍodo esse officinl aggt•egado ha .um 
nnno, o som sabor si tinha ou não sido sub· 
mottido á inspecção de Saudo, ju!guram·no 
incapaz para o sot•viço. 

E assim foi ollo roformado;por estar hn um 
anno· aggrogi•do, •lizitl o decreto, quando 011 
mesma occasmu, 1101 outro official, rnnn 
il'miio, qno ostllva hu. tt,os annos nggL•og:ulo, 
niio !'ura roformnt!o. 

i~xpllca·SO o caso : 6 que nquollo official 
hnvl11 nssign11do em S. Bo!•,ln U!Jl manifJsto 
po;Itioo, no passo lfUO meu irmao uunc11 so 
envolvera cm 1!U03lõo~ taos. 

O oapitilo do quo failo requereu no Con• 
grosso, 11 Htm rovor>iLo 1omln nttondido •. 
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E' verdado quo naquella época essa dis· 
criminação de poderes não estava bem deli· 
ncada. 

Não asslgnoi-o agora volto ao assumpto 
orn debato-o parecer da Commlssilo de Ma· 
rioba o Guerra, quo manda 1\lOihorar ou que 
se promova a um officlal reformado com ih· 
relto á pot•copoiio dos vencimentos desde 
I SOO, pois entendo que, podendo dispor do 
rne11 dinltelro, niio posso, ontrotanto, fazol·o 
á minha vontade com os dinheiros publicos. 

Quanto acs serviços prestados pelo cot•onel 
Cardoso Junior, o nosso dlstiuoto colloga 
acabou de quallflcal·os de rolovantes. Mas 
ls.;o, acredito, não vem ao caso, porque, tra· 
ta.ndo-se do promoção do posto do coronel ao 
de general do brlgW.a, o Governo não fica 
adstrlcto a islo ou aquillo: estas promoções 
são de sua livre escolha. 

-encerrava· uma verdade o um principio do 
lei a defenJet•. ., 

Eni resumo, meu flm era declarar que oilo 
pudo, pot• cJrcumst~nci:1s occnsiooaos, as· 
slgnar osso parece!' da CommhiSiio de Mari· 
nha e Guerra, favoravel a osen pt•otunçãoi 
so tivesse do fa~ol·o, daria o meu voto con· 
trarlo ou mo assignaria vencido. (llluilo 
bem i muito bem , J 

Ninguem mais pedindo a palavra, oncor· 
r~·so a discussão, 

Sogue-so om discussão, q uo se enqorr.~ som 
debato, o ar& .. 2•. 

PoHI.o a.. votos, tl approvado o ~rt. 1•, om 
oscrutiDiO secreto, por 20 votos contra 13. 

Posto a votos, tlapprovndo o at•t, 2•; 
E' o projecto adoptadõ e passa para s• dis· 

cussiio. E, a pt•oposito, lembro-me do um outro 
fll.oto quo poço licença ao Senado para narrar. 

Recorrendo a uns papeis em quo determi· O SI", Prealdente - Está csgo
na.do officialroclamava cuntra pt•eiorioão que tada a ma teria da ordem do dia. D~ro! a pa
dl2ia ter solr·ido, li o segumto despacho lavra, na fórma do Regimento, aos senhores 
dado pelo Duque do Caxias: Senadores que a queiram para assump,os de 

cO supplieanto não póde ser juiz do seu expediente. (Pausa,) 
merito. Isto pertence ao Governo.> Nlnguom pedindo a palavra, vou levantar 

lião ha na loí, Sr. Presidente, nada que dê asessíio, designando para ordem do dia da 
direito a col'oneis quanto á promoção do ga- jessão seguinte: 
neral de brigada. 
o sr~. A, Az~n~no _ o que niio impediu Discussão unioa da. proposição da Camara. 

· t b di dos Deputados, n. 92, do !903, pro rogando a 
f,ae o alm1ran e A rou JlO sso a. suare· actual sessão legislativa até o dia 2 do ou• 
~r ma. tubro do corrente anno i · 
'O Sn. CoSTA AzEVEDo-Mas não a obteve. s• discussão da proposição da' Ca.mara dos 
O Sn. A, Az~REDo-Mas, pediu·a, Deputados n. 571 de !903, autorizando o Pro· 
o. Sn, JULIO.FROTA-Por que 1 sidenie da. Republica a abrir ao Ministerio 

da Fazenda o credito ertt•aordinario de 
O Sn. A. Az~nEoo-Porquejulgou·se pro· 254:400$810, para execução da aen&onça do 

jutlicado. Supremo Tribunal Federal, que condemnou 
O SR. JULIO FnoTA-Pet•feitamente. Jul· a União a pa~ar a Cunha, Parunltos & Comp, 

JIOU·se preterido, magoou-se e pediu sua re· o principal, juroS' da mõl'a, oustas· do pro· 
:t'orJila., o o Governo, segundo diz o honrado cesso, pelo emprego, uso o goso duJ•anto 16 
Senador pelo Amazonas, não o attendeu, . mezes, do paquete Part~hyúa i, 

"ão ha direito abselutamente para nln· S• di1cussão da proposloão da Camara dos 
,::uem, t•opito, e nós estamoN vendo todos os Deputados, n. 160, do 1902, a11tot•lz~ndo o 
dl~s, e ainda ha pouoo vimo• que o Governo Podar Executivo a abt•ir ao Mlnisterio da · 
tol procurar, talvez, o o. 20 dos coro· Marinha o credito oxtraoJ•dlnario de. 3:600$; 
nois, para promovei-o a general de brigada, para p~gar a Antonio Rodrigues do Oliveira 
e depois elevou a essa mesma patente o n.l2, o ordenado do amanuonse do oxtincto Al'so
on. 19, etc., deixando o n. I e outros, na! de marinha da Bahla, a oontnr de I de 

I) Governo é juiz do merecimento dos· Janeh·o do 1900 a 31 de dezembro do 1902 i 
e>ll!oiaes para oloval·os ao posto do ge· 3• discussão da proposição da Camara dos 
11ornl. Deputados n. 51, de 1003, autorizando o 

!lão ba dil'Jito de otnoial algum para dat• ProsidontO da Republica a abril• ao ~Unis
loga.t• á reclamação. Attl o ultimo dos co· tm•io da Marinha o credito extraord!nario do 
r()nols pOdo sot• escolhido pelo Governo, não 28:000$para pagamonto da publicação, na 
cabendo aos outros. o direito do roclamatem Imprensa Nacional, do 2,000 oxompla~os do 
contra a promoção foi ta. .. Codigo ln tornaoional do Sl~naos, app·rovado 

Assim o despacho do Duque do Caxias-o o mandado oxooutar polo decl'(lto n. 4,307, 
I cppllcante não é juiz dos seus morec!mentos qo 30 do nbril do 100~! ·; 

' '• 

' ' 
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----------------------------------------------------~ 
3• d!soussão da proposição da. Camara dos 

Doputado.i n. 42, de 1903, autorizando o Pro
sidõnto da Republica a a.br!t• ao Ministorlo 
d~> Marinha o credito oxtraordinario do JüH$, 
do dllforooça do vencimentos a que tem dt
l'oito o ox-opora.rlo das oficinas do torpedos 
o oloctricldado José Pinto do Castro. 

· . Lovanta·so a. scs.;ão tis 2 ho1•as o ,JO minu
to l da tu.rdo, 

-
62• S~SBÃO EM 24 DE AOOóTO DE 1903 

Presidcnci(l do Sr, Alfonso Pa1111a 

A' moia hora depois do melo dia abro so 
a sessão a. quo concorrem os St•s, Senadores 
Pinheiro Machado, J, Catunda, Alberto 
Gonçalves, Ca1ta Azevedo, Jonathas Pcdrus:L, 
Ju,to Chot•mont, Gomos do Castro, Bolfort 
Vieira, Bonodicto Leito, Pit•os Forrdra, 
Nogueira Paranagu~, Noguolm Accioly, 
João Cordeiro, Ferreira Chaves, Gama o 
Mello, Almeida Barreto, Sigismundo Gon
çalves, Manocl Duat•to, B. do Mondonca 
~ obrinho, Olympiu Campos, Coelho o Cam· 
1 os, Virgilio Damazio,• Siquoira Lima, Tito· 
ma~ Deltlno, Fnlioiano Pcnna, Lupas Chaves, 
Francisco Glycoriu, Urbano do Gouvêa, Joa· 
quim do Souza; Rodrigues Jardl!ll, Metollo, 
A. Azerodo, Vioento Machado, Brazilio da 
Luz, Gustavo RichsJ•d, Julio Frota o Ramit•o 
Barcollos (~i), 

·Deixam do compa1•ccor,com causa partici
pada, os S.rs. Nilo Poçanba, Henrique Coutl· 
nlto, Constantino Not•y, Paes do Carvalho, 
Manool Barata, Alvaro Mondes, José Dor· 
Dardo, Pedro V olho, Alvaro Machado, Rosa 
o Silva, Hurculano Bandeira, Mnl'tinlto G.~.r. 
cez, Arthur It os, Ruy Jlnrbosá, Cloto Nunes, 
Martins TorJ•es, Lnuro Sodrll, Bnruta. !ti· 
beiro, Vaz de Mello, Bucno Brandão, Alt~edo 
Ellls, Joaquiin Mut•tinho, Folippo Schmldt o 
Horoilio Luz (24). 

E' lida, posta em discussão o som debato 
approvada a acta dit sessão anterior. 

O Sr. 1' Secreta•· lo d~ conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Dous oficio.~ do i' Socrotal'iO da Camnra 
dos Doputados, do 22 do cot•rontu moz, com· 
munlcando que, t.entlo uquo!ltL Camtu•a a.to· 
ptudo as emendas do Sonuuo tls pt•opuslçõos 
~a mesma; roliltlvus uma, 1\ altot•t\lm do 

Spn~do V, 11 

crodi to oxtl'aordinario do 3:000$, para paga
monto do dospozas feitas com o mntoi•lal 
parn o Thosouro Fodot•al, no oxot•cicio do 
I SOU, o outm, ll nbortm•a do credito de 
27:592.~9i2,pa.t•a. pagamento do commissõo~ a 
vondodo!'as pal'ticularo; do c•tampllhns, on· 
viou naquolla dn.ta, :l sancçii.o vrcsidonclal 
as.J•ospoctivas ro;oiuçõo~.-lntmrado. 

Tclogramma, assim concebido : 
Ma.coiu, 23 do agosto - P t•osidonto do S\1;: 

nado - Rio. A Sociodado do Agriculturã: 
intercedo junto no Senado Brazlleiro plt'a 
que soja convm•tida om lo! a Indicação Paula 
Ramos sobro caiJJtagom,om vista da ponuria 
da !a.vour:1 da canoa, que não supporta 
cxhorbit:mtos ft•otus (as;ignado) - lllassias 
do GusnuTo, pro;idonto,-.Junto ao .respectivo 
projecto. · 

O Sr 2' Secretario lú o é posto 
om discussão c sem dob:.te ap~i'OVildo o ro· 
quorimcnto constante do seguinte 

PARECE~ 

N. 105-1903 

Do pal'OCOl' da Commissão do Justiça o 
Legislação ponde o pt·ojectu do Senado n. 6, 
do 1900, reformando a lei oloitoral, Ji ap· 
provado em 2• discussão, o as emendas olfc· 
recid:IS om 3• discussão. 

. Tendo o Senado, cm scJsão do 3 do julho 
ultimo, nomeado uma Commissiio ospo~ial 
para dar parecer sobre o projecto do rct'ormn 
oloitoral, otl'ot•ocido pelo St•. Sonadm• Fran· 
cisco Glycorló, pensa. a Commissão que o 
projecto n. 8, do 1900, o as emendas que lho 
foram oO'orccldns devem ser romolt!dos tL 
Commissão Especial o assim o requer. 

Sala das Commissües, 24 do agosto de !903. 
-Thoma; Dcl(ino.-J. L. l.'oclho c Oampos.
J. M. ,1Jetcllo.-A. -P, Nogueira Accioly.
Martinho Garcez. 

E' lido, apoiado o vae a hnpl'im!t•, para· 
entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
projecto, que so aclt~Ya sob1•o a Me;a, para 
cumprimento tio tridno rogimontal: 

N. 10- 1003 

O Congresso Nacional docrota: 
Ai't. I.' A oloir;ão par~ pt•concltlmonto 

das vagas que occort'Ol'Om om tJUalquot• das 
Cnmnms do,Congros:;o· Nncionlft, por mo!'tO, 
t•onuncin, perda do mandata, annullaç!w do 
~loiçüo ou nii.o reconhocim~nto do todos ou 
alguns do.s diplomados (ttrt. ·16 da lol n .'35, 
de .26 do Janoh•o do )89~) ter~ loga.1•: . 
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o) no Dlstriato Fejot·~l. 30 dias depois,aon· nadot• pelo Estado do S. Paulo, que ful!ou 
lados do dia cm que for aborto. a vaga na sobro este projecto o otrm·oceu uma emenda. 
respectiva aamat•a: Dovo tambem fazer nlgunms reatlftaações 

b) nos Estado~ do Rio do J1tnolro, s. Paulo, aos concAitos cmittldos pelo honrado Senador 
Sant11. Catharinn, Paraná,, Rio Orando do om relação no parecer da Commlssiio. 
Sitl, Ilspirlto Santo, Alngoo.j, Sergipe, Rio Comeoarei pelas racttacaçlíes a fu.zer 
Orando do No:·tc, Parahyba o Plauhy, 00 dias No d!dcurso proferido pelo honrado Scott· 
depois: · · dor Jil·se o seguinte: . 

c) nos fi:stados de Minas Goraos, Matto « O honrado Sonndot• apozar de tot• opi· 
Grosso, B~llia, Pernambuco, Ceará, Mara· niiio contraria (rofore.sc ao relator da Co1n· 
·Jibão, Goyaz, Pará e Amazonas, 90 dias miss[o)contrariaao Pl!f<tm~nto, teve o maior 
depois. escrupulo em pôr do IMo o direito particulat• 

Art. 2.• A communlcação da vaga aos go· que, porventura, a parto puJes;e ter: o 
v~rnadoros o Pl'"aldcntes dos Esr.ados o ao assim, com o maior rigor possivol, vcrlflcou 
Presldcnto da Jtopubllca no Dlstrlcto l'cdcral, da liqnldaçiio feita do Ministorio do Interior 
para os eJfoltos do direito, sorá falta pelo e lançada contra a rcolamaçiLo do pa!•tlcular 
prosldcnto da rcspo>tlva Camar~, no mesmo c a 1llvor do Thosouro, que, todavia,, oS~
dl~ em quo a vaga fôr abe:•ta. · nada podia mandar pagat• a quantia do 

Art. 3.• Revogam·sc as disposições cm 181:000$000.· ·· 
eontr11.rlo. , E voriftcou S.Ex.isto, sem embargo da sua. 

• doutrina, quo e~lgo por parte da Fazenda 
Sala. d11.a scssõos, ~I do agosto do 1903,- Publiaa 0 ultimo esforço judiclarlo no son· 

O. 1Ja1-ala Ribeira. tido de liquidar porfeltarncntc o direito da 
parte o a obrigação do Thesouro, porquanto 
s. Ex. entende quo ll mist~r que a parte, 
vencedora contra a Uniiio, executo a su~ 
sentença para que, quando cm embargo ln· 
frlngcnte ao Julgado, so procuro 1lcCondol• om 
ultima •·alia ·o direito da União •. 

OIWEM DO DIA 

rttOROGAÇÃO DA SESSÃO (,P.QIS!,ATIVA 

Entra em discussão unlcn. a proposiÇ[o da 
Gamara dos Deputados, n. 92, do i903, 
proro~rando n actual sessão icglslativa attl o 
dia 3 de outubro do corrente nono. 

Ninguom podindo a palavra, oncorra·so a 
discussão. 

Posta. a votos, 6 approvada a proposição o, 
sandoauopto.da, vao ser rcmcttidnno Sr.Pt•c· 
sldon te da ltepu bllca pam a formalidade da 
puMlcaçiio, , . 

Apczar do rigor com quo assim pt•oocdc, o 
nobre Senador por Goyaz acha que o Senado 
podln mandar pagar 11 quantia. ao 181:000$, 
ou t•ejoltar o pagamento tohl ; c, entre Od 
dousalvltrcs, S. Ex. acba passivo! o Jogai o 
pa~amonto com a rojolçilo do parocor,sorvln· 
doá sua doutrina do quo o Estado devo ser 
oxccula lo por qualquer outt•a parte. até om· 
bargos 4 penhora, de ando se verifica a· pos
slbilldado da União salvar.ao. 

Obsot•vando esta rloutrinn, S. Ex. diz:' cen 
profiro, dos dous·alvltt•os, 1.1 rojolçiio do pa· 

- rcccr .> 
CIUDJ1'0 I'AI\A EXECUÇAO OE SENTENÇA F.ll Ora, Sr. PI'CS!dcntn, 6 a trn1Jucçiio mais 

V.\\'OU l>E CU~!IA, I'AnANliOH & COMP. Jivt•O, mais por alto QUO Hfl podia Citzer 110 
parecei', o S. Ex. fúl a Isto lovlt'.lo. palas 

Entl'll. Olll 3• discussão, com a cmeudn np· ldllas prcconocbidns IJUO tinha do apt•escntar 
pt•ovada om 2•, 11 propoalçiio da Camara dos a emenda quo enviou 11 Mesa cm favor da 
llepuiiLdos, n. 57, do 1903, autorizando o· parte. 
Prosidenr.o dll. ltopnblica a abrir ao Mlnl.i- DIZ s. Ex., cm t•csum), quo a Commissão 
tol'io da Fazenda o crodito oxtraot•dinarlo de entendo Quo o pat•e'co\• prldc am• desprezado o 
254:4U0$810, para cxoauçiio da sentença do que 110 pOdo doforlr mandando pagat• uma 
Sitpremo Tribunal Fodoral, quo conrlomnou parto da quantia podida. · 
:1 União a pagat• a Cunh", Paranhos & Comp. ora, Sr. Prosi<fento, sl.lsto ostlvosse no 
cJ prinalpal, Juros da mora, cu<tas do pro· parocm• dtt commlslliio, niio seria somonto 
c:osso, ~elo ornpt•cgo, uso o go~o drrrnnt.e III uma g1·osscira contrarllcç[o, snt•la uma vor· 
Jllezos do paqnnto /'nmhylm. dadcir11 imbec!Udadc. . 

() 81•. Jonqulm de Souzn -
Sr. Presidente, oocuparol a tribuna por 
alguns 'momentos para trazer no Sanado 
slgumns otpllcaçucs 11 quo me /ulgo obrlgndo 
om conB11jll mola do discurso 1 o liourarlo So· 

O ii!JatN Senador, ostudando o .pa!'ocor da 
Commlssão, sO prestou attonção :t parte quo 
convem. distinguir no sentido da omcntla 
que ap:•cscntou; niio ad1·ertlu qrtc o pat•occr; 
cm goml, oonsta de duas parto.l: na 1• 11 
CommiB.lão tratou rlc VIJI'Iflont• si a qnantlit 
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constante do, pt•opos!~ão d~· Caronra m•a o. O Sa. FaANctsoo GLYCEmo-Nos>o soo-
moam~ qno constava do podido !'oito pelo ti•lo apresentei cu a omonda. 
rocatorio; verificou fjUO a quantia 01'.1 o SI\ .. IOAQUI~! !li~ SOUZA-Dóixo-mo con• 
gy~~ foito,traton do cx•mlnnr o documento c!ult•, deixo-mo tt•nün• da sogund!L parto, 

• V. Ex. está cantando victorhL antes de 
em quo so t\mda1•am os direitos do credor, tempo. 
abstracção fc!l.a das formalidades quo do· 
viam PI'Ocodot• rl expedição deste documento o O Sa. FRANCISCO GLYCERio-Não, senhor; 
consldorou qu, ora um documento perfeito. eu não estou c.mtando Victoria. 

Examinando esse documento debaixo dosso O Sa. JoAQUJl! DE SouzA-Por consoguinto 
ponto do vista o feita abstt•acção, a. Commis· a Fazon~a.ora devedora do 181:000$ segundo 
são chagou 11 conclusão do quo: dizon<IO·so asso documento, considerado porfoito, o não 
que a. Fazenda Nacional devia254 contos, ro- do 2õ4:000$000. 
sultava do exame dosso documento que a. Fa·. Deste modo a Commisslío dlsso:noatas con· 
zondn. não devia slnão 181 contos; o nossas dlçõcs, nosto supposto, ha dous alvltt•os
condiçõoa que. so devia. fazm· 1 ou emendar a proposição do 254:000$ para 

181:000$ ou rojoitn.l·n.. E notou emenda a 
Só havia deus alvitro~ a soguh•: ou r~oi· fazot• na proposição que diz sor aluguel do 

tar a proposição ou omondn.l·a, mandando 1G mezos; quando pela. sentença <l de sois 
pagar siroplosmonto 181 contos. mozos 0 moio •. 

O Sn. FRANcisco GLYCERio-Quom <l que Vista esta I' parto, passou a Commlssão Jl. 
DB!Im t•aciocinava. i Era a. Commissiio.i 2' o começou por dizer que o procn.tm•lo, vn.· 

O Sn .• JoAQUIM DE SouzA-Et•a a Commis· lido p1m o primeiro exame, tinha. sido ex· 
siio. Mas, ouça.. Estou expondo a primeira po~ido_anto; do tom!!o, que tinha. havido li· 
parto do pnrccct•. qu1d~çao, masque nao so.tratava do uma O}· 

· . _ ecuçao; ora o preparatot'IO do umn. oxocuçao 
O Sn. FnANOJsco Gr.YCERIO-A ColJ!mlssn.o 0 que se devia abrir a. instancia, cit~ndo-so 

oslaboloceu dons alvitres. Eu accmtoi um 0 procurador da. Fazenda para otrot•ocor om· 
dcllos, · bargos ou t!oclarar que os não tinha : que 

O Sn. .ToAQum DE Souz,\-V, Ex. não como mataria de oxpodionto o prccatorio âe· 
prestou attonçiio ao que ou disse. Eu disso via ser expedido a t•cquorimonto da. parte, 
que o pn.roc.or dn. Com missão consta do dua~ e que ost.o •procc~so do oxecuoiio não consta· 
partos o quo V. Ex. foz abstracção da so· va que ttvo~so stdo foito. 
gunda parto o oncat•ou sOmente a primeira o Portanto, Sr. Prosidonto, este vicio afro· 
traduziu da maneira que convinha ao seu cta.va. tanto o; 181 contos como a totalidade 
pensamento do !LprosontiLI' omonda 11 propo· de 254 contos; o, pó1• consequ~ncin. a Commis· 
sição, são, entre os dous n,lvltros propdsios, pretoria 

Nu. primeira parte !L commis~ão trabalhou o ultimo_. isto tl, a .rejeição dn. proposição: 
nos to sentido: considerou na pt•oposição da qra, s1 a C~mm1ssu.o disgo q_ue profot'IU. o. 
Camara 801• a. qua.nLia que 0 Governo ora ulttmo, mttU!u.lroento o hon~a~o Senado! 
autorizado a despender do 254:000$, igual 11 d~v~a procurar ?onhooor tiS r~zoos, po~que 
que constava do p1·ocu.toriopn.t•a. 0 pn.gamonto nm"uem Pt:OIO!O sem que ox1s~'1m moltvo~ 

· justos para 1sso. 
lst6 feito, .a Commlssiio_ examinou o pt•o· Quacs as mzões da proforoncla 1 

ca.toJ'iO fuzondo abstt•acçao das formall· A primeira mzão niio m•a outra slniío 
<lados que do,·lam proceder, consldoron-o porqueniío tinh~ hu.vidoprocossodo oxcmtçiio 
um documento portcito o debaixo <lasso o a so~unda, mais Importante ainda, actuan· 
pensamento O~U.lllillOU, l'OSU!ta.Oilo, UBsim, do contra. a emenda OlfOl'CCida. po!O nobre 
o conhooimon~~ de que a 11azonda, g.ot• osso Senador, tl que o Congl'Os;o niio tom com· 
documento, nao ora devedora d1 ""4:000$, potencia para glosar parcollas da condom· 
como dizia o pr~cn.torlo, mas sim do 181:000$ nação. 
o nessas con<lloocs... . Si o Pudor ,Judlciarlo tinha condoronndo 

O Sn. FR.\Norsco ll~ycEnio-I~ntiío v. Ex. em 254 contos, si o procatorlo o'lpcdldo oon· 
nchon que a conl.n 01'11 rordndoira at<l si~nava essa. quantia, o Congresso Naoiond 
181:0011$UOOO. nito tom a fa.culdado do rcduzll·!L m11udnndo 

p~gnt• 181 contos. 
O Sn. Cor.r.uo ll CAMPos-A conta at•itlun.l· llsta. compotoncia não a tom 0 Cong1·osso 

tlca. Nacional, razão pot• que a omonda do nobre 
O Sn •• loAQut~r DE Sour.,\-, •. nossas con· Sonadot• niio yódo sor accolta : o admira que 

dlçõcs, segundo o que dizia o documento o S. llx.,quo tao zeloso se mostm pelas pt•oro~ 
dado qno 11 l'azontla fosso dovodum, não o gntlvns do Podm• Jndiolarlo, commott!L uma 
lll'~ do 254:000$ o sim do IRI:000$000. vloioncin <losta ot•dom: m<lnzh• nmn con1lom· 
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nação, glosar uma sentença do Poder .Tudi· SonhoJ•os, o niais quo so pódo oxigir da 
al:u•io, Commissão, quando taos papeis são submot·· 

Isto, sim, seria uma rovisõo de jul~:amonto. tidos no nosdo conlwcimcnto, tl quo, cm rola· 
A Comrni3siio examina, critica, mas não pódo çiio á posso11 dos juizos, so guardo a maio!' 
usur,:ar attribulçüo> do Podm• .Tudic!al'io. attonção c rospsito. 
Ao [H'O"JU'aioJ' da Fazonda, portlm, tl que Isto a Commissão tom guardado. A Com-

,. com pato rnostrar-so zoloso polos intorcss_!ls missão snppõo quo todo os juizos são homons 
uJJ. Fazon,la, nossos casos, porquo ll func~ao probos, amantes da justiça o quo as suas 
ilcllc proceder o. devido oxame das sentenças sontcnças não eilo sinão a oxpressão dessa 
prororidns contra a Fazenda Nacional. .mosmtL justiça, conformo cllos a entondom. 

DJz .. ;e,Sr, Pt•csidento, quo a Commissão,oxa· Mtts quanto il. parto iotelloctual,. não ; os 
mim~ndo a sentença, foi além do que devia. juizos estão sujeitos il. nossa critica, il. critica 

Ot·a, son horos, O o maior dos iiio:rismos dos jornaes, das revistas, :l critica de todo o 
quo se pódo pt•onunciar, dizot• quo <! um ata- mundo, porque as senteuças das juizes não 
q11o ao Poder Judiciaria. Quaos as funcçüos do toem autorlda.ie sinão poJas razões om que 
Poder Judiciaria 1 Não tl ostauolecer a ver· so fundam. 
da.do juridicl, niio tl fazer justiça ? ! Póde E' por essas razões que as sullS sentenças 
!ta. ver melindres no c:~so cm questão, quando toem autoridado e não pel11. autoridade da 
nicda. so póde appellar pa~•a o cxu.me da- pessoa do juiz, embora.il!usJ.ro o p.·obo. 
q11ollc tl'lbunal, para sua decisão final?! Ha 'Po~vontut•a, a sentença do ,juiz é um ca· 
nisto ntaquo ao Podm• .Tudiciario 1 ! nono, contra a qual dada so pódo dizor, sob 

Não tl antes um acto do rospoito, consido· pena do anathoma 1 (T•·ocam-so apartes.) 
laçiiJ o confiança ao Judiciaria 1 o SR. VIOENTE MAcuAno-A sentença pas· 

() Sn. Go)!ES nr. CASTRO -A lo i ostabo· sada om julgado tàz do branco pro to, do' qna· 
Iacoa osto rccuJ•so, croando ombargos na drado t•odondo. 
cxocur,ão, o SR. JoAQUil! DE SouzA.-Isto ~ um bro: 

O Sn. JOAQUIM DE SouzA- Como neg~1·· ••ardo antigo ; temos um melhor: Rcs ju· 
se, pois, rtuo o Cong;·ossJ pos;a entrar nu dicala pro vcritato loabetur. 
exame das razões pt•ó o contra 1 A sontonç~ Jlassarla om julgado podo sm• 
. Pois, senhores, ;·omottida uma sontençn •losfeit~ por meios !ogaos: o quadrado ha do 

élJill docurnontos dosta ordem ao Congresso ~m· doular~do quadrado o o preto. não so::l 
. N~clonal para abJ•it• credito, quo póde fa· branco. · 
2ar o Cún~rosso 1 Olhar simplosmonto o dar 0 SR. VICE~TE MAcnAno _E pódc dat• 
() tllnhoiro? d d Potlc ser essa a missão dnquollos que credito ata som ser pe• i o. 
io~m a suprema Jlscnlizaçlo dos dinhoil·os O SR. ·.loAQUI!! DE SouzA- Si viesse no 
JlU lJJicos 1 Congresso uma sentença, depois de passada 

o sn. FRANCisco OncERIO _ Acho que po1• todos os tramites, depois do embargos, 
G nada tondo o pJ•ocurador·da fazenda a fazer 

liãO, (1'i"Oca>>"'" apartes elltl'c os S•··•· omc.< o ti oppO!', nós não faríamos mais do quo 
do Castro, Benerlicto Leito, l"ieento Machado e · cJ•uznl' os braços • 
.Z.\•ancisco Glycol'i',) s1 a sontonça fosso injusta, seria Inmonla•. 

I) Sn .. loAQUJ~! ·DE SouzA- Ant.lgamoote vol, porquo sentença injusta não tl sentença 
dlt.in·so que hal'ia Iibcrtlado do pendamonto nulla i sonton~a nulla é aquolla que 4 pro
o q uo só não so polh !all~r contra a immor· ftJrida contra a lei, contra o direito, om 
talidado da nlmn e a oxistcncia de .Dous. thoso, não produz c!foito, nunca, jamais, 
llojo, poru1n, tutlo !.;to tl discutivol o a pro· passa om julgado; sentença contra o dh•eito 
pria ~xi~tencla do Deus 6 considerada uma da parte tl Injusta, mas n~o a nulln, o tlassl 
tJypotlJOSO, cm julgado, · 

O llonJ'udo S&nador pelo Pnrnnd, entro· Haj!l uma sontençn injusta contJ•a n Fa· 
tanto, entonilo quo não tomol !tbordaJo do zonda e quo tenha esgotado todos os l'ocm•sos, 
pensar. todos os tormos, nós, repito, não tomos mais 

()SR, VICP.N1'P. ~IACl!ADo-Quui foi a libor· do quo cruzar os braços o deixar quo o di· 
tladc que ou contestai 'I O quo eu disso foi quJ nhoJro da 11nzonda srj11 abocauhndo injusta
alio so potllu ontJ•aJ' no oxamo 'do um:t :;on· monto polo feliz voncodor. Mas devo pro
t(Jnca do moritis, - vonil•, dizendo quo 1!:1 radlcnos qno ponsam 

o SR, .ToAQum m~ Souz,\- o que n1o 80 om sont!Jo contrario-que so dovo nega!' o 
pú•lo O ..-ovogal-a, mas pódo·so entra!' no co- cJ•ed!to, 
altociJnon to doiltl, pódo·so oxnmlnar a sun. O Sn. VicENTE MACHADO- A!itls niio on
r.a.zii.o, os seus fnndamontoa. ( Tl'ocam-so trol no estudo da ucstiio i n.as 1011 con 
f·'l'arfos), p•nt•io no pi•Inclj!O IJU o S. )lx. Silflcntn, 
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O SR, JoAQUIM nr. Sou?.,\- E' o pt•lnciplo 
vm·dadolro, do qual não ha qtto fugir. 

0 SR, VICENTE M,ACIIADO- Tanto quo 
confesso sor extravagante a emenda do no-
bt•o Son~dot• por S. Paulo. . 

0 SR. BENEDICTO LEITE - Perfoitamooto. 
O SR. JoAQUD! DE SouzA -Sahiu a omon

rla ~olo_r do quo o soneto, como vulgarmonto 
so diz. · 

A proposição da CamaN 6 profot•i vol á 
omonaa. do nobre Senador pot• S. Paulo. 

0 SR. GoMES DE CASTRO dá um aparto. 
0 SR. JOAQUIM DE SOUZA-Creio, Sr, Pra· 

sidonto, que com as observações feitas ficam 
completas as rectificações quo tinha a fazer 
ao dtscurso do hourado Sona,Jor por S. Paulo, 
n~ parto em q uo tão mal apreciou o paro· 
cor da Comm1ssão de Finanças, 

Agora, vou ti outra parte: a aquolla sobre 
a qual S. Ex. disso quo juridicamonlo dis· 
corda do parecer da Commissão·do Finanças. 

O parecer da Commlssiio. debaixo d'J ponto 
do vista jurldlco, so compõe do duas partos : 
uma, quo so refere ;I quustiio ultt·a JW!ila ( ·) 
o " outt•a, ao procasso de execução. 

Em relação a osso processo, Sr. P,•csi
donto, a propGsição do I!Jnrado Senador, 
com as toesponsabt!idnd 1S que tem como co
nhecedor dos no;!Oclos do tô1•o o distincto 
ar! vogado· que é, dita perante o Senado o a 
Nação a de summa gravidado. 

S. Ex. disso quo juridicamente discorda 
da doutrina do parecer; perdoe-mo, pois 
mo pat•ece quo S. Ex. csttL um pouco os· 
quocido ... 

0 Su •. FÚNCISCO GLYCERIO- Atrazado, a 
quo.S. Ex. quer dizer, 

O Su. JoAQUIM DE SouzA - Atrazado não; 
V. Ex. sabe, porém, tl que es~l esquecido 
ou JlOr outra, não esttl familiarizado com ro· 
laçao·á exeouçiio contr~ a Fazenda Nacional, 
processos que correm pelo Juizo dos foi tos, 
om que talvez S. Ex. não tenha traba· 
lhado muito no fút•o do liltorlot•, 

0 SR, FRANCISCO OI,\'CERIO- E'; som pro 
a1lvogado da roça. 1 

0 SR. JOAQUIM DE SOUZA - Niio ; OS ad VO· 
gados .do. roga tamhom sabem muito. 

Oliso, St•. Pl'esldonto1 que explicações 
omm devi,Jus 110 Senado, porque a doutt•ina 

( •) Sobro ulll'a poli ta, em sonton~a do li· 
quidação conCt•oalo·SO o parocor da Commis· 
st\o com o accot•iliio unanhno, 13 votos, 
n. 274, om :1!! do outubt•o do,IBUB, m1 causa 
do bar1io do Nonahay contm a Fazenda Na· 
oiond, 

const·mto do parocor do qur1l S. 1\x. discor· 
dou, ó a doutrina cJnstuntomcnto seguida 
pelo Sonttdo doado quo olltt lbi evocada do 
osrruocimento put•a ~o oppôt• a estas inrlomnl· 
zaçõos que surgem a cad:t momento. Obtem· 
so uma. sonloncu.; nã.<J so lovu. aos to1'mo!i do 
oxccuçrlo a sentonç"; a propria plrt,o leva 
por uma petição :t Camara dos Deputados 
a caril do son tença o podo o credito para o 
sou pagamento. 

A Cama1•a dos Deputados muito bom in· 
tencionada, acredito, o !ovada pelo precon· 
coito de quo sem proso dovom respeitar as de· 
cisões rlo Poder Judiclat•lo, som mais exame 
vao concedendo o ct•odito. · 

Chegou isto ao p,nto, Sr. Pt•esldonte, do 
uma parto quo podia na acção proposta 
40:000$, isto meJmo sujeito a sot•liquldado na 
execução, dirigir uma petição ~ Camara dos 
Deputados pedindo a abertura do um credito 
do 170:000$ para seu pagamento I 

E noto o Smiado que os;es 170:000,~ pedidos 
01 poti~iio niio constavam nom da carta 
da sentença, .nom do qualqum• doc~monto : 
era uma cont:1 purmnonto fantasttca, era 
um calculo pa1•ticular sabido oxclusivamonto 
da ca ueça da parto. 

Ot•a. muito b3m; aCamar:;, influenciada 
pJt•oste respeito quo devo haver para com o 
Poder .Judiclario, ia promptamonto conceder 
o credito. · 

0 SR, FRANCISCO 0I,\'CERIO-Rcspoito 1\0 
Podm• Judiciurio devo haver, é corto, mas 
depois do lida a carta do sentença • 

0 SR. JOAQUill DE SOUZA.-0 t•ospoito alll 
ora mo>mo som lot• a cM·ta do sentença. 

0 SR. FRANCISCO 0LYCtm10-Niio é tanto 
assim. A Camara merece, d 1 nossa parto, 
outt•o respeito ~no não ooto. V. Ex •• natural· 
monto os c~ equtvocado; aCamara nao prece· 
deu assim, 

O SR. JoAQUill DE SouzA-Pois procedeu; 
V. Ex. ~que ost~ enganado, Não taça a de· 
fcsa antes do tempo. 

0 Su. FRA.NCISCO GL\'CP.RIO - Ha tan(o 
crlterlo ht como aqui. 

0 SR. 0Jl!ES DE CASTRO -'- Ninguom ostt\ 
negando~ 

0 Sn. FRANCISCO GLYC~Ril-E~t~o nogan• 
do sim, senhor, 

OSR. GOliES DI~ C.\Sl'flO -·lni'o!iztnonto 6 
assim: tanto aq:li como LI dão-se cet•tas 
oous~s. 

O Su. FM~cisco nL\'Cr.Rio- Mos não so 
attrlbuam !\ Camnra t!cfuitos. 

081\. Jo;\QUDI o& SouzA-V.Ex.est:tvro-
dllzildo uM dof(S:I nnt~s do t9mpo. · 
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0 Sn •. FRANCISCO GLYCER!O- Estou pro· 
testando em fiiVOt' ela Carnar:t dos Doputalos. 
Poiso fazei-o ; é osse o meu dovor. 

O Sn. JOAQUIM DE Sou?.,\-Mas · agrmrde a 
occasião opportuna. Depois que eu concluir 
as minhas propodiçõos, pt•oduia V. gx a do· 
fosa da Cnmn.t•n., Por ora essa defesa é anto· 
cipada. 
Ma~. St•. Prosidcnto, que fo1. a Cnmara 

dos Doput11dos1 
. Niio podendo dar os 170:000$, autorizou o 
Governo a abrir o ct•odHo que fosse noces
d!l.r!o. 

Pois bom, ultimamente, llopois do·ovoca· 
!lo do esquecimento e determinado o p1•ocosso 
legal, na oxocução, as formulas do gnrantla 
il.'l•'azenda Nacional, o CJIIO foz a Camam dos 
Deputados 'I I 

Niio dou mais credito, declarn.ndo que 
acccitam a doutrina ostlbelecida polo Se
nado, o assim tem procodido. 

0 Sn, GD!!ES DE CASTRO- Justiça lhe soja 
feita. 

0 Sn. .JOAQUIM DE SOUZA- Ot•a, assim 
sondo, 6 obvio que a Camara não precisa 
do nonhuma. defesa, uma vez que olln tom 
pt•ocodido nobromento. E hoje osta doutt•ina 
cstil adoptada não so pQia Cainara como pelo 
Thcsouro: sem sentença, passada polos Ira-

. mitos da oxocução, é tempo perdido Ir ao 
Tbosouro. 

Por conseguinte, tranquillize-se o Senado, 
niio estranhe a C11mara dos Deputados o hon
rado Senador dizer que niio ost~ de accôrdo 
com a doutrina. TrMa·so do uma doutrina 
sã:, vcrdadoh•a, jurídica, a qual tom sido 
observada pela Camara o deve continuar 11 
sol-o, ainda rtue observai-a neste caso 
J•odundo na r~jolção da proposição do quo so 
tt•ata. 
· Agora, Sr. Prosldento, vou pôr umas notas 
á margem ·do pat•eoot• o submettel-as ao 
exame do honrado Sonadot•,que declarou dld· 
~ordar dn. doutrina do parooor. • 

0 Sn, GOMES DE CASTRO-Nosto caso tom 
tio ser ncvamont~ impJ•osso o parocor com 
as notas. -
. 0 Sn, VICENTE MACHADO-E' ~om incluir 
tambom nossas notas o conselho de revo
gar-se a autorização dada ao Governo para 
'!ntrar om aocõt·do com aQuol!os qno obtive-
I'em sentenças. · 

Ultf,~ voz-Apoiarlo, 
0 SR, JOAQUIM DE SOUZA - Isto foi uma 

dos graça, 
Aquolle omlnonto eapil'lto, .que ou multo 

arlmiro, o SJ•. Barbosa Lima, consldorando 
'!m abstracl.o o respeito quo so rlovo tm• ás 
JJon ton,;as do Poder. Judiclario, lombt•ou.so 

do ostabolocor um credito vago afim de ficar 
o Govot•no habilitado a oc:orror ao paga
monto cl'iundo do todas a~ sontonoas do 
Poder Judiciaria. • 

Daqui dot•ivou-so o ct•odito pormanonto 
pano Podut• llxocutiv,) ir pagaudo quantas 
sontoncas so aprosentassom. 

Depois limitou-se, votando-ao o ct•odlto 
Jlara pagamonto,procodondo accôrdo. 

Om, isto om administração é a cousa·m11is 
clamorosa que SJ podia. estabolocm•. As sen
tenças não dovom ser pagas sinão depois de 
um :jrantlc atamo c exame pondot•adissimo 
por pessoas do compotuncla jut•ldlca. 

Com este crndtto prévio o governo 1\lzia o 
pagamento das sentenças com rebato que lho 
parecia vaotuJoso, quando tal voz nem um 
real so dovàsstlpagaremalguns caso.;. !lo quo 
é m1is, privava-se o Congresso, ·quo é o su
premo Jlscal, do conhecer da. procodonéla 
destas dividas o do modo por quoollas seriam 
pagM; o quem sa.bo como foram paga.; todas 
ossas sontonç!l.'l a respeito das quaas houve 
accôrdo do pagamento! · 

0 SR. FRANCISCO Gr,Y08RIO-Sonton;a com 
obrlgaçno é tt•ataJ' da maJ•ilis n proprlu. 
causa. 

O SR. JoAQUIM DE SouzA- Tratar de me· 
l'itis a causa i Quo quor dize!' com isso 1 

O SR. ~'RANOisco GLYCERJO '- E' o Con
gresso conhecer a procodencla do uma obri
gação, é o Congresso entrar no morlto da 
questão. · 

0 SR. JOAQUil! DE SouzA-QUllé O atreito 1 
Não podar ontr:1r no · morito da causa para 
proferir decisões. E'(. E'x. qu~ foz! 

Entrou no morito da causa e profciriu do
olsio,mandando uma oinonda cortando o que 
o juiz tlnll~ julgado. 

V. Ex. rofot•mou uma sontonça entrando 
no morito da causa, dizendo que n!to se devo 
pagar 254:000$- e sim que se pagassem 
JS, :000$000, · 

E isto 6 o que V. E~. não podia fazer;· 
nisto é que V. E~. está contraulctorlo com . 
as suas idéus. 

O hon1•ado Sonador reformou a sentença 
condomnando a Fazenda Nacional 11 pagar 
181 :000$-o nesto sentido mandou uma 
omonrla 11. Mesa. . 

A doutrina qno sustento, do moro 'oxamo, 
modesto, llmit.ado, respoit:L a decisão judi
ciat•la; visn. tão sómonto lnvomtr o Podm• 
,Judiciat•io,· OS COR COitos do Sllll Sllbcdorin. jll· 
rldioa, p!l.l'!l. altorat• ou rofot•mar a sentença 
polus moios logacs, havendo. Eis ahl o olfoito 
da oJ•iticiL dosso oxamo quo so diz do mm·itis; 
não revoga, nom modlllca sentença. E' di· 
rei to dosquo so tnlol'oss~m JlOia Fazenda Pn· 
bllca, 
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As not'ls fJ.UO tenho a offorecot• ao pat•ocer, a tristeza do vor o nobro Senador em dos· 
com cuja doutrina não concordou o honrado accôrdo com a doutrina do parecer. 
Senador, o é a mesm:1 do outros muitos já o SI\. FRANCISCO GLtCEI\IO- Eu rospon· 
approvados pelo Senado, são as seguintes: doroi a v, Ex. 
trab·Re d•s oxecuçilcs do sontonça contra a . 
Fazenda Nacional. O ~1\. JoAQUIM DE Sour..1. - Esta ln· 

Ct•oio que v. EK. conhece o c Manual do strucça'!. do ~rt, 14 fun1hL·SO n.a loi, ,na 
. Procumdor dos Foitos>, do SI'. Perdigão Ma- ot•denaca!l do hvro 3', t, 86, PI'. cuJo procotto 

lhoiros, obra do incontostavol moritJ. ó o sogumto : 
Dir.apagioas ll7, § 282: «Nenhuma sentença dofinillva paslada em 
«Para execução-isto é, oxecuçiío de soo· julgado podo te!' execução se!ll quo soja 

. tonçns proferidas contra a Faz3nda Nacional apresentada ao julgador. para mandar ex· 
-devo o pt•ocuradot• dos feitos sm• requerido; ocutat• e poder se.t• roquot'Jdo o conJemondo 
e não tendo duvidas oxpo~o·so precataria a pagar.>_ 
dirigida á ropat•tiçiio competente para o Si Isto nao basta, si isto ó uma nntlgualha, 
pa~amento,o é uma antigualha que so aoh!l consolidada 

6 § 283 diz : pelo Dr. ,Josó Hygino, ministro do Supramo 
«SI tiver duvidas, pMo ombargJU• pulos Tri~unal. • . , . . 

molas lo8aos,. som que s:~a obt•igado a so- Lil na ~onsoildaç.uo das l01s so .. a~lta oi1.1 na 
gurar 0 Juizo e som pro com suspensão.» parto qumta do at t, 14, quo dtz • 

. Em uma nota, diz o seguinte : cSendo a Fazenda condomnada, por son· 
cE' praxe na Côt•to (aqui n~ Capital tone~. a algum paga~onto, cstiio livros ~a 

Fodot•al) depois do requerido o Procurado1· penhora os ~ons nactOn!!os, os quaes n~o 
da Fazenda, assignarom·se·lhe em audioncta podem sor abonados sinao pot• acto logiS· 
os diás da lei para so oppor, o só depois do lativo. 
lançamento oxpoJir·so o procatorio.> A sentença sorá executada dejlois do bavm• 

E cita as instrucção• da Dit•ootoria Got•al passado em julgado o de tor sido intimado 
do Contencioso, do lO do abril do 1851, at•ti· o procuradm•da fazenda, si este niio lho oll'e
go 14, que diz o seguinte : recor embargos, expedindo o juiz pt•ocatoria 

Sondo a sentenç!l cumprida polo Juiz com. ao Tbosout•o para olfoctuar·se o pagamento.> 
potonto, o dos Feitos da Fazenda (1sto _é, Croio, Sr. Presidente, que, om vista destas 
:pos~o nollao-cumpra·so), p~ratorexocu~ao, notas que offeroço á pondot•ação do nobre 
I?tt!Uado por ella, o pt:oouJ•ador dos fmtos sonadot•, s. Ex. bom depressa so porá do 
. st nao ti vot• 4uyidas, asstm o doolarará, para accôt•do commigo o com a Commlssão quanto 
quo possa o JUlZ expedir precataria uo Tho· J!. doutt•ina do parecer. 
sout•o ou Thosourarlaspara otroctu~r-so opa· sr. Presidente, tendo assim dito o que ora 
gamonto o, no c~so <lo ter alguma dt~vida, necoss~11o om l'alaçiio ás rectificações que 
ontondondo dovor oppor-so li oxoouçao, o mo incumbi do fazer, om rolaçi!o 11s oxpli· 
fur~ pelos melo~ logaes,> cn.ções que devia dar uo Sonado,sobro a dou-

Esta instrucç~o, ~uo ostá no art. 14, f~n- trina por olio acceita o po1•que o honrado So· 
du-so ~a lei. (Dmpmdo-so ao Sr. J<i·anciSco nadar por S. Paulo punha om duvida, ou con· 
Giyce•·•o) V. Ex. nao está mo ouvindo; V. Ex. oluo dizendo que a proposição deve ser rojoi· 
oao mo·quorouv!I•. tada quo a emenda do hoorll.du Senador não 
· li:u acabo! do declarar .qual é o processo se· póda' absolutamente sor acooita o não pódo 
guido nas execuções contra 11 Fazenda Na· ~er accolta, primeiro,porquo so funda no falso 
clona!. supposto do quo a Commissão, om sou pare-

O SI\, FRANCisco GLYCEmo-V. Ex. fun· cor,dissom quo assa quantia podia ser paga, 
da·so cm Perdigão Malhelros, ou já li tudo om segundo iog11.1•, porque importa no ro· 
isto, V. Ex. está t•opotlndo o quo vem em conhecimento do uma divida dil 181:000$, 
Perdigão Malholros, sujeita a processo do execução o om que 

O Sn. JOAQUIM DE SouzA-Não, seuhot•; 0 p~de haver O!Ubargos, te~coiro, ·porqu~ 
parooer da Commtssão o a doutrina jurldioa dtvido o quo nao pódo dividit•, glosa umo 
disto quo estou lendo, o o nobt•o senador diz sontença condomnatoria, · 
que está om dosaccôrdo com a 'doutrina ci Sn. VICENTE MActiADO-S! v. Ex., rela· 
jut•idic~. Ora, como ou niio tenho autoridade tordo p11.1•ecor, ti vosso dito isto por ocoasiiio 
alguma... do dtsouth•-so o projecto om 2• discussão, niio 

O SI\, FRANOisco Gr.YcEnro-Tem muita obrigava o Sonauo a estas marchas o contra· 
autoridade. marchas. 

0 SR, JOAQUIM DE SouzA-.,, preciso VU.· 0 Sn, URDAI:O DE GouvP.A - Sompro é 
lot•·rne da autot•ldade dos outros para não ter\ompo de rerncdinJ' um mal. 
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0 SR. VICENTE MACIIADO- Pai'CCO quJ 
bou ~o desejo 1lo pôr oro ovidonci~ ~ !goo
r~ncl~ do Senado. 

0 SR .. TOAQUIII DE Sour.,\-0 meu respeito 
ao Senado 6 tão ll'l'ande, que não p111lo seguir 
o conselho do V. Ex .... 

0 SR. VICE:O.TG MACII.\DO:._Não estou dando 
conselhos. 

0 SR, ,TOAQUJU DE SOUZA-.,, OU Iom· 
b1Mçn do tor immediatamonto doclarndo o 
quo tenho dito da tribuna. Não; poranto o 
Sanado, corporação tão rcspoitnvol, não so 
vem improvisar. O que so diz, pornnto o 
Senado, devo ser p!•ofunJnmcnto moditudo, 
tanto mais om assumpto do tanta t•olov•ncia 
como osto, qual o da doutrina juridica s,Jbro 
cau~a tão importante. 

0 SR. VICENTE MACHADO-Mas V, EX. ti· 
nl1a estudado a quo~tão; ora rolator do p:t· 
roce r. 

O SR. UnnANO DE Gouvia -Mas não se 
perdeu nada om esporar; ao contrario, lu· 
crOU·SO muito, 

0 Rn, VICENTE MACIIADO-Mas a questão 
é quo S. Ex., como roh1tor, ost:tva propa· 
l'Ddo, não podia allogar falh do preparo. 

0 Sa, JoAQUIM DE SOUZA-M~s V. Ex .. 
quo tl muito oloquento. que saoo improvJ
Zill', podin. tol·o f.,ho. Eu não gosto do im· 
pro vis ,s o, som pro quo a mat··ria il impor
tnnto,ontondo dovor trata!' dolla soriaJlorrt.o 
o vir trnzol-a ao conhecimento do Senado do 
modo mais elaró quo il passivei. 

0 Sa, VICENTE MACIIADO dtl U!U n.parto. 
0 SR. JOAQUll! DE. SOUZA- V, Ex. está 

a.bcspinbndo. 
0 Sn. VICENTE MACI!ADO- .Não, senhor. 
O Sn. JoAQUlll DJe SouzA- Pois não foi 

bom abrir-se a discussão sobJ•o isto o acabar 
com as duv.dus 1 

0 Sn. VICENTE MACHADO- 0 ·quo OU diS!O 
foiquo v. gx. teria evitado o voto do S• 
nnrlo si tivesse f1ilado om 2• discussão. O 
projecto fui impugnado nossa occasião polu 
honrado Sonndm• por S. Paulo, Sr. Francisco 
GlycoJ•io; V. B!. estava presento o cousa 
alguma disso. 

0 Sn. FRANCISCo GLYCEn!O_: PCOO a pa. 
!:J.Vl'll, 

O Sn. JoAQUJ~r DI~ SouzA-O nobre Senador 
pelo Parantljul!IL quo ou dovo l'allar qu:tndo 
8. ~x. entendo o que cu niià posso oscolhoJ• 
a oc~asl1io 1 

O nobJ•o Prosldonto do Sonnrln poJ•guntou. 
mo, quando fui ver a omonr!:t do l!obro So
nadur,si cu não Jlodla a palavl'IL o eu di.<sO Jt 
S. 111, : f<llhti'Oi .cm ~· rlisc :mãrJ, si )J~Siill'· 

. 0 Sn, VICENTE MACHADO- Dtlum aparto, 
0 SI\, JoAQUa! DE SOUZA-]~ dovo nobr 

ainda uma circum;tancia ; na vot~ção dosto 
projecto, houve um equivoco ; muitos dos 
noss.•s cnllog:1s ontondoram quo tinham vo· 
tado a fltVul' do pa1·ecor, qunnrto o quo se 
submottia n votaçuo ora o projecto o assim 
conseguiu cllo pas,ar, 

0 Sn. VICENTE M,\CIIADO-E' tamb3m uma 
revelação do cuidado com quo vota o Senado, 

O SR. JoAQUJlt DE SouzA-la··me. osquo· 
condo, St•. Prosidcnto, de ler ao Senado, o 
que mo p~rmittir~ ollry, roubando-lho mais 
alguns momentos. nlóm dcstr1s notas, quo 

U4 ~ margm do parecer da Comrni8Siio, 
dous accordãus do Supramo Tribunal Jlcdet•al, 
o 1i1zor vor tnmb3m os recursos, que tom a 
Fazenda Nacional, depois do passai' om jul· 
gado a sentença, lllt phasc da execução. E 
isto agora vae ao Pnt•uná. 

O Sn. VICENTEMAcnAno-Posso a1sovcrar 
a V. Ex. quo nunca fui advoga lo nom por· 
tador de procntorios ~ Fazenda. , 

O Sn. JoAQUI!! DE SouzA- Digo que a 
cousa vao no Paraná, porque o negocio pus· 
sou·so lá. Não sol si V.Ex. advoga ou não 
nesse Estado. 

0 Sn. VICENTE MACIIADO- Do ThesourO SÓ 
r;Jcobo o meu subsidio. · 

O SR. JoAQUm DI~ SouzA- O S3nado mo 
pormittir~ quo laia ainda, cm conOrmação 
da doutJ•iJJn quo acab:!i do oxpandOJ\ esses 
duus accordãosdo Supremo Tribunal Fodm'<li. 

Trata-se do tima acção intentada no. Pa
ram!. poJo coronel Domingos Antonio da 
Cunha contra a Fazenda Nacional,podindo in· 
rlomnizaçiio do rezes, c~vallos, otc, arroba· 
nhados pola força Jogai commandndn pelo 
coronal Pires Ferreira. 

. O juiz achou que niio estava provnda a 
quantidade de gado o outros animacs que 
tinham sido subtrahilos ou l~vados da l'a· 
zonda o mandou liquidar na execução para 
se provar o numero de animaes. 

Subindo essa sentença .ao Supremo Tri· 
bunal Federal, osto ontondou quo o numero 
do rozos estava prova1Io o condemnon. a 
~azond1t a pttgnt• osso numero do rozos, con· 
stantos dos documentos, llquidaado·~o na·cxo· 
cução só monto o sou valoJ', 

Com oObito, fez·so o processo da liqnid~· 
çãu o, docol'l'idos sois nonos.-: F<lzon4a ~indu 
embargou o o novo accoJ••lao rovogo11 no 
todo o accordiio do 2U do abt•ll do 18\!0, 

Vou lor o pt•lmolru accorilão. (LB.) 
O Sn l'nANOJsco Gr,rCimw-Mas isto são 

ombtu•gos JL s~nÇonca. 
(ll" Olll>'Oi r<)la!'lu<, / 

' ' 

' ,, 
" 

li~ 
~ 



.0 SI\, JoAQUI~I Dll SoUZA-V. Ex. não 
doix~ quo cu mo explique. 

0 SR. FRANCISCO GLYCllRIO-QUcrq, f,Izor 
ver a !lls~incção oni,I'o embargo~ il sontonç~ 
o embargos it execução. 

0 SR. ,JQAQUI!! DB SoUZA-Mas peço U 
v. Ex. que mo !loixc prosoguil•. 

0 SR. Fl\ANCISCO GLYCERIO-Eu estou sim
plosmonto upartoundo o· honrado Senado!' ; 
v. Ex. não tem a. calma noccssarln·para. ou· 
vir as ob,orvaçõos do seus collogas, ontão me 
desculpa. 

0 SR. JoAQUI!! DE SouzA-E' quo V. Ex. 
não doixa tot·minar o meu pensamento quan
do eu comMo o. omittil-o. 

0 SR. FRANCISCO GJ,YCERJ0-08 apai•tcs são 
dos estylos pa.rlamontQros. Eu fui educado 
assim. 

O SR. Jo,,Qum DE SouzA-Eu não perdi o 
ponto do vista da.s minhas idéa.s, quando 
V. Ex. mo interrompeu. V. Ex. disso que 
não tem embargos. 

0 SR, FRANCISCO GLYC!lRIO-Náo, SorÍhor; 
o nobre Senado!' ostd enganado, 

O Srt. JoAQUIM DE SouzA- Eu não estou 
enganado; é uma questão juridica. 

0 SR.FRANCISCO GLYCER!0-0 que O nobre 
Senador ·eotá. laudo são embargos á sen· 
teoça, no que ha profundo. dilferença. Appello 
paro~ o noliro 8onador por Sergipe. 

O Sa. CoELHO E CAMros-Mas ba embar· 
gos. 

0 Sit, BENED!Cl'O LEI1'E- Mas então CJUO 
ll que se discuto 'I 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-EU fiz a dif· 
ferença, a distincção jut•idica. 

0 Srt, JoAQUI~! Dll SouzA- E V. Ex. não 
prosiga. neste terreno flUO está errado. 

0 SR •. FRANCISCO GLYCER!O-Ha embargos 
II sentença e embargos •t execução, 
· 0 Sa·. JoAQUm DE Souz,,-Ora, meu Dous, 
que haja. 

O SR.Flt'ANCiséo GI,YCEitw-Oquo estou di· 
zendo tl que os nccorclií.o~. attonda o nohro 
Senador poi• Ooyuz, cl quo o accorcliio n cuja 
loltcu·n está prococloudo o noúro Senado;·, 
refere-se a embargos II soutonça o omuar•gos it 
sontoPça s~o dllfei•entos do omb,,rgos á ex· 
ocuçà.o, 

Perdoe o nobr•o Souador essa ouSildia do 
um I'abula do nldo!a. 

0 SR, COF.lollO CAMPOS-Oh ! niio clign, tal 
cousa. 

Q Sn •. loAQUIII DE Souza-A soutonça que 
se tratou do oxocutal' il uma ~ontonc)a do ~u· 
premo Tt•Jbuoal Federal. 
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O SR. FaA:-.cisc,J Gr,Yccmw- A sontonç:L 
que o nobre Senado c· cstrl !onda, ll embargo 
da. sentença. o nlio omb~u·go du. execução. 

O Sa. JoAQUIII DE SouzA-A sontonr;a quo 
acabo! de lm• é do Supremo Tribunal l'o· 
cloral o sofi't•ou ombltrgos m> execução. 

0 SI\. FRANCISCO GLYOEI\IO- Sentença O 
não oxocuçiio do Eontonça. 

O SI\. JOAfiUIIt nE SouzA-Os embargos nilo 
podiam ser olfurecidos a essa sontooça, por
que V. Ex. sahe muito bem que 'ás sentenças 
do Supremo Trlbumti Fo,Jm•alatll o anno pas· 
sado não podiam ser offorocldos outros om· 
bar:::os, >iniio do declaração; omba1•gos do 
nu!Jiuado ou infriogontes do ,iulgn•lo só no. 
execução po1liam set· nppostos. Hoje, sim, 
pot• uma lei quo fui vota.d:t o anilo p•ssado ú 
CJ.UO isSO tl pDSSÍVOl (docrn\o n. 038, uJ 22 
do dezembro do 1902). Pot• consequencia niio 
havia ainda. e.<sa disposição do lei, estando 
V. Ex. equivocado, 

Ha um outro aeo01•Jiio proferido sois 
ao nos, depois daquo!lo. Diz o mesmo accot·· 
dão: (Lê), 

Ora, por csto nccordiiu do Sup1·emo Tribu
nlll Federal, a o~ocução só so cunsidera CJO· 
cluida Jopois do pagamonto. 

Feito este, não I'osta outro meio sinão n 
acção rescisot•ia ; mtls omquanto o paga
mJnto não ll satisfeito, il diroito da l'azonda 
Nacional, direito consagt•ado poJo Supremo 
Tribunal Fodot•ai,podor ombargat• fundando
se em outros documentos obtidos a!i11nde. 

Pai' oouscguinto, ossos documontos quo 
s~t·viram do lmso ao PI'ÍIDei,·o accoi·dão, di· 
zondo quo or•t•H concludenlos, !JOl'<tllo olles 
lixaram a quautidado do gado, J'oi'tlm con· 
tostados por outi•o; documomos, o que mo· 
ti vou quoo Supremo Tl'lbunal Foderaljulgou 
que o~ documentos oram falsos, que havia 
falsa cnusa o <LUJolvou a Fazenda Nacional. 

A summ11 do>so :LCCOI'diio do :10 do Oltlubr•o 
de 190i, quo rovogou o out1'0 do 20 do aut•ll 
do 189G, ~a seguinte: . 

·1", niio tiO contiídet•a coocluida a c~OCIII)fio 
movi,Ja contm a Fazenda Nr1cionalomqunnto 
poi•csl:l. ni\o tl Slllisftlita a. rospocl.lva. impJr· 
Lanci:l, 

20, siio de receber o> embnt•gos oppostos 
pela Fazenda Nacloonl em qnalrtuor plmso dn 
oxecução, desde quo, com documentos obti
dos depois do accordiio embargado, oonsiga 
clomonstrnl' q no os to foi lhnd.aclo om fnlstis 
pi•ovns o om l'ltlsa cansa. 

Ct•olo, S<•. Prosiclouto que niío ~ [ll'OCiSil 
accro~contar mais cousattlgnma. 

A omooda do noht'CJ Sonaclot• niw podo 
!Lbs'olulttrnonto s'or ILÓloita ; c, si riste mnl 
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tom do sm• praticado, então protlr:t-So o 
monot•, isto 6, approvo a resolução o que 
não espero, entretanto, que o Senado !'aÇa. 
(Jf«i!o bem ; muito bem,) · 

O Sr. Frnneliico Glycerio pt•o. 
sumindo jlrouabilidado de estat• om en· 
gari o, comoço por inqum•ir do Sr. Prosidonto 
!i este crod!tu pat•a png:tmonto foi podido ao 
Congt•osdo cm mensagem do Sr. Presidente 
da llopubllca, 

O Sn. Pnt'Sllli~NTE -Não vojo monsugom 
nos papeis juntos :L proposição, 
. 0 Sn. FnA~ClSCO GLYCERIO-NitO ·havendo 

mensn.gom, como foi podirlo osto pagamento 
do Cungt'osso·? 

0 Stt .. PRES!DEl>Tl~- Em vit•twlo do rO<[UÍ· 
sitot•ia do ,i ui~. · 

O Sn. l'nAt~ctsco GJ.Yctmw observa que 
isso modifica a situação. · · 

De conformidade com os seus precedentes 
pesdoaos, niío se ,julgou autorizado a apt'O· 
eonhr uma cm onda do ca-cactot• dn. que apre· 
senlou em segunda discussão, sem antes 
ouvir o relator do parocm• da. Commissão do 
FiMn~as. Só depots do ouvil-o 6 q uo re. 
digiu o aprooontou omonda. .. · 

Si S. Ex. a impugnasse,' então, como im
pugnou agom, prov:IVelmonto ni'io a apreson. 
taria, porque é sompro sou dLsejo n~o con. 
lt'llriar a Commis•ão do Finan<;as. 

O nobt·o Senador por Goyaz assistiu calado 
~ segunda discussão da proposição, não ln· 
terveiu nolla,entondondo a~dim o orador quo 
n~o lln.via exorbitado dos seu~ dovot·o' do 
pat•lamontat'. 

O orador ainda susl.onta a úot!Lt•itut tle que 
não pódo lmvm• ponhot•a nos bons nacionaos. 

Em rogm, quando ooxoquonto loVIL a juizo 
uma sonconça pat•a oxocu~:to, Jlodo a cit:tção 
da parte voncid:t, pat•n. pagar cm 24 hot•ns 
ou ilat• b3os á ponllom, caso não s" trato do 
uma ac~ão real. Em causas !!om a .!•'azond!l 
Nacional, o juiz niio póde dotilril• tal pot!ção, 
po1•que os bon• nac!onaos não' estão su,ioitos 
:1 pon hnr•l, 

O •tuo l'lll'digiiu Ma!hoh•os'tli~ não •' lei, O 
pt·axo. O :mt!~o procut•ador do Thoseuro, 
pon.do cmbilt'gos :1 scnlon~il, roqllet•i:l· pri
mcu·o embargos. 
H~jo a F~zonda Nacional ainda tom o mes. 

mo privilegio, mas, como n[o póuo pôt• em
bargos slniio depois dtL JlJnltoril, c como os 
Lens nacionaos não podum soll'l•m· penhot•a, 
fica o portadot• da scntonr,a som meios de 
e~ccu La! ·n , 

bliM omlmrgat' ll sonton\':1, Seria osso pro
cedimento irroguhu• o muil.o pouco oxpli· 
cavcl. • . 

gstá, poróm, informado o orador do quo o 
juiz rcqum•ou o pl\ga.monto, ma.ndt\ndo o.o 
Ministro d:L l•'azonda que esto o solicitasse do 
Con~l'CS::IJ, 

S. llx. !ovou o caoo ao CongrJsso, ffiilS não 
po~ embargos ;L scntenc,,a, não mandou que tL 
parto liquidasse. Como parto quo era, o 
Podm• Execut.ivo pudill conhecer de "''ritis 
na eiLU:lt\. 

Entretanto, o processo p:tssou [lO!' todos o;; 
sou;, tr:unites, o só depois disso •i que o Mi· 
nist.ro da l'azonda mandou l[llO a pat•to l'O-
corrosso ao Congresso. · 

Rogulat•lilonto este credito deveria i.or 
&i•lo solic!l.ado pot• mensagem. 

O orudot•, por<!m. não <i rosponsavol pulu 
modo do pon:;at· do;J Ministt•os tio Estudo. 

O nobro Sonad<Jr propugna pela penhora 
nos hon~ flo Estado, porque com isso pouerin. 
pôr omiJargos lnfdngontos 4o ,julgado om 
sonton~a irJ•ocot•rivol. Entendo S. Ex. que, 
dopoi.; do pt•oonchido osto pt•ocosso do ox· 
ocuçiio, il'-SC·ia at<l á uma acção resci cria, 
em que o credor podorill chegar á pres· 
cripção. 

Por ost.a f<lrma nunca so pagaria. · 
O orador, quando apresentou a ~monda, 

não se prendeu a questões de dout.rinu jurí
dica. Acha cxquisilo que o Senutio, doanto 
do uma soni.ença, exija quo so vá á ponhot•a 
do:; bons, pllr., pôr os:m; embargo:>, que niio 
são o recut•oo mais licit.o da advueucia. Ní.o 
<l regular q uo o Senado deixe do cumprir 
o:1~a. o hrigaçfi.o, dizon1lo :lO lllOiliUO tempo 
IJUO :tt6 JS! :000$ lm provas nus autos, 

I' o! a pt•opt,ia [l&t•to quo imp;tt•ou do ot•adot• 
o ox:1mc da matoria. !Mudando n. questão da 
parto, conhoccu tllmbom o ot•ador do interesso 
do Thosouro Nacional, sondo, como O, do sou 
ucvm• dofondot• o direito dos particulares 
tanto quanto o diroitodo Thosouro. 

O puroeor relatado pelo nobi'O Senador pot• 
Goyaz concluiu por duus alvitres, e o ot•ador 
optou pot• um desses a!viti•cs. 

Parece, param, que S. llx. m•t•opondeu-so, 
atiVOl'til!o llOIOH ilOUS co!!ogas, 

O facto, JlOr6m, 6 este: o direito dll parto 
1'oi reconhecido pelos Mbunars, c com •1uo 
direito o Senado vao dizot• :\ pat·lo- nr.u 
cumpro a :;ontottça 'I 

A Commissão de Finançn.s diz ago1•a- ou 
tu1lu ou· nudtt. 

Si n[o so pag1L, mule Oca o ro;peit.o de
vido no Poder .IIH!tciat•io 1 

O ·Jl~rccor da Cummlssiio de Fazenda diz:· Qu:mdo indagou si il proposi\·fio m•a acom
PilnhadtL do Mensagem, om paro. sahor sl o « A ltqultlaçiío <\ prol!minar; dopols ·do 
Ptlllllr ExocntiYo, 1;ondo Dodillo esRo pn.:~aroena foltn.,~cgtHHlO o pror-es~o 1hL ox:ccur,ã.o, i~brlu~ 
tu, tn~tlflou •lujlOi; o Pt·octll'ilfifll' <llt llnJlll· 'du·ilu <I in8lancia pule~ ciL<tç:w do o~ocntadu 
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ou condomnado, par:L png-a.I' on dofondor·so 
1101' ombar~os, quo tcnh:. a op·,toJ', do nu IIi· 
dado do pl'ocosso, inl'ringontos do julgado, ou 
mmlificaJ.ivos contJ•a ou excessos, o só afinal 
não !Javtmilo mais oppo.sição, nem recurso, 
pódo Ret• expedida a t'Ottnisit.uria, 

Assim, porem, não const1t so tonha pro-
co<litlo. · 

Quo a União tom nocossillado do dufomlor
so, p~roco chro. 

Que a sentença o accordão, mand~ndo 
liquidar um podido do quantia cortu,, não 
pódo ter o olfoito no uutoriz1tr ~con ~omnação 
do r~o ullm palita, ,pat•a favoroocr o lbliz 
autot•, pat•ooe tambem claro do dü•oito o não 
contJ•al'iat' 11 lo!.» 

Que nesta caso ospooial so fiJ•mo a juJ•is
prudoncia a uma gJ•andc nooossinndo para 
evitar as con.~oquonci:ls do um meio novo <lo 
n.gg-rí1var a. situaçií.o dos réos, con~tituindo 
um caso do o~oopção, om quo,post11 do pal't3 
11 rogra,quo é rt lei, podam afinal os r~os set• 
coudomnados -·t<ltt·a pctita, no arrocho do 
um11 oxucução. 

Dovo-so aguardar a ultim~ P~tlavra dos 
illusct•ados magiltrados para instt·u~çffo o 
rog1•a. 

Dos dous alvil.t•os quo acabou do propnt•, 
a Commlssffo do F.nançts pt•ofot•o o segundo; 
o assim il·do parocot• quo a PI'Oposição soja 
rojo!tada. » 

O orador optou poJo primoil'J alviiro, rtuo 
julgou mais cabivol no caso ; nhi está a 
dilloronça. 

Concluindo,ropoto q uo,1tn tos do apJ•osontat' 
a sua omondn, ouviu o nobt•o Senador por 
Goyaz, rolntot• tli1 Commissüo, o disse-lho 
quo, cJmo a Commissão aprosont1wa. dous 
a!vitros, tomava a liberdade .do optat• pelo 
primeiro alvitro. 

Quando apJ•ooioJt <lll tribuna o l.r1L!Jalho 1!o 
uobJ•o sunndor, lot-o com o respeito J!oviilo; 
si não foi foli7. lll1 compJ•ohensão do úiJ•oito 
<JIIO c~biaá paJ•to, não significa essa redacção 
nn força jurid!cn da obrigação om quo o 
TltOJOUI'O está do pagai' ; signlficll 1\ponas 
uma cont!ngoncin, umo cont!ngencia do 
orailor, quo tomou 11 si 11 torulit do dofoniler 

llOI'arlto o Sanado o direito ilaqno!le oitlailiio 
Jl•azlloiro. · 

o llil•·· l"h'CH Fet•••eh•a pronun
ciou um d!scuJ'so, filiO sorr\ dnpois publl-
c;tdo, · 

O 81•, Vlcenl.l'l ;u,.chndo (')
Sr. P!'J>iilcnto,!astuno dov~ra< 11 oxigoucla do 
nobi'O Sunadut' pol' GJyaz, roirLCOI' do JlO.I'CCO!' 
du. Commtssrw tlo F1nalli;as, pot•quo clJYitL a 

(') iõ;,li(U tll~l.'.lJL'IlU llÜO foi L'OViH~O vo!O Ol'tLdOr, 

S, !lx, oxplicaçüos t!e apa!'los quo doi no 
correr !lo !loba to, o dosoj!IJ'iu mesmo tornar · 
bJm claros :L v. Ex. os motivoso raziio do 
minha intet'l'onçffo no assumpto. 

Ha tempos quo, mesmo poJ•anto a Com· 
mis~ão, ton h o Jcvllntndo a quostiio do so pro· 
ceilor no Congresso no oxamo das sontonças 
!lo Podar .Jnd:cim•io; o uma prova ini!lu· 
tlivol !lo quo o fiLcto so dá é o pa!'OCot' actual· 
monto snbmottiilo 11 do bato. · 

Eu, Sr, Pt•osl~onto, não acho quo a Com· 
inis.lão do Fman(•as. oxam!nanilo a mnnsagem 
do. Podm• Executivo, pudesse concluir pela 
negação dos crodltos podidos, qnantlo en
tunda quo 11 Fazolllia Nacional ainda restava 
um rocurso !lo ilofesl. Agora o quo nogo 11o 
Cong,ro.lso, como nego ao Podar l!:xocuti v o, ó 
o direito tio en<.rar no ox11mo do mm•ito da 
sonton~a do Podot• Judiciaria, 

A Pl'intoh•a pa1•to do parecer da Commis· 
>lio do Finanças envolvo um exame da son· 
tcoça, o V, Ex, n1 que ali i so julga dos juros 
do ruóra o do outras qucstuJs do morito da 
sontonça, sobre as quaos o Congresso não 
pódo diZOI', 

Foi osto o motivo 1[110 mo fez intervir no 
doba to; foi pot• Isso q uo ostranhoi que o hon
rlldo Sonadot•, ta! voz magoado com a minhl 
intorvonçiio P'r apartes, perguntasse porque 
ó quo ou me tinha nbospinhado. Não lllli si é 
abespinhar.so um Sanador usar do legitimo 
iliroito do dai' aplrtos. 

O Sn •. rn.IQUI)r DE SouxA-E' conformo o 
tom do apat·to, 

O SR, V1cr>~'I'E M.\CIJADo-Mas osto é o 
tom om quo 1\lllo som pro. V, Ex. me oo
nhooo bom, não somos novos no Senado, sou 
quasi tão antigo como V, Ex. nesta Casa. 

O mou tom do fallnr é este, a minha 
quostã.o ago1'a6r1 mesmajA levantnua, quer 
1111 trib1mn do Sonado, quor om con!lLbuln~ücs 
com os meus collogas, quor om d!scus;ão nas 
Commlssüos, 

Eu disso om resposta a v: Ex,: 6 uma 
questão de lntorossc do ordem publica ; d 
uma questão !lo p~inc!pios quo mo fez inter
Vi!' no doba to, porque, Sr. Pros!donto, do· 
clni'O com tou11 oluroxa que nunca fui pot'• 
tndorpara aqui do proc:1torlas·; nunca advo· 
~uoi poranto os Min!storios, não ton~o dopcn
doncia a!gnm1t com o Thosouro, do qual 
nnd11 l'ncolti 11l•lm do subsidio o a n,jUJ!a do 
custo lfUO mo cabJm como SnnatloJ',. 

As rtuosl.õns om 'file ontt•am o iutm·M~o 
t!n pal'tes t.ornlLru·so snmpr11 il•ritantos o 
mnlr.ns vazo' nollas so arriscam phmses quo 
podom so.' mal,iulgrldas, o 6 por isso, Sr. Pro
sulonto, quo acho que nesta discussão dovo 
lmvot• mult11 clareza e a til mosmo como diz 
n Raberlorln popnlat• : ,; prrclso pcir os pontos 
nos i i, · 
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AN!iAES DO SENADO 

O holll'ado SonaúOl' n1io ignol' .va a minlm! do ú jusi.ttm~uto t1liburd:t1lo do opiniiio, ocj 1 
oplnliio, poi~ nin .. a hontcm tivo occasLiio do pa1•a um humíl,Jo rrpt•csont:tnto da Na~iw, 
conversar com S. Ex. ; o, Sr. Prosidcnto, soh par11 um hol}lom do culminancia co· 
~uo o !'acto ó roal o precisa sm• banido, dão nhccida. Touos nós investhlos do um man· 
pt•ova o ]larocer actual o a discus,ão ~uo dato tomos o dircHo do intm·vir nas dis· 
tem provocado. · cussões dost~ Cns:t. 

Quando o honrado Senador por S. Paulo A mínlut inlm•vonçilo, portanto, nüo pó :o 
o.pt•esontou a suo. emendo., osll'unhci que o ser julg:td:t um ttbcspinliamonto u não o Jlódo 
Senado a acccit!l1sc o levai á culpa do omis· sm•, Sr. P.·ositlontc, porque tú so abosptnhn. 
são o facto do não I.OI' o seu t•cla·tor impu- o individuo, rpmndo oc lho toca na plllo o 
gnado a emenda, pol'quo, St·. l'rositlonto, a osh, St·. Prcst,lontc, (inr!icwulo o s:u br·aço), 
~ccoitaçiio uclla m•a a adopção do primeit•o os til limp ·,, !''<~l'ttnl.u·o a V. g,, o :1 C<1sa. 
alviLroproposto pelo rolalOr ua Cummissão o Niio t·;nhu uopcndcncias do Thc.;ouro. Nnncn. 
a ucceitação do pt••moit•o al vi tt•o era o exame recebi deito ]lJt"ccn tagen~. co::sa algu 111:1 
da sentença do Pode!' Judlciario. cmtlm, além do meu subsidio. 

o Sn •• JoAQUm DB Souz.\-lsto J:l expU Bt·~ q,t~:\lltu tinhn: :1 ~izct' n. mo yarocon 
uoi 0 bom. dov~1 lazcl·o •. (Mt<1t~ bc111, """to bem,) 

q . , Ntnguom mn1s pedt~úo a pal:tvr~, o"cot•-
0 SR. YICE:(TE ~!ACITADO-Esl:t b~m ex· ra·so a dlscussiL·J. . 

plicado, mto ha duvth. Mtts, St•. Prostdonto, 
si mo insUJ·jo contra o quo vojo nu parccm•, 
contra o facto do achar o nobre Senador pJr 
Goyaz,quo o primeiro ox·.tme foil.o no parccor 
não é o da. sentença, creio que, como Senodot• 
da. Republico., tenho o direito do inlet'l'll', o 
isso nlio ú mo "h~spinhat•. Não me aho.lpinhoi. 

. Não t:mho aqui lntor. sso de ot•dom alguma 
que não sej:L o legitimo interesso do um 
Senado!' fJU~ discuto. 

O SR. JoAQUIM r>l~ SnuzA-Nom ou disso 
isso pat•a oll'endcr a V Ex. Apaixonou·sc 
pela td~a. p~udurci. . . 

0 SR. VICENTE MMII.\llO-Nilo mo np~i
xonoi. V. Ex. sabJ que fallo sempre ns:Jim. 
Si polo tom dos ap:r:tes, ou meroc osso uma 
incJ•opação de>tas, som pro ha vr.t•i:' dociart~
çüo> nesse sontidú, porque ntio ha quom os 
do com mais vivacidade do que.,. 

0 Sn. UallANO UE GOUI'~A-V, Ex. ti 
quem ponm assim. 

0 Sn. VICENTE MACIJADO- Não, senhor. 
Ainda ha. pouco o ouvi aqui mo;mo no So
.JlaJo. V. Ex. não ·tinha intm•vh11lo no do
bate 11\aB quando intervem, o faz com aq uol· 
lo tom rlo autoridade, quo todos t•econheco
mos, mas quo afinal ilo cm tas, cust' aos 
oull'os suppo1·tar •. 

O Sr. P••eKideute- Antes dJ p1·~· 
codcr-so ;\ vutaçüo, do v o infot•mat• ao Se· 
nado qao, cm 2~ Uiscu:3são, submotti o pt•u. 
jocto ti l'ol.l\ç~o symlrolica; mas, vol'ific:tndo 
11110 a pt'Jjlusiç'lo da l'illlltl':t tom por bus) 
um L'CquerimoiHo, n. votaçã.o ugora ,·a.o sOl' 
foi ta pu:• ,scru•inio secreto. 

Accl·escon ~ai'OÍ ao So:1arlo quo o Jn•ojoct) 
1\li motlíficutlo om 2• di.icus;iiu, cm virtude 
do om:mJ:. :1~ni appt•ova·.la, tio molo quo 
vne so votai' o projecto com :1 o:uentb j~ 
approvadu, Q do r•e;ult'ldo da vot tçiio depon· 
dúl'~ 11 appt•ova1:iio du pt•ojocto orn JndaJ.u ou 
n. sun. rl\iciçi\o. 

O S•·· Vlc,onl.e 1\lnchndo (Jd'i 
Ol'dt1111)-V. gx, 1110 dc8culpn, Si'. l'ro::;illon!o, 
si houver ünpOl'i,iucncill úu mínlm pat•to; 
mas não ouvi ti uxplicaçfto que V. ~x. aoauou 
do dt~t'. . 

Vae so votnt• a pl'llpesíção .•. 
O Sn. Pn~SIDENTE-Emcndaúa. 
O Sn. VlCENTI~ MACuAno- A h I com a 

omoud•t que pn;snu cm 2" dilcus;ão? 
0 SR. PR~SlD~NTE-Sim, senhm•, 
0 Su. VICI~Nn: MACfiAIIO-llstou S:ttisl'oito, 

O Su. Unn.INO ng Gonvr..1-Tnnho lnnl,o o i!OJ•, Fco,Jidnno Pco,nnn (Jd'' 
dit•nito rlo lntrii'Vlr quanto V. Ex. m·rlaur)- l'orgnnt.o a V, l•:x., rojoitnrl:t a 

O Sn. VICI~N'I'II MACII.Ino-g• ,jnst~monto o proposição <llliOIHlada, o qno /lca? 
que estou dlzontlo o l'Ocltl.mando. o SR. Piu~stoKN1'1·:-Si o rosultnrlo da I'0-

0 Sn. UnmNo !JP. Ooun:A-V. 1\x. d'8so ·tnção ror do.ofiiVOt'ttvel, ·ficnril rnjoitndtt a 
quo oB meus npat•tos eão d ·.dos om tmn olo- prottoslçiio. 
vado. l~mborn. não tcullll n compoloncln do Posta a I'OI1 s coma omend:c nppreva1la om 
V. E~ .• ou, humildo roproion!t~nto da Nuçãu, seguntla di;1mosüo, t\ n propuslçito rejoitaul\ 
tonhu o di rol to do lntot·vir na dobJto. om csc1·ul.inio sce!•Jio pol' .~H yotos contrl\ 

O S1t. VlCENTI~ MACHADO- IM-1\ vendo oito. · 
V. Ex.,~~·. Pro~íduntc, usltc tomposl.ado cm A pruposir;ii~ Yttn fOI' tlt•l'n[l'idll :t Ca.m:trll 
um copo dü agu~ I! O 1(110 ~stou l''claltillll· do~ 1Jcpu\u1los. 
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S~SS.i:O EM 2t DE AOúS'!'O DE 1003 

O St•, VIcente !Unchudo (pala 
ol'dcm )- Peço a \• ~x .. SJ•, Pl'fHltlontn, 
!lHO mn lnlbl'llD fH, 1.oudu :iído a yota.1;1i.o 
ll1ih p01' o.:cJ'IItilliil snel'et.o, pusm nrwi:-tl' 
ú Mo•~ a minha Joultu·a~ii:o do roto. 

O St•. P••e,.i<lcnte- O Ro;!imooto 
não pormitr.•J doclnr:tçlí.Js do voto qn:lllJo 11 
rotaçiio 6 foitl pot• oscrutinio socroto, 

O SJt. VJCI·:~·n: M.tOIIAno- Xo>to caso, 
'dh•ci apooas IJIIO votai cooiJ'It o pt•ojacto, 
ptwqna 1~ ol!o estavn. inc.Jrporad!L' mu:t 
t•monda, 

O S1•. Almeirln Dn••roto-Peço 
a palavra parn assnmJlLo m•gen<.o. 

O Sr. l~re,.;J<Ientc- Tom a pala· 
vm o nolJt•o Sona·lot• pula Parahyba do 
lj'ortJ. 
o§,·, Almeida B-·•·a•eto-St•. 

Pt•cc;idonte, uiiu lm r11L1·o nó>, como cm tuda 
na~iio, quem ilosconhoçll o vtllur dos rolovan
tissimos sorvicus prast:Ldos ;L cau;a da noss1 
pnLl'i~ pelo glorioso nurJohnl Duque do C;l· 
xins, quo, si vivo, eomplotari:t amanhii 
!00 anuas do exlstoncia protlcn:t o lam•Jada. 

O Sa. Puu:s I'Ennr.nu-Choia do serviço 
wJ pulz. 

O Sn. AI,l!P.IIl.t- llAttnETJ-g como o oxor· 
cito c 11 at•mad:l pr~t.enúom commomot'lll' 
filustonmonto o couton:do natalicio tlo<so 
horoo tlos hor .. es 1lo no;so oxo1'cito, \'OnÚo 
polit• a V. Ex. o ao Sona:lo quo deom o sou 
consonlimento p:u•n que amauhii niio . hajn 
Lossiio nJsta Casa o st\in numoad:t uma' com· 
missão p:Lra so nsaooiar 1\s mnnlfustnçõos o 
cot•ornonias quo vtlo sor coloiJradas om honra 
ao glorioso o llonomorito soldado que s·J 
chamou !Juqno do C:1xias. 

O Sn. Pm1~s l'~nnr.RA-)Iulto bo:n! 

0 Rn. PRI:SIIi"NTP.- Ma~ o Rr.gim~nto diz 
<JII" o :LIIt, >I' 1!:1 inllir.t~:il> !• qnmn 1l1W~ f•· 
Zl1 1·11, 

O S11, M.!mtn,, ilMtm;TJ-0.< pt·ocrtlnnl.os 
bnm c . .;t::t.bcle..:iJo que :;~J:tln cs:;as comml;-~~ 
sõ" composll; do cincll Sonadot'Oi. 
OS~:. I'J:~->WI·:~T~-Vou cúnsu!L'tr .w Se· 

nado si concude a urgoocia pouida pulo Sr. 
Sona<lot• A !moida narro to. 

Consul1.:tilo, o Senado conco.le a urgoncia. 
O Stt. Pn1:SID"~T1: -Vou consultar aind~ 

si o n;sum:1tu ,; do natrez:L t.Ll quo, não 
sondo tra.ta•Jo immmlíatrtmonto, pódo ser 
pt•ejudi~rtllo .. 

Consultado, o Sonatlo, resolvo· pela n.ffir· 
mativa. 

O Sn, Pn<~SIDENTE -Devo doclat•:Lr nos 
St·. Senadora> que vo11 suumottcr rt votação 
a so~und11 parto da indica('ão,purque sobro :t 
primeira oppõo-so o ltegilnonto, visto dotot·· 
minar qno as "ossüos st'jam marcadas 1ococs· 
sivamento pat•a t~dos os dias ntcis. 

Conmlta.tlo, o Sanado appl'OVB a segunda 
parto da inJicaçiio, unanimemente. 

O s~. PnESJDENTE-Nomolo para conpor 
a commissao qua tem do comparecer aos 
rostejos qno so viio colebmt• amanhii om 
homenagem á memoria do illu;tro Duque do 
Caxia; os St•s, Almeida Blt't•oto, Costa A~o
vu:lo, AntoniJ Azoredo, Ramiro Barcol!os o 
Sigismundo Oonçalvo.;, 

Cuntínúa a ot•dom llo dia. 

CI\IWJTO PARA PAGAliE~TO A ANTOilJO 1\0DI\l• 
OUBS UE OLlV&IRI. 

Eutra. om 3• discussão a proposição da 
Camara dJs Deput·1dos, n, 160, do !902, au· 
tot•izanuo o Pudor Ex~cutlvo anbrh• ao Mi· 
nistel'lo tia ~farinha o ct'Oillto oxtt•nordinatü 

O Sn. ALM~JO.\ n.~mw·ro-0 Sena lo niio tlo :J:OOO$, pot•.t pagar a Antonio Rodt•iguo~ 
tovo c.Jmmunioaqiio oillcial polt1 cúmmiss~o do Oilvoil'a o ordenado do amanuon;o da 
do roste,io~. po1•quo a posso:1 incumbida do extincLo AI'Sonal do Marinhn. tia Ballia, n 
tt•azol a a os ta U!tsa nio chagou a tompo do eontat• do !1!0 janoiro do 1000 11 3! do do~om· 
ulcançat• a hora do oxpo.lioÍJta. Nestas con· bro tlo !0~2. 
diçilo~. Sr. Pt·o~ldon~u. mo Jl.ti'003 quo o So- Nin;uJm padin•lo a palnvt•n, onoot•t•a-so a. 
nado Lor:t PltJ•iotlc.l satlsl'ttçiio do eo-rmrtl· li -
i d t 1 j I 1

• I ~CUSSlO, . 
c p·1r os ao os 1 o ust Qll J'Onr tJos ao bono· 
mol'ito o inus1uocivol mill.tnt• glul'h 0 lt!SII'O Annunc!ada a votação o vorid~nndo-so niio 

·do exol'cito n:~cion11l, ha\'Or mals numot•o legal, o Sr, Prosldooto 
manda pt•ocodot• ll chama1b dos Sra. Sena· 

Jo:' o quo tinha li dizer. (,Jpoia<lo' gcJ•m•s). duros quo oomplJ'OCOr11Jll á sossiio. 
1.1 Sn, PRJ~.i!DI~Nl'I~-V. ll~. n[o disso qual l'I'OCOLIO·tiO II ch:uuadlt odoixam do l'OSpOO· 

o numm•o tlo SonadoJ•os quo duro compot• '' ,!ot• os s1•;, J. <.:11 tuuda, Noguuit'ol Accioly, 
Commis>iio. Manual Duat•to, B. do Mondonça Sobt•inho, 

Thomaz Doi fino o Rnmil'J !laroJ!Ios. · 
Fica tldi:ula a rotação d:1 pt•oposiçiio, 

o Stt. ALm:lnA llAnRB't'o-:'mo 6 preciso· 
V. J.:x. ó tlosigno.J':L. . ' 
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230 ANNAliR 110 SENADO 

Cl\EDITO PAI\,\ I'AOAIII<::'i~'O I>A PUD!,ICAt,'.\0 DO 
COIIJno lNTI-:IlNACIONAl, llE SJC1NM:3 

Enh'i\ om 3• discussão a proposiçib da 
Cnmal'l\ dos Depu ta das, n. 51, de 1!103, nulo· 
l'llmndo o Prosldrnl.ll da llopublicu. ~ :tldt• 
íLIJ Miiiistul'io d;L M;LI'in!Ja u CI'Odii.J o:-;f,l'tL· 
Ot'tlinnrio do 28: 000,.; pal'il pagamon ta da 
publiciiÇitu, na llllpi'UIWt N:tciomd, úo 2.0IIG 
oxolllplilt'CS do Coúigo Intornacioual do Si· 
ljOaos, appruvado c mamlltd.o cxcmlt.at• pJio 
nocrnto n. 4.307, do 311 do ahril d.o IDIJ~. 

, Nlng_!lom pedindo ii palavra, oncot'l'il·Se a 
rlt~cussao, 

FICil adiada a vota~iio ria proposição por 
fldta •lo numo1•o legal. 

CREDITO p,\1\A PAGAM~NTO DE DIFFfmf,NI,'A 
DI~ VI~NCilfeNTOS A ,JOSE' i'INTO llll CASTitO 

Entl'lt oro 3• disCilssão a proposição da 
Cam'll'it dos Deputados, n. 4~. ôo 1903, nulo· 
rizando. o Pt•osldonto d11 llopublica a itLl'ir 
no Mlnislcrio da Milrinlta o crorli·o cxLraor
dinarlo do !GG$, do dill'orcnça do ''cncimon· 
tos a quo tom direito o ox-opm•arío das 
officinas do torpedos o rloctricidt!dO .Jostl 
Pinto do Custl'O. 

Ningnem \lCdindo a pnlavJ•a, oncm•rtt-se 11 
di!Cussilo. 

.Fica adiada a votação da pruposiçiio por 
falta. ,:o numero. 

O Sa•, P~·e•ldonte-1\st~ c;•oturlu 11 
matc1in da ordem do dia. Ottroi a o p·1iavl'a 
nos Srs. Scnndol'OS que a queiram pnm 
ILssu mplo do expediente. (Pu usa,) 

Ninguem pedindo~ palavra, vou levtmlal' a 
scssõo,dosfgnan.lo para n proxima IL ~eguinto: 

01\Dill! !JO DIA 

npJll'ovndo o mmlda1lo cxo,,ulat• p1.1lo decreto 
li. 4.307' do 30 do auril do 1002 ; . 

• 
Votn~ilo cm 3" r!iscnssiio dn proposi(•lio da 

C m1nr~ dos Deputados, n. 42, de 1\10:1, auto· 
t•L7.1lnrlo o P,·o>idonto ria I~opublica" abrir 
ao J!inblet•io d:t M:Lrinh:~ u Cl'Ollitu oxtt•tL
ot•dinat•irJ <ln JGüS, •lo dillc•!'on.a do vunol
muntos a quo tmÍ1 dit·olto o ex-opornl'io d.n~ 
olllcin11s d.o turpoJ•·b o oloctt•ictd 1.:o .Josó 
Pinto do Castro. 

Levanta-se a sessão ;t; 2 horas o 45 rnirHL\os 
d:~ tordo. 

ACTA Ell 25 DP. ,AGOSTO DI~ I 003 

Pl'asirlencia d' S1·. A({onso Peuw, 

A' meia·hora•lepois do moLo.rli~ae\mm-so 
pr~scntes os Sr>. Sonadót•cs J, Catund~. AI· 
bm•to llooça\vcs, Noguolt'lll'annagm\, Mar
l.ins Torres o Motollo (5). 

Deixam de CJmparecer com c~US!t pnrticl
palla os Srs. Pinheiro Maclt:tdo, Nilo Peça· 
nha, Henri~ no Coutinho, Costa Azevcrlo, Con· 
Slitntino Nct',l', Jonathas Pcdt•osn, Paes ,do 
Cnt•valho, Ju;to Chermont, ~lanoolllat•itl.il, 
Gomes <le Cttstro, Belfort Vieira, Jlcnodit:to 
Leito, Pires fo'ot•t•eh•a, Alvaro ~fond•IS, 
Noguoit•a Accioly, .Joüo CordciN, Fort•olt'.L 
Uhavos, Jaso Bol'nardn, Pedro V olho, G11tn11 
o Mollo,Aimohh Oill'l'cto, Alvat•o Maclwrln, 
Rosa. o Silva, Horeulano Bandcil'/1, Sigl~· 
mundo Oonçnl vos, Manool llllill'tn, B. do 
Mendonça Sobrinho, Olymplo Campos, Mal'· 
tinho Garcoz, Coolho u Campos, Ai'tltur Rios, 
Virgilio Dnmnzio, Ruy Bltt•boSil, Ciclo Nuno<, 
Siquoira Lima, Laura Sodr!l, Bart~la Riboit•o, 
Tltmna~ Delfino, Vaz do Mcllo,. Buono Bran· 
diio, l'ollul:mo Ponntl, LopcJ Chiwos, Fran· 

Votal'iio cm 3• discu;srro dil proposic:lo d~ cisco Glvcorlo, All'rcdo Ellls, Ut•bnno do 
Camnr~ dos Dopuli'<uos, n. IW, do 1\10'~, nu tu. G?ttvên, :Joaquim do .souz,l, Rollriguoj .laJ:
rizu.udo o PoJct• 1\xocutivo 11 nb1•1t• au ~liui;. 1ltm. Jo:ttjulm Murf.mho, A. AZOI'Otlo, VI· 
tcrlo da Mnrinlu o crcdlto oxt1·ao~liuarlo.tlo cunta ~lttcltttúo. Hraztli.n da Luz,. Guslmo Ri· 
3:000.~ para pu•ar il. Ant,onio Ruuri"UOI do clull·d, Follppo SchmuH, Hot•ctlio Lnz,Julio 
O!lvclrtt o aruufnuo I\ o amanuenso d~ oxtln- F1•ota o ltnmit•o Dal'collus (5~). 
cto Al'senal do Marinhtt dn Bahli•, a contar 
do l de ju.nciro !lo !Doo n 31 !lo dezembro ilo O l!!lr. 1' li!lecrot.n.rlo dnclat•a qno 
1002; nrro hu. oxpo.llonto. 
· ·VoLa1·iio em 3• tllscussKo dtt pl'opoSií•ito da 
CaJmu·a dos Deputados. n, 51, de IV03, auto· 
rlzau .o o P1•osiuonto da llopuLiica 11 11brlr 
ao Mlnlstcrlo d11 Marlnhtt o crorlito OXLI'JIOI'· 
dlnmio do 28:000$, tnu•a Jll1gtLmcnto rla pnlili· 
cut;iio, na !mpronsa Naclonul, do~. 000 exom
. du Couigo lntormLclunul do SIJioll'J!, 

O St•. ~· f!!ooa•etm•io docln.t'l\ qno 
nilO llto p:WOCOI'CS, 

o s.·' ····e>'i<lcnle- Ac\umdo·RO 
Jll'ascntos nponi!S cinco ~~·s, Scnttdot·c;, h"jo 
lliiO jll\1\fl hllVOI' .IIISSi\0, ' 
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SESSÃO llll 20 \)i' AGOSTO Dll 1003 231 

A ordom do dia para a so5s[o s~gninto <l : 
Votaçliu om 3• t\isousslio d11 pt•oposioilo da 

Gamara dos Deputados, n. 160, do l!l02; an
i.ot•izando o Poder Executivo a aiJI•ir nu ~li· 
nlstcrto da Mat•inha o credito oxtraot"<linnrio 
elo 3:0008 pam pagat• a Antonio Rodt•igno•J 
do Olivoil.1. o ot•donadodo nmanuonsc do ex· 
tino to Arsenal do Marinha da B1thirt, a con
tar do I do ,i:tnoit•o do \000 a :li do dozombt•o 
do 1002; . 

Votação om 3• di.,oussr.o da Jll'Opo~:ção da 
Cam11ra dosDoputados n. 51, do l!J03, auto· 
zantlo u Prosidonto da l\opnblim1 a abrir ao 
Ministorio da M•tt•inha o orotlito oxtt•aurdl· 
nario do 28:000$ pam Jla~amonto d!L pnbll· 
oação, ua Imprensa Nacional, do 2.000 ox
omplaros do Codigo ln tornaoional do Signaos, 
approvado o mandado oxoontar polo dooroto 
n. •1.397, do 30 do abl'il do !902; 

Votação om :!• disoussi'io d~ proposição da 
Camnt·~ dos Duputados n. 42, do 1003, au· 
to1·izando o Presidente da Ropublioa a abt•ir 
ao Ministorio da Marinlm o ct•edlto ex· 
traol'din:ll'io do IGGi;, do dilforon(•a do von
cimeniOs a que tom dit•oito o o~·OPOl'tLt·io 
d;Ls officlnas do torpedos o olootPic!Jado Jos<i 
Pinto tio Ca.slro. · 

A' moitL hora depois do melo dia, ~bro·so a 
sessão a que concorrem os Srs. Sonadoros: 
Pinhoit•o Mach:ulo, .r. Catunda, Alborto Gon· 
Qtllvos, Hom•iqno Coutinho, CostrL Azevedo, 

.. Justo Chm•mont, llalfort Vioit•a, Bonodioto 
. Leito, l'h•·.·B Fori'Oil•a, Alvat•o Mondes, No· 
~uoir•a. Pu.ranagutL, Noguoil'a Accioly, Juão 
C01•doiro, Fot•t•oit'll Chaves, Ganm o ~Mio, 
Almeida llart•otu, Rosa o Silva, Slglsmundo 
Gonçalves, B. do Mon;lonçiL Sobt•inho, Olym

. pio Campos, ~lartinhoGat•coz, Coalho o Cu.m· 
pos, Vh•gillo Damazlo,Siq noil'IL Lima, ~11\rtins 
'l'o1•res, Laura Sodt•<i, 'l'uomaz Dolfino, Foll· 
aluno Ponna, J.opos Chr1vos, Ut•Lano do Gou

SVtiu., .Joaquim u.o S,pnzn., Ro.lt•iguos .Jal'dim, 
Motollo, A. 'zot•odo, Vlcon to Machado, Bt'IL• 
sillo tla Luz, Gustavo IUoharJ, i'olippe Sch· 
m!.lt, Julio 11l'ota o Rtltnit•o illl'Co:lus (•!O), 

DoixtLlll tio oompl!l'Ocm• com cnustL pa!'tioi· 
pad1L os St•s, N1in Poçunha, · Cun<tantmo 
Nm•,v, .Jona&has Pt~d,·o.;n, P.tr.s tio Cnrvalho, 
Mnnnol BIL!'Illa, Gomes tio Castt•o, .. Jo.;tl nor· 
nnrdo, Pmlt·o Volhu, Almt•o ~Iaohnilo, Hor· 
oulnno BIIU.Ioli•a, ~lnnuol Dutlt'to, Al'thm• 
Rlr·s, 1\ny !la riJosa, Ciclo Nnnos, llrLl'illlL !li· 

beiro, Vttz de Mollo, Buono BrntH!iio, Frnn
oisco G )"ect•io, Aifl·odo E! !is, .Juaquim Mur
t.inho o Horoilio Luz (21). 

E' lidn, pusta em disoussiLo o som dcb:~to 
npprDV!LUIL a act~ tia >Jllssiio nntcrior. 

O Sr. 1' Seeretnrio <l1l conta tlo 
se~ulnto 

Otllcios: 
Um rlo Sr. Senador Horoil io Luz, tio 24 

do oorronto mcz, oommnnioando qne achan
do-se anojado polo Jallocimento, cm Santa 
Catharlnn., do sou so~ro, deixa pot• issJ do 
oomptu•cooor ús sossõcs do Sonado.-lntci
rado o tjosano,io-so. 

Dous do i' Secretario da Camaradas Depu· 
lados, do 22 tio cort•Jnto moz, romottondo as 
seguintes propusrçõos da mesma Gamara : 

Autorizando o Presidente da 1\opubl!ca a 
abrir nu Mini8tcrio da M•trinlm o ot•odit~ do 
I .'181 :357:)51~, supplomentat' á rubrica 21"
Mnniçocs de bocca-do IU't. 8" da lei n. !J57, 
do 30 do dozombt•o de 1902.-A' Commisslio 
do Finanças. · 

Autorizando o Pro.o,jrJonio <h llopublica a 
abril' ao hfinisteriJ da .Justiça o No~ooios 
lnt.orioi'Os o croditu oxtt•aot•rlinario do 
1:090$322, pat•a jJagamonto da gratificação 
devida /lO Clll'lldO!' illlS ma~Sfl.~ failirlas, b~· 
charcl Luiz 'l'oixcil•a do llart•os Junior.-A' 
Commissiio do Finanç!tS, 

Outro do mosmo Soorotario, do 24 do 
cot•ronto, comm1tnicando quo tendo aquolla 
Camnr<e adopl•tdo as emendas do Sonado"ll 
proposição tla mesma Camara, que torna 
ILppllcavois ii; obras da compotonchda União 
o do Districto !>'udot•lll, nl dlspusiçõcs da ·lei 
n. SIG do 10 do julho do !8j0, enviou ;i 
sanação pt•osidonciola t•ospootivu. rosolu~íio. 
-Inteirado. · . 

Jtoquorlmonto em que o gonJral do di vi· 
são reformado Ft•anoisco Raplmcl Mollo Rogo 
tt!logando achat-so nas mesmas con,liçüos do 
sou oolli!fl'll do igual pltonto Francisco Josil 
C~pdoso Jillllot•, roclttm:l, como acto do 
justiça, so lho torno extensiva a concessão 
contida no projoo·.a dü Sonnrlo n. 10 tlcsto 
anno, jlltLppt•uvado om ·2· dismtssão, detor
mLndo qno 11 t•ofol'ma tliLqnollo sou ooll~ga, 
conoodiil11 por doara to do :l do /ilvorolro <lo 
!SilO, su,itL consitlot•tula no posto do gonoral 
do liil'biw com os vonoimonto8 da tab~l\a 
l•ntrw cm vigot•, o CJill ~~ graduaQào de mn.
t•oolllll .•• A's Commlssõos do Marlnlta o 
lltJCH't'il· o do Flnu.1H;M. 
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•?3" 
~- ANIIAES DO SllNAfJO 

O !!h•. ~.:!0 8ect•etorlo lê o vão n, 
impt•imit• para entrar na ordem dos tra
btlhos os scguintnJ 

J>AllF.CEnES 

N. 100 - 1003 

União, som indomnizaçiio alguma, todas as 
obras da ostmda o o l'ospcctivo matol'ial 
rodante. 

Art. 3." O concessionaria ficat•á sujeito 
nos onus c goRu.rtL dos flLVOl10S inhoronie:i ;'~ 
cm prezas dosto gonm•o, inclusivo o •Hroito do 
r!l}~apt•opriaçiio das cachoniras o terrenos · 

A proposiçilo n. 82, do W03 da r:anmm dos adJacun&es do domínio pat•&iculat• nocossarios 
Deputados, J'oi su!Jmettitla ao estudo d11 Com· <L producç•ilo da forço. oioctric~, oxcluidos 
rulssiio de Obt•as Publicas o l'mpt•o.sas Pt•ivi· por!lm, o pt•ivilo~io do zona o a go.t•antia do 
ligiadas. ,JUl'OS, 

A proposição autorisa o Poder Executivo Pat•agrapho unico. Na utilização, quer das 
a conceder ao cngcnhcil•o civil Eu,;o.lio rlo cacbootras, quot• dos terrenos adjacentes, não 
Andrade ou <L emproza por ollc or•ganisada, podct•á sm• embaraçado o curso dos rios ro. 
pr•ivllegio p11ra a construcção, uso o go;o do spectivos, a montante o u. njusanto das 
uma, estt•ad:t do fct•ro do tracçiio olcctric:c mesmas cachoeiras. 
que, p:wtindo, deM,;t Capital, v;L tet•minat• na Art. 4.o _O Govm•no fixará os pr11zos para 
cidade ~o Petl'Opolis. n._presontaçao dos estudos, começo o conclu. 

Respeitando a c"ncossilo do que tl'ala esta sao da; obras, com minando muiLIIS pat'<L. 0 
proposição, os dit•et!os de terceiros o so caso de_sorom excedidos, ficando caduca a 
achando compt•ehendida nos limites da~ lois concossao si as obt•as doixorom do sor onoo
rlUO rogem a ma teria, acredita a Com missão t~das dentro do prazo do dous annos, a contar 
que a conccs.;iio pedida vir<L satisfazer uma' da data do contracto, o si não estiverem 
ncccssid:vlo, prestando 4 zona, que torá do coneluidas dentro do prazo do quatro annos 
poi·corror, valiosos serviços. colllauos da daltt oro quo tiverem .tido co~ 

Altemlondo ~ convonioncia dP ostabolo- meço. 
cm·-so, on1.re os ta Capital o a aprazivol ci· Paragrapho unico. Findo o prazo do dons 
dado do Potropolis, communicações fo•o- annos, lixados para o inicio das obras, som 
quantos, rapida<, facois o baratas o consi· que estas tenham oiJo encetadas, poJorti o 
uerando ainda quo o Município Foderal o o üoverno, contt•actar com quem mais vania· 
Estado do. Rto do Jancil·o, il•ão luCI'ar consi· ge.ns ollorecot• m~dianto concurroncia pu-· .. 
doravolmontc com a oxocuçiio 1!0 sornclhanto !Jhca. . 
emprcz~. q uo, valot•isada, rovet•lel'á om praw Art. 5,o As tarifas s2rão revistas poJo 
determinado á União, sem onus p~ra esta, a meno.; do cinco om cinco annos, não podendo 
do parocm• que soja approvada a proposição. SJr augmentru)as al6m dos maximos que fo· 

_ 
0 

t•om estabclcctdos pelo Governo. 
Sal~ .d<IS Commis;o~s. ~·I do agosto do 1003. Al't. 6,o Rovo~am·soas disposições oro con-

:Nogr~c"J'a Pa,.anagua, rola.tor.- Urbana do tl'tt.l•io. o · 
Gouvua, 

PitO POSIÇÃO llA CAMAllA DOS DEPUTADOS N, 
82, DE 190~, A QUE SE llEFEfiE~! OS PA!ll•· 
CERES SUP!lA 

O Congresso Naoionalt•osol vo : 
Art. I ,o E' o Pt•esidonto da Republica IIU· 

tot•izndo u. concodcr ao engonhoit•o civil Eu· 
gonio do Andrade ou t1 ompt•cza po1• ollo 
organizaila privilegio para a construcção, 
uso o goso de uma ostr•ada do forro do 
tracção oloctrica o bitola não lnforior a um 
metro, quo, partindo do ponto que for dotm·· 
minado, do accot•do com o Oovomo, na 
Cap1tal Fedm•al; passando polt1s ft•oguczias 
de Santa Anna, S. ChrMovãu, Jnlmtlma c 
lrnjá, d" mesma Cnpitnl, o poi!Ls do Mot•ity, 
Pila. r o Estroil11, do Estado do !tio do ,Jnnolro 
v<t tormlnnr 1111 cidndo 1le Pol.ropolis, rcsnl· 
''nilos os dll'Oitos do torceiros. 

Al't. 2. o O pt•nzo diL concc.'lllilo sm•;L do 70 
ILnnus, cuntn1los oln dat.11 do t•nspoctivo coo· 
l.rllei.O, findos os qnnes rovol'tm•ilo pnm 11. 

C amarados Deputados, li do agosto do 1903, 
-F, do Paula u, Guimat·~es, .prcsldcnte,
.llaauel do Alencar Guimarae•, to secrotat•io. 
-1'homaz Pompeo Pinto Accioly,·2'SOcrot~rlo, 

N .107-1903 

A' C?~rnissão do Obras Publicas o Empro· 
nas Pl'lVI!ogmdas foi Pl'esonto a propostção 
z. 85, do ~1!03, da- Camara dos !Joputados, 
qua autot•tza o Prosldonto da Ropubllcil a 
modificar a clausulo.- 38° - do doere to nu-· 
moro 3.812, do 17 do outubro do 1000 · ·• 

A CommissOCo, pelo exame que •foz 'do as' 
sumpto, roconbeco a convonioncla da modl· 
flcnQiio pt•oposta; o, accoltando os tot•mos do 
parccot• ap,·osontado poJa Commi1silo do 
Ouras Publtcas o Colouizaç[o da Camara dos 
Doputados, omltto o sou voto para que soja 
npprovada a pNpos!cito. 

Sala das Commissücs,ll·l do agosto. do 1003 
-;Noaud1·a l~m·mwrJIItl, rolntor.-Ui'lJmJo tl~ 
(101/\)(J/A 1 
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PltOP08lQÃO lJA CAl\IAltA llOS J>IWUTAOOS, 

N. 85, DE 100:1, A QUE se JtEFEnt; o l'A
JtECEJt SUPRA 

O Congresso Nacional resolvo: 
Al't. I.• Fica o Prosülonto da Republica 

autorizado a modificar a clausula XXXVIII 
do decreto o. 3.8J2,do 17 dooutubt•o de !000 
substHulndo·a pala soguinto : 

A Companhia Ferroa e Fluvial do Tocan
tins o Ar.~guaya, cossiooaria da Estrada do 
l'orro do Alcobaça :t praia da Rainha, po
derá, attondondo ás dJfficuJJadr.s o ao alto 
valor dae obras nas secções oncn.chooirndlS, 
construir ostJ•adas ferroas marginacs ou 
estmdas ~ommuns para substituir a nave· 
gação, ou mesmo, SI a oxtonsiio do trecho for 
pequena, fuzer a b:1ldeaçiio do modo melhor e 
ma.is seguro. 

As estradas de forro quo forem constJ•uidilS 
devem preencher todas as condições tochnicas 
do trabalhos dessa natureza o entrarão no 
rogimon actual ou· no definitivo que for 
fixado parn. a Estrada da Fo1·ro do Alcobaça a 
p1•aia da Rainha. 

To los os outros trabalhos serão provisorios 
e não poderão nesse ro:imon exceder ao 
prazo que for estipulado 1Jelo GoverO<l, findo 
o qual eJtrará oro intun•o vigo;• u actual 
clausula XXXVJll do dom•oto n. 3,812, do 
17 de outubro do 1000. 

E' marcado o prazo do tros annos para 
começo do todos os trabalh•JS, ·conforme os 
cs•udos que dovoriio est11r feitos o appro-
vados pelo Gov~rno. . 

O capital empregado nas obras o em outras 
installuções nccossarias á na1·egação não 
poderá seJ• augmcntuuo com as quantias dOs· 
pendidas ou gastas nas obras provisorias. 

At•t, 2, • Revogam-se as disposições om 
contrario, . . ' 

Camara dos Deputados, 17 do agosto do 
1003.-F, do Paula O, Guimar.res, presidente. 
~~llan11el do Alencar Guimm•,res, i' secreta· 
rio.-Tlloma: Pompeu Pinto Accioly, 2' sccl'O· 
ta1•1o. 

o 8r. Martin• Toa•re• - Sr. 
Presidente', mais um1L voz principio um dls· 
ourso dizendo : subo a esta tribuna con· 
trn.riado o bem contrariado, Isso porquo cir
cumstanclas espocillos mo foJ•çam n tratai' 
do assumptos que osoapam á compotancia 
desta corporação. . 

Em ·~r!LRuo pnrtotl culpada a imprensa 
desta Capit.al, som que 11 con lomno ou con· 
Slll'O, por não tOJ' COI'l'OSpondliJO no RJlllOI!O 
quo o p!•osidonto da CILmnrn Municipal do 
Ntthoroy, do aocoJ•do com os sons amigos po· 
litlcos, lho foz dons ou tros dhLS antes ela 

SOilllll• \', 1J 

eleição no sontido do mandar representantes 
complotamento ootranhos ás t'acçõos pJii
ticas que obsm•vassom os ncontocimontos du· 
ranto o pleito cloltoJ•al, noticinndo·o~, ontão, 
minuciosa o lealmente. 

ln l'olizmonto, IL ()xccpção do Cm·>·cio dt< 
Jlwdul o do um outro jornal, não mo 
lembN a~nrn qual, todos os domais oncai'· 
l'Oi? .~.raro dosto ::~m·v:ç,o ,·eporters. l'C'.sidontcs 
oro Nlthoroy, unidos uns á tilcçiio IJolitica a 
quo pertenço o outJ•os á adversal'ln, que po· 
dom ser considumdos suspeitos. Confiantes o 
dO:Jojando oloiç.'io !'Cal, como sompro so tom 
t'eito om Nithoroy, quoriamoJ tostomunhns 
completamente alheias aos intorossos poli· 
ticos locacs, sondu osto nosso objoctiYo. 

03 1'1cto as n·Jticias dadas pel11 imprensa 
da. Capital Fedot•nl so contradizem, Oip~· 
cialmento a de um doiies, em que a verdade 
foi complotamonto adulterada, além do ro· 
velar multa. parcialidade. T<~nho, pois, no· 
cassi<lado, rigoroso dovor, do rosta.bciocer 
a vorJalie, dot\mdendo meus amigos poli
ticas. 

Não vou pt•oforir um discurso rbotorico ; 
não vou accusar; mas, sim, nar1·~r com toda 
a calma o oxactldio os acontecimentos do 
dia 23 do cormnto. som adias o som pai
xõos, deixando ao Senado e ao povo os com· 
ruontarios. · 

Em substancia, o Senado já sabe o quo 
so passou em Nithoroy no dil 23 do cor· 
ronto, durante o pleito ololtoral; quero tam· 
bom referir as circums1anc1as o incidentes 
antcriores,concomitantes o posteriores á olei· 
çiio, afim 1lo que taes ac,ntocimontos iO• 
jam julgados com perfeito conhocimonto 
do caus11o. 

Tros dias antes do designado para a oloi
çiio, fui pJ•ocurado por alguns amigos, quo 
mo disseram circular boatos atort•adores o 
que as nossas vidas corriam risco o ostayam 
ameaçadas, o <iUO, infollzmonto, foi conftr· 
mado pelos factos succodidos. 

Houve, tenho testemunhas, quem dissoS3o 
na pJnto das ba1•cns do Nithm•oy que von· 
caria as oluições municipacs, custasse o que 
custasse, ainda quo t'o~so a punhal ou a na· 
valha 1 

Procuro! tranqulllizar o espirita impros· 
sionado dos mous amigos dizonrlo·ihos, po· 
rilm, a verdade, não os ii!Julindo. Disse·lhos 
<JUO gaJ•anLia alguma lhos poderia olforocor; 
m•a opposiclouisLa ao Governo do Estado o 
á policia do NiLheJ'oy, c >nllada a meus ad· 
VOl'~arios puliticJS ; que, poJ•Om, h•ia coJ'l'Ol' 
t~nco risco oomo oilos, comp ·.rocondo no 
ponto mais arri;c~do. 

Do liLcto, não sondo olol tor do 3> districto 
e sim <lo ~·. compareci na<)UO!Io o fui fl>cal 
<lo um dos can>ildiJtos n11 pJ•imoil'a s.1cção, 
ponto indic11do como o nl l'l\indo o o mais 
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aniôcado; o CllW, inf8Iizmon"~, foi confit'·
ma 10 pejos acontecimento,.

P"n, ahi me ,lil'lgi ás 9 1Iol'<1S de' manhã,
urna hom .'loto> da ekiçK:J, acornp,\nh,\dü,
nãü de dOlls C:lp,togas, e ,Im us um filllO e
de um amigo, qne tlmlJem el':1 fiscal de
Outl'O C.lOllilbto, ambos l)CSSUC~s tj lIltli ticllllas,

Arma alguml' lovava. nem soi JU:\110
jaL,s ; nem siquol' um g'nal',Ja-sol.

A sl,l:t u:t socção ainull e.,1;1 \'lL desel,r,a,
N o.-sa occa-ii\o v i passal' o Sr. Dl'. dcleg'auo
de pulici:l, acomp:1nh:tuo do um:t 1'OI'Ç[, de
infantari:l policiltl, que estaeJOnon no pJ t)
pol[cül distante Ul\ secç:lo eI0[(,0r,,1 151J a
200 motros. Fiquei mais tl'aOC1Uillo ainda e
me consitlerav:í g:uo,ntido, e isto pOI'que l.i"O
a grando felicidade do conq llistar ,~ estima e
cOllsiJol'ac110 da familia desh antol'idade;
apezM do ser sou adV81'S:lI'io político buje.
Além disso, t,inha certeza de (]llC seria inct·
péLZ d8 qualqud' exce",;o; ilnte, pl'ovidollCi<1
r a si a ordl~m publi(~a fosse alto!'ada, gal'c\ll
I,indo a vllla de meus amigos puli',ícus, O
untco elemento do defesa e I'C;lcçao DO C,LSO
ue aggl'essão l'l'lll11 aJlligos lodicados, eleito
res que comrareeütm p:l!'a VOt:tl'.

A victoria, como sempr,', era. cel'ta. Digo,
82111 medo ,le ser contestau,J: cOJU votos de
eleitores qualificllJos cão seria dCI'l'01,ado,
Tenho om Ni1.hol·OY UIíl gl'upo clt) bons ,~ ele
dieado,' [tll1igos, que me aC;Jmp:lnllam p:.lliti
camente, (J pessoas eminenws PO( estimo, e
dodic:lç,'io ressoa!: esta só Ilo,appitt'oce!'êÍ eli
minal1llo-:,e,me, o que scm dll\'Ídll cnl'rit·
(luCCel',Io partido. '

Compal'et'i nl secç10 r!l'it,l)r:d n;\ qua.
licla.le de ti,c::lI (le um ,los c:wdidatus, E,t:t
SCi'Ç'5.0 r.,i assali.:tlla pOl' um gl'upO de ,leso!'·
(iuil'os, li ue dispal'al'J.ill mui t lS 1,I1'OS, lll)lle
traram na s I;it, 'lll'bl'lll'am todas a,,, Illes;u,
os 'obre,; e d:Lnlltltka!'am I) jJi'\dio, Intel'·
vindo, ont5.o, o Liodltcamento pliliciLL!'L que
ji lHe rel'eri, fui 1'ecobitlo J. blllas por e"te
gl'lIpO, dIzem, pejo que fez de,cJ.l'géls,

Dest,e gl'anrle conílic;o j'esLlltllram um"
m01'te o fol'irnent'Js, grav83 o ie\'c<, em dl
VC1l'SO, inJiviJuos. O lllor,;u era meu de,lic:Lll0
allligo, bClU a,ssirn sua viuv<l, filtlUS e g-enp\J ;
UHl VOlllO ~0:d,lUO, coronel reli:l1'Inado uo
exol'eito, veter,wo da guerl'lL do Pal'aguar,
on(le enfrentou com de::odo o inimig') Ce
nos i:L P,ttl'Í<L, paI'lt 0,1[12 rogl'rssoll COll1 U

seu peito Cllb )l'G() de l1lerblha:l ,lo C'1l1ljJCllllla,
rcco aten Jo·s,) ,to ,eio ua fa lllilia , vi vOlJllo
pJ,cificalllcoto, sJl'vinllo de eS;JcLllO. que ,có
j':Jt1odlJ. Yil'tuuos, dvismo e pILtl'iotl~mo li
SllJ. distindiL e nUIIlero,a p!'ólo. EnCl'ent ,li

Ulr,IYO milhares lJe Lalcts inimi:;.ts P3,l'J, vil'
lllul'l'ê!' uS':ls·iw\do em pl~IIO lliCl, em uma
(\..LS 1112,i.; popUIUS,L~ rUi08 J;], <'id:cdl) ,18 Nl'
tlwl'oy! Ei, II qlW m:\.is mr: aUl'ill\l'o,.

COl1n'm obs:;l'I"1.l' quo o illnstro l1lurto n~~
ol'a olc<itor,dlt secl.':; o du 3' "i8lrict I. ondo Cvi
assas.;inad'J,e sim d.u l" (USGl'lCt.), ollrle YllT.üU,
e com os mons amigos; ü.!ti cOlllvarecclIl
Cll'llado, tt'n.n(luiIliz,ju a mosJ. cleitol'ctl, vo"Uu
c retil'Oll'SQ plna SUll l'e,iiJcncia, ond8, tlos
)Jind'l 01 farda o v,Htinlio·su li ]Jllizanlt, oilll li 11 ,
,liJ'iônJo·sJ ;i Clloia ,le llllléL de Sitas filhas
(qlH)~ l'osi,le :l peq lIona ,lisl.al1cÍl1 d" C;tsn, em
quo fLlllCciolll1, va il,'s8cC;ãü ,tls~üt:lcla!, q\l~,ndf)
foi mOl'talment'J fGl'iLlJ.

Toeia ,.;'do ViCtllU<t de lIlUa CaÜ,líJJ.tl:, oe
clk:ional' Sem COIll1l10ntal'. limito'Jlli~ a ]JOI'.
;l'lmt \l' (I ci)nsciencia de torlos. Examinado II

êl\dan~l' por me.licos profls,üona.l'>, "el',n,
Cal'll,lll dOlIS f"l'imenws pur halas o WJ1 ,'z',·i
1nen!(J jJO)" i)/.~·lJ'llíllCltlo lk'J,/~iJ'(fl1k de! /Ôi'JlIiI~

triW'!jl'iar (punll:ll, e)to'lilC ou outru.;, n;[o
os conllGçu).:-:icm, por olllqllJ.nt'l, nalJa J.1111'
mal', supponllO ([UO ()ste f'l'ill1cnl.o jJlér id
stl'llllll:nto, pel'furan~e, '[lU val'OU o GlJq o Ul)
lado" LvJo, 1l:Ll't1C0 1'0vellll' lmen(:5..> l1I'JllG,
l'J>ollltil u enc;rgica J{J m;üar !

~las, sen1l0I'e" n5.o til1hu. inimig'us,~iqlL)I'
dcsill1l1cT.Os, bom ú gl;nOrOSiJ eitla,I;(u e no
ultimo q llal'tel d;, v id,,; n5.o i'l'Ü jl,J Iit~co
extl'<3111"tlo,contcntü.ndo·se él,pcnas com vAU';
llJUlto estimadü e respeitado om Nltllel'or;
n;lo ol'a e!uit'J!' desta soc,;ão, em ClljJ.S pl'oxi·
mid"dl)s f{jl morto !." T,;l'h 1l;),\Í.Jrll! oqul
Vvco, cOl1funr1indi)·o eum (lImlquoI' outl',J'
Nada digo; estuu pGl'ple:,o !

A 11 Jtil mai; 1.l'L,to, qU8 ainda hoje muito
o muito me llttl'liJl1IIL, li qlLC indo ,i noiGe
vel' o C(l1[a,VG, ú pl'o,iu'neial' Llo aecul'dJ c llU
:L "lia f:tmilla sollJ'e os fLlIlOl'ar'i, qlle Ilncon,
tI'ei n;tO ,',L) em cst.ndo t!"'iI;lJl11'o1,l'll" m;\3 do
eOl11plJt;L allIICinil.(';i.l>, ,m:L vlllVa. al)l'aç:tn
do· me, pl'ofwiu :Li ,;egllintes p,t.l:l\.':t>: ~ cn
C;tl'ri~gu8-,';\) ela punj{:5,t) du: ,::Ul!8 Lissa,j:)inl~s ;
el'a ll111itn :,ell ;ll1li~u e coml1OSCv muitJ ['lt[·
la"" no velhu ~Lll~,ins Tllrt'os; quem o ma·
!,ou, o roz sU[J[JOL:L1u C/IIO P!'cl o sc'n!Jul".,. r)

qtle senti ll(js~e JIlom~l1to n:'íl) ;,;i expri
mi!'!. ..

'\3.0 :lcl'edito nosta vel's:'ío, llUl~ ~ tambúffi
el'Ol1ça UO OlUJtuS; ma;, :,i vel't\adoil'a, :;i 81':1
ou o coademl1Cldo pur iu/.el'es..;:", ou conve
niCClci,lS [J jlltico1S Je oecllsi;lJ, :lntes rJs,e i\

victimil, mllS DUDt:ll 'IU ,1'JllOI' uutl'), qUltD\O
nnis clle: ...

'\3.0 acenso pes.,ol1 algum:1. SOI'ei Impa!"~
eie.] o fétl'ei ual'l'aç:\o fi L'] do que vi; só tonllO
por obj~cl,iYO pl'J,tal' Ll03ta tl'ibuna am· d8'
peJilllent.o, qu,) pr'dGl':i SI,r jUl1to ;to Pl'OC8:;SiJ..
O governo do Esbdo n5.,) te\ e copanlcl
plção :t!gllllla n2ste r;onf]le!.o e J. J.ulUl'ld,,,ln
poliuial U.gill com tUc!ll l. curt'CCç:1o.

O pl'ineip11 eullX1.rlll c: a lei (s:nto ac!JJ.l"SO
;IJu.:ieotc o Si'. Scn Ldol' GJvCUL'io, qllC pugna.
pOl' uma. l'c[()"m,L eleicol~al) -l[ll(> ILtll . C,J!U'
pllltalllC'nto, illlltilizl. :L ;l,lltol'i,1ac!J puiLel;\I;
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nlln ost:t venci o flguras sinistras, caco tos; nn· Tive, ont!lo, conscioncin do pof'igo quo cot." 
Valhas, gnrruchus, C(C,, mas, não pó do HO I' ia fl araste[· mo !Ontamonto, apjlat•entando 

· approxim:Lr ,Jo lagar cm que runccion~ uma muit1 calma. Tivo cJnscioncln do pol'igo 
soeçiTo eleitoral ! porque estava com o rosultnclo legal da oloi· 

A lei do nosso Estado 6 rn11is sovm·a do rJIIO çiio no bolso - o boletim >'c{urido - o ton<lo 
a federal. vencido, outro não poclorl:. sm• o objectivo 

A lei fo<lomlJli'Ohibo " p>'osonp do fOI'\'•~ sin ·,o inutilizal-n ; sondo <1uc j~ :t sala .:a 
publica dcn\t'o <lo cdillcio o1u que so IH'O· socçno o :t rwt osl:tv:;m t•cplcclas tlo tlgm•as 
ceder :t olci~iio c cm suas immoJiaçüe;, sob sinistras, vcl•dadoll'Os typ,s do capanga> o 
qual•(llOl' t'unllamcuto, ainda mo; mo :i r•c- na~ :~lhiilas, na <lu:tsi totalidade ostt•anhn~ o 
IJilislçüo !lu. mosr~ pm·a mtoJ.'cJ' tt m•tlcm · n. do não i'OSi!lon t33 om Nithcr~'Y. · 
Hstnclo tio !tio (<lo lü02) vao nlóm,. muit.o Qu.·mdo mo ach:tvn qua&l om ft•onto :t 
al~m-p>•ohlbo movi mentol do tropts o qual· t·ua da Atalaya, a 200 metros mais ou monos 
q?OI' outra_ ostentação do. fot'(·a militar no <lo distancia, ouvi muitos tit·os, gritaria 
d1u d::. clclçao, cm uma d!Gtancia menor do infol'll:tl, o, tcntamlo voltar, porque tinha 
'eis kilumotl'tJS do lug:n• om que a c!olçfio deixar! o 011 seer;ão um filho, n·J rJUC fui 
tivm• de roaliznt'·so; mais-que sob nonhum obstado pur amigo•, recolhi· mo a uma p:t· 
pt•o:cxto poss:tm PS mumbrns elas mcs:~s c lei· dat•!a proxlma, aguardando os ,,contcci· 
tomes, ou f[U:tlquor autoridade, ror1uisiTM a montas.. Choguu meu filho, quo conseguiu 
prcson~a do fut'Q 1 no cdificio om que se pro· oscapat• polus fundos do pt•odlo cm que fun· 
ceder .:L clclçfio c nas suas imm01iiarõos. coionava a secç~o, tlando noticia do que os 
Pólo·"o m11ht• :t VJntadc! · ' mosarios nadl solfroram, conseguindo os-

Vejamos o que se passou duranto o pt·o· capar, 
cesso cloitoral nos ta soe~iío do 3"· distt•icto Eis a verdade do que S3 p1ssou ; o <tno 
afsaltutlo. af!lrmodr.sta tribuna,;ob palavra. 

Von dopôt• tlo scioncla propl'ia, da visu • . J:t· Como ma~lsLrado que fui durante 2G 
disso o repito: compat•cci nost:. secção na nonos, distr.buindo justi~n o· mBTccondo ro
qualidatle do t1;c:11 de um dos cantlidatos c spcito ·c rstlma dos monsjut•isdiccion~·los, 
observei tudo· quanto se passou at~ 1no t'C· pergunto d conscioncia do t"dos: - j~ tendo 
tirat•. · um meu bolso o bolotlm nsslgnado por todoJ 

O processo eleitoral correu todos os sons os morarias, incluslv" dons a:lversur!os, 
termos, sondo ri~Ol'O>amcntl ob;c!•vutltt; com totlas a; t'ormrllld11tles logaos, cJntonc!o 
totlas a~ ~rosct•ipQücs !ogaOl!. ambos os parti· o rcsnHado da cloi~~? ; tendo_ s[llo ~on~o
do.~ que diHpntavum 11 olo1çno representados dora em am!tas o un10as socçuJs d~ ,,, dtB· 
pelu:l seus ch:tfos ~ocaos; não houve pt•o· tt•lcto a chap:t pJt' mim o o 81•. Dt•, Fr~n· 
testo nom dtscnsstLo dJ Ol'dom ulgnm:t, c1sco i'ortclla rccommond11da ; tonJo · st•lo 
siquer sobro idcnt.ld:tdo de oloiT.or, o 'l"O o assalto tl pl'imoh·:t secção quando jl. do· 
>igniflca- qito só votou quem ora eleitor tlnltlvnmont3 apurada u ololçiio, do cujo 
qualificado da socr;iío, o no"'· um 'só voto resultado estava de pusso;- quem tlnlm 
t'ol tomado cm soparatlo ; pt•ocodou-so interesso cm inutilizar a o!ei~ão, 'luom a 
1L t•ospo~tiV<IItpm•açiio, pola qu~l so vorlllcou venceu ou quem a pJrdou 1 A conseicnc!a 
que a chupa por mlm o o Sr. Dr. Francisco dus Srs. Son:tdorcs que rospontla. 
Purtclla l'Ocnmmonthula foi victorlosa ; na Foi, por~m. tardio o nsso.lto ; só consà
mrma da lei, na r1u:tlldadc do flsc.tl, potli o ~:ult·am ovlt~r que as netas fossem laV!'adus. 
bolotim, que mo loi logo da1io contendo os Exhansto c can ;at!o, t•otirol-mo para a 
nomes dos vot:tdos, o numero do votos c dos cau do um amigo afim de tomat• n!gt\m nU· 
cldtoros quo compareceram, c ussignudo monto, o quo fui to, tlo novo yoltoi no loco! 
pelos cinco 11\0iiLI'ios, oondo dons tldlos mons do conflicto, 1'i os t!amnos. produzltlos no 
a\lvorsnl'los Jlollticos. pl'cJloc movola qno o .~UIIt'ooeiam o onde fun-

Com o r•csultado da ololçito no bolso, 'tt•an· ~clonara a soeçii'l nsmlt:~da,o.um lm•ldo gt•a· 
qnlllamonto t•otil'oi·mo da secção Jmrtt til· vomonto,qno tinha sido curlt!osamonto reco· 
moçat• om casli do um amigo, qu3 mo es· lhldo em um11 casa ft•ontoh•a, onde tlvo a 
põt•av:t ; chegando no portão <lo pt•oulo om fo!luid"tlo do onconlt•at• o St•. DL', ehofo do 
que funcclon:ll'a 11 soeçiio, vi no portito dn poilcla, a quom nat•J•ol tudo quanto havia 
chocam l't•ontoit•:t o St•, Oscar Guanab:t· !ll'osuncludo. 
rino, pulo quo atravessei a rua o tL ollo Ncst~ oecnsiiio, St•. Prosidonto, ainda a 
mo dh•tgl para cnrnprimont:tl·o o convtu•sur, Pt•ovldoncia Divina mais um11 vo~ so ro
qnan:lo, em voz balm, ollo pwllu que nn velou. 
l'Ot.lrasso q1mnto tlnl.o.!, pois estava nu vindo Quando nnt•J•av:t os aeontoclmontos no St•, 
tts coni'OI'Sas dos tl!VOI'SO~ gr•npos o"eostadcs 01', cholo do pollcitL, som '\no houvesse rio 
110 nmt•o o quo cu om o alvo; quo nuo J'osso mluhn parte intorpelluQ~O a gunm, ospontA
lmpt•uill!nto c mq rotir•tsso, noamou&o o Sr. DJ', gyol':lt'do Bnclthouso\1 
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que tambom so achaYa presento, meu a<lvm·- do que lançam mão alguns dos meus ar! ver· 
nrio politicooquo vot~t·a ua.<ccçiio assaltaria s~rios pat'it mo afitstu<•om elo pleito cloibl'rll' 
na chapa advors:tri 1, pm•guntou-me si uiio -cartas anonymn.s nnunnciando quo minha 
sa.hia quem Cl'tt. o rv3ponsa.Vol pot• tac.~ ncon· vida. cot•t·crú.' pm•igo, boatos nwrrn.<.toros 
tccimentos.-lgnoro, rosponli; tenho pot• ad<·cJo p<'Opalados, etc., ot.c. 
lmbito não ser loyiano nas proposiçüos qno 1\cos ostrabg Jtnas não prJduzcm olfoit.o 
a\•nnço, espocialmouto quaudJ tenho do algum·; niio mo ab <Iam ; si niio fuJo <lu pc
accusltl' ; ind ~gn.roi o cm tempo opp )rtnno rig•>, qu~nto mais do c:~robs ou de :~morw IS! 
declinarei os uume;,-pois sei, retorquiu o W mou programmn dosdo longa data arrostar 
St•. Dr. Bvornrdo Ba.ckhousot·.-~ntão, dig:t o perigo ttmn voz que tenha conscioncin de 
ao Sr. Dr. chofo do policia, que so aclm .quo estou pmtic:mr/o um acto lictto. NiLo 
pt•osonto. Doolimtndo um nome, rofe<·iu ello tonho moJo,não porrjltOS<1ja. dotidodo ~t·:wdo 
o seguinte : cot• tgom, mas p~r sm• fatlllst'1 o ost:tr con-

• Pouco ~ntos do ~ssallo vciu dos ln<lns vonc,do do q<tO lanho ltor:t m~<·cnda o gonol'o 
do Nithot•oy um bond cboio do gente Oi'di- do morto. 
na ria, dando vivas a nlguom (cnj, nome Qu1ndo ell:1 so~t·, morroroi ostoja ondn 
tambom dodioou), que parou om J'l•cnto á ostlvot•. 
s~oçiio : .oste alguom (cujo nome J'oi docli· Apozar do tudo isto, na vospora da cloiç[o 

.nado) chegou pouco depois, apennllo-so do s~hi ris 7 hot·~s 1!~ noite plra f;IZOI' uma 
um carro, o deu ordem plt'a o assalto>, prolocçiio da loi oloitot•a!, provonln<!J todas 

Noto o Sonldu que estou roprorluzinilo as hypothosos posslvcis o elmo rosolvcl-:ts. 
p >lavras profmidas polo Dt•. BackltnusJt'. Voltei p:u•n minha casa tis O hot•.ts, só, 

Do !'acto o assolto tovo lugar; os mcsat•ios sompro só, o ao chog:n• ti ponto dJ S. Do· 
se retiraram pelos fundos do prmlio porque mingos fui ao bJtoqulm alti oxistonte om 
não podiam resistir a tão avultado numm•o busca do uma oncJmmenda foi ta, notando, 
do assaltantes. ao voltat• pa<'tl do novo tlmar• o bond, um 

Porventura a rospons1bllirlado póuo SJt' grupo <lJ tros ou qu<ttl'J. pessoas assontldas 
attribuida a mim o aos meus amigos 'I cm um blnco, o quo não me causJu ospooiõ 

Esta ltypothcso <ll'opollida pot• quem co- alguma por s~r isto ltabitu~l. No 11ia im
nbeco minha vid~ publica, particular o modiata !'ui prvouradJ pot• pC$SOl que mo 
intima. foz as seguintes pergunta; :-llstovc hontom · 

Não quoro quo o Son~do só acoeito minha tis O hora~ Ja noite mais ou mono.< na ponto 
palavra; nlio ~ só p>ra olb que estou f>l· do S. Domingos 'I Estivo.-Ao tomar o bond, 

·!ando; cotou prcstan lo um depoimento, que não notou um gt•upo do homens ai! i ost:t· 
pretendo juntar tto processo, depois do publi· clonado? Notoi, mas, niio mo causou ospocio 
cado meu discut•so, o isso por não pudor ser alguma. · 
tost,jmunha por ser advogado da vluv~ o Pois fique SlbondJ quo, quando o so-

. filhos do a~sasslnadu. nhor passou, um dollos dis"o aos outros-
Vou agora pt•ovar documontalmonto r1uo este tl o Mat'l.ins Tor<·os, o choro ; tomo hr.m 

venci a eleição. notn dollo. Er•,tm po!l.:lutts os~t·anltas a Ni· 
Quoir·am trt• os meus collogas a bond~tdo Lhoroy. Os acJntocimontos.do dia .seguinte 

~o dizer si este papel não tl um bolotim ~On· mo cJnvonco,•am, então, do quo so premo· 
tendo o rosult~do dtl ololção. (Passa ao Sr. dltul'a o oxlsr.i~ um plano proconccbido. 
Foliciano Penna altl'"'·' papeis. Pausa.) Quanto ao 3•• distt•lcto, /lca Jlrov;tdo ·que 

O venci a eleição, o pai' p<•ovu documental tlt•· 
· Sn, FELICIANO Pt~NNA (depois rle m 1du pJI' a<lvm•;at•ios. Pass:n•JI ngora a 

emaminar as papeis)-Sim, são dous bolo- t<•ntur do i' distpicto. . · 
ttns oloitot•aes. 1 Neste dist<•loto a ft•aquozu. 1 o mouj advo;•. 

O Sn. MARTINS TORRES-- Siiu dous bo· sat•los so tor•noum:1is S<Lliont'; não cornpa
Iotins ussigmttlos polo.s mosat•ios (inclusivo rccoram :ts soc.,üos,abnnuon~r~m :·.s ululçúes, 
os udvoranrios), conLondo·os nomes dos c >n· rJUO c,r,•m•:un rogularmonto. 
did~tos, os voto.s recohldos o o· nunrot•o ilo go rcr·dudo que Itou\'O uma tontat!va con· 
ololtot•os 'JUO comrM'CCOI'IIm rt oloiçiro; que, tm a Cumara Municipal, onda l'uncclo
sogundo 11 !oi ele tor11!, po,lo 11 sot• llfli'O• mtv.1 um1 socQ·:o, /ullzlllolllO obst<tda palr1 
sonta~os nu apuração gor•al d:1 clolçüo Jl:u'a fut•çn poli cm!, 'fJito, embora niio observando 
substtLulrom as netas. rigo<•us<Ltnonto os p<·ecolto~ lcgnc;, em meu 

Sendo Mllru, tlnhrt interesso om inutilizar CJI!coil.o o do muitos pt•ocodou cot•t•octu-
n ololçiio'l mon!;o, gnl'itntlndo, assim, tts vidas dos mo-

N[o; o mnu ·Interesso cm g:trantll·n pot• Htlt'los oloitot•o3 fJUO cumpat•occr:llll pttt•n vo-
tot• vencido o o leito~ os monB candl<ltttuB. trtl', Os mnns · nr!VIIl'R:Lrlo:J 11ào p<•ocodomm 

Sr, Pr·o<idont.o, lmbltnn.o cm Nlctheroy, do bJIL fú, oboilocendo<llllll plano Cllmhinttrlo. 
lia 30 nnnos mais ou monos, conhoço o mo!o fot•gic:tmm ol~.~~lostlmunonto nmtl <lnpllcnttt' 

• 
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Fi~uo bom claro ~uo, qnaodo fallo cm ad· 
vcrsttrios, nã.o rno refiro i1 todm quo 1\COlll· 
p:mham o apJiam o govot•no do St·. Quint.ino 
Uocayum, V, llx, sabe quo todos o.l partido.; 
p"liLiCJS t)Oll\ Ull\!1 pat•te UOa O OULl'a Jll!t; 
todos os chofos pol iticos tnom sinceros c do· 
dict1dos cornpanlicit·os. o outros '"''sos, <JUC 
mais compt·omcttom do quo favorecem. A 
parto sã dc~so p:<rtido ulitstou-so dos elo· 
moo tos desordeiros o rontt·a tão funestos 
acontccirnontos protcsl:t oncrgicamcnto o de· 
.w,ia a pu~oi<;ão <los dclinquontcs. Nüo estou, 
pm·tnnt,o, accnsandu um p n·tido intcit·u, o 
olm a lí•ac<;ão dollo, capaz <lo lan,;at• mão do 
1i:.tCS l'CClll'SO.·), 

A pat·t.o ruim ost;i s·1n :o dil'igida por um 
avont.uroit·o quo resido cm Nir.horor h:1 
dons annos mai~ ou mono;, snm Jlrcstigio al
l(rtm, ali i vi vondo do explorações, imbecil 
cm sons plnn.s; o que il para mim urna fc· 
llcidado, pois tonho amigos dedicados c ail· 
VCl'SILI'iüS inaptos. . 

l'ot•jat•am uma dnplic:Lin, tão dc~grnçada
monlc, p: 1'6m, que. não so lembraram que 
nosto iltstrlcto para as rcspcctil·ns secções 
( 1'\ 2·•, 3~ o 411

) !Oram tlosignado~, não pela 
Camnr•a Municipal, mos pelo St•. Dr .. Juiz 
Municipal. os qun.tt·o tabol!iãPs do munici· 
l'io, para lt't\nSct•ovcrcm as netas clcitoracs. 
Trcs tat;olliãos, quo tcom fú pnblic.a, compa
receram; om acto continuo 11 aput•ação lt•an· 
Rorcvcram cm ecus 1: vros as respectivas actas 
ul~mra. · . 

Tenho aqui ( mo,;Jr·mulo) as cc!•liilões dos 
tabclliii.cs quo comparccot•am c ll•anscrcvo
ra.~ a~ actas;. não as leio pu.l'a nfi.o cansa1• a 
atlcnç:Lu do~ ~t·s. Sonailorild. · 

A seon:tdo vandalismo levo lo":Ll' n:L 1• 
sec~ii.o oo ~" dlstrlcto. oo'do mo aol7ava como 
fiscal da um dos caodidatos. Ha um mot•to, 
um morlhnutlo. divorsos feridos• A punição 
não devo rccahit• sómonto sob:·o o instru
mento que oommottou t~os crimes. Este ins· 
trumonto il cago o inconsoianto,o sabem todos 
quo se vendo por 20.~, 30$, 100$, 2ú0S, o que 
DILO trop!Ja, ]101' tru Pl'CÇ•J, matar o cornmot· 
tm• qnasqucr tropolüts 1 Quero principnl· 
monto n puni~ão do quo premeditou, armou 
o bt•n,:o do, a~sassino, porqun cRto tom mais 
rnsponsahillilndn do <tun o nutro.: f,o,·o odu
cn,;iin, Oicola mol'nl, o ümntc dei si espelhos 
r1uo su lho roll~cLiltm vil·mdos ; aqucllo nus· 
co:1 cm um meio vicioso, não tovo escola 
mm•al, niio . tovo o•polho quo lho l'"fioctisso 
vit•tudos e sim vlcfos o crimes. Quoro :1 pu
nição tio t[UO armou o bt•ato; sol quom fui, 
m:ts só dll•ol pot'nnto o Podot• Jullfcl:u•io, 
orno aüvogndo da 1\tmllhl do uss::sslnado. 

Tenho t.cstomnnhas insu~poi!.ILS, ljlltLDS ns 
j10SSOltS IJUO IUOI'l'lll 110 )H'Cilio J'l'VOlOtrO. 

Ouvi a nat•t•uçiio dos factos occol'l'idos do 
(liatlnctas sonhoms, tendo tllUIL doll;ts uto 

pct·.~untado-si nosto palz n mulhor podi:L 
HOl' l,c::;tmnnnlm, il.ll que I1c . .;pondl a.!Ih•ma.ttv:L· 
mcnt1; o que t!cr.ol.a animo dolibct•ado de 
dopôr; tenho o dopoimentn do Dt•, Bacldwu
sct', que <1 cl itor meu udvorswio o votou 
nu. secção contt•a n. minh •. clH.Lpn.; tenho tLS 
dos rlous mosj.rios opposioionisltts, depoimon· 
tos estas todos insuspeitos o do pessoas qtn· 
liDcadns. 

Quero a punição legai do m~nd~nto pl'i!!
cipal quo se occu!Lou e não app~rccou I 

Que garantius tinh~ no logur cm quo mo 
ncht\Va! Nenhuma. A quo oxtromos chegá· 
mos-Jo poilm• sm· assassinado n qu:~l'!DCI' 
momontJ, na t•u:t ou dentro da minha pro
pria c:~m ! 

81•. Prcsidantc, venho apenas dizot• ao Go· 
v orno du meu paiz, do meu !Mudo, ás auto
t•idat!cs constituldas:-o que so dou ngora foi 
m~:·amcnto um onsaio; J'olir.monto estou com 
vida. . . 

Bm outulrro tomos uma cloição muito im· 
portn.nto,a de ''Orcadoros ~:ornes de disLrictos 
o juizes de paz.Afilrmo,scm medo do se:•con· 
testado, tJUO hei do voncol·:t com votos do 
oloitorcs, mas não com garruchns, punhaos,. 
estoques ... 

Bm vista do ensaio, não sei o quo succo· 
dot·il om outubro; declaro, por~m. aos meus 
inimigos de Nithoroy quo vou pleitoal·a o niio 
t•cctmrci, 

Abandonarei o dist:•lcto om que sou oloitor; 
os meus companhcircs só pordorão o mau 
voto, porque tonho neste distt•!cto como chofo 
politico advm•snrio pessoa dlstlncta c digoa, 
que só tonta vcncm' oleicõcs com votos lcgi· 
Limos ; O uma. gat•an.iiL J1ara os meus com· 
panheit•os, assim como sou' p:Lra os dollu. 
trai par11 o 3' <listricto c para a secção quo 
ngora. foi assaltada. Jil sei quo tenho nccessi· 
dado do lançu· mão do maios do defesa em 
vista dos ncontcchnontos occot·ridos ; n~o 
posso, não dovo oxpôt• minhtL vida ao punhal 
do quolqum• sicorio : si não t1 cnra d. Patria, 
tl necossat•ia á minha fnmilin. 

Peço, lamentando a ausoncla do St•. So· 
nadot• futuro pt•esidonto do Estado do IUo, 
quo s. Ex. tomo nota das so~uintos ch•cum· 
stnncins o poSJ·as bom :-a mfo!lr.. vlot.ima, 
milit.nr com serviços li o guot'l'a o o poiLO co
bm•to ilo nulllnlhns :lo campanha nKo foi 
morttt po;• ilt.taiilia,lo ; além do ,jous fori· 
mantos pot• balus, ha um por lnstrnmonto 
pm•furanto; -fui nsonssinn:lo ! •.. 

A uniea soc~iio nss:1ltada M a cm qun 
estava i'unccionando como fiscal do um 
dos candidatos, clrcumstancia de summa 
lmpot•tttncla. 

B il 'cronçn da fnmllla <lu illnstre morto o 
do muitas J>cswas do Nithoroy que o nssassi· 
nato l'ol pot• cugant>, IJUO o ass:ts<ino c.lti\Va 
COli\'ODCigo IJllO mo !Utl\i\Yil ! 
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E' um caso quo deve sm· bom estudado oro· 
floctirio. A' vista desta obsorvnç1iu,snbwomos 
cu o meus amigos a quom tornar responsu
vois por qua1quot• Mton~udo quo solfl•a, E' 
um aviso franco o leal. 

Sr. I'I'O.>idoote, ministradas estai Informa· 
cõos e provaJo n toda a ovidoocia o com pt•uva 
documental quo \"onci a olol~<io 1lo dia ~3 do 
cort•onto om nmbos os district.os, só mo cum
pro agot•o. dizor quo torno rosponsavel polos 
~tcontoclmontos occorridos a fmcç[o ruim rio 
partido que apoia c governo do Estado. 1\sta 
l!•acçiio devo estar convonciJa do quo com vo
toslcgaes n1io mo dot•rotl nas urnas oloitot•acs, 
do quo rocontomonto tovc uma prova bom 
significativa. Na oloiçiio do futuro prosidonto 
do Estado, qno tovo Jogar 11 12 de julho pro· 
ximo pa;sad •,quando so trat:wa do um sol quo 
mrgia nos horizonte$ pcliticos,om uma torJ'a 
tio tantos abyssinius, quo o adoram quando 
nasce o o aporlrojam no oc~aso,niio ti vc candl· 
dato ; aconselhei aos mous amigos do Nltbo
roy abstenção, abstenção, pu1·~m tão s6· 
mrn to do ,·o to, mas não da llscnllznção da 
olokiio ; tanto que fui fiscal na I• secção do 
3• dislr'icto, a·quo foi ngom as.mltndo. Em 
um eleitorado do :J.I48 o'oitcrcs, o futuro 
prcsidonto ~ó obtoro 285 votos I Não lancem 
mão da garl'Ucha, runhal o navalha, porque, 
quasi som pro, o resultado.~ o quo .11cabamos 
do observnt•: os quo dovormm ~or mat•tos os· 
tiio VIVOS e p'll'a o lumulo foi uml victlma 
innoconto, alheia aos acontecimentos politi· 
cos 1 ... (.1/uito bem,) 

ORD~M DO DIA 

VutnQiio em 3• dl.~cu~siio d;1 JH'oposlção da 
CiLmat'il dos lloputn.ios, n. 160, do JQ02, au
tm•izando o Pcrtot• ~xncutivo :L abt•ll• ao Mi· 
riistori:> da Marinha o crodllo oxtl·.wrdinat•io 
do 3:000~. p.Lm pagat• a Antonio Rodt•lgues 
do OliVOira o· or,lon:ulo do am:tnucn.<o do 
oxtincto At•senal do Mat•inlm da llLhia, a 
contat• do 1 do .ianch•o do 1000 a 31 do do· 
zombro do I 902. 

Posta :t voto.;, 6 appl'oVallit a proposição ; 
o,. sondo a:lopt~t~b, vao ~o1• Sitbmcttida :L 
s.1ncção preHidonchll. 

Votação om ~· disCIJssiio da pi•oposi•:lio da 
Cam:LI'a dos Doput:Ldu~. n. 51, do 1·003, auto· 
rizando o PJ•osidonto d:t Jt~pu!Jlica a abrir ao 
Ministot•io da M:u·inh11 o erudito ortraol·di· 
nat•io do 28:000$, paro~. p:tg:tmento da publi· 
cação, n:tlmpronsa Nacional, do 2. DOO oxom
plaJ•os do Codigo lntornacio:ml do Signaos, 
:tpflJ'OVado o mandado oxncnbt• pelo decreto 
n. 4.307, do 30 da ttbril do 1002. 

Post:t a votos, 6 approvada a proposi~fio, 
o, sondo adoptada, vao sot· sulJmettiJa li. 
s:mcção pt•osidonciul. 

Votação om 3• discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados n. 42, do 1903, auto
rizando o Preslden.te da Ropublica a alJt•ir 
ao Ministorio da Mnrinila o ct•odlto oxtt•aot·· 

o Sr. &.Jmelda Barreto- Sr. dinario do I66$,do dilforonç~ do vencimentos 
l'rcoldonto, a Commissiio nomoad·.t por a quo tom direito o OX·opoml'io- das officinas 
'V. Ex. om vir tudo da t•osoluçrro do Sonado dn torpedos o clectricidado .Jos6 Pio •.o do 
Jlat•a ropt•osontal-o na commomoração do Custro. 
conton~rio do inolvidavol o bonomílrito bt:a· Posta a vetos, ,; approvada a proposir;ão ; 
zlloiro, o gr.mdo marechal do nosso exorc1t.1 om oscrutinlo socrclo pJr 30 votos contt•a 
Luiz Alvos do Lima o Silva, duque do cinco; e adoptada o vau so1· submottlda :L 
Caxhts, dolomponbuu tlolmonto a sua incum· sancção príl~idonciul. 
boncio.: assistiu ll missa colcbrada na igi•oja 
dr1 Ct·uz dos Militaras, comp11rocou na praça o sr. Pre•Jdente-Esl:t. osgotad~t 
que tem o nJmn do immot•tal hot•oo o assis- o. matori:t dtl m•dem tio d!:1• 
tlu ao dcslllat• das nossas fot•ças mtlitarosom 
contlnonci:t ao monumonto que pot•petua a 
momuria do grande scldadu JlUcificailot•, 
tomou parto flnalmonte om todas as solomni· 
dades colobradas. 

Tnrminanrio, R1•. Pt•o;irlonto, om mou 
nomn n no do 1\~oi•cito o ria Al'mnda Nn· 
cionacs :tgraU.Cço ao Sona.do. a }Jt•ova dt1 vo
uora··ito que so •llgnou do dnr :l. mornoJ•ia 
do mninonto O riitUdUSJ chofe militar. (Muito 
UJ/11 ; muiJo bom.) 

o l!lt•. Pre~tidcnte - O Sonado flca 
ju~uiradu. 

llaroi a p:tlavt•a · aos 'Srs. Sonadot'CS quo 
a quoirarn ·para M;umpto do oxpcdionl.o. 
(I'"'"".) . ' 

Ninguem potlindo a p:tlavm, vmí lovunl.at• 
11 sossão, designando pat'll a ordom do •H:• rln 
sessão sogninto: 

2' discus.~ü:o da pt•oposlçiio d11 Camnra .los 
DcP.utadus, n •. iJ, do 1003, dlspons todo dcs 
oxainos pmticos de qno cogitam os art~. 28 o 
20 do Rognlamonto ilo 31 do m:trço do 1881, 
os otllclucs o prnt:a~. do oxot•clto, compo!ont.o
monlo ljahilltmlcs com os rnspor.t.iros cHrHos 
das tu•mt~~ 1111110 portoncut•om ; 
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1• discussão do proJecto do Sanado n. 10, 

do 1003, m~1·can1!o pt•nzo par:t 11 olo!çiio das 
vn~a~ quo occot·t·crem em qualquer das Ca
mn.rns do Congt•osso Nacionn.l. 

Lcmni.tt·Se a sossiio tt 1 1/2 hora da tardo. 

l'•·osi·lancia do 81'. AUonso l'anna 

A' moia hot•• t!cpoi" do moio dia abt•c-so " 
s::ssüo a qno concot•rom os Srs. SJntvlorcs: 
Pinheiro Machado, J. Catunda. Albert.o Gon· 
•:<üvcs, Nilo Pcç mha, Hom•hjuo Caucinho, 
Gosta Jlzovcdo, .Jonnthas Pedrosa, .Justo 
Ghm•mont, Manuel Barata, llolrort Vieit•a, 
Piros Fort•oit•a, Alvaro Mondo:;, Nogueira 
P11ranaguú, Na~uoir•a Accioly, Joiio Cut'· 
tloiro, Forroira Clmvos, Gam11 o Mcllo, Al
moid<L B:m•et.o, Rosa c Silva, Sigi.~mundo 
Gonçalves, Olympio Campos, Coelho o Cam· 
pos, VirgUlo D11mazio, Ruy Bat•bosa, Siquoira 
Lima, Martins Torres, Laut•o Sudrtl, Bat'.Lt.a 
Riboit•o, Thomaz Delfioo, Feliciano Pcnna, 

· Lopes Chaves, Ft•ancisco Glycerio, UrLt1no de 
Gouvõa, .Joaquim do Souza, ltodrigues Jar• 
tlim, Me!ello, A. Az~ro.lo, Viconto Machado, 
Brnzilio. da Luz, Gustavo Richard, Folippo 
Schmitlt, Het•cilio Luz, Julio Frota o Ramiro 
Barcellos (44). 

Deixam do comparecm• com cama parti· 
cipadiL os Srs. Con~tnntiuo Not'l', P,1os do 
Carvalho, Gomes do Castl'o, Bencdicto Leito, 
,Jostl llOl'lllll'do, Pedro Volho, Alval'o Ma· 
chado, llot•culiLno BandciM, Manuel Duarte, 
B, do MoDtlonça Sobt•inho, Ma ·linho Garcoz, 
At•thut• Rios, Cloto Nuno:J, Vuz do Mollo, 
lluono ll1•anJilo, Alt't•odo Ellis, e .Jo~quim 
Murtinho (17), 

E' lida, po~ta em discus~ão o sem dulJato 
app:ovudn a acta da ses~ão antot•ior. 

O 1!!11', 1' li!ecl'Ctnrlo d1t conta do 
snguinto 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 
Um do Mlnistm•lo tltl .l'azonda, tlo 22 do 

corronto, lt'tiDSmittindo n monsagom com 
quo o Sr, Presidente da Ropublica t•o.ltttuo 
dous dos nutographos d11 re,oluçiio do Con· 
gt•osso Naciontll,quo sanccionou, concornonto 
11 abm'tura do crodHo oxtt•oot•dinario do 
2:R83$2011, p1~r11 png11m~n r.o n D. ~ogonla 
'l'ut•rufto Cot't'C<I du ,\t'IIUJU tl.os voncuuuntus 

~uo. deixou do l'ocobot• :1ou finaclo marido• . 
bacharel Lindolpho llubollo Col'l'ôn de 
Arnu~o, ju:z do rllr·olto om disponlbilldndo,
Arcluvc-sc um dos nutogt•aphos o communi· · 
que-se il Camnra dos Deputados, remottendo· 
so·lho o oult•o, 

Um do Minlstot•lo d~ Jusl.ir!~ o Negocio~ 
ln to •loros, de 24 do corronto mez, tt•ansmit· 
!indu a monsng.1m cm quo o Sr. Pt•osltlonto 
da Republic:1., communieandJ que m~ndou 
publica~ pelo Decreto n. 1.0200dcstll data, a 
l'Osoluçao do Congt•Q.;,;o Nu.cional, proro· 
g11ntlo a actual ses;ão legislativa nttl o dia 
2 do outuut•o do cort·onto ILnna, devolvo tlous 
dos t•cspocf.i\'os auto_,raphos.-Archivc-so um 
dos autog-raphos o communiquo-so ti Camar~ 
romottomlo-sc-lho o outro·, 

Tros do mesmo Ministet•io o data, trans· 
mittindo as mon~agon; com que o St•, Pro· 
sldonto ·da Republica restituo dous de catla 
um dus autographo; das resoluções do Con· 
gt•csso Nacional, que s~nccionou, roltltivas ti 
prorog~ção das licença.' om c~jo goso so 
acham o Dr. Samuel da Gama Cost:t Mac
Dowell, lento substituto th Faculd tdo do Di
t•olto tlo Recifo o o o·,•, Alrt•cJo Moroit•a do 
llat•t•os Ollvúlrn Dias, lonto c:tf.hodrat!co da 
Faculdade do Direito tlo São Paulo; o á dcs
nceumula~iio actu 1lmcnto existente das ca· 
doiras do loglca do lnlol·nnto e do Externato 
do Gymnasio Nacional, sob a rogoncia do um 
só c:Lthcdl'atico, - Archlvo-so um do caua 
um tlos autogt•aphos o communiq ue·so á Ca· 
mura dos Doputados, t•nmettondo-so-lho os 
outros, 

O 1!11•, .'~' Sem•etnrio ló o Vi1J a 
imprimlt• para ontrar 1111 ot•tlom dos tl'l· 
bnlhos os ;oguintos 

N. 108 - 1003 

l'oi presento. á Commissiio de lliuanças 11 
PI'Oposiçiio, n. 03, deste anno, da Camat'IL 
dos DopriliLdos, quo autoriza o Pt•esldonto tla 
Republica a abrir. ao Ministm•io da Justiça o 
Nogocios lntorlorcs o erorlito especial do 
50:000.~ . para tmxlli:1r a comm!ssão incum· 
blth1 do organi7.111' o Tol'coit'O Congroo~o Seion· 
ti fico Latino Am01•lcaoo, a rnunir·so nosta 
cltlt1tlo om O do agosto do 190G n tl~ outt•as 
provldonclas. 
. J ustl ficando esta proposição B Commlssão 

do Orç~:nonto tla Camtn•a assim so oxprossa: 
<0 S1•, Pt•3sldeoto dtl Republica, om mon· 

sngnm tlo G tlo cor•ronto, oxpõo que, ao 
cncorrat'·BO om I !lO! 11 sogund11 reunião do 
t:ungt·u~su Scll•nLlflcu Lttllnu Amot•ioanu l'O~ •. 
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]Jznda om Uontovid~o. o noôso Govcl'no foi 
consultado subro Hl lJio seria grato que a 
to1·coira rounliio convocada para. o anno do 
1905, so oJfcctua.sso nesta cidade. 

O Governo respondeu affirmativamonte o 
em consoquoncla disso a commi~são campo· 
tonto dos1gnou o dia 6 do agosto dosso anuo 
para 11 J"eunião, tendo approva<lo o regula· 
monto para a direcção dos trabalhos o tomado 
as domais providencias nccossarias. 

Na impossibilidade, porem, do Jovur a 
o1foi to a condigna insta!Jação do congresso o 
ma organização som um auxilio dus cofres 
puU!icos, solicitou do Governo e os to acquios· 
ceu om po.1ll• ao Congresso Nacional a quan· 
tia do 50:000.$ destinada. a. o:,so ftm. 

Alem disto, ainda o SI'. Ministro da Justiça 

quo .tom d• o!l"ootuar nosta cidade oro 6 do' 
agvsto de 1005. 

Paragmpho unlco, Este auxilio sora pro· 
stado por )JaJ•collas,, a juizo do Governo, 
:1 medida que so foi•om oúas torn·lndo ncccs· 
Slll'ias. 

A1•t. 2.' E' facultado o pJrto gratuito 
pal"<t a oo!'l'espondonoia, tanto postal como 
te!ogl•aphica do mesmo Congro~o o bom 
assim serão mandados imp1•imir tambom · 
g1•atuitamcnto m lmpl'ensa Nacion:tl os l'O· 
spcct!ros trnbalhos, 

Al't. 3.• Rovogam-so as diRposicõos om 
contrario , ' 
· CamaJ•a dos Deputados, 30 do jui110 do Iil03. 
-F, de Paula O. Guimal"<ícs, presidonto.
Júmuel de Alellcm· Guimat"<Tas, I 'Socrotari~.
-Titoma:: Pompe11 Pinto ,lccioty, 2• sooro· 
t:IJ•io. 

N. 109-1003 

o Negocias Interiores pJndorou ao Pro· 
sldonto dosta Commissão a convenioncia de 
sor facultado o porto gratuito pllJ'a a coJ•re· 
spondcncla postal o tolographica do Coo· 
grosso, assim como concedida a impressão 
lambem g1•atuita "dos seus trabalhos na lm· 
~rcnsa Nacional>. A Commissão do·Ma.rioha o Guerra, cstan· 

.A' vista do exposto a commissão do Fi' d? do accorJo com o quo dispõo a p~oposi· 
nan~a.s ll do parocor quo soja a.ppt'"Vada Qao da Cama~a dos Dop11tados,n. 73, do 1903, 
:pillo senado aquclla proposição. Jlcnsa, todavia_. polo estudo quo f~z •. que a 

. , mosma propos1çno, nos termos em quo so 
Si ass1m rosolvo_!', o ~cna~o terá au.toJ•i· acha rodigid:t, póde dar Ioga!' 11 quo soja a 

znclo na actual scssao logJslativa. os soguwtes graduaçao dosviad:t do fim para que foi 
cre<lltos: instituída o, não só no intuito do evitar um 

Papo! Ouro 
. 21 extl'llot'liina· 

t·los ........ :l.Gi5:761$692 

tal inconvonloote, como ainda no do evitar 
quo, poi' má intorpJ•otação, possam as gra-

8 :<!OO~.·ooo duações e reformas ir nlúm dos seus justos 
ltmiles, a)JJ'osenta á consideração do Senado 
o seguinte suMitutil•o :t proposição d~ Ca· 3 supplemen-

tares . . , .... 
2 e~pcciaos .• 

126:0ü:!:';Oi2 
5o: oou.~ooo 1. 100: ooo.~ooo ----- ------

Tot~I ••. 3.792:724$604 1.108:400$000 

. Saia da.s Commissõos, 26 do agosto de 1003" 
-Feliciano Pcnna, prosidonte.-Justo CileJ·· 
mont, r~lalo:·.- Bcncdicto Leito,- Vicente 
J/tlcl~ado,-Si[lismundo Gonçlllocs.-J, Joaquim 
!lo So1<:a. 

pnOPOB!t,'XO nA CAMARA ltOR DllrTITAnoB, 
N, B3, nr. HliKl. A <)tlF. SF. 1\P.Fim!l O PAT\EORT\ 
81JtRA 

O Congresso .Nncionnl dccl'ota: 
Art. 1.• Fica o Presidente d:t Republica 

autDI'izado 11 abrir ao Mlnlstorlo da Justiça 
o Nogocio Int"rioros o ororllto ospcclnl fio 
50 :0()0~ Jlrll'a auxiliar a comml!situ incum· 
bida do Ol'ganizlli' o Terceiro Congresso 
~ciou tl6co La tino Amol'icnno, na iustullaçiio 
o Ol'glmiznção do dito Cong!'esso, na reunião 

ma.ra : · 

PnOJEOTO 

N. 17- 1903 

O Congresso Nacional decreta : . 
Art. 1." O offici~l do ExoJ'cito, d1t At•mada 

ou das classes annuxa '• som no~a quo dos· 
ltbonó ~1111 conflucta civil c militai', ao attin· 
gii'"ó n. I fl:tl'OSI,octiva oscala,sorá grndmu!o 
no pos~o lmmeflilltumonto snporiot•, dentro 
dos limites do quadro a que.pot•toncor. 

Paragmp!Jo unico. No posto do goncrnl de 
brigada do Estado MaiO!' Gonot•ai, a gradua· 
ção SÓ SOJ'Ú CODforida 110 D. l dos COI'Oneis 
combatentes. 

Art. 2,' Nenhum olllclal da.i cot•pot•nçuos 
milltat•o.; do tort•a on mnl' soJ•It rorormado 
om 11dsto. superior ao mais olovndo 11 que 
pOSSIL attiugil' Dili SIIUi I"O~puc\ivas COI'p01'1L· 
çõos. 

-
I 
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At•t, .3.' · Jlicam oxtoosivas aos offioiaes 
·gt•aduados; na cónformidado do art. 1', as 
·vantagens oJntidas na t·ololnção do 30 do 
outubro de 1819 pat'.l '~ rororma dos goneraes 
,graduados. 
: .. Ar~: 4. 0 .Para a ex~cuçiio da presente lei 
Nvogam-sJ t~s disposiçüe> em contrat•io. 
" · S:1la <las Commissoos, 2G de agosfo de 1003. 
-Almeida Bm·rvto. - 11ires FCJ'l'Cil'll .-Fe· 
lippc Sc,.111iclt .-Bel(ol'l Vieita. 

•rltOPOSIÇÃO DA CAli.IR,l llJS DEPUTA)JOB N.ll7, 
DE i!J03, A QUE SE RKI'ERE O PARECER 
SUPRA. 

O Congresso NMional decreta: 
Art. !.• Sorti gt'nduaclo no posto immedia· 

tamente superior o officiai do exm·cito e da 
.1!rm:1da quo attingh• ao n. I da respectiva 
escala, comprohenuitlos os das classes anno· 
xas. 

Al't. ·2.• Jlicam extensivas. aos officiaos 
·gt•aduados nos postos supeJ'Ía!·os as vania· 
gons _contidas na rosolttçiio de 30 de outubro 
do !819 part~a rotormados officiacs g~neracs 
.graduados. . . 

Art. 3.• Para exocnçiio da prosont3 loi 
revogam·se as cllsposições om contrario. 

Cam:l.l'a.dos Doputados, 4 do agasto do 1 ()03. 
-1•', do Pa11lt.l O. Guillta!'lics, Pl'Csidouto.
Jlmwel da Alenca;·(iflinumrcs, I ri sect•otario. 
-Tiumw.-: Pomptm Piulo Accioly, .2° sccrotn
.rio, 

· N, !lO- JOO:l 

Fúl pl'asonto ~ Commissiio de Fint<DÇQS a 
·propo;Jçiio da Camnra do;· Deputados n, 7·1, 
cte !903, que auto1•iza o Presidente da Repu· 
bllca a ~bt•h• ao ~noistm•!o da Justiça e No· 
.goelas Intorlorós o c·redito extraOt·dinario de 
8:000$ para premio o l!npJ•essão da ob!oa que 
preton1lom publie~r os !tintos da Faculdado 
do Medicina do Rio do _Janeiro Dt'. Miguel 
tlo Olivcir~ Couto e Dr. Antonio Augusto do 
Azovcclo Sodi'ó a· par<~, IMemniz~çiio ao Dl', 
Vicerit3 de Souza,. lento do Extet•nato do 
·Gymnasio Naclorial, pela. publica~iio do sou 
·trabalho -ll~slil!liç/1o 1la p•·onw•cia latina. 

A . Commisslio de Jlinanças, considerando 
que 01 n~•ts. 35 o 3l do Codigo dos institutos 
Ufficlo.os· do Ensluo Supet•iOl' e Secundal•io, 
'approvado ·pelo decl'eto n. 3.800, de I do 
jaueh'o de 1~01, ju;tlflcam o 1•rosonte Cl'O· 
·dito, ~ do p!!l'Ocat' qno o sanado appt•ovo 
aquell~ proposlçii.O, 

Sonn~o v. Il 

Nesta hypolhcso, os ct•editos autot•izados 
pol~ Senado,, na actual sessão legislativa, 
serao os segumtes : 

P:tpl)l OUro 
22 extraor-

din1rios .. 3.024:421$002 8:400$000 
3 supplo-
montaras 126:032$012 

2?spe-
50: 000.)0~0 I • lU O: 000$000 cw,os, o o I t ' 

------- -------
Total. • 3.80! :3S•I$'t101 1.108:·100$000 

Sala.do.s Commissões, 2G elo ngásla do 1003. 
-Feliciano Pcm1tl, Presidente~- Justo Che•·· 
mont, clator. -BcnedicJo Laitc .-Vicente Jla· 
citado .:...sigismundo Gonçalves,,.... J. Joaquim 
da Sott:.a. 

PllOPOSIÇ.tO DA C.\ldA!lA JJOS DEPUTADOS~. i4, 
Dll 1903, A <JCE SE 11EFErtll . O l'AitECI·;n 
SUPRA. . 

O Congresso Nacionall'caolvo: 
Artig; unico. Fie~ a Presidente tia Repu· 

hlica autorizado a ab1·ir ao Ministm•lo da 
Justiça c NogocioR Interiores a Cl'~dilo oxtrn
ordinario do B:GGO$ pam premio e Impressão 
da obra que pretendam publicat• as lentos 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
Dra. Miguel de Oliveira Cuuto e Antonio 
Angusto de Azovodo SoJ1•0 e Indemnização 
ao Dr. Vicenta de Souza, lento do Externato 
do Gymnasio Nacional, pela publlcaciio do 
seu trabalho - RaslitJciçcTo ela PI'Ommcia 
latina -; fazendo as neccssarias opel'nçílos e 
revogadas as disposições em contrario, 

Gamara dos Deputados,4 de agosto do !003. 
-F. do Paula O. Guimarncs,·P!•o;!donto.
Manoel de AlcncaJ' Gttimaracs. 1• SOC!'Otario. 
- Tlwma,; Pompeu Pinto ..tccyoli, 2o Sccro
tario. 

N •. 111 - 1003 

Em vl!•tude do dispo~ to nos a~·ts. 35 o 3li 
do Codigo dos Institutos Officlaes do Ensino 
Superior o Socundario, appt•ovado polo de
creto n. 3.800, de l de.joneit•o do !OU!, o Sr. 
Pl·~sltlonto dn Ropuh!ic,1, om mensagem do 
19 do maio deste anno, solicitou o credito do 
17:250$, sondo 13:250$ p<Lr!! indemnizar no 
Dt•, João Vieira de Araujo, profossot• da Fa· 
cuidado de Dh'eito do Rcclfo, da tlcspeza com 
a impressiía dos seus tt•abnlltos, sugundo o 
calculo dn Imprensa Nacional, ntL razio du 
O:OOJA par11 2. 000 oxomplnro; dos dous vo
lumes tio Codiyo Pauul Iill"'l"""t"do, 3:G50.~ 
po.ra 1.000 exemplares do volume A llevis•ro 

n . 
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dos P1·occssos Jlmwcs, o ·1:000$ pat•a paga-' gerut cn.pitiiu de mure guet•t'IL. Jos~ Ft•au
!llcnto dos prcmius que lhe Juram arbitrados. cisco dtL Concoh;[u, purn tr!ltal' Jo sua itlUdo, 

Tonilo" Congl'e~ar:iio da Faculd:ulo do Di· Essa autorização app!II~ocou em dolbrl-
I'Oito do Rocil'o dolilwrndo qno as <lu ·s ob1•as monto a uma petição daquelle oOleial, cujo 
citadas so achnm nas condições dos artigos estado do moltJstla não ó de hoje. 
nlellcion:uloJ daqnr.lla lei, ó n Commissãu do TJ•os vezes J'oi ello submottido a inspecção· 
Finanças <lopat•ocoi' quo a propo.iiçiio n. 70, do saurlo, em 1001, 1002 o 1903. sondo tlecla· 
!leste anuo, da Cnmara dos Deput:ulos. soja rado sotrrm• do hemíple~ia Jate:•,ll esquor·dr,, 
approvada pala Senado. mas, conlbJ•mo tt lrupecção do 100!, ;cm tlºs-

.Approv:tdu este CI'c·dito, o Smmtlo 'te1•:lau- ordem da linguag~m. cst:tndo de posso in· 
torlzatlo no coi'l'ente ~nno os sog·uintes: tr1ra dos suas Jaculdu.tl•:~ mcntac;, a~seg<t· 

· mndo-so o seu rc.it~belocmwn tu rolat1 \'O no· 
Pnpol Ouro ospar,·(.} de. seis met.os. 

3 oxt1•:wrdina· Tem tido licenças par·a tmtamonto do sua 
rios · "G4J 07l~GD" ·S·iuo;nr,o saude; o o Con~rosso, po1· decreto o. 771. tlo· 

3 suppÍÓ1níin~ "· . ' ·· · · · ·· , do lO do julho do !901, J<t antoJ•izon uma de· 
tares .... :... 120:062.~912 seis mozos, com todos os vencimentos, igu:Ll 

2 ospociaes... 50:000$000 I.IOO:OOU.SOOO a essa !lo que trata a pl'opo.<i~ão. t · 
------- ------- Apozap das melhoms obtidas, ·a moles ia 

Total ..... S.Sl8:G3-l$GO•J I. 108:400,)000 
Snl<t das Commissõos, 20 elo agosto do 

1903,-l'l:/icialln Pamw, Prosidontn.-Jasln 
Cltermonl, l'Clntoi•,-R(m/ii'O Ba1'cellos.-Be· 
~'Wtlicto Loe .-J. .Joaquim da Sou; a,- n. 
CCf~le Na citado .-Sigi:mwndo GollÇí!l'CC:l. 

r·ROI•OS!(\o DA CA)L\IU DOS IJEPUTAPOS X, 76, 
DE lilil3, A ilUI~ SE UEJo'ECtl~ O PAI!ECP.U 
DUJ!RA. 

O Congresso Nacional J·esolvo : 

est~ dcelaJ•ada incuravel. 
Na inl'ormaçiio do Quat•tel Goneral da Ma· 

J•inha, tJ•ansmittindo ao Ministorio da Ma·· 
tinha a roqnorimento diPigido ao Congresso,. 
1,; s3 o seguinte: 

« Submot;tido tí inspecção do saudo, fol· a 
I'cspectiv:t junl<l do parecer que, <Lpez:Ll' do· 
soll't'OI' o J•equeronto do molcstia incm•avol, 
não so oppõe ao podido foi to, por tor o GO· 
vcrno, om sua sabedoria, lhe concedido con· 
tínwu• no serviço activo depois da inspecção 
aquo foi subJr,ottido, em 4 do março do unno· 
passado (1002). E' meu derm• inlill'mt~r que. 
sendo o I'oquorent:i um oO!cial com mais de· 
45 ano os de bons se~vlços na p:az o Olt guerra, 
como sareis sorviuo de vil!' pol;• f~ do olllcio 
junta no r"quorimonto, o al~m . disso oxor
condo com a possivelregularidu.de suas fnnc
çüos como commissaJ•io gora!, osclarocenclo· 
os assumptos .que correm pela socçiio a sou
cargo, paJ•oce-mo que a licença impetPada 
poderá do alguma fórma p,ooduzir-lhe. ai· 
gumt1s mclhoms, julgando, portanto, quo a 
sua protonçúo ostt\ no caso do ser a.tton-· 
dida. » · 

!Ma lnl'u!'!Daçiio ostú assigoada pelo Sr; 
om contra-almirante .João Jn'stmo Proença o 

juntas ~c acham a petição e .a fil do oll!cio. 
I'CI\ll'idas. · . 

Art. I.• Fica o PJ•esidonte d11 Republica 
:• 11torlzado a abri!• ao Miuisterio dn Justi~a o 
N'ogocrius interiuJ•cs o credito cxtraordinario 
do 17:~50$. sondo: !3:250,$para índomnízar· 
ao D1• .. João VJoíJ•a de Amu,io, professor da 
Faculdade de Uit•oito do Rccdll, do dospoza 
com a hnprossão do suas oiJrns-0 Codigo 
Pena.! Intet·pret:tdo-o-A Revisão dos Pro· 
ceosJos Penac:l-; e 4:000$ pa1•a paga!' no 
lllCSmo os premios que lho 1\JJ•am nrbit!'ados 
por <Jssos tt•Jlbalilos, tndo de conformidade 
com os arts. 35 o :16 do Codigo dos Institutos 
riB ~;mino Snpm•ior e Secundai'ío. 

.Art. ~·' Revogam-se as dlspoi•,·õcs 
contrarw. 

Camm• dos Doput~dos, ,j de agosto do 
1003. -F. du Pllltl" O. Gui,;wJ•,rus, Prosi
donte.-.lkwoel do Atonem· Gllil•llii'<Tcs, 1' Se· 
<J!•ett~rlo.-Tltom(l.: Pompa11 Pinto ..tcciolv. 
!l• Sect•etario. 

N. 1!.2-!003 

Foi presento tl Commlssuo do Fim1uças n 
Jlrl)jtosloii:o d11 Cttmam <los Do)lUta~os n, 80, 

·do cOJ'l'onte unno, autorizando o PJ•esldonto 
LlnRopulJI!cnn conceder sois mczos do licença, 
corn todos os vonclmontos, no commi1sa!'lo 

A Commissiio do Petições o Podoros da 
Camnm, om sJu parecer, diz o soguinlo: 

<< Tt•atn·so do um ftLVOI' 'o:<copcional, mas. 
attondendo lls lufoJ•maQões.dadas pelo QuartJ! 
General o ao li!cco. do ter o· suppUcnnte 45· 
annos do bano scl'l'iQoS p1•ostados na )lUZ o lllt 
guorm, O 11 Commis;ão de pa1•ccor quo soja 
dofori<lo o pedido.. · 

A Commlssi'io do l'lnanças nada tendo n . 
OjljlOI', C COIISÍIIOI'llndo que OSSO faVO!' OX• 
copclonal .i~ lbi feito pelo citado uocroto 
n. 1:1, do 1001, c CJUO I'tlZües do oquidudo ha 

.. 
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p~m qno s~j:t t•onomdo, ú do pat•ocor que a 
proposif;âo da Camm•a. seja. appt•ovada. 

Sala das Commissões, 20 de-agosto de IDO~. 
- .!. Joaquim. do Sou;o, rolntor.- V'icelllc 
Jlfacluulo. - SioisiiWi,do !:onçt~lcvs. - .THsto 
Cltm·molll.- IJenediclo Lllik. 

PROPOSIÇÃO !JA CA:\IAHA fJOS m:I'U'l'.\DO.~,N. 80, 
DI' 1903, A (Jl'E SI·: REFEHI' O !'AnECillt 
StPRA. 

o' Congresso Nacionu.l l'L\mi\'C: 

Artigo unico, ll' o Prosidontu dtt ltepn!Jlica 
autorizado a concedor• sois mczes do licença, 
com todos os voncim:mtos, a.o commi::!Slll'io 
geral ctLpitão do mar e guOI'l'll Josil Fl'o.n
cisco da. Goncci~ilo, para tt'atnt• do :ma. sande; 
l'ovog;:~J;:Ls us lli:o;posiQõej cm contral'io. 

Camnl'a dos Doput!~<los, li do agosto do 
190:~.- F. do Pmr!a O. Gu{mnrao.-;, Prcsi· 
dontu.- Manoef. ela A/et1CIIl' lillillllll'17cJs, to 
Secrctal'io.- Tlwma; }1ompeu l 1into t1ccialy' 
2• Soct•eta<"lo. · 

N. 113-1003 

A' Commissão do Finanças foi pro.lonte a 
·pt•oposiçiio n. Orl, deste anno, da CtLmat•a 
dos Deput:tdos, quo autoriza o Presidente da 
Republica 11 a!Jt•it• ao Minis\o!•io das Relações 
llxtm•loros os creditas do 100: OJO$. ptLpol, o do 
45:000.~, oul'o, aquello supplomontat' tlt'JJ• 
·brica 3•, e csto t\ rubt•ic~ i•, do at•t. 8• da 
lei n. 057, dG 30 de dozom!Jt•o do 1002. 

O Governo pediu o primeiro naq1wllos 
crodilo3, porque a ruuric:t :l• do orçamento 
<lo Mlnistorio do Extoriot• p~m o cort•onto ox· 
creicio-Extt•nordln:~rios no ln tot•iot•-foi ro· 
duzidn do II :000$, <;no a tanto correspondo 
tol'-so nclla incluiuo a dospcza com tolo· 
grammas pal'll o extot•ior, a qual, no oxoi'Ci· 
cio pllSsado, tinha consignação c;poel•l na t'U· 
bt•ic~ 1•. Actualmcoto ncha·SJ t•oduzlda a 
7:083$028 o o GoYorno pl'acisn r"zm• por sua 
conta.grand!ls despozas com ouras do consot'· 
vaçiio do caracter u·l'gonto no otllficio da So· 
crotal'la o com o augmento da corrospondon· 
ci~ tJ!ogt•nphlcn. 

O segundo credito tl podi<lo pelo Governo 
porque a l'Ubrlca i" do aotual exorclo:o, «EX· 
tmord!nal'ins no oxtcrlor•J~ devo estar esgo
tada, toudo llcado rJ<iuzlda om março ui &Imo 
a •l:03<l$047, segundo as contas da Oologncia 
do Thosourv Fo<iot•nl om Londres ; o o Go
verno allogn a nocossi<tndo do occorrer a 
diver;as dospozns ovontu~os, algumas do ca· 
t•nctct• rosot•vndo, o do attondor tl!•opt•eson
tnç~o oxtraol'<lluaritt dM Iognçiics, l'csul&anto 
dns visitas do navios <lo gtiOI'I'll unzllolros a 

., 

portos estrangeiros, algumas jtt foi tas o ou .. 
trus por fazet•, 

A Comndssiio do Finanças, conformando-se· 
com os mntiYos expostos pelo Govol'flo, o do 
pat'!Jc_m· que o Senado nppt·oyo uquella pt•o
postçao <h~ Camara dos Depu todos, 

Com mais estes creditas, o Sanado tcrll 
antorizndo no corrente ~nno os seguint<s : 

23 cxtt•:tot·· 
d.narios. 

5 supplo· 
'montare.~ 

2 especiacs 

Papel 

3.Gil :071$002 

.'!2ô:D6?A0l2 
G0:000$008 

Ouro 

S:•J00$000 

·15:000.~000 
l.l00:000$000 . 

Total. ........ 3,g!S:G3-i$G0-1 1.15:J:400BOOO 

Sala das Commissúes, 20 de agosto de 1903, 
-Fdicimw PenHa, Prosidonto.-Juslo Ohc1'• 
mouf, ReJa. tO I', -Ra;,tiro Batcell as.-Vicm1le 
ilfac!tado .-Siyismwulo Gonçalves,- J. Joa .. -
fJII~·~i/. de Sou.:a.-Bencdicto LtJite. 

PROPOSIÇÃO nA CA~fARA DOS DI~PUTADOS N. 96, 
Jm IU03, ,\ QUC SI~ lllmmE O PAllEDER 
SUPRA. 

O Congt•osso Nacional rosol vo : 
Al't .. I.• Fica o Presidente dtt Republica 

autorizado t1 abrir ao Ministorlo das ll.elaçOos 
ExtcJ'iuros os c!'o,liGos do 100:000$, papel, e 
do 45:000.~. ouro, a<liiOllo supplomentu d. 
t•nbrica 3' e este il ru!JI'ica 7' do art. 8' da 
lo i n. ~57, do 30 <le dezembro do 1002. 

Art. 2.' Rorogam-so as disposições om 
contt•ario. 

Cnmara dos Doimt~dos, 21 de agosto de 
1003.-F. de l'a11/a O, GHillw>·ffcs,Presiuonte, 
-Manoal de Alencm· Guimm·aes, 1° Secreta
rio, -Titoma,; PompcuP1'nto Acc(oly, 2° Socrc• 
tal'io. 

N. 1!4-1003 

A' Commi>são de Fin:tn~as foi presento [), 
proposição dn Gamam dos Deputados n. 43, 
do corrente anno, nutoriznnclo o Presidente 
da Republica a a!Jt•il• ao Ministorio da Mn; 
t•inlw. o ct•cdito oxtt•uot•dinat•Io da quun&la do 
1.840:806:).171, parti ncudh• ao pagnmonto rio 
concertos rc~lizudos o pot• so reatizm• nos dl
rorsos navios da nt•ma<in ·nacional. 

Esse credito foi podido ao Congresso cm 
Mensagem tlc ~6 do dezembro do anno pas
sado, so!Jt•c CXJlosicão do rospcctii'O ~linls· 
tro, . 

Os alluclidos concodos fol'nm con tt•nctndos 
nos ostt~loh•os da cnsn Lago & l!•miios, con
sistindo Olll Oul'llS do COUSGl'UCQãO naral O 
ohms do machlnas nos seguintes nuy!os: 
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cruzadores, Banja>nin Cmslcmf, 820:00:1$; 
Ti>·arlm1tcs, 415:41 OS; torpodJit•o 1'upy, 
J45:000.S; vapor Cct>•los Gomes, 440:598$250. 
.~ntm•io1·rnont~ tinitam sido autorizados 

.coaco1•tos a.tú 2.000:000$. os quaol fJram 
::t'J:t.!izados o mosmo ox~Jodidos om 850:000$. 

Para Olé:~ d.1masia o CongrJs;o conendou 
novo ct•ouito. Agot•a são podidos mais 
1,S40:800.l57i, cm q:rnsi totllirladJ, pa:•a 
plg-:unon to das u ~t·as q uJ so executam nos 
t.:!illll navios. · 

,\.. Commissão tio Orcamonto ri:> Camat•a 
rfos Denutados notott il'rogul:lt•idado em tor· 
S1l Culto o contract1 dessas. obras som prJ· 

· c<Jder Joi do nntoriza~iío da. despoza; mas, 
11~0 obst'lnt!3 concluiu por apt•csmlur o pr·o· 
jade do q 110 ~o tt•a !:1. 

A Comtnissão do Finanças ponsa quo o 
SoJnado não dove n\lg:u··lhc :> sua :tppt'O· 
v:açiio; pot·quanto muitas das obras con· 
·t1·ata·las tcem >ido J'oi tas, out1·~s esmo cm 
·aoda.mento o hontcm o cr•uzador Ba~ijmuin 
Of'lll.• tm>lj:t foi ootl'cguo ao Govomo, cm pol'
t'olto estado, touuo hontom mesmo pat•tido 
o1111 .-iagom para n Amor•ic:t do Not•to o Eu· 
w~. . 

Jl', pois, parJcJr rla Commissiio que a 
propcsição da Camat·a dos Deputados SJj 1 

·11(>-JI'O\'Il.da. . 
.. Arloptada a Pl'oposir,iio, os creditas anta. 

ri~nrlos neste nono pelo Senado sm•fio os se· 
jjtdnt~s: 

Popc! Ouro 
::ll ox"tt'll.ot•di· 

on1· los ...•. r. •. Jú!:478.~2G3 8:400.~000 
. l5sllpp\crnen· 

i;...1res • • , • , 226:06~912 45:0008000 
=<c:spe:.cla.cs., 50: 000.~000 1.100:000$100 ----.. --

___ .,. ____ 
'.l"'o~itl. ;, •..• , 5. 7GS:.J.JI$1i5 1.153:400.~000 

S.JJ/11. rias Comrnlssõcs, 2u elo agosto do 100~. 
· -li'cliciam l'emlll, pt•osiuento.-.T . .Totrquim 

1?e :SD1>~:a, rolu.tor.-RamiJ•o Barcellos.- Vi· 
"'"~o. J/~clrado, - Sigismundo Gonçalves,
Sm-<rlicfo Leito.- .Tusfo Clrmnont, · vonc!ao 
c ~111 voto om sopamdo. 

1'0TO E~l SEP,\l\ADO 

O nrii. 2', do doct·oto n. 7·ll, ile 2i do do· 
.zemJJrll rle 1000, alltot•lzou o Govo••no 11 
rie1poJnc.ior 1110 2.000:00Q~ d~s quantia; a 
l'elca'llal" rio Bltnco ria Ropublica, em. paga· 
m ~n-:to de su~ divida, com o. concerto dos 
IIIII.Vi()S ,,a At•ma.drl Nacional. 

Servi nrlo·.>e .dessa autol'lsnçfLo, o Oorot•no, 
SO:JIIt-.bJ'il' COI! Clll'l'O UC!:t,CJIDO dPVOl'ill to I' foi to, 
rlll'iris ~110 so t1•at~t va do uma olrra do multa 
ro=>jre>ns::tbilldado u q1ro la cu~tar ai'UltadL,si· 
ffi::tllllllttia, contt•actou (1) aquollo concot•to 

com a cas~ Logc & lrmã,os, sob o prõtoxto do 
quo a lmpot•tancia a quo se rofot•,a aquelln 
uutot•/zação estava no B:tnco da Ropubllca 
om inscrlptjõo; do 3 %, o as obt•as só podiam 
m:confiadas a algum constructor quo. ostJ • 
vosso om doblto para com o dito banco, visto 
o pagamento tot• do SOl' foi to por jogJ do 
wn~s. · 

Jlssa falta do concur1·cncia, om um t•ogi
mon do responsabilidade como doi"O sot• todo 
o regimcn republicano, não pólo constitui!• 
praxe a•lminlstt•ativa, ombot•a so alloguo 
como justifi.eatlva aquo!lo lll'oloxtj. 

A lOm do.<s •, irrognhlt'id:vlo, pot•llm, :o .Go
vet•no oxcodn:t a autorização legisiatil':t, pois 
cm voz de fazo;• o contracto sómeutc ~tó ~ 
impot•trmcia do 2.000:000$, como oxprossa· 
monte limitou o citado dcet•eto n. 743, ox· 
cedeu-a em mais 1.840:806$571, p~m o, que 
não estava autorizado. Asslm,om voz do to!' 
coo tt•nctado obras ~ómonto n~ lmportancia 
do 2,000:000$, plra o q110 ostava autorizado 
cont1•actou (1) as ditas obras na somma do 
3 .8.JO:F05$57l. . . 

A Commtssão do Orçamento da Camara· 
dos Dep1II:t.los •ontt•ou cm duvida si o Podot• 
Legislativo consultava devidamente os intor· 
esses publicos confi~dos no sou zelo, sanccio· 
nando gravo it•t•ogula~·i~a•lo como ostl,. qual 
a do ngent3.> da admlnlstt•nção publica· auto· 
t•is:trom desposas som previa autorisa~ão lo· 
gi~lati•:a, mal teve do cederá circ1unstancia, 
quo occorro neste caso. do que os concot•tos 
autoriz~dos o foram merlinnto CJlltt•:tcto, os 
<Juaes obrigam :1 Fazenda Nacional, visto 
nellcs não existirem vícios que os nuUifi· 
quem.• · 

Mas, em primeiro Joga1•, para a execução 
dessas obras quo montam il olovnda quanthL 
do·3.849:800$571, não constaquo tivesse ha· 
vitlo contt•acto, talvez nem .antorisaçiio ·CS· 
ct•iptu, simples ordem vol'b!ll. As succeslivas 
ordens para execuciio das divot•sas obt•as tb• 
t•am rhdas o.m pt·~zos ditfJt'ontoa, violando 
talvez o disposto do art. 2' do decreto nu· 
moro 10.145, do5janeil•o do 1889, som orça. 
mentol detalhado! e oxactol, pot•quo o Oo· 
vot•no julgou ·suffiJiontoJ os 2.000:000$ 
votados polo Congres.;o em· .1900, tanto 
que niio po:llrt mats; a 17 do sotombt•o do 
anuo p:tss:tdo declara ao Congr,>sso que os 
2.000:000$siio sufficlontos, '(lodo mais 85 J:OOrJ.~ 
o agot•a olova o podido a I.8!0:80ü$571, c1uô 
tambem se!•:io insufficiontcs, porque só. ns 
obras do Bunjamin Con.•lant avaliadas om 
820:800$ Cltst:tram muito' mais o ainda fa.l· 
tam as ob1as rio. Trrpy, do Car·tos Gome.•, do 
1'i1'Urlenlus, e 21:2PS$021 quo o Govot•no devo 
do ob1•ns foi tas antiil'iormonto. · 

Em .iog11n.Io ltigar, a~coitult hypotheso nüo 
pt•oyn·.la do tm•cm ~i~" os concot•tos autor!· 
z:ulo.J mo.lianto CJIItl'.~ctos, n~o sod vicio · 
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<tuo os nnllifica o facto do nfto estar o Go· 
vot•no autoJ!zn<lo 11 fitzel· o~? 

O contracto feito ]101' delegados, gestores 
ou mandatarias 1ó ~legitimo o valido quando 
as· pnt~os contraot.nntcs, os t!clogados, os 
~ostot•os ou mandatarias lcmn poderes cs]lC· 
cit;o; ou autorimção oxprcs,:n pnt a fazei-o. 
O Governo só estam autorizado a fazer o 
contracto ntó a gnantit1 do 2.000:000$; OX· 
cedeu essa quantia, foz pot• conso~u.nto um 
contracto nuiio, pn1•a o <tmti r.ão cstava·dO· 
vidnmonto autorizado. 

A jut·ispt•udcncia que acli:t valido 1odu o 
qualrtuor contmcto feito pnlu Governo e 
obrigntot•io jla"'a a Fazenda Nacional, so111 a 
pJ•évi:t autoriZ!Lção do Poder Loglslatiro, <l 
perigos11 o subvcr;iva p:tra. c;tc Poder. 

Si as obt•a.; que mo~ivaram o contracto ou 
a autorização cm questão eram impt•cscin
<liveis, como natm•.•imonto deveriam ser, o 
Governo; antes llo :tutorizai-ns, do\'ia. podh· 
a competente autoriza~1io lo~islntivn, mas 
nunca ·mnndm• fuzol-as som ess:1 autot•lzn·ç~o. 

A' vista do OXJloSto, sou de parecer que o 
cJ•odlto pc1Jido s3ja rojoitndo poJo Senado, 
i!quitlanilo as partos in t'orossadas cs seus di· 
roJtos perante o Poder .Judiciario, cumprindo 
o Governo o disp;;sto no art. 1·1 do decreto 
n. JO, 145, do 5 do janeiro de tssn, sondo 
responsabilizado o t'unccionario quo illegnl
monto ordenou ns ol1rM p:t~a a> quac; não 
havia autot•iz~.çi\o le~i>hliVll.- Ju,lo Cltr>·· 
?l1071f. 

PROPO~IIÇ;\o ll.\ CA:'IIARA -DOS HP.I'VTA!lCS, N.34, 
llE 190:1, 'A QU~ sg mFP.IlE O l'ARECU\ 
~UPRA. 

O Congresso Nacional r~solro : 

quo nutoriz0u a crcarao do mlltt mt 11wis C"G

lonitts cD!'I'Cccionacs llal'tt ,·cluzbilitaçtio, ]le{u 
l1'C!ballw e ÍllSll'llcr.rTo, dos 11Wruligos t•tllidJs, 
"'aoo.btmdos oH vadios, wpocil'a.~ e mclwres 
"'iciosos. 

Pol'tanto, não 1om mais razão de SOl; o 
Jll'ojecto cujo intuito ó dar rcmodio a umn. 
necessidade do ordem publica j:t ottondidn. 
polo Congrc~so Nacional, pelo que é a Com· 
mis~no do ptlrccot• que soja cllo t•ojoltado. 

~aia dn.s Commissõos, 27 do agosto do 1908. 
-J, M. ;llelctlo.- Tlwma; Del.fmo.- J. L. 
Coelho e Campos.- A. P. Nogaeil'« Accioly, 

1'110.Ti,C1'0 DO SE~ADO ~. ~8, DI·! 1002, A QUI! 
. REI•'EHI~ O l'AHEC!m Stt•RA. 

o· congresso Nacional decreta: 
At•t. 1 .'E' o Poder Executivo autorizado n. 

fundtlr co!onius corroccionacs para adulto' 
do ambos os sexos o colonias correceiouae.; c 
do Jlrecaução para wonoros, iguulmonto de' 
ambús os sexos. 

§ I, As colonias eo1·roccionaos para adulto;; 
do sexo ma1culino dovorão sol' sempre an · 
noxns ás eolonias militare.;, a c•rgo do cujo; 
dit·ectoros ficarão tombem. 

§li. As colo o ias corroccionaos par.\ adultos 
do sexo fominino deverão ser sompt•o situa· 
dtL; fóJ·a dos centros do população. 

§ 111. ,\s colonias corrocciJna.os o de pro· 
cauçiJo par:t monot•cs do sexo masculino de
I'Ol'ii.o t:1mbem sor sempre situadas fót•a do; 
cuntros do população. 

Art. 1.' Fica o Pt•osldcntJ dtl Republico 
. autot•izad>~ anbt•it' ao Ministot•io da Marinha 
o credito oxtraordlnat•io do l.S40:80fl:S571, 
Pnt·a..ncudil' ao plgnmonto do concertos' t·o~· 
lizados o por se rcaliza.rom cm diversos na
Vios da Armndn Nacion~l. 

·Camnt•a dos DOJIUtndos, 22 do julho do 
1003. -· li', de Paula O, Guimm•,ret, Prosi· 
donto,-Jfonoel do Alonca>' Guimal"<7e.<, ]o So· 
crotll.rio:-2'/iom.:t; Pompeu Pinto Accioly, 2o 
Secrot~l'IO. 

§ 1 V. As eolonins corroccionacs o de pra· 
caução para menores do sexo feminino po· 
doJ•ão sct• dentro ou fóm dos contt·os· de po· 
rulaçii.o. 

Art. 2.' Os adultos, llo sexo masculino, 
condomnatlos 1 colonin cort•eccionai serão, 
do proforoncln, ompregados nos serviços Q 

t1•abalhúS do. colonia cm que estiverem ou du. 
militar n qno olln for annoxn; c; na f~lta do 
taos serviços o ll•abaihos, sorvit•ão o traba· 
lharão como auxiliares dos colono> militares. 
mediante as condições que entro oilcs l'orom 
ajustadas, com nudioncia o o.p·provnção do 
dit•ector dn colonia militar, 

N. I 15;.... 1903 

Paragrapho unlco. SI, tot•minntlo o prazo 
da l'Jna, o liberado proferir fica~ nn coloni:J, 
o dtrectoi' podor:t ooncohcr-lho toJos os ta· 
vot•os garo.ntidos nos colonos militares. 
desde que, poJo bom comportamento du· 

Foi pt•oscnto :1 Commissüo do Justiça o Lo· r~ntc o cumpt•lmcnto dn pena, o Uberado so 
gtslnço.o, para omitth• sou parecer, o proje-to houver tornado 'digno' do taos favores. 
do Senado, n. 28, do 19J2, dispondo sobt•o c Mt. 3,' 0> ~duitos, do sexo feminino: 
fundaçi!o do coion!as coJ•t•cociono.os o do pro· condomnados :t colonia cot•rocoional serão 
cauçiio. empregados cm trabalhos agricolms o hortl· 

Sobro n mntoria do pt•ojccto Jd providon- colas na industria do leito o criação do W!i· 
clou alo! n. 9!7, do 20 do dozombt•o do 1902, maes' domostioos destinados d alimontaQiio. 

·.:• 
-- ~ . 

"' . . ' . 
<? 

;l 
··· .. 

.'\)' 
) . 

·.)' 
.. I 

I 

I 

' ' ' ,. 
. -~ .. 
. ' . I 

~.1 . ' 
' ·' . . ,., 

. ~-i 
" '. .~ 

-~:';j ..... 
.... ..:: 
·-~ 

.• . 
·) 

' ~( 

·: ·• 
. •4. 

·:.r 

._"r I 

. ~:1,' .,., . 
. . ,_,, 

.--~~'· ·. ...... 
. -~ I 'O' 

., 
. ·- ' 



246 ANNAES DO SENADO 

"\1•t. 4.' A's colonías col'l'occionaos pnl'a A!'t. 8,' Os pais ou tutoJ•os do monoPos, 
menoPos do sexo masculino sr.rüo Pcculhi· do ambos os sexos, viciosas, com ímpulsivi· 
dos não só os monopes coudomnados a cum- dado irresistivel parn os .cri mos contm as 
~r.rorn sonl.onça, como lambam os physic:.· pessoas o a proprioda.do ou com habitos pro· 
JUcnto ou moralmont3 n.bandunndos quo ha· vudos do Jll'ostitniçüo, nilo sendo JIOr oiToitu 
jnm rovoiado impuJ.;ivida<ie irl'csisl.ivel plll'll do molostla, podorlLo intomai·os nas colo· 

• ~s crime; contJ•a as p~ssoas ou a pl'uJll'ie· nins do Pl'Ocnw:ilo ou col'l'cccionuos, do nc· 
· .Cauo, ficando estes scpnr''ldos dilqncllcs. om cordo com as discriminações ostitbelocidas 

<lous grupos iDCIJntmnnicnvois o, om cruln. nos art.s. 4~, 5", 0° o ii) da. pr:1~onto lei o 
1.m1 ·destes dons gr•11pos, separados por• proonchondo ns so~uintos condir,llcs:- I'O• 
idades. quOI'imonto 1L dil'ccçno da colonia; ordem de 

Pnrngmplio unioo. Si o menor conde· internamento poJo juiz <lo or•philos, com nu· 
IUnn.!o cumplctal' 21 n11nos do idade antes da diondn do Clll'ndor, apponsn ao roquoPi· 
e.1plra.çTLo da pena, Sül'iL posto om libor· menta, remunoPaçilo pccunial'in 1L colonia, 
dado, ,; houver d11doJ provas positinvs du si o pac, o tutor ou o mono!' possuir pa1'a 
l.'Og'OtlO.'a\ãOj O, no caso CO!l&l'al'ÍO,SOl'iL intOI'• i:lSO l'CCUl'SOS, 
narlo, p~Ll'a cumpri!' o l'Osto d11 pena, cm ~r. O p:re ou tutor, pnra obter n ordent 
prhfio onde haJa t.l'ab:tllio, prefcl'ontemonto do intorrmmonlo, pPorinzira, poranto o juiz 
~~rico ln, ou om colonitL coi'l'occiunai para com audiencia do curttdor, a p1•ova do estado 
a.dri!tos. · mo1•al do monor com o tosr.omu11ho do ll'OS 

Jl.rt. 5.' A's colonias do Jll'CCIII!Çlio papa pessoas ídonoas, poJo menos. 
r:nenuJ•os do sexo lllii<Culino sor-~o l'OcoJ!hi· ~ 11. O pao ou tutor tl livl'o rio retirar, 
dus os mcnore.-:; physit.::tnw!H! uu mm•tL!mcn- n ·r,odo o tornpo, o menor du. calunia, me· 
t() a.bandon<Ldus o, dlll1l'ufcJ'oncia., os viclo:-oos, diante requerimento n.o director da colonia 
licilllrio estes sopamdos d;Lqucllo> om dons o novtl Oi·dom do juiz, com anrlioncin do 
pnpos incomrnnnicanis c. cm cadtt un1 cur:11!0r, appons:1 ao r2quel'imento. . .. 
i<JsGos dous grujHJ.;, sopal'lldo< JlOI' illadcs. § III. O tiil'ectoJ• da colonia sm•,t obJ•igado 

Para.gJ•aphu nnico. Si o menor vicio:5o o. rPcln.mn.r pm'.1.nto o jniz cum audicncia tlo 
colllFictar o.; 17 annos som dar pr·ova' jJJ· curat!"l' u. l'Jlil'Uda do mono!' inr.cpuntlo, a 
·sit!vns Uc rcgoncl'aç~fto, SCI'iL intm·n .. Jo om rcqnerimcnto U.o pao ·ou tutot•, ai nu /1111 do 
eolonin. cor·rccciun:d para. monoros. :'OgnrHlo ffiPZ tle intOI'llrtmento Vl11'i0cat• que 

Art. a.·l A'::~ coll,niu.., CIJl'l'occionaos pat'<L ns J•azür.s n.llo~ad1L~ pat•a. o intet•n:uucnto 
1nonol'CS, do ,;o.<o frmlinino, Sül'i\o l'OIJu!iridos. nã0 oxi.>t.om, oulo;o <Jll:ll'Oconheç:L rjUO o!las 
n5o s1J u.:: monul'O::l condemnado . .:. a. cumJH'it' tlt.Jixett•am do oxisr,it·. 
sentcoçn., eomo tamlwm us physicamonte uu .lrt. o,o Os menot·as, tin ambJS o:-:. :,cxos, 
lllUI'almonto abautluu,~du;;, coni halrit.os pro· que nüo ostivol'om "·cumpri!' sentença, bom 
yado; do Jll'uStitlliçfw. não .-ondo por oll'ci r.o como os pl1y.~icamon ~o ou moi'ahnlliiiO alJrln· 
de rnolcstia, ou qno lwjam l'OYCiildo impnl· rlonadus quo nfw soj:•.rn.vieiusos, r ruo nito to· 
si'VId:l(Jo il'l'osisr.ivoi P'"''' os Cl'imos contra nham impulsivitiado il'l'risistivol P'"'" os cri· 
as pesso.,s 011 prl)pt•hdado, tlcrLndo ostwJ se- mn~ contJ•n, a.~ ph:;som1 ou ~~ Jli'OIWioJn.tlo ou 
Jrtt.mdus daqnollo' em d11u; grupos incommn· quu nilo so <loc!ll n imbitos pi'OvttJos do Jll'OS· 
ni(J:~vci , c em cada um destc:l dous gt•upus tituiçü.o, porlor'Üo,scr t•nth•tulo:-:~ da colunin., a. 
so]llmKlos pOl' iJarlcs. I'O(JIIOl'iillonto do pessoa idunoa, Jll'incipai· 

Pmngrapllo uoic.,, Si o menor condomnado monto si poss11ir ou tiiJ•igil' est;tiloiocimonto 
cDmJolctill' .~1 nnuos do idario nnr.os da ox· agl'icoln ou !m!ustpial, com urdom njJponstt 

llil'aç·ão Ja ponu., S01'<1 posto l'm lib~rt!ndo, si do juiz c an.!icncia do l~tu•.:t.d~n·, pJJ'tLnt~ os 
lOUVO!' tiO.du pl'ora:-1 positiYns do t'Cg(lnnt•a· qmtos a pesson. nssigníll'h t1!l'JU1> itS~ttrnindo a. 
~[(.o; o no ct"u contl'~r·io. SCI'lt !nCoi'nado, posponsrdri!idatle dtL or!no~ciro o instrucção 
pu.r.L cumpi'Íl'. o rcsr.o dn JlOntl, om prisiLO do menor• o J•orribuiçiio pccunhrirl dos sous 
ortdo hn.Ja li'abulho, prcfepontemonto ·agri• serviço.<·. 
coln, ou rrrn r:o!onirL currr;ccional para adultos. ~ L A l'dr·lhnir;iio pocunitLI'irt sortl ~t,ius-

. .1\i't, 7,• .\'s cJ!onias tio Jll'OCtLUQilo par" tnda com o ,lub o o cm·ador, dopu!.< do con
::mcuoros, tl<rsoxo fnminino, >Ol'tLO l'o"o!hldos snlr.ado o rlh•oc\Ol' da colonia sobJ•o a capaci· 
<li lnon~I·es physicamcnr.o ou moPnlmonto dtLrlo tmballmtiol'tl do mono!' o o sou importo 
:<~brtndonados o, do jll'el'ol'cnciu, os ricio<os, depositado om Caixa Economica fodol'a!, pal'lL 
flcant.lo os tos sop11'ndos da<JUO!Ios om duns sc1• ontl'cguo tLO mono1•· <jUIIn,io llttingil' 1t 
gl'U)Ds inoommnticuvcls u, om C!ldrt um !lltliOI'idarlo, · 
dos tos deus gJ•upos suptLrr1dos PJI' idades. ~II, Alrlm ditS ponas om quo incol'l'Ol' po1• 

Pnt•agl'tLPilo un!co, Si o mono!' vicioso m~os (ratos; a pessoa quo rotiPou o monot• 
ClODiplotm• 17 annos do idauo,sem da!' pror"s da colonia, s! oiro so dosohPigar du l'OsponstL· 
}loslli vrts do rc~onoraçOCo, sortt !ntor•nudo om b!iidar!o n:;sumida pol' força do lll'~igo supra, 
~~i onia corrccional pnra monot'CB. incor!'Ol'll M rostitulr,iéo do mono1• :t co!onit1 
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·O cm unm multa do 500$a 5:000$, arhitl'ada 
pelo curador, a qual sm·•t depo;itnda em 
Caixa Economica federal, )Jam sor entregue 
ao menor qu!\Odo at.tinglr a maioridade. 

§ 11!, E' livro do restituir o menor 11 eo· 
Ionia a pessoa quo clolltL o retirou, com a. 
comliçüu,. porém, de fnndn.moutat· pt•,lVia
montu us ruziJo.> dos to acto om documento 
osct•ipto no ,iniz, o qual poder~. com 1mdien· 
c ia do cnra.dor, chamat• tL pc~~oa tt snu. Jll'C ... 
sonç•L pai'IL maiores esclarecimentos, sujei
tandO·IL ~ mult11 do pat•ag1•apho anteriol', si 
para isso Jtouvc1• motivos. 

Al't, 10. Os menores ost.rangolt·os, de am· 
bos os sexos, qno não estiverem 11 cumpril' 
sentença por crimes gravas contl'n. as pos 
.soas ou a JH'oprledarlo, poderão sm• retirados 
da culonia :p >I' quaJ,Jnor pessoa, desde que 
os\11 se apre~ento ao juiz otncialmonto a110· 
nada pela antoridatln consular do paiz do 
mnnor o p·m·anr.o o juiz o o cut•a.llnr a,;signc 
tm•mu, as;umindo 11 respoo~aiJilidado de ro· 
]Jatriar o menor o apt•cson í.e p:Lra isso, na 
uccasiüo, o h1Ihoto de pn>S'I{(om. 

· § L Si a pessoa q uo t•oti I'OU da colon ia o 
mono1' par~ u repat1•iat• i!!ut!ir a re;pons:L· 
bili lado nsstmü\i<L por força, trü a.l'tigo :mpt•tL, 
ou não su justifica!', caso o menor flquo cm 
territnrio bro~zi!oiro on a el!c volto, incor
rcr(L na mult11 <lo 5'10$ a 5:0011$, arbitrad11 
.Palo curadot•, a q111tlro1'ot·ter1\ em heneficio 
da eoluní~ do ando o monot• sahiu o onda 
SOI'IÍ novamente intorn11do. 

§ 11 Para os dcvitlus efleltus, sompi'O que 
na eolonia se oll'ootmn• onl1'ada, s1Litida "u 
rotirulla. do menor cstt•angoiro, o dil•cctor da, 
colunlil otnoiltl'll IL autortdado consular tlo 
palz a que pertencot• o mono!', 

Al't, II. N:1s culonias cori'CCcion:tos c do 
pr•ocauçã.o pal'i~ Jlll.lnOl'OS, do ~.k1 :-W m:\s~nlino, 
:::ol'iio mínístl':~úos, ao ·pal' d:t mn.is rígorostL 

"otlLteação, pt•incipalmonto os conhocimontos 
Jll'Micos do agl'ioultm•" cm todos os seus 
r1m1o<, <lo zootochnla o das indust1•ins c olll

. cios que lhe são col't'clntivus, do modo que 
tlqnom os menores prop~rados p~1·n so fixar 
nos campos .. 

Art, 12. Nns .eolonins cort•oceionnns o tio 
pl'CCllllQiio pn.l'lt.monol•os, do sexo l'omininu, 
set•1io mini~tra<JOj, ao pu• ela mais rlguros:L 
oducaç1iu. priuclpalmontc os couhecimontos 
praticas do jardinagem, horticultura, cul!na· 
l'Ílt1 lavagem, ong~Jmmu.úm•a., co~l.m·n.. hy
giooo domio!llaria, hygtono infantil o oco· 

. nomla domestica, do modo a pt•opal'ar os 
menores para a Tida da fttmlt!a, 

Art. 13·, Excepto o vicioso não t•ogcno· 
rado, o que conservar 1\ioda impulsivldaclo 
it•t•osidtivoi para os ct•imos eonlt'll a~ pessoas 

-o n propriodatlo, o que ostlvm• cnmpl•lndo 
sontonçtt, o quo não honvot• perdido os ha
oltos de :pt•ost.ltuição, podará ser transl'ot•i<lo 

para internato, puiJiico ou pJ•Ivado, do arto~ 
ou otncios, todo moncl' que t•ovolar vocac;ilo 
superior Jlnt'a lJI"ltJUCI' 1•amo <lo art" ou do 
oillcio quo n1Lo'sejiLJII nosin;ulos n11 colonia, 
desde que a arte ou oiT!ciu não scjn incompa· 
ti.\'cl cum ;~ suo. sautlu o constituiçtio Ol'gtt
ntca. 

Arí .. l•l. ·\s rondas do ea1llL eolonia serão 
ltPPlica.das no custeio da col~>nia o com asso
bi'ILS, Si 118 itoUVOI', SCI'It r.ondtituido jll~tt•imo· 
nio em fuvot• da colonia, 

At·t·. 15, E' direito dos ;.:·uvm·nos cstn.dtmns 
c munici}Jaus funll;~J·cm eulonia~ coi'J'Cciunaes 
o tlo jl!'Oeaw;ão pam iuluJt,os o monol'os, llC 
ambos us sc~os, coml.nnto que sej•tm resjJOi· 
bbs 11; disposições d11 Pl'e;ento ld. 

AJ't. Jcr, COI'I'O ILO ~OVOriiO li <filO pértcn
COI' a co\onin. expedir os nceo~s:U'io~ l'Cguln.
mcntos, som altct•a.ç"'J, porém, <las b:tses da 
presnnto loi, o moilific~tl·o; sempre rJuo, p11ra 
os meilloJ·at', lho foi'Ol\1 feitos ropat'OSJlO!o 
ui~ector da eolonia, 

Mt.. 17, Fi>!a livro aos particulat·es, sln· 
~ularmonto 011 1\ssociatlamonto, l'nntln.rom 
ostabe!ocimontos dcstioadns :\ correcçrw <los 
mono1·os viciosos, com impnlsividlttle il'l'e
l'isti vel para. os ct•lmo~ cont.rn. as possut~s o n. 
Jli'OJll'ie,lado ou com lmh1tús provados do 
prostitui<;iiu, comt1tnt.o que snj:tm t•ospoitn· 
<ilts as clisposiçüos desta lei, roliJt•ontos á 
locn.lização dtts colonias o t\ hlado, tt separa· 
ção u ü educação' J.os monot·os, 

Al't, 18, A inspecção o fisclllizaçiio do; 
o.;t,~hülccimonios pai'T,icularos, hom como 
tias colnni11S c . mais cstah,lccimontos pu· 
blícos tios ti nados ti c<lnctl(ão o insti'Ucção 
dos llJcnoros, de :~mbos o.; sexos, cumpotom 
nos .Íllízus o curadot".~S do Ol'ph;io8 1 !lologn.do:; 
üo h;rgionn o assistoncia. puhlim~~. os ctun.os, 
nos casos do inlhw;iio <1·.1 jH'osonto !ui o seus • 
L'cguln.monl.os, ropi·osout:t.t•ii:u ao :.çnverno a 
<J\10 pm•tencot• a cu!nuia ou sob cuj:1. ju· 
l'istlic.;ão estiver o estalielociruonto JliL!'ti
cuiM•, 

§ 1. A in;pecção o fiscalizar;ão Sú oscon· 
dot•iio tambem aos mcnuros cutllJll'chom!idos 
no al't. O•, 

§ II, lntlcjlendonto do <lolognçi'io officlnl, as 
col'porltQõos constitnidas <lo pessm\S ldoncas 
com o nm do pt•opag.u• os p<·incipios do mo· 
t•o:t, do nssistoneia ou tio hyglonu, desde que 
sujam pc!J governo todural, estadual ou 
munídpal oonsitlcl'ada do nt!!idaúe publica, 
ficam auturiz:tdas 11 vbitat• as colonias, bom 
como todos os ostttbolocimontos, quor publi· 
cos, qum• privados, dostma .• os t\ otlucaçlio e 
mstt•ucção dos menuros do ambos os sexos o l\ 
t•oclamat• junto ao podo\' compotunlo contt•a. 
us \l'I'OUUII\l'ldados quo uollos oncontra\'om. 

At•t, \0, Cabort\ a acçiio puhllca om todos 
os casos de vloloncia, om got•al, o attontados 
ao pudot•, ]ll'atlcndos nos menores, so11do o 
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ANII'AES DO BE~ADO 

~utor do attentado 0~1 da vlo!encia, si ost~ credito, o não havendo, portanto, embaraço; 
iOI' gravo o. som razao plaustvol, immedla· á sua approvaçiio pelo Senado, roqueiro o,. 
t11.mentedomlttido o inhabl!!tada pat•a oxor- V. Ex. que consulto a Gasasobt•o si poi•mitto· 
cer qualquer fuocção publica. quo süja d!ldliJlara a. ordem do dla do amanhã. 

Art •. 20. Revogam-se as disposições cm a. rofet•idlfl!l'OIJOsição, indopondonte da dls-
contrat•Jo. tt•lbuição do avulso do parecer. . 

Sala das sessões, 29 do outubro de 1!102.- con~ultado, .o Senado concedo a dlspans·l. 
Lopes Tl'ool!o. 
. E' lida, posto om dkcussão o sem debate O Sr. 1\lortlns Torre• (•) -· 
approvado ·a requerimento constante do sc- Sr. Pre~idonto, direi poucas pai!I.Vl'as, jlOi~ 
guinto : quo não <l meu intento rouiJat• po1• muito. 

tempo a attenção do Senado, · · · 

N. !10-1903 

No tm,iecto do minha casa,· int~t·pollado· 
POI' ami~os, tlvc occasiãa do obsot•n1··quo 
no resumo do meu discu1•so, bontom aqui' 

llronunciado, al!lis feito, t•cconheço, com ·~ 
Foi presente ti Commis;ão de Justiça 0 Lo· ntenção do rop!'oduzil· nquillo que aqui disso i 

gislação a proposição da CamaJ•a dos Depu· oxl8tom topicos que precisam SOl' csclal'Oci
tados n. 10 do 1900, •loto!•minando qno o pe· dos. 
nl10r ligJ•icol• sobro J'ructos comprobendides Não censul'o, St•, Prosldcnto, tt quem fez 
na hyp~theca opera seus ctfeltos cm relação esse t•esumo, porquojú deo!twci que, lendo-o, .. 
~ tm·cou•os, mc;mo QUitndo não consentido 0 obsot·voi que a pcssotl que c foz te~ o a intm
~ullor pelo cre1lc\ hyp thecnrio e outras ~iio do reproduzi!' o que aqui úisso : consut·o· 
tllsposJ~oos a respeJtu. · mo antes, poi•quo,ftlllfmdo, bontom,nind~ sail-

0 projecto da Codigo Civil (parto especial uma emoção profunda, talvez mo.exprlmi~so 
livro 2', titulo 1 O, scer.ãa 3•) tratando u~ mal, lt1lvez não mo fizesse compmbendiit•; · · 
:penhot• agrícola, consigna doutrinas sobro Da lt•ilmna do Senado, fallnndo hqjo, niío ·I)'· 

. eite ponto, diversas, sob pena donulÍidado. aos S1•s. Sonadol'esquo poço, mas ao publicór 
A maturi~ ~ de si gravo ·, a ~roposiçíio cspocialmonto ao . povo do Nicthol'oy.- que 

attondo de Jit•eferencla ti sltuaçuo difficil aguu·do a publícaçiTo do meu discut·sil; o 
~Jue at~avessa. a <llns;o agt•ico!a; 0 projcct~ qual flu·oi, depois ·do po1• mim cowigido,. 
<lo Cod1go Cml procura mais quo tudo •a· t·ept•uduzir em totlos os ,iomaes de grande· 
:raatir o credito hypot!tccarlo que indirec't:.- circulação, porque só assim·o pova sabor!!, 
ZlJanto ó o credito mosmo d111;1voura. qual foi a minlm intonç.ilo c o que disse, 

Em taa; circumstancias.- parece que, oro Sr. Presldnntc, V. Ex. ó tostcmunhll: · 
·voz do qualquer solução dollnitiva aduptan· ocular de que, ao assomar á tribuna, co .. 
tia ottr.-,joitanuoa propasiç[o, mollioralvitl·e mecci declarando que niio vinha 1\1zor um. 
S<Jril a~unrdar a discussão do' pt•ojocto do dlscm•so ao Senado, . quo niio pt•ocistwo; 
C:odiga Civil para. neste se row!vor sobro 0 c:<lliblr provas pm•anto esta alta co1•poraçlio 
,a~nmpto, pam firmar as proposições que avançava, 

Entoud~, portanto, a Gommlssão 0 é sou mas que slmplosmonto vlnha. prestar um:; 
P<~I'Ocot• : que a pt•oposiçiio, de que 80 truta depoimento~ . 
jf3.ifl. rell!o\tida á Commi!!Siio Especial d~ Roalmonte, Sr. Prosldcnto, ·ó cstt•anhavel; 
Codi((O CJV_!l para, aprociando.a, t•Jmal·a ·na este mou acto, porque· esse depoimento · 
oons1deraçno que met•ocor. devia eu prestai' no lnquerlto.; maso'como• 

.Sala das Com missões, 27 da agosto do 1903, estavn o estou impossibilitado de sor testo· 
-J: L, Coellw 0 Campos.- A. P. Nogueira mun!1a neste lnqucrito, porqu~ a viuva e· 
•\c::c•oly.-J. M, Jllct~llo.-Tltomo: De/fino, todos os filhos do assassinado 'me constitlii· 

ram seu a1lvogado parti promover a acção· 
~ 81•. A, A.zeredo-Sr Presidente criminal o punição dos accusados, niio. · 

ncaba do sor lido 0 parecer d~ Com mi 1- ' dispondo do outro melo, soccoJ•rl-me da·· 
~o Finanças, favot•avel4 proposição do. 

5c~~ quelle. .- . 
ma.ra dos Deputado>. que autoriza 11 auortuJ•a Todos o~ Srs. Senadoi-es sao testemunllai· 
Jo lllll credita supplomcnlat• ás verbas 3, 0 do que na~ aecu!Ci a possua alguma, o do· 
"do art. 8' da lo! n. 957, do 1902 «dos ezas r1ua declarot que, narrando apana~· tlquo!les
'xt:raordlnarlas no ln!OI•ior 0 no olte~ol'>' tac~cs, desejava prestar. u~ depoimento para 
·rodllo que o illusll'o Ministro da posta das ma~s tar~o set• junto 110 mque1•tlc JlOllcJal •.. 
lOl<Jçõos Extet•lores jul"n do nocossldado u .• Que uno eo!!aurol a imprensa, tamb~m .. ooifl. " ( ê fóro. do quostao; pelo contrario; lamcntci·a. 

N' <JStns coodiçõel, sondo, como disse a 
ou:amissiío do Finanças favoravol ao rel'or!flo •: (•) E• tu ""'""' nüo rol mi• lo paio. ""lor. 

~ . 
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poJo r~oto do não se tot· feito roprcsootar no 
dia d~ clei~ão conformo ou o amigos meus 
implorámos. 

A imprensa proferiu, St•. Prosidonte, cn
cart•ogar desse. moUndJ•oso serviço os seus 
ropresontantes· Iocaes, quo, naturalrnonto, 
tinham interesso no pleito, a manilar posso as 
estranhas, insuspeítar, portanto, 

.Não disso t:imbom, ·Sr. P!•osldontc, quo 
ossos ropt•osontiLntos tinham dado noticias 
fitl~as; o .quo disso foi quo ossos ropreson· 
tantos podíttm sor avet• bados do susp,itos, 
pois quo é fóra do questiio quo JlOI•tencern 
uns il Jacção do meu partido, outros tt f<tcção 
adversa. 

Fallando hontom, Sr. PJ•osillonlo, visei 
apenas um fim: trazot• ao Sonado a CODI'Í· 
cção do que, muitos <lias antes da eleição, 
ou e mous amigos, so!ícitámos da imyronsa 
desta Capital a caridade do mandat• ai i pes
soas. estl•anbns 11 politica do meu JMndo, 
afim. do obsorvarom o que occurJ•osso, o des
sos}actos àaz• noticias ao povo. 

Quom.pcde h\ intm•venç~o. <juOm solicib 
t~l fiscalisnção-nioguom contestat•i-só mn· 
nifesl.:t um desejo: o de yuo a vordado nppn· 
reoa nt'ia o crím. 

Todo o Son~do tambom ll tostemunlla de 
que não declaz•ei desta tribuna dispot• de 
gr~nde.prestiglo, não podendo, po~·t~nto, sm· 
derrotado. · 

· · O fJUO disso foi o seguinte: quo não tinha 
prestigio pessoaldlgum; que linha cm Ni tllo· 
roy um grupo politico quo me acompanllava 
por partidadsmo·polltico, mns que o quo me 
dava mais força no8Sa localidndo niío ora 
essa grupo poli~ico, mas aquo!le que mo 
acompanha por ·dedicações pcssoaes. 

Si avancoi ossa proposição, foi pat•a con· 
vonem• .o Senado, como ma's· tarile conve· 
cereJ..com provas eloquentes o oxuberontos, 
do seguinte: só soroi dot'l'otado'em Nictheroy, 
niio por falta desse grup<l politico quo mo 
acompanha, mas quando so pudot• fazot• 
dosapparccer a causa, li origem dasse cutt•o 
grupo, que mo. acompanha por dedicações 
pcssoaes. . . . 

Cito,. ao Senado um oxomplo: no 2' dis· 
tricto, aqu~Ilo em quo resido, onda voto, 
ondo bou oloitor, quem mo dil todo o ·pro· 
stiglo não é um politico, o no omtanto mo 
acoompanha: 6 um medico, clinio notava!, 
um oil•urglão rospoitado, estimado e, digo 
mesmo, ldolatt•ado, porquo 6 o symbolo da 
caridade, t\ o symbolo ílo amor do pobre. 
E' um medico que acode mais fac!lmonto ao 
pobre do quo 110 . rico, ll o Sz·. Dr. Fran· 
cisco do Sá. · 

No <lia. om quo ou do!xal' a po!l tica, 'asso 
olomonto 11 ab~ndonarlt. 

Sr. Presidontc,· eu não disse tambo1n, 
como parocou 11 alguns amigos, que disso se 

SIDidiJ v I II 

convenco:·am,quo nqucllo que jaz ontorrado, 
depois de tm• sahido incolumo de toda 11 cam ·· 
panlHl do Parilguny, o da rrual voltou para o 
seio da ftlmilia cem o poi~o coberto de mo·· 
dalhas de mot•ecimonto, o voiu morror vil o . 
cobardomento assassinado, om uma das t•uas. 
da cidade de Nictbcroy, om plono dia, os· 
tava occupando um Jogar rtu• mo ora desti· 
nado; cu dlsao justamente que ora essa a. 
o ronca de sun vi uva c do suas filhas, porque· 
no momonto om quo fui vor o r.adavcr, no 
momento em quo fui dar as providencias· 
sobro os luneraes,as pe!Soas da fumilia abra· 
çando·mc, dissm•am : ello eN muito sou 
amigo, c!Io vivia const.antcmento a nos. 
fallat• aqui om casa no velho MnJ•tins Tor· 
ros o ao mesmo tempo mo diziam:-Sr. 
Martins Torres, quem matou cstJ homem. 
suppunha quo estivesse matando ao sonho<. 

Eu aponas trouxe ao Senado as imprcssõe& 
da famllia o Jliio as minha' impressões, JlOI'· 
rtue dosso facto ainda não estou com·oncido. 

Eu dis@o ao Senado, Sr. Presidente, IIP· 
pollando pnm a bom sonso o pat•u o critorio· 
dos Srs. Sonadoros: meditai bom. senhot•esr 
csto homem era um homem qucj;t estava 
no ultimo quat•tel da vida; este homem vivia. 
ptlcata o pacificamonto om Níctbm•oy, m•a 
muito J'cspeitadn c muito considerado, niio· 
ora politico saliento,' o ia á eleição tão só
mente para me acompanlHll' o pat•a mo dar· 
pi'Ostlgio o. força moral. 

E:;to homem não podia ter inimigos; osto· 
homolll não foi morto por !'atai iúadc,porque,. · 
alem <lo dons tin·imentos por llalt~, os medi· 
cos peritos uffirmat•am ll'li'OI' l'orimonto> 
produzidos pot• instrumento de fórma tt•ían-· 
guiar, quo podia ser punhal, estoqno ou. 
qu111quor outro nestas coudiçõos, que pudesse 
produzil• ferimentos dessa natureza. 

Paroco-mo, portanto, mas não affirmo· 
ho,ic porquo nada ain.la posso affirmar. 

Quot•o sabor d~ verdade o hol do· 
sab~l-a, Sr. P!'CSidente, po1·que tenho uma. .. 
mis>[O muito r.om•osa em torta essa quostiio .. 

Foi perante o cad11Ve1' do assassinado que, 
n stu v luva e todas as suns filhns mo podi
t'am q uo mo ~ncarrogasso da punição dos. 
autores dessa morto. . 

A mlnba missão o nobre, hei do cumpril·a, 
boi do Ieval·a a olfelto, sejnm quaes forem· 
as ccnsequonclas, porque pot•antc o cnd!IVOI' 
tomo! osso compt•omisso • 

Mas, Sr. Presldooto, nada amrmoi, aponn& 
disso que os ferimentos oram do ostoquo, e .. 
dahi se originou a suspeição torri rei do que 
o Individuo que o tinha morto, cm compa
nhia de outros quo ot•am seus compaz•sns. 
seus cumplicos, queria definlllvamento • 
Jtquldal·o, porque aldm do o ferlrom d bala,, 
ainda o ostoquoaram r o apunhalaram, 
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--~-----------------------------
En disso ainda: •i ponto quo dcYo sm• ninrla 

muito estudado, 
Pois bom, cn não quero l'azor "· rcctinca

r.ão do dhcm•so neste momont,n; cão a.c.msoi, 
a.pcnn.s relatei os ítúontocimont,os, com~~ im
pat•cittlidado qno o Scmt,Jo Yiu. 

0 SR. ALDERTO GO);ÇA!,VES-V. Ex. se 1'9• 
t'oro ao discm·so publict\do no Dinrio do Con. 
f}J'IJSSO ? 

O Sn. jfARTr:-;s TonRES-NttO, senhor; ou 
mo J'etlt•o aos commcnl.arlo.~ qun ouvi hoje, 
pedindo cschu•ociment.os sobt•o do:mminados 
pontos. Nesta occasii"io sü JlO('O, não aos Srs. Son:~ .. 

cloros, mas ao povo elo lllllll ptLiz-porctuojil 
declarei <Jne estou ttdroganolo n cans!L dossa O Sn. Awr.nTJ GO);Ç.\LYES-0 elo Dilll·io 
l'amilia, l.ondo tomndo osso compromisso ?o••!II'CSSO pnblicott o discurso de V, Ex. nu. , 
p01'U.lltt1 o cadu.vct• do mctl ~~mi~o c perante 1ntcgrn, apoua .c.em os dormJücnJ,us o com t~ 
a fl•acção mtLi; import.t\ntc do Poder Legisla· n01.a de niLO t.~t· sido roYist.o pelo ora•lot•. 
tivo d~ i\'aç~o, .o p~mnt~ o Sn~:td~, hei de . ~ Sn. i\Lu:rr~s Tonnr.s-Hojo ainda não 
acompanhar do., ta I.J!bu!l·~· n. cnd.t pa.,o,ossa lJ JOt'nal ni"nm não mo J•ollro n. c.;so dis
cnus:~ para ~11,0 iL .fauulia. se f'?nvonç:1. de ctil'.so, qno Volt' corrigit·; rcflro .. mo só aos 
<IUO nao _poupo! O<lor~.JS na dclest\ do lll~~ commetntu•ios: o discurso sot•t\ publicado 
cnusa. l,wJ :la.gt•a.dn. Cl!_lllO Ofitit quo mo iot cm t.odos os jot•mt ts do nniol' circul!~çã.o. 
con~adn-;, cu poço,, nao ao S.1n~du, ~las ao 8 peço no Sen:tdo que mo pot·mi;,t;a do vez 
po~o da ~mim Pt.\l,l'm-,pot'•tuo ." prç.cJso s~l-j cm rtuando abus•n· 1l:L sua n.t.lençiio. 
v.u ' l.cpubhc .. t, CJIIC •L n.n.Ltclt.t,\ V:• 10 Do hot•a om dctni.c, acompaulmroi osso in
afl!~d~Lndo pune~. a pouco,put'~Jil~ e prow~ J quc!'ito, que ,i~ p!'incipiun mlll o muito mal. 
ovttat essa hoJ,\,qttC n~o <.>t.\ mutlo dt> Mtts l.:ll'lle direi porque c lt•aroi provas 
tan&n; CSRa hot'l\, St· .. Prestdonlo, 'lUO talvez tio qnc j:l pl'innipion mal. 
clt:.!guo. purqno no dtoL c•m qno ou Jll::! cun -
vcmcct• do que posw set•olm•J'Otltdn cm Nitlte· 
rj·,r .o só o :,:et•oi com as D;t, v;dhas llos capocit'a.S 
d:t Saud.o o do Sacco du Alt'ercs,o!l!mentos cs
tt·antiOS :is thrcas · cloitot•ow~, OO:ite dia .. se· 
nh,rcs, cu qnc tenho mulhot• o tonlto Jllhos, 
ou que sou poi•I'O, ttbauJoll!\t'Oi complota
. monto a cu.um p:tblicn., porque, si n miolta. 
vid ~ niio ú necnssa!'ÜL ú Patl'ia, 6 necoss:Ll'ia. 
:\minha lit.mili:o, muito mco;sat•ia; p.,ço 1\ 

minha Pntrill <JIIO, JlOl' cmrJtmnto, sus;,ondtt 
L1 ~ou ,iu izo, . 

Sr. PPesidonto, •' JH'OCi<u qno todos con· 
~Ol't'amos pa.J'iL qno isso tenha. Jlm, de unm 
VI!Z pllt';L SCIIl[ll'O : Ó prcdSO CYiJ.I\l' ljllO 
chegue o so momcnt.o oxtromo. 

ORO~~! DO D!A 

Entra. um 201 discussão, cúm o pal'ccor fa. .. 
romvcl da Cummissiio do 1!arinh:\ o Gllct'rll., 
o art. l' dn. JH'o[losição da Camam dos 
Doputndos. n. U, de JU03, di>pon>amlu dos 
cxtw1os pt•:t,ticos do rtno cogitam os lll'ls. 28 
o 2!1 do l't'gull~mcntu du 31 de marQo do I-81, 
os uffici .os o ptw,''" tio oxm•cito, cumpetcn
r.oment.o haiJilitatlos· com os rospecti1·os cur
~os lln.s .tu· mas u que 11Cl'tonccrom. 

Ningucm pedindo a pnhvra, cncm•ra-sc a 
discussão. · 

Pois bem, 81•. Pt•Jsidontc, pcçu :t .minh:L 
Pa.tdtt, ao moz p:Li·l, l'llpi&o, peco espcch~l
montu ao povo do Nltltot·uy quo. pot• om· 
.quanto, não mo júlgue, aguu.J·do 0 meu So:!nom-so cm di1cnssão, c1uo so cncOl'ra. 
oliscut•so do pois do cot•t•l:;ido put• mim, cnm som c!ob:Llo, os lll'Gi. 2' o 3'. 
prnmottcnJo·mo ont[o" Jitwl-o public11r cm Pos&o; a. Yotos,:;iw ,;ucccssiyamonto appro-
'to!los O:i oJ•gilus do maior circuhu.~rro dosLn va.Llos os t~l't.igo3, 
('apitai: E' a propusi•:fio ILdoptada o p'as;a para 3• 

Protesto do<~lo hojoJ nmndur cssll discnrso discussão. 
impt•csso' tlo .Dim·io do CoJI!Ji'tJ.~.~o para sct· 
,iunl.u 110 in·Jttcritn pc~licial; j~ quo n,fio posso 
tlopôt• como \cstonmuht\, nmnclnroJ o meu 
depoimento pPc.<tltdo nu l.rihuna do Pm•la
monto, composto olo t•oprcsontllntcs elo todo 
os Estados quo Jormllm isto qno chlllllllmo; 
Ropublicu JlJ•aziloira. 

O Sr. Bnrn.tn Ri.belro (Jlela Ol'• 
dcn•) podo tto Sr, Prosidonto qno mande 
consignar na acta o. dcclaru~fio do sou voto 
om cunl.mrio ao projecto quo acaba do set• 
ttppt'OI'atlo, por Isso quo, tratanclo·so do dis
posições rcgulo.montat os, ontcmlo que não 
putlom sor ostlts disponsndtLS. Poço, portllnto, quo ngn·wtlom a pnbli

cn~ão dosso dlscnt·so, pum evitar os com
monl.arios pPovucatlo~ pelos resumos, alli\s 
muito boml'oll.os, mas CJUO, proVIIVolmontopol' 
não me ter oxp!'nssudo bom, t~lrez n:io lbssom gntra cm !• disenssão o llrojccto do So-
hom lnl.erprotatlos. naclo n, IG, do 1003, mn.ro11ndo o din partt 
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a oloiçüo paJ•a proonohimonto das vagas que 
oo"DI'l'm'om om qualqum• das Gamaras do 
CongJ•os;o Nacional. 

Ningnom pedindo a palaVl'a, Otlcm·ra·so a 
di~cus~ão. 

Pu:itu n. votu.~, é 'u,pprovnU.o para possa.r á. 
2' di~olts,[o, iodo antes :L Commtssão ESJlO· 
cia.l. 

O Sr, Pt•e.,idente -gstil. esgotada 
a matm·ia da oJ•tlom tlo dh; dttl'Oi a palal'l'a 
aos Sr·s. Soltadoras quo a. quoirttm, para as· 
sumpto do oxporlionta (/'a"'"'). 
Nin~1tom pedindo '' palttvr:t, volt lr.Yttntar 

a sossiio, designando pa1•a n pt•oxirna a SO· 
guinto: 

onDEM DO lHA. 

2a discu~srio da pt•opo:-oiçã.o 1li1 Camara dos 
Doput:tdos, u. OG, rio l\103, :mtorizantlo o 
Pt·esHlt·nto <ia rtcpnblica a abrir ao )!inis
terio 1la~:1 Ilclar.~üos Exteriores os creditus do 
l00:001l:i, plljlOl, c do ·15:00118, Olll'O, ILQne\lo 
~upplenwntar tt rubricn 3n, o osto :.t rubrica 
i" do !lrt, 8° ün lei n. !l5i, do :JO rio tlczom
bt•o tio I 002; 

3• discus;[o u11 pJ•oposiQfiu dn. ramaJ'tt tios 
Dcp11tauos, n. 78, do 10113, antoJ•izanrlo o 
Prcsiderno tia. RepubticiL :L conccrlcr t\ ison· 
çfio do imposto, dont.ro do período do um 
anuo, :I Companhia Estrada tlo Forro Loo· 
poldina, pnt•a o motm·ial que importar c 1ilr 
indispensttvol ·pa!':t a· reparação actual do 
suas linhas o nugmonto o molharia llo tl't\
fogu; 

3• di::ens~üo da Jll'oposküo tia Cam:tJ':t dos 
Doplll!tt!oJ, n, 50, do l!lU3, antot·!zando o 
Pro~idento du Republica. \L eoneedor um n.nno 
de licença, com todo o ot'llcnado, a ,Jos6 Diu· 
nysio Mcit·a, a:lsistonto citllctivo do O IJ~orva· 
toriu do Rio do .Janoit·o, para tratat' rlo sutt 
sauri? onde ,julgar conveniente; 

2a discusstio da. proposkão dn Cam:trn. dos 
DO]lntados, u. W, do !003, oonsidet•anrlo 
prorluotus ag!'icolas o f<Lbris do J'acil detorio· 
racii.o, para gosarem du< favores da 1oi do 
·cabotagem, varias JH'uductos que indica. 

Lovanta·so a sessão ii l hoJ•a d:t tardo, 

05• SESSÃO l~l! 28 D8 .LGOSTO DE !903 

çalvos, Nilo Poçanha, l!onri<JUO Coutinho, 
Costa Azevedo, .Tunn.1,\ms Po(lr•osa., .Tnsto 
Chr.t•rnont, GoiMS rio Castro, Boll'<ll't Vi"lt•a, 
Bono<lioto Leito. Piros F"rrcira, All·aro }.!on· 
dos, Nogneir:~ Pm•ana.g-mt, Nogueira Accioly, 
João Cot·duiro, Gama o Mnn.,, AlmoiilrL R:ll'
roto, Ros:L c SilY:L. Sigi~munúo Gnnc;aJro~. 
ll. de Mendonça Sobri~tlto, Olympio Campos, 
Coelho o Campos, Rlty Bal'bosiL, Slfluoira 
Lima, L:tnt·o Sotlrtl, Thom~z Delfina, Jlcli
cinno Ponna, Lopes 0\mvos, Francisco Gly
ccrio, UJ•lJenn do Gunvêa., Joaquim de Sonzrt, 
Rodt'ig11o.; Jardim, Motcl!o, A, Azcrc.lo, Vi· 
conte ;,ruch:ulo, Bl'nzilio da Lur., Gu~tnYo 
Jtich,.t•,J, Felippo Schmidt c .Julio Frot11 (·10). 

Do.ix:un de comparocc!' com cnusu part.ici· 
parliL o~ St•s. Coosr.untino Not·y, Pucs •lo Cal'· 
va.Jh,t, j[anoel !Jnra.ta, Fcrt·oira Clmvcs, Josú 
Bm•nnl'do, Porl!'o Velho, Alvaro )!:whado, 
llcrcu\ano Bandeira, Mnnoc\ Dum·to, Mar· 
tinho CíaJ·~cz, At•thm• Rios, Vir~ilio Dam:tzio, 
C loto Nnncs, )!artin.j To!'ros, Bitr~ta Riboh•o, 
Vaz de ;,rollo, Bnono Brandão, Alfredo 111\is, 
.Joaquim J!urcinho, Horcilio Luz c Rnmit•o 
Bat•ccllos (21). 

E' IL!u., pnsttL cm disctl.~são o som debate 
appronvln. a actrt dtL :los~ii.o untel'ior. 

O Sr. 1' Sec>·etat"io d:t conta do 
sc~uíntc 

EXPEDIENTE 

Cinco otllcios do lllinistorio -da .Tnsti~a o 
Negoeios lutcrio!'c~, do .24 do curl'onto moz, 
tl'n.nsmir.tiodo ns mcnst~gcns com (liiC o St•. 
Pt•c.lidonto r!:t llcpnblica rc;t,itno dons <lo 
cada do< :cnt.ugl'aplws das rosolu~õo.; tio Con
gt·o~so Xacionn.l, quP sn.ncelonou, l'ühLtJvns (L 
t\bm•tnri\ dos <'!'edito; oxtraorrlinarios: de 
•1:200$, no cambio pat•, p:tl'~ premio do via
gem ~o alnmnu da Facnlr\adc do Modicim•, 
<i:llliLhi:t .\ntonio do Pt•tulo Valladat·c~; do 
1: 180$07ti ptu•a pn:;ca.motu.u de gl'n.tificn.::llos 
aos tontos d:t Faculdade do )!otlicina do Rio 
tlo Janl'it'o Dr. Augu•to do Souza Bt•andão c 
Pedro do Almoirl:t Mugalltãcs: do ·l:ilOC·$ Jlara. 
at.tr.nrlm· ti rlospcza com n publicaçi'Lo na .ue. 
moJ'itl llistm·ica dr! JiacultladtJ da .J[eclicina lht 
llahia, l'o1at,va aos tlnnos do lilOO c \DOI, c 
com :L dn. Ue~Jisla dos Om·sos, d1~ mosmn. fa
cnlrlntlo, coll<!Ol'nonto ao anno do 1902; do 
4: ~· ·0$, cm om•o, pa.1•a a.ttondot• t\ tlospoza 
com a. rnu.nn !.onçã.o, no ostt•nngoiro.da n.ltuuno 
da Escola Polyt.echnica. Asdt•ubal Toixoira do 
Souza, o do -1918088 ptii'a pagamento :• um· 

- pot•to!ro tlisponsÚdo do serviço, com todos os 
A' mola hora t!opo!s do molo·dia alit'O·SO vonclmontus, o a um continuo, logat• crendo, 

ti sossiio, a que concori'Olll os Srs. Senadores tudo om ,·irtudo do doliboraçlio do Som1tlo, 
Pinhoil•o Machnrio, .T, Catunda, Albc!'to Gon· do G do dczombt•o do l!l02.-MchiYo-so um 
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de cada UIU dos autogmphoS O communiquo
se à Cnmara dos Dopulildos,·rcmottendo·SO· 
lho OS Ollll'OS, 

Tologramma, bxpodido do Maceiú om 26 
do corronto mez, as,im concebido: 

A Associação Commol'cinl, reunida cm ses
são oxtt•aoJ•dinaria, solicita a :Lppt•ovação do 
projecto de loi sobro loi do cabotagem, po•·· 
mittíndo o embarque tlo assuca1• o mais pt•o
ductos <lo facil dotoriomção nos mporcs 
estt•angeiros, como moia de attonunr a crise 
agricola. S~udacüo3, - Frmwisco Go11/a1'l, 
presidente da asso~iação.-Juote·so ao pro· 
jocto. 

O !!I•·· ~· Secretn•·lo declara quo 
não ha pareceres. 

ORD!m DO DIA 

CREDJTO.DE 100:000$, 1'.\!•l>L, E ·15:000$,0URO, 
As HUBRJC.\S 3n O 7n /lU AR'J', 811 JJ,\ LEI 
~, O:Ji, m~ 1002 

Eni.rtt cm 2' discussiio, com o parecot• til· 
\'orai'OI, o ar!. J• d:t proposição rla Camal'a 
dos Dopnt.arlos, n. Oli, do 1003, autorir.ondo o 
Pt•esillonto da Ropuhlic:t a abril• ao Minis
l;ct•io das Rolar:õcs E.'toriorcs os c!oditos de 
100:000.$, papel, o de •15:000$, ouro, aquello 
supplomentar ~ rubric" 3• o osto :l rubrica 
i•, ilo tlrt, 8• da loi n, 05i, do · 30 do dezem· 
bro do 1002. 

Ninguoru ped'ndo a palavra, encerra-se a 
•liscussão. · 

Segno·so em discussão, quo so encerra 
som dolJatc; o art.2•. 

Postos <L votos, silo succo>simmcnlo ap· 
provados os artigos. · 

E' a proposiqii.o adoptado o 11assa para 
'sn diseus~ão. 

O Sr. NUo Peçpnhn (pula ·o,·· 
dem), requer dispens:t do interstício pat•a a 
3' discussão da proposlr;ão. 

Consultado, o Son:tdo concedo 11 dispenso., 

lSE~ÇÃO m: 1Ml'OS1'0S A CO~Il'A~IIlA ESTRADA 
DE !'ERRO J,F.Ol'OLDlNil · 

Eotrn cm 3• dlacus>iio u. proposição d1t Cu· 
mara dos Doputados, n. 78, rio 1003, t~utorl· 

· zanrJo o PJ•osidont~ da !to publico. a conceder 
alsonciio do Imposto, dentro do porlodo do 
nm anno, 4 Companhia Estrada do Ilorro 
LOOJlO!dlmt para o material que lmpJrtar o 
for Jodispcnsavol para n reparaçiío actual do 

sua~ linhas o augmento e molboriiL do 
t:'ttJOgo. 

Ninguem pedindo a palavra, oncort•a-se t~ 
di>cussiio. . .. 

Posto. a votos ú appt•ovada o. proposição ; 
o,sondo adopt:Lda, vuo eor submotlida :1 
sance,ãJ presidencial. . . .. 

L!CE:\Ç.\ A JOS!l DIONl'SJO ;JElRA 

Entra om 3• discuss;1o n proposiç[o da C~· 
man dos Deputados, n. 50, do l!J03, auto· 
riz~ndo o Presidente da Republica a concc· 
dm• um anno do licença, com todo o ordo· 
nado a .JosO Dionysio Mcirn, assistonto, offo· 
ctlvo do Obsorvaturio do Rio do .Janoil'D, 
para traüt· do sua sande ondojulgat• conYo· 
nicntó. · 

Ningnom pedindo a palavra, oncorm-so ~~ 
discussfio. · 

Post:L a Yotos, O approvnda a pt•oposição·. 
om cscrutinio secreto, pot• 20 votos cuu tl'n i ;: 
o, sendo adoptada, vao sJt' snbmottida 1L 
sancçJ1u prosidouciul. 

C.\DO'l\\GEJI :\'J\.CIO~AT. 

Entra om 2• discussão com a omoadn olfe
recida pela Commissãodo Finanças o art. !" 
da proposi~ão da Camat•a dos Dopnt.ados, 
n. l!J, do !U03, considel'ando productos agri
culas o J'!tlJris do 1\tril dot~•·lornç<io, para go· 
zat•om dos favores da lo i do cabotagem, V <L· 
!'ios productos que indica. 

O !!!ir. Gomc11 de Oa&tro -Sr. 
Presidente, sobro este pro,jocto .roi .ouvid~ 
npcnas 11 Commissão •lO ~·inanças, mas paroco 
rtuo pelo seu assumpto .6 obrigatot•ia a :t.ll
dioncla tambom da Commissão· do Consti· 
tuir;iio, Podot•es o Di~lomaclli. · 

Poço, pois;n V. ll~. que envio ooto pro· 
jee.to :l reliJt•lda commissiio. Si a Mosa niio 
qulzot• rosolvm• o caso pJl' si, npresonturei 
requerimento para· V. Ex. submettm• á ap· 
provação do Senado, . · 

O Sr.· Presiden·te-Estamlo o pro· 
jooLo na ordem do dia, torna·so nocess1rlo 
quo V. I\x. mando um roquot•lmonto pot• 
esoripto. · . 

E' Ilda, apoladJ o posto cm diJcnssão o 
guln lo · · 

RcQUERl~mNTO 

· Roquoil•o quo soj!L a proposição n. 10, do 
1003, da Camam dos Deputados, ortvlada 1t 
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1 Commissiiodo (Jonstitulçiio, PútiOt'üS o Diplo· 
·. macia para omlttir Pli'CCOl', 

Sala das sessões, 28 do agosto do 1903,-
0omos do Gomes, 

O l!h·. Fa•nnehico Giyccrlo(·)-
; St•. Presidente, voto po:o roqum•imonto·iio 

I!Onl'adu o illustt•atio Senadot• pelo Maranhão, 
r.cndo,como tenho, esperanças tio que as luzes 
rles>a com missão virão .em ~occor!'O da caho· 
tagom nacional. 

Ninguem mui~ pedindo a palavra cncor · 
t•a·so a discussfi.o. · ' 

Posto a votos, é approvado o t•cquori
monto. 

, O I!!_ r. Pre"l.dente-F.ica adiada a 
dJscussao da pvopos1çiio, s~ndo esta on vi ada 
il. Commissih do Constituição,' Poderes o 
Diplomacia. 

Estil. osgotnda a mataria dà ordem do dia. 
D!trel a pnlnv1•a aos Srs. s~nadoros que a 

quetram p:trn. assumptJ do expediente. 
(/'aus«.) 

Nm~uem P?<lindo a pnlav1•a, von levantar 
a s~s~ao, t\o.;1gn:1ndo pat•a ot•dom do dil da 

O SR. GoMES DE CASTRO - Apoiado. sessão seguinte: · 
O SR. FaA:>CISCO Gr,YCERIO- A 16m disto,· 3• discussão da proposil;ão da Camara da.s 

E;tlm:lria. muito poder chamll' a attençiio 
dos illust1•os membros dessa commissão para 
o la:lo ominont.omonto inconstitucional deste 
p1•ojecto vindo da Gamara dos Dcputad~s. 

o projecto 6 sumrnamonto inconveniente no Deputadus, n. DO, do lOO:J, autorizando o 
ponto do vista dos interesses nacionaes. Prosidonto d!l Republica a ahrir ao Minis· 

. · to!'io das Relações Exteriores os c1·edito; do 
0 SR. VIcE:oiTE MACIIADO - Nest& ponto, 100:000$, papel, o do 45:000$. OUl'O, aquelio 

não apoiado· . supplomontar á t•ubrica 3• o os te r•, rubrica i' 
o SR. FR,\:>crsco GLYCERIO ·-A dispÕsição do art. ·ao d~ loi n. 057, do 30 do dezembro 

da Constituição que deu a cabat~gem il. ban· de 1902; · 
doira nacional fundou ospol'llnças no futuro 2• discussiio da proposi~üo da Cmnara dos 
o na sogu1•ança da industria do navegação. Deputado~. o. 82, de 1903, autorizando o 

Na fú desta ·disposição constitucional Presidente da Republica a conccdol' ao en
crnpl'Ozas innumoras se fundaram, bastando gonholro c i vill~ugenio do Andmde ou á om
dizot•, b:Lstam\o pondoraJ', que 11 nossa Carta preza par elle organizada privilegio pura a 
)!at•itima j:l accusa uma mn.tt•icula de quasi construcção, uso o goso do uma estt•ada •ie 
300 vapores uacionaos. fo•t•o do tracção olectrica o bitola não in· 

Qmtndo se falia cm navoo•ac,ão nacional, fol'iol' a um motro que, partindo do ponto 
q u 1 l~t·. determinado, do a acordo com o Go· 

ao ospil•lto acode sempre o LliJyd, mas o ver no, na Capi tu! Federal, passando pela; 
Lloy.l representa, não só em ·relação ao ft·eguezLts do Sant'Annu, S. Christovão, In
numoro,'cJmo om relação á t•JnO!tlgom, dif· hailma o It•aj<l, da mesma C:tpital,~ pelas de 
forença· oxtrnot•dinaria, ou an tos um1 ft·ac(•ão Merity, Pil:ll' 0 g>troUa,do Est:ldo do !:i o do 
mínima da navegação nacional. Janeiro, y:L lol'minar na cidade elo Petropoiis; 
·.O. Lloyd tom pouco mal; do 18 vapores o 

a navegação nacional conta cêrca do aba, 2• dl~cussiio da proposição da. Cama.rn. dos 
como acabo do I'Of~l'ir aJ Senado. o Lloy.l D~putados, n · 85, do 1903, :~ut?rizaudo o 
niio tom tal voz·a5 000 tonelddas ao p~sso q 110 Presidente da Republica a modtficat• a. clau
cêt•ca do 80.000 tô'noladas.arquoani u's outros sula 38' do docr~tJ n. 3.81~, do 17 do ou-
vapores da navegação n~cional. tubt•o do 1900. · ·. 

Por consoquoncla, pa1•cco·mo quo o Sonado Lov.:tnta-so a Ross~o á. I hol'.\ da t1t·do. 
faria um sm·vlcjo puulico ·si, attondond' a 
estas 'o a outi'ILS consldoraoõos, t•njoit:lSsC a 

· pt•oposiçilo do. Cam:1rn. dos Doput11dos. 
P1•oflro slmplosmenta estas palavras pam 

donunclat• o meu ponsam~nto, rosm•vandu·mo 
o dh•olto do tomar part~ no do bato quando 
~ntrar cm discussão a pro,jocto com o pnrc
eet• dtl CommiBsiío tio Coustltulçiio, Padoros 
e Diplomacia. 

Voto, pois, pelo requerimento do honrado 
S~uador pelo M11ranhão. 
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A' moi~ hora depois elo melo-dia ahi'O·So a 
sessão, o. quo ~jncai'I'Oill os S!'s. Sonadat•es 
Plnholt•o ~hohado, .r. catund:t, Hont•iquo· 
Coutinho, Cost'1 Azoro.lo, ,J ontll.htt~ Podt·osa, 
Gomos do Castro, lll'nodlcto Leito, Pit·os 
Forroh·n., Alvaro Mendes, Nogucit•n. P~~ra-
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nn(l'mt, Nuguolra. Acciuh·, .1oão · Col'doiro, 
l'er•·eil·a Clmvo;, Gamtl ·o Mcllo, Allnoidn. 
lla••roto, Sigismundo Gonr;ulves, Olympio 
Campos. Coelho e CtLmpos, Siqueim Lium, 
Lopes Chn.Yos, Fra~ci..;co GJ~·corio\ U1~bu.no 
do Gouvêa JoaqULm do Sunzn., l,otil'J~ucs 
.Tar.lim, Motollo, A. Jlzct•c<lo, Vicente Ma
cluttio, !lmzílio dn Lu7., Gustavo Richal•tl, 
. Julio F1•otae lbmi••o !larccllo'' (31). 

I 
r : Boas, dit•ector de scccfto da Sccrotarit\ !lo , 

mosruo ministot·io. !

1
:_ ..... ·,··.· 

Dei~am do compttl'CCCl' com cmsa )mrti. 
cipatht os S1•s, Alberto Gonr;alvo<, Nilo Po. 
eanha, Constantino Nol'l', P"os do Cal'\'ltlho, 
Justo CIJOrmont, "luntiOI lla••ala, !loll'urt 
Viei••a, .Tos6 llcrmtrdo, Podro Velho, Alva,•o 
Machado, Ro:.ta o Srh•n, Hol'cnlanJ Handoil•;t, 
i\Junuol Dum•to, B. do i\!ondon(•a Sub•·iuho, 
/lllwtJUho Garcoz, Al'~hm· Rios, Vit•glllo Da.~ 
mazio, Rur B<t1•bos:t, Cloto Nunes, Ma1'1.ins 
'fort·c~. Lttlll'u SoJ•·ll. Bat•ltta IUI;oil·o. Tho· 
maz Delfina, \'az ti~ Mol!o, Buono Bmnd~o. 
Foliciann Pontta, Alfredo El!i.;, .Joaquim 
Murtinho, Fclippc Scluuidt c Hcrcilío Luz 
(30). . 

E' lida, posta cm discussão e seiu debato 
appromda a acta da se;são ;mtorior. 

O Sa•. 1' Seca•etau•io th\ conta do 
seguinte 

EXPEDII>NTE 

Olllcios: 

AI'Dhi\'o·so um do Dada um dos o.uto
~··ttphos o communiqtte-so ú. Co.mo.r\1 dos 
Deputados, t•cmottondo-so·lllc os outros. 

. 0 Sr. 4!' ScCI"í!tlll"io (<Cl'dndo 
de 2") tlecl11ra qlle não ha pareceres . 

O Sa•. FCJ•reh•n Clluves- Sr. 
Prosidcuto,n\\ ~mühla•lo do membro da Com· 
missão du Constltuiçiio,Podoros e Diplomacia, 
recebi um reio oppusto pelo e~·Proluito Leite 
!tibou•o a uma t•esolu<,,ito do c~tinotu Conso· 
lho ~Iunlcipal o ;oiJt'O ello devo omittir p~· 
fOOCl', . 

Acontoce, lJOr~lll, que so acha a.usonte O 
mou l!ODI'mlo collegn. Senatlot• pela Oallia, 
membro doõsa Commissão, o o tíwu illustre 
colloga., Sonallo•• po1• Matto Grosso, put' mo· 
tlvos do cohoroni:.:., nrco qner toma•• conlte .. 
cimoo(o dos pnpois, pol'quc so roforem a 
um acto do c~tincto Conselho, cuj1tlcgltimi
tlade S. Ex. combateu. 

Nr.stus condições, submetto o assumpto IW 
alto criterio do·v. Ex., para que resolva 
de accordo com o ltegimonto e pot·gunto si 
é caso para a nome:tção do out1•o membro. 

O S~<. Pr.ES!DENTE-Dove sor sub;tituitlo 
o mombt•o da. CommissiTo que se acha !lU· 
sonto. 

Nomeio o St•. Senador FJ•ancisco Glycot•io, 
(Pausa.) 

ORDE)! DO DIA 
Um do i\liui.;tcrio da .lusti~:. o Xegocios 

Jutorio••cs, do 21l do corronto mez, wansmit· 
tindo tt mcosagum com que o Sr. Prcsi<lente 
da Republica, rospontlondo t! que lhe foi uiri· 
gidtL om 13 deste mcz, presta ttS info1•maçõos Ol<~P!TO DE l00:000~,PAPllL, 1>45:0008, CURO, 
que 1113 foram solicitadas l'Olati'ltllnOllte ~ AS R,!IDRICAS 3• E 7• DO ART, 8' DA LI'L 
nomeação do supplcntes !lo m1bstitur.o do .Juiz ·N, 9~7, DE liJ02. · 
Fodm•al na s:cçiio do Am11zonas.-A' qu~ru 
foz .n. <'OlJ~isiçiio, dovol~ondo dcpoi; ~ Secro- -- Enll'.1 om 3• rliscuJsiío n prol posição da 
Üll'ln. da ~onado. Camar11 dos Deput\tdos n. 06, do l91J:l, auto-

Trcs do Minlglo••io dtl Indnô\ria o ObrruJ t•izan.w o Pmsidonte d11 Ropublioa 11 :tbrir' 
l'lthlicas, do 28 do corranto moz. tl'ansmit· ao Ministorio das Rola.çõos E~tm•iorc<s os 
!indo as monsogens com quo o Sr. Prosi· orodt\os do !00:00()$, papel, o do 4~:000~. 
tlentoda Republica rosLituo dous tlos auto- out•o, aquolla supploruontar t1 rubrictt 3'. 'o 
gmphus da:lt'Csulur;üos do Cougrosso Naclv• o~to tll'Ubrlcu 7', do a1'l. 8' dalol n. 057, 
uni, que snnccionou, rotativa~ t1 pJ•orogncão do 30 do dozomln•o do 1002. 
da liconi•tl om cujo goso se acba o 4" oscrl- Nln•uoru podindo 11 palarra cncot'J'n·so u 
ptut•n.rin da 5• dLvis;o d:t Est•·~d3. do !'erro discus~íio. . ' 
c,'ontral do BrazU, Juüo Augusto Antunos do · Fl d'• d· . , t· - , " 1 ... 1 1 
I• !'Ditas : ti coucossiiu do lioonçll no onon.J'l'O- ca u lU ,\ •I \o .tQltO pol nao lltl Ol '' nt n. 
gado t!o deposito da 4• divisiio da mosmtt numero legal. · 
llstl'a :::, MU:uooJ C1tndido CoJ•delro Dias ; 11 

• Íl abertura do Cl'OditJ CXIl'UOt•diuario do l'STI\ADA DE l'ERJ\0 DE TJl,\CQÃO EJ,l:OTRICA. 
•1:53880•10, pal'lt illlondor tiO pa~amonto dos DA CAPITAl, n;DlmAl. A i'ETROPOL!B 
voncimoncus tios eng-onboh•os c~otnno Cosa•• 
do Clttnpos o ,Josu tio Nttpoles Tollcs do Mo· Jlntm. oJU 2" dlscussíio, com o pal'ooot•llt· 
I1CZ•:s, tllt·octol'O.l ~omes, c .To:;" llini7. VIII~~- \'ora rol tl~t Commi:Js1lu do ObJ•as PuiJiiclt:ll', 

'·. ;·,:, 
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EmprtJza:J P!·ivi!eg-ii1tl:t·:, o n.rt. 1" Uu. propo
siçTI.o dtt Cmnnt•a dos DoputaU.o~ n. tl2, do 
1003, autorizando o PJ•e:;i<lonte rla llopublicll 
a. concuUOl' ao c:tgonheiro ciril Eugenio Un 
Andrn.rlc otL :t omp1•eza. pJl' c !lo ot•gttnizatltt 
privilegio pttL'tL eon:.;tt·nc(iÜO, u:;o c gozo do 
umn o-nrndn tlc ful'l'O do r.rnc1;áo clm.:r.l'iett o 
bitola não infet•ior a um mctl'o que, Jlat•tindo 
do ponto que J'ot• tlotct•minado, do ac"ot•do 
com o G ovcrno dn. Cttpita.l Pclct•al, pa·Mnndo 
pelu.s 1'1•ogucziiL!.l d.~ Sant'Ann:1., S. Chl'ititoyiio, 
Inhuúm t o·-lraj<.t, d:t mc:;m ~ Cn.pit:~l, e .Pela.·~ 
do Morhy, Pilar o, 1\s!,rcll:,, do IM~do r:o 
Rio ilo .Jrmoit•o, v:l tcrmin:u• rll\ cid·alc do 
Pett·opolis. 
Nin~nom pedindo a p:dwm, oncerra-;e a 

discu;siio. 
Sogucm-so cm disctJ:.::~ão, que se oncct•t•n. 

:;am ílchn.tc, OS <tt•t.:;, .":", 3", ·1 11 , iju o Ü11 , 

Fica aúiltda a votação pot• f~ltn do nu· 
moro. 

Entt•n. cm 2n dt:;cussão, com o p~~~·ccot· fu.· 
voritvol da Commi:<são do Obm; P11blicns o 
Empt'OZ.'lS PL'ivilogiada,s, o nt'Ligo dt\ pt•opo· 
sição diL Gamara do.> Dõp11taJos n. ~:i. do 
W03, antoriz;utdo o Pre,;id3nto ela Ropnblict~ 
a mudillcat· a elltn:;uJa ::8" do <lcet'Jto n. 3SJ:<, 
do 17 do outubro do !900. 

O St•. Presiclente - Pat•a o>c·l:~
rccimonto do Som~do, vou lbt• a clausuht, 
cuja suiJ;tltult;üo se propõo n; projecto om 
dlscu;siio. W a clansula :18" do úcct•eto do li 
do outubt•o do 1000. 
'Diz o;ta clnusul'J 
• A companhia so obriga a fuzc1• :i ~~~" 

cnsta os trabalhos o obt'll.S noco,sarias }liLt'a 
melhorar o loito do rio Al'lLgunya, deseJo 
Santa Maria at~ ao ponto do sua contluonci1L 
com o rio Tocantins, o dosto ultimo rio, a 
p:.rtit• do ponto iorrnlnal da estradtc úe lbt•t•o, 
a làzor os cstu1los nocossario; pat•n. dotor· 
minar as socçõos navogavoi.> dos raspo· 
ctlvos amuon tos. 

Nos t1•o.balhos e obras a t•ou.liz;u• ]Jarn osso 
fim so torii.o om vi;tu. as seguintes coudiçuos 
da nu.Yogaç[o a ostaboloeor: profundidaúo 
minirnu. ntt estiagem Om,OQ ; la1•gum mlnlmu. 
dos canu.os. lG mot1•os, o volociJude nw xirna 
13 lüiomotros, .pat•a que possam sm· empre
gados vapores de 0"',40 do calado. 

O Govot•no \·orificm•t\ o cnpitol omprog1tdo 
no .ttts obt•as o outras inst;Lllaçuos necessat•h1s 
:\ nu.veg,tçiio o osto capital se'> põdm·~ set• 
nugmcntado das quu.ntlns 11ltot•iormento 
dospundidns com us constrnc;iios tot,1c.1 ou 
p11l'Citt.os das obt•ns <JUO, porvontm•a, sojam 

damnlficadas ou tlc.ltl•tüdns pot• cansas impt'o· 
vistas. Sol.n•o a baso tle:Ho cn.pit.al,as~im con
stltuhlo,n. compn.nilin. estabuleel!t'il o porl:Lgiu. 
Uo t~caúl\lo com o Gunmw o nos tormol:l da 
clauaula :15",» ' 

. O Sr. Frauci~cn Glyce•~io· 
com:!ç:t por dllclat•at• :u Sun:ulo tJUC vottt 
pela. prupJsiçü.o d:t C:tllluJ•n., om nlLinw. ana· 
!y.m pOI'flUO \'Ot'll' CuntNl'itLIIIOntO a,o 'l.UC' 
dispõo o pt·ojJcto, seria cuntradizor·SO a si· 
mos mo; contt· •dizer um decrct•J polu omdor 
expedido, ~na! o da cJncc,no rio ost1·ndn <lo 
fcrrn u do navegação, do cnj.t ntilhlaúo ca•Ja 
vez o5tú, mai:i con\'cncitlo. 

· Pol't:L!Jt,o, a sua intOI'\'Olll,'fL·J no tlob::tt.e niio · 
~o !'crere á utilida·lc do projecto, utilidade 
que ~ o pt·imcit·u n rcconhocm• c pt•oclam;u·;. 
ape1ms lhe pat•oco quo St1 tratan<lo do intt•o· 
dui'.Íl' cm uma. conco:J~ilo de os tradU. tlo fíú•ro .. 
quo liga. o n01·~o ao oeste LI quasi n.o :ml (lo 
!lt·azil, do accqrdo co111 o systema gorai da 
viaçiio publica do pniz; tratando-se de in· · 
tr-aduzir orn um;~ cJnco;oão do obra publica 
do tal nn.tut·ez~t umn. modiflcaçilo pa.rcial
lLitonua IJem o Scnado-ptwcco·lhc que ao· 
Poilct' Legislativo l'•tlloco com potencia para 
aprccittL• :t questão sol! ü;to ponto üspocinl. 

Em vor<ludo, int1·oduzi•· cm um traçado, 
om nm sys .er:ta do 11 ~vegat;iio c viur;ão, uma 
mudificclç<ioCi.echnic:L ou :ulministt•atlva, crê· 
::.m• compotcncitt do Podar Executivo; siio 
mai> !'t•oqucntes o 1UIL s tcclmico:l os meios· 
do que th;piie c,;so podei' pa1·a aquilatut· da 
mouillcaçfw que'" protondo ronlizat·. , 

PiLl'CCJ, poi:-1, QIIO, qnaut·1 tL modifica~ã.o 
do ti'Uç:~do e q1mnto á quot!iz respeito:\ pl'O· 
roga~~ão do lH'ttzo, o'l,jcctod da pl'oposiçü.o 'lu o 
voiu da Cnrna1•n., se do\'C•J•ia 1.l:Lr Jnwt nuto
ri~:lçll·J ao Governo p:.tl'IL 'tua ello tomilfõS:J · 
cm con~idornçfio n.s razõr.s JKLl'íicultu•cj do 
cunco~sinn:trio, attundemlo-o ou não. 

O Podm' LcglsliLtivn, tlH\iS do uma vez, 
tral!Lntlo d~ legislar sobre assumptos quo, 
são l'undamentalmonto do sua cornpot.onciu., 
tom-sa esquecido da sua respon;auilid"do, dr~ 
sua missão, rlolcg:.ntlo facultlados no Potler · 
~xocuLivo para t:tzm• a lei, qmmdo bto é 
procisarnonto d:~ &111~ compe~encia. 

Om, no ~tssurnpt; de que SJ trata a com· 
potoncia-pat•cco i1•1·ccns:~vci- ó do Poder · 
Bxocntivo. . 

Ainua tom bom t•oc,uto a rocot•daçiio <!esta 
coucossiio, quando o orador a ostnúon, aju
daúo por proUsaion11os do pl'lmoit'.t o:uom. 

11, si om relação 11 todo o systOilta gm•al do · 
Yiacão fot'1'J:I o navoga<:ilo rol olflciontot!lonto 
auxill:tdo, 1:0 tocnnte a osta concrsSI<O 0111, 
purticubt•, \ovo um a•Jxilio podo:·osi>simo. 

huaglno o Sen::do, diz o m•ntlot• qnu o ]ll'C· 
sidonto d:~ Commissilo do Vlaçiio llm·rca, que · 
o ajmlou n~sto tt•:tbalho. poNor1'0n, l'lU • 
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p~ssoa, toclo o 1•io Toc~ntis o todo o riu Ara· 
·guayct, subindo o descendo dil•ot•scts vozes, 
.levantando traçados, fazendo cstuuos do todo 
.'genero, do modo quo esse protlsoional co · 
nhoco porfoitamcnto o torrono e o traçado, 
não só n0 qtw l'Cspcita 11 navo;:a;ão como 
ao que J'ospoita 11 estrada tio forro. 

Effoctivamontu, o estudo fui feito com 
todo o cuidado, o o consultor technico co
~becin de ''i.w todo o tt•açndo. 

E' o pl'imeiro a reconhecer que esta con· 
· cessão dovo ser animada pela UnliLo à cust:1 
·dos mnioJ•oa saet•ificios, porque o lia é >I liga· 

-çii:o oxactamento d·J norte c sul, tosto o su· 
cioosto rlo Brazil. A stm quostão, po1•tanto, 
õ a soguinto : saber si o Congrosso tom com· 
1etoncia pal'IL altm•:tr esta concessão. 

Crô quo o niais acartado :Jerd o Senado 
rotar uma omonda d:tndo ao Poder Execu
tivo faculdade pat•a, ostudando :1 questão, 
ilofm•it• ou não >t petição do cJncessiontrio, 
nib só com rol:lçiio :l moilifieaçiiu do traç•ado, 
·como :!. dispensa d 1 dosobstrucçiio, segundo 
ró podido no ro~nm•imento, o 1L prot•ogaçiio 
dos p1•azos, 

Si, porc'm, o Senado não estival' do ac· 
-cardo, doclu•a desde já que vota pob propo
siçlo da Camar:1 tios Deputados •. 

0 ~n. R.-\.~URl BAnCEI.LOS- Nã.o sei si 
-:tsslm mcllura ou pelara, ou si é pol'inte· 
J'csse pecuniario. Cmio que não será. 

0 Sn. FttA'IC!SCO GtYCtmiO-ESt:!. prJmpto 
n accoitar uma omcnda a 1riais ampla pos· 
slvcl nosso sentido; julgou, pOl'tlm, dar essa; 

·1ltplir.açõcs, porque nii.o deseja do modo ai· 
#lltn <!UO uma ubra que ainda ost:!. om ex· 

-ccução o cujos concossionnt•ios ainda estão 
Iatln<lo p~ra lomi-:L a elfeito, soj:1 prejmli· 

•cld>t po1· um oxcosso de oscrupulo oonsti· 
-tucloiml. 

~iio lho sct•ia agJ•adavol quo uma obra 
..,]essa; fosso pt•ojuJicada, m~s, como bem 
ob;e·,·va o hont·ado Sanador pelo Rio i.lt'Jnde 
do Sul, o Puclet• Exoeut!vo ttcará com a fa· 
(CI lcl ,do ampla pam prorogar os prazos, al
~ot•ar os tt•n.çados o J'azot• outras eoncossõcs 
q!lc, pot·ventura, o concossionat•io não poça 
com o t•ocilio do do;J.gradar mesmo ao Podar 

-1\lCCUtivo. 
Do ot•dinal'io, o concessionaria de um ser· 

· -'Viço publico, quando comp:trocc dc~nto do 
-]JoJcr publico, é prejudicado, porquo, tendo 
. ~m vlsm obtor uma modlfic~ção J'ctvor~vol 
·<lO~ sous lntorc~>cs, abro miio do outras con· 
. .:ossõJs tambom favo1•avois, c o poder publico 
•ii vai colhendo n~s suas malhas, c alie, por 

, -:oau voz, vai c"lendo, c 'ql!ando ucot•da desse 
ira bulho insano tem l'oitó cessão do. quasi 
iodas as concessúcs quo !!to !ilram fclttls cm 

.:tempo dwlo, 

Pot• consequoncia, tr~tandodesse 11ssumpto, 
não <l suspmto, princlpllmcntc pm•que não 
crê que o Brazll realizo todas aB obt•as publi· 
c1s do que car~co, sinüo á custl do intcrossc 
particulnt•. Si o particular não fizer isso,. nós 
vlvet•cmos otornamcnte com os nossos t•ios por 
nn.vog.tt't DJ~S)I'l do:3ortos pol' povoat•, nos~as 
gt>andcs distancias por vonccr, o a Republica 
como o impJt•io passará pelo Ycxame do con· 
sontit• que Matto Gl'Ooso o Ooyaz .ainda não 
portonçam nossa úpoc~ :L ~Jmmunbão bt•azi
loira ! ll aliás não seria muito diillcll; Goyaz 
est:l com uma estmdu do forro, u Mogya.nu, 
que, passando por S. Paulo o pol' )!inas, 
chega quasi ao sot1 tor1•itorio. · · 

O orado!' mesmo tovo occ~sli'io do porcor· 
rol', Yiajando, a linha Mogy~na atú u sua 
terminal em Araguary; com mais um pouco 
do esforço, essa ostrada cbeg:n•:t a Catalão o 
para :tlcançar Goyaz nii.o são contenares de 
l'ilomct!•os quo faltam. 

Si a opinião gemi l'ul' Ül.VOl'avel a quo se 
conceda est~ faculdade ao podOt• executivo, 
anima·so a aprosoutar uma emenda. MaR, 
com receio do pt•ojudicar a concessão, Jimi· 
t•·s3 a esU!s palavras, votando pela pt•opo;i
ção da C>lmara. Si a opinião fo1• favoravel, 
não põe a menor duvitla, porqtte osso; as· 
sumptos devom ser tratados em conversa, 
pot•quc assim ·melhor se ont.endem os collo-
gas. · 

0 SJi. IL\I!LRO BAROELLOS-V. E~. pódO 
aprcscntat• a cmonda, ' 

0 Sn. FRANCISCO GLYCP.RIO declara ac· 
coitai' O conselho do SOU colloga· O Vtli redi· 
git• a emenda. (Esc1·eoc depoi.<, contiiluando). 

0 Sn. FRAliCISCO GLYOERIO- 0 pt•ojecto 
tt••1ta do modific~ção de t1•açado om relação . · 
:1 dosobstt•ucção das cachoeil•as c dos rios, 
trMa d>t pro1•ogação de prazo c tt·atl mm bom 
dos casos rolativos ás oport~.c:õos de lcvan· 
tamcnto do capital da companhia. . 

Portanto, pnrocc que'. uma omcnd:t ao 
art. !•, no~ tet•mos em que ou 11 concebi, 
preencho completamcntr o fim. . 

A omilnda tl a seguinte: 
<Fica o Podot• Exocutil•o autorizado ~ 

rcvot• o decreto n. :J.Bl2, do 17 de outubt•o. 
de 1000 (6 um docrctoj1 oxpodido om vir· 
tudo do uma lo!), afim de attendm• ás modi· 
ficaçõcs r1ue oxlgom n navegação o estrada 
du forro do quo o mosmo trata, niio "ó om 
ralação ao traç.tlo e doooiJstrucçiio dos rios, 
como :l Pl'oporgaçiio tios prazos u ao quo so 
I'Oferir ao levantamonto do capital e opc· 
rações connoxas•, 

Nom 6 umtt autorização ampla do tal modo 
que püSjn o Podor Executivo creat• obrl· 
gnçüos; cJ nmil autorizaçiio que lho d1 pm•!'ol· 
tamcntc meio do attcndot• uo t'C<[lWt'lmcnto 
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rl11 purto,funccionn.ndo tochnicamentc. (,l!uilo 
bem; 11111 ito bvm . ) 

E' lida, apoiado. c posta conjunctumonto 
cm discu~são n. scguin to· 

. Ao art. 1' da Pl'oposir:ão d:t Camara dos 
Dcp~tadol, n. 8:;, do 1003.-Snb.>tit.na·'O pelo 
scgumte: 

Fica o Poder Executivo uutoriza.to a ro· 
ver o decreto n. 3 .812, do 17 ·do outubro do 
1090! nfim de attcn2or rts modificações que 
oxigu·cm a nurcgaçao o a estrada do fJrro 
de que o mesmo trata, não só om t•clarão :w 
t1•açad_o .o do:;obstrucçiio dos t•ios, c,mo Ít Pl'O· 
J•oguçllO dos prazos o ao que se J•cf.n•h· ao 
lcvant,.mento do capital o operações con
ncxas. 

Sala dus sossõJs, 20 do agusto do 1003 -
F1•anci . .:rco U/ycerio. ' 

O Sr. ~rbtuto rJe Gouvcu (·)
St•, PI•esidorHé, nüo sou o relator do parecei' 
om discu;;ão, mas, ropl'cscntanto do l•:stado 
do Goyaz, dh•cctamonto intoi•ossado nu nave· 
ga~:ã.o de Tocantis o Araguaya, cot'L'O·mo, 
P.:n·tan~o. o dovcr do dn1• al~umas oxplica
r;oos no Sunatlo sobro o projecto c sobi'C o 
parecer. . 

O parecer, r,,,.OI'Il.\'Olao pc·ojccto cm dis· 
cussão, nlio.~lt~l'a. cm con~u. a.'iguma, nem o 
P!nno d_o Ymçoo gora! d:L Ropublka, que 
amua pao está 1·otado, nem o tmçaclo, nom 
o }lt'OJoclc do navegação do Tocantins o 
Araguaya. 

A quo:;tiio cifc·u·so apenas na mouificação 
do parto da chusula 38• do pt•ojooto. 

O Sa, Noaur.m,, P.tM~Aau.l- E é urim 
modificação pt•ovisol'la. · . . . ' . 

-DSR;UllDAI'iO DF. Gourf:.t- E;ta clausula 
diz que os concessionarias são obrkndos a 
a.bl'il' canaos nu.s cachoeiras, com cot·t~ larrru. 
ra o corta profundidado,dc mo% a dar pas~a· 
gom nos ba!'cos, vapores, o te., com o IIm do 
comnmnlcar o Alto·AI'Dguaya, quJ 6 fl•nn· 
camonto n:Lvcgavol, com c Baixo-Tocantins. 

Poi:; bacn, os concossiunat•los, encontrando 
grande difficu!d.1do na aborturn d11s.;es ca· 
nae;, porq uo são noco;Jcu•ios granrlcs cnpi
tao; c um t~mpo Jnuito longol pai'~ abl'lr ~<t· 
naos em Uina zona encacbooiraua tio 40 lo· 
guas, cxlginuo grnnues Lt·a~alho.; tlc l!Yth•au· 
lictt, que >iio os tmbalhos mais tll/llcels ua 
engonhcu•ia, poJem ao Congresso qne mito· 
t•izo ao Gov~I'no '' lh.zol' ns seguintes modlfi· 
caçõos.: Naqucllas imchoclms que l'orom 

(') E.-to di~Clll'SO 11ita foi roy!~~~~ {lDlo oriLdor. 
f~cmulo \', YI 

m~i to oxteusu,s, os CJncossionarios fa1•iirJ por 
t01 ra urna ·\'Ja·ferrol)o o onde as clchoeii~L~ 
ftJrcm do )Jcquonns dtmonsões f<trão cstmdas 
!lo rodagem, com o fim de commuuicnr 0 
Aito-Araguay:t com o B<Lixo-Tocuntins. · 

As cstrudas de fm•ro serão permanentes 
ao p1sso que as d~ rod11góni sot·ão proviso: 
l'ias, até qr.w ollo; possam vir a oxocutar 0 
qu~. dotct•nuna <L clausula 38• do projecto. 

E Isto o que a Commissão entende que 
deve sor app!•omdo, o que, aliás, não traz 
dlfficu!d:Ldc alg11ma, por.tuo 'si os conce,sio· 
na rios for~m obl'igndos a fazer os tmbalhos 
que lhes sao commcttldvs, todo o mundo com
~r.ohondo 'LUC tac< tl•abalhos jamais sm•ão 
tmtos, o que redundará cm prejuízo da· 
quo!las ~onas o na perda quasi total do 
c~pllal Jll nlll ompt•ogado o todo alio na· 
cwnnl. · 

Sr. Pt•esidocito, não tenho 'competcncia 
para _ontmr na aprccia~iio solirc si compete 
ou nao ao Poder Logi:;lativo autorizat• o 
Governo a modificar a concessão confo1•mc 
o? tender. Fa. minha opiniKo a r1uestlio é 
Simples, nao e da nnturez 1 daquollas sobro 
as :Juacs, pal'a se resolvol·as, 6 preciso 
otmr o Governo. A <Juestão cm dabato 
todos a apprchcndom á primei1·a 1·ista. En: 
voz d~ ;e obrigai· desde já aos conccssionarios 
:1 abrir os ~~~~aos, a titulo de pc•ovisoi·io, dá· 
sc·lbcs o du•etto do fazer o serviço por tcl'l'a, 
ILtrl que a omproza, cm melhJI'Os condições 
possa n.IJrir os mosmos canaos. , ' 
. Na minhtt humildo opinião esta clausula 
ú :tusur.diL_ 9, jnm11is · .so!·á cumprida, por
que sor1a mu1to maiS !ac1la cunstl'l!Cçiio do 
ostrndas de fer1•o marginaes do q uo a 
auO!'~ura do canaes do 40 leguas do o~
bnçao. 

0 SR. GO)!ES DE CASTilO-E pot•quo não 
fazm• uma estrada de l'ori'O lo•o passando 
toda a secção cncacllooiradct 1 o 

O Sa. Umu:-;o nE Gounl,t-Porquo mais 
lat•do ollcs virão a fazer i.~ to. · 

0 Sn. GO)JES DE CABTilO-Qull ! Nuncl 
mais Jll.l'ão. 

O Sn.. Uun~!'>o nr. Gou\'~,\-Si uiio fizerem · 
niio gosnrüo das gat•anLin.s qno llu~s são con
l~l'ldas mt concessão. 

O nobre Senadm• comprohende qu~, tra
tctn<lo-so do localidades cornplotamonto des
habitadas, rl nccossin•io fncilltar-so o mais 
possivol qualqiiOL' bum emproheodlmonto · 
nllm do incromontal·as. 

.la pol'CGrrl, om vapores, mais do 100 lo· 
guas,lndo do Itaoc~ra a Santa Mut•ia do Am
gnayn •. 

Pois bem ; posso infoi'IUill' ao Senauo que 
naqnollo tompo aquollas localidades oram 
mais ou monos pl'OSJlOI'as : h~Yia popn!a,ües 
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11ns mai'gcns tios rios, pt•osldlos militat•os o 
os indios já civilizados commorciavam, não 
só com os habitttntos, como com as domais 
pessoas que alli apott•avam. 

Qual o inconvoniontc, pois, do so attondm· 
a essas modiOcn.çõos 1 

Tenho assim, Sr. Pt•osidonto, dado 'Ji~oi· 
!'aS cxpliottçõos rw honrado Sanador nor São 
Paulo Q aos hom•auos-mombt•v< dosl!L Casa, 
quo, estou cm• to, litrüo intcil•ajustiça, appro· 
vando o pt•ojocto quo vciu da Camar11 dos 
Deput:tdoB, (Muito /Jem.) 

Ess:tspopulaçõos dcsapat•ocoram; os índios 
lmrbaJ•izaram·so novamente o em poiot•os 
con;lir;õos pam nó;; pot•quo j:t conliecom os 
maios do J'azor m 11 11os civilizados, o tudo 
isto, Sr. Prosidonto, porqno o Congt•csso 
suppt•imiuavorbadc30:00U,)datlaoss•apo· o Sr. Romiro Bnrcello>1 (') 
quena n~vogução quo filzil• u comm('J'cio do -Sr. Pt•csidonto, não quero do modo nlgum 
.1!to Puraguuy. ~ · · ·' ·E d d HoJ'e so podo a altal'ação desse contruct·o et'll' wtor!•ssos uos •>tu os quo pu om apro· 

vcit 1i' com r. itÜp01•tante navegação desses 
<JUO ~ roa! monto lmpnt•taato; hoje so põo duus gPandes rios intet•iot•os !lo Bi·uzil, para o 
dlfficuldades, so começa. com tt•opcços. E' 1 . 
melhot• então dizct•: Goyaz, não tons di:citu qua M J'mto o conli•acto que ot•a p.·ocuramos 

!'e formar. a commungar na civlliznçãa do Brazil, Cs 
um Estad.o complotamonte sopaJ•ado, vivo St•. Presidente, a iLitoração de uma clausul!t 
como quiioros o como [JUdO!'~s: tu tons di· em um contracto, que as tom muitas, pódo 
l'oito só do p:(gar impostos 11 União, de con· sm• tilit:t polo Congro;so, mas isso fica fót•a. 
tribuit· com o teu possottl pat•a a guet•J•a, completamente das uoJ•mns. · 
mas uiio tons direito do oxigit• cousa alguma O Congresso legisla dando os fundamentos 
da Uuiiio; m•·.la tomos eomtlgo. · de um:. obt•a. publica, por exemplo, como é 

Pois bom, St•. Pt•e.<idcnt.e, om t•cl~ção á O<Sa, mas não pólo cnt1m nas particula· 
emenda. do nobre Sen tdor por S. Pa <lo, ou J•iilados. E;ta.s s1o feitas em contracto, pelo 
não terei duvld;l em accoitt•l·ll ; olla é muito ~xecutivo, g uo discute as clausulas dontró da 
mais ampla; muito mais extensa; f•trot•cco loi com os concossiona.rios. 
muito mais ao concossi,nario, o, por\:1nto, Ma•, note v. Ex., a·olausula que é refot•· 
muito m~is ao mou EstadJ · . muda poht proposiçfco !la. Cnma1•a, o q uo 

V. Ex .• Sr. Presidente, sabe quo ''muito temos do votai', é.um~clusula que reforma 
mais difficil obtot• do Congt•osso paquJnos compietamente o contt<acto. 
f;.vot•o; do quo obter do Executivo grandes. D 't 

0 
G d · o que eogt ou overno, o que cogt· 

Artui h~ ditreronl.cs estudos, dilfot•entos taram oJ ·concossiona.rlod ·quando osso con· 
turnos, g,•a.ndos discussões; passará n" Ca.· trncto foi feito? CJg!taram do fazet• uma. via. 
mat'll ou no Senado, não 1!:1 nu moro ás vezes, IIUI'lal navega.yol, que sa a.p!'cs"ntava dtfficil 
um tt•opoço qm•lquor, pequona.s insígnia- para osso fim. · 
cnucias, etc.·· · Os conccsslonal'ios estudaram natural-

'0 Sa. A. Az~REDo-A boa. l"onta.•lo do Go- Juonto mal o a;sumpto, como acabou do do· 
vol'llo mlo tudo. moostrar o i !lustro ~oml1ot• por Goyaz. 

O Si:. CRn~:><o nr. Gouv1lA- Preciso dizer Quom conhece o t•oglmcn dos rios, o sys· 
•!UC não estou muito de accortlo com ~ ulti· toma. do c~nacs no rcglmon desses rios, pro
ma pat•to !l~ emenda do meu honmdo amigo, duzindo novas cachoeiras ou grande dtJS· 
St•. Sona~ol' poi' S. Paulo. que autoriza o l'nlquo na tmnuLonção das aguas, pódo 'bem 
Govot•no a 1ilzor a concessão á companhia compt•ohondor qnant:IS novas tlitllculd .dos ha 
.\lnra lcvantat• capitaos, ain1la tL ct•e:~r, (J1tor dizer que .os concossio· 

O qno a emenda da Cttmnt•a dos lleputn•Jos nat•ios V toram pedir na Governo il propôt• 
diz o á qu Lltl Commissiio deu o sou pa•·ccor execução do abms; cu!tLs dlruculdadal ollcs 
1\tvoravcl ú o seguinte : dosconhocom, o não as conhecendo dcsco· 

«Tnmbom 0 capital ompt•ogado nas obt;as 0 nheciam o capital pt•eciso p~ra tamanho cm-
prohondimonto. · em ou!r.ts instilliuçües neccssal'ias á navoga-

~~0 não podor1t sm• a.ugmuntado com as quan· Ora, son·lo approvadn a modificação 
t.laB dosp 01uliilas om gus•.os nas ou1•118 provi- da chu;ula, ilrs!lppnreco complotam~nte 
!Ol'Ías.• o fundamento~ do contracto ; os>o coo· 

tt•acto fvi foit:i pat•a a mwogaçiio, doclarll·ôil 
Creio que ~ essa uma mlldida ~at•antidot•a. r1uo essa ú imposslvel 0 quo a abortnt•a do 

.\ omproza nito póde ustu• nom obusnr, Jlot•· caaaos cust:u•la um capital que os concessio· 
que lodo o dinhoil•o, todo o capital empro· n~rios não podem ubtot• no p~iz. Isso foi do
~ado nos;as obras o pot•doril üe.;do quo ciM•ado p~lo illustro s~nudot• por Goyaz. . 
!illtom cnDILCS ou estradas, pois, assim 
urro tor~ garantia do juros, nom cous11 ai· 
gumn. (•) Ebto dhc1uHo niio foll'O\'IIIto 11alo orndor. 
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0 Sn. UI\DA:-!0 DE.GOU\'J~A- A na.vogação 
. 6 um moia o Josdo que não se pó:le conso· 
. gui r por meio do erma os ..• 

0 SI\. RA~nno BAI\CLLLO~ -A navegação 
foi a baso do contracto. O npat•to do hon,·atlo 
Sonadot• vem conllrmJtl' o que ou d1sso: Isto 

. é um11 verda,toir,l nevação do cvntt•acto; 
r1u01' dizct" Jtbandona-so )lOI' completo o fim 
pt•incipal do contracto. 

Os c·,ucosswnarios não sabem cm que se 
. mottoram, nãv sabem que capll.al a neces 
>at•io, nem sabom mosmJ si a llUOt'tu ·a. elo 

. camws 11 t'a.cH 0:1 nã.o, isto (j, niio sai.Jcm 
tiL! vez atê quo capital procisam p:.J•a oxocução 
de tal obt·a, e pot• issa qum•om fazo•• dosap· 
parecer por CJmploto o contracto só com 

. osLa cl;m .u!a, que vom modWcada pohi Ca
mara. 

Pergunto ou, não il Gamara. pot•quo JiL 6 
. m~LeJ•ia vot~un: ma~ o Soo ado tem o!emen· 
tos, dispõe do conhccimont•;S completos da 
<1uestiio para innovar comp!otamento o con· 
tl'itCTo, modificando :1 clausula ? Parece-mo 

cessaria autoriznr;ão, contida na omonda do 
honrado Senador pvr S. Paulo . 

!lstomos todos de accordo no assumpto, a 
questiio 6 que ou niio posso dar o mou roto 
11 propost:t dtt Cam:tt•a, dcsdo qno os iotCI'OS· 
:ms pub!JootJ, os intoJ•essns dos conc•:ssionm•ios 
o os intm•o;ses da rogiüo niio estejam do todo 
s.ttisfoitos, o quo, ou trotando, o tlovot•no po· 
dot•JI fltzm•, dando·so-lhc autorização para 
t'O\'Ot' o contracto. 

A;;im, pois, don pt•oft't'oncia, o acho muito 
pt•uJon te,· mcmw para apJ•oveltamonlv do 
l.uúo f!Uanto se po>sa fazot' com as Jorças o 
capitaes do conccssiomu•io- dou pt'Ofúi'Oocia, 
repitJ, a que se dü autot•izllção :~o a.,v.wno 
p~ril modifica•·, não só esta, como outras 
clausulas, cuja mDilifieaçfio J .. ambom seja no· 
cussaria, dadas as cit•cumsl.~:.&.ncias rc~.:onho
cidas. 

Eis porque, St•, Pr.Jsidont.o, deixo do votat• 
pela pr.oposição da Camarlli accoitantlo n 
emond11 .prosontltúa pelo ilinslt•o Sonatiot• 
por S. Paulo, (Muito bciil.) 

,que não. OSr.N'ogucirn Pa1.•anaguú. (•) 
o SR. A, AZEREoo _o Sen:tdo vota a -;-~r. Prosidoote, em consequoncia da o 1·~o
autor/zação no Governo o csto tem meios ••cao ou, antes, d~·J duv•d~s, qt:e 'e toem 

:1. • d · - ' lovant•;do om J'Jlnçao à. mo,!Jtlcnçao proposta 
.Pal'll· estu ar a· 'Illastao. nn. clausula XXXVIII do decreto n. 3.~1", do 

O Sn. RA~uno BARCELLOS- O Sonado 17 do outubro do 1000, :mtorizando a nave· 
:pódo roconhocot· a ne"cssld_ado do os.tabolocct' ;:açiio nu1·ial e Cot•roa d, alto com o baixo 
nma vi11 do communtcaçao, qu:Llquot• qno Tocaut.ns e Araguayn, untcnuo quo o Se
soja o quo possa sot• lilit11. n;t: actutll!darlo, n1do tbvo trat tJ' desta quo.~tuo, do modo a 
com os recursos tio quo d1spoo o p1L17. na· podar acorun• pJ/:1. melltot' Jot•ma. 
.quolla t•oglào. Mas isto duvo ser Iili to do como y, E.~. acttbou do OU\'11', St•, PJ'oSi· 
accor.!o com ·a omontlu apresont;11tt polú dento, tanto o nobre Sona~or por S. P~ulo 
i!lustJ'" Sontttlot• pai' S, Paulo, dando ao Go· como o !ilustra Sonadot' pelo Rio GJ'.lndo do 
vm•uo aut.oriutçno, o ollo, qtlO tlovo conhecer, Sull'oconheoaram a noccssldado de so levar a 

·com molltot•ns inJot•maçõos do quo nós, o o/l'olto o e.stabe!ocimento do communlcn•:'ío 
assumpto, !'at•;L do accôrJo com os oonoos· antro o úort• o o contra do Bmzil, pela ria 
sionarws o com os interesses naoionaos as 'focantins-.\l'aguaya. 
modificações amplamonto permittldtts pda sem duvMa, fui aquol/a estrada, dos•le os 
emenda tiUa ac.tba do aprosontat• o honrado mais t•e 111otos tempos coloniaos, iudicntla 
.sonadot' po•· S. Paulo, . · cumo a mats accossivel o exoqui\'ol ontro o 

AgJI'a, attenda·SO bom: o que Tttmos votat' not•to o o contJ•o do patz, o deve JlOJ'isso moro· 
·é importante; o Govot•no tlca au\orizatlo a cm• tolaaattonçio do Congrcsso,atlln do quo, 
modificar, subs.tlmindo IlO!o segninto, u que qu1mto ant<Js, possa SOl' Jilcilitada e esta~e
votu da Cttmara; quur dizor: o üuvo•·ao tlc11 oid11 1t cummumo.tç~u do ruotlo o mais raptdo 
Jtntot•izaJo a modificar, ma:, obrigado ~ e omcaz. · 
.risc~r a clausula38•, tal qual ostil no con· lncontostavolmontc, St•, Pt•osidouto, as 
.tracto, o substlr.uil·a pJ!a que está no pt•o· diJllculdados exist~ntos no tt•eoho oncachoei· 
jocto da Camar:1 ipsis vel'/Jis o dovc ~ot• vo• 1·a1!o n[o podot•ão sot• removidas som um d!i· 
tada pelo Sonudo. ponrllo col!oss Li, pol'•l uo, como Y, Ex. sabn, 

g• o quo ou achJ h•t•ogul!ll'; desde quo o os t1·aba!hos do hydrttulica siio, som duvida 
Govm•nu, combinando onm os concosslonariod otlguma, niio ~ó os de mais diffic,I oxocução, 
~ com as necessidades dos set•vlços do tl'IIOS· como tnmbem os quo maiores oapitnos do
pot•tos daquolla t•ogliio, pódo f;LZOl' cousa mo· m~odtlm, 
.'lhot• do quo nós,niio dovomo; tnxtu• cnnJlçiíos As compot•tus, os Íl'.tbalhoR pn1'~ olgvação 
.como no ousop!'esentc: 11. clausula deve sct' dusa•uus afitn do·ost:tbclocet• nlvois dilf· 
suMitulda pelit soguluto. (Lê.) • ' · 

Ot•a, rl muito lll!IW D!lturnl que a cou~a se 
Jlçtt com estudo, •lindo-se ao tlovorno a no· 
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· t•cntcs o utLr subida aos rapot•os, oxigom ca· 
pitn.os quo poucaa cm prezas, cu j;t não fali o 
elo omprozas pllrtlcularos, ~as do cmprozas, 
tendo tl sua fronte o propt•to Thesouro Pu· 
hlreo, dlfflcilmento podam r~lllizar. 

N"cstas condições, Sr. Prcsidonto, atton· 
dando a quo il imlisponsavol quo so ill>;a esse 
sm•viço, bom como CJUO so resolva pelo mo· 
lhOI' modo do sua oxccur,·ão, poço u V. 1\x. 
que consulto~ §cnado sobro si c~ns~nto om 
c1uc a pt•opostçao volto (L Commtsst~o respo· 
ctiva, conjunct.amouto com a emenda apre· 
~ontatla, at'lm do sobro olla omlttir sua opi· 
nliio. 

Envio õ. Mesa o mon rcquorimcnto. 
E' lido, apoiado o posto cm discussiio o 

soguinto 

REQUERUIE:'i't'O 

Ucqueit•u que n. pt•oposição o a cmontht 
voltem novamonte ll. Commissuo do OIJJ•as 
Puhlicaó o Emllroz~s Privilegiadas afim do 
quo sobro ollus ilii pl\t'ocer. · 

Sala das scssoos, ~O do agosto t!o 1903.
J.VO!JIICÍJ'a Pm·wwotul. 

O Sa•. Pre&l<lente -'-Estando es
gotada a ma teria da oruom do dia. dtii'Oi n· 
p:tlavra aos Sr.i, Senadores CJUO a qnoit•am· 
para as>umpto do o'xpcaionte. (l'ausa.) 

Nluaucm pedindo a pnlaVI'a, von'levantnt" 
a sessão, designanrlo p:1ra nr>lcm do di~ da 
sess~o seguinte: · · 

Vota>;tio cm 3• discns.itio ela proposir,ão (ln. 
Camnrn. elos Deputados, n. OG, 1lo 1923, auto· 
rizando o Presidente da Ropublic~. a abi•ít• no 
Ministo!'io elas RolaçGos ExterioJ•cs os credito:: 
de 100:000,~, papel, o do 45:000$,ouro,aqnc!lo· 
supplomontnr t\ ruhrica :J', c este á t•nbrica 
7", do at•t. 8' d:t lei n. 957, do 30 do uozcmhro· 
do 1002; . 

Votaçiio cm 2' dí.icussflo ela propoJi>;ão dn 
Camara do:; Doputados, n. 82, do 1903, auto· 
rizando o Pt•csidonto da ltopublica a concoum• 
ao ongcnheiro civil Eugenio do Andrado, ou 
á omproza JlOt' cllc ot·ganizatla, privilegio· 
pa1•a constrúcção, mo c goso 1le uma ostraua 
ilo fert•o de tt•ucção olcctrien o bitola não in· 
forint' :1 um mch•o, que, p "'\intl~ do ponto 
quo for dotot•min:tdo, de nccordo com u Go·· 
vorno, n~ CnpittLl Fodcral,· ,passando pelas 
froguuY-ias do Sam' Anna, S. Cht•istovão,. 

() Sr. 'Ua•bnno de Gonven-Sr. Inhuúma o lrajti, da mcsnta. C:1pital, o pelas. 
Pt'csidentc, sómcnlc pot• dofcroncla ao meu do Mority, Pilar o K>tt·clla, do IMado do Rio 
illustt•e amigo c culloga, YDtnrci polo roque· do Janeiro, vtt termimtr na cidado do PC·· 
rlmcnto om uh;cl!ssii.o. tropolis; · 

"\chn·o, ontrolanto, completnmonto des· Voln>;ão o:n 2•tliscnssüo cl:l.proposi~ã~ da 
ncccsStn•io. A minlm opinião, jt\ mnnlfos· Camara dos Doputndu>, n. 85, de UJ03, nu to· 
l<Ldn, está complot.nmontc ftrmnda, c não rizando o Prosidcnto d11 Ropuhlica 1.1 morli· 
sort\ul\éradapclo quo ouvi aqni.no Sanado. ficar a claus(([a38• do dccroto n. 3.81~. do 

UtnlL cmomhL qualquor, que SeJa aprcsen· 17 de outuiJ1·o do 1000; " 
tad11 a este projecto, virá aponas dítllcultar 
a sua mnt•chn, virá apenns J'uzcr com 3• discussão dn pt•oposição da Camat•a dos· 
~uo oprojocto \'u!to t\ Canl!lt'a dos Dopu· Deputados, n. O, do WOo, dispensando dos 
tl\uO, om uina époctl do discussão do orça· exame.; pl•aticos do quo cogit11m os at•ts. ~8· 
mcntos, impedindo, pot•tanto, que olle seja e :W do Rogulamonto do 31 do março do !881, 
convertido om lei. os olllciacs. ~ praç_~s do excrcito,.c~mpctentc .. 

Ou o pt•ojccto tl nocJssat•io o 1lovo so1~ monto haiJthtados com os I'Ospocttvos cursos. 
npprovado desde j6, ou 11ão o c, 0 , nosto das aJ•mas a quo portnnccrom; 
caso, o Senado, •i assim o ontondor om sua _3• discussão do projecto do Senado, n. [Q,. 
HaiJeclot·ill. rojeita·o. do 1903, dotorminando que tlt•ofoJ•mn conco 

O que oito cl ju.1to C que se apt•osonto nmu <lida pelo dcm•oto do 3 do fovot•oii•o do 1800 
omanila como os\\1, pat•ccondo antas pt•otc. ao coronel do osltl1o m;lior do 1• clas.lo l'ran
lnt.oriiL do quo ellucidatlva. cisco .losó Cardoso JunloJ' sorll cJnsidct•tula, .. 

l'ot' cunsogulntc, sú mesmo pela doforcncla desdo aquolla unta, no posto de gonornl do 
. >tUO mo mm•oco o mou illnstro amigo, i! quo divisão, com os voncimonto.i tltl t.lliJolla ontão 

pouet•oi votar pelo seu roq nol'imonto. om vlgOI' o a gt•ntluaçiio do marechal; ficando. 
Ningnom mais pcdimlo a palnvm, encot•ra· o Governo nlllorizn~o a abt'il' os ct•cditos-

• se~ tliscussKo, tlc~mlo o l'OIJUOrimcnto pt'O· nocossarlos pn.t·n. o r"spcctivo plgamonlo. 
judiottdo por não ltaVOI' numoro para · _ 
votai o, Lovanta-so n. scsslo tts 2 hora; c 45 mi-· 

Contitú\a n. discuss1io da proposi>;iio. nutos c!~ tardo. 
XinRuom mais pedindo a palavra, oncorra· 

se n. tll>CtBsfio. 
Fica atlludna vota~iio da pt•oposiç[o POI' 

Jhlt~ tlo numot•o legal. 
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Oi• .SESSÃO E~! 31 DI~ ,\GOSTO DE I 003 

A' moin. hora depois do moio-dia abra-so a 
· ~ü:.;são, a quo conCorrem os Sr:J. Sanadoras 
Pinheiro Macha1o, J. Caluntln., Henrique 
Coutinho, Cost:L Azovo~o. Jonathas Pedt•osa, 
·.rusto Chormont, Manool Barata, llolfort 
Vioh•a, Bon~~icto Leito, Pires Ferreira, No· 
guoit•n. Pal'a.nagmi., Nogueira. Acciuly, João 
Cot•:teiro, G:tma o Mollo, Almeilln. !Jart•oto, 
Alvaro· Machado, Rosa o Silva, ~hnuol 

:Duarte, Olympio Campos, Coolbo ·o Campos, 
Virgil[o Dn.mazio. Ruy Bat•bosa, Slquoira 
Lima, Lau ·o Sodré, Thomaz Delfina, l'oli· 
cia.~o Pcnnu., Lopes Cha.rcs, FranciSlW Gl~r
.corio, U1•bano GJU\'êa, .Joaquim do Souza, 
Rodrigues J:l.t•dim, Joaquim Mut•tinho, Mo· 
tollo, A. Azorcdo, Vieonto Machado, Bt•azillo 
da Luz, Gustavo R:chat-.1, .Julio Frota o Ra· 
.miro Barcollos(30). 
. Doixilm do comp:trocor com caus~ partici
·!lada os Srs. Alb01·to Gonçalves, Nilo Peça
Ilha, Constlntino Nm•y, Pao; do Cwvalllo, 
·GomoJ do Castro, Alvaro Mondes. Fort•oira 
·Chaves,· Jos6 Bernardo, Po:lro V olho, Hor· 
<!ulano Bantloil·n., Sigismundo Gonc>tvos, 
B. do Mendonça Sobrinho, M:wtinbo Garcoz, 
.Arthur Rios, Cloto Nunes, Mat•tins Tor.·os, 
.Barata Rib3iro,Vaz do Mcllo,Bucno Bt•:mdão, 
Alfl•o:lo .Ellis, . Fo:ippl Schmidt o llorcilio 
.Luz (22). 

E' lida, pos\a om discmsão o som douato 
approvad:t a neta dn. sos.i'io antorim•. 

O Sr. 1' lllecretorlo dcclat\l que 
não h~ oxpcdicnto. 

O l!!la•. 4' l!!leot•etarlo (.<o))•cilulo 
de 2') lê e ú romottido :1 Commissiio do r'i· 
··nanÇI\S o seguinte 

PARECER 

N. 117-1903 

A Com missão do Justiça o Legislarão vom 
. omlttir sou parecer sobro ~ Jogalliiado da 
,promoQão do vlco-nlmirn.nto A!'thut• Jaco
guay. 

O docrotn legislativo n. 701, do 10 do ou
tuliro do 1900, autorizando o Govot•no a ro· 
.intogt•tn• no sct•viço activo da. IU'mnda, com a 
patonto do vico-almimnto o som projulzn do 
.respectivo quadro, o vico-almirnnto l'ofor
. madn Arthm• .J:tcoguay, modificou a or•a· 
nlznção da fo1•ça do mar, cronnt!o ao lndo"t!o 
quadro dos ufllcliws da armada um lo•nr do 
.vico-almlranto. " 

A situação siugulat• do distinct.0 mari· 
nhoiro ficou clat•amonto definida. Sem . per· 
tonem· ao quadro, occupando um Jogar cs
pccialmontc crea~o para su~ collocar;iio, não 
podm•la jilmâis ser pt•omovido por acto 'do 
Poder Executivo, porque tal pt•omoçilo vi
ria alterar a nova or~:aniz~çilo estabelecida 
pelo citado dccroto. O Podar Executivo nllo 
pó:Jo prover os cat•gos publicas si não. do ac· 
cot•<lo com a~ disposições da lo i. · 

A immobilida<lo no posto 6 ·uma cousc
quonc.a da clausula-som Jll'~jHi:o do q1wd.·o 
-com quo so opot•ou a rcintegL·açiío, sondo 
osto pensamento manifesto na pat•to final 
d:tqucllo ilcct•oto, quando allud~ :L ulterior 
l'Oful'ma do reintogl'~l/lo por lwt:eJ• al/il1gido a 
idade limite da actiâdadt) '!lO posto. 

Portanto, a pt•omoção do vicc-almiranto 
At•thm• Jacoguay·ao posto· do almiranta nãu 
encontra apoio na lei do smtrcvcr:li:o. 

S:tla das Com missões, '31 do ago3to do 
1903.-.T. L. Coe/Ao c Campos, prosidonto.
J. M • .lfolcllo, rol<~tOJ'.-Titoma: Dclfno. · 

\"OTO EM S~PARADO 

A duvida suscil:tda m ~oio da Commiss1io 
dil Finanças sobfc a Jo~alidado do doct•oto do 
8 do outubro do !902, que promoveu a 
almiran to o vico-almil•anto Arthur .Jaco~uay 
parece consubstanciar-se no voto do !Ilustro 
membro da Com missão do Marin h:t o Guerra, 
o SI'. Jüllo Frota, combatido brilhantomonto 
pelo não menos illustro mombt·o dessa Com
missão, o St•. Pil•es Fm•roil'l\. 

São estas as palavt•as do fofoddo roto :. 
" O Congresso ct•oou o posto do vico-almi

l'anto som projuizo do quadro, mas não 
croou o posto do almil•antc, pat•a o qual oll:J 
pu,Josso set• pfomovid~ .• 

Rop11rtando·so aos factos occm•fidos com a 
rovcr~ão do omorito olllclal do nossa at•mada 
o do decreto d11 sua Pl'omoção, dous :1nnos 
após, não parece duvidoso que o acto dtt 
prumoção escapa :t compotoncia do Poder 
Legislativo para tloctaral-o legal ou i! legal. 
Essa compotoncia ú oxclusivn.monto do Poder 
Judiciario . 

Não colho a duvida levantada sobt•c o dc
ct•oto da promoçiio, porque o quo a loi do 
rointograçiTo do vlce·almit•JL!lto Jacoguny no 
sm•viço activo cstatuiu, cm tm•mos claros, 
quo, pot• isso, dispensam intm•pt•otnr;ão, in 
cltl!'i.~ cassat iHIOI'Jll'datio, foi qno ollo t•ovcr
torla som projuizo do quntli'O, com n. patonto 
do vico·tllmiranto, som 'direito ó. poreopçãu 
do quaosqum• vencimentos :ttrazados o quo 
na contagem do tempo p11ra ultol'ior t•ofot•tntt 
só lho aprovoitari!L a do oxo;•cicio do cargo 
do director da Dibliotbeca o 'Museu da Ma· 
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r•inha, quo exerceu na situação do rofor
rnado, 

De conseguinte, os tm•ruos úa lei não auto
rizam a interpretação do que o sou pensa
mcn r,o foi croar um Jogar do vico-alruh•anto 
no quadro extraoJ•tlinario, som dlruíto a 
n.ccnsso. E si osso ni'i.o foi a mcn.~ lcgis, por

. que n[o so lho Jlódo attríbuh• o absurdo do 
ter querido :miquillat• nu rolntogr•ado todos 
os nobres cstimulus e legitima ambição do 
conquistar uccc;so pelo seu morocimunto. 
pod.a o vico-almir·anto Jaeognay sm• pt•o
movido, como foi, deus annos depois da sua 
relnt ·gmçlio. 

Náo sopódo arlmiltir, por absurda, a bypo· 
theso de um o filei a! immobilizodo om um dos 
gTllllS elo hierorcllia, Um VCrdarJoiro esta• 
!'ermo, sinão quando contractado p"ra servir 
cru um determinado posto, com a clnusula 
oX]ll'ü>Sa do niio ter direito~ ncces;o, 

Fó ·a tlbso nTto se comprohende officinl ro· 
inte~:rndo com n conrliçüo de ser murco mii
Jialio. 

Esl>' bclecou o decreto legislativo quo re
íntogr·ou rm :1c:tíví1f&.lfe o v!co.u.lmiranto Jn
ceguny, n rrstrirçfio do não podar ser elle 
pr .. movirlo? Niio. Logo, dosrlr que o uilo ft•Z, 
o reintegrado entrou no estatuto commum 
a todos os oJHcines, i> to ú, ficou su,Hto ds 
ob!'ig çües d .. sot•viço e, como a idéa de obri· 
gaçito «l corre!uta tia tlo rllreíto, adtJUiriu 
ipso facto o direito do nsc•n~er em pu>to;, 
dil'r·ito quo tcom todos os officlaos, o naoftcnr 
rnumilico•lo no posto de vico·olmiranto, vendo 
pas••·Y acima de ~i tod •. s os que tinham 
sido !eU• ;rrhol'dimulos. E nno vom fóra tle 
moldo ponrl,erar que, dependonrlo n rever· 
são da•,uello vicu·almirnnte :l actividade, 
ni'io só da Yontaue do Con~resso, mos 
tambom do vontatlo dolle, ostabolocondo-so 
aru cnntmcto ~ynallagmatico, ollo não term 
prostauo o sou assentimonto para ficar mar
cando pn~so, omqrmnto vivesse, no posto 
de vico almiranta, E tanto o více·almh·ante 
Jacrgn ,y, rovertonrlo :t a"tiv!dado, não qulz 
consirlo ·ar a rovors1io uma sim pios gmçn 
pma o Om de melhorar a sua reforma. quo 
a nii.o prrl til, contando m:ds do ~5 anilos do 
serviços :t Patria, com a sua a! ta o roconho· 
cida compr~tonc!a, como foz o capitão-tenente 
Buono Bm.ndiio, ro rortido nos mesmos r.er· 
mos,, promovido Jogo a capitão de fragata 
o a <lapitii.o do mar o guerrt< o 1lo novo ro· 
formndo com o solrlo do contra-almirante o 
a graduação do vlco-almh•anto. 

Accoilan1lo a l'OVOJ'~iio, o almil•anto Juco
guay consldorou-!1 um nppello foitu pelo 
Gon]lre•so om nome d!l Pntt•!a ú sua alta 
oa.p11chlado o julgou a sua Pntr!a incapaz de 
proten1lor amarr•al-o pala resto da vida ao 
posto de vlcc-nlmlranto. 

Pa1·a concluir : a promo~ão oiTectuou-se · 
dous annos dJpo!s do serviços prestados no 
posto do vico-almh•1mto, como justa recom
pensa ao mcrita, que O gJ•ando o indi<cutivol, 
do promovido o, por isso, pr<>ticando um 
acto do ,iustiçt~. o Poder Execuuvo pmticou 
um nc&o porfcitamento Jogai, neto que níio 
cstrl su,iorlo :1 approva~iio dq Congresso por 
sor <1~ exclusívtl com potencia de quem o pra· 
ticuu, não :>anuo licito ao Senado decretai' a 
sua nullidado por faltnr·lho podm• c non ost 
•m!io,. dcfcctus, 9rlllm do(ootHs P!"oloslalis~ . 

Sala das Commi,sões, 20 1le agost .. de 1003. 
-Jfa>·tinl1o Gm·cez, rolator.-,1. 1'. Noouei>·~ · 
Accioly. 

O ~1·. Costa Azevedo(·)-Sr. 
Pro~i~ento, o ·,•ospoito que tributo nos di· 
rci1os de improns11 cm criticar os actos dos 
podor•es pnhlicos, nua mo permitia guardar, 
por mt~is tempo, silencio l'Ciativamonte a um 
artirro ua Gazela do Noticias do dirL 14 do 
corrente moz, com ro!l~çiio r\ mensagem do 
Sona·lo ao Pudor Exocutivo o dt~ qual já 
rocobeu resposta, 

A Ga;eta de Noticias niio tom rnz:io na 
critica que foz ao Senado por• ter attonâído · 
:to requm•!rnento que olf•n•oci á sua. consi· 
doração, no dia ll o quo drzia respeito ás 
ult.imas nomeações do substlt.utos e·supplon
tos dos mesmos do Juizo Fodorul no Estado 
do Aru'azonas, · 

A Ga:ola do Noticias acredita qne o caso· 
do t'oquerimontu apresentado e a sua con· 
soquonte approvação tl uma extra v •ganoia 
som nome pelos ;cus resultados; c IDtliS ainda 
achar que essa meus·•gem uão poder•la tel' 
ruspustu, ou ·se a 1ivosso, ovrdoncil1ría, pol'· 
mars dolictda que fosse r~ .fórmr., que :1 re-
VO>Iis;e, o dis!ato d:~ pergunta, . 

E, então, disso que o sou autor sontil'· 
se·liia já fóm do tempo proci;o para corriglt• 
o seu erro, 

Sr, Presidente, a t•ospo;ta :tmonsagom. 
do Sonadu por coinpioto satisfez-mo. 

Pretendi Stlbot• si pol' ventura o. Poder 
l!:xoautivo ,Ja União oontinu:.va sympathico· 
aos oppressores dJs opposicion!stas da atlmi• 
nistJ•açiio estadual do Amazona;, 

Jndagundo si esta; nomeações, que, se·· 
gundo a resposta t\ mens:~gom, toram feitas 
a 10 do corrente, quando jll. a !O do junho· 
ol!as oram annunciadas o Ou!D a doalm•nção· 
bum pusJtiva.do jornal do Govomo do Estudo· 
do Amazonas do que todas reoahlam sobre 
amigos latimos do. udminis~J'l~Qiio, 

Este f110to, senhoros, soguramonto do· 
nuncla a pol'I\Jita harmonia existente antro . ' 

(•) l!:slo t!bClH'SO niiO foi I'OYi!sto t~OIO ornaort 

I 
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os que no Esta1o obodccom '' adminlsll'arfto 
e o Governo da União. ' 

No ent.rotanto oss~s nomr.açücs publicadas 
no Amazom•s. no JOI'Iwl Official do ditt -~0 do 
junho, pela rosposttt i\ monsagllm, só for<lm 
oll'octnad•s a lO d 1 agosto ; o que denun
ciava, ;m•om foiliiS por Jll'Opo.itl\ do me; mo 
Governador, como suppuz, mas as<im não 
foi; a pt•opJsta foi l'oita polo juiz scc· 
clona! do f\sti"lo, 

Evid,mtomento, o ou bnmo sabia, oiTo dopCir· 
t!om essas nnmoaçõcs do rjmtlquo<' autoridade 
quo fosso do i~statlo do Amazonas ; ollas 
indopundam, compiotamento, de pl'Oposta ; 
são acto< expantanuos do Govorno da União 
o, por osRo iítclo da oxpontanoidatlo do t~cto, 
que podm•ia assim s•r pmticado o de se ter 
]Jraticado om virtude do proposta do jutz 
seccwnal, conclui, da mosma !'órma, quo cun· 
tinu:1va •ssa syn1patliia átjnellos oppressm·"s 
o; cons"'guintem:mt~, os meus ~~migo~ nito 
podem o<pCl'ilr jltstir:a naqncllo E<la~o ; o !los 
uilo tcom no Poder .lu-lioinrio Fcrlm•al 
ncnhu111a gal'iUltia.; continuarão a sor. como 
toem siUo n.tú o.go1•a, pi:!rSCgLtiUus por es:.1a. 
admini-t<·a~;ão, que os tom doix11do som 
nenhuma das :;u1•unLi11s que a Cal'la de 2-1 de 
fover·il·o ost:\bclecc. 

.. Sr. Prositlanto, a r~sposta i\ mensa·rem 
qua Joio no Diario O(ficilli do .28 do corrente 
o foi lida tm Mesa, 6 a seguinte, Devo ler 
·]Jat•a accontuar bom a C!•itiC<I tia Ua:cta ti" 
.Not{cius o a som razão dcs.~a, ct•itica: 

O quo P?dom, pois, osporat• os perseguidos 
dcst~ udnunist!'af][o, do uma situarão tal 
naquollo Estado 'I! ' ' 

Para onda recot'l'ot•om da justiça do quo 
suo vlctimas ? ! 

N[o pótlom rccorrdt' pat·:t o juiz !'o<loral 
pot'I[UO bom :mbom que o \lo não il m<L.s d~ 
q u~ o oxocutot• ria vontado do ~ovm•naJor do 
K<tadJ ; não pórlom rccorrm· parti os nova
monto nomcatlos, porqno são indicados p~lo 
mesmo jlllz fo.lcral. · 

O ctne, pois, devem litzer 1 Resignar-so 0 · 
csporat• outros tompos, si po<•vonLut•a a\6, 
ont[o tlcsosparallos. n[o puderem roagfr 
contra ~tquolla millihdaua administra :iio. 

A Gc:da de N.licias, Sr, Pt•osidont.e, oii:3 
teve ritzão cm cl'iLicar o acto do Sanado, 
:tocoitan ,o o meu rcqnorimonto, piu', que 
oiJ~ivo.ssomos as inf.,rrnuçüos l'ecoUida;.;, o 
oãu acudi hn. mais tempO a o:stc l'eparu om 
dof~s" da mensagem do Son~do, porque não 
t.nha aintla rocoi.Jido a rospu:Jia do Govl\t'no, 
para )lodo r decl-rat• então q uo os tr.t•mos do 
roquet•imonto l'llram respondido; por com
pleto, ficando sabendo ou e sclcnto o Senado 
de <ruo toda; as numoar:üo; feitas no di~ lO 
do co<•rento moz c publicadas a 211 rio junho 
no Amazonas pelo Dial'io Of!icial são ,.rodu
ctos tl~i sympMitias do Govorno da União 
pot• nquclla do;g,•açada atlministra~ITo do 
IMado do Amazonas. 

OJWEl! DO DIA 

VOTAÇÕES «Sr. Prosidonto do Snnrulo Federal- Res· 
J!Onuoridu tt vossa monsag.Jm de 13 do COI'· 

reato mu1., tenho n hunl'a du informal' quo, VoCação OlU :P Llí.:icnssü.o tla. pt•oposiçã.o dtt 
nos tet•mns do tll't. 3• tio doct•oto n. O.GiO, C , d , D t l , o•· d I""" t 
do 2 de janeiro nltuno, as nomeaçüos <los !ltnatlt 0

" eru a 0
• 

11
• "· .J """· 11:" o-

supplontos d,18 Sllh··titut•JS dos juizos í' d • 0, rt?Lll.IO? Prostdonte_ da Repni!ltca a abt•u• ao 
0 dos :tjwlant~s uo ~ll'ocuradot• ,lit · t:epn'~rlo<t ~illl,i<lo<'<O.gas .~tol~fuos llxtot·t~t:o~ 1 ~s Cl•odi
i"'lcpendem de p•·nposlas; ·onlt•otanto, ach:~n· .os lo !OO. 00~, P1P~~ ? d~ ·~,·~!)·~· Ottro, 
úo-so vagos ai t'Jspoott \'OS loga1·es, pot• cor- t~q 11 :!lc ;~pplo~on '·", lllb! Jc.l ·~; o ~~w á 
mlnacKo 1lo quatl'iounio, (ol'<ll>l a 10 dc.<lc 1 ubJtca 7 d~o a~;· 8 da lot u · 9o,. de .,o do 
me.:, pod1Ulicaçt7o ao Ju~: l!'t:clt:!'al, nomeados tlozembro lOO... . -
tl'C8 sHpplcrdes pm·a ct1da uma das -Coma1·cas Postrr. a voto.i, é app1•ova.(h lll'OPO~tçao ; 
<lo Coat•y, Manicot•O, Canut~111 , JJorha, Pa· o se<~lo adopt!Lda •. vao sor sub.nclt<Ja á 
ratinins, $, Paulo tle Ollvonçn. Itacoatíil!'a, sancçao pt•csldouowl. 
Toif6, 'Lnbré:1, i{umaytá, S. Fclippo o Riu Volt1r;iio cm 2• tliSctlss[o da pt•üpnsiçõo da 
Branco,"" sccçao do Ama:onas, j1i tendo sido Camnra dos Deputa ws n. 82, do Wil3, lltlto
tiOIJWa•lo. a 17 da de alll'il elo corrente auno e t•izno io o Pro;iúonto <li1ltopu•,lic:c a concm!or 
ainda JlOI' üulicaçr1o elo mv.~mo jui:, o D1·. ao ongonhuiL'O civil ~ 1gonio do An·h'u.do ou tt 
Gilberto Ribai>·o Saboia,l• supplentu do substi· omproz~ por ollo org~ni1.au~ ptwiloglo plt'n 
tu lo na sida daquella socçiTo•. oonstrucc to, uso o gozo do uma ostr •da de 

Estt\, pois, p<·ovado quo, pot• o;ta resposta i'OI'l'O do lt·~cção eloctrica o bico!~ nlio info· 
:\ Mensagem uo SonJLdo, o juiz l'odernl do riot• n um mctt•o quo, ·~t·tlndo do ponto quo 
Amazunus sómonto Indicou par~ ostas no- rot• determinado, do nccordo com o Go1'orno, 
moaoõas, nocossnt•lns t\ Justlçtl Fedol'ILl da- na Capital Fodor;Ll, pn;s11ndo pelas i't·o~ue· 
quolio Estado, os nmlgos do governador. zias do S •nt' AnllJL, S. Cht•isLovão, lnhuú m~ 

E' o JOI'nal do J\mu:onas, ,iot•nal officlal, It·i~~. da mosm11 C a pi 1•11, o pelas do Morl ty, 
om sua edição do 20 do jnnho, que o de- Pilar o Estrolln, do Estado do Rio de Janolro, 
clal'!1. vá tot•mfnnr nn c!dndo uo Pot.ropoffs. 
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--------------------------------------------------------------
Postos a voto; silo nppPovndos snccessivn· 

monte os arts. -1°, 2°, :.1°, 4°, 5o o 6°. 
B' a pPoposição adophdn. para passa1• à 

3• discussão. 

o· !Sr. Brazlllo dn Luz (pdla 
D>"<lem) requer dispensa d) intm~ticío para a 
3' discussão da propo5i~1io. 

Consultado, o Se:Jado concede a di~pens ·. 
Vohção om 2• di;eussão da proposição 

dn. Caman1 dos Deputado~, n. 85, do \003, 
autorizando o Presidente d~ Republica a 
modiOcar a clausult•. 38• do docrelo n. :J.SI~, 
de 17 do outubro do 1900. 

o Sr. r~·c,..J<leute- A osta wo· 
poslç·ão foi olferccfdn. p3lo St•. F1•ancisco 
·Glyccl'io unw.omcnd~ suostltntiv:t ~o m•t..!•. 

Vou snbmottor ~ vol.os o at•tigo, consitle· 
r~ndo [n•ujutlicada a emenda, caso se,i(\,ollo 
npprovado •. 

Posto a votos, ú approrado o art. !'. 
Fien pt•cjudícada a emenda do St•. l't•an-

cisco G!ycm•io. . 
Posto a Yo tos, ú apprJYado o art .. 2•. 
E'.~ pt•Jp3siç1io :L<loptada o passo. para 3.• 

di scussiio, 

Eotl'!l cm ::• discussão 11 pt•oposi~ão da 
Cn.mara dos Deputados n. 9, do !Do:J, dis
~en.!ando dos oxan\rs pratico' do quo eo~i· 
tam os arts. 28 e 29 do regulamento do :JJ 
de março do 1881 os officiacs o pt•aças do 
oXOl'cito, competontomentn hnhilitados com 
os t•o;pcei.ivos cm•sos das armas a que por· 
lcncm•om. 

Ninguom pedindo n pal11Vra, eneorra·so a 
discussão: 

Posl.a a votos. ·ú appt•ovad:t, o sond~ adop
tll.da, V1tO sm• su bmottida t\ s.~ncçlío pt•csiden
ei ai. 

m::FOR~IA JJO CORO~EJJ FRANCISCO ,JO.'il~ CARDOZO 
.JU~IO!t 

J)o\l'ct cm 3• tliscnssiio. o prQjccto do Sena. 
do n, lO, do !DO: I, dcl.crminaudo quo o. t•orOl'· 
ma eoncodida polo docJ•ot,o do :: do fovoroil'o 
de !SilO 110 cot•onol do ostadu·maiot• do !• 
clas.;o l'l'auoisco .Josli Cardoso .Juniot• será 
considoto:uln, dosrlo a<tnolla tht~. no posto do 
~rcnal'IÜ elo divi.-,ITo, cum os vonclmontos ela 
~tLl.Jolltt ontão om vigo1• o gradun(,•ão do 
tnarcchal ; Jlcando o Govorno nutol'izatlo 
a abrir os crcditos nocossarios p~l'tt o t•es· 
pocti vo p:tgamonto, 

0 s·r. Vicontc l\lncl1n<lO (')-Sr. 
Prosldonto, quando este proJecto cstovo om 
~· discussão, ou, na qmtllrlltlle do roln.tor d:t 
Commíssiio uo Marinha o Guorrn., tivo.occa
sliio do produzir niio só a defesa do parecot' 
omittldo pot• nquolla commissão, como· ·do 
pt•o,jocto por olltt formulado, defm•lndo o rJ
quorímcnto do então coronol do estudo-maior 
do 1" cl:I!Se, bojo gJnoral, Frnnclsco Justl 
Cardo>o .runiOl'. 

Vi tlurnnte o tbiJato, o pola palnvm do~· di
I'Gt'.lJS ot•nd•Jrcs que ontão so manifestaram, 
q uo o maior atlq tlO ao p:~recor tia Commis" 
são do ~!1Wínhn o Gnmm cifl'nvn-so no facto 
do terlL commisoão mandado quo a rofot•ma 
do enLão cot•onol Cardoso .runior foss 1 consi
domda no posto do gonoral de divioiio. com 
" gJ•adtlaçii.o do marechal, dosdo a datl om 
que ell11 havia sido concedida, isto~. 3 do 
l'ovet•cit•a do 1800. · 

Os <li versos oJ•adot•os quJ'SO omponhl··:tm 
nosto dohate, o:1tro ollc.; o hom•ado Senadot• 
p 1lo Rio Grande do Sul, cu,jo nome poço li
cença para dcclln:w, o S;•, Ramit•o Barcellos, 
doclut'llram quo forte sangl'ia ia sor feitll no 
Thesouro pela votação do umalel quo retro
tt•ai:t ate ao tompo da refot•ma dada, . ohl'i~ 
gantlo o Thosotit•o ao pagamento do toda a 
dilferonra do soldo desde aquella épJca atu 
hPjo. • ·-- . · 

E' convlcçiio mitiha quo resgtlarduva por· 
!eitamcnto os iotercs:os dos diJcitos poster
•.tr1os t)e~Se CO!'Ono! U VO!DÇÍÍO LO [ll'OjeC!O 
tlll qual foi elaborado pola Commiss!o do· 
Marinha o Guerra. 

Mas é e violento quo o peticlonario niio s~ 
dirigiu ao Cungrosso pedindo unica o >implos· 
mente a reparação do um direit~; 11olicit~y11 
tambom um favor, quo, como ttro. or.casmo 
do d izct•, o Congresso tom, com· corl.tt· · lib~ro.
lidadc, dispons~tlado lL outros officlaes que 
nfio estilo, talvo1. muitos, nas condições do 
gonoml Nfot•mado Francisco Jos<l Cardozo 
Junior. 

Qum·Pndo, por<lm, ctuo tranzlto o projecto 
e quorondo ovit.nr ~s esct'tlpulos dllquollcs 
quo entendem que nao deve .o ThO(ouro l'C· 
SJ\Godet• pot· impot•tnncitiS ntrazo.dns, vou 
su bmottor tl consldoraçiio do Sonn<lo umJL 
emenda. Jl "foi pnt·a isso quo, logo na 3' dis
cuss~o. qunnt!J V. Ex. 11nuuncion o dcbllto, 
ou pcdl a palavm. . 

Mas, sr. Pl'osldonto, é umtt 'luostão set•ia 
assa com que devo SOl' consl,lot•adn 11 refor
ma do nm olllclttl que pede favores no Con
gt•esso Nacional; o pot• isso poço lL Y. Ex. 
qnn, com a emenda que vou n.prcsentar o 
depois quo olltl. tlvm• ;Ido l[Jolailtt, consulto 
no So~ado sobt•o sot• novamonto ou v ido. ~~ 

~i 
'• 
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CommlsRão de M:u·inha e Gucrt•a, plrn que 
~lia lntat'jlonha sou pl!•ccer n·o mais breve 
prazo, do modo quo a 'proposição Yonlm 
desde logo a debate. · 
· Sr. Prcsidcntq, !\ uma omcnrÍa snbsLituLi va 

a que ou npr·esento. Elia substiloUO to:lo o 
art. 1" do prvjccto polo Ecguintc: 

Na pr•imeh•a parto do projecto tl ovhlontc 
r1uo, translbrma.lo ollo cm loi, um coronel 
principhtrá a gos:n• desses boncOciua tlcpois 
do.promulgnda :L lei votada Jlolo Congt•cs:Jo 
Nacional c qno lho concedeu o l'avoJ', ll isto 
cst:t cla.ru nco pJ•ojocto, 

Na·soguntla parte, pcrmitti-mo manter a 
disposi~iio constante do projecto primioivo, 
rlando ·ao Governo autoJ•ização pM·a abJ•ir o 
credito noc~s;arlo no corronte ex11rcicio, pol' 
isso quo, votado o Jll'"jecto tal qual elaborou 
n. Commis.,ão do Marinlm o Guerra, so torna 
.precisa a abcrr.ura do cro:lito, pois o pJ•ojecto 
mand~va redtituir ao general Cardoso .Junior 
tooll:l· n; rlill'ot•cnça do soldo, de~do 1800 atri 
hoje, o pat•a· !:;ao ora pt•eciso quu o Governo 
estivo.;; o· habtlitado. · 

Agora, Sr. Presidente, uma voz que o Se· 
nado acccitaJ• o subsl.itutivo quo apresento, 
ainda rl. nceessaJ•ío autoJ•izaJ• o Govomo 11 não 
fazer o p.l.~amento da importanci:t, porque 
·tlca som dhooito a clla o requm•entc, do.;do 
1890 atO hoje, mas [laJ•a que no actual exot'· 
cicio o desdo quo· o projecto soja convertido 
om lei, se ruça o pagtlmcnto da dill'crcnça de 
soldo a. quo tem direito o SI'. coronol Car· 
Jo.o Junior: 

Essa autorlzao:ão O o ecos ari:l, POl'll'ID, como 
V. llx •. sab3, os diversos minlstot•ios pedem 
verba para o pngamento do seu po;soal, rio 
accordo cJm · o nu moro .. do fnnceionarios 
oxi;tcntcs, o bem assim com a; dlvcrs ~s gra
tiftcaçõc; quo porco bom. Desde quo so au
.gmouta o soldo :1 perco bel', Isto O. as vantrt· 
gcns que me aurcrit• um official do exorcit~, 
ú necess1l'io quo na lei do orçamento do J'OS• 
poctivo ministcrio fique consígnud:t a verba. 

No orçamento actual não ha ve,·ba para 
OSSO fim, pot' i~so quo o Sr. COI'v!lOi C~rdoso 
Junior llalli consirlm•ado cot•onol roCul'IIJado 
com a g1•adtiação do goOCl'al de brigada c, 
uma vez que p~ssc o projJcto, rlontt•o do 
oxorcicio Muro, tor.t eilo direito ri?S venci· 
meu tos do dous, ü•Js ou quatro mezcs. 

O Sn. JuLIO Fnor.\- E por qu:J tab3lla? 
0 Sn. VICENTE MACHADO-Não cogito i da 

questão do tabellas; mas, si ol!c rocobo .o 
1\wot• ag<lr~ o si a lei não pódc J•otroagir• 
:pum o oll'oito d:J !'avaros CJUO bonoftc!:tm 
dosdo 1890 a.'trl bojo, multo monos tL lei devo 
J•otrougit• p:u•a o olfeito do mandtll' coosi
domr essa J'oi'oJ•mn pnr uma tnbella nn tlga. 

Senp, lo V. II 

0 Sn •. FE!.ICJANO PP.N~A -EntitJ V. Ex. 
que1• quo a~ja pei:L tabo!la actual! 

0 Sn. VICENTE M.ICIIADO- Sim, senhor; 
pela tabclln. act.ual. 

O Sn. Br.Nrmicro LE!TI:- Pouco perderá. 
0 Sn. VICENTE MAOI!ADO-Pouco pordm•á, 

porque 1 
Eu ouvi dizer na ultima rliscussão quJ :L 

diO'm•ença a porccbor pelo Sr. general Car
do1o JuníoJ•, c1so passasse o projocLo como 
t.inha sido elaborado ultimamente pélll Com· 
mi<>iio do Marinha o Guerra, em supet'iul' a 
30:000$000. Pois bem, este saC'iOcio do Tho· 
s<~uro des1pparoco ; qual ó a vantugerit que 
alio vau lot• 'I E' um melhoramento, do ser 
re10t•mndo cm general de dl visã.o com a. gro1~ 
dunçãu do marechal, que rl o quo dá a lei 
actual a todos nquelles que so reformam no 
posto do gonoml do brigada, com direito ri 
graduação do marechal c eom o soldo de 
gonoral do divi~ITo. · 

O Sn. BE~>P.DICTO Lr.t.TE De 360.~ passa a 
roc"bet• 000$000. 

0 Sn. VICENTE MAC!I.\DO- Equivoquei· me 
ha pouco quando disso que i~ ~presentar um 
requJJ•iment.o, pedindo que fosso o pr•ojccto 
:L Com missão do Marinha o Gum•t•a, quando 
a solicitação ri 11ara que cllc v:t :i Cummissiio 
do Finanças; porque IJ'atn·so apenas tio uma 
questão do despcza, c a Comnrissno do Mar!· 
nlm e Guerra nnovac t·ratar do qnestno do 
dcspeza slnão incidentomcnto; portanto, tl :t 
Commissão do'Jo'inan~as que o pt•ojccto devo 
sot• enviado. · 

·E' csi.:t a rect!Ocaçii.o que tenhó a fazor ao 
requcmuento que apresentei verbalmente; 

Sr. Pl'llsidcntc, tenho visto que, s~mprll 
que são trazidas ao Cungrrsso :oluéiona! suli· 
citações como a oonstilnto do roquet'imcnto 
quo dou oppoJ•Ionnidatle ao parecer d:t Com·· 
m íssão,dc Marinha c GucrJoa, ha opiniões quo 
so formam no sentido do negar ao Congr•esso 
com potencia pa'pa o csamo dessas quc~tõ~s o 
para a conccssiTo de \aos favores. · 

Eu, Sr. l'resirlonte, pergunto, si o Con· 
grosso nüo tem competcnci:t )!ara cnncoder 
l'avoJ'O<, quem a tom? 

O Srt. 1lE~EIJJCTO LrmE-N!nguem. 
0 SR. Vtc!:r•m: MACIIADO- Ningncm? 
O Sn. Bt,~rmcro Lt·:ITt:- Sim. Pal'u fazct' 

!'a voJ•cs a particulares nlnguom tom compo· 
tencia. 

0 Sn. Vtct,:NTE MACII,\DO - l(ilo ó f:l· 
vo1• :t um ptll'ticulal' a molharia da re· 
rorm:t rlo um velho servlr!ot• do paiz; no1so 
caso f:lVOrOS SÜO 11ens0es , !'UVOI'OS em 
quo sompro ba attentarlo contm o di· 
nholro publico, pensocs a lndlvlduos quo, 
por exemplo, occnpnm cargos electivos, ~s 
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ramiliu< c outros casos cm que o Congresso viços prestados pelo cot•oncl Cat•doso .Tuniot·. 
tom foi to c ba do continua!' a fazm• fuvo· a esse tampo majot•, que, om co~suita foi ta 
rcs, porquo lla um principio suporiot• que ao Supt•cmo 1't•ibuoal Militar, t•ei.ativamonte 
domina tudo isso. Uma vez ú a rocompensa il questão· de pt•umocão, este t•espondeu 
a. detArminndos indivlduos por serviços ex· quo a. promoção do majot• Cardoso Junior 
traordlnarios presta1ios i\ patria o que !levam .devia ser foi ta pot• moi·ecimcnto- porque 
lambem ntn•oveitat• ás SUILB familins ; out!'a eile tinha do sobt•a- ao posto immeiliato, 
voz, são co,lai~emções do ordem supol'ior ainda mesmo que na uampaulm Jwuvessom 
11ue nüo po .em deixar de calar no animo do sido Jll'omovidos ~ tocontos·coroneis pot• 
Congresso para a conces,ão dessas favores. act.os do brMura o polo comman .ante em 

Eu acho que o ri~orismo que se cifra no~t·t chore das forças, quo linha dil•oito pat•a o 
pht•ase- que positivamente faz um grande fazer, outros que igualmente se rocommon· 
e1foito - de que o Congresso ntto póde di~· dttssem a esta promoção na sua classe. 
trlbnit• os dinheiros pitblicos, não pódo fazer Sr. Pt•osidonte, qual a razão, qual o mo· 
favores quo não ost(\jam consignados om lei, tivo pot• que assim so externava o Supremo 
solf•·o tantas rostl'icçõos, está sendo todos os 1'1•ibunal MiliGat•11 Seria pot• fu.vot• ao major 
dias apararia, .reduzido, modificado, quo a Ca·doso Junim• 11 Seria pm• conslderlL!-o um 
oxl$toncia tJol!o como um principio gerai homem que devesse ter accossc 11 tudas ns 
quasi dcsapparoco pot• completo. poilr:ões do sua classe, sem que ossos corres· 

Sr. Pros dente, vi c:lm profunda magua- pondossom aos sacrillcios pt•oprius do sua 
digv·o perante o Sona~o-quo entro as ac· carroira? ! Não; ora o grande mm·ecimonto, 
c usa çüc~ - que accnsa•:õcs foram-que so fi- eram os enormes scrvi•;os que pt·cst.ou c pros
zet•am ao peticionaria, CJI!O so dh•igla ao t11va o m~jot• Cat·doso Jnniot•,quo o torn~vam 
Congt•csso Naciuna', ~olicit~ndo este l~vor, digno desta cunsi<lcracio do Govm•no c mais 
que niio <l uni cu no gene ·o e que osttL fir· do que isso do Supremo Tl'ibunai \lilitat• que, 
tnado em largos procedectoJ, !'oi·so atll o como tribunal consuHivo, l'Ospon<li~ tis in· 
JlOnto do de•·lar;n• quo o general Fmnci:>co terrogaçuos do Govm•no sobt•eeslo l~oto. 
,Josil C:11'doso Junior não tinha serviços que o O Conselho Supremo Miillttl', como se cha
recommond~tssem a esta bonomcroncia nom mava naquulla llpooa, opinou do soguinto 
a esto l\11 ~ do Gongt•o.sso Nacional, o se d.sso modo: ( l8) 
qu,~ ~J~o.nao ltnha fctto a c•tmpanha do i'a· sr. Presidenta, acho quo os. sm•viços que 
ra"U•Il · . . t•ocommondmn o militai' tt benomet•encla 

Pm•guc to: serm o Sr.. gono~ai Fmnc!S~o publioa ti gt•atidão de seus conciJ:1dtios são 
Jos:1 C .rdoso J!lniot• o umco mdltnr que nao os .<erJiços p1·ostados no .campo da acção, 
ostov.n na .acçao;Ja !nota ~urtLnto '' guerra quando ollo paga 0 mais pesario o l!lais 
contta o dtctadOI pa~agua,\ o e que, aHm1i do pt•ocio~o do lCJdos os h-ibuto.,, quo ll 0 trtbu
cont:l': chc,o d~ sorvtços, oc rccommcndo á to do san"uo. 
gra .td"o do pa1z 1 ! Porventura csttvm·am _o . • . -
naquoll11 momot•avcl guori'lL to.los os mero- Mas, nao so ~ódo dtze~ quo um mth~al' nao 
bras do exercito hraziloiro 'I! Doslucuu-so tenha dh~ulto a promocao por moroctmento· 
pnm lá, po1• cumploto, dcs1!o a adminis· porque nao tenha osta~o co cautpo ~u. luta. 
tração supot•ior da guut'l'll. atú os ultimos St•. Presidente, si o Sr. coronel F1•ancisco 
emp •pgados do o~orcito ·nacional? ! Não, Josll Cardoso Junlot•, clmmndo ao cumpri· 
Sr. PI·osidonto, huuvo gonte quo ficou, já na monto do rlcvm• mliitat•, so tivesse c;quivado 
ilb•ecçfio suprema dos negocio~ ml!ltiLros do por qualquer modo, entiLo, bom, a sua fé 
palz, ,iil nas ropnrti(•Üos suua!l.ot·na' do Mi· de otnci~ teria uma macuitL e oss_l macula 
nlsr.o, lo da Guerra. . lmpodlt•ta que o Govm•no, om rolu.Qtto a ollo, 

O general C•l'lioso Juciot•, que occupou fizesse mais do qce uma· t•ig.Jt'osa justiça, 
divot•sos cargos politicos. que foi pt•esldento na promo,ão pot•,antiguidado, pot·q.ue o me· 
1le provincia o doputado gm•al e teve dl· rocimento o tinha perdido, desilo que, eh~· 
vm•sas po.;içüe.; no antigo rogimen, foi um mado para o campo da luta, e!lo se osqut
soldatlo cumpridm• do seus dowros, e, vara. 
qu11ndo a guort•a chamou a postos todos os Isto, porl!m, não se dou. O Sr. corocol 
sorvtdoros do P•Liz, lot S. Ex. um dos prl· Francisco Jusú Cnrdoso .Tumot• solicitou que 
lUO<ros qu~ •c coliocat•am i\ disposi<;ão do Go· o. mandassem para a gum•t•a o não fol n,ttec· 
VO!:?O• sollcitacdo a ida para o campo de di<lo. · · · · 
ICÇllO, · · · . 

O Govnrno, porém, que carecia de seus O SR. ALMEIDA BARRETO- Porque estava 
sarvtços aqui. onde cl!es não m·nm monot•es prestando aqui !nostimavc!s sorriço;, 
que os quo tirot•nm logm• nos combates da O SR. VIcENTE M.\CUADO -E uiio foi at· 
incruenta guerra, entendeu quo cão devia tendido, Sr. Presidente, porque, como bom 
fazoi:o c tovo em tal cocsitlernoão os sor· diz o honrado Sonndor pela Parabyba, es· 

4 
I 



SESSlO EM 31 Dll AGOSTO DE 1903 287 

lava pt•estn.ndo aqui relevantes serrir;os na 
oJ•ganizaçllo do tropas. 

V. Ex. Sllbe, Sr. Prosidonto, o isto.mPsroo 
foi aqui l'Opotl<lo, ha dias, por um dos illus· 
tres cabos do guerra que estria investidos 
do mandato popul:u• o roproson;antlo JMauos 
da Uniao nesta Casa, quo as pt•umoçõos 11 
gonoral silo sempre feitas JlOt' mm·.ceimcnto o 
não pot• antigui<l11do. 

O Governo e;ttt inteiramente dcsob1•igado 
do fazer com qno um curonol chague ti gc· 
llOt'nl. 

Chogarll a osto posto si o Governo onton· 
der que os sorvlços são do o ruem a dotorml· 

. n:u· merecimento para uma tal promo<;ilo, 
Mas V, Ex, sabe, Sr. Pl•osidcnto,-é 1\is· 

toria quasi contomporanea-que lm corunois 
que toem sido promovidos, ha coronel~ que 
teom ascen~iuo uo posto do ufficial superior 
a general sem torom prestado sel'Ytço do 
gum·ra. 

Não quoro pm•ticull1l'izor, seria incapaz do 
fazol·o da tribuna do s,nado, porque rop ut.u 
isso o.lioso, 

Esquivar-se urn oillcial do scguit· para 0 

campo da lura ~ uma coma quo drstluura; 
que tlrn. o b1·illto nocos;ario t\ sua cart•oira • 

·mas deixar de BO!{Uir por lor o goi'OI'no en • 
tendido que o seu campo do acção n[o era no 
thcatro da guei'I'LL,que o> sorvicos sel'iarn mo· 
lhot' aproveitados ~m outro posto,om nada o 
dosabona. Quo1·or condomnal·O por isso, é 
querer condomnal·o por um11 cousa da qual 
níio 6 responsavel, pot• um crime que níio 
tenba cummottido, 

St•, Prcsidonto, quando so cntm noate 
exame, quan.lo se r Ira na apreciação desses 
factos, O nocessario pol·os bern claro, JlOI'IJUO, 
si O um ÜIV~r, ~ preciso que sedu a ~ur1m o 
morccc, o St mngnem moL·cco ttd favor, é 
Pl'Ociso dar-se os motivos porque assim se· 
pensa. 

Vou lllandar á l.!oaa a minlm emenda. 
Conl'osso quo pensei quo esta derimísse todas 
as ".entendas, fizesse torminat• l01l1tS as indis· 
posiçü~s manifestadas em rolaçrw no projrcto 
j.l'lluitivo; estou ,·ondo, ontrotnnto. que a 
unnnirniuuile, pelo monos, deste conceito, 
nfin CJO~ogui. 

Vrjn. polos apartes quo mo t.oorn sido tl11dos, 
que ilLL cuntruilictoJ•os ~intla assim, o!as, 
St·. Pt·osidonte, acho que, doste mndo estou 
attend~n:J,o porfoitamouto li Justiça n. que 
tem Ull'Oito coso velho sot•vldor do JlLiZ. 

Si o Senado entontlo tjU<I devo s~t· Jitvo· 
J'avcl à pot.içlio do gonnral Cardoso .Tnnior, 
o Sonauo que voto o pr~jocto; si, entretanto, 
u a.ugmonto do dospcza o do mudo a ir aggrn.· 
Vlll' lL situação JlntuJcoiJ·a do paiz, cstott 
cr.nvcncidu que esf.e movei actua<·á nn es· 
pil'íJ;u do Congresso Nacional, o o St•, gonot•al. 
CurJoso Jnntor l'Ccobortt o nc&o rosignn.da
motito, poJ•que tem ba:.:t:lnte ptltriotisruo o 
niio so rccusal'á mturnlmen te u coueut'l'et• 
com a sua partilh:1 do s·.lcriftcio. 

Mas, Sr. PJ·osidente, niio ú possircl quo 
soJ• est:t n nos;u sitnaqiio fimmcoira, porque· 
seria de quasi in:;o!mbiliJnde. 

Estou cot·to quo o Senado, dofet•indo ~ pe· 
ti~ão do gcnm·al Cardo>o .Juniot•,prestarll um 
preito de justiça o r conhec~n\ os sct•víço• 

QuoJ'o cror, Sr. Prosldonte, qne o Con· ;ncstim:cvois pt•est.arlos cum p~trioti:JJDO c 
grosso NMional ni'in · rlostouJ•ú.. em relaçliu olovaçlio pot• csto ,·alente soldntlo no sott 
ao prujocto ora mn dob~tn, do Pt'incipio que paiz. 
tom dominado cm to,tas as rnsellll;õcs idon· · Mandando, St•,Pt•o>i<lontc.a minllaom,nda *"' qne toem sido submettidai tL suo. npre- tL Mesa, poço a V, Ex. r1uc oJ!Vlo o lll'oject.o 
ctaçlio, com a re!CI'hltt eruondtt t\ CommisstLO de fi· 
· At:ho moamo que o Congresso, coneodontlo nanç·us • 
esses favores. deve o pó< lo ontrt1r no os tudo O Sn. PRES!DE~Tg-Queira V, Ex. ,ler tt 
de merecimonto. d11s possoas quo os solici·lbondadode mandat·.o seu t•oquorimonto, po1• 
tam; mas o 7,uu nuo devo o niio )lóuo ú doere· cscripto, t\ Mesa. 
t~~ crJJoCallw ra, som mais cx1tmo, a annu.lla· o s~, VICex1·& M.\cMoo-Perfoitamonto; 
ça de lcacs set'l'tdot·e~ úo patz,porqu!l se JUl· onvilll'QÍ '' Mesa um l'oquorimomo noste 80D· 
gam o~ r .. ctos como nuo devem ser JU!gndo~ ~ido 
c se ~ttrlbuom omlS:<õJs. que nlio exbtom ,· . . 
~quollos que sao portadores do pt•etenções . E ll~n,apoladu 0,110Sla C< llJUOetamento Olll 
JUnto ao Congt•osso Naclon~l. dtscussao a sogumto 

0 Su, FELICIA.NO PENNA-Dostc modo pa· 
l'eae que V. Ex. os tá contt'adLctoriu, JlOl' isso 
que atllrmou quo o Congt•osso tom o uireito 
do cJ•ltica. · . · 

0 Sn., VICENTE MAOilADO-l.iU.S não devo 
levnt• esse direito no ponto de accoitar uma 
!nfo<·maçi!o, dizendo quo osso offielal não toro 
serviços poJ•que niio foz ct~mpanha; o, pot·· 
tanto, tomtu>· gucstío, 

EMP.:O:DA SUnST!TUT!VA 

Al't. I.' A reforma concedida polo tlocroto 
do 3 do fovorolro de 1800, ao cot•onol do OS· 
estado-mulnl' ,lo 1' classe l'rnnclsco .Jo~ó Car
doso Junlor, sot•il. consldot•adttno posto do go. 
nora! do didsllo o a .gt• .duaçlo do marechal; 
ficando o Governo autorlz~do a abrir, no ex-. 
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;\:!~p~~~fi~~onpt~;~~n~~~~i.tos nocossarioJ para polo Congresso, só porrjuo cumpriu com o sou 
" dcvm• 1 , · . . · , 

Sal~ dn. <ses; <los, 31 agosto do 1003;-Vi- .Ent~o que diremos do .gonoral, Osorio, quo 
c ente .llacl1ado, . fot forulo om combato 1 .. · · . 
. g'lhlo, apoiado O post0 cm discussão o se' .. Que diremos do Dnqne do Caxias,. QUO foi, 
~ulnt!l • JU nu extremo do uma idade. avançadissima 
"' · comman.dar as nosôaS forças no Par;1guiiy i ' 

m;Qut:Hil!E~ro Quo.dtromos do Conde do Porto Alegro i 
Quo d11•cmos afinal.. . . 

ltcquoil•o que o pt•nj.Jcto n. 10 0 a emenda ·-O Sa. PIRES F.ERREtM-03 Samp1io, Gur· 
·'LHO ao mesmo apt·esontoi, vão ;1 commlssiio JUO o outros mmtos. · 
.tto Finanças, para dizor. O Sa. ll.AlURo BARCEr,r.os- D z b'm · rio 

S tia da; scssõ~s. 31 de a•osto d3 1003 _ Smnpaio, Gurjiio o outros 1 . · · ~ ' 
.Yicanta Jlaclwdo " ' . S,i o simples cumprimento do ·dever, som 

mats nada, sem d~staqno. é considerado uma 
~~nell!oroncia,, o q uo serão desses e outros 1 
St ~sstm f~t·, st peA'nt• a doutt•ina do illustre 
S~n:ul~r pelo Pat•amL, amanhã toremos aqui 
nao too, mas 500, GOO, SOO roquorimentos so· 
I i~i t~ndo a mesma justiça o com.' os mesmos 

O Sr .. Rnmit•o 0(Lrccllo11 (') 
-Sr, Pt•ostdontc •. paroco-mo ~no já alguma 
·c<Jnsa ~o consegutu em bonr.ficio do Thcsou· 
r() Nactonal. com o. discussão quo tive 11 
lton rrL d!l l~vnnlat• nesta C:tsa, relatil·a· 
monte ao proJeoto que ora ôO discuto. 

O q11o mo t;az ~ MbunrL não ll pt•opt•ia· 
·lllopto o deseJo de tmpugnar o roquerimcntJ 
·d.o tllust.r·o Senador• poJo 0 u.racá, si bam que 
·o rlCIJc ·tncomploto, Provav~lmonto o rola· 
tor da Commissão do Finanças 'l uo dQu pa· 
t•<lCCl' conlt•ario á pretonç[o dirá a respeito 
o quo )!111al' nucessa.t•io pam completar a 
o llra tmctada pelo tllustt•e Senador pelo 
Pm·aná, . 

O r1uo 011 quero, St•. ProsiJonto, il fazor 
v-or o pont•J do visltL falso o errado cm que 
s() colloco;r o illustro Sonndot• polo Pa.ran:l, 
para S. Ex. reconhocnr quo se trata de um 
ravot• qne importa· na promoção do um olll· 
cinl relhrmado c, mais do que isso, na mo· 
lhot•la de seu •oldo do rofot•mado no posto 
rio a.ccc;so que o Senado lho vao dar, ou 

·J>l'Otondo, ao menos, olllustre Senador pelo 
Pnraná que se lho de. 

Senb~t·cs, si tomarmos pm• bitola, no. 
c()nccssao do favot•es, o srmples cumprimento 
. rio dovoros do um soldado, do um mllita1• 
ttiio ha qunsi quo militar uo exercito quo nii~ 
tOJnhn dlt•oito do vil• t•equorm· pt•omociio ao 
Congr•osso Nacional. · 

Pois ont[o porque o individuo cst;t em 
uma. escoltt milalilt' mantida pelos col'r•o; 
J>Uhllcos, tirou ahi seu Clll'do, foi d2slgnado 

, pura sur officlul do estado· maior do exercito, 
o om tempo de gum•t'il ó chamado junto ao 
'1. uartol goneml pat•a dosompcnhar ahiaqulllo 
q ur• u do seu dever so occupar ; porrtuo e.ittt 
t•cc~hnntlo o soi<lo cumputento c ·as gt':Ltlll· 
caçrtu elo Thosout•u publico, Isto ó b:1~tanto 
. ~am tot•nat• o inilivlduo um bJnomot•ito 
.,Lar-lho direito a t•equm•ot•, o pcnotrut• n~ 

··'rhosotuo, o tot• um posto do accusso dado 

(') llaLo di~CIII'~O uii.o foi I'O\'!•to (IOIO orndor. 

du•ettos. · · 
Po.rquo o h~nrado Senador. pelo· P:il;an~ 

nl !é do ollle1o desse offioin.l não destacou 
um acto do bonemorcncia quo realmente u 
tornassa ditroronto dos sons camat•adas t•efor· 
mados ? · · 

Não ha, r.ão consta da historia. do Brazil 
nem mesmo da fé de officio do otnclal de que 
se ll'nta, a menor rofot•encia s:tliont~ndo re· 
lovanq!a do serviços. !\xisto apenas uma de· 
claraçao do Tt•lbunal Mllilat• fazendo ver 
que. ello poderia ter sido promovido pot• mo· 
roctmonto ; mas osso merJcimonto não se 
dos~aca por facto algum notavol que nos 
olmgue moralmonto a dar uma gr~tlflcar.1io 
pecuniaria o a elevat• de posto os•o ofllci~l. 

No caso dollo existem muitos officin.~s re· 
formados ao llt•azJ. . : : 

. Pergunto, mais uma voz! qual o acto na 
vtdn. dosso oOlcial quo tornasse bonomorito ? 
O lllustro Sonad_or polo !'at•am1 apenas apon· 
tou a commJSsao pollttca do proshlento do. 
provincia, facto que, aftcal'do contas, dl•põe 
contra, porque ollo sahl!l do sou· sorvleo mi· 
litar pam lazot• politicagem na provlncia. 
. 0, Su. V!CI~NT_!l MACUADO -·Não apoiado, 

Poltttcagom, n.10 ; pt•ostau no.lsa occasiiio 
t·olarantJs ~orviços, · ~ 

0 Sa. RAMIRO BAROP.LT,OS-Nós srtbomos o 
quo ot•u. ontfco sor proslllrinto. 

O Sa. A~T01ilto AzrmEDil...:. Actualmente ll 
pma. recommondaçft.o ; o quo não 01'1~, crltüo. 

0 SR, ll.AMJRO llAllC8LLOS -Como militar 
não ú sm•vi\'O que so conto Jlara promoções ... 

UM Sn. SGNADOR-Trata·SO do itlll homem 
quo oxorcou posições supm•iot•os, · 
. 0 Su, ll.A~!IRO BARCELLOS - , , , não 6 do 

bonemoronoia n poslciio quo ocoupou ; com 
Isso niio fez mais do que cumprir os sou.~ do-
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veres; nii.o tom acto algum que se dcst:tquc 
para mot•ccm• um l'arot• ospociul, como osto 
que s~ podo, aqui, ao Congt•esso, Esta' é que 
é a vol'dttdo, 

O nobre Senadot• colloca-so 'na posirão do 
um individuo para quem umt~ simples olco· 
graphia ropt•escntt~ o valot• do um bJllo CJUll• 
dJ'O; mas ness'.ts coodiçõe~ nã.J L! possin~L 
<leixnt• do considerar Ires vczo.i antes do ,·o. 
tat• esse pt·ojccb, pul'que tm·cinos infallirel· 
monto, am~nhã, ~~ pül'tt~ abcrt~ para qui
nhentos rcqu~l'imontos idcallcu~. 

0 SR, VJCtNTE MACIIADO-OS pl'ocedentcs 
jtl estão abm·tos ; .itl flr.omos do simples pra· 
ças do. p1·ot, de simples cidadãos eivis, coro· 
uois do exercito, som sot•viços militare>.· 
. 0 SI\. RA~III\0 BARCELLOS-.11\ cst"o abOl'· 

tos os procOtl'cntos; c notc.;o essa eireum· 
staneia cspeci~l: aqu~llcs que, o!Toctlramcn· 
to,' tcom"o dirJito do ''it' )JOdir no Senado 
qtt1llqncr. f~vm· dcota n:~.turoza, siiu os qno 
aqui 11ão· ·veem; os quo vccm, cm geral, silo 
os ·quo não o merecem. Essa. ó a. l'Of!l'a gcro.l. 

Màs,' ahcrta.assirn a pot·ta, sendo considc· 
l'ndo o slmploi oxorcicto das runcçGcs mili· 
tares como. bonornet•oncia, amanhã tutlos 
tm•ão o dit•cito do Vil' ao S~nado o o Senado 

·nii.o ter1l o direito do negar com a mesma fa· 
ci!ldatlo OS3l\S concc;:sGes, 

Essas d01•rúta> da Commissão de Finan~as, 
nest1s fJncstõcs, sú· podem prejudicar o )laiz 
e pudorliiJ trar.or para aqui, nào um, mas oO 
ou 411. casos anmmcs que o Congrcssu, tlepuis 
de concotler a um, J.orá tle conceder uus 

. outt~as. · 
Respondi ao honrndo Senador pelo Pal'anú, 

.11orquo parecia que ou tinlta foi to uma ia· 
,Justiça a um otncial clwio dJ sorviç,s. Mas 
assim não ó. 
· Essoufficial.iá cst1\ rocom]lllnsado do ser· 

viçu commum; omquanto pôde sorvit•,scrviu, 
:e depoi~, !'ui ·,·et'ormado com gt•aduaçào om 
um posto superior. Pelo cumprimento de 
doYCl' j~ost~ pagJ, O paiz não lllo dcYo cousa 
a.lgUma.. · 

Fazer fa.vor, som que se dnstacasso, na 
vida desse· otlicial, tun acto cxtJ•uordinurio 
que ,justtftCiLSSO esse acto do Congt•csso, niio 
pOdo. ser .sinüo commottondo um gravo 
erro. 

E' o,quo tinha~ dizer. (Muito bem ; muito 
bc;;l , ) . . . . . 

que se tr.ata. Eestc tct•reno : o Congrcs.>o niio· 
tom nttrtbmç~o para tratar do <~Ssumpto; o 
Senado O tnc~!!!Potcnto para tomar conheci-· 
monto d:~ pc\tç<Lo do general Cardoso ,JuniOI'; 
o Congresso não tem, t~hsolutamcnte, com~ 
pJtoncl~ para fazer ao gonoml Cardoso .Ju~ 
mot• o lavor que elle solicitou. 

Foi .essa a· posição cm que so collocou a 
Commtssão de Finaneus · !bt esse o funda
m mto pt·incipal do 'p:~rccet• que Jormulei 
como rola to r d,, mesma CommJssiio; d nind·.~. 
nps•e pont,o de vista q~o mo cu li oco paJ'a in
ststir na tncompctoncm do Congt•csso parit 
tratar do as;nmpto tlcstl natureza. 

0 SR. VICE~Tll M.\CIIo\llO-E' uma opinião. 
0 SI\. BENEOICTO LEl'IE-SotU duvida • 0 a 

minha opinião. · ' 
N:io quero, Sr. Presidente, discutir !leste 

momento sinão o t•oqucrimonto uo honrndo. 
Senador •. d.•ix11ndo p1H'O mais tarde, quando 
o~ papms voltarem das CommissiJOS ~ nov11 
discussão neste recinto, fazer todos as pondo· 
ra~ücs que o caso exige, domonst1•ando, 
exubot•antemcnto, oo honrado. Sonadot• que 
os precedentes que, a· e.~to t•ospci tu, existam 
no soío do .Congresso nãu ~ãu tão fayoravo!:;. 
á protoncüo quo S. Ex. defende, como S, Ex .. 
suppü&. 

Ainda !ta pouco o honrado Senador dizin. 
que, baseado nos seus p1 acedente~, o Coo· 
gt•esso não poderia negar o favor quo soli·. 
cita o gmJCt•al CaJ•doso Junior. 

Contando hojo com diseuss"o sobt•o o 1\S· 
snmpto, reuni divot•sos JltU'eeorcs da Com .. 
mís:-::'io do Finançn.s ~nstentnndo, exacta.· 
ment 1, principio oppos ;o aos procoJontes . 
invocn.dos pot• S. Ex .. pal'ocorcs que foram 
appt•ovatlos pelo Senado, l'undt>nuo-so muito~ 
dollus na incem potencia do Poder Legislativo 
pum tratar do casos dcsttt natlll'cza. 

Llgoit•nmonto toco neste ponto, porquo o 
honr1vlo Senador ainda htt p"nto inststiu, 
chamando a attonção du Sonad~ p••ca os pro· 
cedentes. Roalmonto, dei·mc no tr11b1~lho tlo. 
vol'IOc:tr que existem cm nossa loglslnçüo, no 
p~rindo t•upublicano, si me não oog~no, !G 
casos dost11 natur•r.~ ou, pelo menos, paro· 
cltlos com este ; por~m mais do lO pat•ocorcs 
se nch:\m nqní (tlJWllhnulo llCII'tl uns Jlrtpeis) 
sobre cnsrs idontico;', ccntt•arios ás preton· 
~ões e approvados [lclo Somtdo. 

0 SR. VICENTE MACII.\DO- Pot•tanto, Olll 
rclncão a ~os, o Congt'Csso tom compotoocü~ o, 

O Sr. Deu~dleto L~lte- St•, om t•olaçiio a outros, jnlgn-se lncompotonto, 
Prosidonto, como' bem dlssc o hont•ndo SO· Pot• isso, ~ como tligo : n[o qnoro ontmt• na. 
nador pelo Rio Gt•nndo do Sul, o requeri- psychologta do cttso. 
monto do lllnstrc Senador )lolo Paran1 ostt\ O SI\. BENEDJCTO LEITE- isto )ll'OVa quo. 
inoumploto. não tom valot' algum o argumento apt•osen-

0 Sanado devo t•ocordar-so de que n Com· tado pelo honrado Sonadot• fundado nos pro·· 
missão de FlnançtlS collocou a .questão de cotloutes, 
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Sr, Prcsldonto, como disso, só oppot•tnnn· do Finanças, negando credito para actos 

tmnta tJ'JLtttroi dosto nssumpo; neste mo· desta. na.LUrcza, pm&ica.dos pelo ox-~linistro 
!Uonto, npon:ts mo occnpo com o t•oquorl· da. Marinha, B, Sr. Prosidonto, pn•sado o 
rnento quo so acha. om discnssiio, pt•ojecto, mesmo como qum· o honrado So· 

lla< o llonm .o Sona.uor disso ta.mbcm do n.ulor pelo Pat•amt, não ba. nbsoiuta.monto 
passagem quo não ora g.anuo a dilforonça. meio algum do evita·,. quo outros ofllclaos, 
rJ.lm haveria. pwa o Thcsout•o, caso pnssasso cm circumstancins idooticns ou moSIJlO pa.· 
o \Jt'ojecto qun a.pt·o~entou, nt! qualiuado do rccida.s, vonlmm impo&t•a.t· o mesmo favot•, 
r e" tot• dll Cummissa.u do ~lat•mha o Guct•t•a. o sn. VICENTE ~IACilADu-Podom vir fir. 

Por minha voz, do passagem, direi que, ma.dos nos Jll'ecodontes quo j1 existem. 
~onfot•mo inl'orma.r;õcs <JUC porli o obtivu lla 
Contabilidade da Guerra, a dill'orença rl a se· O Sn. BENEDICTO· LEITE -Exactamente. 
guinto: o general que actua.lmootc percebe Assim como o hom•ado Senador; baseado nos 
por mcz 3011$, si passnr o prujocto, passtu•á procelentoa. julga ju.~to pa.rn. o caso ver· 
a purcober GOO$. Ha. uma dill'ot•ença do tonto osto favor, outr.,s, firmados na passa· 
2-10.$ monsaos. E si, pot•vontura for appro· gom do mais osto precedente, pudem po•it• 
vatlo u pt•o,iuci.o nas condições om que 0 for· l'aVOl' idontico; c, assim, om voz do cor· 
iUUiott a principio o illustro t•olator da Cum· tat·mos o mal, fazomol·o ca•ltt voz om ma!ot• 
tnissão uo Mal'inlta. c Guert•a, isto rl, man· oscala. 
1lrlmlo pagar a dill'orcnça. rles,lo o anno de O Sn. VICJ~NTE MACIIADo-Eutiio, façamos 
1800, o Tltesouro turtl •10 embolsar ao general oomo Sancho Pau~a : vamos cJmoça.t• pelo 
a quantilt do 30:031$128. principio. 

lias, St•. Presidente, absolutamonto, não · 
ô nisto que pl'incipalmonto se fundtt a. Com· q Sn .. BENI~PIC?o LJ>,ITE -~~ois vdaJ1!.o3; 
tnissão do Finanças. o ponto de vist~ C:t· sorta mutto tna.ts togttlat o, nos as c?.n lçocs, 
pihltlcssa c .. mmissão tl <> so;ruinte : 0 . Con· y~ V. Bx. quo, .sanclto. Pança toua mais 
1rosso Nacional não tem compotencitt p ,1·a JUIZ? qu.c ·~· Qutx<:,\o. ~RISo.) • 
refo~mm· olllciaos nem para mclltot·ar as St. Ptosulentc, nuo ~stou fallando sem rnn 
,111 , 8 rufot•mas, lmja ou não h:cj:L 110 acto 0 dam!Jolo; lo~o que fui app~ov_ado om 2•. dls
lll.l'JLCterdo t•otwactivid~tlo. A inconstitu- cu~sao o pt'uJouto dtl Cotnmtssao do."!at•mh.~ 
eionulidatlo t•csultantJ da. incompetonCJa c.l•uot•rn, a.pplroccu uma. outra pettçao dll'l· . 
ce>ntinum•;t d11 mesma fórma.. gt~,a. ao Senado. .. • . " . 

Jncootestavclmon&c, si passar 0 projecto llll.a,n._qul· está ( .. w.,llamlo),, tl do ~onerai 
com acmonrltl, qno acab:1 do 801• aproson- do diVIsao _rofot•mado Ft•a.nctsco Rapbael.dc 
la.diL pelo honr•atlo' Sonndor polo Pal'lLntl oli· Mollo Rogo. 
111 in11 ndo a p:tt•tc relativa au p.n·lodo de ltiUO <<0 gonora.l do di visito t•ol'ormado, Francisco 
pt:tt'a c~ o 1'l1osonro soll'!•et·Jt muito menos, Raphacl da Moilo Rogo, vem reclamar que· 
111:1!, St•, Pt•csidonlc, a Cunstimiçãu coa· como acto do justiça se lho tot•nocxteoslva a 
llonttt'tl lbritla dtt mJsm·a maneit•a; o penso concessão contiu~ no proJecto n; 10, dosto .. 
que ó mais scnstvcl uma oll'ensa tii.o dit•ccttl· anno, jtl. a.ppt•ovarlo om ~·discussão na sossiio 
mente fclt:1 ;t Constituição do lJUC ao 1'he· de 22 do corrente moz, em favot• do sou col· 
sntro. Ioga do· igual p~tento Francisco .rosa Car,. 

SI fosso pJssivol pagtlt' os 30:031$•128 no doso .lttnlut•, etc.> Jc assim continuou o gc-, 
St>, general Cardoso .Junlor o m~is que isto, nora! Mollo !togo om sua longa petição, que· 
o dobro, o triplo, com tanto quo se não pra· deixo do lo r toda para. não futlgar o SenadO'. 
tlcasso mais acto u.lgum destu. naturczu,julgo Vê, pm•tanto, o Sonadu que logo. quo M 

· ·ljllO as i11ti~nlçõcs nuclonnos luerat·lam con· aqui approratlo o.pt•ujectu da Commlssiio do 
·>ldct•allnontc.O exercito o a marinha niio po· Mllrlnlm o Guerra, fazendo osto favor ao go
d~lll contlnu:u• nesta situa~iio do duvida, ex· nora! Cardoso Juniot•,u.ppal'OCou nas mesmas 
11ostos 11 t•cpelidus surpt•oza.s quo todos os conllçüos o gon0111l do divisão Mello Rego· 

. dias upplt'occm. De qn11nJo om vez um ot- solicitando o mesmo favor. 
·ft~iul t•ot'ot•nutdo possa jtl pot• acto tlu Go- Po~rguntat•el ngurat Pot•vontura não so~la 
:verno, já pot• nc&o do Congl'osso, pal'a o ser· do Inteira justiQtl concodet• ao general Mollo 
·yiço ncti vu, vintlo occupa.r nn osc.tlu. Rogo 'aquillo que o honrado Senadot• quer 
•ltLqnollesquo vll·lnm na oll'oc~ivldu.do lagar, cuncodot•no gonora.i Cardoso Junlot• t 
qttc miu lhos compoto, com pt•Jtm•lçuo do DJ duas UIUI1·: ou tomos do accoltar todos 
olttt•os, projuJic~ndo aos que so dodicam uo os dias ostos precodontos porque logo defJois 
sor"vlço militar o augmontando ns dcspozus do genet•aHiollo Rego vlrilo outros offic aos 

. do Thosom•J, pedi!• llontlcus !'avaros, ou ontiío façamos o 
, Islo tom sido foi to niio :;ó polo Congresso, que propõe o·bonradu Sonadot•, Invocando o 

. .,onJo tnm!Jcm pelo Govm•uo, confot•mo do- crlterlo do Sancho Pança- vamos comoçat'· 
.Jnonstt•ou ainda lm poucos diM a Commissiio do principio. 
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O honrado Sonador, Sr. Presidenta, no missão, afim do omittit• p1troom• sobt•o a 
cot•ror d11s suas ponderações, afirmou umo. emenda apresentada agora po1• S. Ex., cli· 
cousa, que absolutamenlo não pdde passar minando essa parte do projecto. 
som t•np1tro, pat•tindo do tlio illuslt'O jurista. . Mas absolutamente niio é isto 0 que acon· 

s. Ex. declarou positivamente que so trata t?cc. O parecer daCommisslio lJasoia·sn pt•in· 
do um nwor; admil'ou-so quando en disse Clpalmonlo na incompctcncia do Congro•so. 
que não lla podei' nenhum na Ropub!icll, com 01·1~, este facto subsistll, este facto contintlll, 
a attribuiçào do fttZOl' fttvot•cs " particulares o a Commiss:u, ,i:i. tom sobro e!le juizo fot'· 
o rotol'<JUill 11 isto lembrando-ma a concos· mado. 
são de pcnoües. Entrct~nto, desdo que o !Jom•ado Sanador . 

Antas de tudo devo ponderar a S. Ex. que ap••osontou o requerimento, soria talvez 
nfto tenho muita respons~uilidado nisso. Si pouca delicadeza niio il' ao encontro do S. Ex. 
o honradu Som11lol' porcorresso os pareceres Pot•tanto, JlOl'' isso, o tão sómont,o por is>o, 
da Commissão de FiMuças desta Casa, com a Com missão de Finanças, acceita o requeri· 
muito. difficuidade onconl1·nri11 a minha 1\S· monto, mas nesta caso sejamos iogicos, on· 
~ignnti1rt1 cm algum concedendO pomlio. viemos os 11apcis nii.o só " ella, quo aliás já 

o sa. v1c1~NTE !i!ACnAno-V. Ex. está tom o seu voto manifestado, m~s tnmbem á 
num•endo dar um c1racter geral ao argu· do Constituic1io, Poderes o Diplomacia, visto 
. , ,.. · que a esta ê que cabo propriamento, pelo 
menta que 1tprosen.,l. rogimonto, fallar sobro o caso da iocompc· 

O Sn.. BENEDICTO LEITE-Eu niio <ligo que toncia.. · 
fos>e os~~ a inlen~ão do ilom•a<io SenadQr, Accoito, portanto, Sr. Prc~iuontc, om nomo 
mas quero chegai' a est~ resultado: as pen· d c · - d F' · t 
~uos na· o :;ão d~<la:l como f~vol' a part<eula· 11 ommJssao e '!Danças, 0 requertmcn o do honmdo Sonador, emendando-o,· isto é, 
J'es; aiiu dadás como ·remuneração li 801'vir;os nccro>eontnndo que se enviem tambem os 
Jlt•ostados o lambem como incentivo para p11pois ~ Commissiio rio Constituição, Pode· 
outros. ro; o Diplumacia. 

· Mas, St•. Pt•e;ülnnlc, eu di;so que 0 ho~· Vae á ~!eaa. ~ !ido 0 po,to om rliscusstiu o 
rado Son:Ldot• tinha. aprcsonta•lo uml•equorl· rCrJUOl'imont.o do SI', Bonedicto Leite. 
men to incompleto. ,. . . . 

·\ c mis ·iio do Finanças co!locou tt , 100s.~ f•, l1do, apomdo e, con;Jdorado como omcn
. om ' - da posto "onjrlllct~mento om dhcussiio o 

tlio noltc terreno: o Congrc~so nao ó compo· se~umto 
t~nte parll concodm• !'avoroa desta natureza, " 
não ~ compotonto p:1rn. alterai' a roformn. do 
um omci:Ll. · 

Esta· questão é de ordom constitucional c 
pat•eco'Jne que, lovant.ad~ clla .Jlola Com· 
missão~ de l'inancus, ser1l conYODionto ouvir 
n. J•ospoito doste assumpto a Commissão de 
Const1tulç·lio, Poderes e Ulplomacia. 

1\oquoiro quo o [ll'ojocto do Senado, nu
mero !O, elo 1003, Y1\ tambem á Commissão 
do Constitui~ITo, Podares o Diplomacia. 

E' 0 que vonho pmlír, do~iar~ndo que, Snla das scasõcs, 31 de agosto do 1003. -
simplosmonto por· attonção pessoal p:~ra B~nedicto Ldte, 
com ·o iilustro Senador polo Par~n~, aceelto 
0 sou requorimonto, 11provaitando a oppor· 0 l!!r. 'VIcoute l\lncbudo (•)
tunidadil Jlll.l'n pedir a audionela da Com· sr. p1·esidento, s1 bem ouvi, o roqum•imento 
m!ssiio do Constitu!çiio, · do honrado Senado!' pelo Maranhão 6 no son· 

O honrado· Senador apresentou roquorl· tido do scJ•om romottidos, n. proposição com 
monto pmlímlo que os papeis Yoltom á Com· os papois C!UC a acmnp~nham, á Commissiio 
missão ilo Pinanr,a~. · do const!tuiçfto, Poderes o Diplomacia. 

01•a, esta Commissiío .iá tom juizo onun· Niio vou cliseutir o rofJ.uorlmento ; direi 
ci:tuo ·a esta rospoito. Qno tm:ll, pois, do rtpcno.s duas pn.taVl'nB, pm•quo, cm•to ago~a 
<liZOl' olh 11inda sobre o ass11mpto ·1 · do qno o pt•qjocto 101'11 ainda longa d!scussa.o 

Não so ·ap!•Osonton um olomento noYo il quando volt1tr, estudado pelas duas Com· 
quostiio, olla continú_<l u. sm· mosmn. Si por- mlssürs,llmltar-mo·hei a docial'M' q?o dou 
ventura ~ Commi;sao do Fm~nças tivesse o meu voto ao mquorimonto pol' V. Ex. ad
impugnado o pro,iecto, PO.!' caus~ unfcamenlo ditado ao que aprosontoi. . 
da rect<•ottclivfdado, cnt~o bom, teria toda 
razão o roquorlmonto do hon••ado Sanador 
pedindo quo o pt•ojooto voltnsso a essa Com· (•) Esta dlacurso ní\o (oi rcv{s'o vola Ol'ldor, 
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N[o poss~. entretanto, deixar pas.lnr ~om 
reparo algumas das observaçiios foit ;s pQio 
l10nm"o representante pelo Rio. Grande do 
Sul; tiio gro.ndo ú o conceito o a considora
çiío ~uo tt•ibuto n S. Ex. ~ue absolutamente 
niio posso deixar de dar o moll vo, 11 J•ezi\o 
FOI' I[ UO·!UO BXCUlO do doba to DO poo lO do 
"Vista cm qu3 s.r:x. o col\ocou. 

cados com relevo !11.1 que nio~uom pódo dos
coohocJJ.os, saiJe o honrado Scn\ltlOI' polo. 
Rio Grande do Sul, sauo todo o Son:.do, são. 
raros, são. muito poucos. 

O projecto, como di;so, lm do lot• novo o 
JlLrgo deb:\t~ : to1Jas us opiniõPs. nccossnria
mento, sor1io oxposltts com tcda a elllrcsa, o 
o Scnauo cn tão decidit•4. 

Niio antro, não rtuoro entrar na quostüo 
dos precoJontcs du Sanado, o, ncsto ponto, 
Sr. Prcsidcotc,oncontraria talvez oppormni· 
darlo por:• dar t•espo>ta cubal,porompToria, o, 
-poi•mittn-tliO a immodostia-victoi'iusn ao 
J10nrndo Senado!' pelo Maranhão. 

0 Srt. flgNEDICTO LEI1'E-Sobre que ponto? 
0 Sn. VJCEN'l'E MACHADO-Sobre 11 que>tão 

dos procedentes. 
Niio ontrarol, repito, oe;ltt qtwstão-só o 

úrci, si Jur iilrçado n:t discussrlo do projocto 
-porque não quoro lovU.I' o Sonadu 1i apro· 
ciaçâu do que chamarei a psychologia dos 
cases quo collocam om grande acunh:Lmonto 
os q,nll sobro ollos se eounciarom,polasnspoita 
]!ussivcl do trazm·orn opiniões iodi viduaii<· 
simas o não commungadas pela maioria dos 
lllOJUbJ•os de:ota eoi'POI•ação. Quando mesmo 
constgam, essa maiuria não pólo sm• opiniiw 
que so llrmr uos me.lhoi'Os olemontos, nem 
1m loi. nom nt~ pr:~xo, nem om nos~o:!l uRos ·o 
costumes. 

ConfoJSO que, om J'elação a osto dob~tte o ao 
lllOdo Pul' qno considOt'U OS SCI'ViÇOS do CO· 
l'ODtil Caruoso .Jnniot• o honrado Senado!' 
Jlelo Rio Orando do Sul, não acomp11nho·a 
:::;, Ex. 

0 Sn, BENBDICTO LglT!~ - V. Ex, dá li
CODÇII pnra um ap:u•to? Eu não entrei abso· 
lntamooto noss11s ind~g~çõcs. 

0. Sn. VICt>NTE MACUADO - T!'ataodo da 
questão do pMoccr connoxamcnto trazido a 
doiJn .. o, podoJ•In ou t11mbom !ilzcr um osturlo, 
llltts oscutlo que mo ropugnarla,dns concessões 
j1l rolta.s em rolaçüo aseL•vidot·es do pa.lz que 
morccm•am Jit vares do Congresso. 

Podem sct• multo communs os serviços 
prestados pot• dotot•minndo intlividno :l Nação, 
no juizo do uns, mtl'l potlom t:tmborn os:os 
tllusmus serviços sot• julgados rolovaotlsslmos 
por uutros. 

Mas, sonhot•es, nas circnmstaocias ospocia
Us,imas cm que fJram prostt1dos esses ser· 
~JQOS do ov!Jooci:l que se impõem a todos 
quo aiio.julgnuos som a contl•adlcçno do oin· 
guoUI, actos tio b1•avura lncontcstatla., pt•atl-

Quem não ter1i., no curto espaço da nossa 
vida politica, da nossa vida como palz poli ti· 
ctLmonto org~nizudo, com organização mili
tar, com orgnniza~ão civil porfoita o com· 
plo~1, quem niío lOl'll visto av•liui•·so do· 
modo mais dosonconlrado os scrviçus pras· 
tados j1L por militares, j1i pot• estadistas, j~ 
po1• littcratos, por todos os quo so entregam 
nos vartos mmos da actividaJlo · humantl1' 
Para quantos, não serlt, cm vez de beno· 
morito, a cuj11 momoritt 11 Pat1•ia intoh•a 
devo pros\rttr·se, um mão servidor 1 Por 
exemplo, do Darão do Cotcgipo quantos niio 
pousam que os set•viços roJovantissimos que 
ollo prestou no paiz, furam serviço~ a que 
ollo simplcsmcnto cstav:t obrigado pela sua 
posição o pol11s provas repetidas do cJn· 
fiança que mcebia dos que o c,llocll!'am nos 
mais eminentes cargos da Naçiío! 

Quem é capaz de afilrmal' quo amanhã os 
nossos committont.os, aqueilcs que nos deram 
podm·cs par.t l'cproJontal·os uq ui,julguum que 
os esforços quo empregamos, alguns com 
brilho, otltros com roluvo, outJ•us r.om inteh'IL 
o arnot•pha indivhlualtdado, são upoous oro· 
strwto cumprimento do~ devores o quo pOl' 
olles uão merecemos coisa nenhuma r 

Vem a propusito lambem tt•nzol' ti lllomoi•iti 
a obsC•VItÇão J'oita pelo honrado Senudot• pelo 
Maranhão. 

S. Ex. estranhou que ou poi•guntasso qual 
o pader compcteoto para fazer tilvures. 

0 Sa, BE~EDICTO LEITE - A ConstituiCiio 
não creou nooiiUrn pa1•a esse· fim. 

0 Sa. VIOENm MÁCIIADO - Pará certa 
ordem do favores lla um potloi' competente. 
Falla·so em pensão, o ponsdo não é favor, 

0 Sa. BENEDICTO LEITE - Já respondi 11 
V. Ex. 

0 SR. V!CE:-<TE MACHADO-E' nina recÓIU• · 
pen111 do sorv\Q08. ' 

Agor:t pm•gunt.o a V. Ex. o quo mo dtl o 
p:llz pai'!ll'opresontnl' aqui o l'ltmná 1 Otl·mo 
um sut.8itlio cmquuoto eumprlr o meu dever, 
com brilho on som brilho; entretanto eu o 
cumpro tiO acco!'do com a miulm conseiencitt·· 
o o 'l'hosouro não inquire !I cumpJ•o bem ou 
mal. · 

Tonbo direito a .osso subsidio; mas si ama
nhã, c.Jd:ntlo tl futalldndu humana, a minha 
intllvldunlidat!o desapparecol', !L mlnim llt· 
mlll11 ''inrlo podh• uma pensão, vir~ podh· um 
favor t 
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Rogo a Deus quo to.! não se dê, pot•quo 
·nosso. occo.sliio é muito justo, muito razoava! 
·que s3 invcntat•lasscm os serviços pot• mim 
ppcstn.llos ao palz para se chogat• 1\ conclusão 
do quo não pl'ustoi nenhum o quo os quo 
•houvosso prestado j;t haviam sido sufficionto· 
monto pagos,o o são no meu juizo, ainda quo 
não o scj"m no !los que vivom todos os dias 
a consut·ar quo nós, representantes da Nação, 
po:obomos uma t•ecomponsa. supopiot· aos SOl'· 
viços quo prestamos ao paiz. 

J:i.vil v .. Ex. quo essa observação sobre 
·mot•ooimonto, sobre coucossão do favoros, 
·tem alguma cousa. do delicado, que não !!li· 
·cito fr.rir; tom alguma causa q uo escapa ao 
exam(: das tLssomblt!n.s, porq uo osso exame 
não se fuz som ostt•opi to, sem corto osoan-
1lo.lo, ~om molindt•at• su.;coptibilidados o som, 
principahnento, so fazer comparações que 
.acabam pala apotheose do un; o pela con· 
·demnaçiio !'armai o íbgranto do outros. 

Sr. Presidente, oa vejo quo o meu l'OrtuB· 
I•imento está triump~auto o agt•adoço· o apoio 
o~tmordinn.rio, o apolo moral do voto do 
hom•ado Senadot• pelo Maranhão_ o poço ao 
Senado que nosso pPazo que tom parnum 
novo estudo julgue com o subsidio quo lbo 

- •ial'à a Commisslio de Finanças o oom.o que 
lho dará tamb3m a Commissiio do Constitui
ção o Podot•es. Peço ao Senado que formulo 
nm juizo o ostabolo~a uma regra nesta rnll· 
tcl'la, · 

A resolução que tomat' sobro este projecto, 
depois· dos parocoros das duas Com missões, 
sorá pot•foita o cJmplota.. · _ 

Não ncr•cdlto que so o;taboloça um proco
dont.o, que ao pronh o vvto o a op:nltio do 
Senado assim como o voto e a opinião da 
Camara dos' Deputados, porque, nossas quos
tocs, sabe o honrado Senador pelo MaranMo, 
como ou tambem, que não lm absoluta
monto pt•ocodontos absolutos. 

0 Sn, BE~ED!CTll LEITE- Porfoitamonte. 
0 SI\, VICE~"''E MMIIADO - 0 Senado, a 

Camara dos Deputados, o Congresso, omfim, 
tom dispensaria favot•os do todo. a ordem, do 
todo o gonoru, alguns com postorgai)iio com· 
pie ta do loglslaçiin oxistonto. · 

Quot•o oor Sancho Pança, porque tambom 
quero •começar polo principio•,quo so ostabo· 
laçam regras; mas, na impossibilidade !lo 
podot• rounit• a p!'Uriencia o a sabodorla do 
}lrurlonto oscudoil'o, tambom não quoru 
mostrar o valor !\rdldo do o. Quixote inves
tindo sobre_ cousa! que niío existem, pt•o· 
·curando combater aquillo que a lmttginaçiío 
tem ct•oado. 

Espei'o o par~cor das Commlssõcs c do· 
claro ao 3onado nua . ostou convencido de 
que osso estudo da mrttm•ia o o tpabalho li 
.que tambom possoalmonto cada tun dos Srs. 

S1nado V. H 

Senadores so entregar ha do dat• om resul· 
tado a confirmação 110 p:trccel' da Commis· 
são do Marinha o Guerra. 

Nilo o discutirei agorll; ou a accoitn(•ãu 
do parecer primitivo da Com missão· do Fi· 
nanç11s ou a da emenda que llpro.;c,ntci. 

O dofoPimon tJ da potição do gcnet•al Cat'· 
doso Junior, cu o amrmo, 6 o reconheci· 
monto do sot'l'iços pot• cllo prestados ao paiz, 
prestados com par.riotismo, prestados com 
clovaçlio, o q uc, si não ti vm•am o brilho dos 
gt•andcs feitos, não passar·am doJpct•cobldo:; 
tiOS que, pot•cot'l'endo as paginas da histot•ia 
do Br•azil, voem qu:tos liJt•am os que Jll'.Jsta· 
t•am serviço o os riuo se conservam nas posi· 
çüos do quo apenas ti raPam os pt•ovontos, 

Ninguom mais pedindo a palavr,1, o~copra· 
se a discussão. 

Posto a votos, 6 appt•ovndo o roquel'imento 
do Sr. Vicente M:tchado, snlvo a emendo. do 
Sr. Bcnedict•J Leite. · 

Posta a votos, 6 approvada a emenda. 
Fica adiada n discussão do projncto, que 6 

Pomottiuo :Is o iludidas commissões. 

O Sr. P.t•esldente-Estando osgo· 
ta~a a mataria da ordem do dia, dnroi a pa
lavra aos Srs. Sen 1dores que a queiram para . 
assumptu do oxperlionte. (Par<S«.) . 

Ninguom pedindo a palavt•a, vou ioi·~ntw 
li sessão, dcsignanrto pat>a a orrlmu do dia da 
sessão seguinte: 

3" discussão dtt pt•oposiçdo d~ Gamam dos 
Depultltos o. 82, do I 003, nutoriz~ndo o 
Pt•esidonto da Republica a conceder ao en.~c· 
nhelroclvil Eugenio de Andt•ado ou r\ oruprezrt 
por e !lo organizlda privilegio plrtt constru· 
cção, uso o gozo do uma estrada do !'ano do 
tt•acção oioctrica o bitola não infot•iol' a um 
metr~, qul, partindo do ponto que fot• dotar· 
minacio, do accot'ilo com o Govot•no, n~ Capi· 
t:1! Fodm•al, passando pelas froguozias de 
Sant'Anna, S. OhristoviLo, Inhatlma o h•ajá, 
ua mosm~ Capital, o pola! do Mot•ity, Pi!o.t• o . 
Estrolla, do Estado tio Rio do Janeiro, vá 
toPminar na cidade do Potropolis. 

2' discussão do pt•cj Jc\o do Senado n. 28, 
do 1902, dlsp;ndo sobt·~ a !'undar,ão do co
lonlas cot•t•occiono.os o de precaução. 

2• discussão da proposiçiLo da Camaro. dos 
Ooputndos n. 41, do I 003, autorizando o 
Presülonto da Republica n nbr!t• ao Minis· 
tm•io da Marinha o credito oxtro.ordlMrio 
do !.840:800$õ71, plt'a ~cudir ao Jlagttmonto 
do concm•tos roa!lzailos o pot• se rculizM'Jlll 
oro diversos navios da Al'mada Nnc!on41, 

2• discussão d1 pt•oposição da CamM•a dus 
Doput~dos n. 03, do 1003, aulot•izttndo o 
Pt•osldonto do. Republlcn a abt•it• ao Minis· 
torlo 1in Justiça o Nogoclos Intoriot'JS o ot•c· 
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dito ospocial do GO:OOO$ p~rn. anxlliar a 
commlss1io incumbida de organizn.t• o torcolro 
Congresso Sciontifico Latino Americano, a 
raunir·SO nusta cldado om C. do agosto do 
1005, o dá outt•as providonchts. 

OliYoira, de hoje, om qno, o.!logando con~. 
tinuarom os motivosquodetcl·minnram a sua.. 
rotirllidB pat•n. fóra do Brazil,podo p!•orogaçiio. 
dn.licença que lhe foi concedida.- A' Com
m!ssiio de Constituiç1\o, Poderes o DipJo. 
mnch. 2• dl;cu;são da proposição da Ct1marn dos 

Deputados n. 80, do 1~03, autot•lzanúo o Officio do Socrotat·io dn. Camal'il dos. 
P1·osidcnto da Ropublica :t conco.let' sois me· Doentados, do hontom, romottondo a propo~ 
zes do liconçn., cum totlos os vencimuntos, ao ·siçao da mesma Camara, autorizando o Pre
commi,s:trio ~oral, capit.ão do mar c guerra shlcnt.o da Republica a abrir ao Ministorio da 
Josó Francisco da Conceição, pal'a l!•atat• de .rust1ço, o Nogocios Intot•iorcs o credito do 
sua Slndo. 10:604$034, supplomental' 11 t•nb!'lea 27, tio 

art. 2• da lei n. 057, do 30 do dezomhro 
do 1002.- A' Commissão do Finanças. Lol'nnta·so 11 scss~o ás 2 110r~s !la tardo. 

-
G8' SESSÃO ~~~ I DE SETJmnno DE 1903 

P•·esideneia do 81•, A//OIIso Pemla 

Officio do !•soaretarlo da Assomhl~a Lo· 
h~S\:itl vn do Es~ado do Rio tio .lanolro, de 
hontom, remettendo n rep1•osontaçiio da 
mesma assemblaa sobro o. convcnionci:t do 
sm· mantida a Alfandoga do Macabó.- A' 
Commissiio de Finanças. 

A' moi:t hot•a dopois do moi o dia abro~so a O Sr. 2• 8eeretorlo declara que· 
sessão, 11 que concorrem 0.~ Srs. Senadoras não ha parecores. 
P inhoiro Maclmdo, J. Cntun .a, ,\lherto Gon· 
çall·os, Nilo Poç:tnha, llonriqno Coutinho, O Sr. Gomes de Castro- Sr. 
Cost.n Aznvedo, .JomtT.bus Porlrosa, Justo Pro~irlento, falloceu Jwntom, om S. Domin~ 
Chormont, Mtmuol Barata, Gome; de Castro. ~os do l)Jthoroy, um br~zlloh•o notabilissi· 
Bonodicr.n Leito, Pire~ Fct•rcirn, AI raro Mon- mo, ·não só pJ!a pujança do talooto, como 
llos, Nugueir;t Pa.ra.naguft, Nogueira Accioly, pala energia Ua vont!Lde, poln. intcil'Ozí\ do 
~ouo Cordoiro, Forroira Chaves, Gama o caractor. Esta~ qualidados indicam logo o 
Mollo, Almoilla Bat•roto, Alvaro Mnch~clo, nome do cons.elhoil'o Joaquim Jet•onymo Fo:·· 
Rosa c Si! v:~. Sigismuorlu Gonçal vos, Manool nanJ!c; <l~ Cunha, q uo reprosontou a Baluo. 
Duarte, \3, do Mondonça Sohl'inho, Olympio ncst:1 e na out1•a Cas~ do Congt•csso, no l'O· 
Campos, Coelho o Campos, Virgi\io D~tmazio, gimon passado. 
Siqueil'a Lima, Martins Torros, Lauro Sodr~, A porogrina cloquoncia desse no l,aYol par
Baratrt Ribeiro, Foliciano Ponnlt, Lopos Cha· !amontar, Sr. P,·osidento, ainda bojo G com· 
ves, Francisco Glyccrio, Ut•bano do GoYiltl, momoratlrl por todos quantos tivet•am a fol'· 
Joaquim do Sonza, Rotlriguo; Jardim, M•l~ tuna do ou vil-o; mas, o quo sobrctuilo, ox
tollo, A. Azorodo, Viconto Machado, Brazillo citou n. admiração e conqui;tou a o.jtima do 
!la Luz, Gusta1·o Riclm.rd, Folippo Schmidt, todos quantos tivoram occasiiio do tralat• 
Julio Frota o Ramiro Bat•collos (·15). com aqu •llo dlstincto ostadlsh, foi o animo 

Doixam doooll1Jlarocel' com causa Jlnrtici~ l"iril e lnquobrantave!, puis.quo, uquollo il· 
padn os St•s, Cun,tautino Nory, Puas do Cnt•· lustt·o úrazl!oll'~ nl!ncu capttl!_lou, nem Pl· 
valho, llollbt•~ Vioim; .José Bornordo, Pedro l'Mlto as mats o,;relta~ oondlcoos d.1. olt!ston~ 
Velho, Hm•culano Bandoh•:t, Martinho Onr~ ela, legando li os .o P!llZ um exomplo de for
coz, Arthut• Rios, Rny Ba1·!Josa, C loto Nunes, taloza no mo lo das laclildadcs e condoscon~ 
Thonmz Dolllno, Vaz do Mollo, Bucno nran- ilJncíns dos tompos pt•cscntcs. 
tlão, Alft•orlo Ellls, Joaquim Murtinho c Hot•· !lu acroJHo quo o Socado fará uma obt•a 
cílio Luz (\0). do justlç:l proshndo um tostem unho do sou 

E' Ilda, post:t om discnss[o 0 som uobate rospeil.o " momorla do Dr. Fernand~s du 
u.pprovuda a 11eta da sessão antcl'ior, Cnphn, lnsortndo na neta da sua scssao do 

bOJO um voto do pt•ofumlo pezar polo sou· 
O 8•·· 1' Secretario 1l~ .conta do pussamonto, · · 

seguinte E' isto o quo rojuoirJ, (;llicito b~m ; muito· 
UCI>I.) • 

EXPEDIENm 

Officio do St•. SonndOl' Paes do Carvalho, 
ropt·escntado por sou procurador .lo1\o !I. do . . 

O Sr. Pt•eaidente - O Sr. Sonn .. 
dot• Gomos do Castro rOIJUOl'On a inserção do 
um vot~ do profundo pOI.nt' n:t neta dtt sossiio 
do ho.io,'pe\o fallocimonto do ominonto bm· 
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ziloiro, o consolhcil•o Jo:t~uim Jot•onymo Ninguom pe.lindo :t palavra encort•a-so a 
Jlornnndos da Cunlm. discussão. ' 

Os sonhoros. quo approYam o rcqucrimonto Posto a votos, é appt•ova<Io 0 arti•o 
doS. gx, quoll'llmlcmntnr-sc. (l'a!f.<a.) l" a p . - d t o' 

Foi nn:tnimomonto npprovndo. j3• di~eussK~ostçuo a op nutt 0 Plssa, pura 

ORDI~)J DO DIA 

ES1'nADA DE FICRRO DE Tl,AC('.ÍO ET,ECTR!C.\ 
DA CAPITAL FEDERAL A PETHOl'OLTS 

Cl:EDJTO DE 50:000$ PARA AUXlf,TO AO TEU• 
CEiftO COXGIU~SSO SCIEXTJFICO T11\.TIXO A:'IIE
IUCA:XO 

Entt•a om 2' uiscussão, com pnt•cccr f:tVO• 
gotm om 3• discussão a proposiçío ua Cn· ra,·ci da Commissiio de i'inaneas o at•t. l' 

mnrn dos Dopulados n. 82, de !003, nulo- da proposição <1:1 C:tmara dÔs 'ooputados 
rizanuo o Pt•csidonto da Ropublica a concouct· n. o·:, do IU03, :mtoriz:tndJ o Prcsiúcoto da 
no cogenlwiro civilllugeoio de Androdc ou :1 Ropul~lica a ab.t•it• no Ministorio da .Justiçt c 
omproza pDL' ello organiza1a. priYilogin pura ~og0"10' InterwroJs. ° Cl'o,Jitu especial do 
C n·tt• , . so d m" 1 d 1 oO·OOU$ paru. auxili~t· :L commissão incum· o , uc~ .. o. u;o o go o u ~ es t•a a' c u'd d · J'tlrro de tracoão oloctrica o bitoi:L oiin iofe- 1 'L e orgamzat· o torcoiro Cuogrosso Sci~n

' t!flco L:ttwo Americano, :i t·.mnit•·se noetn 
riot• a um motrn, quo, pat•tindo do ponto quo ctJade cm G do ago'sto do 1905 o dá outras 
foi' determinado, do accordo com o Govot•no, providencias. ' 
na Capital Fcdoml, passant!o polas l'roguezias 
do Sant'AtJna, S. Christoviw. lnhuüma o Nin~:uom podinlo a palavra cnccrra-so a 
It•a,itl, da mesm:L Capital, o polu; de Mcrit)·, discussão. ' 
Pilar e Eslt·ella, do Estado do Rio de Janoiro, So!uOrn·so om discuss1io, que se encerra 
n\ tm·mlout• na cidade do Potropolis. som debato, os arts. 2' o 3>, 

Ninguom pedinuo a pallLvr:L, encerra-se a Postos a votos,sii.o successivamonte appt•o· 
tliscussão. vados os artigos. 

Po•t" a votos, ll a[lprovada :L proposi~lio ·, ll' a pt•oposição adoptada, e p1ss1 paru. a 
" 3• d iscusslio. e, sootlo adoptada, vao ser su umettida :l 

sancçlio presldonci:tl. 

COT.O;>;!AS COnilECC!O;>;AEi 

Eu tra cm 2' discussão, com o parecer O•Jll· 
trario d~ Commissii.o do Justiça e Legislação, 
o at•t. i' uo pt•ojocto do Sen:tuo o. 28, do 
1902, dispondo souro a fnnuação tio colol\ias 
cm·roccionncs c do pt'ücu.ucão. 

Ninguom podindo a palavra, cnccrt•a·se a 
discussão. 

SogtiCm·so cm discussão, que ;e enccrm 
som deb~to, os ari.s. 2' a 20. 

Posto a votos, llrojeltado o al't. l '. 
Ficam pt·ojudicudos os domais ar~igos. 

Cl\EDITO DE !.849:806$57! PAliA CO;>;CEnTO 
DE ="AYIOS lU All.)lADA. 

Ilntra om 2• discussão, com pa1•ecm• ftlVO· 
mvol da maioria da Commlssl\o de Ftnanças 
e voto contra!'io do um do seus membros, o 
artigo unico da proposição da Camat•a dos 
Doputados n. 43, do 1903, autorizando o Pro· 
sldonto da Republica a abrir ao Wnlstot•lo 
tla Marinlm o creuito extriiOI'dinarlo do 
1.810:800$571 para acudir uo pagamonto 
do concol'tos ro:tllzttdos e pol' so roal!zarem 
em diversos navios da Al'mad:• Nacional, 

O Sa•. Nogueirn Par•o.nnguú 
(pela Di'tlem) l'equor dispcos~ do interslicio 
p:tra a 3• discussão a~. proposição. 

Consultado, o Sonndo concedo a dispensa. 

T.lCf:XÇ.\. .\0 CAPITÃO HE :'lf.\U E GUEH.Ro\. JOSE' 
F~AXCISCO D.\ COXCEIÇ':\0 

Entra em 2• discussão, com o parccor f~· 
voravolda. Commi::1sã.o de Finn.oço.s, o a.rtigo 
unico u~ proposição da Gamara dos Depu· 
tauos n. 80, do !OO:l, autorizaudo o PI·osi
donto da Repuulica a concoJor seis mczes do 
licença, com todos os voocimcotos, no com· 
missaria geral, capitão de mar e guerra Josll 
Ft•ancisco da Concoi1;ão, p!ll'a trt1\at· de sua 
saudo. 

Ninguem pedindo a palavra, oncorra·so a 
dlsous.ão. 

Posto a. votos.~ a.ppl'ovado o a1•ti~o. em os~ 
cru tinto secroto, por 27 votos contra 9. 

ll' a Jlroposlçiio auopt:1da, o pn,sat• :\ 
3• discussão. 

O Iii a•, .Julio Frot'n (pela o1·clcm) 
roquol' tlisponsa do intorsticio pat•a a 3• dis· 
cussão da proposição. 

Consultauo, o Soundo conc~uo a tli>;l,nsa, 
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O l!lr. Pre,..ldente- Estando csgo· 
lada a mataria. da 01·dcm do dia, dal'Ci a p •· 
lavra aos Srs. Sona.~m·es que a quoi!•a.m 
pal'!J. as~nmpto do oxpoJionto. (Pausa.). 

Ningucm pe~lintlo a p:~l:wra, ,•ou lcv:mtal• 
a sessão, d ·~igmmdo par:1 ol·tlom do dia. da 
sessão seguinte: 

3" discusafLo da prJposiçlio il:c Cama.m dos 
Dopuhuos u. G:J, cb 1003, .wl.ori?.andu u 
Presidente da. Jtopnulica a. niJI'il' WJ ~li
nistori·o da Jnst.iça o Nogocius !ntol'iorcs 
o Ol'o!<li~o c pJcia.l do 50:000$ para auxilitll' 
íL commissií.o incnmhiUa de o•ganiz~u· o tcl''" 
coiro Cungrcs>o sc:en!ifico Latino Amo1·i· 
cano, a. reunir-se ucsta. cid:~do. um G do 
agúslo do IU05, o d1 outr~s prol'idoncias; 

3• discnss[o da. Jlrop·.siç:io da. Gamara dos 
Doputqdas n. 80, de 1003, a.uto!•l7.ando o 
Pl'Csidontc da RopulJ!ica. n concc<l~r sois 
mlzos <ln liccnca, com r.odos os Ycncimentos, 
a.o_ commissa.rio gorul, .capitão de mn.t' o 
gucrm .lo<~ l'rnncisco da conceição, parti 
tr:.tat· de sua saudo ; 

2• discussfLo da pt•oposição da Cannrn dos 
Deputado~ n. 74, do 100;1, autol'izando o PN· 
aidento da Republicl1 a aurh· ao ~linistorio 
da Jnstiça o Nogocios lntorioro< o Ci'O<!itu cx
ll'aOl'<limll'lo do B:060.~ pa~•a Jll'emio o im· 
p1·ossão da olwa quo pretendem puiJ!icm• os 
lentes da Pacnida.<lo de Medicina do llio de 
Janoi1•o DI'S, Miguel de OliYoira Couto o An· 
tonio Augn>to <lo Azero~o Sodré c indomni· 
zaçlio'ao ill'. Vicente uc Souz:t, lento do llx• 
tcrntlto do Gymnasio Nacional, pell\ 'publi· 
cnção .<lo seu trabalho -Jlcstiluiç<io da Jll'O• 

. nuncia lt1Hna; 

A' moia hora depois do moio·dh aclmm-so 
prosontc; os S1·s. Senadores J>inhcil-.l Ma
chado, Aiborto Gonç:livos, Nilo Poçanhn, 
Costa Azovcdo, Jonathas Podi·osa, Bolibrt 
Vioil·a, llono<lic~o Lili to. Pires l'orroira, AI· 
1•aro )!on<los, Forroir<t Chave;, Oiympio Cam
p.:~. 1'hom:~z Doi Uno, !loélriguos .. Jardim, A. 
Azorõd '• Vloon to Machado, lli':tzillo dtt Lnz 
o Rnlliiro Ba!>eollos (17/. 

Deixam de cumparccor com caustl partici
Jlltl:t os SrJ. J. Catunda, Honriquo Coutinho, 
Uousta.ntino No1'y, Paos do CaJ•vallto, Justo 
Chormont, Manool Baraltl, Gomos do Castt•o, 
NogucirtL Pa.ranagui.l., Nogueira. AccioJy, João 
C01•doiro, Josll Bornardo, Pod1'0 Velho, Gama 
o Molio, Almeida Barrato, AIYaN Machado, 
Ros:~ o Silva, Hot•culano Bando ira, Sigis
mundo Gonçalves, )!anool Dual'to, B. do 
Mendonça Sobt•inho, Mal'tinho Garcez, Coo
lho c Campos, Ari.llllt' Rios, Vil'gi!io Damnzio, 
Ruy llat•IJo••· Cloto. Nunes, Siquoit•a Llma, 
)!artins 1'ot•ros, Lauro Sod1•é, Bat•ata Ri· 
beiro, Vnz de Mel lo, ·Buono il1•andão, FoJi. 
ciano Ponn:~, Lop's Chaves, Francisco Gly
cCJ•io, All't•odo Eiiis, Urbano do IJouvôn, 
Joaquim do Souza, .Joaquim Mm•tinho, Mo
toiio, Gustaro !llclmrJ, Fólippo Schmidt, 
llol'cilio Luz o .Julio Pro ta (4·1), 

O !!ir.~" SeeJ•etnJ•io(.wl'vimlo tlc 1•) 
dcclnt•a q1n não ha o~podicnto, 

O 8r. :3" l!lecre·ta1•io (seJ·uimlo de 
2°) lê c vão n. impl'illlil' ·para ontrar na 
ordem dos'traba.lhos, us seguintes 

PA\\ECEI\ES 

N.!18-!0:J3 

2• discu<s'lo <ln propo:;ição da Camam do.l 
Dopnta•l•": n. 70, do IU03, autorizlndo o l'l'O• 
siuento tlt~ ltopnb!lcl\ a ab1•ir ao Minb;tm·lo 
da ,lustiç<L o Nogúcltl~ Jntcrioros o Ci'Odif.ú ox
traorclinario <lo 17:250$, ocndu: 13:250$ pa1•a 
in1lmnnil.tLl' 110 Dt• .. João Vicil'tl do Al'aujo, 
professor da Facuidnuo do Dit•eitu do Rocil'o, 
da despoz:~ com a imprcss·,o do suas obras
O Cuuigo Po1ml Intorpi'Oiildo- o-A ltovisiLo 
dos ProccS>O< Penno~-; o •J:ODO.$ para pal(at• 
ao mo;mo o; pJ•nmios quo lho furam Ht•ui
trados po1• o;ses trabalhos, \talo do conlot'· 
midlldo cJm os nrts. :J5 o :w do coui11o dos 
InstltutuB tio Ensino Snporlot' o Sccundt.ll'lo. 

O rmporio scmpro admitti<t o diroito do 
expulsão dos estrangeiros nocivos ~ ordem 
o ~ tranqui!lldado publicas o dolle usou lar· 
gamonto. Inaugurada. a Republica, po1·durm1 
a tradiçiio o pot•sistiu o mosmo direito. 

A Constituição do 24 do fcvm·olro oxpros
samonto não coalto. clo;,J,l attJ>ibulçilo do 
~;tadú, o que nao parocct't\ oxtnnluwol, Lovanta·so a sc;;ãa a I ho1•a da tarJo. 

/
lois que embora todos os jlaizos' civilizados 
ancom mão do;s,l metliull, só, cnll•otanto, 

dons o mencionam. cm suas c~rt·.1s pol1Lic11;, 
o Moxico c a Suissa. 

Das duns fonto; prlncipuos do o ode decort•ou 
a Constituição Ropubl!Jtlna, ·~ Constit,uição 
Argentina o a Norto-AmOI•io!lua, nenhuma 
doll:ts so rolbt•o t\ oxjmlsilo dos ostrangoíro;. 
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Na Amorlca do Norte, ando não existo 
n~m dispo~ição constitucional, nem lei que 
11 consigne, ontondou-so ·constantomoni.O que 
O essencial á sobornnla ~ttlvaguardar po1• 
esse processo a ostabílídailo social o política. 

A Corte Supi•ema om numerosos accordãos 
tom co1•rob01'ado tal modo de ontcnd01•. 

Na Republica Al'gontinn, cuja c3nstltuir;ão 
parecia olferoccl' emba1•aços maior~s elo que 
a nossa á medida, o Con~rrsso so viu oliri· 

- gado, o anno passado, a decretar lei especial 
ostabolooondo-a. 

O art. 72 da Constilou:çno Brazlloirn, dando 
igu1os regalias e direitos a braziloiros o 
estrangeiros rosidontoo no paiz, pó.lo, á 
primeira vista,l'azoi' surgh• duv!rlus quanto :t 
logitiruidado da acção do Governo. 
M~q a fucuMallO de conccdel' ou denegar a 

rosídencía ao csti•angoil•o ~ ígualmonto 
funcção sobJrann, o assim a gcn~l'Oln dl1po
,qiçii0 dJ a;•\, 72, quo Pl'OI.Oge O CSII'IIOgOÍl'O, 
l)~pccíulmcnto no que eoncoi'IlC a l'Og"lias o 
diroit s ciri~ •. não púctc, por u1m extensão 
suicida, sorrir <lo oustacu'o a quo o Estad•l so 
defenda quando f~1·.rlo nos seus mnis vitaos 
interolS!~. 

Ali:ts o Supi•omo Tl'ibunnl Federal SJlllPI'O 
I'Econhoccu o direito do expulsão dos estran
geiros, de quo a autoridade tom usado. 

A pi'Oposiçfto da Canw.rn ó buscante li
iloral. 

0 rCClli'SO COnCCi!iJO, Ol'a para O Poder 
Executivo, Ol'a p:u•u o Polm• JuJ!ciario, 
não existo om muitos paizcs o só oxcopcio
nulmcnto ,; consignado cm o.lgun~, como a 
Bolgica o lfollanda. · 

O BI·azil, paiz rio immlgmçiio, que acari
cia. o chnm:~ ns populaçõ~s c~;tl•o.ngoi1~ts, qno 
tlc!IIIS [li'Ocis •, pai'~ o ~cu p;•ogi·os;o o pai'a a 
sua ibrç~. n~o devo dolxnl' dJ pt•oeut'nt• JilC· 
cavcr-so con\I'a abu;os qno dimanam d:1 in· 
comprohonsilo da hospitalitlt~do c do concm•so 
1·ocla.mat1o dos (Útrnngcil•os. 

A lei ó nocosoaría pol'q,no, ai<lm disso, o 
Supremo Tribunal Fcdm•a! insta por clla. 
llcconhooc o t!il•oi to do expulsão, mns oxi~o 
q uo seja pol' sua I'Oz pt•ochtmo.do o l'Cgulado 
~ola Congi'osso, 

Esta oxlgoncin dn T1•.ilunnl, I'OPI'Jsontnntc 
úo um do.l trcs poderes pulltlcos da Ropu
b!icn.-PI'Oc!sa iet• a\tendictn sem domo1·a, A 
proposição un Calllltl'lt llCOlÍO 1\0 l'CC!nmo nos 
moldo1mais louva~·cls. 

Hn, entretanto, algumas ob;OI'VnçilJs n 
t\lzOI' SObi'O o!itl, 

O nrt, 1' concedo am\)la nutorlzaç[o pura 
n expulsão, quo lmmcdiatnmonto o nrt; . 2' 
rostt•iogo, Volta, poróm, o n. 3 do a1•t, 2o a 
I'opotir n mosmn.la.rga nntot•íznçüo do.u•t. 1°. 
«Os Interesses da nltn politica, concol'ncnto.l 
ti orl!om o t1 segurança publica• siio, como 
mtusns ~ufficlontos para 11 oxpulslio, corres-

pondentes a acompromot,tcr por qual~uor 
l'órma n tranquillitlailc pulJ!ica •. 

Parece mail conl'onlontc, mais claro, pr.l· 
ciso o mothodico reunir cm Ulllil ~ó dispo· 
siçiio a ma teria do :~rt.l' o do n. 3 do :trt. ~". 
ficando dcst':tr:o compi•chcndidos particulat'
mente os casos cm quo a ortlom legal o as 
lnsti miçücs pcssam soiTI'Or damnos, casos, 
cm uma pal~vra, políticos. 

O n. 1 do a1•&. ~" é capaz <lo pt•0duzir no
ta veis injustiça;. Um o.lti'Itngoiro prati.·r1 
muitos ci•imcs. pcrturila om y:u•ias moda· 
!idai!es da crimina!ogi:.t 11 sociedade que o 
a1Jri~.t, niio 6 oxpulso ; outro quo commott.o 
dous Cl'imoj 6 ali'O da acçüo do podet· pnlJ!ico 
o expulso. E' Jlo>sil·ol fJIIO a Intenção da prn· 
posição, acre ilamos, 1ej11 conferi!' autori
zuçiio pat'tt oxpulsa.: os 'luc t•eitciram crimes, 
mas o pcns:tmon to niío est:t bom trudnzide. 

O Co<ligo Criminal llofino o que é rein i· 
dcncia nos svg11in tos termo.~ : 

•A l'oincidencia verifl:a s,1 quando o Cl'imi· 
no!o, aopois de plssada om julgado scntcnr.:> 
condcmoatoria, commctto ontrJ crlmo da 
mesma natut•cza, o como h! entendo-se, 
pa:•:t os olfoitos da lei penal, o que consist~ 
na viola~·fLo t.lo mesmo artigo,)) 

Do modo qtw, mmm1o nos cri mos do natu
reza cungcnor~, sú tom logar a rcincidoncia 
quando ~s condemnar,õos s1io capituladas no 
mosmo i~rtigo Un. lei penal, o assim senil">. 
vê-so quo 11 injustlr,·a a •JUO nos referimos,.. 
susccptivol rio ir mais I•Jngc do que dissemo>. 
por um lado, o, JlOl' oull•o, <JUO o ponsamcnL' 
que dic~ou o n. I do art. ~o éT10 oncontron 
ailsolutamcnto a sua expressão aderJultda. 

O n. 2 do ru•t,, ~0 , muito vago, ê passirc\ 
do l'ôllal'O do quo 11óJo igualmonto dotcr· 
minar injustiça. A insuffir.ionoia !lo recursos 
pal'a pro\'CI' a prop.I·ia sub;istoncla pódo 1Cl' 
:'achlonbl, }HLS:m~otl'a. pül' c:LUsag multiplas. 
naturaos. O molhei' 1.raball1ado1' 6 capaz rle 
uch:tl'-SO sqbitamcnto collocado cm sit,ar,i\o 
p1'ocarh1 o oxtromamon!o lllffic!l, uma 0''"''" 
prolongada, por oxomplo. 

Com tudo, o paiz niio O do;tinado a l'Ccouor 
o; ostl'Opindos, vagabundos o mendigos duo 
quatro partes do mundo, o oBlt\ na sualogi· 
tim:t acciio del'ousiva, livrando-se dtl ca1•ga 
o dolx:mdo que permaneça ando J'oi gerada. 
O C, digo Ci•lmioal o as lois definem, ali:t.<. 
com pl'OC!oiio a vogabundag~m o a monuici· 
dado, fl'M'antia bastante pai'n ovit:tr qualq uol' 
abuso q uo a frouxidão doo toi'mos do n. :! do 
nl't, 2° sanccionasse, · 

Unn cltiSSO do ostr.o.ngoiros Gxlt•omamonto 
pcrnlclosos aos bons costumes, tliUOI'alidade 
o á ordem publicas ~ ~ dos chnma.rlos 
ca{lcl!,, o ' . 

Niio ostit lncluld~ c!nl'amonto na. proposl· 
çiio, mas ~ nocossnrlo Cjuo a autot•idndo tt 
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poss~ afastai' do p~iz e vom a proposito 
crear para osso eJTeito dispos.çlo Ioga!. 

D:sposiçõos novas convenlontos a incorpo
rar na proposição são: as quo autorizom.a 
expuleão dos que fogem para o Brazil con
domnados o perseguidos pelos tribun~es pa
trlos, o pormittam impodit• que aqui apor
tom mansamente, sem o ruido dtt rcclam:t· 
çiio dos J,J•ibunaos, outros que o po1l0r pu
blico 1.0m fundadas c so~m·as mzõos, pelos 
antecedentes, para sabor quo soriw fóra do 
suas te:•ras o quo no!las J'o:·am, pm•turlJII· 
dores o cm antagonismo com a mas.sa geral 
d:t nação. 

E' ainda complemento das mcdi.las csta
bolecJdas n~ p:•opo.~ição ficar o Governo com 
a facul~ade de dotO!' o cunsm•va:• sob sua 
vigH:mcia atd o momento do o roba1•quo os 
q~o . chrogou ao extremo do oxpuls:tr do paiz; 
nao 1 '!!podo nom tm1. obst·tculos aos l'ecuJ•sos, 
unica objecção q no so lho poderia oppol'. 

Conservando a p!'opo,ição nm suas linhas 
geJ•ues o l'Ofundindu-n,cum as omenllns fur· 
mul:1Jas sobr·o o estudo quo doi! a, fe~.oru sub
stitJrtivo, pensa a Commissào do Justiça e 
LogislaçiJo q11c devo sm• accoita pelo Senado, 

SUBST1TU1'!VO 

PI'C(ÍtJcla n, 18-1003 

O Congrcssu NucionuJ dect'ota: 
Art. i·' O estrangeiro quo ]lO!' qualqnol' 

motivo comprometto a sogu:•ança nacional 
o na tranquilid11dc publica, púdo sm• oxpulsu 
de paJ•J,o uu rio toJo o tOJ•rHurio naciomtl. 

A J't. 2' São ttltnbom c:tusas hastiwtes 
r ara a oxput,ão: 

! .' A condomDOí•ão ou pm•scguição pelo< 
trrbunaos estrangeiros por m·irncs ou ·do li· 
c tos do natu:·o lU commum, 

2 • Duas condemnaçõcs, pelo monos, pelos 
trlbunaos b:·aziloiros pO!' crimes ou dolictos 
do natu:·cza eommum. 

3.n A vugabnndn~om, n. mendicidade c o 
lonocinio, compotontemento voriflcndos. 
. Art. 3," O Pode:· Executivo podm•il impc

dn• a entrada no territor·io da Republica do 
todo ostJ•angeit•o cujos :uHocodcntes nulo· 
rizum a inclnii-o onll'o aquolles n quo se l'O· 
fe1•cm os iLrtigos antol'iorcs. . 

Art. ·L' O acto d:t oxpulsiio tm•il. a fú:·ma 
de um docroto o o Pudor• llxecutivo darrt 
:mnuahnento couta ao Congresso da ex· 
ccnçfw da tn•osonto !ui, rcmettondo-lho os 
nonws do cada um dos expulsos, com ~ indi· 
cação d:t su~ nncionaiidado o dos motivos 
IJUO tlcr:uu causa ao acto da oxpulsiio, roll1-
tll.ndo ignnlmonto os casos om q:10 deixou do 
~ttonder i\ J'oquisir;iio das autol'idados cst:l· 
uunos, 

Art, 5.• O Podo!' Executivo communieaJ'It 
oro uoh otllcial •to ostJ•angoiro quo quizel' 
expulsar o motivo da dollboracao, conco
dondo -lho o ppazo do tros a tpinta dias. para, 
realizai-a, o podendo, como medida do se
gurança publica, ordenar 11 sua detenção atú 
o momento do cmb,u•quo. 

Ar·t. 6.' Dontl'o do prazo quo for conoo
<li:lo, pódo o ostr•angolro roeor•ror par:1 o pro
PI' i o podm• que ordenou a expulsão, si a hy- . 
pothoso for do art. !•, ou para o Po .CJ' Ju
diciado, si 11 hypothoso l'ôr do art. 2'. Só· 
monto nosto ultimo caso o l'ocurso tor•t 
etroito suspensivo. 

Pa.l'íi.J.rl'apho unico. O recuJ•so rw Pod01• 
.Judicial'io consistirá ua justillc:tçiio da fal
sidade do motivo allogn.do, foi ta perante o 
juiz seccional. 

Art. 7.' O e,;t:·angoil'o quo regressa!' ~to 
torritorio da Uniiio, do onde houver sido 
oxpnlso, será punido com a pena do um a 
Ires annos do prisão. 

Al't. 8,' Rcyogam-sc 1ts disposições cm 
contr~trio, 

Sal:1 das Commissües, I do sotmnbro de 
1903,- J, L. Coelho c Campo.<,-Tirollw: 
Dâfin<>, relator.-.r. Jf. Mete/lo,- A. P. 
.Yogucirtl .-lcciolfi. 

PROPOSIQlO D.\. CA~I.\HA DOS J)J~PUTAt>OS ~. :!, 
DE !903, A Ql1 1~ SI~ UEFERJ~ O PAI':.ECEI':. 
SUPRA 

O Congros.~o Xacional decr•ot:t : 
Art. I .. ' O cstJ':JIIgoiro qno por qunlqum· 

l'ó:•ma comprometl.o a ll•:m:Juillidado pu
blica, pódo SOJ' expulso do parte ou do todo o 
territorio nacional. 

Art. 2.' Siio cansa.; bttstnntcs para a ex
pulsão ; 

I", a roincidenciJL cm crime ou dolieto 
p:'DVisto em lei.; foJeraos, depois do cum-
pi·ldi.!. lt sentença.; . 

2', a insnillcioncia do J'ocursos para prover• 
:t smt propl'ia subsistoncia; 

3'. os interesses tltt alta politica, concer-
nindo ·n. ordem o segurança publica. . 

Art. 3.' O acto da oxpulsao tor:l a fórma 
do um rlccrcto ó o Poder Executivo rlaJ•á au· 
nnalmonto conta ao Con~:rcssu da execução 
da prosonto loi, romcttondu-lho os numas do 
cntl:t tml dos expulsos, com ·a lndic,IÇ~o d:t 
sua n:tcionnlidado o dos motivos quo deram 
causa ari acto da' oxpnbão, J•clatan•IO igual
mente os cn~os cm quo deixou do attoudm• A 
roqnisiçiio das rtulorldados ostadnno;, 

Ai' I, 4,' ,los expulsos se communic:u•á em 
nota olllcial, o motivo da expulsão, dando· 
so·lltes o prazo do ll'O,, a trinta dias, antes 
do toJ•nnNo oJToctlva a medida docrotrl!la. 
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P!\OI!OS!ÇÃO DA CAMA!\,~ DOS DEPUTADOS, :1. JQ, 
DI~ 1903, A QUE SE !\EFJmE O PARECE!t 
SUPitA, 

Art. 5.• Dentro do prazo assim m~rcado, 
podem elles interpôr recurso ou par11 o pro· 
·prio poder que a ot•donou, si a hypothesc for 
a do :J• caso do at•t, 2•, ou para o Poder Ju. 

·dlciario Fedem!, si a hypothoso for a dos 
ns. 1' o 2' do mesmo artigo, Só nestes uJ. O Congresso Nacional resolvo : 
ti mos o recurso tot•á oll'olto suspensivo. · Artigo unico. Fica o Pt•osidcntc da Repu· 

Pnmgraplw unico. O t•ecurso no !'odor Ju. b!ica autot·izitdo a rever a aposonl.atloria do 
· diciario constituit•á na justificação da faisi- contador dn. Admin•stt•ação dos Cot•roius do 
dad•t no motivo allogado, feito pm·ante o Co:.r:L Joaquim de MtLcodo l'imcnt.oi, apo. 
juiz seccional. sentado pot• doct•eto de 30 de julho de .!BUS, 

Arl .. 6.• O ootrangoit•o 'lu3 rcg1·cssat• ao pat•a o Jlm de lho ser lambem computado o 
torritorio da UuiUo, do onde houvo1• sido ex· tampo cm que sct'1'iu como fiscal dà antiga 
·pulso, serll punido com a pcn~ de um a tres Camara dtt Fortale,a, capital do Cuat•:l; t•e-
annos tlil]ll'is[o, vogtuhts as <lisposiç•üos cm contrario. 

Al't. i." Revogam-se as disposir;ücs om Camat·a dos Deputados, 22 do ,inilto do 
contrario. I 003 .-:1• ,dd'aHia O GHi•iH!I'Des, prosidonto. 

-.1/l.woel de ..l/cHcw· Guinum7es, l0 Secreta.· 
Ca.m:.wn. dfiS Dcputados,22 do junho do 1903. rio. -Tiwi,w.:: p 0111p1m I'i 11 t0 Jecioly, 2o ·Se

. -F. da Paala O. Gttima>'<ius, Prositlente.-.lla· ct•ct:u·io, 
1Wcl ela .t1le11cm· Guimm·,Tes, Jo Secrotu.vio.-
.Tltoma;; Pompet' Pinto Accioly, 2° Socrotn.rio. 

N. 110- WOS 

A' Commissão do l'in tnças do Snnado foi 
·pt•osonto 11 proposiç[o n. ·10, do 1003, da Ca· 
mara dos Deputados, que antor.za o l'rosi
donte tl!t Republica a mvot• a aposontadot•ia 
uo eontadut• dus Correios do Ceará Jo:tquim 
do Mac<'do Pi mentol, pam o fim dll lho sot· 
computado o tempo do sot•viço como fiscal 
da antiga CamtLt'11 Muntcipttl do Fortaleza. 

No impresso do parecer da Camara dos 
Deputados ha refat•onr.ia a um:t potiç[o do 
allutlido Sr. Pi~o.•ntoi, mas nrro só esta JIO· 
tiçilo, assim comei qtmosquot• tLcnmentos 
com os quaos dovoJ•Ia '·CL' sido olht instruidtt, 
deixaram do ser enviados au Senado. 

Pal'n interpor parocut• que concluisso 
pela accoimção d11 pt·oposição, pt•ocisat•ia a 
Commfssiw t!Osscs documentos, assim como 
da audionciu do Govm•no tt rrspoito, 

A Con:missÍi~.portlm, entendo que ao Porlet• 
.Judlciarto, o nuo ao Congresso, tlcvilL ;o dl
t•igil• o poticionat•io, uma vez que exposto 
no Podot• Executivo o sou dit•oito 1\ contagem 
do alludido tempo, deixasse este do atten· 

· dol-o, si pol!t lei tio aposon t:Ltlot•Jas, do vosso 
fazoi·u: o, assim, ú a mosma do parocm• quo 
o Senado devo nogat• a ~IJ<t nppt•ovaçiio 11. 
t•ol'ot•idtt proposiçilo. 

O Sanado, POJ'tlm, fiu•Ct o rtuo mais rogulat• 
julgat• om sua sabodot•ia. 

Sala das Commlssüos, I do sotembt•o do 
1003.- F<Jliciano l'onna, prosid0nto.- Vi· 
cento .l!adtado, t•olatot•.- llonatliato Leito.
Ja.~to Clwl·mont.- Sigismrwdo Uo~1çai!JtJS .-

. J. Joa211im do Sott:a, · 

:\, 120-101)3 

A Commissflo do Filmnças vom ln torpor 
seu parocot• sobre " pt•ot,osição n. GO, do 
1003, da Camartt dos Dcputlltlus o que auto· 
t'iZ<L o Pt•osidonto d;t. ltepuhlictL " aht·ir o 
crediLo do 25:000i; ao Ministorio dtt lntlus· 
tl'ia, Viação e Obt;as PuhltcttS o ;upplemon
ca.t• á. suiJ.consigna.ç[o dcnuminttdu. Co11signa· 
çaas do at·t. :JIJ do I'C!Jit/<!iitCIIIo-pOI'l ncente 
uo mu.tol'ial das' ostar.üos tlu. 111 di visito dtL 
verba ·l" do art. 21 di Joi n. U5i, de 30 de 
dDzombt•o de 1()02, 

Esse ct•odito foi solicitado om mensagem 
do St', Presidente dtt Ropubliea, elo 2:1 do 
,iunbu dosto annu, o il vista da minuciosa o 
fumlnmonttlda exposi~rro do St•. MinisLro da 
Viação. · 

A Commissão <l, ]lois, do p:trocm• que a 
proposiç1io elevo sot• appt•ovadn.. 

Com o prosmuo crodito,o S ll!arlo tot•!l auto· 
rjzn.do nn. ttctuu.J sessão logislnt,h'í1! 

Pn.pel Ouro 

2-l oxtraot•,li. 
narios .... ,. 5.·1ül:·1i8.~2G3 8:400$000 

O supplomon-
taro$ . ...... , 

2 ospociaos .. . 
231 :ü02l012 45:000.SOOO 
50: 000$000 L 100: OOU$000 ------ -------

5.7U3..t.ll$175 1.153:•100$000 

Snia das Conuuissüos, I• do setembro do 
1903 -1•,/iciano l'cmw, pt•osidonto.-Vicente 
.l/achado, roiatot•,-Si,qismtmdo Gonçalves.
!. Joaqaim ·de Soll>tt. -J11slo Chel'lliO>Jt,-Al· 
cw·o .llaclwdo.-Bonadicto J.aitt<. 
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PnoPosrçXo n.\ CAl! ARA nos DEPUTADOS N. 60, sm· supplomontar e sim extraordinario, polo· 
· DB 1U03, A QUB SE RHI'!I\E o I'AI\ECEr. quo apresonta a soguinto 

SUPRA, 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1." Fie:• o P1•esirlonte d:t Republica 

autorizado a abrir ao Ministerio dtt Indus
trl:t, Yincão o Obras pulilictts o credito do 
25:000$. supplomontar á sub·consignação <1.0· 
nominada-Consignnções do art.36 do regula· 
monto-portcncento ao-mtt!orial das esta· 
çües dtt 1• divisão-da vorha 4• do art. 21 da 
lei n. 037, do 30 de dezembro do 1902. 

Art. 2.• Rovugam·so as dispo>içiies rm 
contrat•io. 

Camam do>J Deputados, 30 do julho do 1003. 
-P. de ]Jlwla O. 011imw'11es, Presid.onto.
.1/i.mod de AlcnclÚ' Grtimm·t7tJs, 1° Socl'ota.l'io. 
-Thoma: Pompeu 11ildo ,tccioly, 2° Secre
tario. 

N. 121-IOO:l 

Jll!EiíDA 

Onde se diz: csupplemontar, etc., nt& 
190 1»-diga.se-extraordinarlo. 
Adoptad~ a emenda, os creditas autoriza· 

dos pelo Senado no cor1•onto anno sorão oe. 
seguintes: 

Pnpcl Ouro 
25 extraordinnrios 5,495:060.~763 8:400$ 
6 supplomontarcs 25l:OG'i\S012 ·15:000~ 
2 espociaos.. ... . 50:000$000 1..!00:000:;;. 

5. 707:023$575 !.15:1:400$ 

Sala das Commissões, l do setombl'o do· 
1903.-Feliciano Pcnna,. Pl'OS!donto.-Si[Jis
mundo GoHçalvcs, rclator.-l'•cento Jl!aclwdo; 
-A/coro Jllacltado.-Justo Clwl'lllont .-J. Jo,. 
quim do Sou;a,-/Jencdicto Leite. 

l'ROPOSJÇÃO DA C1\MAHA DúS DIPUTADOS, N, i2, 
n~; l$03, A QUE SE REFERE O PAnKCER 
SUPRA. 

A proposição n. i2, do 1003, da Camlra 
tios Dcput:trlos, autoriza o P!•esidento daRe· 
publica a abril•, po!o Ministe1·io da Fazenda, 
o ct•cdito de 4:·181$500, supplomen>lll' tt ver· 
lm. n. 10 tio al't. 23 da lei n. 83·1, do30 do de· O Congresso Nac)onalresolvo: 
zemb!'O do IDO I, plrn o alJOno do sestas c so· Artigo unico. Fica o Presidenta dtt Repu-
I'Õcs a qno toom direito os o~orn~·ios d11 Casl blica nutoJ•izndo a nlJrit• no Ministol'io da Jla· 
da Moeda que, nl confornl!dado do al't. lO zonda o Cl'edito do 4:4~2$500, supplomontat• 
do regulamento annoxo uo docJ•oto n. 5.53ü, d verba n. lO do art. 23 d<t lol n. 831, de 30 
de 31 do janeiro de 187~. trab~lharam além do dezembro do 1001, pa1•a ubono·do sc>tas c 
d!lll homs do expediente no SD!'I'ico do recebi· sorües a que toem dil'dito os opol':trios ela 
mcoto d:ts novas moeda~ do nicl•rl. dut'ttlito Casa d;t Moeda CJUO, na conformidade do. 
os mczoJ de jonoiro n rtbril do 1002, fazendo art. lO do rogulumonto nnnoxo ao docl'ota 
as neccs;nrias operações. n; 5.536, do 31 do janolt•o do 167•1, traba· 

o11rt.IO do 1·egulamonto citado, n. 5.536, lharam além tias horas do expediente no SOl'· 
tli~ptíe quo: os quo fizerem so1·ão ou tmba· vir;o de l'ocobimonto d•1s novas moedas dü 
lharom nos diits santos 0 fet•iados, terão di· nickol, duJ•unto os mozes do janeiro a abril 
l'Oib 11 umn /l'l'<<tificação proporcional ao do 1902; fazendo as necossarias oporaçiios c· 
vencimento do onda um o üs horas que de· rovo~adns as clisposiçüos cm contmJ•!o. 
tllcarcm ao sm·viço oxtraoruinario. Cama~•a dos Deputados, 4 de agosto do 1903 .. 
o Cl'Odito J'oi podido JlOl' monsagom do -Jo'. da Paul« O. Guimm·aes, Jll'Osldonto.

Pc·ositlonto da Republica, do 15 do julho do Jlamwl do Alnncm· GuillWI'cTcs, t' secretario. 
1002, allegando·sc nolla que «tendo 11 lei do -Thtma; i'ompcu f'i>llo Accioly, 2• socro· 
orçamento do referido anno consignado na tnrio. 
vorba-Cnsa da Moodn-a import•ncla no· . 
cessat•ia ao pagnmonto de tt•czontas diari~s ' N. 122- 1go3 
•~pontts a cada um dos rospoctivos opornl'los, · 
litl vio. necosslclado do rotllrido credito para A Jli'Oposlção n, 75, de 1 go3, da Cnmara, 
se Jloder fuzor o abono das sMas o s~rucs a uns Deputados, .nutori1.11 o Preslden to. dn. 
<JIIO t~om diro~to os operarias que do Janeiro Republica 11 conceder um nono do licença, 
" abrtl do rgo~ trabal.haram nlém das horas com ordenado, pa1•a tratamento do saudo aO> 
•lo oxpmllonto no s.omço do recebimento das cidadão João da Motta Macedo, n.,iud11nto do 
Jlovas moodas do mcl•el. estação· do 1•. classe dn Estrada. do Ferro 

A Oommlssiio ·uo 111nancas não so oppüe 4 Cent ·ai do Brazll, como deferimento no re
]ll'oposlção; tratnndo·so, porom, do oxer· querlmonto pelo mesmo apresentado ao Con· 
dcio cncet•rado de 1002, o cJ•od!to não devo grosso Nacional. · 

.• 
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Trntarido-SQ ~o um funccionarlo quo hn 
·22 nonos sorvo naquolitlrcpnrtiçiio publica o 
quo comprova o seu podido com o attostt1do 
da jllDiil. do inspecção da. Diroctoritl Geral da 
Saudo Publica, ll a Commissiio do Finanças 
do parecm• quo soja. approva~a a. t•oforida. 
proposição. 

Sala. das Com missões, 1 do setembro do 1003. 
-Felicia11o Penna, pi'Osidonto.-Aivm·o Ma· 
citado, rolator.- Justo Clte>·mont.- Si!JiS· 
mundo Gm1çalves.- J, Joaquim de Sou=ci,
Vicente Macl.ado.= Benedicto Leite. 

PROPO.;;JQÃO DA CA:\IARA DOS DEPUTADOS N. 75, 
DE 1003, A <lUE SE REFERE O PARECER 
SUPR.\ 

O Congresso Nacional t•esolvo : 
Artigo uniéo. )l' o PJ•csidonto da Republica. 

autorizado a conecdor um anno ~o licença, 
com Ol'<lonado, a .Joio dn :.Iotta. Macedo, aju· 
danto de estação do 1" classe da Estt•uda do 
Foáo Central do Bt•azil, em prorogaçii.o 
daquolla em cujo goso so acha, para tratar 
do Haudo ; rovoHadas as disposições em con· 
ll'al'io. 
C~mat•a dos Doput11dos, 4 do a~osto do 1933. 

-F. de Paula O. Guimaracs, Presidentc.
Jilanoel de Alcnca•· Uuimm·<lcs, I' Soc1·etario. 
-Thoma: Pompeu l'into Accioly, 2° Secre-
tario, · 

N. 12:1-1003 

A p;•oposição n. 05, do 1003, da Gamara 
dos Dopu!ldos o quo l'oi presento 11 Com· 
missão do Finnnçns do Senado, autoJ•iza o 
Presidente da Ropubllca a conceder um 
nono do licença, com ot•denado, an telegra
pblst~ do 4' classe da Repartição Geral dos 
'felcgrapilos João Baptista Cotrim Aranlm, 
Jlarn tt•atar <lo sua mudo ando lho conviot•. 

O pedido om quo so baseou a proposirão, 
Yindtl da outra Casa do Congt•osso, J'oi 'do· 
vidamonto instruido com attestados do mo
<licos. 
. ~ COI!Jmissiio ~ do parecot• que a propo· 

s1çao SOJa approvnda. 
Sala. das Commlssüos, 1 do setembro do 

1903 .-J.'cliciano /'enna,prosidonto .-Vicente 
Jlacl<ado, rolatot• .-Benediclo Leite .-Aivm·o 
Jlacltado. -Justo Che•·mont. - Sigi,nHndo 
Go11çalvcs.-J. Joaquim do Sou:a, 

PROPOSICÃO DA OAli!AllA DOS llEPUTADOS, N. 05, 
DP. 1002, A QUm SI~ 1\EPE!llli O PARECER 
>UPRA. 

O Congrll.'lso Nacional resolvo : 
Arilgo unico. Fica o Prosidonto da Repu· 

hllc~ autorizado a concodor um anno do 
. SoDado V. 11 

liconça, com ordenado, ao tclegrapbista de 
4• clns~o .João Baptista Cotrim Aranha, pura 
tt'!ltar do sua sande onde lho convier; rovo· 
gadns as disposiçüe~ cm contra1·io. 

Camara dos Deputados, 21 do agosto de 
!0(13.-F'.dc !'aula O. Guilillii'<Tcs, presidente. 
-Júmoel de A/eiiClll' GHÚlHII'tTes. 1 a secreta.· 
rio.-Thoma.: Pompt.!H Pinto .-1ccioly,2' 1 sJcrc .. 
tario. 

N. 12·1-!003 

Em iJoti~ão do 14 do agosto do corrantc· 
anno, dirigida no Congresso o apresentada ao 
Senado, Luiz .José Montell'O, se1·vonto da ln
tondoncia Gorai dtl Guerra, allegan<lo tot• 
m1tis do :15 annos do s~rviço c achar-se im· 
possibilitado do continuar a tralmllmr, rc· 
qum· quo soja dispensado du ;;m•\'iço, perco· 
bonde a diaria qno o Congr•ossu arbitrar. 
Não tom o Poder Legislativo compot.oncia 
para o acto eolicibdo. 

Esto seria equivalonto a uma aposenta
dopja, 

Ao Congresso não cabo aposenta;· fun· 
ccionnrio algum,soja os to do numero daqucl· 
les que por porcollot•cm ordon:tdo o g<·ntifi
cação podem aposontnr·sc, soja do numm·o 
dos que, pot• perceberem tllnl'ias, siio ox· 
ciuidos dessa regalia. 

o Podo!' Legislativo estabelece as condi· 
r;õos do desempenho do cada cargo, o no uso 
dessa a ttrilluição fixa as t•egras go<·aos para 
a aposentadoria dos empregados, com polindo 
ao l!:xecutivo applicar a lei aos c .sos qno 
forom occot·rondo. 

Pol' isso, u lL Commi~,;:;:o do Finan~~a.s do 
parecei' <ruo sojtt indol'orido o t•equorimento. 

Sala d~sCommlssõo;, l de sotombro de 1903. 
-Feliciano Pen•a, presidente. - Benediclo 
Leit,J, roln.tot•.- Vice11tc !1/aclwdo.-J. Jna~ 
guim do Sou:a .-Justa Ohe~·monl. - .li ""''o 
Macltarlo.-Sigismundo Gonç:tlvcs. 

o Sr. Pre~ldente - Ton<lo com
parecido apenas li Srs. Scnadot•os,hoju niio 
podo havor gessiio. 

A 01·dom do dia pnm a se1siio seguinte 6 a 
mesma, isto 6 : 

3' discussão da proposição da Gamara dos· 
Deputados n. 63, do !00:1, autorlsandoo Pro· 
sldonte da ltopublica. a abi'Íl' ao Mlnistori<r 
tia Justiça o No~ooios lntorioros o credito 
o•poclal de 50:000.~ pat•a .auxiliar a c?mmls
s1io incumbida do orga01zat• o tcrcmro Con· 
g:•osso Sclentifico Latino·Amol'icnno, a ro· 
unlr·so nesta cidade em 6 do agosto 1005, 
o dá outras providencias ; 

3• discussão da proposlciio da Camat•a dos 
Deputados n. sn, do wo~:. autorizando O· 
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ANNAES DO SEN4DO 

Pt•osidoute da Rep~blictt a coucoucr sois mo· 
zos de licença, oom todos os voncilllontos, 
ao commi•sario geral, capitão do mar· o 
guer·l'a .Tosó Fl'ancisco da Cuocoiçiio, para 
lra. t~t· do sua saude ; 

2• discussiio da proposiçüo da Camara dos 
Deputados n. 7J, do 1003, au1.orizando o Pro· 
sidcnto <!ri Rcpublic:1 a abr•it• ao Minlsterio 
da Jrrst.ica c Ncg .cios lnterinros o credito 
~xr.mordinario de 8:060$ para pt•omio o im· 
:pr•essão da obra quo pretendem publicar os 
lon tos da Facu1dude do Mouicrna do Rio do 
Janeiro Drs. ~ligue! do Oliveira Couto o 
.Anr.onio Augusto de Azevedo Sudrtl o inde
:mn ização au Dr. Vicente do Souza, lente do 
l'xtm•nato do Gymnasio' Nuciunal, pe!:1 publi· 
cação do seu lr•aba!ho- Res1illliç<io da pr·o· 
í'IUHcia lali11a, 

2• discussão da pt•oposição da C amara dos 
Dcputa<ios n. 73, de !903, autorizando o Pro· 
iiidonto da Republica " tLbrit• ao J!inistorio 
d~ Jnsti('~ o Negocias Interiores u cr•cdito OX· 
tr~o,·dinul'io de I i:250$, sondo : 13:250$ p:u•a 
indoJmnizar ao Dt• .. João ViciJ•a do .~raujo, 
pJ•ol'tJssor da Faculdade do Dir~i~o do Rccile, 
d~ dtispcza com a impt·ossão do sua; oiJJ'as 
- O Codigo Penal lu\m•pretado - c - A 
Rov <são d-•s P <'occssos Ponaes -; e .J: 000; 
para pagar ao mesmo os promios •]Ue lho 
foJ•am nJ•bilra<ius por c.;sc; trab:dhos, tu<lo 
!lo cunfbr·midaúo com os arts. :J5 o 36 do 
Codigo 1lus Institutos do Ensino Supol'ior o 
Secundario. 

Gomes do Castr•o, José Bur•mtrdo, Pedro V o· 
lho, Alvaro Machado, Herculano BandeiJ•n, 
B. do Mendonça Sobr•inho, Martinho Garcoz, 
Arthur• Rio~. Ruy Baruosa. Si<juOil'a Lima, 
Martins Torre~. Barata Ribeiro, Vaz de 
Mollo, Buono Br•:mdão, Feliciano Ponna, 
Fmnci•co Olycorio, Aif<•odo Ellis, Rodri~tues 
Jar•dim, Joaquim Murtinho, Horcilio Luz o 
Julio !'rota (25). 

São succeslivamonte liuus, postas em dis· 
cussão o som dobal.c approvadas as actas da 
ultima SCôsii:o e da rounriio do dia antm•iot•. 

O S1•. 1" Secretario d~ conttt do 
seguinte 

EXPEDIBNTE 

O Oleio Jo Sr•, Son~dor Josil Bernardo, pot• 
seu procurador o Sr. Sonudot· Forr•••irrl Cha
ves, tlutado do hontom, cm que, cnmmnni
cando que continuam os seus incommudos de 
saudo !!11 modo a privar•om-no do compaJ•ocor _ 
ás .sc:;süc.~ do Senarlo, .solic ta l'Onovaçã.o dlL 
lkonç~ em cujo goso se acha. ._/ 

A' Commis,;ão do Constituir;iio, Poderes c 
Diplomacia. 

O Oleio Llo J!iuistorio da' Rolar;iíes Exlor•io· 
rcs, de hoje, transmittirHlo a men~agem com 
:t qual o Sr. PJ•esidonted:t Ropublic:t ros&<lue 
dous dos outngrar,hus d:t rosoluçiio do Con· 
grosso Nn.Cionnl, que sn.nccionou, rolt1,tiva ú. 
nborl<n'n. dos croditos.do 100:000.S papel o do 
.JG 0011$ out•o, •upplemcn•aros :ts rubJ•icas 
3' o 7• do urt. 8' da loi n. !J5i do :;o do 
dezembro de 1902. 

Presider:cia rio Sr·. Aff'ol!so Pcnna Archil'e·se um dos outog-r<Lphos o commu-
' niq uo·sc :L Gamara dos Deputados, remo\-. 

A'moiahum depois do moio·dia abre-se a tondú·Se·lho o outro. 
s~ssão a que concorrem os St•s. Scnadoros Otllcio do PJ•efeito do Districto Federal, de 
Pinheiro Maclmdo, .J. Ca&unda, AibcJ•to Gon· hont.em,t•emo&tondo, afim do seJ•om distri· 
•:alvos, HonJ•ique Coutinho, Cost:t Azevedo, buidos pulos Srs. Senado. os 50 exompl:tl'CS 
.Jonu.~lms Po!lt•us~. Justo Clull'mont, Bolf'ort dttmonsagom quo Juu ntt sessão do Conso· 
Vioim, Bouodlto Leito, Pil•os Fm·t•oira, AI· ·lho Jlunicipal em I• <lo corronto.-Distr·i· 
va1'u Montlos, Noguoir•a Pul'anagmt, Nogueira lmu-~c. 
Accioly, Ju[o Cordeiro, Jlor•reir•u Clmvos, Rcquorimonto.em que .ioão Porelt•n C~r· 
Gmu~ o Mello, Almeidlt Barr•otu, Rosa o dato .Junior• 0 outros, allogundo a sorte mos
Silva, Siglomundo Gunç~tlvo;, Manuel Dwu•to, qulnlm a ,1110 Jlcou r•oduzhlo grande numero 
01ympio Campos, Coellio o Campos, Virgi!io do yolunlar•Jo; da p11tria, sendo-lhos fel'irartns 
Dam~zio, Cloto Nunes, Laut•o Soclrl!, Tlwmnz as pur•tus d" Asylo do; ln validos por• simples 
Deltlno, Lopes Chaves, Ur•IJano do Gouveia, avl.;os do Ministerio da Guor·ra, distr•ibulda 
.Joaquim do Souz:L, lllotcllo, A. Azerodo, Vi· 11ponas por cada um dellos n msignificanto 
cento M~chado, Dr•azilio da Luz, Gustavo qwtnLi:t de 14$ pela A;soclaçiio commorcial 
R.iclturd, Follppo Schmidt o Ramiro Bat•- do Jt,o de J .ueh•o, q11e r"oulhou aos seus oo· 
eollos (36) • · fr•es o patrimonlo constltuldo pela earidnde 

Deixam do compat•ocot•, com caus1L !lat'ticl· JlOpulrtr em 186~; o negada a educação do, 
}l:llla, os St•o, Nilo Poçtlnha, Constt1ntlno seus filbos no -Collogio Militar, lblto com 
Nery, !'aos do Cm·valho, Manuol B:u•ata, qHan!las clostnca~ns do sou patrimonio, po· 

'I 
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Iom o pag~mento do soldo que lhes 6 devido I do B~rros Oliveit·~ Liru:c foi nomeado juiz 
,Jo!o art. 12 do decreto ~· 3.371 do 7 de ja· de direito da cnmat•ca tio C~mpo Maiot•, no 
1~1ru de !865 o bom asstm qu~ seja conce· PiltUhy, pot• docroto de lG do maio do !801 
lida _!1 todos os voluntarios da Patria uma -assumindo o exercício cm 3 1 do me<mo 
o~onsao de 720$000. moz e anno; o, niio sondo aproveitado na 
_,A's Commissücs de ~!arinh;t 0 Guerra c de or~anizaçiin judicial'ia do Estado foi docl:L· 
"Inanças. rado em desponibilidado a 3 do' dezembro 

daquelle anno.» , 

O!!"":"· ~o Seca•etnrlo lê o vão a 
tmprtmu• pam entra!' na ordem dos tt•aba
'hos os seguintes 

11 ATI.ECERES 

N. 125 - 1903 

A proposição n. 68, do 1903, da Camara 
<l?s Doputad~s «autoriza a abertlll'a do crc
ht.o nccoss~rto pum o pagamento dos or<le
•lll.dos do ma~;i<tmdo om disponibilidade Dr. 
.Uvaro Mormra de Barro.~ Oliveira Lima., do 
sotombro do 1890 a 2·1 do julho de 1805 ro· 
!ovada a proscripção em quo p01•vonÍura 
,onham cahido». 

Ouv1do pela Commissão do Finanças do 
>onado in 1\rrmou sobt•o o caso o üuvorno 

•<0 juiz de direito Aivat•o Moroh•n. do Bar
''?S O li ,·eim Lima tbi dociarndo om disponi· 
ln!i~arlo :t 3 do dozombro do !801 o atll 25 
lo ,lulhu do 1805, d:.t:1 do decreto que apo· 
;entou ~odos "'magistrados em disponibili· 
:lado, nau pediu pagamento tio ol'rlcnadu. 

,~nnnilo~Li" o doet•oto do 1805 pelo üe n.3 :-no 
!e .JUlho do !80:1, l'O.!Iwrou oU o. om 81 do ja· 
not~·o l<.O 1001_, o p!t~amonto roliuivo ao pe
perwd~ tlo 25 de julho do !80:, om diante, c 
,tss!m to r pago, cxperlindo·so aviso ao )linis· 
•orw d;t Fazenda 01n 13 de l'ovm•oh•o ultimo. 

A 9 deste mez pediu pagamento do orde
:mdo con•ospondonte no pot•iodo, não do se 
combJ•o de 1~9'1, como olio diz, m:J.S do 3 do 
lozomb\·o do !89! a 2•1 do ,julho de 1805, 

O at·ttgo 5' .do docroto de 1851 diz: 
. Quando o pagamento, que se houvot• do f:t· 
•.or aos ct:Moros, fôr divlditlo pw pt·aso do 
mozos, tt•Jmestros, semestres ou nnnos c so 
Jm• a nogilgoncia da pat•t" dos mesmo; CI'O· 
:loros. u Pl'oscripção so irá Yol'ificaudo tt ro· 
;pe!to daquello ou daquoUos pagamentos que 
;o íot•om C0111prehondondo no !11psu de cinco 
:mnos; do sorte quo, por so tet• pot•tlido o di· 
<'OttJ a um pugamouto monsa!. tt•imestrnl 
Jomostml ou nnnual, não se pm•de o dll'oit~ 
.'?s soguln tos a t•o;poito dos quaoi 11inda nõ.o 
otVOl' COI:l'ido O tempo da Pl'CSCl'ipção, 

•<Apphcandn·se osso pt•inclpio o p1•aso do 
1891 a. 2~ tio julho do 1805 incorro;, om 
lll'OSCl'lpçuo. 

A's lnlut•maçücs já prostat!as nponns ac
lt•oscontllt'oi que o bachnt•oi All\•odo ~lot•clra 

A lei n. 1)57, de 25 de novembro de 1809 
dispõe: 

«Art. 1. o Fie~ o Poder ExccutiYo aulori· 
zado anbt•it• o. c;·odito nc~ossat•io para pa· 
gamonto dos JUIZos do du•otto, que foram 
nomeado> paio Governo Federal após a pro
mulgação d~ Constituiçlio da Republica, 
porArn antos da. organ1Zttl,'ãu judicil~rio. do 
respectivo l~stado, 11 data~· .do ~ia el)l que 
c .da um dmxou o oxorctcto do c~r"o por 
forQII dessa urganização; até SOrem apOSOn• 
lados ounpt•ovoiLauoS.I• 

A disposição transcriptc1 rogttln. perfeita· 
mente u caso do p.>ticionat·io; c somente a 
d:~.tar doila podm·;l cot•ror o pt•azo d<t prcs· 
cripçiiu uma vez que foi cll:t que rrsoiveu o 
n.ssmupr.o, tendo antes sido sempro impu
gnado pelo Guvm•no o direito dos mn.rristrn.· 
<los nomeados no intoi'vallo da d;tta tia Cons· 
tituiçno Fcuorul at6 a d;t ot•gn,nis~~ão da ma
gistratura em cada Estado !\ porccp(·ão dos 
sons Ol'donados. 

l~ntretanto, ha a reduzir no pcrindo de 
~uo t•oclama o poticiooario o seu ordenado 
u tompo dccut't'ilio de sotomht•o do IHOO a 2 
do dezomlwo de !SDI, pot•quo só a c1 do de
zembro de lHO! fui oiie doclat·~c!o om dispo· 
nibi!i.w.do, ~cgundo n. inl'urma~ão tlo Go· 
vorno. 

Assim opina a Commbsão de Finanças ((UO 
o Senado adopto 'o seguinte substitutivo : 

PROJECTO 

N. ID- 1903 

O Congresso Nac'ionai t•csolvo : 
Artigo unico. Fica o Pot!ot• Executi1·o au· 

tot•izado a p~g:tr no Dt•. Alvnpo ~Ior·oit•a de 
Bart•os Oliveira Limn os seus orrlonatlos do 
ma.:lstt• •do om disponibliidndo. a CJUt"t' do 
3 de dl'zombt•o de 180 I :i 24 de j ul bo LI o 1895, 
abrindo P'lrtl isso o nocessnt•io credito, não 
lmvondo prosct•lpçiio :t rolovnt' por dovor-so 
oont<ll' o pm•io·!o pnr11 a proscripção d;t data 
da lo i n. 657, do ~5 do novembro do 1800, 
quo regulou a ospecio ; e revogadas as dis· 
posições om contrario. 

Sala das commissüos, 1 tio setembro do 
1003.-fioliciano Pemw, prosidonto.-Sigis· 
mllndo. Go11çal aos, rehttor. -Benediclo Leite. 
- ,lt,•w·o Jlaclurdo.- Justo CIICrmont. - .T. 
JaagHim de SOUJ(I o - 1'icel1ttJ ~l!crclwrfo, vnn· 
cldo,com voto cm separado, 



284 ANNAES DO SENADO 

VOTO EU SEPARADO A ignorancltt OU erro do direito, om · VOl'• 
dado, foi o motivo o a. l'aziio por que o allu· 
dldo juiz deixou do rocobot• os orJonados a 

Sinto discordar do pal'ocel' que á propo· que tinha !ncootest~vcl direito, como aliás 
slção n. 68, do 1003, da Camara. dos Dopu· t 'd t' di - fi ta.dos, dou a illustro maioria da Comml!são ou ro9, cm I on lcas con çoos, o zoraru. 
tio Finanças do Senado o elo substituti\'o que, O direito iL percepção dos I'Oncimontos do 
consoante coma oplni1o oxtornttda, a mesma magi~trado cm disponibilidade não fui, poi~, 
formulou, liquidado para o pntioiona.t•io o pat•a outros 
. E os motivos ua. discordaocla são os que g~1 iJenticas condições, pol~ lei. n. _ll57, elo 
om se•uida os ponho : · ""do novombt•o do 1899, o s1m pelo acto do 

" Governo do 3 de dezembro do !HOl o conflt•-
0~1, realmente, u1i·S? a. PI'OSCI'lpçii? omr?' mado e rovigo1•ado pelo decreto do 25 d~ 

lnçao ao supposto ~1rono do potJClona:to julho do 1803, que, aposentando-o, roconhe· 
contra a [a.zonla na,ctonal~.!nosmo0~ despmto ceu a s1111 dlspouibilidado o os dil'ilitos que 
do disposJtiYO da lm u. uo,, do ~o do no· dolla dcco1•ri~m. 
;·ombro do 1800, o, nosto caso, rna1s regular . · , . d 
sot·ia accoitar a 11roposiç·ão, vi nua d·l outra O p1gam~~to, p~1s, ~~fosso .1 oc!.tma~,o ~-
Casa do Congrc>so, tal 11ual foi ali adoptada; ran,to o p01todo d.t dlspon!bJlidado, 1. to c, 
ou 0 11rt. I" da t•oforida lei oxpt•ossa ou im- d? .l do !lozornbro de \801 a,]ulh? de 1SD5! ou 
plicitamonto eliminou ~ pt·oscrlpçno, 0 nesta a1~da, ató pror~zcr cmco. a~ nos, , d.O ~~~1mo 
IJypotho.lo a intot•foroncia do Cong1•osso ú dos· pao,~mont.o d~11d~, na fó.J,ma .d~ ,ut.," do 
toante <los princip;os constltncionaos, pois ao doc10:o do !Sol, ~ao _po<lla ~01 .~.ecusa 1.o. pol() 
PodO!' .Judicia rio 0 não 11 cllo competia ro· Govo1 no, .que ~~.na~ os~IVO»O !1ab1,'1t~do 
corrm• 0 po iciomu•io. · com os mm os, sohcttat•m 0.1 cspecl1l o cr od1to. 

Examinemos os dons casrJS. . E' f~l'll:. de dUI'ida, poi", ijUe do.u•SO ll 
Ao Congt•os·o Nacional requereu o D1•• ,w P!'OSCI'Ipç~o, e dou.se po1·q~JO .o a1lnd1ilo ma

vm•o Muroira do Barros OliyoiJ•a Lima, em g1strado JgnoraYa o s2u du·olto ou po1• orro 
março do IDO!, roloVtlção dtt proscripçiio pot• o dosproz~ va. 
lllo ter sido negado, sob o fundnmonb do Sará licito o jnridico J'clovat• a pl'JSCI'ip~iio 
p1•oscripção do son direito, o pagamento dos pot• orro ou ignol'aoci~ do ui roi to, a um ma-
8CUS ordenados do magis!t•tldo cm disponibi· gistmdo quo ~ obrigado a SOl' douto om di· 
lidado, desde sotembt•o do 1800 a 2-1 do jullt9 t•oib o tom pt•esmnpção Ioga! dis.lo, garantida 
do lSn.;, pot• uma cat•tl confol'ida púl' uma·ncatlomia 

Sn!icitanJo ao Cong1•osso autorizaçfío dos to otncial? 
t10 Podar Exoculi1'o para r·caliz:tl' o p:tg:.· Assim, acho qno bom entendeu o Governo, 
monto dos seus ordunados, duranto essa. r o· polo Ministcrio da Justi~a. bem como a Ca· 
ri01lo, pediu l'Olonção d:t prescripç1o pelo ma1•a r1o:J Doput:1dos, do qno !JOUI'O pro· 
motivo oxposto cm smt pOJtiçüo «l/c quo 1wnca sct•ip<;ão o tliscordo da lll'oposiçiL'l da mcsml· 
?"<]Clamrita esse pagmnc11to porque Ht7o se Jul- Cnmu.t•n, quo o r·olorn. ~cm motivo !o~nl Oll 
gava co111 lli•·cito <i porcc)lNO dos o,·do"'ulos simplesmente ptansii'Ol, porqno não al!cgou 
q_uo compvtem aos 11Wgist,·arlo.-: em di.~ponibili.. uom provou o peticiona. rio quo houvesse força. 
i/ada por tc1· sido nomeado ,iui: de lli>•cito maiot• qno impJdisso o rccobimonto, o qno 
depois da p1·omul!Jaçao da Conslituiç~ro Ji'tJ .. sm•h accoitavol ; rJ, ao contrario, di~so con
dcl'al.» l'ú.lsa que foi JlOJ' omrnissão sua o erro sobro 

Como so vô da infoPmação da tliroctol'i:~ o diroito OlOI'ipto, qno deixou de rccl~mat• 
respectiva do MinistOI'io da .Tustiçtt o que o pagamento doa ordenados, como ora dl
ost:l junh aos papais dosta pro;JOsiçiio, o juiz ro!to t!CCúi'J'Ooto da úi>ponlbllidado cm quo 
do dirotlo cm qno>tiio '«FOI DECLARADO Elr o considerou o GO\'Ol'no, rm 3 do dezembro 
DISPONIDILIDADE A 3 DE DI~ZimDRO DB 1801 B do 180!, 
UI~ 2; DE JULIIo DE 1805, dnt:1 do dcct•oto Qualttoao aoguodo caso, si o dll•oito do · 
'1 no aposentou todos o> magistmdos om dis· netlcloUtlrio só so liquidou pch1 lo i n, 657 do 
ponibilidailo xuxc,\ r E DIU PAOAliEKTO DE 25 do novombt•o do 1800, como pens~ a maio·· 
OIIDENADO,> ria da Commissiioque accoitou a oplniiio do· 

Desde, pois, do 3 de dowmlJJ•o tio 180 I, que sou rolatot•, rcrdmon to pódo·so inferir qut> 
sem contestação do orJom alguma, .uma voz implioltttmento, o Poder Legislativo rolovou 
quo ora magistt•ndo om d!sponibiliuado, o a prcscrlpçiio, mas nesta hypothcso·, a rofot·· 
como tal doclamdo pelo Go\'orno, podia o ma do acto do PodO!' Exccuti\'O que ·negou o 
<!avia re~lamar o 11agamonto do quo lho ot•a dlrolto !lquldo do potlclonnrio, não cabo ao 
devido, como mnglstt•ado cm disponibl.lldado CongrOSjO, mas no !'odor Judiclario, a quom 
o niio o foz po1·qua julgaua.so a isso .•om dovia recorrer, domonstrnndo om juizo a ln· 
di•·cito, poJ• ter sido nomcadoJui: do cli>·oito ~uhslstoncia, doanto da lo!, do neto do Go· 
clapois de promulyada a Constituiç<To Fedoral,> vorno, quo contra olla roso!Yia. 
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E nom so diga, pot•quo sot·l~ absut•Jo, quo Portanto, (: a Commiss[~ do pnecor que 
a pro~oslr)iiO subititutiva, da maioria da o projecw seja rejeitado. 
·Comm1ss1io do Finanças do Som1do, poo;a vir 
l~t~t·protar o tornat• cla1••1 11 disposição da Sala das Commissü.Js, 2 do sotembt•o do 
lei n. 657, tio 25 do novembro do 1800, pois 1003.-J. L. Coelho c Campo,,-J. JI, Jle· 
·ó isso intdmisslvel doanto dos termos do te/lo, rolntor.-,l. 1'. Nog•wi•·" Accio/v.
snbstitutivo, o dom11is, não se intorprot:• Tlwmo; De/fino, 
L IlM lei que, por clar<~, nonluuna dnvida so 
manifestou n11 sua execução e ~uc apenas 
conr.edc ao Podot· Executivo autot•J•a<'1io para 
abrir credites para pag:tmentos doterinllmdos 
c seria original intorpt•etai' uma U por .i ui· 
gamento em ospocio,polo Poder Logisi:Ltivo, 
arocando a si compotcncht rlo outro Poder. 

Pelo quo vem exposto, ontonrlo quo houve 
pt·osct•ip~ão, que não deve sot• relevada, o 
assim sou do opinião quo o Senado devo ro
cus:tr a sua approva~Ko, não só á proposição 
da Camara cJmo ao substitutivo da Com
mis~ão do Finanças, 
. Sala das Commiosüos, 3 do sotembt•o 1903.

Viccnle Jlacltadu, 

PROPOSIÇÃO DA CAllARA DOS DEPUTADOS :; , 08, 
DE 1003, ,\ QUE se REFERE O PARECER 
SUPRA. 

O Congresso Nacional rcsol v o : 

PROJECTO no SF.SADO, :; , ~7, DE 1800, A QUE 
SE Rl~FJmE O I'AnECER SVrnA 

O Congresso Nacional re.;olve: 
Art. 1.' Süo pcrmittirlas a extt•acçãu o 

vcntla, nn Cnpital Federal, o sc:s vezns por 
semana, de loterias estnduaes, obsot'l"ndas as 
disposições do nrt. 2-l tla lei n, 428, de 10 de 
agosto do ISOü. 

Art. 2.' Revogam-se os disposições em 
contrario. _ 

Snla das-scasiles, 8 do novembro do 1800,
tlqui/ino do .t1mal'al. 

O mesmo Sr. 2° Soct•cturio lê, o siio suc
ceslivamonto postos em discuss[o c appro· 
v~uks, os scgumtes 

•. rAnEcEnr.s 

N. 127-1003 Artigo unico. l•'ica o Prosidonto da Ropn. 
blica antm•izado a pagar ao Dt•. Alvat•o Mo-
t•oil•a de Barros Oliveira Lima os sons urdo- Sobt•e a Jll'uposiçiio n. 50, do 1003, da Cu· 
nados do magistrado cm dbponibilldado, a mara dos Deputados, quo n.lt:tbolcco no 
conbr de sotombt•o do l800 a 24 do julho do Museu Nacional o logat• de na!.uraltsta, ajtt· 
!895, t•elovad:L "proscripçiio om que pori'On· dantc da secção do zoologia, equiparando-o, 
lut•a tnnha cahido, abrimlo para osso ftm n para todos os ofioitos, ao; alsistontcs d:L ro
noccssario ct•otlito, o rcvogadtts as di;posiçücs roritla roparciçüo, vom a Commissão do Fi· 
om conttw•io. nanças dar o sou parccor. 

Camara tlns Deputados, 30do,iulhorlo 1003. A Commissii? d~ Ot•çamonto da.camara, 
-F. de Paula o. Guimm·,res, Pt•csidonto.-, om l_ongp o JUlnt\ctoso parecer, opmou .rola 
Jlanocl rlc A/e;~cm· Guim:tl'<Tes, i'SCct•otnrlo. nccmtaç:10 ~o pt'OJecto qno oru cst~ SUJeito 
-2'/wma: Pompe!t J'inlo Accioly 2•> Sec~o- tl ~pt•ccmçao c 110 YOC~ du .senado, . 
tarJo ' O as;ump•.o r! da mmm• tmport:tncta o on-

• · relvo nugmonto do t!ospcza publica, o sobt•o 
N. 120-1003 

A' Comm\ssüo do .Justiça o Loglslaç[o foi 
ramcttldo, para Interpor pnroem•, o projecto 
do Sennd~, n. 27, do lSOD, pormittindo a ox· 
tracção e venda, na Capital Fodernl, o sois 
vozes por semana, de loterias cstaduaoa, 
.obset•v•dns as disposições do art.. 21, tia lei 
n. 428, do lO do dozombt•u de !SOO. 

A mntm•la do projecto já ostà t•egulada na 
lei u. 053, de 2J do dezembro do JU02 que no 
nrt. 2', n. 14, autorizou ci Governo a oxp1dir 
t•ogulnmonto sobro o sot•vlço o extracção das 
lotot•ios t'orlo;•aes, ficando subslstontos os dia· 
poslçüos da citada lei n. 428, de 1800, na 
pat•to não motllficada por ella, n~o só qunnto 
as lo'.ot•\ns fedcrncs como ás estnduaos. 

o projecto n nudicncitt do Govot•no put•oco in· 
tlisponsavol. 

A Commissüo de Finnnç•as é do pnrocot• 
quo sobra a propJsiç:Lo o pat•n mclhot•cs cs
clat•ocimontos, soja ouvido o Governo pelo 
Ministt•o respectivo. 

Sala dns Commissüc;, 2 rlo sotomb1•o do 
1903-JioliciaJLo l'cnna, presidente. Vicente 
.Uachmlo, rola. to r. -Bam:dicta Lcilv, -Alval'o 
/Jacllmlo.- J!t<lo ChcJ'lliO>II.- Sigi.<m!tndo 
Uonçaloes.-J. Joaq~tim de Sou:a, 

N. 128-JD03 

A' Comm\sslio do Justiça o I.oglslaçüo foi 
prosonto a Jlroposlção dn Camar•a dos Dopu· 
tados n. 32, de IDOl, pat•a dat• pat•ocm·. 
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A Jli'OJlosiçiio,conforo ~ lllcnld~du dti pass~r 
proclll'HQiio, por instrumento particular de 
proprio punho, n todas as possuas, m~iot•os 
ou omauciptLd~s. ~no c.ltivorom no goso dos 
seus direitos civis, comprohondidn noss:t ca
tegoria. a mulher casaila, som n. rcstricçüo 
da Ord., livro '1', titulo 48, qtto oxigo a os
criptnt•a publica na outot•g:L ao marido para 
aliun:iciio do bons de miz, sujeitos ou niio :l 
communhtco, 

Aitltn tlisso, dispüc sobro os requisitos in
tlispensavols pat•n :L va!iflndu doJ contractos 
om relttçii.o a l.ercoir<•s, quando consttu•om 
de. instrnrnon lo part.icu lar. 

Comooo vê tlesto simples anunciado, a ma· 
tori:L é do gran.do rolovnncia o on1•olm a mo
dificação do •lil'.!ito vigonto, em pontos im
ll[)l1&alltos, t1naos os quost• aclio.m regulados 
pela lo i n. 70, do 23 do agusto de 1S02, quo 
so t•·nta do revogar. 

Ent1•r.tanto a pt•oposj,;iio ost:l no mosmo 
caso do outras do igual n:~turoz:L, que toem 
dotorminado a Comrnhsiio :1 rec1ueror, o o 
Sonado a doforir, que sn,iam romettidas 4 
Com nissiio Especial, incum biua do estudo do 
proj~ctu do Vudigo Civil, no qual as suas 
dispusiçõos, q uc não l'evestof!t c~trac ,o r ur
gente o inadi:tvol elo modo :Ljtl'tificat• a sua 
itnmetliut:L adopção, toem natural cabimento 
c ostão Jlt'OI'istas nos :~rts, 140, 1.289 o ou· 
tros. 

Por este motivo, a Com missão, julg:m lo 
i no por ·una qnalq11or roform:t pac·ci:tl da 
lcg sla•;iio no actual momento, quando já os
tau :L llantados os trabalhos tio Codigo Civil. 
l'cqu~:t• que a pr0posiçüo r;L <L Comm ssiio Es· 
poccal p:tl'a resolver a respeito o que fôr 
mais couvenionto, 

Sala d~~ Commissüo.<, 2 do sotombt•o de 
IOOJ.-J, L, Coelho 11 Gll1npos,-J, M. Me· 
tello, t•clator . .,..,t. 1 '. Nogueir•a ,tecioly ,
Th oma; Dct(ino. 

O Sr. A. Azeredo- O hom·ado So· 
1mdor Ruy Barbosa mo pediu CJUO communi
casso ao Sona•lo quo tom deixado do oompa
xoccr ás sessões pot' so aclmr onformo. 

O Sr. i>residcnte- O Senado fica 
intelt•atlo, 

ORDEM DO DIA 

(iltEOITO DE 50:000$ PARA AUXl!,JO AO TER• 
CEIRO CONGRESSO SC!El:TIPlCO LATINO•AME• 
RICANO 

EDll'tl cm 3" discuss:"io a p1•oposiçiio da Ca
ntul'll dos Doputados; n, 03, do 100~, autori
zando o Prositlento da Ropubllca a nb1•ir ao 

Mini:>torio da Justiça o Negocias lntorioros o 
ct•odito espocial de 50:000.$ pal'a auxiliar a 
commi<são incumbida do organizat• o ter·· 
coiro Congrosso Scientifico Latlno-Amorica
no, ct reunir,so nesta cidade om 6 do agosto 
tio 1905, o dt\ outras providencias, 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se :L 
discus~ão, 

Posta a votos, é approvada a pt•oposiçiio; 
o, sondo adoptada, vne ~er submettida ti san
cção pt•esidoncial. 

LICENÇA AO C.\PITÃO DE HAR E GUERRA 
,JOSfl FRANC18CO DA CONCEIÇÃO 

Entr~ om 3" discussão a proposição da Ga
mara dos Deputados n, 80, do 100~, antori· 
zando o Presidente da ltcpnblicn. a conceder 
soi; mozes do liccn,;a, com todos os venci
mentos, ao commissn1•lo geral, capitão de 
mar e guerra JosO Francisco da Cunt:eiçiiu, 
ptLm tratat• de sua sande. 

Ningnom pedindo a palavt•a, oncm•ra-se :1 
discussão, 

Posta a votos O approvada a propJsiçiio,. 
em oscl'Utinio sect•eto, por 34 votos contru3; 
o, soudo adoptada, vao sot• submettida :\ 
sanc~iio pt·osidencial. 

CREDITO PARA PAGAMENTO DE PRE!IIIOS AOS 
DRS, MIGUEL DE OLl\'EIRA COUTu, ANTO);IO· 
AUGUSTO DE AZI~VEDO SODR~ F. V!Cl~NT!l ltJo:. 
SOUZ.I. 

Entr~ em 2• discussão, com o parocm• faVo· 
ravel da Commissiio do Fimmçns, o :.rtigo
unico da proposição d~ Camat•a dos Depu
tado~, n. 74, do lU03,·an1.or!zando o Presi
dente da Republica a abril• au Ministorio da 
Justiça e Negocias Interiores o ct•odito ox
tram·din~rio tio M:OOO$, pa~•a premio o im· 
pressão da obra que pretondem publicar os 
tontos da Faculdade do Medicina do Rio do' 
Janeiro Drs. Miguel do Oliveira Couto " An
&onio Augusto do AZo\'odo Sodro o .mdomni· 
z;.ção <LO UI', Vicente do Souza, lonto do Ex· 
!ornato do Gymnasio Nacional, pula publi
cação do seu tt•abnlho-Restilllic<7o ela JII'U· 
/jUtiCÍa laU11a. 

Ninguom pedindo a paltwt•a, oncorra-so a 
discussão, 

Posto a votos 6 npprovado o at•tigo, 
E' a pt•oposlçiio adoptada o passa para 3• 

discussão, • 

OUEDI1'0 1'.\llA PAUAliEN1'0 PE l'RElliUS AO 
DR. JOÃO \'!Ela.\ DE ,\!lAUJO 

Enti'a oin 2• dlscussiio, com o parece!' Jil· 
vora\'el da Commissiio do Finanças, o art, i• 
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, da proposição da C<tnnra dos Deputados, 
n. 76, do !003, antorizmdo o Pro.<i<looto da 
Republica a abrir ao i\linistot•io da .ru.<~iça o 
Negncios lntorioJ•os o credito oxtraordinat•io 
do 17:250$, sondo: 13:2508 para in.lomniz:tJ' 
ao Dr, Joito Vieira do Al'auj''· pt•ofo.<sor da 
Faculdade do Direito do Rocifo, d.L do•pnza 
com a impressão do suas obJ•as-0 Codigo 
Penal lntorprotado-o-A Rcri;ão dos Pro· 
cossos T'onaos-; o 4:000$ pa1•a ]lltgar ao 
mesmo o> promlos que lho Jin•am rtrb!Lmdos 
por ossos trabalhos, tudo do conformJdado 
com os arts. 35 c 30 <lo Codlgo dos JnsLHuto, 
de Ensino Superior o Secundaria. 

Ningucm pedindo a pnlu\'l'a, encorra-so a 
d·i.~Cll8SÜ.O. 

Soguc-so om discn~são, r1uo ~e oneerr.\ ... cm 
dobí1r.e, o at•t. 2°. 

Postos a rotos,são succossivamuotu uppro" 
vados os ar&igos, 

E' a. prnposiçiio :~<!optada o passa para 3• 
diseussfio. 

O Sr, Presidente-Estando <;<go
tada a mace r• ia da ordem do dia, d:trei a pa
lavr:t:ws SJ•s, Scnado<'Os quo a <[uciram paJ'a 
assump .. n do expediente. (Pausa.) 

Nioguom podiodo a palavra. 1·ou levantar 
a sossiio, d<Jsignando par.1 ordem do dia da. 
scs:~ã.o sogumto: 

:l d iscu;sfto da proposi<;ão da Camara dos 
Uopur.adni, n. •l:l, do IU03, autorizando o 
Pt·os,dento do. Ropubllca a ab~ir ao Miois
torio da Mnr•inhn o credito oxtt•:wrdinario de 
I. H I\J:H06S,í71, plra acu.li<' ao pn.gamonto do 
concoJ•tos rculiz!ldos o por se realizarem cm 
diversos navlos'da at•mada nacional. 

3• discussão da proposição da Gamara dos 
Dopucado;,n', 85, do !U03, autorizando o Pres 
sidenco da Ropublloa amodiQcar a clausula 
:JB"dodoct•eto n. 3.812,do 17 de outubrodo 
1\JOO, rJ!acivo ll coucos;ilo fútla :l Companhi~ 
Ferroa o t•'luvi:1l do Tocantins o Aragm1y:1, 
ces;lom1ria da Estrada !lo Ferro'do Aloobaçil 
á Pt•aia d11 Rainha ; · 

2• discussão da proposi(·iio da C11JUara dos 
Doputados,n. iiJ, uo 1003, man tando graduar 
no po>to 1mmodlatamonto suporim• o otllci!Ll 
do exercito e drt nrmrLd!i quo Mtingil' o n. l 
da oscaht, OOlllJlroliontlilios os das classes 
annoxas. · 

Lovant:t-so n sossiio :l I hoJ•a tia tarde. 

70• SJ·:ss:\o rm 4 nr. sr.T<mnrw J>P. !003 

A' meia !Jom depois do meio-dia, a.bt·o·so a 
scs;iio a quo coocoJ•r•om os Srs. Sonadorei· 
Pinh•·iro Machado, .r. Catunda, Alb11rto Gon
çalves, Nilo Pe~anha., Henrique Coutiu!Jo. 
Costa. Azovcdo, .Jona.r.ltas Pedrosa, .Justo 
Chermoot, Dolfort Vieira., Tloncdicto LoJte, 
Pit·cs ForrciL•a, N'ogucira Paranngud, No
gueira Accio!y, .Toiio Cordeiro, Gamu e Mollo, 
Almoida U:tJ·t·cto, Alvaro Machado, Sigis· 
mundo Goo~alvus, Manuel Duarte, Olympio 
Campos, ~!artinlw Garcoz, Coelho o Campo; 
Virgilio Damazio; C loto Nunes, M •t·tins 
Torres, Laut•o Sudrl!, Damta RibciJ'o, Thomaz 
Delfina, l'oliciaoo Pcnn11, Lopes Clmrcs. 
rrancisco GlycJrio, · Urbano do GJUI'ea, 
Joaquim de tiouz:t; Rlldrigucs .Ta.t•Jlim, Me· 
tollo, A. Azorcdo, Vicente Maclmdo, Br.,zilio 
da Luz, Gu;tavo Richard, Felippo Schmidt c 
Ramiro Bnrcollos (41). 

Dolxa.m de comparccot•, com causa plrti
cipad:t, os Srs. Constantino li'or•y, Pacs de 
Carvalho, Mnnu ·1 BaJ•ata, !James <lo Castro. 
Alval'O Mondes, Ferreira ChaYo•, ,José !ler· 
cardo, Pedro Velho, Rosa. e Silva, Ucr· 
culano B<tn•loir·a, B. do Mendonça Sobl'inho, 
Arthur Rios, Ruy Barbosa, Siqucil'rl Lima, 
Vaz do Mello, Buooo Brandão, Alfl'odo Ellis, 
Jo:t<[uim !.!m·tinno, Hercilío Luz o Julio· 
!?rota (20). · 

E' lida, posta om discussão o sem debate 
approvada. a actn. dtL sc~sfio at~terior. 

O !!!il~. 1' S<•cretnrlo dá con'.n do 
s~guinto: 

' 
1 EXPEDIENTE 

TclogJ•amma do Sr. Sonndor Con"itnn tino 
Nery, cxpodiJo do illao:ios, em data do 3 do 
C.Jl'J'Onto moz, :Julicftu.ndo pt\,rogaQão dn li· 
croça cm cuJo 1M3 ;e ~cha, :LI~ 30. dos te 
mez, visl.o pordurar o motrvo. dotormwaotc 
do sou pJ•imoh•o podido.- A' Commlsslio de· 
Constituição, PodcJ'Ol o Diplomaci:t, 

Qu·1tro oillcio~ do l• Soct•etnJ•io da Camat•a 
dos Doputados, do Jo do coJ•ronte moz, ro· 
mottendo as srgnlotes proposições d<1 mesma 
Gamara. : 

Concedondo :\ Sociedade Protoclora da 
Infnncia Dosralill:1, dn Fol'tnloza, no Estudo 
do Coará, pnl'n manutonçiio dn; snns ttulus o 
dos rospecti r os cut'iO 1, o uso do Pl'uJll'io na· 
cionnl quo serviu on\J''ora do deposito do 
~rtigos bollleos. -A' Commissiio de l'i .. 
nnnç1;, 
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Autorizando o Prosi<lonto d~ ll.opubllca a 
abrir o crcdit·> do 481$147 para pagamento 
das· g1•atificações dovldas ao amanuonso da 
Directoria. Gorai do Jlstatlstica, Manuel de 
Albuqum•quc Portocm•roro.- A' Commissão 
do rioii.OÇilS, 

Autorlza.ndo o Presidente da ll.opublica a 
alJiÜ' rto Ministorio da Justiça c Ncgoclos 
l~torloros o credito supplmnental' do 32:000.~ 
p::trlt ~Ltlonder ao p·1g11mcnto de ajudas de 
custo nos mombi•os tio Cong1•c;so Nno10nal. 
-A' Com missão de Finanças, 

Dccla.l'llndn quo gozarão da franquia postal 
a cot•rospondencia o a Riwista da Sociedade 
Ba!.iana de ,lfl"icultara, no Estado da Bailio., 
-A' CommlssiLo de l'lnanças, 

Tt•OJs o!rrclos do Ministorio d11 Marinha, do 
2 do corrente moz, rcmottendo as mensagens 
CI)JU quo o Sr. Prcsldento da ll.opublica resti· 
tu o dons do cn·.la um dos nutographos das 
J•e;ol uçüos do Congt•csso Nacional, quo sane· 
,clonou, rcl;d,ivns il abertura dos crodit.os 
cx:tram•dinltrios do 28:000$ para pagamento 
de 2 000 oxomp!nrns do Codigo Internacional 
deSignaos; do3:000$ p:ll'a pogamonto a An· 
tonll) lto<it•igues do Olivoh•a, do ordenado do 
m111nucnse do oxtincto llt'sonal do maJ•inha 
tlt:. BC\hia; o do IGG$ para. pagamento do dilfo· 
t•enca <b yonctmontos ao ox-oporario das 
ol]ci mts d11 brpodos o electricidade, Josil 
Pinto do C:tslro.-Archivo-s:J um do cada um 
Jii)S ~<ntogrnphos o communique:so 1t CamiLra 
dos Deputados, remottondo·se-Jho o outro, 

Trm otnctos do MinistCl•io da Guert•a, do 2 
tio coJ•rcute mnz, transmittindo a! mensagens 
cont qno o Sr.Pt•esidonto restituo dous do cad11 
um J.os nulographos d11s resoluções do Con· 
~r<JriSO Nacional,rolativiiS il fixação das fot•ças 
dCl turrrt; e 1t abertura dos croditos oxtraordi· 
mtrioB do· 018$380 pa1·a p:1gamento do ordo· 
nado a ~uo tom dh•oito o osci'OYonto apOJ' 
sonllulo do oxtincto Al'sonal do Guerra do 
Bstlt<lo <l1t Bahlt1,Jos0 Luiz Mandos Diniz,o do 
\102$ Jl~l'a pagamento do or.lonado quo com, 
pCl to ao pedagogo aposentado da Companhia 
do Apmndizos Al'tificos do Pot•nambuco, t.o. 
nento honorario Joaquim Antonio OliYeit•a 
lia.duonl, 

J\l'chi Yo·so um tlo cada. um dos anto
gr:lplJOS o communiquo-sc 1t Camarr1 dos 
Doputados, rcmoJI.ondo-so·lho os outros. 

() 8a•, ~~· Socl•ctru•io 10 os so· 
g1tlntos 

PAUECE!tES 

N. 120-1003 

A Com1uissão do Finança; tlo Senado OX· 
nrnlnou n proposlçiio da Camam do Dopu. 

tados, n, 40, de l!l03, quo autol'iza a abot·· 
tura do um credito supplomontiLl' do 
1.641:037$572 pal'lt attendor ao pag11monto 
do dospoz11S otroctuadas polo Ministorio da 
Marinha o para as qunos não tiJram suf
ficicn tos as I'Ot'bns yotndns no art. 22 -
Munições Navuos, o n. 23-Matorial do Con· 
sr.rucçiio Naval, do art. O• da loi n. 83·1 
do 30 do dezembro do 100!. Jl, conformando
ao com o parecer da CummissiLo do Orçamou· 
to d11 Cr~mara, p:1recor infr:1 transCI·ipto, 
acomp:1obado da llfonsagom do Sr. Prosi· 
dento da Ropubiicn, podin 10 o crodiio, da 
exposição do Ministro da Mat•inba o da de
monstração oJforccidr~, é do parecer que ti 
mcsmn proposição seja 11pprova<la, . 

Si assim acontecer, tor1t o Sanado autort· 
zado os seguintes croditos no corrcnto anno: 

25 extraordi· 
na.l'ios ...• 

7 supplo· 
montat•os , 

2 espcciacs, 

Pnpol Oill'O 

5' •105: 960$703 

I. 80~: 000.$484 
50:000$000 

8:400$000 

45:000$000 
I, 100:000$000 

Total,,,,, 7.438:061~·!7 1.153:400$000 
Sala das Commlssõos, 2 do setembro do 

1903. - Felicia•w Pcnna, Prosidoilte. ·- J. 
Joaquim de Souza, rolai,ol'.-Viccuto Jlfaclw· · 
do, -Sigismundo Uonçalvcs ,-,ll,aJ'O Nacl~a· 
do, -Bcncdicto Leite ,-.T.c.•to CheJ'IliOnt, Ycn· 
ciio com YOto cm separado, ...... 

'j' 

VOTO E~[ SEPARA DO 

· Em 1001 o Governo calculou o pediu ao 
Con~t·osso a quantia do 750:000.~ para mate· 
ria!" do construcçiio naval o ,11 quantia do 
800:000$ part1 muninõos n~~vaes. ··: 

O Congresso, pola'loi n. 83•1, do 30 do do· 
zombro desse a uno, autorizou a. pt•imoira 
daquollas despozas, o augmontou com mais 
50 l~ a segunda, dotilndo a t•ospectiva ver· 
ba. com I ,200:000$000. . 

Apozar das dot11çiios liboraos da Congresso, 
o Govm•no, devendo llmitat•,so, durarito, o 
oxoreicio tlnancoh•o, 1ts quantias votadas, 
oxcodou-as, a primeira om 771:Gll$077 e a 
segunda om SG9:42G$4D5, profa?.ondo um 
total do dospczns autorizadas o otroctundns li· 
legalmonto do 1.041:037~572. · . 

PnrtLlogaliznr essas despozns que o Go· 
vorno mandou fazot•, som prOvia autot•iza· 
"ão ilo Podar Legislativo, o St•. Pr9sidonte 
da Republica pode no Congresso o.t•ospoctivo 
ot•cdlto. · 
. A Commissiio do Orçamento da Camara dos 

Deputados, apozar de roconhocor que o Go· 
vorito niio justificou o excesso lllognl do des· 
pozas o quo niio tinha meios do o fazor, pois 
trata-ao do um11 gi'M'O lrt•ogularidlldo, qual 
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.ado agontns do Podo1• Executivo autorizat•om ccssat•ios para fixar do pt•ompto o fisca/üm· 
· o olfectuarom dcspozas quo oxcodom do com efficacia (!ll) 1L d?spez1L parcittltlos 0 avios, 
muito ás dlilaçõos ot•çamenlat•ias, som pró· corpos .o C.itab~lcctmontos navaos >, 0 quo 
·via ant.n•iza~ão iogisiattva, concedeu o cro- dcnuncm que nao eorrom t•ogui:u•monto os 
t!ito podido, at&on .• ondo a quo, tratando-se s n·viços pubiiuos na repartir;~o om que isso · 

·do dospozas constantes do contractos, umas so d:l, o qno port:tuto n:t donionstra<;ão quo 
o outras uriund:t:~ do mato1•ial jll r•oct:bido, a o Govot•no :tpresenta )Jodem existi:· onganos 
domora nos rospcth·o; pugamcntos sO pn- moth•udos pol1L falta daquoiles élomontos no· 

· dol'ia. 1,mZol' embaraços tt actual adruinis- cossat·ios i 
i.1•:tção. Consirlernulo T.umbom que o calculo do 

Cunsidorando, poróm, ri no a praxe cstalw· cambio de 10, con.<t.:wte ·da cituua demou
:lochla •lo apoio incondiciooal a touos us actos strução, ost:lmnito ab:Lixo da actrml cotação, 
do Pod01• Executivo, mesmo dquulles que o quo ai tora o total do credito JlOdirlo; sou 
são man:fostamonto illogaes o r,ne compJ'O do pa!'ece1' quo o Senado peça ao Govul'no 
mot~om.os cre.!itos da Nnçiio cum dospczus novos o.<cln1'ocímcntos, quo o !Jubiiitom a 
não autol'izadas, dosmoJ'illiza as nttribnições IHHlhor resolver sobro o credito podido, 

·do Congro~du, croando incJntlvo ao grande Em 4 uo .<oi.ombro do !003.-Ji19to Oirar-
perigo da usurpação do pudores; monl. 

Considor11ndo uinda q uo, com assa prnxo 
,perniciosa ao regimen, nunc:t será possível 
npur•ar ~os r•osponsabiiirlades dos agentes do 
Podm• Publico, r1ue deixam de cumpl'i1' tts 
:leis om vigot•; . · 

CunsidoranJo q uo o GOI'OJ'no não podi:t 
logairnonto autorizai' o otroctuar aquolius 

PMPOS!Ç:\0 D~ C.\)l.\!U DOS DEPUTADOS, 
N. 46, D~ 1003, E PA!lECE!l DA COl!msS}O 
DE Ol\ÇAl!E)1TO DA llESl!A CAllAR.I E PitO

. P05'1'A DO Gon::a~o ,\. ·QUE SE UEPERE o 
P.\lll·!Ct:r. SUPP..I 

·. dcspoz1s, som pJ•6vi:t autoPiz.,çiio logisiatil'~t 
o quo, por con;oguinto, o pudido do ct•udito O Cong1•esso :"'ncionnl 1'esolyo: 
devia antoco,tor• á autot•ização que o Go· Al't. 1.' Fica o Pt·o;irlontc da RopulJlica 
vet•no illegalmonto de11 pa1•a ser•om olfcctua· aut .!'izado a abr•ü• o•:redito de l.OJI:U3i$872, 

·das as ditus dospot.as; suppiemcntar (t vm•ua do n. 32, du ar•t. 25 
Consiuorando quo falb ao Congt•osso a da foi n. 057, de 30 do dowmb:·o do 1902, 

-com~otencia pal'ot "pprovar o c1•edico podido, Jl'lra uttondol' ao p~gamcnto do duspczns of
pois, o processo, cm casos idecticos, está 1'0- J'octnadas pelo ~linisturio da Marinh~• o para 
gulurlo poins disposições do decreto n. 10,145, as quacs não fo1•am sufficiuntes as verbas 
de 5 do jlnoiro do 1889 Q p'~in lo i n. -IDO, .o votadas no n. 22 - Muniçõo> Navacs- o 
.!6 do dezembro do 18!!7, o som a rcvoga~ão c. 23- ~latel'i:Ll do Construcr:iio Naval
·dosso decreto O dessa lo! o CoRgrJ,SO niio do at•l. Qo da lel·n. 83J, do 30 do duzcmbi'O 
pólo approv;L!• o dito credito po1• uma sim· rio IDIJI. 
:pios disposição de lei; . Al't. 2.' Revogam se ns dlsposi::õos cm 

Considerando quo, tratando-se de divlrlas contrario . 
·do exorcicios ftndos, o § 2' do art. 31 da- Camara dos Deputados,22 de julho •lo !003 • 
. quoll~ lei manda p1•ocessar ns contas om ;, du Paula o. Gllima:·•Tcs, pre;idonto. _ 
questão, o o ••rt: 14 daquollo doct•eto manda MIIHHel d" Ale••ro:· Guit~w>·<Tes, 1' soctotario, 
I'esponsllbllíiar· o funcciona1•io que illegal· -Titoma; J'o•"Jl"" Pinto Accioly, 2" secro• 
mente houver ord<~nado 11 dospoza; tario. · 

Considoraudo que o processo dessas contas 
-ll tanw mals improscindil•oi quanto ollo Em Mcns1LgJm do 20 do dozombro pas.s~do 
viril melhor osclat•ocor ao Congresso sobr•o o S1•, P1·o>idoni~ da Republica sJ!icit~ um 

.anaus11s desse onormc excesso do dospoza, cl'cdito para. o Ministor·io da Marinha do 
.iPois o propriu Oovot•no não s:•b~ b3m oxpli- 1,04 i :0:17$572, como suppiomonto ns l'U• 
.cal-as, nem as justidca: ollo pensa (não ai~ bricns 2~ o 2:J do n1·t. U• da loi n. 834, do 
tlrma) IJ.UO "excesso uo1·o ser attr•lbuido :ls ·:lJ do delomb1•o do !901, sondo 309:426$405 
:nocoS:lidndes do' se1•viço, caroncla do ma· tl pritnoh•:l-~lunir;õos NM'aos-o 77L6li$077 
.terlal n sobrosa:ontos para o abastoclmonto tlsoguuda-~llll.erial do Consl!•ucçiio Nani. 
·dos navios o ostrLbeioel:nontos navncs; . Pal'~.justillca1' ost.o po:!ido. assim ao fin· 
. Considornnuo qno essas supposicõo> vagas 'Jtn• o segundo somostl'o do iJxoi•cicio o 

.flo Govm•uo não bast:un para habiilt:w o.Con- :quando dont1• .. > du)lJncos rilas niío go!•ia mais 
gro;so a votar uma disposiçiio do t1Lnt11 !'OS· licito orJonat' despor.a nom pot• conta do 
,pon~abllhlado como siio todas as quo auto- ·mesmo oxc1'Cicio (m•t, 2' do uocrJto o. !0.145, 
.rizam o dispondio do dinhoh•os publicas; .do 5 du,i1mei1•a du 1889) o GOI'01'no declara 

ConR!dorando ainda mais q_uo o Govm•no om sn• oxpJsiç"ro '1110 o ermlito podido so 
<ioclat•a estai' (sic) •baldo dos oioli1on1.os u~- destina a•J pagamento do despozas n.ntoi•l· 

Sooouo V, 11 a1 
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za!las o olfoctuad~s pelo Gol'orno tmnsncto, 
as ~unos acal'l'otamm ás rubricas citadas o 
not~tvoloxcosso que so Yô. 

Accresoonta o Gol'm:no no J•oforido do· 
cumonto se lho afigurar que o excesso nota1o 
dera sm· ai.tribuido ás nocossidados do ser· 
viço, ca1·oncia do matol'ial o sobrosnlentes 
JlUl'tt o abastocimont.o do; na1·ios e ostabelo· 
cimentos na1·aos. 

Não vendo nesta u!l.inm allogação ma i; 
~ uo uma simples oxplicaçiio, o jtlmais uma 
,imtificat·fío, que n5o ba., de gravo lr.rogulal'i~ 
tfado existente neste fncto, qual a do agentes 
do Poder Executivo auto1•izarom o olfoctua
ronl dosp~zas que excedem do muito as dota· 
1;õr.s or,;amcntarias, som prévia !lntorizat;ão 
legislativa, a Commissiio do Or,:amonto não 
se pódo fm•tar ao dovm• do pondoral' que, 
entretanto, a lei n. 834, da 30 do dezembro 
do 190!, havia dotado a rubrica« Material 
de construc~iio naval>, exactamente, cJm a 
qunti'• proposta poJo Governo na !•ospo. 
cliva tabella, c a ;•uJ,rica «Munições navaos> 
com 50 "/o muis do que rura pt·oposto, pois 
,. verba foi dotada com l .200:000$, quando a 
propJstt• apenas cogitara do 800:000$. S1 
houve, pois, Ol'l'O na estimativa orçamenta· 
t•in, tendo sido votadas verbas visivelmente 
insnffioicnlos pam o scrvir,o, improvidencia 
não existiu da parto do Poder Legislativo, o 
qual, como se v<l, sn.tisfoz o nttl excedeu o 
quo 11!0 lui so!ieit.ado. 

Ponderou a Commissiio na convonioncia 
do mandar processar as contas cm questão, 
ilo accot•do com o que os!i>tuem os· arts. 14 
do citauo decreto n. 10.1•15, do l889,o 31,§·2•, 
dn loi n. 400, do lG do dezembro do !BOi, 
mas teve antes do deliberar a concessão im· 
rnodi:1tn do credito, attomlondo a quo, lt•a· 
tando·so do d~spozas constantes tio contt•actos, 
umas o outras oriundas de material já ruco
bldo,' a demora nos l'03pectlros pagamentos 
só poderia trazor ombn1•aços á actual adml· 
nlstrM;iio, o assim dolfborou po1•quo no caso, 
como int'ot•ma o Governo, os dil·oitos do 
erodo1· estão Jo1·n do tod11 a quostão. 

tom a. honl'<~ de sulunottor ;t con3idernr,ão Ju. 
Cnmara o seguinte proJecto: · · · .. ' 

O Congt•osso Nacional rosoh•e: · 
Al't. l." Fica o Pro;i.lonto da Ropullic.L 

autorizado a ab!•it• o credito do LG4l :O:Ji$5i2, 
supplomontar 1t vorba do n. 32 do art. 25 d;~ 
lo! n. 957, do 30 do dczembJ•od~ JOJ~, pa1•a 
attondO!' no pagamento do dospozns olfcctua· 
das pelo Ministcrio da Marinha o para as 
'Ittaos niio fú!'am sumcicntcs M verbas vota
das 110 n. 22-Muniçõos navaos- o n. '23-
Matm•lal do const1•uc~iio naval- do art. 9° 
da lel 11. 834, do oO de dczomb~o do 1001. 

Al't. 2, o Rovogam·so as disposiçõ~s cm 
contrarjo, 

Sala da> Commissões, 7 de julho do 1003-
c,,ssiww rio Nascimento, pt•osidcnto .-Oalet1a· 
Oa''"allw&.-David Oampista.~FI'Wicisco Sti. 
-LauJ•indo Pitta..-l•~·anci.wo Vciya,-Ul'lwno· 
Sm1fos, rolatOl'.-.lni;io de ilb1·cit. 

!IIENSAGEM 

Srs. i\lombros do Congri!SSO Nacional -
Transmittindo·ros a inclusa exposição quo 
mo_foi presento pelo Mlnistro.do Estado dos. 
Nogooios da Marinha solJI•o dospozas reali
zadas o autorizadas pelo GilvOI'no tranzacto, 
com acquislção do sobrosalontos ·o do mar.c. 
riaos do consli•ucção naval das ve1•bas §3 22 
e 23 do orçamento vigente, as quaos attin· 
gom, segundo npu1•ação at~ .agora. foi ta, u. 
J.041:0:17$5i2, sondo 800:426$195 da verba 
§ 22-Muntçõos Navaos-o 771:011$077 da 
rubrica § 2ilo-Matcrial do construcção naval 
-venho so1icil~tr·ros a concessão do um 
credito daquolla importancia, supplemontar 
tis ditas verbtls. . 

Capital Fodet•al, 26 do dezembro do 1902, 
14' da Republica. . . 

Fl\ANCISCO DE PA.UI.A. RODI\IOUES ALI'ES. 

Por 011tro lado, pJrilm, entendo li CommlS· EXPOSICÃO A QUE SI·; REFERE O 1'.\RECF.lt 
são, a ni8to ostú. do accordo com o douto pa- surM 
rocor do St•. Prosidonto do Tribunal do Con· . 
tas (Rolatol'io do 1806, nota a, pag. :l6), que St•, Prosidonto da Republica-A loi n. 834, 
não so compadece com o nosso systoma dJ do 30 do dezembro do 1001, que fixou a dos· 
centabllidado por oxot•ciclo a conoossiiõ do poza para o actual oxorclclo do 1002, dotou· 
crodltos supplomentnros noxorciclosjil encor· as rub!•lcas do orçamento ·do M!nlstorlo dll>, 
rodos; antes julga do molho!' censolho,o mais Marinha, § 22 «Munições navaes•, com o 
conformo com o moamo systoma, como pensa credito tio 1.200:000$,o o § 23 cMatorlnl do 
aquelle •llhlstro funcclonario, dar supplo· cunstrucçiio naval•; com o dn 750:000$000. · ' 
n10nto il vo!•ba do oxorclc.os findos do cor· Estes ct•odltos, como so vil das domonstrn .. 
rente oxoroiclo, afim do attentlor aos paga· çõos organizadas poJa Contadoria da Ma
monlos pura os quaos foram insumclontos as rlnba, foram lnsuffiolontos Pll'a occoJ•rot' ils 
vorlJns dntJncllos outros, E, assim pes11ndo, dospozns quo ostito nlfcotns llquollns Yerbns. 

< 

,, 
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atO o fim do corl'onto oxorcicio, tornantlo·ao 
nocossario, para attondCl' aos dispondios 
até agora >~PUl'adol o aos autorizados, por 
conta doa alludidas verbas, o Cl'Cdito do 
1.64-1:037$572, sondo 80a:420.S405, para a ·,·u· 
brlca § 22 «Munições lliL\'ars•, o 7il :01 1$077, 
para o §.23«Matorial do constrncção naval». 

Esta notavcl excesso do dospeza, olfectmdo 
o autorlzt~do JlOlo Govorno transacto, dovo, 
sogundopenso,'sor attribuldo :t; nccessldados 
do scl'Vir;o, caronci:l do matct•ial o soiJt•esa· 
lentes para o.ab~;toclmcnto dos n:wios o CS· 
taboiocimontos navnos. 

Jlsslm mo expresso Jlorquo, durante a 
minha gestão, quo começou a 15 do novom· 
bro findo, não autorizo! dcspcza alguma ox
t.raordinat•ia e atO mosmo restringi a qno é 
indispunsa~·ol, ·expedindo nesse sentido o a· 
viso n. 1.018, do ~O do novembro ultimo, 

ao chefe do Estaio Maio1• Gonoral da Ar
mada. 

Baldo dos oiomcntos nccossarios para fixar 
do pt•ompto o tiscnlizat' com cfficacia a do· 
spoza parcial dos navios,corpos o ostaboieci
monto; navac>, por Dito di.<por de tabollas 
do consumo do sobrosalcntes o outros arti~oH 
1 tnbcllas que cstã? em via de organizaç~o ), 
e~fut•ço·mo pot• ovttar a roproducc1io do tacs 
oxcossos, .i'' nslndo de medidas adequadas a 
oss3 IIm, j:l in fCstiganJo a causa que os pl'o· 
duzin. · 

lndispon:;avol como é o credito quo peço, 
pat•a attondm• a dospezas já feitas o autori
zadas, como sojam . cn"ommcndas do ma
tcrhl o outr:ts, rogo. vos dlgnois do solicital-
o do Congresso :-lacional. 

Capital Fodm•al, 26 do <iozombro do 1002 
14• da Republica. - JHiio IJesw· de No>'Oillw: . 

E~ea•cicio de lHO:.: 

MINISTERIO DA MARINHA 

Demonstração do est:~.do da rubr!cn. '< Material de constrttcçfio nnv.1.l )I do C·x7rcicio acima 

LEI N. 8:J4 DE 30 DE DEZE!\IOUO DE 1001., • , , , , , , , ••• , , , , , .~., . , , . , • , , , , . , 750: o ]0~.000 

· Palo Tl1osotn•o Federal, segundo cs pro· 
cossos onvindos ai<l 15 do corrente 
lllCZ •• o' ••••• I ••••• '.' •••••••••••• 

Pala Pagadória da :-rarinha ato a mos 1m 
~ata..,~ ........................... . 

Dcspo:tt autm·l:uclt! 

Pul:l distl•ibuiçiio foita aos Estados. 
apprdvada poio aviso n. 00, do 2:; 
do janch•o do 1002, o crolito conco· 
dido cm virtude dos avisos do 23 do 
janoil•o, 27 o 2a 'lo fovot•olro, .7 do 
marco c 8 do maio dJ corrente 
anno ....... ~····~·~·~~······ .... . 

Addlcionn·BO a hnportnncin dns contas 
om processo nosta repartição, no 
At•sonal do Marinha desta Capital o 
DO Comm!ssal'llldo Gorai d:~ Ar· 
mndn o quo se calcula dospondol' 
n t~ o enom•!•amon to do oxerclcio ... 

5SG:.25i4l3D 

7S:05os07<J 
' 

. 03:7·12$850 

8!2_:G51$·ll8 OOG:394$2ü8 1.521 :Oll$077 ------ ----- ------
OJ•cdita neco;sal'io. I,.,, ••• 1.,, •••••••• , • •.•••••••••• , •••• , , 1 • ••••••••••• 771:611$077 

'1• Socciio da Contadoria da Mnrlnhn, cm 18 do dezombt•o do 1002.- O contador, A. 
nalioJ'unio>·.- O l' oscrlpturnt•io, Di11i: .1,1/'onsa R. da Silaa:- O 2' cscrlpturnrio, Tlieo. 
domi1·a ·do De:amat c ;l/moida, 

·.'·j·.l ''; i: 
::., !~ 

'· 
·~·· 

'•, ...... , 

'; 

. 

.· 
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Exm•c'icio de 100~ 

MINISTERIO DA MARINHA 

Demonstração do estado da rubrica-Munições Nnva~s-do exe~ciciv acima 

!Ji:I N. 834 DE 30 DE DEZEllDUO DE !001 .. ,.,,.,,.,.,.,,..,,,., .. ,.,,. 1.200:000800 

JJcspe;a ef{ectioa : 
Polo Thcsolll'o Federal, sagundo os pro· 
· cessJ enviados até 15 de dozombro 

do IOOt ..••• ~ •..••• ." .•••.•.•••.•• 
Pela Jlilg:tdol'ia da Mal'inha attl 15 de 

· dezomb1·o do 1902 .. -........ , •.•.• 
D11spe:a auto1·i:ada 

!?el:nlistribuição feita aos Estados, 
approvad:t pot• :tviso n. DO, do 
23 do jrmeiro de 1002 o croditus 
concedidos por avisos de 15, 19 e 31 
da maio da 1902 c 28 do junho dito. 

Compromissos : 
.~ Haupt Biohn & Comp., encommonda 

do um motor a oloo. um ornamo 
o outr•os :trtigos destinados á. illn· 
minacão aloctricn. auxiliar dn cou· 
t•açndo Doodor·o pot• 1:1 35!1 mar 'os 
calculados ao camlJio de 10 e 2:0008 
pela montagem e installação, con· 
formo o a.viso de 20 do mar·ço do 
1902 •.• ,·, ••.• o. o o •••••• o •••• o •••• o 

,':.. L. Gidde, ajusto pelo fornecimento 
de motores, :tpparolhos olectricos o 
ma!s 1wt!;.ws necossal'ios ao sot•-
viço d~ oficina ·do conce1•tos no 
Comm~ndo Geral das Torpodoiras, 
por 2:J.Oil7,50 francos calculados ao 
c!Lmbiu de 10 o mais a qu!Lu&ia do 
5:000$ pela insh!l~çi!.o, cont'urmo 
constr1 da o1•dem do St•. Ministro da 
1!m•lnba, do 28 do junho do !9Gl ... 

,\.. ,-\.ntonlo Luolo do Modoa•os, ultima 
prestação, conformo o ajusto p u•a 
J'ornecimonto do agua aos navio; etc • 

. '..L, Glddo; ultima prestação da instai· 
lação oloctt•!oa do cruzador Bw·r·oso, 
confot•mo o ajusto do !O do julho de 
do 1902 .• o o o o. o. o o •• o o •• o o o o o o •• o 

,\.ddiclonam·sc as contas em Jll'Jcosso3 
nesta t•epartlçiio, no Commissariado 
Geral da Armada o no Al'senal do 
Mal'lnha desta Capital o que se 
presume gastat• at~ o oncot•ramonto 

74:7628060 

!5G:565$350 

1- "l"'·o·o 
I : I """" ,) 

0:250$000 

do cxorcicioo •••••• o. o o o o o •• o , • o •. o ••••• o • o ••• o o • 

981:911$357 

210:855.$797 

1' 102:767$154 

2 .ou o: 426$·105 -·---- -------
Credito. necesslll'ioo, o •• ,. o, •• o •.••.• o·• o •.•••. , •• •·•·o·•·•·· o·• •.•.• o·• 869:4211$405 

1• secção da Contadoria da ~!aJ•!nha, 18 do dczrnnbro do 1002.-0 contador, Ade Bt~bo 
.Ti.<nior·.-0 1• oscripturnrlo, Dim4 Af/'ollso R. da Si/ua,-0 ·I' OSQI'lpturario, 1'homa.: rf~< 
Silua ll<mws. · 

t 
"' 
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N. 130- 1003 J. Joaquim de Souza,-Justo 0/W)'ilJont.-ne .. 
nodiclo Leite.-Viceutc Jlfacltado, com voto 
om separado. 

VOTO EM SEPAUA.DO 

A Sociedade Nacional do Agrlcultum, ut
londondo á dcs:mlmadot•a situação da ope
rosa classo dos cultivadores tlo canoa o 
fabt•icanto~ do ussucal', IC\'OU a oll'o1to na 
Capital do Esta.lo da Bllltia, om junho do 
anuo pass:Ldu, uma conforoncla do represou- Como meus illustres collcgus, membros 
tan!os do;sa classe, os quaos yot•Lram um da CututuissiLo du Finança~ uo Senado, r[lto 
C?nJunct.o do proposições, definindo as ncecs- subsct•ovcram o parecer sobro a propo~i•:iio 
StdlltlOS p:tlpitantes desse l'iiiTIU ac nffricul- n. Sol, deste anno, da Canmra dos Deputados 
tm•a 

0 
os meios julgados omcazcs para sa- julgo de grande utilidat!e a Exposição Inter: · 

tisfazol-as. nacional t!e Apparullto; a Alcool, "uja ini-
A .vulgariz:1ção do alcool, como agente de ci<~tiva pertence á Sociedade Nacional de 

luz, do _c:!ior c do Jbt•ça motriz, impoz-sc Agricultura. 
l~go, ox1gtndo prompta solur;[o, 0 assim sul'· E n~sim j:L entendou o Congresso Nacional, 
gma uléa do uma ~uxposlção Internacional, ~uc. no arr.. ti, n. X, da loi n. 057, do 29 
de Apttarelhos a Alcool, nesta Capital, p:Lra do dezembro do 1902 (Orçamento do Des
dolxar demonstrado que 0 Itorosouc cstran- pcza) consignou a verba do 50:0 O.~ para au· 
gol!•o podo ter corno succodanoo 0 alcool na- xi!iut' osso tcntamcn, quo bons 'ro~ultados 
clona!. · P~!' certo tl'ar:l :t cultura da canntL o ao fa. 

P:u'll osso fim fo1•am con•ignados 50:000~ btwo do alcoul. 
no :u·t. 22 n. X, d11 Ioi 0 957 do 30 de Entendo, porrlm, que devo sot• reduzido de 
d~zembro do anuo passado.' qtmd:.ia insulll- 200:000$ pm•a 100:0008 o auxilio que 11 essa 
cJento, poi; que, alem da acqulsição do ter- tontattm dO\"O dat• u Governo da Ropuhlica, 
ro~o pt•ocbo, cunstrucção do p:wilhües apro- c q~o é acct·c;c!do p~lo § :J:> do art. I •, do 
pr1ados otc , !ll'ultam as condições os,abe- pr~Jccto com a lSC~çao r! c 1m~l•stos. adua
lccldas pelos· labl"ic:LDtes, quanto ao trttn.s- oetros, som rostrtcç·ao algumiL, wclustvc al'· 
porte do apparclhús, etc., 01c. mazonagem o. cxpcdiontc. p~t'!;l os appare-

Acc!•csco que um commottimento dess:• lhos q~to,, do.st!o:tdos 1\ !l~pos1ça?. onlt:arcm 
or~om, _ dcventlo despertar a a~tonção 1,u. n_? patz. Nes>o.cn~tdo ap1 u.onto ,, con,ldcra-
b~tca, oao pódo doixl1r do oxiglt• 0, meios 10_ çao ~lo Sonat!_o uma omoo~a. .• ~ 
t!tspons:n-ots c 0 realce nccossario, pam um As . con<ilçuo.i ~nlncon as da Uom,? nao 
1\•anco succosso. p~t·mtt,~m que tao .Iat•gamon.o se .aça o 

u11poodto dos duthotros publlcos, o nesta 
tout.atira de uma Exposição lnternactOnal 
do App•u•olhos a Alcool, eonc"rrendu o Go· 
VOl'no Federal cum valioso auxilio. deve SOl' 
lambem njudado polos guvorno; dos !lslados, 
qno tão dit·cct unonce vão colho!' os frutos 
da propaganda cfficaz desse c.tucm•so tn'Ol'· 
nacioual, do appal'"lhos a aicoul, os quaos 
vau coosumil• uma impol'tanto producç•ao do 
paiz. 

A prnposiçiio n. 8·1, de 1003, da Camam 
dos _DeputtLdos_ c •rrospondo tis sulicita~ões d11 
Soc10dat!o Nacwoal de Agricultur .•• 

Sondo apt•osJntada pela Commissão do 
,\grlculturo. c lndustl'i:t connuxas d~Lquolla 
Cas:t do Congresso, foi tambem patrocinnda 
pelo parecer 1\tYoravol do sua Commis,iio .to 
Orçamento, 
R~couhocondo, por sua \"OZ, a Commis>ão 

tlo Fmançus rio Senado o fim util o bonoficu 
tla autoriz:tção cooc"uida aoGoret•no na alht 
dida-proposiQão, O do Jlltrecor ~uo o Senado o. 
o.pproyo, . 

SI J'm• approvatla a autorização, coosl·anto 
da Jll'apusiçiio, tor•l o Scn:1do, no coJ•rcnto 
nono, cuncotlldo os soguiotos crotlitos : 

P.\PEL 

25 cxtr~ordlnarloo, 5, 405:060$763 
7 oupplemoutaree .. i,803:000$l84 
a e~poolneo........ 200:000~000 . 

· ouno 
S:·IOU~OOO 

. ·15:000$000 
1.!00:000$000 ----- ------

Total ...... 7.588:001$2-17 1.!53:·100$000 

Sala das Commissõos, 3 de sctombt•o do 
I 003.-Felioiano Pottnll, Prooidontc .-Aivat•o 
Machado, l'eiator ,-Sigismundo Gottçftloa.•,-

O Guvol'Oo rla União não tovo a inir.iativlt 
dessa Exposição o sim a Sociedade Nacional 
rlo Agl•icultum, mtorprotandu just:1s nocos
sldaJos da Javour~ do canoa concontt•ada 
cm importantes Estados do Bt•azil, o assim 
não pódo ollo acarl'stat• só,inho com as dos
pezas desse cor\nmon industrial. E' justo o 
m:oarol quo·o sacl'ificio quo Jaz se,ja dimi· 
nutdo pelo concm•so dos Estados interessa· 
dos, comp .• rtilltando oslJS nas dospnzas a 
razm• co1~ os· :1uxilios do quo carona aSo· 
cicdado Nactonal do Agricultut•a para 10\'ar 
a olfoito a· Exposição. 

Sobre esse projecto niio foi ouvido o Go
verno, mesmo po•·quo nilo M solicitada a. 
sua audloucla; O, pots, rasoavol quo se redu· 
zam os suol'ifiolos que lho alio Impostos, 
q uaodo não so lho consultou si ~ !ttzonda. 

''\I ,·-:1;. 
'':>~ . ..... 

'i 
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]lublica que ollc dirige púde gn.lhn.J•damontà 
~uppo:tar os onus do grandes dospozas. 

.Assim,_ sou d.e opinião que a adop~iio da 
lll''!PDSJÇao sop com a emenda que em sc
guJdll. offereço é. consideração do Senado. . 

Ao art,l"- Onde so diz 200:000$000, di· 
gn.•BO 100: 000,S000, 

· Sala dos Commls.<iies, 4 de setembro do 
Jgo3.-Vicenta Macll<!do, 

l'ROPOSIÇÃO DA CA~!AllA DOS DEPUTADOS, N, 84, 
· DE 1003, A ·QUI~ SE RP.FEQE O PARECER 

SUPR,\ 

pensa!' os outl·os 50 •/, si o julgar convo· 
nionto . 

Art, 2. • 1\ovo•,am-se as disposiçÕes em 
vigor. '· 

Camam dos · Doputarlo.<, 17 do agosto 
do 1903, - P. do Pa11la O. GttilliiiJ't1es, 
presidente. - .llwwel ela Alunem: Guimm·rius, 
i• SCCl'Olario. - Tltoma: Pomj1au Pinto Ar;. 
cioly, 2n socrotll.l'io. 

N. 131- 1903 

A Commlssã~ do MaJ•iuha n Guorm, a quem 
fui novamente snj3i!a 11 proposiç5o n. !l6, 
do 1002, acompanhada das intormaçüJs do 

O Congt•o;so Nacionttl resolvo : Sr. ~linisLJ•o da Marinha, ~ do pat·ocol' que 
o SJnado :tp:·rovc·a com as sogutntos omon· 

:~t·t. I.' E' o P;·midontc da Republica au. das o :tdditivos: . 
tot'LZ~do a dc~pendot• pelo Ministcrio da ln· Ao art. l'- Substitu~-so pelo saguintc: 
dustl'!ll, Vtacao o Obras Publicas, fazoudo At•t. 1 ,• O coJ·po C:o oommisson•ios d11 ar· 
para Isso as ncccssat•iasoporaçüos do creditas mada scr:t constHuiJo do modo seguinte: 
atê a. fJUaotia do 200:000.$, inclusivo 0 l commissariJ goL•al, capiLito do m:n• o 
50:000$, consignados no art. 22, n. x, dà guot·t·a. 
lei n, ll57, do 29 do dezembro do 1902, com 2 comrnissarios, capitães de fL•ug:1tn. 
a. Exposição Internacional do Apparolhos 11 
.Alcool, Pl'ontovida pela Sociodado Nacional 8 cornmissrtt·ios, capltãos-tonontos. 
ifo .A~'l·iouituJ•a, so~ os auspicias do Governo, 20 commlsslirios,.l"" tenentes, 
11. rtual dovo!'ll ronhzaNo nesta Capital. 

30 commiss:n·ios,.2'~ tenentes. 
§ I.' As rlcspozas :m brizndas compro-

llOodom : 40 commiss:u·ios, guat•das·mai•inba. 
a) o aluguel c a adaptução do odificio ou 10 snb·commissnrios. 

eJitlcios cm que se !'oalizli' a Exposisão, o, Ao art. 2' - Substitua·so' por o>to : · · . . 
em got•al, ns que t'ol'Olll relativas :t insta!· Art. 2.' N'as pro111oç1ics ao éorpo do com· 
lv.~:to c !unccionnmcnto da mcsnm o do Con· misslt'ios ob.;m•vnNe·hii.o as seguintes rc· 
g-t•osso Industrial quo so reunir concomitan· gras: 
temente ; 1. • A vaga no posto de capitão do mar o 

b) a acquisiçiio dos apparolhos quo tbJ:om gucr1•a commissario gcl'al.ou choCo do corpo 
jul:<adas noce.,sal'ios no lJom oxilo da Expo· ser:\ pt•ocnchid:~ ·pai• mo1·ccimonto. ; . 
siç[o e cujos liLbricantos não concorroroJn ao .2.• As vagas nos jlostos do ~' tononto atd 
C()!•laJ!1cll ou não quizol'Olll tazol·o po1· couta capitão do t~·agnt.a serão p!•ovidas nn coo .• 
JHOJll'l!L ; furmidade do preceituado na lo! do promo· 
, c) a publicação dos tmballtos da Exposir;ão çõcs aos officlaes combatentes d:t. armada, 
o do Conj!rossJ; . cm robção ao modo por que so d:t o accosso 

d) a puulicaçiTo das momot•ins que, por do· nestes postos; as de gu11rdas·m:u•inha, po· 
!ibol'ação do Congresso IndustJ•ial, fm•om t•óm. serão oa.r.1ziio do 1/4 por mm•ccimonto 
julgadas imp01·t~uto> o utois p:t.I'II o rosul· o 3/4 po1• ~ntigu:dudc. . • · 
tv.do Pl'aHco da pt·opoganda; 3.• As vagas do sub·commlssarios serão 

c) os premias a serem di;tribuidos com os prccnchldns pelos eandidalos quo cm con-
o:xposit.Ol·os; . cur~o se mostrarem habilitados uns seguintes 
· () quaosquot· dispondios que a Sociedade malO!•las: . 
N'acíonal 'do Agricult,ut•a julgar indisponsa· Portugu~z. fl'Uncez, iugloz, at•ithmotico. 
veis -com approvaçilo do Oovot•no. (com applicnç1o às dlvm·sns questões do 

§ 2.• Pl'ovn.loco,om fu.vot• dos apparolhos a contnbilidndo, ao uso do systoma monctnrio, 
&lcool, n ison~ão concedida pelo at•t. 2', ao cambio, ngio do moodus, nos pesos o mo
n • VII, lot.tt•n b, da lei n, 953, do 29 do d1dns o ospecialmcnto 110 systoma motr!co), 
dezembro do 1002, eomprohondofldo a ison· nlgob:•a (ató oqunçõ~s do 2" grilo, inclusivo), 
çiio tombem 50 •j, dos direitos do oxpcdlouto, goomctrill p!•ni!ca ~ noçiios do Rlhorooll!otrl~. 
no caso do pnra!,'l'apho uuico dessa dispo· goographl~. Historia do Bt'IIY,!I, Noç~os do 
aiçiio, quando os appruclhos, dopois do ex· Dlt•eito Pu'blloo o Administrativo, ]lrattca.do 
postos, s~jam inl!·oduzidos no. commm•clo, oscrlptui'acltb do borclo o cm gora! do sorvtQo 
ficando o Governo com a Jhculdndo do dis· do filzonda, c PI'O\'Il.l'Om que ii'io braz!loil'o!, 

'· 
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maloros do IB annos o com a robustez pro· 
eis~ pat'll. n. vidn. do ma·,., sondo esta compro· 
vada om inspecção de sa.udo. 

Parngrapho unico. No regulamento que 
for oxpod1do p1r~ a oxecuc~o da presento 
loi, o Governo dosignar:L Quom do1·o formar 
a commissão examinadora ; discriminará o 
que deva condtituit• moroclmonto o marcará 
o tempo do interstlcio pn.t•n. as promoções. 

Arl. 8. 0 Substitua-so pAo soguinto: 
Art. 8. 0 Os commissn.rios oxot•cm•ão as 

commissüos que, polo Regulamento, fo;oom 
designadas como cot•rospondontos !Is suas 
graduações . 

Art. 0.' Substitua-se po1• este: 
Al't. O.• Os sub-commissarios voncm•ão 

00$ do soldo o 90.~ do gt•atificaçiio e oabor· 
lhos-hl o mesmo álojamonto ora d~~odo aos 
aspil•nntes a oommisS1l"io. 

§ O nnifot•mo sor-lhos·ha mat'•Jado pelo 
Governo. 

Dl.!POS!<,'ÕES TMNS!TOIUAS 

A!ot. 2. 0 A promoção do commissario geral 
ser:\ Mta por morecimooto ; as !los outros 
postos, mota1lo por antiguidade o metade por 
mm•ocimento. 

Art. 3.• A nomeação do primoiro Jlosto 
sor!L t"olb por dcct•oto c só contarão ant.igui· . 
dado o tcm~o de serviço c vcnccrilo vonci· 
moo tos mihtat•os 1lepois do sua apresentação 
1\ autol'idado compotonto, data om que se 
lhos expedirá a t•espoct.iva patonto. 

At•t. ~.·Os commissat•io• nomeados, quo 
deixarem doso apt•esen&ar, sem motivos jus. 
tific:1dos, dentt•o de tt•inltt dias, contados d~ 
data da publicação do sua nomeação, no 
Dim·io Official ou ordem do di~ do llstado 
M·1ior da Armada, perderão o diraito " 
mesma nomoaçiio. 

Art. 5.• O mont.opio. :t rofot•nm, o todas as 
domais vantagens quo compotém ou vim•em 
a competir aos ofllciaes do corpo da arma· 
dtt, compotiriio lambem aos ofllciaes do Cot·· 
po do Commissarios. 

Art. ü.• A t•ofot•ma compulsaria dos offi· 
ciaos do cot•po do commissarlos ser!!. rcgu· 
lada pela tabolla seguinte : A1·t. As vagas do gual'da~-mu~iuha. com

missarias, msulllntos desta roorganizaçiio 
do corpo, soriio proonchidas pelos actuaas Comi<darios Idade ua reforma 
aspirantes a commissarios o' outros quaos· Voluntaria Compulsnrin. 
quot• candidatos na ot•dom cm que !'orem 
classificados, cm virtude da somma do graos Capitão do mat• o 
de hnbilltaçiio obtida cm cJncm•so ou exame guerra.,,,.,,,,, 
a que dovot•iio ser submoltidos,vorsando este 
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soLro nomonclatm•a do :tppat'Óiho, artilhat•i!l, Capitão do fraga h 
torpedos, nrmamcnto portatil, equipamento, CapitiiQ·toncnto .. .. 

. 'b~loma1 municõos navaos c sobro as mate·. I• tononto ...... .. 
l"tas oxtgidas no a.rt. 3•. 

§ Em igualdade do condiçõo.~, serão pro· 2• tcn~nto ••..•••• • 
feridos os actu1os aspil·antes a commis· Guarua-mat•inha ... 
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srw!os. . 
~ A classe do aspiranlos a commi;snrios 

ficnt•á oxtinct~ Jogo quo so der ~ roorganiz<l· 
ção .do corpo. 

Sal~ das . Com missões, ·I <lo sotombt•o do 
1003 • ..,-Almoida 8<WI"OtD. -J'ii"OS JiOI"I'oil'il .-
8â(ol't Vioil'<l .-Felippa Schmidt. 

PttOPOS!ÇÃ:O DA OAliAllA DOS DÉPUTADOS A QUE 
S& REPERM O PAI\ECER SUPRA 

O Congresso Naoioual dom•ob : 
AI'\. 1. o O CJrpo do Commlssat•ios da At•

~ada sorl1 constituído do modo sogulnto : 
I commi;sarlo got•al, c~pitãG do m~t· o 

n-uort•a i . . , , 
. 4 commissa~•ios, capitiios do fragata ; 

10 oommissarloJ, c~pltiles-tenontos ; 
2l commisslrios, 1"" tononto•; 
·lO commissat•Jos, 2"' tenentes ; 
40 commiss I",•! o~, guardO!•mat•Jnha, 

Art. 7." São oxtcn,ivtts aos corpos do com· 
missarias todas as disposições do decreto 
n. 108 A, do ~O de dezembro de 1890, no que 
lho for applicavcl. 

At•t, ~.' Os commi,sat•io.;- capitães do 
ft•agata- servirão nas Prcfoitnms ou como 
chefes do fazenda nos commandos cm chore, 
esquadra ou divisões navaes; · 

Os commissarios- capitãos·tcnontos-·SOl'· 
vh•ão como chefes ·do fazenda nas flotilhas ll 
uil•isões navacs, o nos ostabolccimentos dp 
tm•t·~ como chefes do serviço ; 

Os domais otllciaos act•virão nos navios do 
guort•a, corpos do infantal'in. do marinha o 
mal'inhoh•os n,;cionao.l o. domais forcas na· 
v nos. 

Mi.' O.' R~1·ogam·sO ~< disposições om 
contrario. 

Sala uns commissões, 23 do ontubro de 
1002.-Vi1·iato .llascal'Cillws .- Epmninondas 
Gl·acirulo. 

CamaJ•a dos Deputados, 27 do ou1ubro do 
1002.- Snly>·o do 0/iveil'" Dia., 2• Vito-

,'' I 
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Prosidonto.-Carlos ,[H[J!I.<to Valente de No
vaos, 1' SocrotaJ•io,- An!Jclo Jose d« Silva 
Nato, 2• Secretario. 

~~~lENDAS APPUO~'ADAS E)I .:.t:a. DISCUSSÃO 

Ao art. 1• : 
SuppJ·imn·so o augmcnto do dous commis· 

saJ•los capitães do fragatr1 (omlogar do ctun· 
l!·o-cllga-so : dous). 

Supprimn·so tambom o augmento de dous 
commissal'ios capitiics·tcnontcs (cm 1o•ar 
de dez-diga-so : oito). o 

Em voz ilo -JO conunissnx•io.l guardas ma
rinha- rlig<L·so : tx•inta. 

M arr,, 0•-Supprima-se. 
,\o art. 8'-Supprima-so. 

ORDEM DO DIA 

CREDITO DE J,S.J9:806$5i) l'AP.ACO:I'CERTOSDE 
NA \'lOS DA AR;\IADA 

Entm em 3• discussão a proJIOSic:ITo da Ca 
m~ra dos Doputar!os, n. 43, do 1903,. auto' 
rlzao~o o Pr·e· idooto d<t Ropublica n abr·ir ao 
:1\liolstm•io da ~lar·inlm o credito oxtt-aordi· 
nario do J.H40:80G$5il, para acudil· ao p:L: 
gam~nto do concertos rmtlizados c por so 
roalrzar·om om diyersos na\'ios d;L armada 
nacional. 
. , NiDII!iCID po!lindo i L palavra, CUCOI'I'a·SO a 
cirscussao. 

Posta a votos, é approrada e, sondo nd· 
optada, vao BOI' submottida it sanccrto pre;i-
tl.oncial. · 

Guerra, o art. 1' da 11roposicão da Camara. 
dos Deputados, n. i3, tio 1903, mandando 
graduar no posto immodiatamonta superior 
o officin1 do exeJ•cito e. da aJ•muda quo attio· 
gir no n. 1 da escahL, compJ•ehondidos os das 
classes anuexas. ··... · 

E' lida, apoiada e post:L conjunctamonte · 
em discussiia a seguinte 

Ao a1•t. 3' do substituliYO accrescento-so: 
Paragrapho unico. Fie~ som oJfoito o do-

cr•oto do 27 do junho do 1891, r1ua amptia o 
do 7 do foyeroix•o do mesmo armo. , 

Em 4 do sotombt•o do 1903,-A/meida 
Btrl'I'CI o o 

O St•. Vicente :\loabado (') -. 
Sr. Prosidonto, pu bom poderia ospox•ar· que· 
V. Ex. puzosso om discussão o ar·t. 2• da 
pr•oposiçiio, pat•a, ont~o. subro ollo fazer as· 
ob.iOI'Vaçõos que duvom fundamentar a 
emenda que vou lO!' occasião de apresentar 
á consideração do Senado: mrLo, como as con
siderações quo. tenho a fazer sobro a pr~po-
sic~o que Yoiu da Camat·a dos Deputados. 
o o .,ultstilutivo da Commissiio de 1\!ttrinha o 
Guerra s[o do ordem gOl·al, tomai a p;lla
vra lo~o quo a discussão fui annunoiada por 
v. Ex. 

St•, Presidente, ainda osto anno foi pro
sento rt Camat•a dos Uoputudos a propostcão 
·n. 73, que ustabeloco o seguinte: 

•Art. 1.' Sará •raduado no posto immo
rli<lt•monte suporlor• o official do oxoJ•cito e 
da armada quo attinglr ao n: I tia rcspo
ctiVll escala, comprollondidos os das classes 

~IODIFICAÇÃO DO DECRETO N, ~.812·, DE 1000 anDOXUS, · , 
Art. 2.• Ficam extensivas aos officiaes 

· JlDÍl'a om 3• discu>;ão rL proposi<;ão !la graduados nos postos ~uperiuJ•es as vanta· 
CnmaradJs Doputudo>, n. 85, du 1003, nu· •ons contidas na rosolu~ão uo 30 do outubro· 
toriznndo o ProBirlouto d1t ll.opublic:L a mo- :lo 1819 para n. rorormn dos offioiaos.:;on"me.i 
diflcar a clau•uHL 38• do docroto o. 3.81~. ilo graduados. 

- 17 do outubro tlo 1900, rolatÍI'O á concussão Al't, 3.' Para oxocuçiio !ln presente lei 
feita rt Companhia Foi•roa o Flurial do To revogam-se as'rlispu;içàos om contra!'io,» 
ctLntlns o Ma;:uayn, ce~sionnri" da E•trada Sr·. Prosldonto, os to Jll'ojccto, apx•osontado 
de Ferro do Alcobaça rt PraiiL da Rainh;L. tt Cam;Lrn dos Dopumlos, trazin. alguns 
· Ninguom pedindo a palan•a, oncorra-so n .Jnconvoniontos nos quos ]Jroourou dar ro
di~cussãu. . modio IL Conuuissiio do Max•mhn. o Guorrn 

do Sentido. 
Posta li votos, ü awr·orada o; sondu ad· Um dos maioros or<L mn.ndnr graduai' no, 

optada, rae sor ~ ·bmottida tt sancção ]Jresi· pos lmmodiuto todos os oJlluiaos que se oal
doncial. locassem no UUillOI'O l da cl oSSO a quo POl'• 

OR•IOU,\ÇÃO llE OFFIOlAES DO EXEIWITO E DA 
Al\liAD.I 

tonclam. J'cformn.ndu assim, por completo o 
que ost~ ostrlboloclao om rillaçilo aos olll~· 
oiaos superiora; no posto do coronal, 

Eutm om 2• discussão, com o substitutivo 
o(JJJ'crecmo poJa Comntissão do Marinha o (•) IMo <ll.c.tttBO nüo folrol'l•lo polo or·~dor. 
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Actualmonto, pela leglslaçãu om vigor, formam, gosnm dn~ vnntugons, si toam um 
torlos os euronois dos eu1•pos do OXOI'eilo são corto numero do aonos de serviço, dtl ef·· 
classificados como coronois combatentes c foctividado no posto immcdiato o das honras 
ha umalisltl cspcciu.lom quo se Yorifica a Ol'· do posto subsequente. Faz-so isto, som dJ;. 
dom uo antiguidado; o nquuilo o!Ue~al que so tincção, quer o o!Ucial soja da clas;o com· 
collo'ctl om p1•imoiro logtlr póLio ser g,·aduado baton te do oxorcito, qnol' Sltia do corpo os-· 
pelo Guro,·no no posto do general de brigada, pecial, 
de modo quo na classe dos coroncis sómonto No cxel'cito, SI', Presidenta, não ha, como· 
um podit1 ser gmduado,-o issu mos mo si ao na armada, classes annoxns; ha cot·po aspa· 
Govo1•no conviesse dar csstl gradu:v;ão, E' cial e corpo especial~ o do saudo, o estado 
ft1cu!tatiro, maiol' du i• classe c o do engenheiros c 

O projecto dtl Gamara nüo sú mandaYtc ouc.·os, actuulmonto, 
que todos os eoronois do dirm·sos coi'JlOS do O o!Ucial do corpo do saudc, qnor soja 
oxo ·c1to quo atingissem o numero i do< modico, quer seja pharnmceutico, si é attin-· 
l'Ospectivos quadros, fo,som gr•adriaJos no gido pclacompulsoriaou si soroforma roiun
posto umno IL•to, como· tamborn outros offl· tariamcmo, dcsdo que tonba as condições 
ciacs rio patonteslnferiot'os, gOl'ltOS exigidas pola legislação cm vigo1•, 

O projecto do Senado mantovo cm I'Oiação tom a oll'cctividude . do posto immodiato no 
aos oOlcrues dos diversos corpos do exercito, do sua patente o a g1·aduação no posto suh· 
do patente inferior :l do coJ•onol, o que os- soquonto, · 
tatue o projecto da Cam l'a o, om relação Isto ,,em-se dado-nem podia deixar de SOl' 
aos coronois, o •lUO jd existo na !PgisiaJ.•iio a.<sim-po!·quanto a lo i não cogitou em fazer 
actual, aponas estabelecendo que a gl\1· diJfo,·ença onll•o os oOlciaes combatentes o os 
duáção soja obrigatol'ia c não facultativa, qno não o siio, 
como actu .• !muntu é. O rlocrotu n, 29, do 8 do janeiro de !89.2, 

A graduaçi1o, sabe-o V. Ex., Sr. Prosi· no sou art. i", cstatuo o seguinte: 
domo, já c um uirci~u pum os o/llciaes do <Os o!Ueiaes do oxercito c da armada quo 
exercito o algumas doli~s realmente, dizem deixarem o quad1•o uctiro por fu1•ça do de
respeito muit, dircctrunonto ~Fazenda Pu· Cl'O~o quo cstuboloccu a cumpu!so1·ia c que· 
IJ!ic,., porquanto si, pela graduar;:io, o offi· na ocJJasiào contarem mais do •lU annos de 
cial tom súmonto as honras d., posto ilnmo· sorvivos, Sõi'Üo l'Oful'madus no posto immc· 
diato, o que !l real é que, no dia em CJllC lliato com a gradllttçiio suiJ>oquuntu,>• 
ollo l! p1•umorido tL ofioctividude do posto, Não faz distincçiiu ontro otUclncs comba-
conta a anl.iguictado desde a data da g1'a· tontos o niio combatent!s. 
duaçii.o; o, si, J!Ul'\'Cntora, alie so reforma ou II. Sr. Prcsldoutc, no corpo de Stludo de 
mori'O. o posl;o do g1•,,duação é considerado, oxm•cito, qnandu a reforma su dá, elltl obo· 
pa1•a todo< us olfoitus. olfuctivo. doce ao pl'incipio gornl osrabolccido nu de· 

Do modo que, o o(llclal g1•aduarlo .no po;to croto qne acabo de 101•. 
do coJ•onul. si IIIOI'l'O 011 siso rol'ul'llla, ll cnn· A Cummissào do Marinha o Guor•r11 do 
sidor.tdu como olfactivo no posto da g'l'il· Souado, qo tll't, 2' do substituliro quo tlpro· 
duaçào c tom pa·,., o elfoito d11 1·cforma a sentou ao pr•ojecto Yindo d11 Cum~1·n, p~· 
promução ao posto immodütlo o as hom·as rocuu querer oxclui1• tt classu compost11 do 
do posto subsA!jLlonto o, no casO do lllOI'te, corpo do stllllle do o:<ul'cito e ost,,bdocou quo 
a swt vi uva purcubo o muio-soldJ o rts ouLL'as essa VllUt .gem só se dé.~so dentro dos rospe-· 
Yant •guns, l.al como si o olllcit1l os&il•cs<c na ctivos qnn!lros. 
ct!'oct1 vhl~du du posto. Como V. Ex, sabe, SP. Pros:donto, o 

Võ V, Ex., pois. Sr, Pt•csidonto, que estn quaul'o do co1po do sande mo, na classe dos 
quostao, do corto mudo, atr.,cttl :\ l•'azonda mod1cus, ntú o posto do gonOI'IIi do b!'igt1da c 
Publica. Agm'tl o substitucil·o do Senado, na dos pllal'mucouticus atê ao do tononto
apros •ntado pela ii lustrada Cummissã<> do curonul. 
~larlnlla o Guerra-o que eu acceiLo-poz um S1 so desse 11 rcform:t do officiuos do corpo 
limito rclativamonto :t cst:1s gl'tulu,çuos; de saudo, quo1• de modicas, quer do pllllrmn .. 
mas, Sr. Prosidonto, ostabolocuq. no a1•t. 2', couLicos, em um desses ulthnos postos -· 
principio que absulutamonto nau pOdo SOl' ~onerai do b1·i~a<la on toncmc-co,•ouol-· 
acco11o. · . ti'Unsformado 'om

0 
loi o a~•t, 2' do substitu .. 

Aol'Odito <JUO a honl•nda. Commissão pras~ tivo da C •mmls;ão do Marinha o Onerm di) 
tnrú usou assentimento 1l omonda, que vou Sonado, não pudori11m ~b;olultcmonto OSllOS 
IOI' ocoasiiio do submottol' t1. consinol'lll,'iio do otllciuos gozar dus Yant11gous que, por prin· 
Senado c que conclue pela supprossiio dosso cipio gorul, i11os são attribuldas como o111· 
nrt. 2• do substitutiVO, ciaes do exercito. 

Sr. Prusidouto,u.Maqui todos os oOlciaos Pnroco·mo,quc isto niio ú l'ogular, niio 4 
dos dlvol'Sos col'pos ilo exercito, quo so l'O- acooitavol, po1•quo o co!•po do 1audo tio oxol'· 

Sonndo V, 11 3S 
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cito 6 um COl'JlO especial, como süo os outros, 
~ unica diJfurenca <! que ollc nüo <! um corpo 
eombutcntc. 

Si passasse a. disposição do art. 2' do sub· 
·sWutivo, tal <tual está concebida, Cl'Jio que 
t!ifficuldtLdos do niio pequena monb surgi
riam ptLm a adminislraçao militar do paiz, 
pOl'fl uanto osso art, 2' diz: dcnl•·o dos rcspc-
·clicos quadl'os. . 

Sr. Presidente, o quadro do olnciacs dos 
co!•pos de infmtarh, po·: exemplo, vac·até 
coronel; o limite do quadre dos corpos do 
ar•tllharla <!lambemo de coronel, como todos 
·03 out1•os.,. 

0 SR, Pli\ES FERREIRA-V, Ex. cm VCZ de 
accusar, csttt defendendo o pal'ecer da Com· 
missão, 

0 SR, VWENTE MACI!.\DO-Aint!a ostau cm 
.principio da minha argumentação ; mas<! 
possivel que assim soj:L, pois V. Ex. sabe 
quo a minha insufficiéncin il tal que qu~
rendo atacar, possa produzir a dolosa. 

O SR. PmEs !o'Jll\REIM-lsso não. 
0 SR. DELFORT VIEIRA- Essa inconvo· 

uicncia, que V. Ex, aponta, não se pOdo dar, 
porque as vagas que :;e dm•om no corpo do 
estado-maior serão pl•oenchidas por officiaes 
dos corpos combatentes. Logo, o coronel pOdo 
conco1•ror para a promoção. 

O Slt. V!CBNTE MACIJADo-Pódc concorrer, 
não btL duv1da; mas, translbl'llladtt cm lei 
.essa disposição constante do art. 2' do sub· 
stitutivo, p:Lreeo quo o official não pOdo ser 
rel'ot•mado, netn gradua!lo. Ess:1 graduação 
iria tllé o posto de col'ancl o d'ahi para 
adianto não se poderia dat•, porque, Sr. Prc
sidonto, como disso. o limiLo ~o qu:.dro do 
oOl'po do .~audo do exerci to ti c'sl que acabei 
do oxpo1•, 

E' verdade que lm um Estado-Maior Go· 
nora! p:ll'll o qual concorl'llm os oatciaos dos 
corpos combatentes. 

A eliminação, pori•wto, do art. 2' 6 uma 
necessidade, umtL voz que niio t1•az, como 
pensam os, illust.rcs momln•os da Commissão 
de Mat•lnln c GuoJ'l'a do Senado, difficulda· 
do• quer pal'ot a g1•arluaçiio, qum• para are· 
.!'arma tios officiaos supm•loroJ dos corpos 
combatoutes. 

Esse lll'ligo, S1•, Presidente, vem eshbo· 
loco!' uma excoproão odiosa cm r~laçiio á 
clusso modic:L. ' . 

0 SR PIRES FEl\lll~InA- A lei já proviu 
isto. · 
. o Sn. VIOI~NTE MAcnAno-Não proviu tal. 
O_ Co1•po do Saudo do Exm:clto, si bom que 
JlllO SoJa combatente, niio pOde Sol' consldo· 
. .rado classe annoxa; o um co1•po do cxot•clto, 
como outro qualquol'. 

0 Sa. DBLFORT VIEm.I.-Diz V, Ex, quo o 
nssumpto contido no art. 2' devo ser molhor• 
cst.udado o proi'Ündnmcnto relloctldo; dis· 
corda, porque a commissãoj~·o es\udou doti· 
damonte; si, r.ntrot~nto, v. Ex. acha que 
ollo ~evo sor dosont.ranhatlo do pt•ojecta para 
constituh• projecto om sopal'.Ldo, do accordo. 

0 SR. VICENTll MACHADo-A minb~ cmenr1~ 
é no sentidQ da snpprossão rlo a'l't. 2', para 
que a matol•ia nollo contida, constitua lH'O· 
joct.o cm separado. · 

O Stt. DEI.FORT VlEIRA-PerMtamento. 
0 SR.· VICENTE MACHADO-O art .. 2', St•. 

Presidente, deste pl·ojccto, creu, niio lla 
tluvitla, uma excepção odiosa quanto :t gt•n· 
dnação, o que o.ttl ago1•a nfio existia, cxco· 
pciio que vac ntt.ingir unico. c exclusiva· 
monte o Col'JlO do Saudc do exol'cito, 

0 SR, FELIPPE ScnmDT-Attingc a todas 
as cla5ses anncxas. · · · · 

0 SR. VICENTE MACHADO-Mas V. 'Ex. 
comprchondo que na At•mada, por exemplo, 
ha determinadas classes annoxas, que no 
exercito niio existem, 

0 SR. BELFOI\T VIEinA.- Os corpos não 
combatentes são, po1• sua nat.uroJza, pcrtcn-
contcs áe classes anncxns. · 

0 SR, VICil~TE MAOIIADO - 0 Corpo do 
Saudo do Exercito está porMtamonte orgn· 
n.zado; tem Pl'amoção, obodoJo o. to:los os 
princípios do ot•ganiza~Ko. o disciplina mi· 
lltttr~s. o sú não rl combatente, porque com· 
prohondo·so perfcltamonto qnl o corpo do 
saudc do um exercito qualqnm• não pOde $C!' 
combatente. 

Os ma.chioistas, os commissa.rios da .. ar~ 
mada :;ão conslderndos p}rtcnccntcs tis .cltLS· 
so.l annexas na minha opinião m·ronoamcntc, 
pot•quo o comb:~.to não so cil'l•a cm dar til•os; 
hn muitos outros mnios pelos quacs se intor· 
vem no combate. O modico não intot•vcm 
de modo aggt·ossivo; intervem dofendcndo n 
saude dos combatentes, pensando fol'ida~. 
~o mesmo mudo que o ·machinlsta intervem 
tambcm, cmbo;•a nüo cntro.omluta. 

Sr. PJ•osidcnto, estou fallando muito coo· 
stt•angido, po1•quo ~stou visivelmente doonto 
e quast que aphomco. • , 

Vou, pois, mand~r tL .1losa a mmba 
emen~a. . 

A Commissão ~o Ma1•inlm c Gile!•ra <! 
composta do militares todos muito compo· 
tontos para o estudo da ma teria, o, pol·t~nto, 
podorl1 ajuizar do cabimonto da emenda qno 
apl'Osonto. . . 

Acho, Sr. Prosldonto, que o uma nccossi
dado quo do substitutivo rio Senado, que, 
alil\s, melhorou do multo a proposição vlndiL 
da Camara, devo ser supprimido o art, 2'. 
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Em tempo oppo1•tuno, vot:.da a supprossão 
pelo Senado, tm•oi occo.sião do t•rqum•oJ• rtuo 
volta lt Commls:liío o projecto paJ•a que, si 
est:L ontendm•, passar a constituit• projecto 
cm scp~r:tdo a maioria contida no ar&. 2. • 

E' lida, :1poinda c pJsta conjunctamonte 
<JIU discussão a seguinte · 

Emondo. ao substitutivo: 

gravamo pelo maior numero do b'l'aduarlos o 
sub~oqucnto reforma com a~ vant~gcns dos8a 
graduação. 

O pt•ojecto é, pois, mais oneroso do que a 
emenda o o Senado deve votar contra a 
omonda. O que o nobre Senador pelo Piauby 
disso contra a emenda applic:Ho ao pro· 
jecto. 

Art. 2.• Supp!•imn-so. A organização do nosso cxcrc:to nnda ga· 
nha com pt•ojcctos como estes que vcom 

Snla das scs$õos, 4 do sctombt•o de 1003- todos os annns ao Senado, modificando a cxis· 
Vicente •ll«clwdo, toncia dus otllciac.;. Entretanto, som mc.ho· 

rar o exercito, esses projectos vão augmon· 
O Sr, Dclrort '!l"lcil•n- Quando \ando todos os annos as vnrbas do dcspnz:t. 

tfvo a hom·a do declara·: a3 hon1•ado Sona·. Entende assim o orador quo não deveria 
dor pelo Pat•an~. no aparto que doi, que ac· ter sido enviada :l Commissão de Mat•inha c 
co:hv:t a snpprcssãodo art. ~·.olfm•ocido por Guerra. O proj~cto envolvo dcspczas não 
S. Ex. ao projecto substitutivo apresentado pequenas com aB graduações, c em \ao> con· 
pela CommiSlão do Marinha o GuOI'I'R, não dir,õcs a Commissão de ~'inanr,as dovo tam-
l'oi pelos fUndamentos adduzidos pJr S. Jlx., bom sot• ouvida. .. 
mas por uma circumstttncia que, aliás, poza Nosso sentidJ manda tt mesa um rc~uori· 
de algum modo no meu cspi1•ito, qual a de monto. 
sab~t· ~is a:·t .. 2• tem !igação_intim:t cOI)l a E' !ido, apoiado c posto cm discussão o so-
matet•Ja Pl'JDCtpai da proposlç•a? o por 1sso guint.c 
dou o meu vota para que o lll'O,JCCto vo!tc do 
novo il. Commissão, para que nhi se f~ça um 
estudo mais ajll'ofundado c detalhado a 
t•ospoito. 

Nestas condições parece que os mous hon
t•ados cul!ogas da Commissão do Marinha o 
Guerra serão do mesmo pon~at• c, as~im 

. sendo. estou prompto a dc1r o meu voto á 
emenda do honrado S.madol'. 
. 0 SR. PIRES FERREIRA-Sou contrario, 

Poço a palavra.' · 
O .SR. DI~J.FORT VmmA-Falci apenas 

como momb:oo da Commis,iio. 

O l!i!r. Pit•cs Ferrci••n faz longa~ 
considOI'açõcs sustentando o substitutivo da 
Commlssão do Mat•inhn o Guorl'.t :t }ll'oposi· 
'ção vinda da out1•a Casa do CongrossJ o, om
bOl'a se opponba :l gra•luaçiio dos chefes das 
clnsscs annexo.~. na vigoncia d11 activida to, 
O, entretanto, do oplnlfto que alies devem ter 
uma gTatfficaçiio, nddlciono.l, pot• cada. cinco 
annos do bms sorviçJs, E neste sondido pl'O· 
·motto. na 3• discuss[o, apt•osontar uma 
ümooda. 

O 81•, Oo.mil•o Do.reello11, ton~o 
.ouvido com tod:L a attonção o nobro Sonadot• 
pelo Pfauhy, nobu uma phraso do S. Ex. 
que o obriga a onl!m no debato. 

Disso o nobre Sonadot• que o. emendo. do 
nobre Sonadot; pelo Paraná nfio t1•azia ne
nhum boncHcio o.o sot•viço o ora um gra· 
vamo paro. o Thosouro. Podo-se nppllco.r ao 
projecto cm si o mesmo argumento, . 

Quanto ao serviço, nenhum inconveniente 
ho. om quo o otnclul soja g1•o.duo.do ou o n, I 

.cfo sou po~to;, quanto ao Thcsouro ha maior 

UEQUERJMENTO 

Roquoit•o que a p1·oposição Ycl á Commis· 
srio do Finanças. 

Saio. <las sc.>sõos, .J do setembro do !902.
Ramiro Bt!l't:ellos. · 

O Iii•·· Vicente llnohnclo (')
Sr. Prcsidontc, ou vo&o pelo l'oquorimonto 
do honr.tdo Sona•.lot• pelo !tio G1•o.ndo elo Sul. 
Mais do que isto: dcclai'O "que estou inteira· 
monto do uccordo com S. Ex. c retiraria a 
minha. cmoodo., si liv0sso a s~gurança do quo 
o Sono.do nego.rhL o seu apoio, ~uor á Jll'O
pooição da ·Camar.t, quot• ao subsi.itutivo 
apre;cni.ndo pel~ C~mmissão elo ~~~~·inha o 
Guo!'l'n. 

Assim pousando, Sr. Prcsidontc, vê v. Ex. 
quo ou não quiz, com u minha omooda, CI'OO.I' 
gt•avames pn1•a u Thosom•o ; o que cu qufz 
l'ui quo t!o g1•nvnmo qu~ o projocto cro~ para 
o Tl!osoni'O niio se oxcluisso quem deveria 
partilhar doa houcficios dcst~ lei : o quo ou 
quiz f~i oviTm• uma oxcopcão orliosa, qtml 
aquolla constc1uto do nJ•t. 2' do projecto 
substitutivo. 

Discutindo o t•cqucrimon l.o, S1•. Prcsidon· 
to, creio que ni\o uit1•npasso os limites que 
marca o ltogimonto, dando uma bt•ovo ros· 
posta ao honrado Senador polo Piauhy. 

S. llx. abusou da minhn 1\·~qltoz~ ... 
0 Sn. PIRES Fenng!RA- Oh! 
0 Sa, VICENTE MAOIIADO- S, Ex. com OS 

largos conhecimentos qua· tom da adminis· 
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tmção militai', fez umas tantas aa!t•maçõos, 
victot•io•amonto interpollando-mo que ci
tasse algum caso em que so til·esso concc· 
!lido a officiaos do corpo do saude do ex· 
ercito t•etbrma aldm do ultimo posto do 
rospoctivo quaut•o. . 

0 Sn.. Pmt" FERI:EIM - Falo! em ~m· 
duaçiio, -

0 Sn.. VICJlNTE MACHADo-Saiba o hOD· 
rado SeutLdor que no tempo do Impel'io. , . 

0 Sn., PIRES FERREIRA - Não fallei em 
l'Cii:lrma; lalloi cm gradúaçiio. · 

O Sn. VICllNTE MAOl!ADO-V. Ex. não nio 
quot· ouvir. 

No tempo do Imporia ·foi l'oformado, no 
corpo do saudo da tii'Hmda, com a ~t·aduação 
de chefe do divisão, o Sr, Dr. Manoel Fe· 
liclano. 

Na Republica, furamt•ofut·mados os chefes 
<lo cot•po do s:muo, no exorcito, gonm·aes do 
brig-ada o na mat·inha contra·almit·antrs, om 
:;;cncraos t!o divisão o cm vicc-ulmir"ntes os 
~rs. Antonio do Souza Dan tas, Antonio PJ· 
J'oil•a da Silva Guimarães, ,João Sovoriano da 
Fonseca o Dr. Luiz Ca!•neit·o da Rocha. 

O Sn. Pmes l'r.nnEIR.~ d(, um aparto. 
O Sn.. V !CENTil :-ro~cuAno- V. Ex. está 

vendo, 81•. Pl'Csidoui.o, que o noill'O Sonauor 
não mo c1 uol' atton<lot·. E' osto um trocho 
da historia militar que S, Ex. mostrou 
ignor:n•, (l'ausa .) 

Sr. Pt•esidento, voto polo roquot·imento do 
honm.Jo Senador polo Rio GranJo do Sul. 

O os1.utlo dtL Commi;süo de l'inança< é ue· 
ccssat•io tLO lll'ojccto e si o Senado l'Ojoitar o 
rcquorimouto, uão se mo dá que ropilla 
tamhr.m a. miu!Ja omcmd .~, uma vez quo mi.o 
adopto nem a propusiçao da CaJ!lara, nem o 
pt•ojecr.o substitutivo da Commissão do MB· 
t·inha o Guerra. (Muito bem; muilo bem !) 

O lil1•. Pire" Fe1•reira ntiú •O 
oppõo ao requerimento ''" nobre Senador 
pelo Rio Gmudo do Sul. Acha attlJ•azoa\'e! 
quo >Ojtt onrida a Commissilo do FIUILDÇ•S 
sobre o p!•ojouto, ainda que 11 Com missão uo 
Mat•inha o Guerra j1l houvesse, cotn o sou 
substitutivo, 11cautoll~do os iutorciso~ do The
solll·o. 

Respondendo ao nobr•e Senador pelo Pa· 
t•anú. nota apenas que a graduação mn posto 
immodi:1to ú multo diJror•nte tl.rofurmo. om 
posto lmmediato, quo traz vantagens. 

O 81:. Delf'o1•t Vieira docl!tl'a 
quo, como relator da Commissà~ de Marinha 
o Guerra, nccoita o I'OCJUOJ•!munto do noul'O 
Scn~>dor pelo Rio Gran~o úO Sul, julgando·BO, 
ontt-utaoto, obrigado a tomar om cuosldc
l'nQii.o tudo qun.nto disso o honrado Senado!' 
ao i'undamontar esse roqucr•lmonto, 

Mostra que, lL qucstiio de graduação foi 
discutida debaixo de um ponto do vista falso 
c pOl' isso ospor~ quo a Commlssão de Fi
nanças, estudando,como deve, o assumpto, hr., 
do fazer justiça !!. intenção dus membros da 
Commis;iio de Mariuha e GuOI'l'a, formulando 
o substitutivo quo aprosonr.ou ao Senado, que 
nada mais fiLZ do quo rogulnt•izm• 11 concessãú 
Uns g!'adunçõos. 

Posto a votos,ó approvado o J'e<JUOl'imont o 
do Sr. Ramiro IJarcellos. 

Fica adiada a votação da proposição, IJ.nC 
ú remottida á Commissão de Finanças, 

O s ... Preliildcntc-!Mando csgo· 
tad11 a mataria d11 ot·dom do dia, dOI'OI a llB• 
lavra aos Srs. Senadores IJ.ne "· queiram 
pam as·.umpto do oxpodicnto. (Pausa,) 

Ninguem pedindo a palavra, vou levantar 
a sessão, designando para Ol'dcm do dia da 
sos~ã.u soguinto: 

2• discussão da pt•o posição da Camam <los 
Deput•dos, n. GO, do 1903, autorizando o 
Presidenta da Itopublica a 11brir uo ~!iniS· 
terio da Industria, Viação. e Obt·a~ Publicas 
o CJ•cdito do 2:>:000.~, supplcmonlar· 11. sub· 
consignação denominada -Ccnsi~naçõos do 
art. :JG do rognlamonto-portonconto ao ma· 
torml das e>taçües, drt I• tU visão d:1 rot·ba 4• 
do Ul'l, 21 da lei n. 957, de 30 de dczombro 
de 1902; 

2" discussão da proposição da Camtu•a dos 
Deputados. n. 72, do IUU3, auto!'iz1mdo o 
Pro.>idonte da Ropnblica a :tbt•tr tLO ~iinisto·· 
l'io da Fazenda o credito do 4:•182$500, sup-· 
plomentar á vorba o, 10 do m•t, ~3 da loi 
o, 834, do 30 de dezombt•o do 1901, para o 
abono do sústas o sot•üos a q no toam direito . 
os operarias da Cus~ da Moeda; 

2.• discussão da proposi<;ão da Cama1•a rios 
Deputauos, u. 75, do !003, autorizando o Pro· 
s.dento utl Ropubiloa a conceder nm anno de 
licença, com ordenado, a Joii.o da MuLta Ma· 
co1lu, a,judanto do o;taçãu de i• cla8sO da Es· 
tradu de Fert•o Central do .Braztl; om PI'Ol'O· 
gaçfiu uaquolltL em cujo goso so acha, para 
tratar de sutt saudo. 

Discussão unict1.do varecer n. 124, do 1903, 
da Comtnissão .de Fmanças, optnando quo 
sr~a indolllrlda a petição cm que Luiz Jos6 
Montoil·o, sorvente da lntendoucla Got•ai da 
ouorm, allogando ter mais de :J5 annos do 
sel'Viço e achtLl'·sc lmpoisiulllttldo do contl· 
nuat· a trabalhar, requer que sojtl dtsponsado 
do set•viço,.porcobonuo a 1tlarm 'lUO o con·. 
grosso arbitrar. 

Lovanta·se a sessão tts 2 horas da tard11. 
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7l' SESSÃO E.'! 5 DE SETEl!DRO DE !U03 

PJ•osidcncia do S1·. Affonso l'enna 

A' meia-hora depois do meio dia abl"C·SC a 
~ossilo a que concort·om os Srs. Senadores 
Pinheiro Machado, .r. Oalund:1, Albo1•to Gon· 
caivo8, Nilo Poçanha, Hom·iquo Coutinho, 
Cost:1 Azovodo, .ronaU1as Pedrosa, Justo 
Chormunt, Bail'ort Vieira, Bonorlicto Leito, 
Piros Fct'l'oi 1•a., Noguoit·a. Pa.rn.naguá, No· 
gnoira Accwii, .João Cordeiro, Ferreira Cha· 
ves, Gamtt o Mollo, Alvat·o ~!achado, Rosa o 
·Silva. OiympiJ Campos, Coelho o Campos, 
Virgiiio Uamazio, Ciclo Nunes, Mat•tms Tor· 
J'OS, Laura Sodré, Barat~ Ribeiro, Lopos Cilil· 
ves, Joaquim do Souza, Roilrigncs .Jardim, 
Motollo, A. Azerodo, Vic:mto Machado, Bra· 
zilio da Luz, Folippo Schmidt o Julio Frota 
( 34 ). 

Deixam do comparecer, com causa partici· 
pnda, os Srs. Constantino Nm·y. Pacs do Cat'· 
valho, Manuel Bat•ata, Gomos do Castro,- Al
varo Mondes, Jo.<il Bm•nardo, PoLira Velho, 
Almeida Barreto, Jlorcuiano Bandoil•a, Si· 
;:ismundo' Gonçalves, Manuel Dut11:to, B. de 
Monilonr,a Sobrinho, i\lartinho Garc!1z, At'· 
thm• Rios, Ruy Barb•Jsn·, Sir1uoil•a Lima, 
Thomaz Dolano, Var. do Mcl!o, Bnono Bt'•1n· 
dão, Feliciano Ponna, Franeisco Giycol'io, 
Ait'l•erio Eilis, Urbano elo Gouvêa, .Joaquim 
Murtlnho, Gu~tavo Rich~t•d, Horcilio Luz e 
Ramiro Barcollos (27). 

E' lida, posta om discussão o sem tleb~te 
approva.da n acta da sossão anterior. 

O Sr. 1' Secrctnt•lo dtl conta do 
·.~IOguinta 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Selo do 1' Secretario da Camat•a dos Depu· 

i.ados, <lo 4 rio corrente anno, remottondo as 
. loguintes propo~lçüos da mesma Camara: 

Autorizan.io o Patim• Executivo a concedot• 
ao procut•adOl' da Ropubilca, Dr. Carlos BOI'• 
gos Monteiro, aols mezos do licença, com to· 
Jos os vencimentos, Inra tratar do sua sande 
Jnde lhe eonviet•. - A' Commlssiio do FI; 
nançns. 

Mandando continuar a. fuzor gratuita· 
:nonto a Impressão da Reui.<ta do Clu~ do 
Engenharia, na Imprensa Naeionai.-A' Com· 
missão do' Finanças. 

Manrlando continuar a lazer gratuitamente 
:L impressão da Rauista da Socimla<la de Me· 
olieina e Cit·w·oia, na Imprensa Nacional. -
.A' Commi~~iio do Finanças. · 

Decint•ttntlo que goza1•1éo da franquia pos 
tal a c .. rJ•espon~encin e 11 Reuista ria Associ11 
çiFo ,\g~•ico/a Parrlista, do !lsl~~o do S. Paulo 
-A' Com missão do Finanças. ; 

Declarando que gozarfio il:t franquia post:1. 
!L corrospoouoncia. c a. Rcvistn da SocierltAdl_ 
,\rr;>:i/iarloJ•a rio ilvricrrlttll'a, do Estado rlo Pot• 
nambuco. -A' Commis~ão do Finanças. 

Doclarando IJUe gozarão da r .. anqrlitl' posta 
a correspnndoncia. o a Re~Jista da Socicdad. 
de .:l,q1•kult111'a Allt,rJoana do ggt~tdo de Ala. 
goas.-A' Commissfio do Finanças. 

D•1Ciarando quo gozarão da CÍ•anquia pus 
t.a.l éL e.)rrospondcncia. o a Revista da Uni(Tr 
tl[!ticolr• do Sorgipe.-A' CommlsifLO do Fi· 
nanças. · 

Out.ro do mesmo Socretal'io e data, com 
mnnican lo quo, tendo aquoiia C11mara :ulo 
ptado ·a emenda do Senado á proposição ri: 
mesma Camtu•a, rolati 1·a á abertura do cro 
dito do 3:ün~Oi2, partt pagamento rio gm 
tificar,õcs a carteiros,. diarias a sorvont.os . 
compiomonto do vencirncntos do amanuonso 
dus Correios do Espirita Santo, naquoiitt ~"t' 
enviou á s.Lncção a reSJlacti v a resolução 
-rnteil•ado. · · 
· Um do :l!inistm1o da Gnert•a, do 2 do cor 

routo, romettend r :t mensagem com que 
Sr, P1•esidonto da Republica restituo dou 
dos autogt•aphos dtt resolução do Coogross. 
Nacional quo sanccionou, relativa :t abertur: 
do credito exr.raorrlinario rio 5:053$i03 par: 
pagamento de ordenado ao mostro da oflicin: 
aposentado, do oxtincto 'Arsenal do Guorr• 
de Pernambuco, Thnmaz Antonio Franciec 
Barreto. 

,\rchive·SO um dos autogr11piÍos o cone 
munlquo·BO á Gamara dos Dopumdos, remei 
tendo·SO-lile o outro, 

Requerimento cm que .Joaquim Forroir 
da. Cunha Bat•bosa, majm• J•orormado e co 
ronol honorario do oxm•c!Lo potle me!iJOl'i• 
da sua !'erurma . 

A's commissuos do Marinha o Guel'rlL o d. 
Flnàncas. 

O Sr, ~' Secretario lô o viio ' 
impt•imil•, para entrai' n:t ol'dom rios tm 
bali1o;, os seguintes 

N. 132- !903 

A' Commissiio do Finanças roi presento . 
pt•oposiçilo da Camal'l\ dos Deputados, n. SE 
rio 1903, que autoriza o Pt•esidonto da Ropu 
biica a isentar dos direitos do !mp01•taoão 
matN•ial que fô1• impot,hdo pela lntendonol 
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Municipal do Porto Alegre p~rn abasteci- Aluara ;llacltado,-·.Tilsto Chcl'llloni.-J • .Toa· 
monto de agua, bem como o mat01•ial melai· qu:m do Soll:a.-Vi,•cntc Mllclwdo.-Sigis
lico, dcstioado á rMo do esgotos o o que for """'do Go,çalt·cs. 
necossario para o s;t•viço de illuminação 
cloctrica da mesma cidudo. . 

O SonaLlo tem som pro consid~mdo as o hras 
mnnicipaos, tt q no se refere a proposição, 
maioria de utilidade publica c lig.Lda ao 
progt•osso got•al da Naçao, pelo que ha con
stnntemento acolhido de um modu l'avoravel 
iclontlcas solkitaçõo.i de outras munlcipali· 
dadcs. . 

A Commis.ião do Finan~as ~. pois, do pa· 
racm•, quo seja apprornda a proposição. 

Sala das Commbsões, 4 do sotcmbt•o do 
1903.- Felicia>lo Pcm"', presidenta.- Ua· 
mi1·o Bw·ccllo•. rolai,or.- Bcncdicto Lcilc,
Alval'o Mac/.ado.- Justo Cltc•·mout.- Siois
mu!lClo Gonçalves.- Vicente Machado.- J. 
Joaquim tlc Souza. 

PROrOU,':\.0 DA CA~IAUA DOS DEPUTADOS N. t)3, 
DE \003, A QUE SE REFEnL~ O PAf,ECER 
SUPRA. 

O Congres~o Nacional re:olvo: 

l'llOl'OS!ÇÃO DA CAUARA DO~ Dl~l'UTADOS, N, ()i, 
DI~ 1~03, A QUE s1' nilFElll~ o PAnEcJm 
SUPRA. 

O Congresso Nacional i'osol vo : 
Al't. 1.• !'ia~ o Prcsldonto da Republica 

autorizado a isentar dos uiroitos do· impor
tação o mai01•ial pt•eciso pam o. abasteci
monto do agua t1 cidade, de lloil!m, no EstadQ 
do P1ll'tL. . 

Ai't 2.• Rovognm-so ao di;posições cm cen
trar ia. 

Gamara dos Deputados, 2\ do agosto do 
1003.-F. do Paula O. Guillllf1'<7os, Pt·osi
dcnto.-~1/amwl da Alellcm· GHimcmTes, to SC· 
crotnrio.-T!tomaz Pompeor Pinto Accioly, 
;Zr1 sccrotario. 

N. 134 - 19J3 

ArL 1.• Fica o Presidente tia Republica ExaminanJo a proposição da Camara aos 
autorizado a isentai' dos dü•oitos do impu r· Deputados, o. O:J, do 190:1, que concede isonr;ão 
tação o m:.loL•ial quo for impo1·tado pela ln· do impostos do importação para o Intücrial 
tendo cia Municlp~l do PoJ•to Alogt•o, capi- ,1uo ror importado polo ~ovorno do Pmuhy,. 

· tal do Estado do Rio Gr.10do úo Sul, para para o serviço de auastocimonto de agua da. 
abastecimento do agua, bem como o m~to· !Jap.tai do mesmo Estado, I! a Commi,são do 
ria! motallico destinado ó. rêde do esgotos o o ·Finanças do parecer que ti pt•oposlçõ.o os tá 
rtuo for necosmt•io para o serviço de iilumi· nas mesmas condioõos do outras idonticas 
nação eloctt•ica da .mesma c i dado. approvadn; pelo CÓogrosoo, s,bro o l~gitif!!o 

Art. 2. • Fic:\m revogadas as disposições fundamento de CJ ue somolhantcs serviÇOS sao 
cm contrario. • · do utilidade gorai, ooncon•cndo pai'~ molho

rM• as condlçõos do sauúo o prosporJdado d~s 
Camara dos Deputados, 17 do agosto do aidado> da Republica, 

1903.-1". de P<~ula O. Uuimar<1es, Presi- Enlonuo a commissão do Finanças quo 
Lionto.- Jlmwcl de Alenca>· Guima>·<l'cs, I' So- devo 501• aLiopGada a pra posição. _ 
crctnrio.- Tlwmaz l'omJ>cu l'into Accioly, 
2' so-.t•otario. Sala das Com missões. 4 do setembro do 1003 

N. 133-1903 

A Camnra dos Deputado> sujuita' t\ consi
dora~ão do Senado a proposiçi\o n. 01, de 
1903, quo autorisa o uovcrno a isentar de 
direi tos do importação o matot•iai pt•ociso 
para o abastecimento d'ngua ti cidado doBo
Jom, nu Pat·~. Soudo n[Jroposição idonticn a 
outt•ns a quo o Senado em !nvai•lavoimonte 
prc;tado o sou assontimonto, pela consido
ra~ão Lia quo as obt•as do saneamento concot'· 
rom pura o pt•ogrcssJ o bom estai' gorai do 
paiz, ó 11 Commissilo do Finanças de pni•ccot• 
quo seja a mcsrntt adoptada. 

Sala chs Commissões, 4 ·do solombro do 
1903.-/oi:/idrmo Panna, Pt•csldonto.-Rami· 
•·o lJm-ccllos, rolator.-Bcnc<lic!a Leite.-

- Fclicim10 Pcuna, Pros!,[ento. -Ramiro 
Bm•,·c/los, Rolatol' .-Boneclicto Leilo.-Alvar~ 
Machado. - .Tusto Clwl'mont·- Vicente Mil· 
chado.- J. Joaq:<im ele Souza;- Sigisnnmdo 
Gonça/ ccs. ,. · 

PROPOSIÇÃO DA CAMAR~ DOS DEPUTADOS N, 93, 
,. Dl1 )9Qj, A QUE SS REFE!l! O PAREDER 

EU PRA. 

O Congresso Nacional rasolve: 
Art. 1."• Fica o Pro.;idonto da. Ropubllca 

autorizado n concudor is 1Dçio dos direitos do 
unportação pat•a o material que fo1• impor
tado polo Govm•no do Plauhy pam o serviço 
do abnstcc!monto do ngu:t da capital do 
mesmo Estado. · 

i 
I 
I 
I • • 

!; 
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. Art. 2.• Rovrgam-so as disposições om ldontico p~dido foi forçado 0 Governo n. 

contrario. fazer ao Congresso o anno. passado, DJrquc 
Cama.l'tl dos Deputados, 21 do agosto do !OO:J, na. compotonto ostimntiva daquolla l'llbrica 

- F:dc Paula O. Guimal'lTos, Prosidcnto. tanto n lei do orçamento pa1·a 1002, como~ 
- ,1/mmel de AlciiClll' Gllimm•tics J• Secmtn- quo fol votada para o actual cxcrcicio fizo-
rio.-T/wmu: PompcH Pinto Ac~ioly, 2• Se· mm o ab;ttimonto do quantia sntlcrior n 
crctario. 2.000:000$000. 

N. 135-I !l03 
Accroscc ainda quo a Contadoria do 1lari

nhn. calculou a ração om 1$400 quando, con
s form.o _ amrm:t o Governo, contP:~ todas as 

Em fn~·m• da' pt•oposição da Camam du prov1soos, eila oxcodou css3 limito cm va
. Deputados, n. 08, do 1903, que auto1'iZ~ o t•ios Estados, pt•;ncipaimonto no Amttzonas, 
Governo n. isonbt: uo tliroitos o mtttorinl quo onda aliás, niúm da flotilhn, so Mha agora n. 
fol' impo1'tat!o pela C:~mara 1luniclpal do Divisão Naval do Nm•to. 
~ova !'ríbu:·go ,Jl!Ll'a ?~so .. viços do.agua, ?S· .A' vista t\Qssos erros do calculo, a Com
c2'·o o tliummnçao, mdttam as mesmas m· mtssiio do Finanças ú do parocet• quo o Se· 
zoos quo toem !lotormtnado o Senado ~~ ap· nado approvo aquoila propo ·07 0 provar OJncossucs somolbantes. E' pot· 1sso a . Sl,a • 
Commislão do Finanças do pat•cccr quo soja ~i fot• assim resolvido, teria >ido autori-
at!optada a pl'oposiçiio. zacos pelo. Senado, no corrente anuo, os ct•e-

. _ dttos so•utntos: · 
Sala das Commtssuos, 4 tio sctombt•o do · o 

1003.- Foliciano Pcn11u, Prcsidonte.-lla· Popel ÜUI'O , 
,;1'0 Bm·cc/los, Relator .• - Vicente Macliaclo.-. ~- E t J. Joaquim do Sou:« .-Sip<Sllltmrlo Gonralves. -o 'x ra-
-Justo Chct·mont,-Mcut·o Mi<clwdo.-Bcnc- ardina-
dieta Letlc. rios .... 5. ,105: 060$ili3 

, Popcl 
8:400$000 

Ouro 

PitO POSIÇÃO DA CA)!Al\.1. JJOS OEPUTAT>OS N ,0?, 
llE 10031 A QUE !E l\EFERE O PARECER 
SUPRA. 

8 Supple· 
menta
ros ... . 

3 Esp o
ciu.es .•• 

3.3i·l:35i$00ü ,15:000$001) 

1.10o:ooo$ooo 
.o Congresso Nacional resolve : 

.· Al't. 1.• Fica o Presidenta da Republica 
autorizado a isentat• dos di1'0itos do impo1•ta· 
çiio o m:lloriarquo for importado pela Co
mam Municipal do Nova Fribm•go, cidoda 
do jlstado do Rio do .Janeiro, pll'a o abasto
cimento do agua, bom cJmo o matol'ial mo
taUico destinado á t•êdo do esgotos o o que 
fot• neccs>arlo para o soJ•viço 'lo iUuminn<;lio 
olectrica da mosm:~ cldado. 

Al't. 2. • Revogam-se as disposiçüoí cm 
contJ•ario. . . 

Camarn do3 Doputiulos, 21 do agosto de 
1003,-1; .. de Paula O. 0H<'mm·acs, Presi
donto .-Jlirnucl do Alcncm· GuimaJ't7cs, 1' So
crotario .~. Thoma: Pomp:u l'into J\cet'oly, 
~o SOCl'Ctt~rlO, 

N. 13G- 1903 

A' Commissão do FinlnQns foi presento a 
pt•oposlQão n. 90, do corrente nono, da Ca-

. ma<·a dos Deputados, que autoPiza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministorio da Marinha 
o credito do 1.481:357$512, supplomontar tl. 
rnbrico. 21-Muniçoos do bacon-do art, 8• 
da lo i n. !J57 do 30 dezembro ao nono pas
sado. 

200:000$008 

Total 0.070:319$i50 !.153:400$100 

Sn!a· dn.s Commissües, 8 do setembro h 
1903 .-Foliciano Pe<tna, Prosid :m to.- Justo 
Chormont, relator. -llami>'O l1a1·ccl(os .- Si· 
gismundo Gonçalves.- Vicente ,l[achalio.-. J. 
,Joaquim de Soú;a,-Bcncdicto Leilc.-illuaro 
Macliado, . 

PROPOSIÇÃO DA CA)IARA DOS DEPUT.\DOS N. fl9, 
D~ 1903,, A QUE SI~ REF~UE O l'.~RECI~R. 
SUPRA. 

O Congresso Nacional t•esolvo: 
At•t. 1.' Fica o Poder Executivo autor!· 

zndo a abril• no Minlstorio da Marinha o era-' 
dito de l.4ijJ :357$5i2,snpplomcntar á rubrica 
21 -Munições do bocc~- do at•f,, 8', ·da lo i· 
n. !l57, do ao de dezembro do I!J02. 

Art. 2.• Rovogam-so as disposiçõ~s cm. 
contt•nrio. 

Camara dos Dopntndos, 22 elo agosto do 
1003.-F. ác Ptn</11 O.Guimat•tTas, Presidenta. 
-.lfanuel de Alc11cm· Gaimm•cTcs, !• Socrota
t•io.-TIJoma: l'ompcu Pinto Accioly, 2• Se• 
crott1rio, . . ' · 
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N, 137-100:1 nat•io do I :090.~322, pat·a· occorret• ao ptl• 
gamcn t,o da gr:1ti0cação <lo vida ao Cut•adot• 

A proposição n. 100, do !903, da Camara das Massas Fallidas, b •charel Luiz Teixeira 
dos Deputados antorisa o Presidente da Re- do Bat•.·us Juniot•, no pm•iudu de 25 do agosto 
publica 11 abrir ao Minis&nrio da Justiça c a 31 do dczcmbt·o do !902. 
:-logocios lntot•ioros " ct·odito oxtraor,Jinat•io Art. 2. • Rovugam·se as disposições cm 
de 1:000$332 p:t~•a o p·tgamon&o da gratill- contraJ•io. 
cação dovitla an Cumdot• das Massas Fttllidas, Camartl dos Deputados, 2·1 do agosto de 
bach•n•ol Lniz Teixcir·a do Bat·ros .Junior, no [903.-V. du Paula Guimanios, Pt•csidontc. 
pari ·do rio 23 do agosto·do W02 a 31 <lo do· -Mmuul de Alenca>· O. Guinim·aes, !• Soct'O• 
zcmlH·o do mesmo anno. tat·io.-1'homa= Pompeu Pinto Accioly, 2• So. 

O credito l'oi pedi lo pot• monsa~em do Po·· crot•I'io. · 
dor Executivo, do 13 do julho ultimo, 'ins
tt•uid~ por oxp:~siçrro do Ministro da Justiça 

·o Nogucios lnteriJl'e>, d~ mesma datr1. 
A lei n. 350, do to de ngost.odo 1902 fixou, 

no <trt. 180, pat·~ o Curador das M11ssas Fal· 
lidas na Capital Fodornl, al~m d"s custas 
pelos actos que pmticass~, a gmtiflenção an· 

·nua! do 4:8UU$01JO. . 
Tal. gt•atifictLçiio, á ''istn da da h da t·efc

·rida lo i, niio podia 1.01' sido incluída na lei do 
ot•çamm!lo quo regou o OXO!'cicio do 1902 ; c, 
por• is<o, Cot•na·S1 n ·Jo;sario o mo.~ mo crodítJ 
para occot't'OJ' ao fJ.Lgamonto da gratificação 
croada polt1 lei n. 350 citada, no pm•iodo do 
25 de agosto a 31 de dcz•mlJro de 1902. 

A Cummissiio do Finanças opina pela 
adopção da proposição. 

Os ermlitos autorizados pelo Senado na 
actual sessão 1ogisl<Ltivn. ptt.ssn.rão a. set• os 

· segui o tes : 

Pnpcl ÜUl'J 

N. 1:18- 1903 

Ao Con~rosso Nacional vem roquorm• o ei· 
dadrro At•thm• do Carvalho Muroít•a, soerota
rio do legação aposen•.ado, ~utorisaçiio ao 
Governo pt~t•a quo este dJclaro sem olfoito o 
dcct•oto quo o pl'ivou da olfcctivida<lo do seu 
c:trgo, nllm do quo soja t•uadmittido no 
quadro do eot•po diplomatico o na ct~thogoria 
que lhe compete contandu-so·ihc, pam todos 
os olfoitos, o tempo decol'l'ído entre a apo·. 
sontnçiio o aroadniissão. · · 

:26 Ex l,r'a· 
o r dina· 
rios ..... 5.497:051$085 

Pnp•l 

Esto l'unccionat•iu fui· aposJntndo por dP· 
Cl'etu do 3 du março do 18U2,tendu dccorl'ido 
mais dJ lI nonos no goso do sua aposenta·· 
doria, contt•a a qual vem bojo t•cclamat• M 
Congresso. Alloga o peticionario que foi 
i!lugal o uect•cto do Podot• Executivo, que o 
aposentou, por niio tot• ohsorva<lo a disposi
ção do art. 75 da ConsCituição Fod,tt•ttl, mas 
não juntl ti sua petição documentos, que 
comprovem u. sua allogação. O unico do· 
cumcnt:J que acompanha o sou requerimento 

s lOO:!;OOO ~ uma cot•tidão do decreto que o aposentou, 
· 'ciur~; no qual so 1/l:-quo o t•cquoronto om aposcn· 

ta<lo na J'óml'a da lei. 
Fosso ou não foss~ na fórmn da lei, niio 

s Supplc· 
m o n t~· 
res ...•. 

3Expo· 
ciaes .... 

3.374:35i$9Drl •15:000$000 cabo ao Congl'Os·o. uct•Imir a questão; no 
poder judiciaria <l quo compete repor o poti-

200:00J$000 J.lOO:OOO.SOOO ciunat•Io no uso o goso do seus dil•citos pos, 
. ------- --~--~ torgados. E p:!t' assim julgat• O a Com missão 

· Total..... 0.072:009$081 t.l5'J:400$0DO do Finanças do parccm• que, devendo o reque-
rente tlirigil'-Bo ao po•lor judiciarlo,. poJ• não 

Sala <las Commlssõos, ·I tlo setembro do competlt• ao Logisl.tivo annular o docroto 
· 1903 .-I·~liciano l'enna, Pro.~idonto .-Si!JiS· que allcgn tcr..lilrido os seus dit·oitos, soja !1· 
mundo Gnnçaloc., Rolator,-Uami>·o !Jal'· sua po&içio indofol'ida, · .. 
collos.- Vicente M11chado .-J. Joaquim do Sala das Commissõos, 4 do setembro 1j0 . Sou<a,.,..J, Chet•moilt.-,llvm·o ,1/acltado.- .1903.-&lio<'tmo Panfla, pt•esldonto.-Ramir·o 
BencdicJo Leite, · Bat•cellos, t•olatot•,-Vicente Macilado.,..,Sigis-

mundo Gonçalvcs.-J. Joaquim da Sóu•a.
. PROI'OS!QÀO Do\ CAI!AR.\ DOS DI>PUTAOOS, J, C/mmont,-Atual'O Machado.-Bonodicto 

N. IUU, llE 100:1, A QU~ st: R"FEIU, o 'Leite. 
l'AnECER SUPil.A, 

O Congresso Naclonnl doot•otn : 
Al't. t.• Fica o Pro>ldonto da Ropublictt 

autorizado n abt•lt• no Minlsterlo da· Justiça 
o Nogoclos Interiores o ct•odlto cxtraordl· 

O 8r. Dnrnto Ribeiro (') -
Sr. Prcsldonto, no Diario Officiat do hontcm' 
11, dopoli do tor mo rotlmdo· do Senado, nn, 
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pnrto quo so rct'oro no oxpedionl.o · tl~ Socro· 
tarla do Interior, n segum te noticia : 

« Ohml Cardoso, detonto, pt·onunciado nos 
nrts. !i31, n. 2, o 3.2D, § to, do Cotltgo Ponal, 
podintlo Jl:LJ'a sm· dispensado da pJ•ova da 
identiOcação antbJ•opometriea."'"" lndoJ'orido, 
nu conformidade do aviso nesta data dirigido 
:LO chefe do Policia.• 

Sr. Prosidcn.to, os to •lospacho do 81•. 1Il· 
nistro do Int.orior indica quo eontinúa ~ 
fnnccionat· na Casa do Detenção aquolla 
nmchina do opp1•obio a que mu J'uli>ri cm 
uma das soss110s 1los Jll'imoiro~ di:L~ tio 
agosto, n. iden1~ifieaçii.o autltropomotricíL. 

Nem S. Ex., nem o Sr. Pro.<idonto dn. Ro· 
publica attoodoram :t supplic:Lquc lhos dlr•igi 
da tribuna do Sanado para q11o se suspon
dosso 11 execução do rogul:11nonto daquello 
instituto, até quo o Cong-L·osso No.eíonal ti
vosso decretado a loi quo o devo dil•i;.rir. 

Nu Senado apro,ontoi um pro,iocto do lei 
quo tendo" l'omodiar os inconvoniontos da 
>iluação crc:Lda por tal J•ogulamon to ; esse 
projecto foi unmralmon1.o romottUo pela 
Mesa a uma das Commissüos, tal voz :1 Com
missão do Constituição o Pudores. 

Não prccisarJi repelir o quo disso então. 
A situação coutiní<a a sor gravo, o aimh :L 
mesma, pois ·quo so t1•ata da gaJ•anlia tios 
direitos dos cidadãos hraziioit•os, postergados 
por um regulamento do Po.lo<• Exocuttvo, o 
niio so pódo ima;;inar que exista rutm m •is 
pm•igusa, mais gravo, mais ana<•chica o mais 
deprimente dos fóros do um paiz civilizado 
do quo.essa. 

Youho podi1• a V. Ex. quo f~ça intm•rir :1 
sua autol'idado pat',L quo :L Commlssão a quo 
ostiver:conllado o estudo daquollo projecto 
tln Joi fot•mulo soht•o o li o seu pm•ocm•. 

Penso quo o Regimento do Sonarlo limita o 
o :u•bitrlo das suas Commissõos, o nem poui:L 
dolx:u• do Set' assim, pois, do outro modo, 
ficariam grnvissimos intm•cssos subo;·dllmdos 
as lll'Olíll'OUcins tlollas. 

Ago!•a t1•atrL·So rlo um pobre infeliz quo 
nií.o tom, quom sn.bo, pot•.si ningnom i nms 
é p:wn. esses t}U( so foz i\ •lo i, pa1•a os dcsam· 
pa1•aUos, pal'u. os dosgt•a.t;aU.os o não ha Quom 
mais a so,i.L do quo os quo inc!Jom na laccão 
das lois llüntLos. 

Ora, oxactnmento o caso n quo me~ refiro rl 
o do um individuo quo cst1t pronuociatlo, ln
dlgitntlo poJ'trLnte~ como crimin'oso mas niio 
como tall'CCO<Ihooido o, no ontrutanto, jil so 
exige dollo quo se sujeito a pt•uva, niio só do 
quo iJ criminuso,como do quo ú roincidonto, 
ou podertL vira sm•. · 
· !Mo ost:Ldo do cousas não púdo con tinmLt'. 

Atú ho,JO collahol':LVII nossa situação só
monto o Podo!' Executivo quo, inlilllzmento, 
nosto palz vao fazendo o quo quer o como 

Sunnda v. II 

'!Uül', som nenhum t•espoito (L Constituição o 
ás leis . 

Ho,io, forçoso rl dizol-o o pr.oclamal-o bem 
alto, ho,io colln!Jom nossa situação um~ das 
C:.sas do Congresso- o Senado Federal- o 
collabom pJ!o modo mais inconvcnlonto
pelo silencio. 

O que é que do tom a Com missão do Senado 
cm dat• parecer sobro o projecto do leia quo 
mo rofori '( 

O Srt. CoJ·:r.uo E CAl!POS -Ainda hontom 
so tratou disso ; a pesso:t encarregada desse 
trahtLibo ost:t tratando do dat: o par•ocor. 

0 Srt. lhltA1'A RtnEJltO -Ainda hontom 
so tratou disso I 

g cu creio quo tr~toi. de1se assumpto n 
5 ou a 7 do agosto o não pódo haver assum~ 
pto mais importlnto; rl o quo diz directa
monto com os nossos direitos individuae>, 
com a garantia druJ nossas liborJados. 

Pois, sor:i necossario um g1•ande esforço 
do raciocinio, do intolligoncia, ou do illns
tl':~ção, para descobrir no processo do iden
tificação anth<•opomotrica quo so executa. 
na Casa do Detenção dosl:L Capital umtl 
violação dos nossos direitos, uma all'ronta. :l 
mor•alid~do 'I 

Porque não di! :L Commissão osso pa
recer 'I l Si condemna o projecto do lo! quo 
apresentei, condcrnno-o, mas dlg• ao monos 
:1 Nação inteira o quo rl quo pensa a esse 
respeito. 

Si so devo mlntcl' o J•ogimon actual.monto 
ostabolocirlo, muntenhn·o o ~unado, partic.lpo 
com o Pcdor Exccur.ivo da responsabilidade 
do torturar os cidadãos quo cahom ;ob a 
alçadtL da justil;tl quo o~ doro proteger ; mas 
faça-o asmmindo diroctamonto a rosponsa· 
bilitladc dosso attontado ás llb~rdadcs o ás 
garantias do todos os cidadãos dosto pniz, 
como do todos os outros do rogimon liberal. 

Mas o <tua niio ptlde · sor pm•mlttldo O quo 
so l'iLçn o silencio sobro os to ussumpto o que 
om silencio continuo a l'uncclonar, o insti
tuto do identificação nntlu•opomoll'ica sob 
a dll•ocçãn do um espírito tão pouco liberal 
qno chogr1 a protestar. contra o abuso com. 
<jUO as sociorlauos modernas protestam con-
tra a prrsão provon'tivu. . 

Isto d~ a osto Jacto a. foição moral da 
lndolo liberal tlaquollo cidrL<lfto. 

Sr. Pt•osidento, não quero alongar-mo. 
nem tomtH' tempo ao ~coado. Penso quo já 
ú tempo tio apparocm• osto tt•abulho dtL Com· 
mis~ão, 

0. Sn. CoELI!O B CAMPOS-N[o ha. dG CS• 
porru• multo tempo. . . 

o Sn. BAnA TA RmEmo:... E' tão simples 
quo podortL sm• osc~lpto om duas: linhas,· 

~~ 
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porlondo ~~~ :1 Pl'OPI'ill. Commissão tl•aduzh• 
vorbalmento o seu pons~monto, 

E podaria dosdo jtí a V. Ex., SI'. Prosi
dcntc, quo Iog'o quo app:troça o parocor d~ 
da Comrnissão soj:~ ollo tlndo para ordorn do 
dia do modo a quo ni.o ftquo ao nrbitrio do 
director do tnl gabinete do idcntificar;ão tlfl· 
thropornotrico snjoil:Lr todos os cidaEiios quo 
so recolhorom ;t Cn&'l do D~tonçao. 11 tal 
vexamo. (Jlfuilo bem; muito bom.) 

O Sr. Presidente-Na Jilrma do 
m•t. 95 do Regimento, as Commissõos toom 
15 dias para omittit• sou parecer sobro os pro
.ioctos enviados o submottidos ao sou osturlo, 
o si, findos esses 15 din.s, não trouxeram 
cllas ao coollocimento do Scoauo o resultado 
rio sou nstudo, o pal'CCO!', omfim, sobro pro
jacto sujeito á su:t apt•eciaçiio, qualquer Sr. 
~onador pódo requerer quo um tal projecto 
soja dado para ordem do dia, iJldepoodonte
monto daqucllo parecer. 

Caso, pois, o h!lnrado Sanador assim o 
desejo, podcr(L l'azot• rcquorlmonto nesse 
sentido. 

0 SI\, BARATA RlDEil\0 -Assim sondo, 
roqueiro u V .Ex. consulto o Senado sobro si 
concedo que o projecto que aprosontoi, rola· 
tivamento ao serviço aothropomotrico da 
Casa do Detenção, faç•a parto da ordem do 
dia dos nossos trabalhos, 

do 25: ooo$, supplomõntar d SUb·consignaç1ío 
donomlnaua-Consignar,õos do at•t. :Jii do 
rogulamento-portonccnto ao material das 
ost:tçõos, dtt I• divisão da vorlm 4• do art.2l 
da lol n. 057, de 30 do dezembriJ do 1902. 

Ninguom podindo a pu.l:LVI'n., onccna~so a. 
discuss1ío. 

Segue-se om discussão que so onccJ•ru 
som debato, o a1•t. 2.' 

Postos a votos, são succosslvamanto ap 
provados os artigos. 

W a proposlç[o adoptacla o pas~a p~m 
a 3' discussão. . 

CflEDITO SUPPf,ll~mNTAR DE 4:482$500 Á 
VEl\DA. 10' DO ART. 23 DA LEI N, 834, 
DE ]901 

Entra om 2• discussão, com a o monda of. 
foroclda pela Commissiio do Finanças, o ar
tigo uoico da pt•oposição da Camat'1L dos 
Doputarlus, n. 72, do 1003, autorizando o 
PJ•osidento da Republica a abrit• ao ~Uniste· 
rio da Fazenda o crodlio do 4:48~$500, aup· 
plomootar :L voJ•ba n. 10 rlo art. 23 da lei· 
n. 831, de 30 do dezembro do 1001, para o 
abono do s~stas o serões a que teom dit•eito 
os OjJCrarios da Casa d1 Moed~. 

Ninguom pedindo a palavra, oncor;·a·so a 
discussão. 

Posto a Yolos, ~ :tpprovado o artigo, sah·o 
a emenda da Commissiio. 

O Sr. Coelho e Onmpolil (pela 
m·rlc1l<)- St•. Presidente, pedi a palavra 
simplcsmonto pa1'a communlcar ao Senado 
que dentro do poucos dias a Commiss1ío de Postu a yotos, rl appro\'ada ·a emenda, as· 
Legislação o Justiça ttpt•cscotat•:\ o sou pa· sim CJnceblda: . . 
!'OCO!' sobr~ o projecto do honmdo Scoadot• Onde so diz: « snpplemonlar etc., atrl o 
pelo Distrlcto Fedoml. fim>-·diga-so: «e~traordin~rio>. · · · 

Nos tas condir;õos, pedi!• ia a s. E~. que , , . . ~ . · . · · • 
rotiras.so 0 squ roquortmooto E .1 prJpostç.to, a.sstm ~mond.Lda, adopta 

. • 1 da o possa par:1 3• dtscussao. . · 
0 Sr, DnJ•atn Rlbejr•o (pala LlCllNÇA A. ,JOÃO DA MeTTA MACEDO 

OJ'flcm ) -Depois da dcclat•oção do honrado 
t•olutor da Commissfio, retiro o meu :·o~uut•i· 
monto, pedindo, porrlm, a S. Ex. quo intor· 
venha cJm a sua autoridade no selo da 
Comm issüo p:1ra quo o pnt•ccm• soja apre· 
sontatlo o mais breve passivo!. 

ORDE~l JiO DIA 

CRillll TO SUPl'Wl!Em'AlL DE 25:0008 A VER DA 4• 
. DO AWr. 21 DA T,TU N. 057, n'E 1002 

Enh•a om 2' tliscuRsi.o, com o pll'Ocer fa· 
vomvol da Cómmis>iirl do Finanças, o art. l' 
da proposlçiio da Canmrn dos Deputados, 
n. ~o .. de 1003, autorizando o Pt•osldonto tia 
Ropubllcn a ab!-ir ao. Ministorlo da ln· 
dns1:rin, Vlar,iio o Obras Public:ts o crctlito 
' 

Entra om 2' .discussão, com o parecer fa· 
voravol da Commis!ão de Finanças, o tlrtigo 
unico da Jll'oposlção da Cama,·a dos Depu· 
tados, n. 75, do 1903, outot·izando o Pt•osi· 
tlen1.o da Republlc~ a concoder um anno. do 
licença, c"m ordenado, "Joiio da Muth Ma· 
cedo, ajudante de· ostaçiio do J• classo da 
IMrmla do Ferro ContJ•nl do JlJ•azll, cm pro
I'OgaQão daquolla cm cujo goso so acha, Jlnru. 
lt•atat• do sua saudo. . . 

Ninguom pedindo a pola\'l'a, oncorrn-so a 
discussao. 

Posto a votos, il u.ppt•ovado o lll'Ligo om 
oscrutinio secreto por 29 yoto:l contt•a qua· 
~o. . 

E' o. preposlçiTo adoptada o passa para 
s• discnssiio' 
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O Sr. A.. Azeredo (pela o1·dcm) 
requer dispensa do lntorstlclo p~ra. 11 3• dis· 
cussiio d~ proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispenstl. 

!'RETE:\ÇÃO ·DE LU!Z JOSl'' ~!01\TE!RO 

Enlt•a cm discussão o p:n•ocet• n. 12·1, do 
!903, da Commissiio de Finanças, opinando 
quo so,ia indefct•l<la. a petição om quo Luiz 

.Jostl Montoit•o, so:vonto da lntondoncia Go
ra! da Guerra, allcgando ter mais do 35 ,an· 

, nos do sorYiço o aclmr-so impossibilitado do 
continuar a trabalhat•, requer <(UO soja dLs
ponsado do serviço, porcebondo a dilll•ia que 
o Congresso. at•hitrnr. 

Ninguem pedindo a palarra, oncerra-so ti 
discussão. 

Posta a ,·otos, ú approvuda a· concluslio tlo 
parecer. 

O Sr. Presl<lente -Está esgotad~ 
a materla du ordem do dia. 

Dnrel a palavra nos Srs. Senadores que a 
a queiram ~ra nssumpto de exped10nte. 
(Pausa, ) . 

Ninguom psdiudo a pulavm, vou lovttntur 
a sessilo, dosigu~ndo pam ordem do dia da 
sossilo seguinte: 

3' discussão da proposição da Cnmnm dos 
Deputados, n •. 75, do 1~03, autoriz~ndo o 
Presidente' dn' Republlca a conceder ntn anuo 
de liconçu, com ordenado, a Joiio da Motta 
Macedo, a,judnnto do ostaçiio de l' clnsso da 
J~stmda do Ferro Conlt•al do BriÍzil, cm Jll'O· 
rogação tlaquolla em cujo goso so acha, para 
tt•atar de sqa sande; · 

3' discussão da proposição d~ cámnra dos 
Deputados, n. 74, do 190:1, autorizando o Pro· 
sldenta da Republica· a 11llrir ao Minbtorlo 
da Jus1.içLt o Negocias Iutct•lot•es o credito ex
traordinnrlo do 8:000$ pn1•a premiu e im
pressão da obra. que pt•etondem·, publicar os 
lentes da Faculdade de Morliclntt do !Uo de 
,Janeiro Drs. Miguel do Oliveira Couto o An
tonio Augusto ue Azevmlu Sodl'tl o lndomni
znçito uo Dr. Vicente do Souza, lento do 
Externato rlo Gymnasiu Naoimml, pam a pu
blieuç[o do >OU trabalho- Rcslilaiçao d11 
pl•ot~mwitt lat~nn; 

3• discu&siio da )Jroposlçiio da Cnmnru dos 
Deputados, n.. 70, do !Vll3, ltulorizaudo o 
PJ•osldento da Ropullllca a nhl'lt• ao Ministo
rio da Justiça o Nogoclos lntol'iol·os o ct·odlto 
extraordlnnrio do 17:250$, sondo W:250,~ p:tra 
indemniza!' no Dr •. !mio \'ioh•ot do Al'nujo, 
prol'ossor. d~ Faculdndo do Dh•oito do RocÚ'o, 
aa despoza com. a . impresfio dns obras - O 

OodifJO Pe11al lHICl'Ji/'eitrdo- c -A Rcvisi"i'J 
dos 1 1J'oce,~sos flenwu-; o 4:0008 pn.ru. p:t~ar 
ao mesmo ns premios <[UIJ lhe for·am arhitl'a
dos por o;ses trahailtos, tudo tlo eonlbt•mUado 
com os arts. 35 o 3G do Codi~·' ilos InsGitutos 
ilo Ensino Supot•ior o Socnudario; 

2• rliscussfLo d<t Jll'Oposir;ão da Camara dos 
Deputll.dO~, n, 2, tlo IOO:J, reguln.udo a ex~ 
pulsão do ostt·angoiros do parto ou do todo o 
torJ•itoJ•io n~cional. 

Levanta-se a sessão t\ I ÍlOJ',\ dn, tarde, 

72' S89SÃO 1m 8 DE SETE)!Dl\0 DE !003 

PJ•csidtmcht do s) .. ..1jfonso i'tJaHa 

A' moia hora dopoi.: rio melo-ditl,nbt•c-so a 
SCgst\o iL quo concot•rom OS St•s, S'nadol'CS! 
Pinhoh•,, Maêluvlo, J. Cntnnda, Costa Azo· 
Vorlo, ,Justo Chormont, :-Jannol Bar:tta, 13cno
clicto Lei te. N ogucim Pm•an:tgmt, N ugncir•tt 
Accioly, Joiio CDl·rloil'O, Almchlct ll:lrroto; 
Vit•gilio Dn.muzio, C(eb Xunc:-J, L:tm•o Sodrú, 
Baratrt Rib3iro, 1'homrrr. Delfina, Vrtz do 
;,(ollo, Folici:tno Penn:t, Ut•b.tno do Gonvêa, 
.Joaquim do Sou7.a. lluth'i~uos .Jardim, illo
tollo, Viconto !\!achado, Urazilio da Luz, 
Gust:wo Richard, F..tipp:J Sclunirlt, Julio 
Frota o R:ttnit·o Barccllos (2i). 

D;ixam do compnroe.ot•,com caus~ pll'ticipa
da, os St'.~. Alberto Gon~11lves, Nilo Po~ 
çnnhn, Hcnl'lquo Coulinho,Constantino No
ry, Jonathns Pedrosa, Pae.~ do Corvnlho, no
mes do Cust.t•o, Belfot·t Vieira, Pires l'ort•oira, 
AI varo 1\lendcs, FcrJ•oh·a Chctl'es, .JosG Bm·
nnrdo, Pedro Velho,.Gamu o Mollo, Alvaro 
Machado, Rosa o Sil1·a, Hercultmo Bandoil•a, 
Sigismundo Gonçnlvos, 1\lrumol Duarte, 13. 
do 1\londonço Sobt•inho,, Ol,rmpio Campos, 
1\laJ•tlnho Garccz, Coelho e Campos, Al'thm• 
Rios, ltuy Barbosa, Siqucirtt Lim<t, 1lurtins 
1'orros, Bucno Hl'llndão, Lo·pcs Clmvcs, Fmn
cisco Glycet•io, Alfredo Ellis, .Joaquim 1\!ur
tinllo, A. Azct•octo o lloroilio Lnz (31). 

E' lirltJ, posta cm 1llscnsstío o som doiJnto 
nppt·ovada a neta dr1 sossKo autoriot•, 

O S•·· 1' Sec••ct:u·io drí conta do 
SO"UilltO p 

'rclogl'ammas: 
Do presidente do Estndn do Sorg110, do 7 

do cot•t•onto, comllltlnicanrlo tm· sido inst:1l-
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ln.lla, a 2a sessão ot•Jin:tria da 'QI\ JoglslaLura 
d1t A~somblila do J~st:ttlo.-Jnteimdo. 

mont, !ova aos Jimitns dos mumlot< conho' 
cirlos o nomo do B<•n.zil, intngralizando·l~o a 
gloria da. n:wegaçã.o u.ót'Ott, IJo pt·osiuonlo do Estado do Coar:l, d11 mos· 

m:t dat:t, enviando cnngJ•atnlaçúos poJa 
gr:mdo tlata commomorallvn da indoiJondon. 
cia d<t noss:t patri:t.-Jntoirado, 

\'OZI~S -Muito IJ.om. 
O Sll. llAilAT,\ Ruumw-Sim; q11o si <lo 

c:tos \it•ou Dr.us o mundo, Jazendo pJ•imciro 
a l11z, quem sabo quo mundos novos vorá 
ollo ~ttil•audo nus espaços, afogueados pelo 
sol11 

Do p!'osidonlo do Estado do Minas.Gcracs, 
da mesma d:ttlt, o .viando J'olicitaçüc.~ poJo 
Jhusto::;o n.nnivor.':l:tt•io tln. nossn. omancipaçüo 
politica.- Jntoit•atlo. 

Do prcsidcnl.c do Estado do Coy11Z, 1!:1 
mesma dn.t,a, congJ•atuln.ndo~sn pcln gL·arulo 
dnta qno a Nn<;ão Jhmilcit•a eommomora.
lntoit•!ulo. 

Do pl'Csidonto du Estado tl:t l':trnl1yba, <la 
me:Jma d:~ta., o·nviundo congt•atulações poJa 
lcgondaria dut11 da_ no$sa ptttria. - lntoi· 
rado. 

Do Sr .. Josil Rois, pl'o>idonto do Syndic:tto 
Assucal'eiro da Bahia, do 5 do corronto, 
assim concebido : 

Solicito intol'vonr;iio Prosidcnto Sonndo 
pm·anto esl.o no ocntido projecto Jnodi-
1lcat;üo ca.botagom nacional consignar cx
lll'css:tmonlo n1tVlos estrangeiros omquu.nto 
gosarom fttvm·os não poderem augmont.a.I' 
J't•etcs portos r•stl':wgoi!'o", ospocwlmcntu 
Portugal, assucar, fumo, cam, cacúo o 
Ministt•o Extm•iol' obtm• Portu::::tl · 1'1·anca 
ontr•~dn. mercadorias Bt·àzil, igual nações 
mais faYot·ocidus pt'oductoras hotm·rubtt. 
lia upgonciu nostos podidos. nflm po
t.lerem' J.JCSI.i1 s:lt't•u romotccr as:;ucn.r Purt.ugnl 
cujn. Jli'Ol•ttgttnda ícit1t Ot·. Zoforinu Can<li.!n 
foi muit.o bom !tcucH:t norto p:dz. PortnKill 
consonw t1·int:t miihüos kilus nssucar, suas 
calunias npom1s J'ot•nocom 1.5Uu.ouo, rc· 
stu.n~o . ., ymizes hotarraLa. EstiL fJxpurLaçii.u 
SCJ.•ia su(Ilc.unto CfjlliJibl':tUll, /JlCI'Cadu ln•azi
!Oil'O, vosstt solicitude.- Intui t•:td!t. 

O St·. Almeida Da••rcto (srrp. 
Jlfcnft\ .~erv(mfo r/c :Ju Seel'ulrll'ill) rloclai':LIJUO 
não Jm lll1l'OC0l'OS, 

I~ quo mundos :tb!'iJ•;t nos dominios tia 
scioncin o ria civilização, como tu•bitro da 
paz, poln concordia dos povo.s e pela conft•tc~ 
tcrniztu,,1io tltc hnmanidado! (Muifo bem.) 

Pol' pouco quo so J•cllicta, St•. Prosidonto, 
sobro a conquista q11o oxnlça osso glorioso 
braziloiro, vacilln a imaginação doi10te da 
temel'it![tdo do sou ar!'ojo, para curval'-So o 
ospit•ito poJas auduchs do snas convlcçõos. 

São o.~ milagres da soioncia! 
Dumont, tomcr:trio o ttll'o11to, a escalar o 

céo sob os olhos do l'aJ•iz nssombJ•ado, r.l
lcmbl'tt Pasteur commovido o tromulo a at~ 
frontal' a tuoJ•co fttzcndo ~ pl'imoira vacci· 
nação dtt raivtt sob as npp:chcnsõa.\ vascli· 
!antes do universu intoiru! (•lluilo be111.) 

1\' qno, de <!poca om <!poca, do sccnlo om 
scculo npparooom dessas pJ•Jdostinurlo~ quo 
:tbt·cm aos povos novos hori~ontos o a.! tcmm 
o rumo dos tlostinos humano~ I 

O que furú. Santos Dumont para o futm•o 
niogucm podm•ó. dizer. Quo problomanosol· 
vel'ú, quo incogn!tas doscobril'n .... Ii' o mys. 
torio do rlcotino? Mos, todos nós s:tbomos j1i, 
como sabe o mundo, o que o !la f,,z : !tnmor, 
r.alizou-no~! B, ,insto ú, pol' .Isso que, signitl
cttn<lu-1 hc os homonn~ons da nossa gmtldão, 
lho onviemus os pt•otostos dns nossas ospo· 
t•ançus nn sua portillaci:t o tia nossa confiança 
no sou in von t,o. 

Nilo soi, S1·. Prcsidunto, si porventura 
li'nnsgrcdit•oi pt•nxcs do Sanado, corn ·o ro· 
IJUI!I'imcnto quo vou sujo!ttcr á sua conside· 
ração ; si pot·vontnrtt as oo~pnmõcs tln put.rio· 
tismo o os movimmHos do. scn)imenl.o 
nucional lorflo nqui i·egJ•as poJas qtmos se 
dO\'ltlll p:tlllltl'. Soja 01/ nno, sujeito il !lpro· 
ciaçlio do V; Ex. u ponsamonl.o <1110. mo 
tl'onxo tt tribuna o <1uo il o do podir a 
V. llx. quo consulto o Senado so c~tudento 
~11o tio so11 seio so nomeio uma commissúo 
ptti'lL levm• a Sa.ntus Dumont, com ttS nossas 
tolic!La\'ilo~ pul!t · SUIL bôl vinda ao solo d~ 
ptctl'ia, o~ pJ•otostos dos nossos applausos, o as 
m:uliJ'c~la;üos da nossa admit·;;çúo I 

O S1·. Bm•:tln Ribci••o (>~~ooi. 
rll1~1tto tlc at/e1lçlio)-St•, Pro:~i{lonto, vom do 
longo, vem do muito longo Santos Dumont; 
''em dos espaço,.;, JlOl' onllo, nntos deUo, só 
caminlmrn.m com tli t•ccf;Õ.o CUl'tciJ'lL o pt•ct.fi &:t 
OS /':tioS do sol O OS rii/UÕI'CS telllOJ.'OSOS d:t~ 
tomjlostados. Pot• isso J'az.su do. luz !L liuu<t 
com quo o dostinu o du.<ttwou da hllllmtlid:tdo 
PIU'n. n. admir:v;iio !los :-cculus, o seu nolllc 
l':lZ·SO dcS l'Uidos do :LJllll<IUSO UIIJVúJ',S!ÜIIllO 
O ViU SUSJlOilSO IJIJLI'O tt tOI'l'!l O O COO, Oll] 
demanda do inllnlto I 
. Algnma cousa Jm tlo lnspit•aç1io divina na 
concujJçiio que, iHunot•tal!zaudo Santos Du· 

O Sr. Pl'OMidcnte- V. Ex. dovo 
mun<lat• o sou roqum'illtüUlo por oscripto o 
<lcslgnanrlo o numoro dn Sont~dores 11110 do· 
vom compot• oss~ commissKo, 
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.Vem :i mos11,, ú lido, upoiatlo o posto om 
discussão u sognin to 

1\EQUK!tll!I~NTO 

tas, do pons,mcnto o do sentimento com 
t,oú:t ~ n:tçli.D, do f[IIC somo< :tf[ui lo;rit.imos 
roprosont.anto; o int.et•prot.os em todas as 
OCe'LSiiios. 

Sauú:11lo om t.odos os grantlos centros rlo 
Roqneit•o quo · so nomeie um" commissiio civiliz:tç1io d:t Ent•np<L •. coberto úo ~~,ppltmsos 

do lt•os rnembt·os put·a nprosont:lr :to cidadão n:t l't'anr,:t cnlb, f"steJaúo na Ingl:n.ct•t·n, l'o· 
Santos Dnmout, ont nome do Sen:tdo Federal ct~bidu n acolltiúu om todas as corpot•ar,ücs 
us suu.s congratul:Lr,õc.;;;,-Dw·ata RiUci1·o. ' ~CI:mtdleu;, pele sou o.if'ol'r,~O ton-~z. poJa sua. 

PCL':oJ{I\'Ol'anç~<L p:Lra soltlçã.u do ~l'il.ntlo pro
.· O Sr. Lnuro Sod1·ó-Sr. Presi· bletmt,qno tom pt·ooccnp:t<lo tanto.< ospil'itos, 

sulcnto, occupo no<t:1 Casa, JIIH' honm minh:t enchendo t:LOt:ts alma.s dut•anto tio l:trgo 
o lo!(nr quo me foi tllllt'OIU/0 polu voto livre: tempo, SnlttOS Dumont urro pu lol'ia dei~lll' 
CRponl.:tnoo c soh:n·:tno uos mau~ concitladitos ,[o rccobm· <Hjtti os applausos o :ts ben~iios 
c _coL·rollglom~t·ios poHticos, mns arpli agorrt com rtuc o coiJt'iu o. NHf;ii.o ln·aúleit•a. 
nao fallo sobro o assumpto qne me cl~<unrt.rt E' ,justo, pois, c a.s:!im o ontondo, qnn o So
:ditonçfío. como clllLilm u. tlu todos os ln•azi- IHLtlo su as::;ucio a os:m$ domunstraçõO::l tle es· 
loiros, não 1\tllo como ropt•cscu\untc do Di<- cima; ,·, jus~o t[ttC o Sona.do uô um publico 
\t•icto Fotloml no Sen:tdo llr:tzlloit•o, E•u tcstomuuho, de quccompl'chcntlo o valor o 0 
mim u quo vibt':t ó a fibr:t ún ]llllt•inlismo; nlc:tnce doss:t oht·n ingonto, qtto recomrn~nd:t 
f~llo, nesta. h~ra, como bmúleil•o, pot•que á cstim:t public:t, por toun parte, o nome do 
stpto cm mmh almu os mesmos sentimentos nosso p:ttl'icio. 
quo onchom :1 ulm:t do todos nós, no moment~ om que piz" o solo d:t nos'" p:tlrüt, o nosso 1\llo segtui n.inúu, podo·So dizet•, pela sonda 
compntricio, por todos os titnlos nol.avol, por onrlo,:tind:t hoje, paira o espirita de Bllr· 
filiO l:t no ostra.ng-oit·o lião n.Ho lovon o nome tholomtln do Gusmi1o,nbrindo ao; lat•;,r<ls ·vol~o .. 
tia nossa úJrra o·tunttL numcatf:t dou tt noss:t das pot' ondo tantos Lilm irlo. 
pul!'ia, ~lo,·.nntl~·n, l'olo sou csfvrçu, pel:t sn:< P:tra. niio c i t:u• onLros; .lombt•at•oi ttponas 
dmllcttçao tL sctoneut o pela pot• . .;ovora.nQa o nomo do num cunterJ•a.oeo .Julio CcSal' 
com qno l'e:tlizun os;a obt•:t quo h" do im- Ril>oit•o do Souza, qtte tt·ouxo o concurso do 
mortnliz ',l' o sou nomo. <eu trabalho, o tlu su:L intclligcnci:t ao pro· 

l~n tl'llzi:t, Sr. Presidente, o propo~ito do, .h~mna quo, amua no p~e~onto, de>ttfia ;t acti· 
pôt• minha voz t:tmbcm, aqui, ao sorvlr,o Vtdatle de todos os espmtus f[UO lt~butam 0 

dessa. Cri.2JSa quo hontom .co[]grogo11 toúit uma que pcns;tm,. o Augusto Sovoro, cuJo nome 
po!mlttçao, quo so Jovanr.ou, num n•omito ,10 tlc.ou .eseulptdo no rol tlos m:myt•cs d:t 
on husiasmo, para lançar brat;ndas do n0 ,.08 <ctoncm, porqt~o !ovou " coopet·ação do sou 
SJitro o comp:t\t•icio omerito que regressou osfol'ço it s~luçao dosio mosmo problema que 
ao seio rln nossa Pntria vom, do tno longn data, canoundo tantos 

Não foi do corto um~ d~moostraP[O 1ll1 c;piritos luctadot·os. 1\, ~ind:t tÍ:t hora pro· 
]lopulação dosto Distt•icto Federal. Ali.' 0 qttl soo to, P~l~ mosmo cummho vão indo, t:tn· 
litl/ava. ora a propt•ia. alma 0·11cion~l. arms· tos brnztlotr,os om rl~m:tndtt rlossn conquisl.u. 
t:ttl:t por este sentimento 1la justiça 1, 1:ontlot' que h~ do unmorttthzat· o nome do Bmzii, 
n.m pt·oito do homenagem ao bonomet•ito Ui'<t· lmmot•laltzando t:wtos dos sous filhos. 
ztloiro quo t·ogros~avu ao sou paiz, cobot·to E<!, .do a~cortlo com osto mou modo do 
do )ouros conqutstatlos nas Iuttts' na sei- son~w, tt•azt:t, pat•as!!b.uor.tot• :l apreciação 
onc1:t. úo ~anado, uum moçao, p:tr:l n quui podiri~ 

Eu n1io tomut•.iu 11 p~l:m•a pttra podir quo seu voto do :tpprov:tç[o. 
d:st~ Ca.s~ part1sm tumbom uma domonst1•a.· g passo a lôl·:t: 
•;ao do ost1ma. o um l.llstemuuho úo :tpt·o~o ao ·. . 
nosso glorioso comp11triota, si 0 t'tJitio tl:t « O So~:tdo. da Rupubhca. applaudo a 
tlomonstt•açiio quo cu tlnim concoui'lo não obt•a do sctoncn, qno ler. do notavol brazi· 
divot•gisso dl\ quo concobot•a 0 illustr~ Sona- loiro AI!Jorto do.; Stmtos Dumont, nm po· 
•ioJ' 'ruo mJ pi·ocrulou, occtlpando-so do383 tl~roso t:mtor do progt•csso o dtl civilizn
ussumpto. çao lmman:t o tLssooitL·So ao jubilo dll Na· 

~~u entendia. quo nosltl Cttso. nilo dovol'iam çiio, n,o ver restituido no soio <ht Pntt•it~ o 
dotxa!' do se roOoctir, om um ocho do symp·t- tlllto tllustro o bonomorlto quo, longo dolln, 
thia, 11s nccl11maçõcs quo ló. /'ót•:t, !tonto~. tnn!o n ongt•antlocou o nobilitou.•(Uuito baJJI, 
ocho,u•am poE tod11 p:trto, Bu ont.ontlin quo Jl•<~to bem). 
o Senado nao tlovori:t llcnt· indill'orontO' 1\nvio " moção" v. Jo:~ .. St•. Prosidonto. 
autos, no contmt•io, dovot•itt tl:tl' mostms pu: :tOm tio f[Ue " suhmott.:t :l considot•a,;ão do 
b!tc:1s o oloquontos da su" ltnt•moui:l'tlo vis· Son11do. 
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310. ANN AES DO SENADO 

------------------------------------Vem <t ~los~ o 6 Jid<l.n se~uinto 

O Senado dn. Ropublica. applando a obra do 
sciencin. quo foz do notava! bt•azlloiro AI· 
bertó Santos Dumont. urn podm•Jso fautor 
do pl'llgt•osso n !la clvilizn.çfio humana. o as-lO· 
cia·so ao jnl•ilo ela n<L\•ãu ao ver• restitu.ido ao 
saio do L'attü o filhu illustro o benucnorito 
que longe, d .. lla. i.anto a ou:;randeeou o nobi· 

· litou.-Lam·o Sorlc·d. 

O IS1·. Presidente -Não sondo a 
moçuo incompativol com o Regimento, vou 
submettel-<~ a apoi:.mento e pót• conjuncta· 
mento om discussão com o J•oquorimento do 

· St•. Senador Barata Ribeiro. . 
E' apoiada o po~t:t, om discusslio com o 

roquorlmouto rio Sr. Sonadur Barat<t Ri
beiro a moção do Sr. Senador Laura Sodré. 

Ningucm podindó 11 palavt•a, oncm•ra-so a 
discussão. 

O Sr. Presidente- Havondona 
Casa, aponas, ~7 Srs. Senadores, llca adiaua 
a votaç~o paro. quando houver numoro. 

ORDEil! DO DIA 

~ICENÇA. A JOÃO DA MOTTA !!ACEDO 

Entt•a. om 3• discussão <t pt•oposição ela Ca
runm dos Deputados, n. 75, do !DO~, autori
zando o Prosidonto da Republic;t o concodot• 
um ao no do licença, com ordenado, a. João 
da Motta Macedo, ajudante de estação de 
1• classe da EsLt•ada de I'et'l'O Contml doBra
zil, om prot•oga.çiio t!uquolla cm cujo goso so 
acil:l, para tratat• do sua saudo. 

Ninguoru pedindo 1\ palavm, encorm-so a. 
discussão. 

A votação fica. adiada pot• falta do numero 
loga!.' · . 

l'IIE~!IO AOS DRS. ldlOUeT, DE OLIVEIRA. COUTO 
lll ANTO~!O AUGUSTO DE AZEVEDO SODR~ 

Entra om 3• discussão a. proposição da Ca· 
mnm dos Deputados, n. 7·1, de 1003, autorl
zu.ndo o Proslrlonto du. Ropublica a abrir aó 
Mini~terlo da Ju8tiçíl o Nugoclos lntol'ioros 
o Cl'oclito oxtraordiuario do 8:fl60$, pam 
premio e impressão da oura q-ce pretonrlom 
puulimu• os lontos da Faculdade <lu Mr•dic~na 
do Rio da .lauoil•o Drs. Miguel do Ohvoir<l 
Couto o Antonio Augusto do Azevedo Sodr.O 
e int!omnização 110 Dr. Vloonto do Souza, 

lonto do Extet·n~to dó Gymnasio Nacional, 
poln publica<;ão do sou ,trabalho -Restitttiçi!a 
da Jll'OJI1mcia latina. 

Ningnom pedindo a palav:•a, oncorra·SO 11 
dl~cussão •. 

A votação fica adiada por falta do. numero 
lega.!. . 

lNDm~lNIZAÇÃO AO DR. JOÃO VIEIRA DE ARAUJO 

gn tm om 3• discussão a proposição da Ca
marn dos Deputados, n. 76, do !903, nutori· 
zando o Presidonto da Ropubllc<l a abrlt• ao 
Ministorio da Justiça o Negocias Interiores o 
ct•cdíto oxtraordinario do 17:250., sondo: 
13:250$ para indemnizar o Dr •. João VlciM 
do Amnjo, profesSO!' da !'acuidade do Direito 
do Recito, d~ dospeza com a impressão de 
suas obJ•as O Codigo Penal !nte1:Pratado a 
·A lleviscro das P1•ocessos Panaas, 4:000$ para 
pagar ao mesmo os premias que lho foram · 
arhitrados pot• ossos trabalhos, tudo de con- · 
fot•midado com os arts. 35 o 36 do Codigo dos 
Intitutos ·do Ensino Supot•ior e Secundaria. 

Ninguom pedindo a palavra, oncorra·se ~ 
discussão, 

A votação fica adiad$ por falta do numero 
Ioga! . 

EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS 

Entm em~· discussão com o subs!Hutivo 
olforocido pela Com missão de Justiça e Legis
lação, o art. 1' d~ proposição da. Camara 
dos Do]mtados, n. 2, do 1903, regulando 1t 
oxpulsão do estrangeiros do parto ou do todo 
o toc·ritot•lo nacional~ 

Ninguem pedindo a pal<wra, oncorra·so ~ 
discussão. 

Entra om discussão o art. 2". 

3 ISr. VIcente Mncbndo(·) -
Confesso, Sr, Pt·csidento, que tt·a.ziu. o intuito 
do podir o adiamento d,osta discussão, atten
dondo t1 importancia da mator!a do pt•ojocto 
submottido ll. cons!doraçiio do Sonado. · 

lofolizmonto, como v. Ex. vlu, não houve 
numero, nem para votarom·sJ as indicações 
aqui apresentadas pelos holll'ados roproson· 
tantos do Dlstrlcto Feloral, noin pam a vota· 
ciio dns mat.et•ias constantes ela crdom do dia, 
cuja disoussíio fol oncort•a la. · · 

A falta. do numero impossibtlila·mo elo apre· 
sontilr roquOJ•!morito do adiamento, pot•quo, 
mn8mo quo Coado submottido'a di8CU8sào, não 
pouo!'i~ ser sublnottido ao voto do Sonado, 

(')Esta dhOUI'~O 111~0 fot rovl~;\o po!o on.dor,: ' [• 
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o JJUmoro do SonadO!'OS presentes na c~sa, 
do aeeordo com o Regimento, é sull!cionto 
put•a o doba to das maturi"s constantos du. Ol'· 
dom do dia; mas V.~x. comprobondo,S!•. P re
sidente, que n[o é om um dia santificado 
pela ig,·o,ia.quanJo so volta das festas oxtraor
dinartus homem t•eallzadas para J•ocopcão do 
um cminonto br:.ziioiro, quo so pódo entrar 
no O>tndo do ma~Ol'ia como osta. 

porioms do ordem publica o tt•anquiliidado 
mcional podem reclamai' lois como osltt. 

O pt•ojocto da Catnam f'uí vasado nostes 
moldes: o attontado praticado por cstran· 
geiros donko do torrhorio nacional, que ti· 
VOI' ou to mal' Cltructor político. 

Sr. Pr•osillontc, o subsr.itutivo do Senado 
assignado pclll· Commissiio 'lo Logislur;ito o 
.Jnstiç•t entendeu quo não omm su!llcientcs 
os c1•imes con tt·a. a soguru.nçí~ fií~Ctuna.l, os 
ct•imos do 01·Jcm publica, P'•l' assim dizm·, o 
foi buscat• os crimes communs, f'azondo-os 
intorvir om l'Olnção ~ subomnht nacion:•l. 

Em tudu o caso, venho •lizcL" ii~oi,·amonto 
ao Son•1do o quo penso sob1•o o momentoso 
pt•ublcma, agora ontrcguo ao estudo do Con
gt•osso. 

Roalmonto, ha muito tampo l'oclamava 
uma medido. a opinião nacional, bom orion
tndl1 o ordoil•a, om relação á,q condições do 
rosiJenciu. do ostrt\ngoh•o no torritol'io nu.· 
cio na!. 

Não se limitou a Commissão do Justiça o 
Lo"isluçüo li ir procurur só monto nos jul
"UU10ntos dos nossos tribuntLcs elementos 
Uccossu.rios ú. oxpubião do cstra.ngciros, foi 
robuscat· tambom nos :n·clllvos dos ll'ibunaes 

Como bem diz o relatot• da Commissiío 
rtuo apresentou um substitutlvo ao projecto 
om questão, diversos paizes toom cogitado 
dos to assumpto o um ilcssos paizos quo esLli 
nas condições do nosso, porque é paiz lmrni· 
granlista-a Republica Argentina- h:L tros 
annos que tr:Ltou do fazer um'1 loi, chamada 
do rosidoncltt, cm rolnçào (L situação do cs
trang.oiros no seu territorio. 

Essa -lei; acoimada do anti·liboral, de con
tJ•aria aos Pl'inciplos republicanos, era, ou
tro tanto, um:1 lei quo attend(a a todos os 
principias liboraos om relação no Msumpto. 
Aind11 o anno passado foi preciso quo a Re
publica Argentina modificasse alguns pontos 

. dessa lol, pJr•tUe necessidades do ordem pu
blica recummendavam medidas mais onor
glcas. 

Eu, Sr. Prositlcnto, dou francn.mon t3 o 
meu apoio, votq pelas medidas que om roia· 
ç[o a osto assumpto quizm· tomai' o Con· 
grosso Nacional; acho quo foi ron.lmonto uma 
hJUa inspü•nçiio il•-so at•rancat• do :trchivo 
das Commissões do Son.do o bollo projecto 
ap ·osrntado na Camara dos Deputados pelo 
Sr. Modotroo o Alhnquorquo, pam trazel-o 
ao debato no momento cm quo isto póao al· 
tamcnto intoi•essnr ávida politica do paiz. 

S1•. Presidonto, faço um ligo iro rotrospe· 
cto do assumpto. · 

Como tivo occaslíio de dechtt'al', niio vinha 
p1•oparado para entrar largamente agora no 
debato.do assumpto tão importante; mas, :t 
pt·i moira vista, pel:t stmplos loitun que !lz 
ilo projecto, pnroco-mo guo muito proforivol 
m·~ o projecto apresentado na C~lmll!'a c quo 
al11 ti•ans1tou QU<Isi som discussno no substi· 
lu ti vo o!fot•ecldo pela Commi~s~o do Justiça 
o Loglslllciio do Son•tdo. 

VIII p!•ilwipio superior, Sr, Prosidonto, 
do v o dccerminar a dooi'otação do lois como 
esta, lois quo, coatiJrmo nind11 hoje ii em um 
jornal diario, são consideradas como atton
tados 11 princlpios liberaos. Só prlnc(pios su· 

ostrangcit·os o llprcscuüt-nos u noticia do 
condomnaçõcs pol' crimos communs para 
dotet·mintLl' "' expulsão do ostmngeiros do 
tol'l'ilorio bmiilcÍl'O. 

Acho, S1•. Presidente, quo isto ctuo serviu 
do baso á Commissão do Legislação o Justiça 
do Senado é um principio orronoo, attonta· 
torio aló das idéas libomo~, o contraJ•io á 
fórm:1 do govc1·no quo auopt,.mos. 

Por e1·imos com1nuns, S1•: Pt•osidento, não 
ll licito o dcstol'l"o rlo clomontos quo aqui 
cho•am ·para o trabalho, sondo corto que 
muitos delinquem com justiflcutivt~s e com 
escusas mui to l'a4o:wois. . 

Que importa, Sr. Presidonto, quo o ho· 
mom: tonha commottido deus. dGlictos, tendo 
ao libertado porante as autorhli!,dOs julgado· 
ras do P'liz, si taes deli~t~s nao at~ontam 
contra a ordem e a tranguiliidado nac10naes~ 

E demais, S1•, Pt·osideuto, estaboleco a 
Commissão do Justiça e Legislação do Senudo 
um principio perigoso, dontl'O .d~ qual p~lloi? 
so pratica~· todu.s as porsogu1çoos poss.IVOIS 
no sentido do expulsar do tot'l'ltorio naciOnal 
um ostrangoil•o que concoi•ro para a vida da 
nossa lavoura, quo concorro pat•a a vi.la das 
nossas industrias com um elomonto podol'O· 
sissimo-o trab~lllo, 

Si o. Commissiio do Justiça o Legislação 
queria principio tão estreito, baso tiio cir· 
cumscripta para rlaboru.ruma loi que l'ogulo 
a expuls[o <lo estrangeiros do tcrl•itorio na• 
cional, sujeitando-os aM aos crimes. consi· 
dcrados communs, do via comoçar por espe
cificar quaos ossos crimes communs quo 
podum Rl'ffilll' o Governo da autoritlnde de 
expulsar estrangeiros. Como os tá, pol' crimes 
mínimos; pot• móros ferimentos !ovos, tlca 
o Governo com o direito do expulsar do tor· 
ritoi'io cstt•angoit•os, muittts vozes um !lo· 
mom j~ radicado ao solo polo trabalho, j~ 
t•adicado á nossa Patt•lu. polu. fllmililt, 

0 SI\• METELLO - Mas osiU. dispOSiçãO. 
figuru. nu. proposição da CamM·a, 
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0 Sn. V!CENm MACIIADO - Figut'IL, 
O Sn. M"TELLO- MtLS V. Ex. osttt dando 

11s razõos pot· quo prolot•o tL propJsiçiLo da 
Gamara ao substituth•o do Sonado. 

0 Sn. V!CEN1'1~ MACIIAOO- Estou d:tndo 
ost11S razõos o doclat·ando que a pt·oposição 
da Camara ostabolouo pl'incipios mt!ilo mais 
libcraos. 

Sr. Pl'Osidonto, com a reinuitlonciiL om 
iloliotos insignificantes, quo pJuca ou no· 
nhuma inflnooci!L exercem sobt•o a O!'dom c 
a tranquillidudo public:.j, tlca o Govut•nu 
tLrmado do dil•oii;o do expulsar do tort•itol'io 
nu.ciona.l cstl'í\ng-oit•us. 

Agora, Sr. Prcsirlon!;o, vou l'esponJet' m~l~ 
mamonto ao aparto do nobr·o SJnador por 
Matto Grosso, uma"dtLS gt·antles competcncias 
juridicas dtL nossa cor]tot•açiio. 

Realmente, a proposiçiio da Camara caroco 
do-rotoquos o ossJs retot1uos são no sontido 
do tornat' claro o evidente quu sómonr.u pot· 
motivo de ordom publica, por crimo que 
alfocto tt segurança nacional tom int.oiro 
cabimento, ó pot•mittit!IL a expulsão !lo 
ostrang~iro. Do. contrat•lo, o mesmo incon· 
vonionto, o mo.jmo absurdo qu~ vqjo no 
substitutivo assignado poltl Commissão do 
Sanado, podol'-Sc·hi~ imputar i\ proposiçilo 
vint!a da Camara . 
. A Commissão tio Sennt!o, r1uerendo cspeci· 

ficar o crear casos om quo ILD Governo !'osso 
licito decretar a expulsão do ostt·!Lfi~oiros, 
ostaboleeou no§ 3", rio tLrt. 2', us seguintes 
caSlS-Vagabundagem, moudicida;lo o lo no· 
cinio compotontemonto voril!cndos. 

Pois bom, Sr. Prosidon to, si a Com mi'· 
são do ,Justiça o Leglslaqit.o do Senado on
tondou que tom.~ noccssillado neste § ::o do 
discrimlnlr os crimes pulos quaos podit~ u 
Governo dt~ RopubllctL ,iulgar·ao nutol'izatlo :L 
expulsão tlo ostt•nngoit•os, t!evori·t l'azot• 
igualmento cm oult•os casos, como so,iun o 
do crimo de roubo, do mor·to o o do homici· 
rlio praticado para t•oubo, o tLssim om outt•os 
ca.sosgra vissitnos om q uo a t•oinciJoncltL po • 
daria detot•minlr tliUI~ mo.lirla especial, 
· Mas umtl modidri !lo ortlem elovrultL como ~ 

11 d~ oxpuls'io do tm•ritorio naciomLI, rlont,r·o 
da nmpJltude do substitutivo do Som1tlo, am· 
plltudo assa que nico ú monor no pt•o,iocl.o 
vindo da Camarn dos Doputtulos. olllt[Uu llca 
o Govurno da Republica armado do um 110-
der extmordinario, não sol si so compot·tu 
com o csplt•ito libortLI das nossas itutil.uiçõos 
o com as nocossidados do p:Liz, q 111 ortroco 
sor povoado em sun.s axtonms t•ogiõJs, t.mulo 
par11 isso unicu. o oxclusivamonto o ostt•ttn· 
goiro quu impot•ta o o colono '1'10 proout•a 
para o trabalilo ngt•icoln. 
·.Em pt•inclpio achei fJitO ó :üLI'ibuLu <I<L ·so

bot•,mhl- nacional rL oxpuli1io tio osLraugoi· 

ros, mas ó preciso quo um pri.tclpio uuico 
prcSitltL OSSIL medida nas m:\o; rio Governo, 
ó o pt•inclpio dtL ordom publicn, ria anwn~• 
feita 1t sngtli'ILnça d:.s lnstltulçües. Por cri· 
mo . .;. communs, uão, 

Acho que bom ox:Lminado, o lilcto attonta 
contl'a di~poslçüo oxprossll. o taxatiru. da. 
Constitu içiiu da I te publica. 

A Republica nitu foz ri< lforonça no sou co
tligo JJJ!itico, nem na logisluçiio ordlnari1L o 
subsi iat•l:t qtmndu trutou rio comminllt' 
p·tUIIS pat':t os dollctos pt•aticados pelos ci<ltL· 
diios ostra.ngAiros o pelos cidadãos bl·aziloit•oH 
mttus 011 pelos cidallÜ.Ot:! ostr;mgolroH natu .. 
l'a.lizu.dos ln•aziloit•o~ ; croou, ntcnnrlou .;~ nma 
Hnica ospecio, n. rlus 'inrlivitluot~ quo delin
quem, que se tornam passivo; da upplimLçiLo 
tio pc~ms. 

A Commisslio do Justir;a o Logislru;[o do 
Senado ont.:mdou, porllm, quo ot•a preciso 
tornar bom claro que, pot• de!ictos communs, 
por!iu o Governo utilizar-se do uma especial 
o porigosissima medida, 

Eu. St•. Pt•osiriunte, divh•jo profundnmento, 
noiso ponto do vista, 1h honmda Cummissiio 
tio Jnstiç:~ o Lu,islaçõo, e não dou .o meu 
assenti monto complotu :w p;oojec:o vindo rl11 
Camara dos Ooputatlos. · 

Comucoi por tlcciru·m· o mo.:o por quo eu· 
tt•u.v:L ncsto assumpto ; csta\'a. coovencitliS· 
simo do quo niio IOI•iamos lwjo d~but.o S<j,bt'tl 
11 mat.oria, quo rl da mtdot• importancirL. 
Follzmonto, o quo tt•a.nsit~ agot•:t om ~~~ dis .. 
cussiio. ainda polortt ser o mondado om :l", 
a· ou pt·umotto liLzor ltu·go ost.utlo sobr•o o 
as.mmpto o expJr ao Senado os inconvonion· 
tos drL SI!IL adopçiio. Estou corto do quo o 
Senado devo reiJJctir muito, o, si quizcr 
acnutolrtl' os :LHos intm•es~os nncionaes, nãu 
vot:mt a iol, n~o vot.nrrt o projecto sttbo_l.im· 
t.ivo do dtL Cam:wa du.; Dopumdos quo, ttnt.us 
tio tntlo (.love·so consitlm•at• isso), vrml c:t·m~t· 
uma. logisl:Lçã.o üspocial om rol;tl;íi.:.> aos o~
tt•u.ngoil·os rosidontos no nusso p:Li1. o unut si· 
t.uat;ão u1iosa p:Lt'n os porlot•os ~a ltupublicn. 

Quuro que o Govm·ao. da minh•L Patria 
oxm•ça totius as attt•ibuiçõos de su:1 sob:J· 
ranitr, mas som so collocar om poslçiio 
otilosa o som uttontat· contt·au pl'incipio Jlbo· 
t'tll estabeleci lo no nosso co~igo.polltlco. 

En1.t•o muHo em duvida.. ~i. transi
t:Lo!lo nas tlua.s C~M:UL~ do Collgl'osso, lüt· con
vot•t!dtl cm ioi <L pt•uposiçiio da CommisSILO 
•l<t Justiça o Logisl:tçii•t, us nossos principias 
JJ bot•aos tm•,1o solfdrlo um pouco o a nossa 
Cocstttuiçiio to r~ solfl'ido c.l~tms arrttnhõos 
tam'bom. 

Nilo tonho aqui pt•osJn to, mas oonsot•vo tio 
momor•itt. n.l~lllll!U:i du.s disposlt;õos du. lugis· 
laçii.o i.Lrgeo ti na.. · 

g• vot•dado quo tLlli se tLccoi tar.mt o• pl'incl· 
pios do OI•imo commnm, mas uo c!'imo com· 
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mum om condiçüc~ oxcopr.ionao<, que abrL· UmrL voz que se no~ ol\'orecc opportuni
lam intonsamontc a socicdado o po1lnrn mos· rlado, vamos lhZl'l' uma. lol bo:L, uma Jci es
mo l;or gmor[o t·oporcutk;<u no o.lillciu poli ti cu cu i ma<l• do or·r·os o para is~o, Sr'. Pt·o~idonto, 
tl!L Nnçfw. nflo é na Pl'ocir,itaçho tias d'rsnnssUos ~uo so 

A mcditl::L foi a.lli rduptadrt o oxccut.n.drL pó'lt~ l'azBI' cmJ~il aproveitnvel o util, em t•o .. 
inoxoru.vclmonto, lat:ão a um nssumptiJ como '!SW. 

Ain.ia üs~,o u.nno, qmtn,Jo cst,ivo do 11assei(• 81·. Pr(l:ildHnr.o, si huuvnsrc nu11wro pnl'lt 
nartuclln Ropub:ica, um Uos nuLis elcvadu8 votar, petlil'ia o !Lfiial: unto lla. disl.!us:;ã.o, 
rcP!•osontaoto• úrL autorirladü puhlicrL, <lil<o· ruas prLra IJUO nKo so rligll quo o )lro,iccto 
1110 que, du1·antu um tl'irno::;tt•o, tinh·t, sentldo p11H:iCJU ~r.!rn uma cont.cs~.:tç. iu, que u pro,il.!cto 
o Huvot·no Uu. ltopublicrt .Argrmr.in:t a nor!nS· pa~:-~nu sem quo a p:dhVl':t do um dos mom
si!lalfo do o:tpnl.·mt• llo s HJ 1.ot'l'itorio, appt•u:<l- IJJ'OS d11 ~emulo cunlf·u.t•ía~~o os sou~ intuitos 
JJmüamontc, nu~i~ Jo QOO e~t.I·angcit·us. u u~ dtLClllltllli~sftn nu sub~tHntivu cpm a.pJ·c-

A l'llí'.ão por qua o Guvm·nu At•:,:OJJI,jno tiniliL sO:i!.IHI, roi ij\H! p;uli a p;d:~nu.. 
tommlo o Jh·oilo de l'azot• rr. uxp11lsii<.' ,!e<Ses tt rlevri-mo o ~~~na .. lo :;i lho tom!\i o tumpo; 
ustl'ungoit'o)! est:L no 1'act.11 dnllus L'r.prMr.n iL· si troux ~ ít minh:L itwumpcLencla pat·a u. mi· 
l'Oll1 uma nmna~~:~ ptwm:tnr~nto, eoosGante d:L r.udo diL ljtte:o~lito, ma:-~ do :dgumn. cou:,;L lm riu 
ortlum publica. o m•am, nn. sutt mai "' pad.o, vaitJI' a tlliniln. íntut•vcnçii.o : ao IIIOOu:i, p:Lt';t 
an~H·chishs, quo comrnotJ.iam cJ'imu."i, ufw t•ecl:unal' d1t illttsLro Commis~iio UIDtL loH·ga 
·poia .. pu.ixfio du momonto, mas pelo espit•ito cxplica.r:ão suln·o u~ moLiVu:i que a levaram. iL 
do soilrL que tum o crime por principio cumo -:rpl'•'<entar• o·suústttut.ivo que suJeitou ;L crm
mcio do subvors•co da sociurlrttlo c,nstituida. siJm•ar;iiJ do Senado. 

Compt•ohonrle·so IJ uo nossa hyputh~so, ncss) 
principio, o Govot•no dovo estar· scrnlll'O pt'O· 
pnr·arlo com porlot·cs oxtr·uot·dinnJ•ios para 

, poder agit•. 
gm umíl. s1Lu'Lção, pordtn, úo paz, cm 

um;L situu.r:íio tr•anquill'L ó prociso que O< 
podet•os publicas lo;::is!om pat'iL a.s nor:cs;i:la· 
dtll'l supOJ'ior·u~ tlo paiz o o;tu. ó um:t quo nã.u 
pódo ausuJutamento SOl' doscu[ilad1l, do ljUIJ 
somo~ um _puiz que precisa sor· povourlo o 
pat·u tsso nau so oncuntroLIIl outr•os otomonlos 
si não na on !.t•nUa. o na. poL•nJJLOcncja. dos 
osf.Nn~olros, 

S ·• Pr·osidonto. cu <Juoro jusliL!lJOnto quo 
se discuta. umn. lei, cumo esta., cm uccasi·1o 
c>lmTL. · 

Nós t.omos o ;::r~ndo dofoito do cspcr;Lr tuu 
fitctu rtuo l'Ochmo ;~ acçiLo d1~ antoridn.Uo, 
prLt·~ quo ruua lrJI sojrL vut.adu.; nós t.cmus u 
r!oleil.o !lo ospm•at' quo "rilntlos ract.us 01110· . ' . 
monom o p:uz, para legisln.r p:~I·a os c:l~Os 
que surgom, e Jlíti'CCJ r1ue não temos nem 
sif!uor? mer!to do [ll'ovonir iL hypothcRo do 
pl'O\'Ullli' os f'.tetos. 
Lo~istamos soh aceno das paixõus ~uo o !los 

pt•ovocn.m. Só S.'! Jlon:;n. om J•ugu lat• o o~L·Ldo 
Tic sil.io 'l'r:•ndo o Po.let• l•:xocutivo so urmrL 
Tiosso insLr'umunto, ou por rLuturirluclo pl\r· 
pt'HL ou po1· lfulogl~t;rlo tio Co~ngt•e:-~~u. Só se 
pOU$L om drn· olfocti virlrde a rlisposi\•Oos cun· 
sti"tucionn.es, quando es.so'.l llirui o 1 soll't·orn 
r:ontestução 1lo algttm 1110Jo, ou contõ)Jtttçrw 
n·L pr.LÇU publica jl!JIIL l'OVOiliQiLO IL!'ffiiLU(L, OU 
contostrLçr'w leitr1 polo Guvorno, oxot•úitanclu 
rio sons Jlodot•os. 

.lustamenle, osso perigo, n•l;lo mornent.o, 
m;&'l.u.!l~stttdo; vamo~ tlisaut~it· uma itJi o do. 
vomos rliscntil a c:Llma, sor·enrLTnonl•. j)Jl'· 
qUO O 1'a.t.31UOS t:IOIH I~ Sllg'J.;llStã.O llU!:I fu.dU)) 
uos rtrutoa u lol dovo caber. 

Sonn.clo V, 11 

O !!Or. 'l'homoz Uelllno olrsct•va 
~uo ahsulnl.rtmonto o honrllrlu Sr·. Sanador 
pulo Pai'otni'L IIÜ', cont1•:u•iou os intuitos quo 
tt Com rni::~~ãu d() LPgi~J:u:fto o ,J ustif;:1. pt•ocut•uu 
t•tmliZM' nu seu pt•ujel!to substit.uti vo. :\ ox
poricncí:~ que trouxu S. J<.:.x. tias MIUIS vi:~~ons 
polo extut'l'il' o especialmonto ~ qnu lho dou 
n siLU. viagcmroconte ti Ropuhlica Al·gontina, 
lli'L a S. gx. o~ p.lomont.os t!UO a. c,,mmissãu 
procurou p:mt 1\mnular• umrt bo~• loi. · 

A commis;fi.o ntlo 11ufz fàzm· unm Ioí do 
mom!\ll t,o o tjLnto quo,c01no J.•ss'.! o nohro Se.~ 
natlor, !'o[ bn~l!;n• nas sua.'i p:tst·Mi uma. Pl'O· 
pusi(•iio romottida po[rL C.Lmar.L dos Dopntauos 
o t\11 nu pns.-mdo ·u trouxa-a ao cstuúo do Senado 
mnito c:dmamonto.Os dias pro.>cntoss-io ali~s. 
rio tranqltillirlatlo. do coqJpiJt,a paz. 

O nossu p:4iZ ú w.iz . do immigrat,•ão, Pl'C· 
ci~:L do ptlVU:I.nlonto e nenhutniL cnnvonioncla 
tom ('1\1 tUzor lois ospecí:lcs contra. a. L'osi~ 
rlencit\ do ostl'angoit·us. 

Si o pai~ pt•ocisrL riu conc,u•;o dll ostran
~,uiL'os, si l.om p:~1·a g.truntil·os, as ffiidS li
Gomns in.ii.Huiç(jos, nã. J quer ls:ó!u tllzot• rpw 
us quo so itHJÜI'por•:un com os bl'azllmt•o::~ no 
tr·nba\Uo o nos xous ·c:;l'ut•r:os pulo PL'ogl'os::Jo 
c pnlrL pr•o.spur•íti;uln do Bmzt[ dovmn fieM' 
suj.!ieu~ 1W'I atar]IWS o ILU:i g-olpo:-1 dus ct•imi~ 
uows o •lu; T!osut·doiT•ox rtuo rLr[ui o parLem 
COIIl O!IQ.;, 

l'oi no'"o int.ulto quo a Comml;siio fot• 
mnton o; ru pro,iooto. 

Cunolomnat• nmrL loi do rlopur·l.:t~ito do os
t,rangoit·o~, nocivo~ ou dolilltJUOfll,us, pol·qno 
ossrL !ui ó sus~optivol do abu;os rio; sons 
oxo.:ntorcs. ó C)nucrnn:H' to•h; as luis,porquo 
nuuhum ~poJo mlctLIHLt' :L es:;e~ :.tbusos. Nã.o 
Jm loi Jo quo so niio posstL nbusaL·. 
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Nin•ucm contesta n. necessidade do uma 
lei quo proto,i:t os ostmngoiros J•osidonr,es om 
nos:;o pn.iz, cunt:a. os ataques do outros OS· 
tr:tngcit•os quo os impeçam do Li'ttlmlhat•. 

llsstt lei putlo s~r J'uit:t, comn rt dcsoja a 
Co111mbsuo, com a cullnbol'açi\o do Sonadu, 
do moclo quu sai:t oscuimad:t do Ot'I'O~. · 

O nuln•o Senador pelo l'arno:i l<Lbot•a 0111 
oquivoc·•· supponrlo que a propusi(•li~ da Ga· 
mttl'it dus Deputados ~ó cura do::; ~l'llllOS ou 
dolictos politicus, oxcluludu os ct•tmcs C?'!l· 
muns. Ao cuntr.ct·io disso, ~,essa propo;l•;~o 
milito monos ltboral, d~ rncuto mats :u•bltl'IO 
ao Governo do quo o pt•ojccto substitútivo da 
Cocnmissi\o. 

mais o~dcil•o, o ostrângoiro honesto o tra
balhador. 

A mendicidade il quasi sempre um vicio 
prejudicial~ sociodudo o algumas vozes um 
dulicto. 

Na emenda ao n. 3 do art. 2• a Commis· 
são incluo a vag:dmndngom, a mondicldado 
c o lonocinlo competentemente vot·ifimldo. 
Est:t clat•o qun ossos dolictos serão vorillca· 
dos pelos tribunaos. 

Acredita o orador tot• rospJndldo ás obsor· 
vações do nobrt Senador pulo Pamná c, como 
S. ll~. promctto cunsidorat• mais largamente 
a maioria na 3• discussão,rosorvar·so·ha tam· 
bem para essa occasiiio. 

Ningucrn mais pedindo a palavr:t,cncerra· 
so a discussão do art. 2,' . . 

!last:1 comparar o nrt. 2' o os seus para· 
•t•aplios. d:t prOJlOsiçlio com as disposições 
~Ol'I'CSpondon tcs do snbstitutil•o. 

Soguom·so om tiiscussiio, que so oncm•ra 
O qu~ c\ <<alt:t politica» aqno sercfore o som debatc,osarts. 3•a7.' 

§ :Jo do urt, 2u dit proposição'?. 
A votação flca ac!iada por falta do numcl'O Assim rJunli!nm· p~rtui'IJacão de ordem: 1 1 quolquct• sirnplos ueltcto de furto pudo ln cgll . 

~ cidir nosso 111'• .. ~'. o Sr. Pre.,ldente- Estllndo es.:;o· 
A Commissiio do .Justi(•a não qniz con- tada a ot•dom do dia, darei a palavt·a a qual· 

sot•v:u· essa onglobaçfio ~t~•bitmri:l, procisando quor dos Srs. Sanadores que queira fallar 
os caso; qcmnto cl ·posdvel tn·ccisar nosta sobro assumpto do oX]JOtlionto. (Pausa.) 
ma teria. Ninguem pedindo a p>ilavra, vou lov_antar 

O n. I elo art. G" não pnroco interpretar a sessão, ru:t:·cando para ordem do dt~ da 
fielmmcto os sentimentos d:t Gctumm. A l'O· sossüo seguinte: 
inciclencin om crimo ou dolicto, poJo nosso Votuçiio, om 3• discussão, da proposi1•ão da 
clit•oito, il Jltnitu dilloronto d:t rcitemçílo do Gamara dos Deputados, n. 75, do 1003, auto·· 
crimo ou delicio. rizando 0 Pl'osidonto da Ropublica a conco· 

Entendei> tambom a Cummissão <tne a uo· dct• um anno do liconça,, coni ordonado,_a 
ocssiclado do po1·o:unonto niiu v ao ao pon:o Joiéo da Moth Macedo, UJUclanto do ostnçao 
de recebo c· individuas Cl'iminosos no sou patz do 1" cln>SO da Estrada de FOI'l'O Contrai do 
o porsoguiclos polos J'cspoctivos t_ribunno~. Bt•azil, em pl'oJ•ogn\•ào dnquolla om cujo goso 
O nos8o pair. não pudo Sei' hospcdarm do crt- se acha, parn tc·:1tar de sem saudo. 
minosos. Votaçiio, om 3• cliscussiío,' da proposição da 

o nobro Senador, que estovo n~ llopuulica cnmaJ•a tios Deputados, n·, 74, do 1903, auto· 
AJ••cntina rofOf'iU·SO :t lei dosso paiz, do rizamlo o Prosirlonto da Republica a nlJrlr .. 
anno p:tss:~do o agot•a mocliflcada. llss~ ~o! ao Ministorio ela ,Justiça o Nogocios.Intorio· 
om muito mais ampla do. que n pt•oposlçno ros 0 c1·odito oxtraordlnarlo do 8:660$, parn. 
da Canmt•a dos. !Joputados, inclmndo casos Jli'cmio o impressão da obm que pJ•oton,~m 
politicas o caso~ do di rol to commu!"· l~i publicar os tontos dtt Faculdade de Mcdlcma 
ossa lei qno a -Commtssao de .Justtca nao elo Rio uo Jnnolt•o Dl'll. Miguel do Oilvolra 
quiz adoptar por sor ll)ono~ protectora o couto 0 Antonio Augusto elo Azovoclo Sodr~ 
rnonos clat•a pat•a os cliroitos dos cstrangoli·os 0 lndomuização ao Dt·, Vlcontc do S_ouza, 
J•osidcntos nu paiz, dando todo o ttrbiLrio ao !onto·do Extc!•nato tio Gymnasio Na~JO~al, 
PodO!' Jlxccutlvo, poli!. publicação do sou li'tlbalho-Rcshtcnçao 

A pro]losição da Gamam dos Deputados daproriuncia /atino;· · 
est.abolocon, como ""usas ba~t:• ut.cs; pat•a CX· Votação, 0111 3" dlscussiio, da proposição da 
ciusi1o do estt·nngolro •flt tu.,utnci~ncht do Gamara dos Dcputados,n. 70, do li!03, .anto
rocm•sos para Jll'uvm· ~ sua Pl'oprm substs· rlzanclo 0 Prcslclouto ela Republica a nb1•h• 
tonci:t», uo 1llnlstorio da Justiça c NogoJ!os Jntm•lo-

A Gonnuis,iio do Justi(ou. omondou essa res o· credito e~trnordlnario elo 17:250$, 
I'OSCl'ipc•iio porque 11 Jhlta elo IIIO[OS do ·sondo: W:250$ ~artt JnJomnizat• O IJt•, ,!vilu. 

~ubslstorÍcia' p~do sot' doviclu. 11 causas nor- Vieira do ArauJo, pt•oJ'ossor da FuculdacJo do 
' cm que se l'ódo achm• o estrangeiro Dlrol\o do Roc!Jil, da dospczu. com a lmpros-
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siío do su~s obt·~~· O Cocli,qo I•mwl lllle>:Jll'c· 
tado o A Rev~sao dos P1·ocessos l'cllatJs, o 
4:000$ para pngtu• ao mesmo os pl~omiu~ 
que lhe foram at·bitratlos pot• c;scs \l'aba· 
ll!os, túdo !lo conCot•mldtulo com os al'ts. 35 
o 3tl do Codi~u do; lnstilllt03 de Ensino Supe-
rior o Socundariu; . 

Vott~r;ão, om 211 díscuss..'io, du. propa~kfío úa 
Cn.mat•n, dos Deputudo:o, n. 2, de WtJ:{, l'ugu· 
l:mdo a oxpubflo de cs~J·angclt•us d0 parto ou 
do \udu o tonitol'io nacional; 

2" discu:sslio da proposição d:t C:tmnrn. dos 
Dcput~dus, n. 84, do I!JO:J, autorizando o Go· 
vorno 11 tlospcndm• a!<l a quuntia do ~00:000$ 
com a 'Exposi~iio lntot·naeiunal do AJ•p.u·c· 
lhol tt Alcool, promo\'id:t lleht Sociedade 
Nacional do Agricultura; 

3• discussiio dn pt•oposiçüo da Camara dos 
Doputados, n. 06, do 1002, reorglnizantlo u 
corpo do commissat·io~ da arnmtla. 

Lovanta-so a sussiio ús 2 horas tia Lardc, 

73• S!~SSÃO EM 0 DE Sl~TEl!lJRO DE 1003 

Prcsidcncia do Sr. Aflonso l'cnna 

O St•. 1' Se<!rcttu•io d!t conltt do 
seguinto 

EXPEDl8NTE 

Oficio do ~!inistm•io d:t Industria, Viaçno .. 
o Ob1• 1S Publicas, do 5 .;o co•·rcnto moz, 
transmlr.tintlo a ~lonsa.~em com quo o S1·. 
Prc.;i,Jontu th Ropublic:t 1'D.<i.ituo tlot1s tlos 
unt,,!(raplws da !•csoi•lçito tio Con)(I'ossn Nu
clonai, que s·tnccionuu, rCli1tiVtli ú. concessão 
tlo um anno de liconça, com todo o Oi'donado, 
:t Josú Oiunysio ~lcit•<t, assistente olfcctivo do 
Ohsorvalor·io do Rio de Juncit•o. Archil·c·sc 
um dos :mtogt•n.phos e communique-so tt Ca· 
maru tios Deputados, romottondo-so-lhc o 
out.t·o. 

Roprosontaçi\o om que u Cumaru Municipal 
do Mussoró, allogando consttw-lho quo tl pon· 
Stlmcnto do Oovcr·no soccorrct• o povo fbg~l
·lado p<~la socca,dando·lho \t'llbalho, quo lho 
asse•ure os motos do ~ubsistoncia, snb1notto 
il ap;·ecia<;iiu do Scnnd? o prospocto do uma 
cstratl~ do forro, qnc l1ga o porto daqnollc 
município com o rio do S. Fmncisco, no coo· 
1 ro do JMado da Bahb., cortando us rcgiiio.; 
limit1'0phos do todos os Est11tlOs flago!lados 
pulas socc~s poriodica.;, como a que actual· 
monto victima o mo;mo municipio.-A's 
Commis;õos do Obras Publicas o do I'inanças. 

A moi~ hora depois do moio·dla ~bre·se a Tcle«rammn. expodido de Ass1i, cm tlah do 
sossiio a quo. concot•rcm os S1•s. Scnado1'os hontOI~, assim concebido: . 
Pinheiro Machatlo, J. Cat.unda, Albor!o Gon· «Povo rouni<lo ntl pt'U\•It publictt dolibot•au 
çalvas, Nilo Pocanha, Costa Azevedo, Jona .. talo•rapltat' a V. Ex. pedindo vosstl valiosa 
thas P01lrosa, Justa Chot•mont, Balfort cuntfu1·so par·a rcaliz:tçitu tia p1•ojocto tio os
Vioiru., Bonotlicto Leite, Pires ~ot•roit•a, No- tmtia do Corro que pat•tiudo do porto dtJ 
~ueit•a Pumnaguá, Noguoii•:t Accioly, João Macilo passa pot• os!a cit!ado na di1•ocçiio tio 
Cot•Jeiro, Po1·roil'a Chaves, Gama o Hollo, contra do Estado, tot'1Uinando na margem du 
Almoid:t l3at•t•oto, A!Vttro Maclmdo, Rosa o s. I'rancisco·. Macdo t\ ponto equitlistanto 
Silva, B .. do Mendonça Sobr•inho, Olympiu da zona Jit&oral. Conl'indo ali i u. ptu•titla da 
Campos, Coalho o Campos, Virgilío Damazio, o;tratla. qno aprovelt.a os munictpios mais 
Clota Nunes, Laut•o Sodrt\, Barata Itlboit·o, a•Picolas. Assolado p11!:t socca o nosso Estado, 
Vaz. do. Me !lo,· 'Policia no Ponn:t, ~·rancisco aSct•esco a necessidat!o do tralllllho ptu•a 
Glycorio, Urbano do Gouvêa, .IOILqnim do •rantln multidão do puhl'as, acosn:h pola 
Sou1:i, Rodrigues J:trdim, Motollo, A. Azo- Í'omo. p01·o confia no 03pit•ito do vosso pu.· 

·l'Odo, Viéonto Machado, Brazllio Lltt Luz, triatismo a solnçiio do lH'oblornn qun vü•11 
Gustlvo Riclmr•,l, l•'olippJ Schmldt, .Julio s.•lvat' :1 nossa nngusl.ios:t sitaa~ão, abrigan· 
Frota o Ramiro Bnrccllos (30). · do-nos tio CuiU1'as cnlamldatlos.-Aeommissiio: 

Deixam do cornparocor com causa pnt•- JosJ Soa1•as Fii[J«ei•·us Sob1·inlw.- ,[,·lhw• 
lictpada.QJ Sro. HllOI'iquo Coutinho, Consl.lt.n· Maccrlo.-Joaquim Sd Lcit<To.- Jo,ro Vicc11lu 
tino Ncry, Pnos do ca1•v:llho, Manocl Barata, Fon.<ccll.-flal·lindo Li11s Merlcitos,>- lnloi· 
Gomes do Castt•o, Alvaro Mentias, Josa Ber· l'ntlo. 
nat•tlo, Podro Valho, llorcnlano B:1ndoit·••• 0 l!ól•·· .-~' l!!ie<!relnt•io tlod:u·a 'JtiO 
Sl~istnuntlo Goncalvas, Manuol Ottat•lo, M111·· 

.. tliiU !ta jli\l'O~Ores. tmho ClaJ•coz, .Al'tltut· llios. llny Barbostl, •. 
Siquolra Lima, Ma1·\lns 1'01't'es, Thomaz Ool· o Sr. Pre.,lden te - V ao sopro. 
1\no lJuono Br:tntliLo, Lopes Clutycs, AII'I•otlo cotlot• :i votnçiio do rctplot·imt•nt•J du Sl'. B:t 
Ellls, Joaquim Mut•tlnho o Ifcrclito Luz (2~). l'a1.a Ribeiro o da moçiio do St'. Luuro Sod1·ú: 

E' lida, pús\a om discussão o s~m debato j cuj11 discussão llcou ouc01·r~dtt na scssiio ntl 
aPPt'ovada 11 acta da sossiio antal'!Ol', tol'ior. . 
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· O lll•·· Rmnlro ))m·celloR 
(Jlcl" ol'clam)- Sr. Pt·esitlonl;o, confclso que 
mo sinto ombaraça.lo .<obt•o o mudo pm• '\uo 
devo vulal' o t•oqnorimonto clu St·. ~cn~t ot· 
Bat·ata ltibóiro o :~ moção llp:·t!scnt:t.tla pelo 
Sr. Lanro Sodt•ó, pt•enuonuu-so ambos 110 
mesmo a'snmpto. · 
·Acho que o reqrwrimcnto elo nobt•o So· 

nador pelo !liSI.!'icto Fotlot·al dr>stoa um 
pouco uas pt'llxcs adoptadas pelo Senado; o 
comu <>moção do St•. L<Ltll'O Sotlrrl rofur•o-so 
ao mosmo assumpto o pro,nclm o 11m <filO 
dot;crminuu a aprosontaçíio do ri i to l'OIJl!Ol'l· 
mento, p:t!'ecrHno que oli:L tlevin s.:l' Jll'd· 
J'erld:t. 

Pelo monui,ó est.o o mou modo. tio pons:n·. 
Pul' iSSI}l'Oqueiro a V. l•:x. que com;nltu ao 
Somulo sobro ::;i concc.lu prol'ol'ollcia · pat•a. 
v o ~açri.o Lia moção. · 

o· i!l!J•. Pret~ldcute-0 St• Scnadot• 
Ramiro Barccllos requer quo sc,i:t t!Cl profo· 
rencia votoda a !lltl\'iio upt•csoutada pelo 
Sr. Lauro Sollt•O. 

A mo~íio diz o sogninto: 
«0 Sena elo da Repulilica rLpplaudo a obra 

tio scionci<• quo J'ez do notavol il!'liZiloiro 
Albot·to Santos Dumont, um potloroso l'uctot• 
do progro~so o da civilização humana c 
;~:-:~ol.!ia .. ~o ao ,jubilo d:~ nação ao SOl' rO.iLi
tnido ao soio da paLria u lllho iliustt·o o hcno· 
IIIN'ito, que longo tlella tanto a ongrandocou 
e nuhilitou>. 

O t•equorimonto do Sr. Barata Ribeiro foi 
assim concebido : . 

« Roqnoit•n que se nomeio uma conunissíio 
do trcs mcmbt·os p u•a npt•osontar ao cirladiio 
S<mtos Dumont, om nomu du Scnatlo Ferlm•al, 
a1:1 suas r.ongra.tnlaçõcs». 
· Vou submctt!•t• a vutt s o roqtwt•imBnto do 
prolbt•onci<~ do Sr. llamiro B:Lt'collos. 

um substitutivo oll'm•ccidrl rw t•equot•imonl.o 
do V. gx, 

Nostr•s con<liçiíos, do nccorclo cnm os ante· 
coclontes da Cas •,, nppc·oV<IIIa it moção. substi· 
tutiva, ficará projudicarlo o t•oqum•imonto. 

0 SR. BARATA R!BE!RO- Mas a moção 
não é um .~ob;titutivu. 

O St\. 1'1\I~SIDENT<~ - Tr•nto a moção como 
o t'Of!Uorimenco tcom o mesmo ohjectu; mas 
o Sr. Ramit•o Barco!tos, pedindo proferoucia 
pa.rn vo~:~~~ão da /Jlu~~fi.o, con:jideruu-a, comu 
um substitutil•o du rortuorimonto. 

Po.tunto, HÍ rol' ell:L appPOV!\rl;t, entendo 
'i \lO ficac·á pt·••.iudicado o roquerimunto. 

O St\. BARATA Ht11"mo- Nosto caso vo· 
to cou tt•a 11 pt·oforcncla. 

Consultauo, o Seuarlo concoJo a pt•etoroncir• 
potlida Jlelo Sr. Ramit•o Bat•cc!tos. 

O l!l!r. P•·e,.ldente- Antes do pro· 
coder <l vota~ão dovo dar uma explicaÇão á 
Cu.<a. 

Houve r1ucm ostt·anhasso o J'act.o tio tm• a 
Mcs11 uccett<t<lo a mor,iio apresentada, poJo · 
St•. Son"d"t' Liitll'O SodrO, ,iulg,,ndo quo olkL 
ost:tva incluiria no numm•o daqncllas quo 
limJ.m prohibidas, om vlrttldo do uma decisão 
tomada. JlOlo ~un;ulu om 20 do maio. llu 
1807. 

Ex,.minantlo ~s ,\mraas, \·orifiquoi quo 
aquella decisão rt!foro-so oxclmlvamooto rL 
moções do c<Lractor politico. 

Assim ponsando,foi qno o ontão Prosidonto 
recusou-se a accoitat· uma moção aproson· 
t<ula cm ·l do novembro do !DOI. 

gm l•l do mesmo mez o anno foi, porém, 
accolto um t•cquet•imont.o para nomeação do 
uma commissii.o pat·~ congt·,.tula!'-80 com o 
Prosldontc da Republica, pala commomJra· 
r;ão tlu ad \"Unto da Ropublica, · . · . · 

A moção hontom apresentada poJo St•: So
nt~dm• Lanro Sudró não tom caractm• poli· 
tico; ti uma mo\·ão do congt•atulaçiio pOl' um 

O l!i!J•. Bau•n tn n i beiro (pa/rt o r- acuntodmun to do ol'lom seio o tifica. 
rl•m) - St•. Pt•osidonto, oston pJ•ompto :t Foi Jlul' os ta razão que n. Mesa accoi· 
vot"r " PJ'el~t·onci• t•t•quot•ida pelo honr:Ltlo tona 1110ção L"uro SudrO; ella oocJrl'u apo· · 
Scnarlot• pulo Rio Gr,.ndo do Sul, mas doso· nas applausos a um ·bt•aziloiro quo ac11ha d_o 
j:J.V<L que '/. 8x. mo dlssossu si a prctbt·en· tazor uma closcobiwta roalmonto uxtraot•ih· 
ci<L onvol~o o pro,iuizu tio meu roquoriment.o, nari:~. 
put•quo nao mu ptu·nco quu o t•oqum·lmonLo 

· u a. muciiu conl.onlnm nmtcrht ant,inomica, Post·.,. a votos, é u.ppruv1~du. a ll\OI,;<i.o do SJ', 
0 ,1110 so Jlrr,iurllquom. Lnuro ·sodrtl, ficando pt•ojudicado o roquoc·l· 

monLo do Sr. Barata ltiboh•o, 
Desn,iwa que V. Ex. mo informasse a 

rospoi to, Jlorq uo >i a, proi\Jr~ncl!L pre,judicat' 
.o mou roquurlmonto, vu\urm con\l'lLolla. 

O 1!!11•. (l>J•c .. idcnte- O roquorimon· 
to· do St•. Ramiro Bat•collos petlindo quo sela 
votada tlo pl'Of't.H'rmcil~ iL moçrw apra . .;cntttd:t 
pelo Sr. Laut•o Sodtú, consldora cata moçíio 

ORDEM DO DIA 

Votaçiío om :J·• •d!sens 1ão da pt•oposlçií·J da 
C:tmrwu, dos Doput1ulos n. 75, do 1003, au· 

·' 

I: 
f 
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tol'izautlo o Prositlento d~ 1\o]lUulic~ a con· 
codot• um a.nno do licençu, com urdona.do, a 
,João da Mott.a Macedo, ajutlan·to do cst~çiio 
do 1" c1~sso ti~ E;t.ru1la uo Fm·ro Contm1 do 
llt•azil; oro pJ•orogaçiio dacJnOll<~ um cujo 
goso so acha, pam tt•ntal' do su:. saudo. 

Posta a votos, 6 appt·ovada a PI'Dposiçüo 
cm escrutioio secreto por 30 votos contro. O; 
o, sondo adoptada, vao sm• submottida á 
sancção prosldoncia1. 

Votação oro .3' di<cussiio d:t proposição da 
Camam dos Doputa1lo.i n. 71, 1!0 1003, au
torizando o Proslilenr.o il:t Ropnblic:• n. abril• 
:~o Ministol'io d~ ,Ju;tiç:t tJ Nogocios Inl.orio· 
l'DS o credito oxtr.tordin<Lrio do 8:GGO$ pat•a. 
pt•omio o impressão d:t obt•:t quo Pl'ctondom 
publicai' os lont"s da Facnld~do de Medicina 
do !Uo Jo Janeiro Drs. Miguel do Oliveira. 
Couto o AntJnio Augusto do Azçvedo Sod1•ó 
o indomni~a1;1io ao Dt•. Vicente 1lo Soum, 
lento do Extm•nuto du Gymnuslo Nacional, 
pela .publicação do seu 1.r:tiJ,,Jho-Rosliluiç<To 
da P''onuncia latina. 

Posh a votos; ó approvada a proposição : 
o, sondo adopt:1da, vao sm• submcttida :l. 
san1:ão Presidencial. 

Vot:1ção om 3• discussão il11 pt•liposição da 
CamaJ•a dos Deputados n. 7ü, do 100:!, au· 
tori~ando o Prosidonte da Rlipubllca a abt•ir 

· ~o MiniBtorio da Justiça o Negados Intorio· 
1·es o credito extt•:wrdinario do 17:2508, 
sendo: 13:2.10$ pariL indomni~ar :1o Dr. João 
Vi~ ira do Araujo, protos;or da Faeultlado de 
Dire11o do Recife, da de;poza com a impro;
são do suas obras-O Oodigo Pcn11t Jnlcrp•·c· 
lado o A Jlcoisao rios Pi'occssos Pcnacs - o 
~:000$ p:u•a pagai' :10 mo;mo os pt•omios C]llO 
lho Jilram ar h i •,mdos por esoos tt'ab:Llhos, 
tudo do conliJrmiuttdc cJm os .nl'Ls. 35 o :Jli 
do Coiligo dos Institutos do Ensino SuporioJ' 
o Secundaria. 

Posta a .votos, <1 approvada a p1•oposição : 
o, sondo adoptada, v:1o sm• submottlila· 1\ 
s:tncr;ão pt•osldoncinl. 

Votação om 2• .uscns;iio .d:1 pt•opos!l;ilo d •, 
C:tmara dos Doplilttdos n. 2, do wn:;, ro
gulando a oxpull<ão do ostl'nngeit•os <le parto 
ou do todo o torri~oJ•io nacional. 

· O Sr .. Prclilidentc- A o.;ta pl'opo· 
s!çiio l'ol oll'orocida poli• Commissiío do Jus
tiça o Leg!slttçílo un1 Silbstimtivo. 

Na fó1•ma dos procodontos, vou submottol' 
a votos om prlmun·o Ioga!' o substitutivo. 

Postos a votos,siio snccosslvamento ~PPI'O· 
vadus os artigos i' a 8" do projecto suusti· 
tutlvo. 
, E' 1~ propos!çiío, Jtsslm omcndnda, nrloptada. 
o ll:ISS!I para :J" discussão, , 

~XPOSIÇÃO 1N1'glt.ii/ACIONAL DE APPARELIIOS 
A. ALCOOL 

l~nt,ra em 2"' discns.~ão, com o pn.rncer fa· 
VOI'aVol da maioria lia c.,mmisslio do Finan
ças o n. emenda oll'orocida om voto sopamdo 
pelo Sr. Vicont.o Machado, o :u•t, I' da pt•o· 
posição da Can.ar11 dos Doputt1dos n. 8·1, do 
1003, autorizando o Governo a despender até 
n quantia do .200:000$0'10 com 11 gxposição 
Internacional do Apparolhos a Alcool, pro· 
movida pala Sociodn.ilo Naoionnl do Agt•l· 
cnlt,ura. 

0 81•. Vi(,ClllC l\lnclmdo (·)
S1•, Prcsiilonte, muito pouc:1s pala.vras pro· 
nuncial'oi cm dol'asa du voto cm sopa ·ado 
quo uui, como membro da Commissiio do Fi· 
nanças, ao parecer omittido poln. maioria 
dos>a mosmn. Commissiio. Estava mesmo dis· 
pensado do l'•JCOI'I'OI' d tJ•ibuna, por quanto o 
mo11 vot•J om sopaJ•ado foi mats ou monos 
minunciosJ o nolie vêm expostas todas as 
mzuos om que me f11ndoi paru. dimlnuh· a. 
verba destinada ao auxilio quo devo prestai' 
o GJVOrno Federal d exposição do npparelho.1 
do alcool. 

Sr. Pt·~siuonto. moti\•,J do alta monta, o 
C[Ue dovo calar o pozM' no animo do Senado, 
roi o quo ilatarminou o voto rlivorganto d 1 
Commissiio do Finanças o submattido ~ consi- . 
dol'ação do Sanado. 

Não desconheço nem podia dosconhocor os 
louva veis intuitos que presidiram as roso-
1tll;õos tomad:1s po!:1 bonomorita So"iodado do 
Agt•icu!Lur.•. o jt\ no voto om sop:trado, como 
aiJUÍ ria tribunn, do11 os pM'ailons ao mau 
paiz pela prom, com este facto dada, do quo 
ha homonH1UO so intorossam,jlnlo sou futuro 
e procuram por toJos os mo1os dirimir n; 
dilllculd:1dos da situuçiío actual, dilllculdados 
qno jll passaJ•am dtt nossa lavour:t paru. a 
nossa industria. . 

Apologista q uo sou do tentamo interna
cional o quo o Govurno Federal devo auxi
liar do u.cco\'ilo com o jll'ujocto om discussão, 
ni\o pos;o, entretanto, doix:u• do roconhocm• 
qno n nossa situaviio nilo comporlit dospozas 
oxti'UOI'<linari:ts. . 

Quandu so votava <tqui o anno passado u 
01'1:amouto d't ilcspcztt da União, vi cunslg
n:tdll nollo uma omond~ quo mereceu o in· 
toiro apoto dtt Commissào, mandando auxl
liat' a S .ciodado Nacionu.l do Agrlcu1tm•a 
com a quantia do 50:000,~. para u. oxposiç:io 
do appu.rolhus do alcool, 'que pJ•otonuia' pro· 
movm~. 

Acreditei quo osto Ol't\ o 1111ico faVO!' do 
quo carecia a Socioilu.tlo Ntwional do Agrl-

(•) IMo tlb CIII'.:O r.iiJ l'ui !'0\'lulo rolo OL'(U}Ort ' 
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cultm·a pnrn levar 11 olfoHo o tont.amo o V. Ex. dovo est~r Iom brado, como deve 
m:tis esta convico,iio somo t•obnstecon quando ostar todo o Sonndo, do q uo ainda no outro 
vi qno 11 Commlsliio do Senado nfio tinha dia, Ollllltn t•olatot•io dudo ~ Ootampn pelo 
feito mais duque ar.tontlm• aos rnchtmos tlll· Jor11al do Commcréio, trtttttndo dos ~ogocios 
quollos ttuo so punham 1l ft•onto uoss.1 lni· qtte cclrt•em pelo dopartamontu da Fazenda, o 
ciativa. Sr. Minlstt•o daqn"l111 pasta alllrmava BO!o-

llsto anno, foi presente 1t Cnmar11 dos mn ;'monte ao palz que este alnd:t não se ti· 
Doputados nm projecto de lei manrlnndo nha tlesóbt·i~:nllo da execução do frrHding loan. 
qno 11 vet·ln rio 50 contos, com n qual tiohtt W vorrlar\o que isto foi um lapso uo hon· 
sido dot"ua paio Ot·çamcnto actual, a expo· t•at!o Ministro, como S. Ex. mesmo, oupes· 
siçào da apparalhos de a\cool Jbsso olevaM soa qno so prestou officiosamcnto a isto, 
a ~00 contos, o qno se consign:1ssem outros tere occasião do r!ec!t1rnr pelas columnas da 
favores. , Ga:ela de Noticias que tiuhn. havido um 

Os favores oram, n.\~m do augmonto de eqnivoco'no l'elatorio do Sr. Ministro, equi-
150 contos, os seguintes: isenção do direi· voco aliás estranlmvel, mas quo ~o tinha sa· 
tos nrluanoiros sobro todas as machmas que nado pela afllrmação quo so fozin do quo o 
fossem imjJortadns com destino n exposição; 11 contracto !lo {rmd•H[J loan estava cumpt•ldo; 
dispensa de 50 'f, dos direitos !lo oxpmlicnto o Governo tinlm incinerado todo o papo! a 

· o a juizo do Governo, podendo ser dispensado que se tinln obrlg:tdo e que, si o actual Mi· 
os outros 50 '(,.; :t pubJi.,açlio rle torlos GS nistt•o tl:L Fazenda mandavn inciuorar papel· 
rclal;orlos o tudo mais que ror nocosmrio e mooda, or11Jl1lt'll sat\sfttzer oxigonci:1s ·dotei 
conoe·,.ncnte 1L oxposiçiio o aintl11 pequenos fa· o pat•a diminuir a massa dosso meio circu· 
vares coostantos tio diversos pl!'1tgrapltos Janto, qtiOct·en.vn. difficnldn.dos ó. va!ot•lzação 
do n.J•t. 2" rio pr.ojocto. d11 nossa moeda. 

Sr. P!'ositlento. qumdo, no Orçamonto Or,L, j~ se vrl, Sr. Prositldnto, que, quando 
actual, a Commbslio do Fim1nç11S tlo Sena- so onLI;a ntt suspeita, ató por documentos 
do foz consignat• n. vorba do 50 contos, fot ofllci:tcs, do quo tt noss~ situação llnanceira 
parn quo o Govm•no auxi\ln.ssa!L iniciativn soja prospm•a o complcbmonto dosomblr.t· 
da Sociedade Nacional dJ Agt•icttltum, tl çad11 do uifllculdadoo, não tl ,lt1sto quo so 
isto que consta do nrt. 2t, n. 10, da lei apresento o Congresso n.consellmndo doRpczas, 
n. 057, de ao do dezembro do anuo pnss1do. quando pódem sor m1is reduzidos os anos da 

Pelo projecto viodo da Gamam dos Dopn· \luzenda No.cional pela ool\abor~cil-l, qu~ 
tados, o quo ora cst.~ submottido a debn.to devo li'azor tontamon ,itl!to o noccssarlo 
no Sonntlo, o auxilio foi augmcotatlo, mas como 03\o, á intcrvcnç[o dos Estudos ln to· 
nem Jlor isso deixou do. ser auxilio, porque rossados. 
n inici~tivn. desse tootn.mon não cubo ao !Mondo, St•, Prositlonto, quo como a 
Governo cabo (L Sociedade Nacional de Ag1·i· União toma a si auxiliar uma omproza ba· 
cu\ tum. · nonJm•ita, como ost~ da exposição do nppa· 

Quom lti, portlm, os termos do p1•ojccto rolhas tio alcool, dovom os Estados l!tmbom 
vô quo todo o Lmbalho <111 exposição cort•o concot·rot' com algum" coUJl, pt•!noipalmonto 
pot• conta do Governo, o si o\lo não levo a os IM:ulos intorossn.dos. 
miciatlva da itléa concoi•ro com todas tiS dos· Si a Uni[o presta um auxillo mais ou mo· 
pezns com qno se dovo !orar n olf~lt~ esse nos rotluzldo, pot• isso qno ost1t cm más 
cort~mon iutlustriai. cont!ições, porque não .Jlodcrüo os Est:tdos 

Fossem prospoms as finanças da Unir.o o intot•essados o aquollos mesmos quo. não o 
não croat'Hl ombLI'avo algum, puWiUC, como \brom, tirar d6 seus respectivos Ol'çamontos 
digo no voto cm S3pnt·at!o, os ta exposição nm:t Jlequomt quantia, pat'tl concorrot•om com 
vem nttonuor 1t nm:1 nocoss\rlado, quo tl a se· o subsidio nocosslrlo á realização desta 
gulnte: tlüo h a quom Ignoro tJno os JMados oxposlçr\o 'I I 
prutlnctorcs c o cnnna ostãu passaudo put• ll nem so diga quo n situação dos Eslar\os 
uma ct•isJ tt•omontltl o tlilllcilüna, o ngo1·~. qno do\'lam o pur\lam conoorJ'Ol' p!tl'1l o ~u· 
quo :;o tra·tlL do tlo.r nm.L nuva u.ppliettj,'iLo ILOS :dlio a osl.c dc.wlm·atum. ó HilL, lJOl'l!UO mtt 
pr0tluctos drteamm, sot'ia justo quu o Go· ltllllbem ti a situaQiio u11 Uniiio, o pot• osso 
VOI'no auxilJtt.·so o maio do torna!' clllc!tZ a r ,cto so niLv tlolxon tio appoll:n• pum alia 11.0 
propagn.ndtL quo so putlusso !'azar do.;sn ap- so quoror levar a ell'üico esta idrl11, 
plicaçila. . 

Mas, s1•• Prosi,Jmüo, as oit•cum>ttLncias O· O· Sn-. Bt~I':EiliO'l'O LlltTE-0 auxiliO do. 
nancplrtts da Unmu nüo 81; 0 pt•uspot•as. 0 en União impuyta o de lodos os Estados. 
tenho 11 rospJlto, u.ltím do <tuo our;o dl?.cr to· O Sn. VICEN't'll MAOnAno-Do todos os 
dos os tlltLS pelas informações d11 imprensa. bmzlloi\•os, pol'IJUO o dinheiro dll Uni~o rl o 
1IU1'idns muito sagurns, snggorida~ tt!.tl po1• t•osultado do hnj'osto pago pol' todos os nn.· 
vocnmontos olllclttcs, clonncs, -
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0 Sn.. IlENEDI01'0 LEITE dtt um ~ptll'lü. 

O Sn.. VIci~Nm MACIIAnn-Slm, porque o 
dinboll•o finta•lo ao povo p3t' mo:n do im
Jiosto ú po.m occot·rer a. ~crviçJ• da União. 
PI·!mcll•; quo tudo não ti e;1,o o sot•viço da 
Unlüo, nom t[o pouco \ovo clla a inici11tiv~ 
de !lo. 

Agora, pOl' dolibomção do Congresso, qno 
Il o poder compot.cnto, ~ União auxilia; c 
como a Unliio auxilia, Il bom natuml, Il IIC· 
cossa.1•io, sm~la. convonionto mo~mo que os 
!liltados tambom ~uxilr.ssJm. 

O Sn.. B~>NEDICTO J.giTE d1 um aparte. 
0 Si!. VICENTE MACIIAD0-:-1~0 tí illllilfo" 

!'ante o não pódc sm•. 
O Sn.. BENEDICTO. LI~ITI~-A prop.'ia Coo· 

st.ituiçKo manda f'omontat• as in•lnstri:.s, 
otc. 

O Sa. V!C'I>TE MAOIIADo-E' o t[llO G~tou 
Ili?.cudo: a Uniiio não Il, nr.o pódo sei' indill'o· 
l'onto a ostos tontamcns, 1 a pt•ov:• Il que 
clla os auxi!la. O que niio quero, porquo·mo 
pn.l'eco !iUO n?io ó ro,!,"ulnr, n.tt.emlenJo :t si~ 
tuação do orario publico, ti quo todos ns sr.r· 
viços da oxposi;üo col'l'am po1• contt~ dos 
cofres dtl União. 

São paquoous j:t os favol'Os conJct!itlos á 
bonemm•ita. Associação do Agt·icnltnra Na· 
clona! pat•a !ovara oJf~ito a exposição 1 Niio ; 
já polo ot·çamooto actual c~ncorro-so com 
50:000$, o acho quo so dove concoJ•rct• com 
lima quantia determinada no projecto d~ !ai 
quo so osttl. votando o tl nosso sentido o meu 
voto om separado. 

O Sa. B~NEDICTO LJ"TI~-Tambcm n~o tí 
uma quantia tão oxagorada 200:000$000 

.do 1•éis, · 
0 Sa, VICENTE MACIIADO- Qubm ostá 

dizendo que soja I 
0 Sn., BENED!CTO LEITE-V. Ex, 

. 0 Sn, VICP.NTE MACIIADO-V, Ex., na qua· 
lidado d~ membro da Commissão do Finnnç:1s, 
mais do um~ voz se tom opposto a pt•o,ioc&os, 
quo redundam cm tlosp~zas LO, 2u, :jo, ·lO 
vozes monoros do que ost 1, o o'n condições 
f~voravois pat•a o crn.rio publico, v. llx. as 
autOJ•Izal'in. com torto o patl'iotismo. 

O Sn.. IlENEDICTO LI~ITE d<l um aparte. 
0 Sa: VICENTE MACI!ADO-Sim ; mas a 

União tambom tom doixatlo do dar garantias 
do juros a cstradt~s tio fot•ro, tom doixnt!o dv 
CODCOl'l'Ol' p11l'll anxilial' SOt'ViQOS qno, COl'• 
rontlo por conta doa l!:stados, tlovilllll sot' 
nuxiliallos pela União. 

0 Sn. BENEDIOTO LEim-Nlío mo I'DCOl'ÚO 
do tor·mo oppo~to 11 dospo1AI impt•oductiva 
)!lODO!' do <lUO CSitl, 

0 SR.' VICENTt~ M.\Ot!Ano-)liío pos>O OSi,lll' 
pnssa.ndo n~!l.'ll cm l'JSElOhn. tJJ.os os u.cto!l 
om quo tom intervindo, j:t com n p:tlaVt'<L, ,i<l 
com o voto, O hoUt'lltlu Sonatlut• pelo ola· 
J'tLnl11lo, p:LI'tt· tl:u• o. S. gx. uum roiipusla. 
c:.b:1!. 

IMou convoncitlti, St•, Pt•esitlonte, qno 
200:000$ mio a!Lomm profuntl:mtonto "'fi. 
na.uj,!iLS Ua U nülo. 

Dosgraçutlo seria, os to pn.iz sl, eom umn. 
popu!aç1io do IS milhüo~ tio ltahitantos o 
com um m•çamonto do mais tio 3<10.0'10:000$, 
21JIJ:OU0$ lbssom )lOt'LUI'har a~ SII!IS (JnanmL~, 
do modo a. dottll'tninar tllna c:lt:tsLt•oplte.' 

MILS, Sr. Prc:•idcnto; ú tlo gottn, om gott:t 
qun se encho um c.ipo t.lo agnn., O occ:too 
tnmbom, qtto Il mnito tll'liot', se fót•ma do 
gotla. om got1,tL. 

1\' facto qtw os Esbdos tlovom anxiliat• 
esso tcnt:11ncn, ma< 11 vord:11io tí quo o 
dinheiro com quo van União subsidim• a 
exposição tl dinltcit•o art•:.ncttdo a i.o,tos os 
Est:ulo<, tí d.nlteiro com •tnc, n~t lüt•m:l do im· 
postos, conco·,·rom to:los os citlatl:los ht•nzi· 
loiros pal'B saLisl\tç'Lu d11s dospczas publicas. 

St·. l't·oslaonLo, cn mio presumo Hom p:·o· 
tondo quo o meu votn cm separado so,ia 
viotoriuso no seio do Sonat!o. Cont\JsJo qwt, 
como mchlhro lla. Commlssftn do Finn.nçus, 
entendi devor salvnt• a minlm t'Osponsabili· 
dat!o, concorrcntlo, cotno acho qno devo 
conr.o1'ror o Cuogrc~so. p:tl'lt a reallzuçtLo dn. 
exposição do apparolltos tlo alcool, m11s con· 
aort•endo tlo modo a não <ac!•ific:tt• muito os 
t!inhcit•os tlu União, qno devem sot• aprovei· 
tndos pn.rn tantas onLt·a.s cons:ls, inclusivo 
pura o sm•viço da nossa divida externa. 

Repito: ni•u pt•csumo quo soja victorlosu 
a minlu• emenda; ma~ tloro dizer, por dcson· 
cargo do conscicncirt o aind;~ como apoio 
ás nffirmnçücs t!o voto om sop:u'<ltlo qno doi, 
quo os favores conootlldos •I Sociotlado Na
cional do Agl'icultnm, constnntos do pt•njocto 
cm t!ob:1\o, são pJ•ocis<ltllOtHO 200:0UO$' cm 
dinheiro, qno toom do snhir tlo TIJosom•o. 

~L1s não ~aba V. gx., St·. Prosit!enLo,nr.o 
sabe o Súnt~tlo, nilo pó.!o &1tbor a honrada. 
Comrnissiio, qu:! intcrpoz o s:::m pa.rocor, qmtl 
óu quanLi~ com quoconcoi'J'Ot'il ti Unliio pola 
isençfw do diro•lus para o Jl!IL\orl:tl que se 
tl~·.%1na a DX[losicão, pcl:t dOSJlOZ& do expo· 
dtonto o outt•ns, 

Doso,jo qno tiste oort~tmon soj:t bnstauto con· 
col'l'itlu polos intlustrinos tio todo o muntlo ; 
quero mesmo t]JJO imlustt•incs ouropous o 
auun·ü:mnos, quo cstiiu atleantallitt..;imos nesta 
ussnmpto, venham truzer ao llt•uzil o con· 
t.ingento do sou tr<tuulho o osful'ços Jllll'll tli· 
reotamonto dirimir a situação penosa pai'~ 
nós. 

B' possivol, St•, Prosldonto, que, devido fi 
grando concnrroncla qtto ha do instrumentos· 
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memmlcos. ~ !n~us~rlnes nn vollm Em•opn, 
esta expos1çno seJa concoJ'l'ltlissima. 
. Todos ostes instrumentos o ·artelhdo.< 
pot•óm, não pngat·ão diroitu!l nduaneiros o d~ 
expediente e gosarão aiudfl do oui.ms van· 
tngons. 

Ora, a 'tuanto monta a somma dessas 
isenções do direitos pat•a se saller qual I! o 
sacriflcio com que a União concorre para 
levar a olfuito lL exposição de apparelhos de 
alcool 'I 

0 Sit. Ll8NIWICTO LHITI~ - Jscnçõos do di· 
l'Oitos ostilo sondo concodidns todos os tlifiS 
pn.t·a V!LI'ÍtLS consaf:l. 

.\. Com missão aintla lHL punco~ dia~ as~i
guou di versas. 

O mou voto foi m~is ou monos oxtonso, o 
on tinha necessidado do diz <r algum:1 cousa 
a ostu I'OS)lJito poi'<Jtlu não qum•o quo ponsom 
que sou inimigo da. p:·o,.;pul'idrtt!o nacional, 
!JIIO Oii:O qnoro COUCOrt•ot' parn. UIUlL CXjlOSIÇàO 
por<Jnc osta apt•ovcit:r. om quasi nftdtL ou 
muito rcmotamonto á industria do Estado 
quo aqui rcpt·osonto. 

Não, St•, Pt•osidonto, acho tão rospoitavois 
os lntorosscs dos l~sr.udos quo ost.ão ligados tl 
cultura tl11 canna., como os da.quollos quo fr. 
cultimm. . 

E.; poro, pois, St•. Pt•osill nnl.o, acredito 
mesmo quo, Hi o Senado, flltondondo ftS cou
sidot•uções quo \'onlto do produzit•, t!or o 
sou \'ol.o tln accot•do com 11 omon1lrL que apt•o
soutoi, ~ot•ú. prestado um sot•viço ao paiz, 
concorrendo pat•a quo oSifL exposição scj 1 
lov!ld11 11 olloJio, diminuindo ombora um 
pJuco fi VOl'UlL, o quo rodundará om dlmi· 
nui<;ão tio SfiCt•illcio pur parto do Thosont•o, 
sondo, como ó corto, quo a União não tovo 
u. iniciativa dosto am·lamm c apenas deseja 
auxili~l-o tlo acourdo com u. Constituição, o 
fJUO ll dovm· do todos o~ governos quo so 
compcnotro~m das obrigu.çõos quo assumam 
pernnto fi Naçlo. •renho concluido, (Jlluilo 
bem; muito bem.) 

o SI\. VICENT8 MACitADO - As;i .. nlmOS• 
<l vordado, uma porção do prJjoct3s ison· 
tando. do diroitos os matO<,'lftcs importados 
por dtvm•sos Estados dft Untal o dc;tinndus 
aos serviço.-; do O::igoto o agua.. Pois bem ; si 
assim procedemos, l'oi com o int.nito doam
pai'Ur proposições l'indus da Gamam. MfLS 
devo lombmr a V. Ex. (diriqimlo-sa ao s,•, 
Bancdiato Leile),-poi'IJIIO loi :Útl as;umpto de 
~obato do soi? <!ti Commis;ão, quo avontoi a 
Idél~ do rcsl.t•tngJr.so c.:sas concos~õos, n5.o só 
porque ella~ iam posa1· demasiado sobrJ o 
mmio p11lllico, como porque, com tacs ison· 
~ões: ia ct·cat'·SO uma ooncurt•enda ue>loal o O 1!1••. Alvaro 1\laclmdo (•)
porim•osft ~ .f.tbl'icttção do. app~relhos ·que St•. Presidonte, relator do p1recer tia 
podem perluttflntento sot• lornect<los polt1 in· m1ioria da Cummissão do l'inanças do Sc
dustt•ia nacional. nado, devo dlr.et• alguma cousa em rcspostfl 

Fui signa.tario _do. <liversol desses pat·o· u.o discm•so quo acallfl tio l'azm• o meu tlis· 
coros, mas tst.o nao tmpodo quo dê 0 mou tincto ilmigo o illus&ro u.utor do voto um so
voto o pt•ns&o o mou :1poio a qualq 11or parfuJo, o Sr. Sonatlot• Vioonto Machado' 
emnntla, podendo ou tncsmo sot• autor do S. Ex., St·. Pt•osiúonto, luz ponto capittll 
uma dcllils, que sujeite ossaR isouçütJ.; do di· de sua tlpposição ao pt•ojooto do lo! quo nu· 
J•oito a quo so rcfot•itt o nobt•o Senador:\ con- .tJriza UtUtL duspoz:L do dnzontus contos, con
tlição do sorom matoriaes quo niíu tonh:1rn signadil no sou at·t. 1', quando, podinao Ji. 
similares na indus~t·ia nacional, ]lorquo niio oonç:1 a S. Ex., direi que Oô.'JO. fll't. I• do pro
so comprohondo que, lmvondo j:l g9t,auus jocto da Gamara não dotormin:L úe modo 
como os do S. Paulo, Minas o' outt•os dfL absoluto o imperativo o gasto do duzentos 
UniãocrtpfLZOs do ful'OJctJr taos matot•iaos, contos; essa tlospoztt il liwuitnliva, pois qno· 
sojfltn ollos importados do ostmii"Cil'o 0 diz u art. l' do projecto tlu. Cnmarn: 
com iscn<;iio do diroitos! ~ «E' o P1·millonto dn ROJmulica autorizntlo 

· Leml!ro-mo, Sr. Prositlonto, que flimln lm a despender tltt! u. qunotitL do duzentos 
tllas, Yotf~ndo umal~nnç:Lo do direitos Jlfll'n tL cuntos,,. · 
Cump:wltm Loopoltllnn, o Soondu a concmlcn, PuJ•tanto, não se fixaahi do modo·proclso o 
mns pam os pruduc1.us '1"" mio tiv~ .• sem sl· flbsotmo Qtto a rlospozn soja do ~OO:uoo.;;ooo. 
mll.ll'Os na lndnstt•itL n:1cional. 0 Sa. VICI,NTE 1\IACIIADO-Mas V. llx. Sabe 

O SI\. lii,NI~tHCTo Lgl'm- Mns os fLppa- que a Socio.lado Naciumtl do Agricultut·n. 
~~~~~s pam tdcuol não toJm slmila!•o.; nu allli•muu a insufficieucia tleSStl quilnlirt, 

• 0 SR. VICENT" MACIIAllo-Nüo tom, ou 0 SR, ALVAI\0 ii!ACt\AD0-1\S\i\ no crltot•io 
sol; 0 0 muu at·;:umonto, tlovo inlilrmar n do Govot•no tLtllngi!' ou não a. essa cil'ra vo-
y E t\ lJ d ·' r.atltl, ulóm do que nossos 200:000$ jd estão 

· '~ .• es 1 0 J ocun.o a ou\t•a ot•Jom do ~umprohondldos os 5•J:ooo:;; vota. dos Dtl loL 
itléas, visa outro ponr.o. • 

81', Prositlonto, vim aJlOOtLS fnnllftmontat• u attlorior, o tlltlm.ilisso as duspozas consigna-
meu voto o ,iú. tonho ]lO!' tiOillllis :1llns:1tlo tl!l 
~ttun~iio tio ~onado. (N<ro apoiados.) 

, 
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dás nas seguintes lettt•!IS, subordinadas no 
mosmo art. 1': 

« Lettro. a-ttluguol do eiliftc!o ; toltt•a 1•
acquistçi\o rios apparothos, etc.; !ctt.l'a c
puu!icnçi\o dos trab •lhos d11 exposição o do 
Congr•osso; lottt•a ri-publicação das morno· 
rins pot• dolibm•aç~o do Congt•os.<o In.ltmrial, 
etc.; let.t.ra u-pt•omios a serem distribuiilos, 
etc.; lctl.ra(-quacs~uor dospoz:ls quo a Su· 
ciedadc do Agricu:turajulg:tl' inr!i;ponsaveis, 

·com a. app ·ovação rlo Uvvorno, ot.c.}~ 
O acct'llsdmo quo ha t•o:tlmonto ó o qno 

está. no § 2n, ando so cunee(lo isonr,ã.u do 
imposto do consumo c da motado do imposto 
de oxpolfi,.nto. 

Ot•a, attonuondo-so a qno ossos appa1·olhos 
11ão toutn ~lmilat·es no pttiz, i1tten,londu-so ao 
fim a que se· des .. imlln, não~ muito qno o 
Govor·no v~ ao cnconll'o da Sociotlndo Na
cional ·dn Agt•icul&ura, tutxilhtndo-a. c.>m ·esse 
favor r ln fisco. 
. Pat•cco, pois, quo a_ ol\jccçüo 1iJita contt·a o 
cxt~g-oro 1ln. Uespozu. ntLu proco.lo; c pi~l'a. qnc 
S. li~, J'aç:~ ttmu. Jigoh·a id~a dos gastos com 
quo tom onl'ron tado dostlo J:l a Sociod:ulo Na
ciontd rio Agricultura, let•oi o b;llancoto ro
tativo ao moz da ugosto, ~uo j:l a.ccusa a 
sommu. rio UU:9110$05U, assim distrilllttJn: 

«Aiuguui..;, lO:J5tl$; moveis o utensis, 
4:3AD$, rlospozns gomns, 1 :Gô l$100 ; orrJc: 
nudos, 4:985$~20i pi'Ogl'a.mmas o cit·cuh~re~, 
1:875$, consumo do :Licoo!, 42$500·; mi;são 
Gan.lr•a, ·1:~4~$080; appat•cllws a a!cool. 
!9:726S:IOO; numet•o ospocial r!' i! Lar:ot<l'a, 
I :;150$; j"rdinu.l(om o rusticos, I :50:J$; sog11· 
ro no v:olut• de 100:000$-1 :270$,00.• 

Di1·oi q uo a pt•imnit•u. dilllculdade q uo 1.ovo 
-de voncor a sociedade foi n da acquisiçiio rio 
um lo~at• apropriado onrlc puucsso roaliz11r a 
· o~posiç~o. 

-•!r: pt•incipio lombrnram-so do campo !r"n
teiro ao Quarto! Genot•al, undo tlovoria se 
con .\t•uir tuú barracão u.prvpriado. Só m 

· -constl'ucçiío dosso barracão iam-so os du· 
zentos.cout.os. Ful ont1ío quo resolvomm alu
gar o gt• . .ado P"l'edio da rua do LaV!'ndio, 
ando cstevo · o l>'t•ontiio Volocipodico. Só o 
aluguel dossc pt•odio, do 2 de agosto, data 
cm que 1!0 ospor'Uva lnaugumt• 11 oxpos!çito, 
a 28 do sotombl'o, importou em 18:000$000. 

Noce~su.t•iamonto esse alltguol sori!. acct•os
cido, pois quo a inauguração da oxposiciio não 
pô_do olfoctual'·so om agosto, como ostavn 
-dotormlnado. 

Alrlm disso outros predios fronteiros fot•am 
lambem adquiridos : ·]louvo neco;sidado do 
so manda!• um ruprcsontanto expt•ossameuto 
iL Europa, com o 11m de J•oc~bor os appa· 
l'olhos, JlOJ•quo os fab1•icantos •o achavam 
·roooiosos quanto iL conducçiio dvs mesmos. 

OJ•a, jl1 se vô que nito 6 muito que so 
mat•que osso maxlmo, quo podlll'tl SOl' ou 

sonado v. li 

niin nttingido, pois quo o Govomo so1·~ 
sempro ouviria o com sou crtlm•io attondol'á 
;\; dcspczas just:ts o mzoavois. 

Port11nt.o, ropito, niio mo pat•occ OXII"erada 
a Jll'uposiçiLJ qunnto :>o :11·!. 1', ~no fixa o 
limite maximo do ~00:0011$, compt•r.hcndidas 
tud:ts essas rlospozas, com o 11m do l••nr a 
olfllito um cm•t<llllOil rio tanta impo!'.:mci:>. 

Diz S. ·r~x. qr10 oH gsf,:tdos intm·c~sn.tlos no 
;~ssumpto po1lcPi<tm t.n.mbom cunc.Jl' ·ct•. 

Oru., us E~tados que p!'LHiuzem a.ss•tcitl~ sfio 
os do nol'&e, c to(lo~ s;thomos quo so achn.m a 
bmços pt•esontomont.o com os hori'OI'es drt 
sccc 1. ; ulguns dcllcs ostfi.o t'a.zcnUo, como so 
diz vul::at·mcnto, · rhs suas f'ra.qnezn~ fo1•ças 
pu.t·a l'osistil•om a t,ão dur:~s cal:lmiliados. 

Como tl que nos&'S con~içücs iri11tn con
corl'or n. uma. ox_posir;ã.o, cujo:~ rc:mlr.:ulos 
u.pt•oveit;am; não a c:trla I;stu.llo om JT:Il'ticular 
mas a tudu. & União 1 

O Srt. VrcE);TE M.\CIIADO - ,\.pl'ovoil.u.m 
mais dir"ctamonto :ws .Estados prorluctoros 
do canna. · · 

O S1t. AL\'Arto ~!AcU.\DO- S. Ex. rofol'iu· 
so :Linda.,- o 6 pt•or.iso do Jlrl:ss:t:;om tlizor 
ao honrn.:lo Son:tdvt• quo aR oxpusicü••s tlossa 
orrl~.m. como pot' uxcmplo: na Allotmlflhn, 
nt\ FrtLnQn., na. Bclgictt, toom tiJn sempre a. 
protel!r;ão diroc'.tL da seus GO\'Ol'IJO:) ; ttÜllliL 
ago1·a., a. 1 de ffilWÇO U.o CD1•rcmte a.nno, a llO· 
q uena Republica do l'ot•t1 acu.b:• .10 fu.zet' 
umu. oxposicão d<J appare!hos a a'c,,ol com o 
.uxilio Jit•ccto do sou Governo c .i<L Stl pro
pa.ru.m a. ltepub\ica. Al'~OntintL, quo onconrlo 
proteg~t· do um mudo U:irocto a Sociml11Jo do 
.-\gt·icultut•r•llnlli ou. Republica do Chile, om 
S rnLirtgo, a Soclodado rio ~omentu lndustl'i:li 
p;u•a !ovarem a pfi'eito uma oxjloliçfto somo-
lhante. · 

' . 
O Sn. Vrc":->TE J!MnAno- Tal qual o Go· 

VOl'OO do Brazl!. 
0 SR, ALYARO MACI!ÚO-S. ll~. ainda diz 

ou• sou parocot• : ·~tanto mai~ quo o Go
verno niio foi ouvirlo.• . 

Eu peço licença pam ostns bt•oves consido
rncõos, d11s quacs S. EK. tirawl ns co_nclu•ües: 
ospro•:rnrnmtts, os convites f~itlls para a ox
po•ição Internacional dos apptli'alhus a ai, 
coo!, o PM'tl o congt•osso ·das appl!caçõo$ a 
nicou! que tor~ do Sol' !ovado o. elfeito, con
comitantumento com ossa oxpo$ição, dizem 
c!aramonto q uo tanto um como outro siio 
foit.os sub os auspicies directos do Sr. Mi· 
nlstro da Industria, tendo como aux!llar ·a 
Sr. Minlstt•o dns Relacõos ExtJt•!oros, quo 
aM, sogumlo lnformacões colhidas do pro· 
sldonte dessa associação, já dirigiu aos nossos 
plenlpotenc!ar!os, nos paizos ando se produz 
o as•uca1•, clrcularos ou convites po.ro. quo 
olles !ll~am com que os Ministros dos ·Estro.n-
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goiros, por sun. vez, se eotondn.IU com os ÜL· 
bric~ntos dn ttpparolho> :1 alcool o ua França 
por exemplo, o Sr. Dolcass6, om nota ao 
nosso Ministro Plonipotoncial'io, t1ffirmou 
QUO so tinim ontonui<lo com o Ministt·o !la 
J\gt•icultura o c1so lho httYin promctLhlo pro· 
curar os r.tbricttntcs rb appaJ•clhos a alcoul, 
prestando" csso assumpto o ma~imo inter· 
osso. 

apto p~rn sm• tJ•anslbJ•mado om luz, . illu• 
minando o interior do nossas cas~s, ela· 
re:muo as rua~ o praças tias cidades, c.tpnz da 
ser transformado om t'llr\·a, accionando os· 
motores de diffol'ontos ospocies, jtl <ht nu v e· 
gação, já dtt viaçfio terrestre, 

Jtt vê o nobre SonadoJ' :polo P;u·~n\, qno o· 
plano é uttrahcnto o os rcsnttailos dn3s~ ex• 
posi<;ilo podam sct• roalmonto benoficos. 

·Orn, essa mo1·imontaçno, toda ess~ troca 
de iuéls consigna!las aqui ne•tes convites, 
nesses programmns, não pótla ser sanfio o 
resultado de uma lntolligencia previa entre 
esstl associa~ao e o Governo. 

O Sn. Ytct!N1'E ~]ACHADO- Qnom nega 
que a exposição Sl raoa sob os au>picios !lo 
lroverno '? 

O Sn. ALYAI\o "IACnAno- E eu mesmo, 
convermnrlo cotn o Sr. ~lini.tJ•o do fnteriol', 
noiel de sua pnrte o mntlmo interc;;se pelo 
oom ex i to desse ccrtamon. 

0 SI\, VICENTE MACIJ.\DD -11as si se 
puder Jcvm• li cll'cito n exposição com n des· 
pe~tt do ccn1 contos, sol'á mellior do que gas· 
tar d•.t~ontos ou trezentos. 

O Sn. At.VARO ~LI CilADa- Mns \',Ex; viu 
que não tl exa~gcrado o maximo lixado. 

Quem snte mesmo si sep1 pxcertida essa 
quantia de cem contos a que se refere. pot•
quo no projecto ,ó se marca o limite maximo 
da dospoza. 

Sr. Prosiuenlo, n crisodaindustria dons· 
sucal' nos pnizos <JUO se toem occupndo com a 
J'tturicaçlo tlesto producto, Ú Ulll J'~cto, tt 
cujas consc•.1uoncias o no;;;;o pniz, tamltem 
protluctol' de assucttl', não se tem potlido 
1'urtm·. T{dvcz, C!om resultados mai't gt'a.· 
vos pOl' c:tUSits divm•sas, ot•ir:inou·so pa1•a a 
classe dos agJ•icultot•os mna. situa.r,ão l'orda· 
úolrnmento pcnosn, poaitivamonto cri· 
tio~: . 

0 SR.. VICENT~ MACIJADO;._Acrcdi\o quo o 
sor•ã.o. 

0 SR. AL\'Al\0 MACIJ.\DO- lmll~l'Omo;; 
assim, muito provoil,os~mcnto, a l'rança,quo 
so esforr,a podorosumonte JlUJ'U alnt·gar .o 
consumo do alcool, Jacilitunúo dosto modo a 
extracção, dontro do paiz, do oxco:;so do IJo• 
torrttlm, cujo plantio jt\ excede t\s ncco;si· 
dado:; d:t ft~bt•icaQi"io do a.ssuctU'i sogniromos 
as pegadas da Allomanha, cr uo procu1•a com· 
todo o o:;J'or<;o J>opellir Jo mot·oado o ltCl'O· 
zono cstrangeit•o, dandu·iho como succctla· 
nco o tt!cool nacional o, ali, o imperado1" 
Ouilhcrme, tanto se tem empenhado tl. causa 
de tJ•ansfoJ'mal'o alcool om combustivo! quo, 
n s~us esforços, foi adoptada a luz incun· 
dosconto do ~lcool para illumina1· as faoh:tda~ 
do palacio do Potsdam, as boilas alamedas 
do Thicgttrlhon, as esta~õos da Estrada uO" 
Fort•o do Sttetin o lm bom pouco tompo, 
quandJ o Czm· da Russia passou pot• .Com· 
piégno, toda a i!luminação era simplosmcn\c· 
l'oic~ a aloool! 1 

Porque não so~uir,11JIOH, S1•. Presidente, 
estes exemplos?! Porque não so csl'0l'çar;\ o. 
Brazil no sentido do diminuir, qn~nto pos· 
si vcl, tt lmporta~iio do ltm•ozeuo ? l . 

ArJni vem a pollo Jombt•at•. que súmontc
scgundo os dutlos da estatisticrt commorcial, 
de janeiro a novomhro do IDO I, impcrtou o 
nosso prtiz um milhão" du1.ontas mil caixa>· 
de kerozeno· ~ue, ao preço . m~dio drJ 10$, 
importa cm 1. mil oonr.os úo l'llis que, muitc
provcitosrttncoto, poderiam auxiliar. al fn .. 
dustríus tlo paiz. 

Mas, S1•. Prc.;idonl.o, ost~ noYo ompJ•ogt> 
do ulcool exige, quando úostitmtla a u;o in
dustrial, que não soja tiio sobt•coat•rcgatlo dG
impostos poJas lois tlscacs, como é o alcool, 
9uando dcstlnuuo á com:posi~iio ot\ fnht•ico do 
bebidas. . 

A ttenclendo ~ esl.e estado de cousas, a As· 
sociaçiio Nacional de Agricultura .teve a 
idétt do !ovar a offcito uma exposição· do 
apparelhos ~e alcool, pot• meio da qual so 
úospcrtas'o a attonçíio publica, no sentido 
do se demonstrar de um modo posltl vo que n 
alcool, essa outro produotn tia canoa do 1\S
suoar om nosio pniz, poderia sct• utilizado 
como u:;onte prodttctor do luz c do calo!' e, 
pot• consequcncin, do fol'ça motriz. . 

Este tontamon soria o p1•imciro pllllso cn· 
tão dado no suntiúo do se conshlet•aJ' esto 
producw da lntlustl•ia como um novo tleri· 
vath·o :L nctlvitlndo llgricola, ho,io qunsi que 
cxclusivamcnto concentrada, quanto á cul· 
tura da cnnnn, no f,lbt•lco do assucnr e do 
alcooi, stmplosmonto para uobitlns, e Iam· 
~oro do mo~trat' quo este prodncto, o alcool, 
pótlo sot• con~idorado um novo combustiv~l, 

O aloool, gornlmontc f,,uando, cm sott QS· 
tado logo após a dis1.Ulnçllo, tanto so presta• 
ao fabrico de bebidas, CJmo tamlJom a tios· 
omponhat• o pnpol do Yot•dttdolro combus
tivo!. 

Nestns condiQõJs, não so podando ostabo· 
locor a. tlllforcnça, procnrou.so um mo lo do 
so tornar conhecido o aleool, dosllo que ollo· 
fosso oxclusivamonto destinado a sot• cm· 
pregado como novo agente do calot' e luz o fi. 
sot• as~im consumido no commorclo, [llll'O. 
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que as lei; ftscaes attonuassorn os impostos 
sobro essa qualidade do alcool. 

O meio de quo se l:tnnou mão l'0i o do se 
~ddiclonat• -no alcool, leio após a su:t tlistilla· 
ç[o, certos elementos chimicos, <!UO o deS· 
naturam, tornando-o oPganic:1rnonto impro· 
prio para o preparo das bobid~s. · 

Este ppoccsso para tomar o alcool dosna· 
turado foi adoptado, c"mo diisc, por cau;a 
tias lois fl;ca~s. 

!~'a osto alcool.~ que c;tou mo rofm•indo. 
Na F1•anç'a o alcool que era des\i.nado a bo· 

bidas pagava frs. 155,~5 por hcctolil<'o. Hoje 
o alcool destinado a bebidas oslil pagando 
~20 i'!•,, nco;, no passo quo c alcool dosnatu· 
ra1lo, quo pa.ga.Yu. fl'.s. :-17,50, por hectolitro, 
já om l~!Ji pagava ti-os francos o actualmente 
este imposto ostil íransrormatlo cm um sim .. 
pios imposto do csl.atL;tlca <lo rr .. 0,25. 

Eis 11 vautagom Ja dosnatm·a~ão do alcool. 
O SOL! consumo t~m·so augmonllvlo oxtraor
dinnriamonto. E' assim, por oxomplo, que o 
alcoul dcsnatm•ado, na França, ost<L sondo 
consumido cm muito maio1• escala,attinginuo 
osso consumo a 300.000 hocto!itt•os por anno, 
o QUO d:c urna rntldia do 0',7 por habitante. 
N~ Allomunha o consumo vao a mais do um 

· ini!hão do hocto!itrol. 
· A 16m disto, osta yu!gal'izaçítc do alcoo\ 
ilosmlturado, considerado como novo ngonto 
pro.tuclor do luz, calor c, pol' conseguinte, 
do rncvimonto; tom inf!uido IJoooficamonto 
sobro·a intlustria do f<Lbrico dos appal'olhos 
a alcool, que pruduzom a luz o o movimente. 

Assim; tomos hoje umtl gt•ande variedade 
dtl lampatlas, fogõ~s. motores, aquecedores, 
o~c., o ai~ barcos a vapor movi.! os a alcool! 

Na cxposi~ão vom figural' urna lancha 
movida cxclusivarnonto pelo alcool, muito 
p1•opria P<~r:L a navwnção fluvial. 

.. 1•a, Sr. Presldcnto, attondcndo·so a estes 
traços goraos, Sl pouorá muito bam ver 
quaos os resultados <1'10 toi'omos a coU1or do 
uma exposição dessa ordem. 

A Suciodado Nacional do Agricultura níto 
podo au~iHo directo, auxilio do dinholro, ao 
Governo, ao Thcsouro, p ora distribuir pelos 
laYradorcs, an·m do at.tcnuM· os oll'citos da 
crise do assucal', nem tampouco solicita con· 
cessão li< favores para institui<:õos bancarias 
quo so pt·ostom no mesmo oqjoctiyo, 

d 
~oguc-so cm discussão, fJUO se ooccJ'I'n. som 

Ouato, O íl.l't, ,2u, , 

Pt•sto n votos il n.pprovado o art. i", salvo 
a omooda do Sr, VJConto Machado. 

Posta n. voto.l 6 rejeitada a emenda, 
Posto a ,·o tos il approvn.do o art. 2•. 
E' 1L Pl'Oposiçio, assim emendada, aUOJll.tda 

o passa p111'a 3• discussfto. 

O Sr. 1\'oguolrn Pnrnnn;;nú 
úwl" ol'dcm) rC<JUOt' üisponsLL do intorsticio 
para a 3• disc1t.~s1io dLL p1•oposiçiío. - · 

Consultado, o Senado concedo a dL;ponsa. 

REOMA!iiZA(\o DO COI\PO DE COMlriSS.\1\!0S 
DA AR~rADA. 

Entra cm 3" uiscussão com as emendas of. 
ferocidas pula Comrnissão do Mttl'inlm c 
Guct·rn, c as omcndt~s n.pprovadn.s cm 2•~, a 
p1•oposlção da Ct~mara dos Doputatlos, n. 95, 
do 1002, roorgnniztmdo o corpo do comrnis· 
sarios da armada. 

O Sr. l~residento- A esta pro
posição Coram oJTorocidas emendas substi· 
tutivtts por parto da Commissão. 

Devo annunciar ao ~cnado que a\~umas 
dessas ~mondas ji\ foram approvadas orn 2" 
d!SCUSSUO, . 

O lll't. Qo da p!•oposição da Gamara dos · 
Srs. Deputados foi supprimido cm virtutlotla 
emenda app1•ovada cm 2' discussão. 

O art. 8" tambom tinha sido supprimido 
cm vh•tude de emenda, o 6 :mbstituido agora 
por. um outro apros miado pela Comrnissão 
do Marinha o Guerra. 

O S•·. Pires Fera•eh•n -Peço a 
V. Ex. qno t •nha a bondade do mandar· mo 
os paJlois rol:ttivos ao assumpto do que ruo 
occuptl, (Pa11sa. E' satisfeito.) . 

St•. Presidente, tendo a Commissão do Ma· 
l'inha o Ouor1•a do Senado dado par•ocor fu.· 
voravoltL proposição da CtLmarn dos Depu
tados, propo>ição quo trata dn l'OOrgnnização 
do quad1•o dos comrnissnrics da marinha, foi 
osso pnr•ecor submottiuo l'L consideração da 
Commlssão do Finanças. 

O que a Sociodnuc Nacional do Agricultura 
ngom podo il que c Gcvomo n auxilio nossa 
inlcil'tivn pnlt•iotica .•.• 

O Su. RosA E Sn.vA-AjlOiado. 
0 Srt, Ar,I'ARO MACHADO-... anm de 

que; doslc·cc>·tamcn se colham os bonoficlos 
que se devem. ospornr. 

Estll Cornmissão, niio satisfeita com c que 
disso a Cornmlssão de Marinha o Oum•ra, tL 
qual ou ainda niio tinha 11 honra do porton· 
cm•, porque sórnonto agora faço pa1•to do!la, 
interinamente, na :Lusoncin do Sr. Senador 
Constt~ntino Nery; pediu infol'llmçüos ao 
t~ctual Ministre da Ma~•inha. · 

Tonho concluldo. (Muito bem; muito /Jcm.) 
Ninguom ma!s pct!lndo n. palnvra,oncona. 

so n discussão • · . 

S. Ex. 11.prosontou um trabalho 1\ cons!<lo· 
ração tia Comrnissrro do Finlnças, o cm vista 
desse 1t•1tb~!ho a Comm!ssão sujeitou sou 
paro~or :\ consideração do Senado. 
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Esse parocet• foi, em pa1•te, approvauo o, A emenda da Commissiio. do Ma1•inha o 
om parte, rejoir.at!o; a parte approvada foi a Guerra foi com o fim de, dando a Camara o 
que mandava reduzit•, de quatru Jllll'" dous, mo<mo posso:.!, reduzir a despezrt. 
o nume1•o de capitães <lo J'rag~t~; commis· Quanto. ~o art, 2' da pt•oposiçiio, desde 
snrios, o, de 10 para oit.o, o mrmm•o de capi- que se está ulscutinrlo em globo, m~nd:t que 
tKes-tonentes t:m1bcm commissurios, Isso a v:r.gn no posto de capitão de m~r e guomt 
foi uppr•ovado, commissario de l' classe soj~t pmonchilltt 

Em vez de 40 commissa.l'ios gu:trda.~-mn.· por met•ecimcnto. . 
rinlta. mandou que fossom 30, Isso tambem A Commissilo de 1!rn·inlta e GnerJ•a cou-
to i a.ppl'OV1ulo. corda.. 
· E ficuu emfim deliberado que se ~ccr,.,_. Quant11 ilS vagas de c:•pitiio-ten"nto, ca-
centnm no llnal do quad1•o JO sub-commis· pltiio <lo tmgntr• e I' tenente, manJa " Jll'O· 
snrius. E~sn. emond" aduitiva ftii rr.:jeitada. pusiç1io ~ue sojam preenchidas m 'lttde po1• 

No onlt1Lnto, a Commissão ,jlo Fin;~nçns mol'ecimento c metrul(\ pot• nntigui!la.do; a 
deixou do pllrlc o longo tmbalho do chefe do Commiss~o de õ!arinhn o Gnort•a manda quo 
uop"rbmento da marinlm l'Clatimmente ao fiqnom sujeitos r\ lei quo l'Ogu!a esta mil teria 
as,umpto, p.wn. os officia"s combatentes da At'madtl, 

Foi essa a razão por que a Commi>São de As<im fic:tl•ão e !los bom aquinhoados, 
~!m•inha 0 Guerr·a pediu que 0 prujecto fosse Em reluç1io; porilm, no accesso dos 'sub
novn.monte :1 Connnissão pal'a qno olla, cou- commis.l!Ll'Íus a guardas-marinha, 11 Com
siderando o que dizia o ministro, sujeitasse missiio ]wuiu, cm nome do Govm•no, quo 
.o novo tmbalho i\ considopa,ão do scn 1.rlo, desse.~ nma qn:u•h parto fosse promovida 

por mer·ocimento. e 3/·1 pot• anti;ruidade, 
Esse novo tralmlho il o que V. Ilx, St•, paraanimat• os noveis quo entt•am pura o 

Presidente, ncah~ delõt• ness,ts emend"s quo serviço do commi~sarlildO gePal dit Ar
correm imprcssaR, Jlurque, cumJ ahi so n1. m i" íU ,~. 
em logm• de 30 2'" tencnto.s, cxist.i~tm •10 Qu~tnto aos sub-eommiss~tl'ios, o Govervo 
o, ~m lugnl' do 30 guardas·marinha, nxisr.iu.m apr~~cutou um prugramm:L das mn.terias a 
40, Isto lui npproVt\llo, ficando assim o numero exigir cm concm•so daqnellos quo .pr•eten
de 2" tenentes uxceuendo o do guard~t:;-mll· dom serv.l' ncssos loguros, .\ssim, tt Com-
rinha', missão apt•esentou o art, 3°, que diz: 

A Commissi'io emendou judiciosamente, ,, As vagas de suiJ-eommissarios sm•iio pro-
l'ostabelocondo o art. l', c mandou que o enchidos poJas candidato' que, cm co.rcrJrso, 
numero do 2" tonentos soja de :JO o o do se mostrarem habilitados .nas sc:;uintos ma
auardits-nmrinha de 40, trazendo isso gmn tert'"" 
d" ~'" " )) os economias para os cofres pub\icos, sem 
diminuir 0 pessoal pedido pelo ~linistro, O art. 8' )lroplle a Commlssiio substitui!' 

pelo segninto : 
Acceilou tambom a Commissiio oito ca· 

pitãos-tenontcs 0 úous capitães de fraguta, <Os commissarioo cxeréoriio as commis
ae confm•midado com a l'euucção feit~ 11eta sOes CJ.IIC, pelo rognlamento, forem desi
Commissiio de Finanças 0 insistiu pel~t crc~t· gnadns como corres pondentes ás suas gra-
ção de lO sub-commrssnrios, i1ue teve taro· du~tções,» , 
bem 0 nccordo da Commlssiio do Finanças, O art, 8• da proposiçiio instituo quo oa 
mas que não Jbi ~ppNvada paio Senado, capitães de f..agata commissarios vão. servil' 

nas profeicuras, Jogares niio arcados pot• 
ln•istimos novamente na omon·la e fizemos lei; pm• esta rn.ziio ii Coromissiio pediu fosso 

com que esse Jlossonl, uma vez approvttdo, rejeitado esse art, 8' e servir do acco~do 
tivosso voncimento,, o que não foz a. Com- com o rcgula.meuto .actual quo jtí dispoz 
missão do Finanças, que creou os lO sub· sobre o serviço desse pessoal. . 
commissarios mns não lhes dou soldo, nom o ~trt, Qo, substitua-se pelo seguinte : 
quartel, nem fardamento, · < Os sub-commissarios voncerilo 00$000 de 

O SR. DBLFORT VtEIM- V, Ex. esquece soldo o OOSúOO de gratificação,» 
uma ch•cumstancin. capital: quo os sub-com· 
missarias voem substituir os nctunes aspi· 
pirantos a commissnrios, 

0 SR. PIRES FERREm~-Vou chegar!~. JtL 
existem llSpirantes a guarda-marinha oro nu• 
moro do 17 ou !9, Esta numero do 19 6 <JUe 
o. Ministro podo que seja substituido por 10, 
com vencimentos de 150$, sondo 80$ de soldo 
c DO.$ do gratificação, dando-se-lhes qrmrtel. 

D!SPOS!f.;ÕBS' TRANBITOniAS 

·Para rcgulnmontaçiio no acto da rcorglllli· 
zaçiio do corpo : « as vagas de guardas· ma 
rlnha commlssal'los, resultantes desta reor 
ganlznçiio do corpo sorilo preenchidas pelo> 
q uo. obtiverem melhores npp!•onoõ~s nat 
mntorins exigidas no art, 3•,» 
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~ Jo : «oro igu~lda(lo do oondlçüo< serão curso se mostr~rom lmbllitados nas sogulnto; 
preferidos os actuncs aspirantes a gmwdas- matarias: 
marinha.» , Purtuguoz; frnncoz, ingloz, arit.hmotic~ 

Nilo !ltlmos o tliroito n. qno os eomnussarios (com n.ppllcn~iio ;ls divut•;u.; ctucst.õos do 
sojnm todos profot·ido;, purqno muitos tlollos cont.nbilirl:tdo, no uso do systom:1 monorario, 
fol·n.m ndmittitlos na mn.rinlm som concurso ao cnmliio, <tgio do mood<t<, nus posu8 o me· 
nom oxnmo do cspccio nlguma. did:ts o ospecialmonto no systcma mot,J•icoJ, 

Precis·tm mostrar S<J hnbi!it:tdos em con· n.ignbm (attl oquor,õos tlo 2° gr~o. inclusive, 
curso, afim do podoi•om adquirir o post? do goomotrl~ pr:ttica o ooçõo~ do sthm•oomoti·l~, 
sub.comrnissarios, :wci'oscontando qno .Julga ~cogr .phiu, Histm•i:L do Brazil, N,,çiios de 
existem cntJ'O os actuao~ 11spmwtos rnul!os DiJ·oito Puhiico o Allrninistt•n.t!l·o, pr:tt1oa de 
quo se niíu niJroscntnmo ~~~ cu~wm·so! _por oscrip\urnçãu do bordo o om goJ•a!Jlo so.·viço 
isso que não toem as habthtnçuos oxtgid~s· do f:tzonda, o pt•ovm•om quo são braztleit•os, 
poJo Regulnmonto. . . . maiuros Jo 18 aonos e com a robustez pro· 

" A cia~se do usptranto 11 commtssa!'lo cisa prw:1 a vidi1 do mar, sendo esta compro
fico. oxtincta com n. N!orga.nizaç[o tio Col'po.» \~u.da óm jo~pecção de sa.urlo. 

Fornm o.<tas as aitoraçõos quo a Commls· P:1r~~rapho unico. No re11uln.rriento que 
s[o do Marinhn. o Guorra, por sua !U~~lria, ror expotild•• para a execução d11 pJ•osonto 
ontondou devot• np1'esentar :\ censidoraç~o do lei, o Governo dosignat•1 quom do vil tor· 
Sanado. _ m·u• a comml ;são oxa.rnin1l.U.ot•a.·; discr•i mf .. 

'Pedindo pn.ra o lias a sua approvaçao, ou, ourá o quo d ll'll. const,itmr mereCJmou to o 
Sr. Pt·csidonto, si _llom que to~hn !dilas 1'<1- marcar!\ 0 tempo do intorstide para a; pro• 
d!caes a esr.o rospmte-contrn.rw, corno sou, moçu 11s:. __ 
ás gra•iuaQõos-ellt tudo o cru;o on•.tmrlo ctno ~ Mt. 8. 0 Snbsti!tta-so pelo seguinte: 
proci~o cotlot• <tigtlma cous~ á ondn. dos que Al't. S. o Os commisst~l'io oxot•coriio a; 
as dosoj:tm. 0 quorom. conunissões quo, pelo Reguiamontu. fut·om 
. Ninguom mal.; pedindo a paiawa, eu· designada; como curt•ospondontos ás suas 
corra·.so a, discussão. gt•a,d.uaçü.Js.· 

Procodo·se 11 votn.çiio d~s emendas oito· :\t•t. u.o Substitnll·Se p >r os to: 
l'ocid•,; pch• Commis;rro do M~rinha e Gn~l't'a A1·t.' o. o Os sub·cammissarlos voncorão 
o s~o succo~ssivllmeuto appt·ovada; todas us 60~ de soldo o 90.$ ue gJ•atilicação o oabet•· 
emendas, ~ssim concobidas: ihos·hll o mesmo n.Joj:1mento ora dad" aos 

Ao :trt. 1.0-Substitua-so pelo seguinte: aspirantes "commissarios. 
Art. )." O oot·po do commissarios da § O uniforme sor·lhos·ha mare<~do pelo 

a.rma!lascl':t constittlido do modo seguinte•: Gorot•no. 
1 commissrn•io gorai, cn.pttão de IUOJ· o 

~"~'UOI'rtt. 

" 2 cornmis~:wios, ct~pitãcs üo ft•a,gn.tn.. 
8 com:nis~al~ios,· ca.pltáLis-tononto.4, 
20 commis;ari,,s, pl'imcit•os·to.tontes . 
30 c.Jmmisnríos, sogundQ:)·tuncnto.). 
40 colntn.:;sa.rios, gua.rt[a.s-rottl'inha. 
10 suh·cummissal'ios. 
Ao lll'G. 2, 0 _._SultstHun.·sa p:.n• este: 
Mt. 2." Na: JU•omoçlíos do cot•po de com

mis~a.rios obsOI'Val'·:-lo·hão as .sogllinto.-; l'O· 
gra~ : _ 

\. 0 A Vll~a 110 posto do cap\tio do mar o 
guort•a oommisstn•ío goml ou choro do cot•po 
S(WI~ IWccnchiUI~ })Ol' müi'Ccim..:nto ; 

2 .... A::; vag-IL::i nos postos do 2·• tononto a.t6 
capMo oio t'J•agattl ~ot•[o pt·ovid·ts na com· 
formidadc do pt•ccol~ua<lo na loi de [H'omu· 
çõcs dos offiJiucs combatontos d:~ :u•matla, 
cm rolt~çiio ao mudo pot• q no so d~ o uccosso 
nosto; posr.os; us du.:u:wdus·mut•lnita, pot•tlm, 
!Ot•ilo na t•azão do 1/4\lOI' mo roei monto o 3/·l 
por tm tlguid 1do ; . 

a.• As vag:~; do snh·commlssUl•ios soriio 
proonchldus pelos candidatos quo om oon-

DJ~roSIQÜCi; TRA~SlTOR.lAS 

At·t. As vn.~ns 1le guurclns-marinh:t com
mi.~sn.riu~, re~uttantes desta. root•g:Lniz !.~!5.0 
do cul'po, SOI'Üo prmmcltídas pclo:i autnu.cs 
asplrotntes;~ commiss:L<•ios o uutt·os <Jll<LOS·
<JUUI' c:tn•lit\utos. na ordem em quo i'ot·om 
clotssificu<los, cm virtude d:~ somma do ;;l'll.os 
do !nbili .aç[o obtida om concurso un ox<Lmo 
u. qno dm·orào so1• suhmcttidos, vor•:;an1lu os to 
s>~ht'' uomtmchLtut'a de ttpplt'Olito,<Lt'tiHnu·in, 
tut·pod<>;, <>t'JOll>nonto poPt:Ltil, equipamento, 
balmua, muniQúos navaos o sobl'O as m11te· 
l'WS e:dgidas no art. 3°, 

§ i'"' igulld<1dc <lo conúiçüos, sori'io pt•o· 
foríduS OS fiCtUliCS asplt'<ttlCOS a CUtU1UÍS• 
sarios. . 

~ A chsso tlo aspit•n.ntos 11 cemmiss:tdos 
fl_cat•:\ oxtincttl logo quo so tlot• a ro.Jt'ga >tZa· 
çao do cot•po. 

Posta 11 yoto•.tl a propnsiçã '· 11sslm omon· 
clrdn 1 tLpJH'OVI\di1 Qtn 3·1 JiscU~~Ü.O ; O; St) IdO 
adoptn<ln, V'LO sot• t\e1·olvld:l tL Cam:lt'a dos 
Deputtido;, ludo nn LOs tl Cummlss~o do !to• 
(\aceno. 
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·O Sr. Pl'(~sldmitc-Esi,;\ esgotada 
a mataria da ot•dom do dht. Durei a pal~vt·a 
aos St•s. Senadores que ;t quolt';tm pat•n as
,umpto de oxpctlicnte (Pausa). 

Ninguem J,l3dlndo a palnna, I'OU levantar 
n. sc~sã.o, de~lg'OlLDdll pí~ra orllom do dia da. 
SOSSíLO SOgtunto : 

3• discttssão d;t pt•oposiçiío .tl:t Catnal'U dos 
lloputadus n. 84, de 1003, autol'izando o Go
VOl'llo a d•tSIJcndo;· at~ a quantitt do 200:000$ 
com a Exposiç•Ko lnternaciuna'l de Appare
llios a Alcoul, pt•omuvida pela Sociodado Nll· 
cion"l do AgPicultm•a; 
. 2• discussão da pt'•lposiçiio da Cama1;a dos 
Deputados n, 00, do 1008, autorizando o 
Poilor Executivo a abrir ao jfinistel'io da 
0\larinha o credito do J..l8t::l57$jt~. sup
plemental' :1!•ubl'icl2l-~luniçõos de bocca 
:-'do art. 8", da loi n. o:;;, de :;o do dezem
wo no 1902; 

2• discu"üo d:t proposiçiiu da C~mar~ dos 
lloputaJos n. 100, do !003, autorizando o 
Presi<lente tht !to publica a abt·il• ao ~linisto
rio dà ,Justiça o Nogocius lnlal'Íores o credito 
extraordinario de 1 :0Utt83~2, pat-a occot•rm• 
ao p;tgamento da gt•atillcação dovida ao 
cm•at!ot· da! mass.ts r,tlliJus, blchat•ol Luiz 
Teixeira. do 8a1•ros Junior, no pot•iodo do 25 
de agosto a 3! de dozom ltt•o do l002j · 

2• discussão da'pt•oposi<;Üo· do. Gamara dos 
Doputados n .. OS, do 1003, autorizando o 
Pt•o;i.tento da llepnblica a pag.w ao Dt•. AI· 
varo )!ore era de Barros Olivoil•a Lima os 
s~us ot·dcnados do magistrado om disponibi
ltdade, abrindo o nocessario credito; 

2• discussão da p:·oposição tia Cllmat·a dos 
Dcputar!us n, 8:3, <lo I 003, autorizando o 
Pres.idonto da Republica a !sont:u• dos d!roi
tos do lmpoJ•tnçiio o mataria! que J'Ol' impor
tado pela lntonrlencia Municipal· do Porto 
Alegt•c, capital tio IMado do J(io Grande do 
Sul, pu.I'1~ u.lm.stocimonto do agua, Lom como 
o matel'i:tl motallieo destinado á rôde do 
csgoLs eu que lbt• neccssario paPa o sm•vico 
do illuminaç[o eloctt•!ca da moJma cidade ; 

2• discussão da Pl'oposi;ilo d~ Cam·n·u dos 
Dopntutlos n. 98, do. 1003, autorizando o 
Prosiuonto da Ropubiic~ 11 isentar dos tli
roltos do importnçiio o matm•iai que lo!' !m
pot'lado pela Cnmnra Municipal do Nova 
Fribut•go, cidade tle Estado do Rio do ,Ja. 
noit•o, pm•a. o abastucimonto tio ngua,. bem 
como o ma twial motallico destinado ;t'rêtlo 
.do esgotos o o quo lur nocossar!o para o 
!ot•viço do iliumimt9[o olcctrica dtt mosma 
cidndo, · 

. · Lo~anta-so a sessão ;\s 2 horas da tardo. 

7•1' SESSÃO E~! 10 D~· SETEMURO DE !003 

l'i'rJsidu1Wia do SI' • .:1/{onso Pemw 

A' meia hora depois do moio·dia, aiH·o-sn a 
sc.~são a que concorram os Srs. Senadores 
Pinheiro Maclmt!o, J. Catunt!a, ,\lborto Gon
çalves, Cost11 Azevedo, Jonathas Pcd!'osa, 
Jlctrort Vieira, Boncdicto Loil.o, Piros Fer
l'cirn, No~ucira. Parnnagmi, Nogucil'a. Acci· 
oly, João Curdoit•o, Fet•t•clm Chnves, Gama 
o Motlo, Almoidtt Ba1•roto. Alval'O Machado, 
Rosa o Silva, Sigismundo Gonçalvõs, Olym
pio Cmnpos, Martinho Gnrcoz, Coelho o Cam
pos, Virgílio Damazio, C loto Nunes, Martins 
Tot•ros, Lauro Sodt•C, Thomaz Dolllno, Vaz 
de Mctlo, Feliciano Ponna, !'rancisco Giy
cel'io Ut·bano do Gouvêa, .Toacjuim de Souza, 
Rodrl•uos .Iar.lim, Mo!oi!o; A. ,\zorotlo. Vi
cento 

0

Mach11do, Bt'•IZiiio da Luz. Gustavo 
Richat·d, l'oilppo Sctuuidt e Julio FJ•ota. (38,) 

Deixam de comparccot• com caus;t parLici· 
11ada os S1·a. Son"dot•oa Nilo Pcçanhtt, Horr
l'iquo Coutinho, Cunstnntino Nory, Paoa tlc 
Cat'l'!l.iho, .Ju>io Chormont, Mauool Barata, 
Gomos do C11stt•o, Alvaro Monde3, ,Joso Bol'· 
il:mto, Pedro Velho. Herculano Bandoira, 
Manuel DuM•te, B. de Mendonça Sobl'inho, 
Arthut• Rios, Ruy Barbosa, Siquoira Lim~, 
BRl\tla Ribeiro, Bu~nn Brandão,. Lopes Chu· 
,·os Alfredo Ellis, Joaquim Murtinho, Hor
cili~ Luz e Ramit·o Barceilo> (:J:.J). 

r~· lida, posl,tl em discu:;süo e S'llll debato 
approvada a acttt r la so;srro antori OJ'. 

O S••. I• Secretario d;\ conltt do 
~oguinto 

EXPEDIENTE 

Cinco oficio,, do Jo SoorJtario da Gamara· 
dos DeputadoJ, do O do corrente moz, t•cmot
tondo as seguintes pl'opo;içües d~ mesma 
ll1.mar1\. 

Autot•izando o Pl'O>idonto da Republica 11 
concedo!' ~o nmanuonsJ do Tl'ibunnl C! vi! o 
Crimmal Augusto ~IO!'Ono do.Alagão um anno 
do liccn.,:t, com vonchnontos, cm Pl'Ot1ogaçiio 
tl CJUe lho foi concJtlida cm !3 de julho elo 
anuo passado. -A' Com missão do Finanças, 

Autorizando o Pl'J.jidonto da Republica a 
CODCJiler ao Dr. Pedro PO!'OÍI'd Cltormont 
Raio!, juiz substituto foilel'al na secçiío do 
Pat•;t, seis mozes do licença, som vonclmcntos, 
cm prorogação c!aquella om cujo goso so uclut, 
para trat;n· de sua sande.- A' Commis
silo do Justiça o Log!s!açiío . 

Relevando ao ox·Doputttdo pelo DisMcto 
Fodera! ,José Augusto VinhMs a proscripoiir~ 
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úin qui:) incbl1l10l'rt.m os sou; subsidias, tio 
J l do agosto ~ 25 do so\ombro do 180::.- A' 
Commissiio do Finanças. 

autoridade tlc S. l\x, pwa. com alie dh:ct' 
qne, cm l'i!gl'.l, corl'Om célet•üs ç rtLpidos to
dos os pt•ojcctos, quo tentlom a buscar di· 
nlwit•o U:J 'l'hosouro PuiJ!ico. · 

0 Sn. R<lS.\ e StLVA- :\ão 6 o c uso, 
Autori?.ando o Presidenl.e da Reptthlica a 

·contat', para os eltoitos da aposentadoria, o 
tempo cm que o consot•vador do g"bineto do 
cporar;õos e apparcllwa da Faculdado do Me· O Sr.. \'rcE~Te ~f.ICliAno- E' o caso. 
dicina do Rio do Janoil•o Joaquim Alvos car· St•. Presidenta, hontcm afflt•mci aqui po. 
>~Joiro serviu no cxo1·cito.-A' commi;s[o do rant3 o Son:tdo o, rtli<is,j:l o havia foi lo ao 

·Finança.!: voto om sopat•ado dado tto plt'c~er da Com· 
missão, que não mo oppunlm a que a União 

. Autorizant!o o Presidente da Republica a Forloml concot•t•essu eom o seu auxilio, colll 
ct•car o roguht•, som onu~ pat•u, os. cot't•es P~· o subsidio dos sons recursos at·oalizaçúo tlJL 
JJ~cos, uma, t'a!xa úenoflcento na)lt'Jgada P~lt· exposição mtornaclonal do apparoilws a al
ctal d~sta Eapttu!.-,\ Commls,ao do .rusttr,a coo!. o ~uo ou entendia, poróm, era que a 
.ll Legtsl:tçao. . União não devia ser oncmtlu, com quantia tão 

OutJ•o do mosmo Scet•ctarlo o data, com- gt•unctc quanto aquollu de que trata o pro· 
munícando que, tondo ~quolla Cu,mttt•a ado· jacto vindo da Camara dos Deputados c quo a 
)Jtatlo o pt·.~octo do Senado 11brindo o credito nliudida exposição podcNc·hJa realizar per· 
do G39.~ parti pagamento do angmonto doo foitu,meutecom a som ma constante da omen· 
·vencimento~ <los 2"' officincs dtl Sect'Cta!•itt do d~ quo submotti t\ considorn•;llo do Senado,. 
Sanado, naquei!IL <Iam enviou á snnceiTo a com os f.1vm•os constantes do art. 2' do pro· 
·rc,pcctiva.t•csoluç[o,-Int.dratlo. . ' · jacto e, ninda mais, conto SlluSidio que na· 

tuJ•alntonto !!to dat•iam O! lMntlos, iotcros
. o S 1•• ~'' sccwetaa•io Jeclam <JUO sa•los ou não, diroctnmont.o, n 1 questão do 

n'io 1m pnt•Jccros. . pt·opagantlo. do cousnmo do alccol o de aco· 
ro(roamento tia lavout•a da canna. 

Po>S'o amrmur que aüo pódn sct• do tllodo 
nonhnm tf.csugradavei ao Governo quo so 
t•elluzam as do;pozas publicas na votaç[o do 

.EJ(l'OSII;Xo I~TEli~.\CIONAI, ne AI'PAnELnos .\ di1•ersos projectos p!•esento.:l ao Congresso, 
ALCOO!, doado quo CSSl redueçào DUO desorganizo SOr• 

viços, d.osdc que ost,a. l'~!tlucção não nt sn.cri
ficat• quanli~s j:\ polu UnUio envolvidas cm 

Entr~ om 3" discussllo a proposiç:io d~ Ca· cousas do iotorc.;so Jlubliro e guo possam·ser 
martl dos Deputados n, S·l, du !903, iluto· inntiliza<l~s pela annulll\çilo tios serviços,pola ·. 
·l'izando o:Go\·ct•no a dc;pontlat• n\6 a quantia suppross[o tle tt•ahalho. 
·do 200:000!; com :1 8xposiçiio rntornacional do Disso o aa!t·moi ao Scnnclo qne achav~ ~uo 
Apparclhns u, :\leoa! pt•omovidtl pcl:1 Socio- mua exposição como ost~. qua intet·cssaYa 

.\lado Naciom\1 do Agricnltum. . largamente<\ Uniic0 FodCJ'ttl, nms que intor• 

O Sa•, VIcente 1\lo.cllo.<lo- Nlo 
levo o Sonndo á. conta do ltupertinencia 
que ou vonbn t•enovn.r hoje, cm 3' discu;siio, 
~emenda· que, rocnsad~ cm 2", h ontem, tiro 
.occasl\ío do submetter á considornçito do SO· 
nado. O proj1cto, vindo da C~mara dos 
.Deputados, vao cot•rondo c<llm•omonto e dorl· 
do :\ disponstl do intorst.icio, soUc itada pelo 
lwnrn,lo Sanador pelo Estado do Piauhy o 
concodidn pelo Senado, hoje jtl o tomos do 
discttlir cm 3• o ultima tliscussão; o uma voz 
adoptado .pot• estn Casa, ou nn sua. intogt•i
dndo, como voiu 1la outt•a C:;mara., ou modi· 
.ffcado tio ac~o!'(lo com n emenda., que vctt 
.ter n. bont•n. tio suúmottor á ap1ociação tios 
meus collcgas, subirll. alio (L sanc~iio gover· 
namonta.l. 

Estl vesso p1•escnto o hont•atlo Senador p~lo 
Mat•nnhKo, qua t!m·anta longo tempo pt·esí· 
·diu ~ Commisslío tlo FinanQas, o cu toria, 
neste momento, occo.silío tlo mo ioccort•ot• da 

assava pt•inoipal o directamente aos Estados 
<JUO se onr.mg:un ti. cultut•:l d11 c:\pna, devia 
tot•, além do auxilio da l:niiio, o auxilio dos 
Eslatlos. 

E nom colho, St•, Presidonte, pl\ra aquollos 
quo oatandem qno sú a Gnt'co dovc ·con
cort'Ol' com rocuPSll: .. pn.w1, o.o:so . .; ce1•t:\mens, 
o facto .\o <lizol'-Sc que a lavoura dtt canna 
está. pas.!undo pat• uma ct•ise q uasi insupo· 
l'!l.l'Oi O C)JlO OS EstadOS quo UiO!i•uem llS ren• 
das jn;tu,mcnto t!cst:1 cullUt'.l ostiio lambem 
om ,,itna•:oo penosa, de modo a ttiío podm•om 
concoJ•rot· effic~zmonto para "' t·c~llução du 
tontamcn. 
Ob~e o t•epito, o creio quo nenhuma con· 

tostttçi\o pódo havot•, quo :1s condições· da 
U niiio &ào cheias do dUUcuitlMo> o si e lia 
concort•e com auxilio para lima oxposiç~o 
como os\~, <l pat•a stttisfazot• ao prlaciplo 
conatttucional, que d1L á Unl[o a obt•lgn~iio 
do auxiltat• us intlustrins em todos os ton· 
tamons dost~ ordem, o niio parque se síutn. 
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tão folgada que possa concort'Ol' com sommas 
mais uu monos avu!Latlaspat'a acoroçoameuto 
do industl'ias, para o lovnntamonto do novas 
empt•oztLS, que tragam a prosperidade e a 
grandez;L do pt\ÍZ. 

. ' 
males, reconstituindo cconpmicnmonto a la
voura do uma parte do. Unliio, 

Ma<, ou entendo que devem concort'Ol' cm. 
grosso para que se torno t'oaliJado este 
sonho, os governos, as circumscripções que 
vão aproveitar mais directamente do tuos 
benollcius. E' vordllde, St•, Pt•esidonto, quo todas as 

dcspozas ropruductivas, pódc-so · dizot·, om 
principio, quo niio >iio tlospczas, porque o O SR. RosA E Sn,YA -E quaos devem ser 
sacritlcio a.ctual, o sam·ificio de momento que essll!J meios 1 
faz o Thosouro pub:ico set't\ lat•g ',monto com· o sn. VICENTE ~IAcl!ADO _Vou dizei-o. 
P'U<:ldu palas muttLgens que, de futuro, Era fot'çoso que dcantu da crise, dcanto dos 
advirão pam 0 paiz. . males quo pesam sobt•o O;lta culmra, que os 

Poucas siio as considaraçõos pet'tinontcs ao pudores publico.; do Pornamhuco cogitassem 
assuu1pt.o; m:1;, por poucas quo sejam, elltts do todos os meios pat'tl, 1\tvorocendo a cu!· 
do\'em cal:1r no animo do Senado. \ut•a da canna, dobollat• os elfoitos du crise. 

Porqu" O que cogita, porque o que ponstL a Por quo moi os 1 Porque maneil'a1 Pot• que 
Sociorlade Nacional de Agricultura sm• de modo 1 pergunta-mo o honrado Senador, l'O
necossidtulo urgonte o inadiavci a ro:üizaçiio prosentante de Pernambuco, quo lambem 
da nxpusição de appat•olhos a alcooi? (Pausa,) é o eminente chefe pu!itico daquello Estado 

ll' l'ót·a do duvtda, o tsto c;tt\ om t,Jda~ as da União. · 
mauif •. •staçõos da Sociedade Nacional do Direi n. S. Ex. em multo simplos o lignit•as 
Agric,,Itura o em todos os actos pot• parte do palavras porque meio <!ove se J\LZOl' isto. 
Gov01'no a os to respeito-O fót•a do duvida Em torno l'l'iucipaltn.mtc do uma loi qua 
que O pot'QIIO com essa exposição se no fa· aunualmunto frLz a União pat'a todo o tet'ri· 
zm• uma ltu'ga propaganda uo appu!'Cihos a Lorio nacional o que Ji>zom os Estados tLUlO· 
alcool, c, pjrtunr.o, augrnenta.ntlu-sc o con- nornos, pa.l'Lh nas I'Cspoc~ivud CJrcumscri
sumu do alcool, ter-so-h:t f~tvut•ocido uma pç'ios tm•ritoriaes, se forma todo o trahalho. 
das lavouras mais importantes do vaiz. rlo protecção onde doprcssão da agt'icultur!l. 
· Si é osLu o pensamento que. dominou" ou das iodus•.ri;,s, . · 
Sociedmlo Nacional do A~I·icultm'a; si é eslo RofiL'O·me, Sr. Prosidcnto, á lei do Orca•. 
o p:•ns•monto quo dominou a acçito do Go· monto, 
verno, (urçuso é convir qite, pur igual, os I~' uma cousa que nãu escapa 11 porspicacl~ 
Esltt1l9s intorossarlos cm rlouollv.r a crise, que nem ao conllilcimooto do ninguom, que, 
solfL'O a hvom'IL do canii:L, deviam I'eunit• to· qmLnrlo a industria ostn om cl'iso, quando 
dos o.; s-Jus osfor·cos, lançando mito ,de torlos solft'O a contt•ariedado do divm's"s factures 
os elementos occ,ssarios, pal'a que essa in· que a dopaupe!'Um o a lnuti!isam, a prl· 
dustria niio p~riclitc, pamqo~o o.sa cultnm moit·a cog1taçiio dos puderes publicos, é isen· 
niio úcsapp u·cçtL, porque, desappar·econrlo· tal·a do impostos o onus pnt•a quo olla posstt 
o lia, aca t'l'eturt\ com cssu dcsr1pp "'ocimonto gallmrdamouto vencer a situ:tção. 

· a rui !ln rios l~statlos que 11 cultivam. E' por 1SSO que aqui se tom vindo, dounto 
P~<:u llc.:n•:a aos meus honrados o illustr~s da ct·iso que soll'm a lavoura do cal'é, pndit• 

collogns, roprcsentuntrs do um Estado do a diminuição dos trausportes ; o pot' isso 
norto, ondo i!lll mais lnrga eSCii]l1 se Ihz a quo aqui, doanto da crise que alf;IOta D.S dl· 
cultm·a da canmL -Pornambucu-11pi'OVOi- vm·sas culturas do pttiz, voum"se pedir ou-· 
tadu já na l'abricaçiio tio assuc:1r, já na fa- lt'as vantagens. 
bricllçiiu tio alcoul, pa1'1L emittit• mais nlgn· 
mas consitlemções, 

Em Poi'nllmbuco, Srs. niio haninguum quo 
Ignore rtnn a sua principal cnitut·a t! a canna; 
que us :mas t·omlus, as sutLS 1•iqnozi1s na8com 
princip•lmunto <ln cultura d:t canmt o do 
todas as lndustt•ia< dcll<L docurt•entes. 

A fabt'kaçiiu <lu a~it!CILl', junLit l\ raurlcnção 
do alcool, cogst1tuom a ~mndo t'iquoza do 
Estado de Pel'lltlmUuco, . 

0 SI\. RosA F. SILYA-V. Ex. compat'O o 
irnposr.o quo paga o café, aiud~ alltualmonto, 
com o imposto que·J•aga o assucar. O mais 
O do:lamaç•iio. 

0 SR. VICENTE UAOUAD0-1\S\OU aqui CelU. 
l~ !oi. . 

0 SR; RosA E SILVA-Estimo muito O COll· 
vi do a V. Ex. para ontrnr em exame dota
llmdo o cumpioto. . 

O SR. JoXo Connt~mo-NltO se osquceondo 
tambom do m~tte. 

Passa essa cuitm'a pot' ttllliL ct•l<o ; soll'l•om 
os oiliJitus dossn criso as in<lustt•i!ts dolla de· 
ooncntos o l.al O a ordem do cousas que se 
fót't)llL orn rch1çiio a csto facto, que as sacio· O SR. RosA E SILVA-V. Ex. comece com· 
dados agdcoltLs do ptdz o o lloi'Ot'no dtL pamndo o imposto que paga o caro em crise,. 
1Jnlíio cogitam nos mofos do tlobolia!' esses I com o que Jrag!l. o assucar, o, assognro·lbe· 
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quo o deste tl mais clorado om todos os Es· 
lados do que o daquollo. 

O Stl, !los,\ E SILY.\-A questão <l de cifras 
e do taxas. Leia o nr•çameuto. 

O Sn. VIOJ~NTE 11Aou.~no-Ha de pot·mittlr 
o hoot•ado Senador por Pot•oam~uco •JUO ou 
lomh1'0 a S. Ex. que 011 tl que dovo sot• o 
arhitt•o da direc1;lio n dat• ti corrente das 

0 Sr.. VICENVE MAOIIADO- Eu disse ao 
honrado Senador por Put•nambuco que quori~
discutlt• calmamente a questão c hei de 
fnzol·o. 

mtnhas idtlas. · 
0 Sn, BENEDICTO LEITE-V. Ex. dOVÜI tm• 

começado Jlelo café. 

Vou dar ao Senado conhecimento, por 
documentos irrccnsa veis; pois ou não posiO 
sub.;tituit· as cifras do orçamentu do guverno 
do Pernambuco, não po;so altomr as 1\ispo· 
siçllos rlc loi quo tllli existem sohrc tri~U· 
ração. 

O Sn. VICESi'E MACHADO- Ett toca~•oi cm 
todos os pontos. 

O Sn. Srnis~ru:;no Ge:->('.\LVES- V. Ex •. 
ha do pot•miLtü• que se dê al~uma resposta 
im1 acd1att1. 

Vou me cingi!• apenas a osscs·dados, quo 
são roscrictos o ntio podem, <lri mollo algum, 
dat• logat• tt doclttmnçõe; • 

0 Sn. VJCENi'E MACJl.\DO-E.;tou prompto 
a attondot• a VV. E Ex. 

O SR. Ros< 1; Sir.VA-LOill o orçamento. 
O SR. VICE!'>CE MACl!ADo-E' o quo vou 

f~or: O Sn. Bt~NimJCTO Ltmt; - V. Ex. tlovia 
começar polo caftl. 

0 Sn. VICENTE MAOI!.\DO -0 projecto não 
cogita. Uo cu.fú. 

0 Sa, BENEDICTO LEITE - MtLS jti SO CO• 
gitou. 

O Sn. Srais~ruNno Go:'i•.'ALYES - lia até 
pet•foita analogia no assumpto. 

O Sn. BtmEtl!CTo LimE - E entretanto o 
honrado Senador pelo ParanCL nilo so lem-
brou disso. • 

O Stt. VIcENTt; 1!.\CI!ADO- Quot•ia sm· 
bravo na tribuna, quorltl n~o cançar a ai· 
tenção do SonndJ, mtcs as intet•t•upçüos me 
obrigam a contt•at·iar osso rnett desejo. 

. Dizia quo, quantlo n l~voura, qunmlo·ns 
intlustrias es1.ão em crise, tt pt•imoirtt medida 
aconsolhadtL é ox:nnera.r oS impostos (lo onus, 
do mudo quo possam veucot• galhnrdnmonte 
n situttçiio. 

Digo islo com o Orçamento do uru dos 
·priuclpnes, slnfio o principal Eilndo, dedicado 
!L cultum da canna. 

As Imposições crenrlas sobre tt oxportn~iiu 
de totlos os productos da industria da culmm 
un cannn siio onerosissimus. 

O Sn. Srars!W:'iDO Go:'iÇALvEs - Niio <l 
exacto. · 

o Sn. RosA E SILVA -Süo infer;oros ás de 
outt·os pt•oduotos. V. Ex. leia, 

<imposto do oxportnção-n, I, 8 '(o ;oh OS· 
assucaros oxporCtldos para mercados m1cie· 
uacs,, 

0 Srt. RosA E SILVA-Ora ahi esltl I E ha 
Esttulos em rJUO o calil pngtt 10 "/o e 11 '(o, 
aldm do imposto municipttl; e v. Ex. vem 
r~.~zor carga. sobro o govol'no da Pot•na.m
buco ! · 

0 Sl!. VICENTE Mo\Oli.\DO-Niio estou fa· 
zenrlo cargrt; V, Ex. compt·ehenlmt m<tl a 
minlm pt•esen•;a na tri~uua. 

Eu ostou fazendo um estudo. 
0 Set. A. AZEREDO - Esltl estuclnudo O Es• 

lado de POt'lltltnbuco, 
0 Sn. VICENTE MACl!.~Do-Vou contluuat• 

a minbaloitura : 
« N. 2-2% soUt;e o assncat' expot•tado 

pat•u. marcados ostt·angoit•os. >) 

O Sn. RosA g SILY.\-Puço a pttlavra, 
O Sn. Yicr.NTE ~L\CIIADO - Sfio, St•. Pro· 

sidonto. estas as duas pPinclp<te< trihnl~tções 
com 'quo :~ ItLVOUl'u. dll c:tnn:~ concJJ'r·o no 
Estado do Pern:cmbuco p:tm n Fazon<ln Es· 
tadtml; são dons impostos: o do 8 ~· pat•a o 
assucat• expot•ta .• o ptu'tl os mor..:atlos nu.cio
llCI.O 1 C o do 2 ~~ pat•a o assuc:Lt' oxpol'ta.do 
pal'tL os mo1~a.Uos ostraugoiros. 

Sr, P1·osidoute, em primeit·o lugut• devo 
llocltu·nt• q uc o imposto do 8 % sobro o as· 
sucnt• exportado do Estado de Pot•uttmbllcO 
)lllt'll ns mot·cudos nacionaos foi, at6 o nono 
passa.do, do· o % , 

O Sn. SratSl!U:'iDO GoN•;.~r.VES - Núo 
ll)lOÜitlO, 

0 SJ!, ROSA E SIL\'A-Nito tl exacto. 

0 S!l. VICENTE MACIIADO-Aintl:t no 110-
0lll'SO do nnno passado, quando so cogll•tvn 
em Pernambuco, ua rnspoctlva Assomhl<ln 
Legislatlm, de dot11r o Estado com n lo! do 
orçamento, houve augmento do imposto <lnl 
relaçilo t1 oxpurlação d11 aguardente, do as· 
sucnt• e de outras matarias decorrentes dessa 
cultur•a, prlnclpnl riqueza do Estudo de 

. .Pe!•namhuco-a cnuntl. 
Sonado y, II 

0 Sn, VICENTE MACIIADO- Foi o]el'a'.[O a 
8 %, e.;toutnrormado poln loi ·do ot•çamenlo 
do 1000, que osttlbeledaal!txa do ü '/o. · 
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O Sn. SJG!SlJU~no Go:;ço~LVES -0 imposto 
foi diminnillo dm·anto o por lodo da Cl'iso. 

O Sn. VICE~TE )fACIIADD- Pois bom, a 
·crise aind~ contin1h e a p:·ovtL 6 qno o Es· 
·~ado l'cclnma medidas a os lo rospoito. 

O Sn. RosA E SI!.YA-0 estado de Pornam· 
buco ton: feito J'acc tt todas as crisos, a todas 
as diillcnhladcs com os sons pJ•oprios rocm·· 
sos, ~om pcdit• consn. alguma. o nem mesmo 
occot•rm• ao au~ilio da Uniiio. 

0 Sn. ROSA E 'SILVA-ISSO~ no Pnran;t. 
0 Sn. VICENTE MACIIA!lO··N:io sei o que 

V. ·Ex. conhece <lo Paran;l, mas daqui da 
tribuna, dou a V. E~. autorijaçiio, <lo que 
alias não careca, pár<t JilzoJ• um l;u•go estudo 
sobJ'O a O<'(•amenl,o, a politica e o Governo do 
Estado do Paraná. 

~li.s, Sr. Pt'Osillonto, estag são as imposi
~ücs, mns não sfi.o a.~ uni~Jn.:i, nf(.o silo até irn· 
posições, ha outras quo vão cahir sobre o as. 
socar e rocahir sobJ'ó o alcool. 

O Sn. Y<cE~Tc )JACIIADo-Não está na mi· SJ•, PJ•csidonl.o a til, caso original o nunca 
.nlm missão ic,·:mtttr accusaçucs ao Estado visto, no oJ'ÇJ.mcntodc Pernambuco socogi
do Pm•nambuco. tou tla cobrança da ui vida de agri,Jultorcs 

O Sn. SJmsm:xoo Go:>ÇALms-V. Ex. não agonisantcs, no momento da criso poJ' moio 
.osttt fazendo out1·a cousa. do um imposto posado. · 

0 SR. YICE:-:Til l>LICIIAIJO- Estou Jazendo 0 Sn.ftoSA E S!LYA-E' porcji!O nffo SO (!IIC!' 
um estudo o fór~ ue toda duviu~ wnho o em POl'JHLmbuco o rogimcu do calóte; 

· ,JiJ'JiCo do fazei-o. 0 Sn. VJC"~TE MACHADO-V. E~. dirá qual 
O Sn. RosA E SIL\'A- E nós o estamos o E>~lluo q<tO o adoptou. 

~pm•tm1ndo com o mesmo direito. o Sn. rtosA r. Sn,n-Dis;c o t•Jpi~o: 6 
O Sn. VICE:->TG )IACIIADO- Mas, Sr. Pt•o· porqno não>o quer cm PcJ•nambuco o t•ogi

siuen~e, si não sou pot·nambncttno, sou brazi· moo do calótc. 
lciro o ri!prcsonc<Lnto da Nnr;ão o n:Lo posso Eis a oxpiicaçio do imposto a quo alindo 
.tomttr uma posição passiva. · V. Ex. 

O St•, Sw!Sl!U:>Do Go~,;.IL\'ES-)fas V. Ex. O Sn. )Lilm~s ToimE!- Quanto ti mim, 
não ostt1 bom inl'orma<lo. já satisfaço a V. Ex.: o listado do Rio do 

o Sn. VIcE~TE )fAcnAno _Hei de mos· .Janeiro adoptou o rogimcn du calóto. · 
t1·ar tL \'. Ex. quo estou; nãu estou dizendo O Sn. VICJ~Nm Mo~cn.1Do- Sabe o nobt•o 
inexactidões c V. lix. mesmo conllrmou que S3nadut• pol' Pôrnambnco que não estou Só· 

.no ot·çamento de 1900 o imposto cm do G ',',. mcni.o mo rerorindo ao. assueat~ :· refiro· mo 
o sn. RosA r. SIL\'A _ At<l ontão tinlm a todas as lndu~trias docort•ent.os <la cultura 

,!i<l•J de o 'f,, da canna. 
Logo alleante, S1•. PJ•c:;idonto, leio no 

O Sn. VJCg~TE ~f.\Cli.\DO - O conll'<Lrio nicsmo oJ•çamonto pm·n:tmbucano, o se· 
f'.ntü.o ó VV. Egx. cont'üss:n'om quo a Cl'i.)o guintc: « Mobro o alcool, n.guar1lcnto, bobidas 
j~ p11SSOll]lO!rt la~·om•a do Pem~mbuco, ou <LlcooliClS c rOJ•monhdns-6 % .~ 
então se \'Orá que não disso inox:~ctidüos; O mel, SI'. Presi<lon~o.- não· sei 'si o do 
nüo houvo razão para o~~o t~ugmento. · u.hcllm. ou da ca.nna .. , 

Apczar. de não ser pernambucano, não o Sit. SIGISliU~oo Go~ç•AJ,\'E.l- lia do ser 
posso rcsormr-mo uma po;i~ão passiva, 0 de aholha. 
·tonrlo o dn•cito do critica. 

O Sn. VICE~m llACIIADo-Si ~. não.cogito 
. O Sn. !tosA E SJr.v.l- E nús tomos o di· mais do r.a;o, Mas, SJ•, Presidenta, <Lquelio 

roi to do t•ospondot•, <l 0 imposto goJ•al do oxpoJ•hr,iío quo cobt•a 
0 SR, VICF.:>TE MAOIIADO·-MILS, Si', Prosi· o Esl.atlo do Pornamlmco sobJ•o O 1\SSIICtLI' o 

,Jento, soou lasso pet•numbncano,podiam con· o alcool c não. o noto, siniio 11ela seguinte o 
. t<Ll' que ainda m~Lior sor·la IL minha reclama· enorme dospJ•oporçiio: viu o Son<Ldo todo, 
oiio. porque, não mo sujeitaria a posição do pcltL loii.ura a <!UO procedi,· que o ILSSl\Cat• 

· .cllonto do b:u•bolro, que lho COI' tiL V~ o pes· exp01·~ado plra os. mercados ostmngciros 
coço 11 dizlu.: ça nc •ous l'cgcu·da p«s.,, pag<L 2 "/o, li o quo <l exportado para marca-

O Sn. RosA E SU,\'A _ v, llx. ponsn que dos nacionncs paga 8 "/o. . . 
.PoJ•nambuco <l o espalho quo J•eflocto o E>· O Sn. Ros.\ E S!l,\'.1- TlLmb,Jm conuomnll 
·tado do Pnrnnct 1 · isto 1 

A comparação do b~rboiro assim o do- o Sn. · v1c 1~~TIC ~Lici!,\DO- S1.; Pt•o.iiuonto• 
mons~m. · o estrangeiro pouco consumidor cl do assuca~• 

O Sn. VICIII)ITJC MACIIADO-,,, c'v.•t mon brazlloit•o c <l com peZM' quo.o digo, atlJol
·••Jal•a•·, ><c /Jouf1c: J>m, i«issa• lo coupc1' ct «IOJ'> buindo o facto á falta do ll•atados do com· 
""'" pm·lcrons, mo relo, do que do via cogita~ o Gororno. Uo. 

,. 
~. Í';"· 
F' 
1
., 
' ... 

f!'
•.' 

.. .. ,., ., . 
'• 

~L 
'• 
" 

•• 



, 

1 

' 
. 
• : 
·~ 

' ' 

SESSXO EM, 10 DE SETEMDRO DE 1 ~03 331 

vaizcs, como Portu'gal, I[UO tlovíam, i.inltam 
obrigaQiio do sor consumidores <lo assncar 
bmzíloiro o rtno,no omtanto, PL'ofoL·om gastai' 
o assnca~• do botort•aba, procoJonto da Alio· 
manha o ont·,·os pnizos. 

Mas, como dí't.ia, Sr. Prcsídonto, a oxpor· 
ta.;iio do rtssucaL' pn1·a o ostt"<tngolro 6 nu lia 
ou quasi nulla. A oxpot•tar,iio 1h prodncr,•ão 
llOl'llllmbncana o out1•os Jl.jtados nssuca,•oiros 
so l\tz princip1lmento pa1•a os Est·1dos da 
União. 

Eu comprchondo bem r]no o Estado de 
Pornamb11co quoim constitnir rondrt o p~ra 
constitnil·a lance mão, d"anto da litculdarlo 
que lho rlrl· a Constituiçiio l'o<loL'<~l pat•a a 
tL•ibutar,üo de impostos, do ímposr.o do oxpor· 
.taçiio que provavolmcnto níio lh" daria ronda 
suillclcnto, si ollo -visnsso unicamente o a;su· 
cat• exportado par:~, os mercados estrangeiros, 
iJuanúo n ox~urtação desse producto se fllz 
em mn.iot• escala pa.t•a mct'lmüus oncionacs. 

:o!ost,ll diJfJronç:t sli vejo um escopo. um 
llonto que, naturalmanto, collimava o legis· 
Jaúor pernambncnno : Jll'uvocar, por mo:o 
da.honçãu ou. quasi isonçiio do imposto rio 
cxportllçiio para o c'téL'ÍOl', o consumo do 
assucar 1~ fól'a. 
. Seria o molho!' meio de· attingir o rosul· 
t~J[O? ! . 

Não sei ; niio ontr•o ne.;ta int!agaçiio, pois 
quo, proravJlmentil os intm•ossados, aquollos 
que e.-5tUdlu•am· lungn. o minnciosn.moutc a 
f)Hostão, acharam que osto meio cullim:\Va 
ofroctivamento esta intuito. 

Não sei, Sr·. l'l'Osidcnte, mas 6 facil do VO· 
J•ificlL' <tua ign~l clíl!'m·onça havia para o al· 
coo! oxportado Jlllra os Est:tdos da Uniiio c 
PM'a o csirungoiro. 

São cst~s. S1•, Pro.;itlonto, os impostos 
goraos da exportação sob1•o o PL'Oducto, que 
ostou c~tLlúttndo-a canna. 
. 0 SI\. Ros.\ E SI LV.\- P6do cstuúttL' 
todos. 

O· SI\.· VlcEsTm MACII.\DO-Podorln o en· 
·cont.ral'ia, po1• exemplo, o COUI'O curtido pa· 
gu.ndo 30 °/o acl valoJ·cm, magniUca. protoc~ã.o 
ú in<lusll'in pastoril. · 

O SI\. RosA '' SILYA-0 qu) tem isto do 
oxtraordinario '/ ! 

0 SI\. VICEXTB MACJIAD0-03 C)UO nos 
ouvom, nos julguem. 

O SI\. Ro~A E SILVA-Niio 6 uma oxpoL'· 
tacão a animaL' 1 

0 SR. VICENTE MACIL\D0-81', Pl'Csidonto, 
rllzia ou niio ser osto o unlco imposto. Alodn 
ha·a seguinte disposição no orçamento do 
Pernambuco: 
· «Os · productos das usinas o companhias 

I)Uo rccoborcm; por oroproatimo!, auxllios 

druiós pelo Esf.atlo o não ostirernm om dia 
coro o png11mon to do jm·os o J•ospoctivn amo!'· 
tiza1·iio, pagariio, além dos impostos de CX· 
portaçüo, r1s t11xa·; seguintes: Po1· sacco quo. 
contivm· até i:i kilo~rammas do assucuJ• 
branco, ~DUO. Ill11m, l!lmn do assur•ar mas .. 
cavrulo, 1$000. PoL· dezena ou fL·acção de 
dezena que excodm· do i5 kílogmmmas. 21i0 
ré is, si o assucat• J'Ur branco; t::o rtl s si lilJ• 
masc:tvado. PoL' volumo que contiver :cté 
GO litros do aguat·dcrrte, 2·10 rúis. Idem, 
idem do alcuol, GOO réis, Itlom, Lem tio mel, 
2·10 r~is. 

As impot•tancias Jiqniúas destas taxas c 
não as dus impostos rio CXJlOI't.rll;no, scriio 
olcmd11s a cont.n. do dobit.o dos respectivos 
conccssiomwios da.s mcsnns u~inas. 

O governado!' rlo !Ma<lo podoJ•r\ cobrar 
cssos impostos ou put• occaslüo dtt cxpol't,at;tlo 
dos productos, ou nas ]ll'•J]ll'ias usinas. esta· 
çõcs de ca.minho3 de ferro ou purtos .. o OIU· 
bai'CJUC, poJando para osso fim oxpoúiL· rcgu. 
lamontos o arloptll' <ts provi<loncias que 
!'orem noccss:trias, bem como a crcaçKo do 
pcsso~l procisu.> · 

Ora, St•. Pt·osUcntc, estes se qucixaYam o 
crolo que roais de urna voz devo tcr·sc ou. 
vidu aqui no seio do Senado, como no seio 
da Camara, os ropl'cscntantcs ilo ~stado;; da· · 
ronrom contm mo.lidas, jrl dos bancos, j<l do 
Govm•no, cm momento do cri.so. 

Lombt'ú·mo bem, Sr. PJ•osi<lont.o, -tJ•aga, 
mo o honrado Senador pOL' Pornambnc" al· 
gum subsidio á minha mcmot•ía,-qno. q nan· 
doso tl'atava do vutaL' paL'il os IJancos do l~s· 
tudo de Perrmmbuco uma. disposlçã.o igual 
áquollrt <JU[l tinha sitlo rotada p u•a os hancos 
da Capital Fot!oral c Jl1L'.\ os do Est.rl(lo da 
Buhi<t ... 

O SI\. Ros.t 1·: SLLI'.t- lgutil, niio apoiaria; 
illfJL'iOL'. 

O SI\, SJGIS~JUNDo Go);Ç.\T,Vl:s- Muito dif
t'et•onto, 

O SJl. VrcJ"TJ: )Ltcrr.tno., .di>.ia·so que 
nã.o ora licit.o, om um momonto do cr•i:w om 
que os dovotloL•os que uiio esta mm insolva· 
veis, esta v 1m prostos ~ insoil'abiliúadc, qno 
os bn.ncos so vissem mL con~ingrmcb ou_ do 
a.rromcttormn cotHI'a. os:;os devorot•o;;, ar·r·u.o
canúo·lhos os ultimas momentos <lo vida ... 

O Su. Slars~cu~oo Goxç.\I,\'ES-V. Ex. 
níio ouviu isto do nenhum L'OPL'osoni.anto de 
Pornambnco, 

0 SI\. RosA E SJT,\'.\-A lol do Pornam
lmco ó inferior ú. lo! do outro> Estudos. Para 
fllli niio so votaram· dozonas do mlllmrcs do 
oonl.os coroo Eo votru•r1111 para o Banco da 
Republica. 

0 SR. V!CBN1'11 M.ICIIADü-VV. EExs,' não 
mo ostiio ouvindo com calmt~o 
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O Sn. !tosA E SILVA-E;tamos ouvindo a 
V. Ex. com toda calma; nponas não que
remos que para o Banco do Por·nambuco se 
n.ppliquom considomçõos que aqui niio Jbram 
ouvili;IS de r•op1•osont:tntos daqnollo Esr.rtdo. 

0 SR. V!CI~i'il'E MAC/L\D0-0 qno OU d!ZÍlL 
era. Hirnples o não dtLVlL motivo pín•n. esse 
ospallml>tto. 

O SR. Siar;lru~oo Go)(ç\tns-Quem osl!i 
Jazeu do espuil!ui':Lto il V. Ex. 

0 SR, VIC"NTE MACIIADO-No principio, 
quando so pediu a Joi <lo oxcepçiiJ para o 
Banco de Perna.ubnco, os J'undamontos omm 
os mesmos quo aquolios qrw J'or·um rtpr•oson· 
lados, <Juundo soiieittHla p;cru outros Es· 
lados. 

Pois bom, ou e.<tou prompto a acceil.ar 
qun. roaimonto os J'avorcs concedidos ao 
Bunco do Permtmbuco fol'n.JU monor•es. 

~~'" a qno vem isso om relitçiio ao ar
gumento quo ostou pr•uduzindo '! 1 

p,.r quo so tr·aton do salv;tr os bcncos, 
POl' quo em relação n. eilos so concederam 
morlid~s do excepção ? 

Foi jnstamento pJ!'IJUO os bancos so acha
vam um situaçüo peno:-HJ,, doanto da hwou· 

. ra o da industria tum bom em situaç~o pe· 
nosa. 

dosso <lar• moratol'ia aos dovcdor·o~ agricolas 
presos aos bancos; que pr•ocurusso. por 'I ual
quor• meio, fazor• com que ello; dois !'ondas 
das su<Ls producçõcs pudessem uccorrer á di
vida quo tinham pam com o Es&ado. 

O Sn. RosA E SILVA-Isto mesmo es~i no 
orçamento- autorização para innovaçõos do 
r.ontractos. O que o Esl.ado do Pm•nam!Jrrco 
nã;o pórle pcr•mittit• ú quo agl'lcultnres, que 
contr•ahiram omprostimos, onm·om seus com· 
promisso~. r•ocusando-so ·a Jlagar• juros o 
amortizações. 

O Sn, Vrcm-;TE 1!AcnAno-0 inl'orso disto, 
O Sn. Ros,; E SILVA-A thool'ia alli nlio 

é do que o dinheiro pcl'tonce a quom canso· 
guiu empoJg .. J-o, 

0 Sn. VICENTE MACIIADO-V, Ex. expli
car~ isto com todas as lettras. 

0 Sn. RoSA E SILVA-Por corto; j;i pedi :1. 
paluvru.. 

0 SR. VICENTE MACIIADO-Sou tão rospon• 
>avo! pela pulitica dos Estudos da União 
como V, Ex.; o, si o hom•ado Sonador tom 
necossirlarlo ·rJo fazm•, com tanta sol,mui~ 
dado, afilrmaçõos como est~. cu declaro por 
igrml o muif,o pJromptoriamento quo nii.o to
nho receio ubsolutumonto <!c IJU ;lqu•r exume 
souro a direcçii.o polit!cu do PaJ•anú e sua 

O Sn. SJGJSlJUNoo Go;o;('AJNBS- Não, se· arlminrstr·açãu nu parto que mo couber l'O-
nhor; o:J bancos do POI'rmmbuco nunca au· sponsabilidade,,porquc, •raças á Dous ... 
xiliar•:cm a Jn.vout•u do Estado. - • 

O Srt. VxcmNTI~ MAimAoo- Não om, não O SR. RosA E Sn;I'A-Nrio o estou ao· 
cus:mdo; estou dofendcudo o Est:ulo do Per·· 

podia sei• uuut proteciio aos capi& cUstas, nambuco. Si ns minhas affirmuçõos contra
aos a~iu&;ts, ao.< doposi&untcs do dinheiros riam tanto :1 V, Ex. n. culpa não ú minha • 
nos bancos. 

0 SR, VICENTE MMJIADO - Que ella.l nlio 
O SR. SIOJSlJUXno Goxç.\1,\"ES- Er•a mm mo contt•arium Jll'ova a calma com que 

proto~iio ;\ praçu. estou ouvindo os ap;crtes dos nobres ropt•e· 
O Sn. VIcr~NTE MACffAOo- Ora se ossos sontontos do Pernambuco, · 

banco; tinh:un dinheiro nas mãos dn l~1·on· Mus, ao onvez di•to, que foz o Congresso 
ra, riu commot•cio o do ilil·m·s.,s industriacs, do Pornarnbrwo, obedecendo- por quo n[o 
pari! púl' em riia as srm; caixas, para pu- disol·o 1- rí inspimção ~o honrado Senador. 
dcrPm vcnc01• u. ct•iso apa\·m·amo, r.inhu.m que mo npal'tuu ~ 
nocos.sidnrio de so utilizar·cm rio violoncias o sa. Ros,\ E SILYA- Accoito a completa 
p[lrtt com os dovclim•os o essa violencla tlo· ro;ponsaLi!hl;c,le.. . · 
torminat'Hl uma \'OI'cla·.lcirn catnstropho Dfl· 
olon;LI, · ·O Sn. VIOB:-ITE MAOJJADO - Croon 11 co-

A~or·a, Sr. Pr•osi1lonto, oxaminaroi a cansa br•an(•a da riivhlit, por• moia llo imposto! 
especial. Sr. Prosi,Jonto, primoir•o que tudo ~ o 

Sabom os honrnrlos I'oprcsentantos ria na· facto do uma ori~iualilindo pasmosa .. , 
ção, m:tis diroctamont.o os honr·ad"s I'opro· 
sentantes do gstado do Por•u~tmhuco, qno a O Sn. SIG!SlJUNDo Gü)(VAI,YJ~s-- Mas, isio 
I ·' mesmo nüo ó exacto, avoura uO CILnntL naquulla parto rio ter•r•ito· 
rio naoionul att•a~·cssrt umiL situação ponosa. O Sit. VICI~NTE MACHADO - , •• porque o 
Sabom mtJsmn que se rwr·odl&a orn um vm·· imposto tem outro fim. O impost.o, segundo 
<ladeiro <lesastro l!osllo quo mecUI!ng muito ensinam os oconomlstns, os homons que OU· 
srlt•ias, muito onor•glcrcs niio sejam tom~das tendom da scioncia das finanças, niiu ou, que 
pum Llor•imlr a sltuaçiío. a níio ontondo, rl a finta, r! a quota, com que· 

Sendo asJiJU ora justo que o Con~ro.~so Lo- caJu um concot'l'e para a Sittis!ação dns des·· 
gislu tl\'o <lo Estado do Pernambuco onton .pozas publlcas. 
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~ras, croar-sc um imposlo pura a cobrnnrn 
da divida, ~cousa inteiramente origina!. ' 

~las era admissivel que se all•rrtSsom os 
]ll'incipios, iuhvm·tendo tudo aqui !to qno al<l 
hoje tem ensinado a sciencia dtiS finan\'as, o 
que o Con~rcsso Legislativo do Poi'nambuco 
cl'ea.sso uma situa~;ão ::;u:wo jlara a lavoura 
e ostabo!.cesse esses meios. Aosim sonilo,·,; 
possível quo o facto fos.le a.ccoiiD, porque os· 
tarla a c .. borto at<l por osso principio get•al, 
do todo o mundo conhecido-a sah·,,ção do 
povo~ a .<uprema lei. 

O Sn. Vrcr.~rr; )!ACHA no - Imposto não '' 
multa. 

0 S!t. RosA E Sii.YA-0 Estado do Pm•· 
nnmbuco qu[z evítu.J• '}UO os OIHl'O:i a~ricul
tores ostrjr.nl fazendo o sucriftcio o solfrm•do 
o nus JlOI' causa dos q ne se locnpletai·am 
com os l'ttvores do Estado c quo hujo não que· 
rom pag:u- ·o quo cst[o devondo. _ 

O Sit, Vrci::-:ri: )!ACHADo-Não pó<lo set• 
isso absolutamente, porque é forçoso con
vir ... 

O Sa. Ro~.~ r: Sn.vA-~~o podo, porque 
V, Ex .. não qum•. 

O Sa. Vrcgr-;rr. MAcnA.no-Porumn. ruzrto 
muito sirnJllos. Pm·aue os iffiJlOstus são quasi 
prohibitivos. 

0 Sn. RosA E' Sli.\'A-Quaos 1 

O SR. Ro;A r. StJ,VA-DigOL V. Ex. o quo é 
imposto. 

O Sn. Vrcr.~Tll 1lACIIAno-O hnnratlo So· 
nadai· pOI' Pol'lltLmbuco <! .im·i<consultu,ou não 
pergnnt:win. isso n. s~ Ex., JlOl'flUC l'Opur.aria. 
nmo. injurin. poi•guntn.r a um legislador si 
sabe o quo ,; imposto. 

0 Sn. Pl\llS!Dil:->TE-Attonçito, 
O Sn. Vrcr.~m: l\l.ICIÚoo -Estou dontJ•o 

dos termos <la discussilo, Sr·. Presidente. 
Qneri L domum;t,,·ar que n. l:LYoura de cannn., 

que poJo c'so favo!' à Uniiio, cst.~ sondo 
oborada rle snol'illcios o pur i;JO queria quo 
dosappareccssocm pal'le o sacl'ificlo d,, Uo i<lo, 
afim do concort·cn• tamliom pam elh1 os Es· 
ta.ios lntorossados. W V. Ex. como o facto 
<l porl'eilamento pertinente. 

O Sn. M.mrr~s Tonnr.s-0 argumento 1le 
V. Ex. e contraproducente, porrjue, si olla 
csi1L muito obcmda, podo justamente iosu 
pnra s• poilm• libertar dessas onus. 

O Sn. Vrctl~1'r. M,\CuADo- Não ontendo 
bom .o que quer dizer o honrado Senador pelo 
Estado do Rio do Janeiro. 

O SR. MARTIXS ToimEs- Com certeza 
O Sa. Vrcr.:>~T8 J!ACHAno-Esscs impostos v, Ex. niio >e explicou bem. . 

addiciouacs pat·a pa~amcnto .. , 
0 SR. VICE~TE j[,\CIIADO-Estou tlizontlo 

O Sr.. RasÁ ES!l.V.\.- Não é exacto. Siio ~u .. nüo se c1·ia onus desst\ ordem pnn uma 
modicas. Gó pagam ns usinas quo devem ao lavoura decadente, 
Eotado o que receberam auxilias pam run· 
1Jarem·sc, mas no cmt1nto até ilojo niio Deixar coJ•tat' o pescoço ll depois nós con· 
pagai·nm nl'm juros 0 nem soquei' um11 versaremos ... (ROsa.) 
amm•tizaçiio, O Sn. ~L\RTJ:->S Tonnr.s-0 mon niio; pro· 

Querer que os outt•os contribuintes, quo to;to. (Riso.] 
niio rocobcrt\m o.sso auxilio paguem. Isso 6 O Sn. SIOr.sliU~oo Go~ÇALVEs-V.Ilx. 6 rc· · . 
. quo não é justo, pi•esontanto do Param\ ... 

O SR. Vrcr.~TE MACHADO- Estou combtt· O Sn. Vrc1:~Tr. )!ACIIADo - Sim, sonho!', 
tendo osso melo do cobrança c o honrado roprcsoutante do Pat•am\, digo com cot•to 
Sonadoc poc Pm•uambuco acttba do dar a ur~ulho. 
prova do qno osso meio niio 6 o mais regular. Ul! SR. SENADOR-E muito digno . 
. s. Ex. diosc que alguns p:~garam o outros 
niio, locupletando-se assim com o trabalho e O Sn. VtcE~1'E J[ACIIADO-· ... ando existo 
,sacrificio dos quo contrilmla.m, um roglm"n !lbet'.ll do eleição; ondo não so 

faz (porm, tta-mo o honrado Senado!• por 
Pois onde se viu, qual o palz da Amarica, Pornambuco)lol como a quo acaba do servo· 

il~ .E_urnpa, no.s paizos omfim edncados pela tada pelo Congresso uosso Estado, IJ.Ian
ciVIhsaçao occrdental, ott aquo/los que vivem dando que a upuraçiio das clclçõos se faca n 
.11inda sob o poso das clansucns do OI'ionto .•• 60 loguas da capl.tal, cm Gurliat'Il, 

0 _Srt. ROSA E Sli,\'A -Isto Ó pura decl~· O SR. Ros,\ E.SILVA.-V, Ex. est~ fa!lando 
maçao. som conhecer o f11cto. Qual IL critica quo 

O Sn. VIOENTP. MACnAno-.,, qual o plliz merece os~o facto? Pela lei Saraiva ~ apu· 
em que so foz um imp~sto só para determi· I'açíio se ft~zia nus sêdes dos distrlctos. 
nado grupo do pessoas 1 o SR. VIcENTE MAcuAno-B · agot'<~ oro 

O Sn. !tosA E SILVA- Em todos os paizcs lognt• de se fazot• na capital il feita som tlS· 
·civilizados as leis civis eJ•olam multas 11 calizaçilo em Cnl'llnr<\, a no loguas do Ills· 
-cada passo pam serem obsor\•adas, tanola. 
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---~----------------~--~---------------------------------
O Sn. RosA E StLYA-Y. Ex. tocou no!so 

ponto som a monot• oxplicar;iLO. g• prociso 
que so Sitiba. a l'a.zã.o. 

A loi ostauoleceu quo n apm•aç~o se f,n•ia 
om ponto central o qno se t:trh om pt•osonça 
do lotlas as camaras municipacs. Isso 6 mab 
nat.ut•:Li do q uo mantlat· !itzJr por uma Ca· 
mam Municipal unica. 

O Sn. Vwt~~T8 M.\CIIADO-Eu citei apenas 
o 1\tcto. 

Não porlin lovn.ntn.l·o com:J cons11ra.. V. Ex., 
St•, PI'OSidento, sauo o subo todo o pniz quo 
o h"llt'ado Sanador, digno choro da silu·tçãe 
poli t,ic;t de Pm•mtmbuco,dcsft•a!dou uma litrga 
h•ndllir.t do Iibót·Jatlc eleito ·ai om um uan· 
•1uete ncst1t Cilpitnl a quo tive a honra do 
assistit• o tlost't•al·lou·a lambem no seu gstudo 
n:.tal. 

0 S!t, RoSA E SIL\"A- 0 f;wto <l roa!, O 
uatut•nl 6 quo todos 'JUO toem intoros.io na 
cloH;;'to flsculizom·JHL, om logu.rdo sm•aponas 
oss" lhcaliz"clio feit:1 pc!aCamara Municipal. 
Isso so l'ozia pela lei Saraiva quo foi consi· 
dm•urh muito .boaatú hu,io. 

0 Sn. VICE:o>TE MACIJ.\DO -Mas muita 
gontu niu acho. natui·al. 

0 Su. ROSA E SILYA - Não acham n:t· 
tu,·al aqnollos que osllio procurando f<rlOt' 
acus:~~:õe~, m!tS que lolizmcnto nào cneontt·am 

Sn" ea~tolluB <lo cartas quo so osuot•oam ao 
· siruplo.< supro do enunciado do facto. 
. li Sit. VICENTE MACHADO-Pnt'OOO·mO quo 
o honrarlu Prcsirlonte me ch:mm a attonção 
pat• r. u estudo da nmtorin, 

N:"w tonho outro desejo sinno o do cumprit• 
a or·d.nu, de cumprir rcstriotamonto a ot•dom 
"" mo.<:t, mas V. ~x. comprohondo qno ou 
niw Jm"o doixat• do dar resposta :t ironia 
gJ•a v c r! o illustt·o roprcsontanto tio Put•nam· 
lm·u, quando so rcfol'iu ao roprosontanto do 
Pa!'it wt. 

0 Stt. RoSA E SILYA-Y. Ex. llCI',bat•r\ tli. 
zeo.lo quo fui pt•oyocado P"''a o~ ta discussão, 

tJ Sn. VICE:'iTE M.\011,\DO-St•. Prcsidonto, 
os~ •U ooJ•r.o do quo as obsorvuçõos qno tonhu 
fmt r rl<\ tribuna mot•ocom ·muir.o· intm·osso 
au Sum~~lo, mot•ecom muito interesso no 
p,ft.. mas t.ambcm j1\ mo convenci do quo 
]li'·•V<tvolmonto ollas nüo lovnt•:w o Senado 4 
ad .. pçã.u ou r 1jtüt;fi.o lia. omonlln quo you ro
PI'rJ.IItZii' om relação ao projecto que manda 
au.xtlmr n Soctodatlo Nacional do Agricultut•a, 
n~ "''g:ta!zação do uma oxpostçiio ~o apparo· 
!h s a alcu.,J. 

~las <•ntt•oi nosso exumo contt•rn•ludo.,. 
0 Srt. !tOSA E SILY•l -·E a pi'OVa (• que 

V. Jl.~. ll'OUXO O Ol'ÇillUOUtO. 

0 Srt. VICE:'>TI~ ~!AOUADO-Foi·contrariarlo 
pot•quo, hontem, quando afUt•mei quo m•a 
necessari:t a cooperação dos Est!ulos p:u•a osso 
tontamon, a id1'a pareceu oxquisita; qunsl 
podia pat•ocm· quo oR Estados jrt tinham esgo
tado todos os recursos para protogor as in· 
dustrias. 
· Ao contr;u·io, o que Yojo ~ o seguinte: quo 

aos esforços dos podet·os puiJiicos Ja Uuião o 
dos~a associiLçiio p~u·n. levn.r a ofl'oito os.•;n, · 
cxposir;uo nãu cot•t·os pon d iam os osJ'ot·ços tios 
Estados intoJ·essatlos na questão. · 

Foi por isso, Sl'. Presidente, que tt•atoi 
do g;tado tlo Pernambuco do prolbt•oncia a 
outros Estados da União; digo-o p~t·a quo 
não SJ penso quo fúi para m•m11r toh·ú com 
VV. EEx. 

O Sn. Ros~ E SrLrA-!.<so at.rl rl umn. pr•or~ 
da dei\Jroncia o lltnaiJilidade do V. Ex. 

0 Srt. VIOE~TE MACII;\DO- V. Ex. SalJO 
q uo o Estado mais exclnsil•llmon to assuca· 
t•oit•u, ou por· outt•a, dos Estados da. União, o 
que s.r dedica mais exclusivamente á cultura 
u11 canna; 6 o lMado de Pm•nnJ;nbucJ. 

0 Sn. SIGJS)lUl'\DO GoxÇAI.YES-Nüo 6 e!lo 
a. panas, Sol'gfpo, Uahia; Ala.goas ... 

0 Sn. VICE:>TI~ MACIIADO- Em quasi todos 
os Estados da Uni:[o, no mou, no Rio Orando 
do Norte, om Santa Catharina cm :;rando 
escala, ·om S. Paulo, onde ha engenhos cotr· 
tritos, no Rio do Janoiro, ando já J'oi a cul
tura pr•incipal dut•anto cortotempo, quasi 
todos os E:)tado:g- dtt Uniüo so ontrogam tt 
cult.um da canoa, mas o Estado quo a tom 
como pl'incipal cultura .; ·o Estado do Por
namuuco. 

O Sn. Swmmxoo Go:-õÇAJ.vEs- E'. Sol'· 
gipo, Alagoas, Parahyba, S. Paulo o Rio 
Grantlo do Norte. Não 6 só Pernambuco. 
( 1'rocam-so ll)lW'tcs.) 

0 Sn. VtOI~~TE ~1.\CIIADO '-A principal 
cxporta~üo do Rio Orando do Norte ~ · a 
do sal. 

Pot• onrlo se pó :lo avaliar,.calculat• o valor· 
rlo unm inrlustt•itt 'I Pela sua l'ouda. Pois 
bom, nu Rio Or•ando do l'íorto -os sous illus
ti•os l'iiprcaontantcs quo mo contestam esta 
ufllt•mação- o imposto sobro a cannn, o 
nssuc:\r o a a:,un1•Jonto rcprosont!l apenas 
um tol'ÇO do quo rolH'JSonta o imposto sobre 
o sal. 

Podem contestar isto os illustrJs l'OPl'C• 
sontantcs do Rio Gmntlo do Norte 1 

Falia qurmco á indnstt•i:l Jll'lnci)rnl, o, 
quando so fa!lar om hot•va-matte, o ·Estado 
quo so pód3 procm'<tr pnrn typo do oxamo é 
o do Parnnú,. qnando alh\s os Estados de 
Matto Grosso,. Rio Orando do Snl o S. Paulo 
prodnzcm hol'ra·matto ; ma1, como no Es· 

·:· 
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tado do Para mi o33a cull,\ll'a tornou-se pr•o· 
pondorl•nlo c quasi nnica, pór esta mzão 
aquoilo IM·r.do póJo sm• tom1ulo como typo 
.para exame. 

O Sn. SrorS!!UNDo Go:;~HVES- Obrigndo 
pela oxplicaQilo. 

0 Sr:. VrcE~TI! MACIIADO - Não podia 
deixar• <lo dai-a. 

Comecei dizendo que ·não O<'a impe<•Li· 
nonci11 a apresonlação da o monda que nom~ 
mente vou submol.ter• t\ consideração do 
Senado. Fun<lamcotei~n em ruzões de ordem 
SUJlar_iyr, _9omo ?o~sta <lu vuto em sopara<lo .. 
A Unmo nao ostt: tno folga<ln que pJssa fazei' 
este dlspcn<lio ; cll1t jh foz favores extraordi
narios pnra a realizaç·ão dos te tontamon. 
Vamos diminuir quanto )lossivel a nossa ro
sponsabilidado om <'ciação a este assumpto. 
E' osto o intuito dn minha omondtt. 

O Sit. Ro;,~ " Sir.YA-Amnnhfl v. Ex." va· 
ta r:\ despozas muito maiot'l'S. 

Tenho-o sempre \'isto votando dcsp3zn.;, 
0 Sn. VIC!~<"TE MACIIADO-O<•a, quer V. Ex. 

ng.:m1 sujottal' os meus actos a uxttmo mc
ticulo>o... · 

O Sn. Ros,\ r~ SILYA-V. Ex. sJ manifosl1t 
agora dessa mudo o sempre falia cm in· 
tcressos da Uniiiu, om economias: 

O Sn. VICE~T<: MACIIADO-Posso fallar• c 
a!ilrs nã3 mo pormitto nu. politica n:tcionalll 
evidencia Lia V, Ex., mas acho quo tenlio o 
direito do l'allat• om economias, prJI'qno, 
Sr. Proshlonto, paio voto populnr, inves
t.i<los riu mandut,o, são pm•foitamonto i•uars 
todos os I'O)lrosontnnto; dos Estados <h União, 
uns, vordadcit•n.s culminancin.s, n.tó, ottlros· 
mi~Ol'OS mortno:-;, qno nt'l'.tstam o cumpri· 
monto do <lcvet• du mudo o m1:is simples o 
ponuso. Quanrlu, onl.t•oltmto, se tral't do 
apurai' as rcsponsabili<lado~ p3l' exce>so do 
mandato, tod?,; nó> somo~ igm:es, Por isso, 
apozar da m<nlia modostia o nullidarlo, me 
po1•mitti o estudo dosttt ma•orin. 

S<'. P<•csidonte, vou sontar-mo; mas antes 
do o fazer quero declarar alguma cous1t ao 
honrado Sanador por Pornnmbuco illnstt•o 
cholb dopnrttdo, niio sómento do E'st11Io que 
repro>cnta, como lambam do qua<i toda t'o
giíio do not•to: s, Ex. convidou-mo pll'a i'a
znl' longo exame so!Jt·o o or'Çitmonto por~ 
nam!Jueuno. 

O Sit. Srommxno Goxç,\I.YES - V. Ex. 
convidou-se a si mesmo. 

0 SR, .VICE'm MMIIADO- Toquei nos te 
ponto, por tm nocossidadc dollo, mas nii.o 
l'oi mil vontade nem interesse subaltet•no al· 
~um q uo mo trouxa á tribuna para o oxamo 
deste !'.:c to o nlil\s dostonl'Ín. deste próposlto 
slmo pormlttisso o dlt•olto do ontl'ltl' no nx-

ame, o mais minu,ioso, do or•·nmeotn por-
nltmbucano, . · 

O Sll. RosA" SI Ln- V. Ex. trouxe o ot'· 
~·amonto pa.ra não examinai-o. · 

O Sn. Vrct~~·rr. )LICHADo-Orn, o Senado 
y\u quo não examinei SQnüo os pontos rul'o; 
rentes 1\ inrlu,tria dtt cannn; mas, si os hon
rados Sonarlorc> po<' Pcl'll'tm buco me dilo 
liccn~:L, ou o farei, .. 

0 . .; Sns. SJGIS~tuxoo GO:\\'AT.YES E Ro3A R. 
SH.YA-Ila cot·to. 

O Sn. Vrc1~~n: MACH.IDO- ..• mais oxton
samrmte, em occa,iilo oppJr•tull1, quando, 
St•. Pl'l)sidontc, não tcnhll rloanto r4l mim 11 
autoridade do V, Ex., chamltndo-mo 1l ordem, 
Jlorquc, afinal do conltts, pare,,e que da 
discn;,ão do .C<'cdíto se passou pm'lt um~ 
discussão ostadnal. 

Enl"io (c Mesa a omen<h IJUO apt•csonto tio 
projecto cm di.>cu.ss"o. 

E' lida, apoiad11 e posi:t conjnnt,mucntc. 
om tliscu:Bão a seguinte 

Ao art. !'. Onde se diz: •200:00~Si-di .. 
g'll·SO l 100:000$000, >> · • . • 

Sala rias sossõe~. lO do sJtemlJro do 1903.-· 
l'icenle J/adwdo. 

O l!h•, Rosn e Sil '"" - Role,·o·mc 
o Som:do vil' 1'1 tribnmt occupat•·me dons
sumpto niio pot•tinento a seu.~ l<·abalhus. 

E'-mo porém, imposslvel silencitn• de1:nt<~ 
rio ataque tão intempostivo quanto infun
dado, q no aprouvo ao honrado Son11do<' pelo. 
IMado rlo Pal'llmt dirigil• tL administt•aç•ilo 
do E;t:ulo Uo P~n·nnmbuco, com n. qu:L! sou 
eomplctamnnto solid:trio o cujas rcsponsu
!Jiiitlados não tenho rluvidtt em as>umir po· 
1'a nt.o os ta C~tsa, 

Infelizmonto, Jlllra o nob:•e Sanador, cujo. 
direito de C<'ltica ou niio contesto, o al<l do
&ojo que exorç:: sovc<•amonto em relação t\s. 
c"usas publicas do Peronmbuco, nssog-uro
quo, quando estudar o CXItminar a sua po· 
lítica 1111 do encontrar um E;tl~do adminis· 
t1•a<io do modo honroso par.: ~~ llopublicn. 
(muitos apoillllo.<), administrado com toio
t'ancla, liberdade, cconomilt u mort~lia11do,. 
( ll)lOi{(([OS,) . 

Em Pm•mtmbnco hn do S. Ex. encontrar 
nomes feitos o l'Cspeltados 1\ tosta da arlmi· 
nistraçiio, ( Jluil os ll)lOiados.) 

DJsdo quo mo cabo, Sr. Pt·csidonto, parto 
mn.is llctlvn na 1\tlministruçii.o politica !lo Es
tado, do qual mo or•gulho de ser filho, os. 
nomes que tem pro.~hlido ~ sua adminis· 
tt•ação ~iio os do .Joaquim Corr~a do Amujo,. 
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Sigismundo Gonçalve>, . nosso dlstincto col· 
loga., o Gonç-al vos Ferrc1ra. . 
. Cir.al·os, Sr. Pt·osidcntc, ~. pm•mttl~·mo 

dizei-o, f;~zcr ,a dufcJSIL da :tdmin!stJ•açao do 
Estado tle Pormtmbueo. (Apoiados ff"'aas.) 

São no mos conhocirlos no pniz, .silo no mos 
do pcssorrs incapazes de sacJ•itlcnt' os inlo· 
ro~ws do Estnrlo, cuja ndministração lhos 
tem sírio coullncla, a interesses do ordem 
sub:~ltm•na, como pareceu querer insinut:r. o 
nobre SúnlldOI' pelo Pnronit, na sua crittca 
ao Estado do Po1·nnmbuco. 

O Sn. VIcE~TE MA CITADO- Não, sonhot• ; 
não entrei, não entro, não quero entrar no 
examo t!n.s pessoas, 

O Sn. RosA E SiLVA- Mas, Sr. Prosi· 
den(e, :L questito não ti de palavras, ~ do 
Jactos. · 

Pm•n:tmhucJ ovitat• a supm•producç[o do 
a1sucar no Bt•ilzil I 

E' o assncar, como declarou o. honrado 
Sonadut•, a ;ua princiJml rn•uducção, .. a sua 
principttl fonte do romla. . 

Evitlonl.omonto, sonhut•os, o argnmcnto 
do honrado Senadot· poccn poJa base, pois 
t'altam ao Estacio. tio Pornambuco os elo· 
montus com quo JlOStia <lebollat• a critic. 

O que o honrado SonaJor dcvü~. ' como rc· 
pt•osontanto da nação, ostmnhnr ncst~ tl'i
lmn:. <l ~uo, solft·ondo a indnstria do as· 
sucat• ct'lSll longa o pJ•ot'umla, .ao ponto do 
muitos agricultora> i,ercm tido necessidade 
do auandonat• no Clllllpo as Sit!'m~, porque Os 
pt•oços não compensnvamsiqncr ns do.<puzns 
do mut~gcn.<.qmtndo ot•a possível o mais facil 
molhor:.r a industria sachat•ina por moia do 
cunvonio< commcrciacs,fossc ·isto exacta· 
moo te descurado pelos alto.< )Jodoros · nac!o· 

·o nobre Scnaclor, vindo á tribun~ qunsi nlles, como si~ inrlust.ria sacc!Jarin~. não·re
quo pt·incipalmontu p:tra atacat• a adruinis- pJ•osentnsso tahom uma gran~o industt•ln 
traçlio ele Pernambuco, o que, alias por di· bt•aúleira! (Apoiados.) ... 
YOrsas vczos j:t mo tinha sido annuociado, Desde o Congi•osso Constituinte cu mo apor
tlovm vir munido do lnfoi•maçüos seguras, cobi elas difficuldaclcs com que iria lutar o 
não ombchldtts do suspeitas. Estado do Pernambuco. · · · ·· ·' 

O Senndo acaba,pot•ém, do ouvir o discurso PoJo projecto do Constituição, l!ojo Pacto 
do hom•arlo Sonaclor o Sonndo .. assistiu a in· l!'nndamental da Republica, so ostabolccou 
sistencm com que niis pedimos provtts n. S. que sm•iam da competcncia dos ·!~stados do· 
Ex., a insistencla com quu JleJimos que lêsso crotat' iJnpo,tus sobro a exportação do· mor· 

·O annlysasse u orc;:LJnento do Estado de Por· cat!orias de sua prupri11 pruducçfto, sobro im· 
unmbuco. . moveis ruraos o urbanos, soht•o · tmnsmissão 
o sn. v1cc~TE )!ACIIADO-E eu li, do pruprloda1lo o inclustrlas o. proflss~cs.-

. · . . Quatt•o são assim as fontos do l'OCelta ox· 
O Sn. RosA c Su.n- g ou estou convon- clnsivas dos Estados. Dontt•o ellas o imposto 

cido, Sr. Prc,it!cnr.o, do que dessa Joii.tn•a e sobro lmmovois rumes o Ul'b:iuos o o imposto 
oxamc u que t•osultou para o espirita do lo· SJbro transmissão do propriedades. não são 
dos QUe Vtmm a prova exbibida poJo bon'· fontes abundantes elo t•occitai ficando por·· 
!•ado SonadtH' foi a inaniúcJdo complet:t dn tanto rosorvados aos E.<tados,. pur. assim . 
accusação. dizer, sOmou te estes dous iinpostiJs - ·o im· 

O honr11do Senador come~ou por dizot• quo, pusto do oxporta~ão sobrq a. sua pt•opt•ia 
dosdo quo so trata da sorte do ·umt~ lndustt·ia, pt•oduc~ão O·O imposto .uo industt•ias o pro· 
rl ao Esta:lu immotliatamontu intorossado qno llssõos. . . , . . 
com pote usat• do totlus os l'CCUI'.<os para PL'O· Na. occttsião om que se votava. á Consti· 
tegol·:l; tl ao Estado mais clh·octt~monto in· tul(iio da Republica tive OJlpOl'tunidado do 
toressado que cnbo arroúnt• as difficuldndos o occupar a tribuna. e salientar quo o assuc'at•, 
pt•oom•ar superar 11 crise que essa industria 'luo paRsari:~ a constituir .a pri,ncipal.fon~e 
att•avos>:t. ' o rocoita do P,ol'Oambuco, estava ontao 

Niio ha, Sr. Pt•esidento, quem cJnto>to esta isento do Imposto got•al tio oxpot•tação, ex· 
ve1•dado; ffi'lS, pura <[UO um Estado· po;sa :~atamento porque a Industria, saccharina 
.1uxillar a su:t principal industJ•ia, pam que att•avo~sava uma Cl'isopl'ofunda som proba· 
um Estado possa al'l'OIIat• as dimculdados que bilidado do pt•oxima pt•osporidado o quo, 
tolham o sou dcsonvolvimonto, O preciso que nestas oondiQõos, os Estados quo dol!a.,aufo· 
tenha om suas mãos os rocut•sos p:u•a fa- riam a sua prlnclEnl. fonte. do . receita, .fi· 
zel-o. cu.rlam om sltuaçao dcstgual, intolramonto 

Quacs siTo os t•ccm•sos do tJue dispõe um Es· desfavorecidos om compúaçãó com outros 
lado, oxclusivamonto assucaroit•J, ·pnm do· Estados da União, cujos productos tinham 
bellal' a criso do nssucal' ! tb.cll snhlt!a;. pa1•a o exterior, como o Estado 

Pótle o Estado do Pm•nambuco fazm• oon- tle S. Paulo, que dispunha do uma fonte VO• 
vonios com o estrangeiro? Pódo esso Estudo lumosn de roceitlli;no iruposto de o~portaçiio 
Impedir que outros Estados da Uniiio tt•ibu- sobro o cafO, como os Estados do Pará o 
tom o nssucat• e o alcool '! Pódo o Es,tndo de Amazonas que t!nh~ru o toam·& borracha, 

.. 

.. 
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que ainda hojo tributam com 21 •f,, Propuz clpnos Esl.ados da. Uni1io ~ ox~ctamonto 
aquollo que teve <icspozas mais rotluzid!LS, ó 
:tquolln quo nuncn. í3e n.ti1•ou a _cmpt•ohon .. 
dimootos Jlorque comprohondoti doscto logo, 
dosdJ o inicio d" Republica, que a sua !'orça 
tributaria não oJI'crecia la.rguozns. 

O nosso orçamento, no oxorcicio a. quo so 
referiu o honrado Senador ... 

0 Sn, VICENTE MACHADO- E' de oito mil 
contos, 

' :;·. 
. .·.!) 

''l .• 
-· :··,•. 
'>l 

' -•• • 
. ~ ' . "J 

::: ', 
' ·,\ 

. naquell!L assombléa, como melo conciliatorlo 
-o niio duvldariamos nó;, os reproscntanttos 
do Pornambuco, abri·r mão at6 <lo matado 
do imposto do exportação- pt•opuz então, 
como melo conolliatorio, que l~ '/• do im
posto do impot•tação arrecadado pe!a União 
fossem entregues nos E;tados como com
ponsaQito o para satislação dos seus encargos. 
Não ia nisto um defalque p1ra as rendas da 
UniliQ; mas, sirn plesmente, o estabelecirucnlo 
de certa igualda1o entro os Esta~ os, cujas 
condições oram dl!fm·onto.;, o que, por 
conseguinte, ''iriam fatalmente. como vle· 
ram a ser, grandemente p:-cjudlcados pela 
distribuição tributaria que então se rez. · 

. . -
0 Sn. ROSA E SJLVA-.. , ú tio oito mll 

contos. 
Nlnguem poderá tlizor quo scinclhanto or• 

çamcnto soja do grantlezas plra o Estado do 
Pernambuco. 

.Jd vô o l1onrado Senador que espirita do 
economia tom presidido á8 administrações 
do mau Estado. · 

O Estado de Pernambuco, Sr. Presidente, 
é um dos que mais concorrem plt'a as ron
das do União; a sua Alfandega. é da< que 
mais rondem e ora occupa o terceiro lo,;ar, 
or~ o quarto n~ esc~la d~ receita. trct1tnto, O honradr. Scnado1•,si leu todo o ot•çamcnto 
o gstndo de Pernambuco Iuct~ com dlftl· que acabou do citar, encontrou certamente a 
cuidados Sr. Presidente, porque a sua pl'in· suppressão de todos os cargos vago>, excepto 
clpal industrio, a sua p!•inclpal fon&c do üS do chofoo das rcptlrt'çõos o os do magis
roceita, não pOde ser cxpo1'l1da, pot•quc torio, 
o assucar tem os portos completamente o orçamnnto do Pernambuco supprimiu · 
fechados na Eut•opa. Todo o Senado sabe todoJ os Iogal'CS que vagaram, o isso prova.· ·"'''"'"''3' 
que oa paizes estrangeiros productorcs da que 11 sua administração niio r~z politicagem. 
beterraba nfio so consignam premias o di· O honrada Senador, descendo'\ a.nalyse do 
minuioõos de !rotos n> Estrada do Fo:ro, d 
creamlo uma .. tarira especial para 0 asoucar orçamento aqucllo Estado, i1t encont1•ou· o 
cx~ortado, como taxam com Impostos prohi- Imposto do 8"/o sobt•o o assucar exportado 

t d d d . pa.t•a. o interior c o imposto de 2'/o sobro 
bl ;vos a cn ra a. o assucar o outros palzes. o assucat• cxportalo. para o exterior. Foi 

De maneira, St•, Presidente, que niio ora eosc o objecto do critica do honrado Senador 
nem I! possivol a Pernambuco, excepção pelo Par.m1L 
fel h do Portugal, fazer chogat• p~rto da sua Diz 0 uobro son~dor que o meu Estado 
producçiio aol paizcs estrangeiros. havia aiuJa· augmontado 0 imposto de 6 

Ficou, por consoguinta, o ~:;todo condom- para 8'/•· 
nado, apez ir da gr11ndo roooit~ d~ sua AI· o quo so pasoou foi o seguinte: o imposto 
fandeg~. i!;vivól' do uma induitria, cm· si- sobre o assucar cm Pol'Dambuco ora do 8"/o; 
tuaçii.o ha'Vl~ .muito tempo precaria.. apozar dt1s grande> difficuld~dos ~ue atr.1ves
- Era a lei '(\lndamentai da Ropublir.a o nOs sava o Estado, quo solfl•ia, nao podendo 

cumprimos o ·dever do submottm•mo·nos deixar de solfrel', a repercussão da crise 
a cua.·. geral, al6m das dlfficuldadcs resultantes da 

De' accordo oom a Constituição da Repu- situação do sou principal producto; apez~r 
blic&, organizamos o nossa ot•çamonto, indo do tudo isso, dessa t;•lsco aitulição, o Estado 
procumr ·os rccut'Sos ás nossas dospozns do Pernambuco reduziu durante o poriodo 
nos impostos do o1portação o nos. impostos da maior ct•ijo aquollo Imposto de- 8 para 

· sobro industria~ c profissões, · 6• f,, , 
Creio qno principalmonto om ma teria comp!•ohondom os homados sona<lorcs que . 

do ,ta or,lom não so podo inventai' o nem t! ossa roduc~lio, oxactamouto quando o pro
posslvol qn~ o l~stauo do Pernambuco cogi· dueto estava desvalot•izado,ainda mais tLI(gt•a
t!ISso de outras fontes do ·rccolta, quantlo o von a diminuição da receita proveniente 
palz inteiro sabe a fó1•ma pot• quo so nchnm desse imposto. Não podia deixar t!o sot• uma 
onerados os contribuintes com os impostos modific~çiio trnnsltorla. Dosdo quo, do anuo 
do c_onsumo o ou troo Impostos fedoracs. passado para esta, o p;·e~o do assucat• se nn• 

Nao havia oult•os rommos e do assucnt• nunciou mni.i!liVoravcl, o Iogislndot• da Por
tlnln do sair parto d1L t•ocolt'L para fazei' l't•.co mtmbuco, som outras l'ontos do receita, ro
t\ dcspoza do Estado do Pernambuco. ostnbolocon o imposto ILntigo, que não duvl

Todos conhecem a impot•tancia. do Estudo ditl't\ tllminull' do novo quando ns circum
do Pernambuco; pois bom, dontt·o os Jll'iu- stanclas lho pot•mit!,Lm, 
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Como, poLr, podo SOl' isso objecl.o elo cl'itl":r.l 
E' on nlio õ osso r.xaa:amento o dovor do le
gislador 'I 

O SR. SwtsliUNDO OoNÇAI.VES-E :1 lei <lo 
orçamento~ uma loi annua. · 

0 SR, '~toSA G SJJ,VA-MOS o honrado Se· 
riador, quo crlticoi! o imposto elo 8 "/, sobi•e 
o assuc11r, rclhrin-so 110 mosmo momento nu 
cal'é om Cl'iso, som so lembrar do applic:n•n 
mcsm:t critica .•• 

O SR. VICEXTJ~ MACHADO-V. gx, ó quo 
quorla quo suboi·dinns.;e o meu ponstLmonto 
no cnfó. 

O Sa, RosA E Sn.V,\-... ao Estado do 
S, Paulo o aos domais Estados· da União, 
productoros de cafó, quo cobram !O o i I 'Yo 
sobre csso·producto~. · 

O SR. VJCÉNTt~ /.fAcHADo-Niio .tonho nada 
com o café; ostava trat:utdo do caso occur-
Tonto, · 

O Estado do Po1•nambucJ, com o ln tu i to do 
fncii!t.ar a oxport1u.~iio pnr,L o oxtol•iu1·, não 
f;L?.OI' b:dxnr ninda mais. úS preços no mor· 
oado wtorno, reduziu ·li \:1xa do assucar ox· 
portado para o fXlcrior a 2 •:•, quasi um 
unpostu do r.statistic:1. 

Assi111, Sr. PJ·csidonte, livomá> no anno 
atrazrtllo um:1 cxpol'\a~•ão do. um 1Íiilhão do 
sar.,rls pal'n os listados Unidos, o .ovidontü~ 
monto odsa c.~pol'lac;iío, poJa dimiou1ç1io .do 
s/oclr, devo tct' concorri .o para a alta ról1~ .. 
tiva dos :.reços do assuc:u• .. J:l vll o hourado 
Sonaclor' que, longo ,to SOl' ·motivo d~ critica, 
esaa!•nclucçiío do imposto a 2 '(, só moroco 
applau;os, 

0 SR. V!CE~'rE MACifADO-M:ts não COII· 
suroi, fiz n comparação dos impostos. 

O SR. !los.< E Sn,vA·- O oull·o ponto, 
objecto dai grarcR eousiÍ!•as do ·noht•o So· 
nado!', fui o imposto incluido no orçamento 
tlo Estado do PomarniJUco, impósto cobrado 
sobro o assucat• produzido pelas usinas quo 

O SR, RosA E Sn.v.<-Mas po:• quo V, Ex. rocohm•am auxiliO do Estado c n:io pagamm, 
acha posado o imposto do 8 % subro o assucar Ui.illwjo, nom jtiros, IIIJm .a amo1•tizaçfio dos· 
o não acha· igualmente pesados o.s impostos seus dobl&os. · · · . . · . 
maiores sobro ó café? . Na adruinis!racão Jo honrado Sr. Ot•, Bar· 

O Sn. VICENTE MACIIADo-Qnando fallava 00811 Llmn, S. Ex. ontontlcu quo Ml'ia anl· 
· 1 · • mat· u l'untluçiio do usinas om Pernambuco o 

o honrado. Sonadm• JtOr .S. Pau 0• 0 Sr. Ellts, conl.mtou-as com divm·sos agricultores,mo
porghntei,em aparto; por quo não 80 reduzia diant.o auxllios dados em apolices uo valo!• 
os>o imposto. · do lli mtl contos, ~~~s quaos Joram ilmlt&idos · 
·O Sn. RosA P. SILn-ôs Estados quo tri· cerca do 12.800 contos, si nãiJ mo engano, 

b·ut:im .o calil o fazom 'para pro.inrllcar a sua cqm a uin'igação dus concJsslona!•ios pagal'Otn 
principal industria? NãJ, St•. Pt•osldonto, si os juros o a lllliUl'&ização das apoliccs emit-
o t1•ibutam, dpor necossidarlo, (apoia•los) por- tidas. . · 
que o pi•incipal dovor do log!sla.dot' t1 prover Acunloç~,u, tJOl'<lm,_quo ·a ,<JU~si)ot~lidáôo 
.ts despezas publicas 1mprcsmn,hvols, desses ngi'ICnHut•os nao pagou, ato liuJO, nem 
.. o quo oumpt•ia a~ honrado Senador pa~a ,ÍUI'OS, 110111 nmonização.das' npolicos qho re-· 

podot• c!•Wonr alaxa!tútç:lda s~hi'O o assucal' cohomm. O Esl11do ilo · Pol'Dam~uco tom.so 
no Estado do Pernambuco ora demonstrar visto, nosteperiodo do dum .crise, obrigado a 
quu.lta no so~ orçamento clospordiclo, des· P,ngtU'• os. juros ó a nmot•tiz~çn.o.llossns npo,. · 
pezas oxcossh as... . licos, 
··o S!l; VICENTE MACIIÜO- Niio entrei 0 SR •. SÍGJS!!VNDO ciON('ALvEs,...Que .j~· 811· 

nosso exame. danr cm ·l ou 5 mil contos. .. · 
o SR. RosA E Sn.vA -Não nosoncontra'· o sn. RosA r. SI!.YA:.:.. Pot•gunto :eu: era 

ria; 'porr1uo a politica do Estado do Pornam- justo que os con!!•ibuiuíos oln geral, os a~·l'i· 
buco ''a polltimt úa oconomin, · . . culto1•es, qt1~ não. t.ivm•am ~<uxilio ·<lo Ei· 

Esl;ranliou nlndn o honrado Sanador o tndo, . que nao I'OCOI'rarnm a ·apollcos pam 
imposto. do 2·% . ·~ob!•o o ussucar exportado fundai' t.lsin~<s, sotrt•os~om tod~m. o_supporl.as· 
parlt oamorca<los ostrangoii'Os. Vou dai' a s0111 nntlo!·os onu.~ pítl'a satlsfaçtw (htsom· 
r1tzito dos.i:l dilroronr.•a. · Doanl.n da gmndo pl'07.D~ quo, aflua! do contas,-onl.endm·nm in• 
baixa do a~sucnt• :L oxpm•tr1~~o pam o ·Jntà- Htltult• o J•ogill]en do calotn'l '· 
1•i.or so, fazia com· onot•mo dcsl'antagom, o, Niio Jbt Isto quo pt'OCUI'OU coliliJit• () lcg-ls· 
Ri fosso rodnzldn. o•.~::. oxportnçiio nos mar- h1rlm• <lo PnrnamlJuco, nútorlzando a adml· 
nados lniOI'IlQS, os p!'nçns ton•lm•lam cada vez nist!•açiiodo IMnílo ~· ·tíinovilr .os contt•actas 
mais n.·baixnr. · ' feitos com ossos n~l'icnltoros, fnzonrlo-lhes 

· E''prln'olplo corronto do. eeonomln- o o nt·' vant11jusns conca;silo~s, utllll vo~ quo on-
·nobrr. .sonadtir q'uo·nus don n d'oflnlção c~o- trussem nu !•cglmon rMmal? I Set•á lstu pro
nomlon .do ím]iosto doyo conho.cul·o- qno .vl<lencia. digna do. ct•ltion 11 Pódo oncot•ror 
qu~nto 1nniol' u 11 oll\ll·l~ menor tl o Jll'Üço. om conSU!'II a admlnlstt'll<;iio do Estado ~o 
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Porn~mbucó, porque so revolta contr:t o l'O· O SJt. RosA E SILVA -S. Ex. profldlinto-
gimon do cnlote'l.l · monto justificou a nocosslundo do ct•odlto. 

S S P Apenas accroscontaroi - o pm•mitt~·mo o 
· 0 1\,. IOISMUNDO OONÇAT.VCS - OJ'f[llO Senado fltZCi·O- tjl\0 !:tmcnto, como bt·,~z[. 

procura. rosulvor csto ditllcil pt·ohloma., rtne loil•o, a tondonoia. oaoistlcll qlio veJ'o m:tnt"· 
O a ruina do listado. i ~ . t'ost,:u·-so nu scennt•io politico, sempre que 

O Sit. !tOSA E Sn.VA-Vô, port:iiíto, o So· so tmta do autorizar auxllios pitr.t o norta 
nado quo o honmdo Senador andou mal ou d:t Jtopublicn. 
fundou om. >:n~as o suspeitas informa<;ões · 0 s v , , .. ~I _ N- . ·, d 
'JS suas accusa<·õos ao E ·t·tdo do !'ornam- - R: , ICENTJ. ' ACIIA\JO ao apo1.1 o. 
t • l ~ ::i t Nao vc•JO tsto buco. l • • 

O SR. RosA t·: SILVA - Pa.rocu-me que o 
intoresse bt•ozlloiro é o mesmo, f[Unlquer 
que seja 11 zona., o Estado, om quo olle se 
manifesto. (,1poiarlo.) . 

Eu ser i~ o .primeiro, St•. Prcsitlonl,o, a 
isentar o assucar domou Estado do todo e 
qu:t!quor onus: ou seria o primeiro a. dosrjar 
tran;porto Cacil o oconomico nas ostra.lns 
de t'orro e pOI' vi• maritimn. Deputado no Na Europa, Sr. Pros:donte, já o dissP-os 
tempo do Imperio, e;J'ol'COi·mo. Li!. talhei pcl• govemos concedem premlos aos productores· 
isenção do imposto do exportação sobl"o o as· do nssucat•, concodom-lhos tarifas especlacs, 
sucar.o tivoasntisfação, cunjunctamentecom prohibem por. meio do impostos posados a· 
os meus companheiros do bancada. do vcrvon- concltl'roncia rio assuca.r ostra.ngciro, com o 
codora usnisonçiio. Pol"gunlo, por<ln1: onde IIm do auxiliar o dcscfil•olver a producção 
pódo o Jo:.,tado do Pernambuco buscar ro· da botorraba. Entro nós, a. lndustt•ia sac, 
cu!·sos, afim tio fazet· fuco ás suas de.>p~zas, ch~rina agoniz~. ha mais do uma. dezena de 
supprlmindo o imposto do exportarão sobro annos, com ligoir•s lntormittencias, o ssndo 
o assucar ? E' osto o sou princip~l pmducto um pai?.cnorme, do commtmicaçõo; difficeis, · 
o o propr:o Senador pelo Estado do Parauá temos como lenitivo, como alllvio,a olovação 
reconlioco quo so o deixarmos do tributai', do ta1•lf•s nas estradas de forro, como soc
doixat•IL o Esta.dó de to r l'Ocoitl1 o dali i as coo• corro a elevação do ft•otos nas companhias 
scquoncias dossa falta do meios. do n~vogação subvencionadas pelo .Estado • 

O Estado 1lo Parna.IIIbuco, St•. p,•osidonto, (Apo•ados.) · 
tom dospllzas 11 razot• o não ll dos que andam Agora, Sr. Prusidento, rtuo umli iniciativa 
11 pediJ··au~llios a União. Aimla !ta dous nn- p:1trluticll rtuor. abrir ·uma valvula do salva
nos, m:tis ou. monos, teve ollo a infollcldailo ção iL industria saccbarlna, desonvolvendo·o· 
do ser invadido poli> poste buhonic·• o n dos- consumo do alcool como agente productor de 
pt•lto da m•iso das diftlculdndcs financeiras, fot'(•a o do luz; agot•a, Sr. Presidente, que so 
que então.atravossuvn e que lolizmento vão trataduumn comquista, do um pt•ogrosso,que 
so, moilifica.ndo, gi·a~as ·ao .espi!'ito de ucono- já~ uml!:rJalldaqo; porque a.s 1<1mpadas a a.l· 
m111,do ·suas admlnlsti'Ucçõos, a dospoito do coo! cstao fuocc10nando no Estado de Per-
1,urlo Isto, niío pedimos soncot•ros á União. nambuco com manifesta vantagem: ·em· 
A poste roi debollada l'apidamonto com os nomo do lnlo!'e~su publlco, em nome d11 oco-· 
proprios t•ccti!•su; tio Estado. (Pauso), oomla, se quer nugm: :l patt•.otica Sooicdrulu· 

, . dO Agricultut•a, quo não vao se locuplctru·, 
Greto,. S1•. Pr~str4lnto,. que .foram .cst,~s quu nunhum ganho .tom om. mira. nosso 

os pontos pt•ln~tpttos, .arguidos polo noiJ!:o trabalho, a migalhn do 200 contos 1 (AjJOiiidos 
Son 1dor, o ou nno ·deSeJO fat.lgar u. _attonçao g.raes.) . · · 
do. Semtdoocom assumpto, rop1to, nno portl· _ · · . . ... · 
nonte 11 sons. trabalhos. Po~ori11 t•otallnr, N11o .esqueça, porém, o nobre sonu.dot• q110. 
mas, braziloit•o, desejo a Jll'osporidade 0 o a lolletdade da pall•ia i!a de vir do .desen-, 
conceito do . todo.i os Est ldus <ln Uuião e volvlmonto das suas. l.••rças produqtoras o 
acredito que 11quel!os mo~mos, om nome ~os par!l que o Brazil attlUJII a~ S:l'ilo do pt•ospo· 
quaos. faliu o o obro Senndm•, sop[o os p1•i- portda~o. quo . todos dos()Jaruos, é pt•ocl;o 
moiros 11 doso,lnr quo, nos fntut'.1B dobacos, quo ~OJa mantida a Integridade naciopal. 
S. Ex. s~ rovolo mais bom orientado. (Muito (Alw•mlo.<.) . . . . .·. 
IJVm; mtulo /!em,) . Este dovo ·sor o ··lomnm da bandolrn de· 

Rolatirilmonlo no·prajocto, quo Eo discuto, todos nós. 
nada podarei aduautal' iu qno t[o hrilhnnto· Si•. prosidonto, .<[tmn<lo ,0 .tr,tl.a 1[0 int .. ~-
mcnto disso o dignu ltolntor da Gummlssfw 
d~ Hnanças, 0 Sr. ~cnadot• Alvaro Mtt~ rosse da mlnh11. patrln, ott sou bi•azilolro; 
1 d mas slnto,.lamontu, qu~, ·qnnndo se tt•ata.. do 

c Hl 0 • lntiJrosso do not•to, ·não sojnm todas · brazl~ ·· 
O SR. AT.vÀno MACIIADO - ~!nlto rigrarlo- loll'os tambom. Jl<lilo bem ; muito bc1i1, 

cido ;i V, Ex. · ' O ot·ad01· J muito /àlicilllllo,y · · 
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O S1•. Frnnclaeo Glyce1·lo (') 
-Sr. Prcsi lente, apoznr do doente, ou mo 
julgo obrigado n. tonmr na. dovidn. consi.ln
raçiío o discurso do honrado· t•opres;nt·•nto 
do Porn~mbuco, tão gt•avc me pwocou a 
cbscrraçiío do S, !lx., aliás, multo cm dos· 
accordo, honra lho sJjn, com a sua CJDducta 
c com a sua norm~ politic~t. 

Não antro na discussão do projecto •.. · 
O Sn. PnESIDENTE - O quo cs\iL cm dis· 

oussiio <l o projoc to . 
o Sn. FRANcJs:o OI.YcEniO ..;. A olJsorv<L· 

ção de V. Ex. é rcgimontul; mas ou~oaqui 
todos ob dias a phraso sacramental: ~não 
cniro prop:•iamcntc na discussão do pt•o· 

·Jacto>, c nunca isto causou est1•anhcza a 
ningucm. . .. 
·Não renho, Sr. Prcsi~entc, tomando par:e 

no debato, submottor as minhas o uscrva· 
çõos do caracter politico ao cstt•eito o aca
nhado amblto do regimento; nospcit.ando as 
linhas got•aos do Regimento da Cas~, 
tenho o direito, ponso, do J41l~r co:n libcr· 
dado. 

0 Sn. FRANCISCO. GLYCimiO '- , . , o· que ú 
ulli dovm• o iusHt'giNo co:ttt•a tal egol.~nw. 

Não acho- o digil·o com o mttxi"mo ·rc
spolto- patriotico, não acho bom, no ponto 
do vista politico o no ponto do vliõa nacional, 
quo se mwo a m1tls hgcit•a scpat·ação entro 
os intot•o;;cs do oul o os intei'Jssos do norte. 

VOZES-Apoiado. 
O Sn. RosA E SJL\'A-g cu sou o' primeiro 

a defender '' integrhiarlo nacional. · · · 
0 S·n. FRANCJ•CO 0LYCEI\IO..;. Si do facto 

al~um tlcsvio so tom obscrmdo entre os 
pJiiticos dirigentes, relativamente a oslc 
assumpb, este dcsviJ tlevo snr corl'igido o 
não' augmontado. (Apoiados.) 

Da minha pat•to não· tom hwitlo c não 
havot•á nunca a mal• remota dilferonça na 
apreciação dos int.ot•essos de ttualquot•-ordom 
da União urazilcira o tanto mai; quanto, 
!'apito o q11o já uma voz disso da tl'ibuna. da 
Gamara, muito pouco me impressionam os 
sontiniontos r.;tadoaos: acho-os por dom11is 
abstrac:os p:wa: dominai'·mc; tlo ordlna .. io 
oncontt•oJ sJmpro duas ordens tlo sentimentos 

VozEs- Apoiado. • no tocante a esta· asaumpto, o que .mo do-
, o s~. PRESIDENTE- E ninguom negou !lo minam- o sontimorito do Cltnpanat•lo o o 
V I b d d sentimento nacional. . . , . · 
· ·Ex. essa i or a 0

• ·Não entro, liJI'tanto, nas. minhiis cogita· 
· O Sn. FRANctsco·GLYCEmo- O nobre· Se· çõos esta dtfi'o;•ouça 'ontl'a· norte o sul. Ao 
nadar acaba do fallll!' com a maior libor· contrario Quando mo entendi com tlivct•sos. 

·dado sobro o assumpto que mo traz á tri· politic.s qtto tom assento nost11 C:tsa· a roa· 
.buoa • . , . peito do pt•ojoct" de vnlot•isaçiio. do caf<l;· ou 
. '!lu dizia que não cnirava na discussão tlo dlzi11 quo não cst 11va di;p"sto · a dai' o mon 
.projecto, p >rquc estou do acJOl'uo com as ob· voto a um :i mcllda isolada, tlo;oj~ndo' acom· 
sorvaçõos foi tas paio nobre Senado!' pclu panhar a questão do cam tlas medidos ton
Paraná, tondo ltontom dado, como alguns de'nlos a t'~vorocm• a i;woura do canna; Not· 
collegas da Casa, o mou voto om favor da to sontitlo não só pratiquei .actos· como ·go· 
:emcada'do nobro Sonudor. VJI'no, cJmo tambom olforoci· pt'Jjooto á 

Quo !ta tlo cxtranlmvol ·nesta aliocução 1 consideração da camara dos· Doputarloa no 
(Pa11sa.) tem pó cm quo pertenci 1lquclla Casa do Con· 

· · . ·Mas, tambom dizia, St•. Pt•osidento, quo gr~sso. · · ' · ' ' · · 
:niio mo rofoJ'ia. !I adrnlni>lraciio do. Per- N .s mosmJs cogit1çõos(com' rcproson· 
nambuco ·o não desejava do fui' ma· no· hnt'J do Sul, nunca onr.roi, nem ontt•at•el'em 
nhuma ontt•ar nosta apreciação, tant0 mais questõe• do dill'ol'unça do zona ; sou antes ~o 
'luanto não vim preparado para discutir. o 'tido' bt•ozlleiro. (Apoiados.') 
projecto, c devo dizer com toda 11 fl•anqucza llstll. obsoJ•vaçiio, quo fdço, niio t! cort•ecção 

·ttiui me louvo na capacidudo administrativa á ut\ltudo do DJbt•o Sooador por Pct•nam·· 
·:do IÍinstro amigo, ·que tom prcsUido aquollo lmco. · · · · • 

Estado. · · · · · ·sorin tnlnha c's&~ lncon•ocção o.·uma falta 
. . do respeito, 'lnn dovo a S. gx.l~'apenas um11 

O SJ\. Ilos.\ r. Srr.vA-ObrJgatlo. · dofos!L UIL quali1lado 1lu t•oprosoutanto do 
·0 SJ\, Fll.\NCI>ICO 0!.1'01>1\IO-~Ls; O nobro· UIO!l ZOIIIIIIO Sul,. . . . , 

SenadO!' per Pernambuco · dilli!u qno, quando J~u sou tão pot•rmmlmcano, na qualhlntlo do. 
· · so trata, nas Casas do Congresso Nacional, bt•azllolro, como o mon nobro amigo, o cm 
. do interesso do norte, o ogo1smo l'rspontlo ao J'elaolio aos pcrnambucanoiJ,.soja·mc pcrmlt· 

.. interesso nncion·~l... tido t•ocordar a S.Jlx. o quo sempre tenho 
·· o Sn. Sansii!VNDo GONQAI.VEs-N está n!tt' dito 11 todos os filhos doquolla gon~t·osa torra. 
. rovolado. Nito·f,IQO port~nto ~ m11ls ligoir11 rocrlml· 

nnçiio tl9 pn.Invt·a~ tlo honruilo Scnntlot', o 

(•) E~to dhcu:·sn uio foi rO\'i~trl 11olo orador, 
aponas uh111 dofo,u dn mlnh11 conducta, na 
qualldl\do do roproson\1\nto do S. Paulo. 
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O Sr. Rosne Silvo. - Agradeço uma asphyxia :1 producç'io do algun~ E!t:t 
ao honrado Son1Jot• pJl' S. 1'aulo a doohr:L· do~ •lo Norto. moroooodo inquostionnvol 
çiio quo acaba do fa~or, aliás pal'a mim monto 11nttonçiio dos po·Jm•os publicas." 
osuusada, por issJ que não llttribui a. S. E~. NiLo pos30 1tcixw do mo roforir ao f.tcto, 
o o>pirito ~.o hait•t•i•mo ao p ,nto do pr.•ju· desde quJ se impugna. um auxilio pa.t•a a ex· 
dktt' os )ntet·o~loi 1l:t. z!na quo não~ a om po,iciio do apparolbos a alcool, auxilio lnsi· 

• q~o S~ .~x.: t?.vo ~ _J<llt;·?":Jo '~.o t~asoo:. gniflcanto, quo uão pódc ser comparado com 
· N.to vn •a •'. tu~un.1 ..S' P~l vcntu.a. da.s ll•1'. outra; l!Lntal dcspczus votadls aqui facil
layras .d2· S. bx, nao pudos;~ l'OS}lltar 11 rnontD. 
suppostçao do que nas con.ndct•açoos que . . . .. 
atltluzi, houvesse pot• qualquOl' fórm~ mo Salwntu.l'':!llD fa~to nao 1.\ concJt'rcr pa1·~ 11 
manlféstado contr~ 0 ospit•ieo de união o .dosaggrcga~~o naotonal; sallontar osso facto 
into •!•idade nacion:~l 1.\, ao coulr:tl'IO, querer CJUCJt'L'Jr para o pro· 
· ·' · . ' . . /l'L'eSsl, que se devo OltonJcr IIJ du~i grandes 
· O Sona~_o,.quo J!IO cUVJU, sab3 po:foJta· zonas quo fm•mam a Itopublica nraziloira· 
monto qufr •loclarJI qnc, como braztlou•o, os . _ ' ' 
interesses nacionnos são som pro para mim . Sr. P!'Cs!Jont.~, nao é ~occa~at•lo que ~c 
os mos mos, quuo -!tnor que sej·1m o 1 Estados, dt;;a 11 qno!n sol!! o, q~c os h soll!'Pndo i oao 
quaesquor quo 'soj'1m 111 zonas a qnc cllos é nocosJa-t~IO quo so d1g1 aos agricultoras do 
alfoctom. ·. assuonr que ollos niio tllm tido até bojo 

dos podm•os publicas o auxilio que a SU!I si· ·Não oomprohen~o a folicida·.lo da nossa 
Patrin som a sm ·completa lntogi•ida~c. Mas 
po1• liso mesmo ·que as~lm penso, put' isso que 
: ou parti~arlo o dofonsot• da integridade na.
c.\onal, por isso rno>mo I[UC ontondo que ·os 
c"rt•os o ·as dosiguahladüs não devem Iom r á 
zona-prejudicada a desvarios, por ism mesmo 
mo julgo com o tlit•clto do censurar os .a de>· 

. iguaUndoo de podit• a attcnç·.o do Scn1do o 
dcs JlOdorcs · publioos pn•a que nUa niio 
·scdô, ... · · 

. ', ... ' 

tuação roclama. . 
Salientar osto l~ct? <! rospond;r áquellos 

que desta tribun~ vêm dizer quo os Estados, · 
quo ostiio dop:tupoi•:Iles, quo til•am. a prin· 
cipal J'onto d~ sua receita do uma industria 
agonizante, são ainda. os que devem . con· 
correr pat·~ a exposição que viza melhorar 
a SUl SO!'l3, 

Sr. Pre.~ldo:~tc, creio que rmim o honrado 
Sanador pJl' S. Paulo torá bem claro o meu 
pensamento o do mo lo nanhum· mo attri
b,t\t•;L intuitos quo nio til•o, quo niio·toroi 
j:Lmais, porque na politica nacional bel ·do 
ser um humildo opor~t·lo do eogran~oci· 
motHo do mofi pniz c j:tmaid um elemento 
tlo dosaggrogaçio. (1luilo bem; muito bem.) 

·.- E' innognvol que o Not•te ó dcsigunlmcnto 
tratndo i .. desde que surgem d\lilouldadc; 

·na praça do Rio do .Janeiro, desde quo silo 
alfectadas · ns industri"s do Sul, os poderes 
)Jubllcos corl'Otn em seu auxilio. Não 
desejo !intt·al' oin detalhes ; IUIIS ahi está a 
his\ol'ia do. Bhnco.da Republica; ahi est[o os 
bonus i uhi estilo. as inscripçõJs c auxilioff, O Sr.VIcente .M:nchado-(') Não 
quo .foram oonoodhlns ii pt·aça do lU o do tinha noccosidndo do fuzm•. qualquot• declara· 
Janeiro o ás industrias do Sul; ahl ostt\o as ção ,Sr; Pros\denlo,pois, no discqrso que pro· 
E;tt•àdns da Fort•o, sompi'c regatoad:1s para· nuncioi Im pouco,doixoi bom claro o meu mo· 
o Not•to o sompt•,e construídas, !acil e llrg•· .do do poosar; mas, com gt•ando espanto para 
·mente no Sul. mim -o ni!o menor para o Senado, vejo·quo 
· "'A ·tndustri~ saoc.hat•ina at.r~vossà uma crise 'do discurso 'I U9 pronunciei· surgiu ost11. ques· 
tlifficii ; est~ decadente lm muitos annos; Liio altamente politica oobt•o divisão do-Norte 
a sua sll'lução podot•ia ser melhorada, jll c do Sul. 
· flloilltando',so o transporte pot• maio ·de _ta· Eu rooiilmo à aúonçlo do todo o Soná.rlo 
ri t'as modicas, .iá pnt•, moi o dtL. rednooiio do Pli'a a. toitut•a do mou discurso, já quo não 

·fretes· cm vapores, C(UO sio suli.voncionados p1·oclso rcclamal·a para o projecto quo se 
pela. naçiio: discuto. · 

Em voz disso; o quo t•Jlll o assucar no sou Do projecto quo se do bato é fóra do duvida . 
.Perio!lo do._crlse 1 · · · que num de longo se póJo lnf\Jrlr cousa algu· 

Toma ohiviçiio dos fretes o das tarifas o ma da. ordom quo lava.ntoususcoptlbllldadosi 
ainda mais a. pt•opt•io. falta do tl•nn>póí•to. das palavras quo pt•onuncloi, aboolulamonto 
Chogum muitas vozes os vapores nos porto> nada, tamblm, & monos que não se quoh•a 
do No!• to o os :tgont.os doe taram ![UO niio toem do.!' uma. intm•pl'Ota\•ii.o suboníondlda. a. · os to 
l"'"ra PM'a.tt•anspol'tnr os p11odnotos: l'uoto: de ttprovoitnt• o proJecto a. umal'Dgliio 

Comprobomlo V. Ex. quo ossos intorcssos 
são' da rnniot• monta e vor assi~ dizor Isto ,, (') lMl• Lll~çLJI'IIO 11~0 fui I'OI'hto pulo Qr&~or, 
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do Norte, 110Sto quo a!lrovoit~ tnmbom n ai· 
gumns do sul,o li pessoa qu~ so lovlln cou para 
podir a roducr:üo da daspo?.n. ~cr um roprc· 
soabnto do um 1\.~tado elo Sul. 

Pouso que nem do proj3cto, nom do meu 
discut•so, combatendo parco do projecto, porliu 
surgit• OdC:t quostiio do intogriuado nacional. 

Foi put•:t dizo1· apenas isto quo [J:Jdi li pa· 
lavm. -

Ninguom ma.i::~·p:!dindo a p.~ln.rru., encar-
.ra·se a discussão. · 

Posta a votos, é rojoitada ~ omonda do 
Sr. Viccnto Machado. - · 

Posta n votos, a appt•ovndu a ]ll'oposição n, 
sondo a.!optada, ''ao ·sor submcttidu ;t 
saacçiio presidmtcial: 

CREDITO I E 1.481:357$512, SUPPLE!lENTAll J.. 
RUBRICA 2! DO AliT. 8' DA !,El N, 037, 
DE 1902 

Entra om 2~ rllscu,são, com o parocm• fa. 
vora.\'Ol da. Commis iio do l•'inançn.s,·o tu·t. jo 
da. proposição da Camara dos Uoputlirlos, 
n. 99, do i003, ·autorizando o Poder ·Ex
ecutivo e lbt•il• ao Ministorlo da Mtrinhn o 
credito do· 1.481:357$ 542, supplomcntur •I 
rubrlca-21-Monlçõos !lo boccl-!lo nrt. 8', 
d~ lei n. 057, de 3Uúe dezornb:o tlo 1002. 

, Ning!mm pcdiodo a palavra, onccrl':l·~o a 
diSCU~SUO, . ' · · 

Seguc·so om discussão, que sa encerra som 
debato, o ·art. 2'. 

Postos a votos, siio succosslvamonto t~ppl'J· 
Va'dos O.i IU'ta. }o O ·2f!, . 

1~' a proposição ad.,ptadtt o p:"s11 ptll',l 
3• discussib. · 

'' 

gt•,lt.i Menção dovitltt uo cUI'adOl' das massas 
Jallidas, IJichili'Ol Luiz Toi~ch·t1 d3 Bnl·ros 
Junim•, no pol'io lo do 25 do agosto a :1 I do 
dozombro dJ !9:!2. 

Niaguom podi<ulo a p:il<wm, oncorl'a-so :t 
d is c nssrLo. • · . 

Soguo·~O om di;cu;.;iio, <JUO so Qncorm som 
Uo!Jato, o a.t•L 2~. ··· ... ·, . · 

Postos 11 ro'.os, são succcssi va!Í101Íto app1·~-· 
vndos os lll'ts. 1 o o ~o. 

E' a pi'OpJsiçiio nJupLarln o passa para 
3• discussão. · ·· 

PAOAM8NTO DE 01101~)1,\DO AO· !!AO!STliADO 
ll!! DISI'ONIOU.IDAOI·J, DI!, ALVARO !tOnEl !tA, 
DE Jl.Ut!IOS OLlVEiliA l.I!!A., -

Entra om ~" discus;ão, com o .•ubstitutivo 
olrol'ocirlo rel11 m:dot•ltt d:1 Comniissiio rlo I' i· 
nanças o voto contl'ilrio rlo St'. ~i~mto M~· 
chudo o arti"O unlco d~ propos1çnu da Cn· 
mara 'dos Dop~1tados n. 68, do ·10.13, I!Uiori· 
zando-o Prosl lento ch1 Republica· a pngat• 
ao Dr. Al1·arJ Moreira tio Htl'r~s Olivoil•a 
Lima os seus ot·donnci•JS do maglsll'aúo cm 
dis•JOnibilidarlc, nbt•iuJo o nocc;sat•io ·~~·o
tlit~. . . . " ' ' ' 

O Sr. Vjcente Mochntlo (-)
St•. Pl'Osulonto, pouco posso 11<lcan1.al' ao 
dosonvolvltlo voto om sop:u·u.do quo apl•eson·
tol. · · 

Acho que, si a hon1•idl- Conunlssii'! do 1~i, 
nnnQas li vosso a•.tcndi.lo a que o potJCwnarw 
t'Ji docllll'ado om diopJoiiJill<hdo em 18fJ2 o 
não cm '18\JJ, por corto não tm•ia ap1·oson· 
talo o substitnt[l·o, ou anl:o~. hlvoz I,, vosso 
dn!lo o seu voto ri 1ll'oposiç;w- vinr!:l '~" Ca· 
mnm si ontonuo;so, om sua magnaulmtiado, 
dovm•' c;ncodot' J'Ol~VILQâ.O tlJ erro o ,ignol'an·. 

O Sr, Delf'ort Vloh•n (pvla 01 ••. oia do dil•cir.o a um homom douto o l'ul'nJado 
rlcin) t•oquor rlisponsa do iutol'Sticio p:1ru. 11 om tal scioacla. · ' . · · 
3• disouasiio da ·proposiç:10; DlscorJoi do p:tt•ocot• da maioria ria Coin-. 

Consultado, u Somvlo concolc 11 dispousl. mlsJão, pol' oJtJ facto. 

CRF.DlTJ PAliA I'AO.IMI,NTO DI' OllATIFlCAf!ÃO 
l ' ' • 

DEVIDA AO CUCt.\JlOR ll,\8 MA!iSAS 1•';\f,f,IIJAS, 
DACIIAltEL LU!Z TElXElliA DE llARROS JU• 

:_N!Oll., 

!ln t.m om 2• discussão, com o p;u•ocm· c!~ 
Commlssiio do Flnnnr:ns, o ~ri. I" dn JH'OPO· 
siçilo da Cnmam do> DoputudJs, n. IOG, ilJ 
HlU:l, nutoriz~nclo o Pr•üsidonto ela ltopnhllcn 
11 abrir no Mínistol•io ti11 .hlsLiç·t o No~ocios 

ltor1hnonto ·,~ primeira l'ista, ptiroco quo u 
sltuar:iio dcs . .'o maglslol'ol<lo ficou . · pm•l'oWI
motJto d36nlua· m ts, onlt•ando·.~O no oxame 
ti'l ma~o1•i~. v~1·!fica·sa que _·1~1 docrr.tad~. 
a su~ t!isponihilld~do ~ 3 ~o dJzombt•o tio 
!802. ·. . . 

E s.;ho-o v. t•:x .. como to ;lo 'o ,sanadÓ, quo 
uma vez ú ·ci•otnrlrl a· dl;ponibllt~rldJ do um 
mngist1·~rlo,polo Govoroo, o[ la tinha o dlcolt.o 
tl pOI'COpÇiLO r!J clilllS !Ot'QOd SJiJI'O OS VOIICJ,• 
montus !ntngr·rw; do sou IHl'..{O. . 

Jntorior·cs o ''rorlltu oxti'IIUl'rlinlll'iJ tio · -----
1 :.OU0$32~, ·prll'.~ occOl'l'Ol' nu pngrtmonto ela, I ) l·:;t·• rlt , : . o r i• ' ' ·' ' o r·· .. ·• 

' l 
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Esso rilagistra.do, nn em tanto, nunca rccln.~ 
muu o pn.J.n~mOntO tlossr~ irnportancin, do~rlo 
1802 ~ 1~05, o· nü.o a rodam ou. ollo mo;n1o o 
confo>s:t, porqno nci'O litavn não tor diroilo ;t 

]JOI'cop~ilo .• o .ordenado, quo com roto n. um 
ui~ em disponilJilidmlc, pJrquanto, h wia 

sido nomeado juiz de dil•o;to depois de Jll'O· 
mulgadn a ConsLHui<;ãu Federal. 

Sr. Pt·osidont~, o proprio Llorcrno d ·•. 
Ropuhlica,infbrtnan<lo a pt•oposicão vin1h1 da 
Camat•:t, declara que osso m;t!(istt•ado não 
Peoln.mou o p~gamcuto <[U 1 llw ora.dcvido. 

Si houvosso rool:tmndo, pro1'a1•ulmcnto te· 
teria siri o p.<go, como omras o fat•am. · 

Ora, St•, ProsidoatJ, si a 3 do dezemhro do 
1802 foi decretado a· dlsponilJilidado desse 
funccionarlo, cinco ann,s aepais, du aecordo 
com a h· i quo t·e~ul" n. proscripçiio das di vi· 
das da Fazenda Nacion,.J, oiiJ tinha perdido 
o di~oitu :L'p~rccpção de vencimenr.cs, pois 
nno n r·oclamam .pot• quaillllot' meio. 

Si, foi ta a. rcclama~ão, o Governo tivo.;so 
recusado o p~~amunto, ent~o sim : dir-so· 
hla que a voinção dn loi de !809 voiu cl:l
rcar a situaç;lo do{juizos 11111 disponibiiidado 
o. 11 prcscripçüu não >O daria. 

. Foi por iSSJ,,St•, P1;osidento, quo a Com
mls>ilo d:1 Gamara dos 03putadus; attondondo 
det;liimtlamonto ao assumpto o tlc•mad c nas 
info ·ma~ões praslatias poia Mini·,toriu d~ 
Justica, do<:larou quiJ tinha cahl<!u cm prc
scripçãu o direito desse tringisu•ado il porco· 
pção dos' voncimoiJtos; e nosto sentido Ol'ga· 
nisou o pc•újecto que orHe discute. 

Nu PI'OJeotoda uamat•a roieva.se a pro;cri· 
pção du tompo tlocort'idu do j11neira •lo ISD2 a 
,julho do ISO.>,· dos vencimento• devi•los no 
ju1z do dit•oito om disponibilidade, O li veic•a 
Lima, ' 

A ·commissiio elo Scnario, osl.udando a ques· 
tão, ontundou quo n~o havia. pt•JScl•ipçitu, 
quo aú pcl~ lo i · tle 18'9 fui que so voriftcou 
qual :1 silu~çiiu deste juiz. quando, . al<ás, 
dcsdo'l892, eilo j;l' havia s!Jo dcclat·~do em 
disponibilidt1deo apro.<ontou uiu suiJs~ltutiva 
;t pl'Oposiçiio •<ti Camura·, m:~nd~nrto pngat• no 
,1uiz do dlt•oito Oiiroít•a Limei V3ncimootós 
tlosdu 1802 a I 805. 

St•. Pt•osldonto, a llllica cous1 do quo PJ· 
daria ianç:IL' mão a Cominissão do l'inan~:~s, 
para quo fosso !ovado 11 cll'ulto osso pttgn· 
monto, OJ'a ontondor que ulJ.curo tlnim sido 
o acto do Governo quo <locrotdJ·a a <lisponi· 
ltiiilludo ciostu juiz ; quo ohscut•o alnd1t tlnlia 
si<lu o docroLu tio noveruo, quo o cOII>idoJ'OU 
Jllll'!lllposoutlldut•la om l8U3, o q uo pJr mo lu 
da l1•i u.ctuui. loi in:.OI'pt·ot·tüva, so 'pJ'o· 
CUL'<IVIIII<:[:tl'IIL' aquollns llisposllivGs cunsltttt· 
tos tlus actos do Podet• Executivo. 

St•, Pt·ostdont.o, essa soiuçüo ú inaccolitltVcl, 
porq no o PaJ•tiot• J.c~islali I' O niio Jlúdo, par 
lnis, lutnrpl'otm• act.n.l 1lo ontl'o porim', llll~ 

• 

netos ~uo tletm•mint~ra.m a ·sitmu;ão juridic!l, 
do"ojuir. om disponllr.lidarlo l'ot•am do Po 
det• 1\xncnti vo, j:\ nm 1Sü2, dc~Jar;lndo·o om 
disponi!Jiiidaolc, jd om l8il5, aposentando· O. 

A pl'OpJsiçüo tia Cam;ll'll dos Deputados 
roconheco cst" pr•oscripção. 

Sr. Presidente, estou !'.1liando om uma 
assombiéa onJó muitos dos sons membros são 
homens f0rm11dos em direita o aquoiios quo 
o n ·w são sabem p3rfoihmonto llUO o at•ro, 
a ignaruncia tio diru!t0 n"o pódo apt•ovoltat' 
a nicguom, muito monos rt um mugistra.do 
que, so presumo conhece a dit·oito, · 

0 Sa. SJGISMUNDO GoxçAJ,VES-E quom ai· 
lego~ essa i:;noranciu.? · . 

O Sa. Vrc~~TE ·MMIIAUO- Ello praprio. 
docl:u•:c quo nunc.1. rocobou seus voncimon· 
to;, por11uo pensava quo não tinha dit•cito. 

O Sn. .. JoAQutJI DE SouzA-E pensava muito 
lJ~m. 

UJrA voz-P,r:que o Govm•no dcchrou quo 
ollo não tinba direito. 

O Sa. JoAWDU>I> Sou~A- Pl'ovou. quo ó 
um homem d~ bOl m, · . . 

0 Sa. VICENTE ~LICIIAD0-0 que reguhva: 
a facto ó;•a uma ioi da·lmporio. Ojuizom 
disponnlbilidado, decretada polo·Govec•no, ti·· 
nha direito ~ po·ccpçiio do dois terços dos 
sou• · vencimentos, isto é, Jlorcebhl ·o orJo• 
nado. · 

0 Sn., MARTINS TORRES-Conformo a causa 
du clisponilJilldalo, Eu, por exemplo, estivo 
om disponibilidade som voncimontos.~ . 

O Sn. SrorsJ!UNDO GoN•;ALYES-E ou tlm· · 
bom. · 

O St\, VJCENTIÍ MACIJ,\DO-Quando outro 
motiva, outro toxto 1lo lei não oxli\lsse,' ha
via o dispositivo t rxativo, do tomp' do lm·' 
pot•io, manrl:tntiu quo o juiz om dlsponlbili- · 
dado pet•colJo&~o 2j:l dos' seus voncuuontos. 
Mas, depois do ppomulg:id~ ~· Constltul(-iio 
l'odot'ltl, turlo isto desapparocon, om vitotndJ. 
do acto do Govot•no, doS ·do dozomlJt•o do 
lHU2, dccNI:tndo a sua di;ponibiildado·. · 

I " ' ' ·e 
V. Ex. aabe, St•. Presidente, que par~~ 

dccl'otn<:iio da disponibilidade de um juiz 
não ~ preciso sabor-;o si uilo tom ·t~ntos 
r1nnJs do magistratuJ.•a, si solicitou a dispo· 
nllJilldado, o n~aso caso não tinha vcncimen· 
to, Oll SI a disponibilidade foi CIJncetJiúa pelo 
Govm•no o osto a decretou cm termos t:lcs 
que ollu pudosso [JJL•cobm• vcncimunto, . 

Essa<l 11 questão o denl.t•o dos>o principio 
h:tsoarcl o mm i voto om sep111'atlo, qun· o.<L~. 
do aecorclo com 11 loglsiar,ilo o infoJ•maçõos 
do Minl;torla ila .. Justi\!a. 

o Senado, si <Jniz<•r filZCJ' um favor, tem dQ 
lllloptat• o p1o,iocta da Camrll'a o ontão mip 
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ANNAES DO SENADO 

V~l'll a proscrlpe,ão por um fundamento, quo 
nao pudo sot• absolutmnunto honroso p~m 0 
magtstrado quo a rocolJO, · 

Ern isso o quo tinha a. declarat•, (Muito 
bvmj muito bc1a.) · 

O sou caso m•n ainda mais ospocinl do quo 
o dos outros, pois ollo M nomon.do ·dopois da. 
Constituição ; isso, porém, antes dn. o1•gani· 
zação da magistt•atnra do sou Estatlo. <· 

O seu caso era ospccia.iissimo ; rilfet•in.·so 
a muitos poucos,a 4, O, 8 ou. lO nponns. SIso . 

O Sr. I!IJ:;;·iommodo Gonçoul- conr.ostlva osso dit•eHo aos mag-Mrados au· 
ve& (') -Sr. Prosidontn, fni oncaJ·rogn<lo l.igos, como não so imvia. do contestar u. esso· 
de llstudar a mataria om dubato junto 1t quo lüJ•a nomoado dopois dn; Coustituic.'io! . 
Com missão do Finanças; da h i 0 dovu1• quo Jloi os.;t, 11 raziio. pm•quo osso magistrado 
tenho do I'O;pondor, embora muito rapitla· tloixou do requerer os .sous. roncimontos o 
monto, ao_ !Ilustro Sena!lot• quo acabou do nã~pot• ignoJ·a~cia. do cousas·palmaros,quo 
combater o parecer daquulla Commissão. · ost.uo ao alcance do totlo o mu.ndo, ·do todo o 
··S. l~x. salientou e foz principal oixo do iolgo, . · . · · . : . , ·. 

sua argumentação a ignol'tincia do juiz do Prlmolmmonto, SJ•, Pros~dento, doclar!.u.· 
quem se trata o ao qual o projucto manda soque nos magMJ•ados .nno aprovoit~dos 
]la)lar ordonatlos. o om disp mibilidado se· nogava o diJ•oito 

Não so dou tallgnorancia. O juiz allu- do Eorcobot•om seus ordonadós. '· · ·' . 
dido, cm sua petição, I'ovolou CJUO conhecia Essa neg.1ção, bom ou· mal, lui decidida 
POI'I~Itnmonto 11 matei• ia, pelo Supremo Tribunal de Justiça Federal, 

O quo houve foi apenas oscrupulo louva· quando um desses mnglst.r~dos ,._a ol!o. rocor· 
velo não ignot•ancia condommwol, rou ; estou corto quo foi nogndo. mal osso. 

Apozat• do todo o talento o el'IHlição do direito. · ,. .. ' 
hom•ado SenadoJ• flUO mo procodou na t1•i· Dopoi;, aposonta.ra.m·so os maglsl!•ados .o 
huna, S. Ex. mo .permitt!J•á quo di"a que osso l'ol um tlollos, aposentadoria: contra. 
ignorancia do cnusa, nesta hypotlloso,c rovo· PI'!n_ciplos do dirol_to contra principias consti' · 
!ou o honrado Sanador, dtsomindo a questão tuJctonnos ~uo OXlfNm que ta2s acbs só . so· 
pelo motlo porque o foz. façam por Invalidez. . . .. . . 

O Sn. VIc~~1 E MAcuÀno :... Quero quo A.posontou-so contra: tiS lois das aP,osont~-. 
V. Ex. ilõ a. prova disto. · · do!'ll~squo exigem lO anno.s do sernçopa.ra 

O. s ·8 0 · · . quo ollas tenham iogat• e, amda.'aposentados, 
, . n. JGISMUN:Oo. ON\'ALYEs-:,Digo lgno· so lbo1 noga o pagamento do' seus ·vonci-
IancJa tlo causa, lumt1da. á qucstao, montas. . ··.,, , .. "· .. ,, ' ,.,, 

O Sn. VICENTE MAC_IIAno-Estiio ahi o mou Este juiz, I! cm•to, consorvou'so · ·Jnactilw 
pa1•ecci' ~ o d11 Commtssito do Sonado Jllll'a nnd:1 to1. para. requerer o.l sous vonclmontos'. 
sot• oxa.mmados. J<:llo o docbl•ou ostensivamente, loalmontii, 

O Sn. SwiS!JUNoo GoNÇALVES- A quostiío nobJ•emJnt~ na sua petição~ · · ·· · · · · · 
dos magistrados e_m dispo ui billda~o, ~or. não O Sn. VICENTE ~!ACHADO .;..: Si,''p.ifs, o di; 
t~re!D sido api'OI'etlados_ na O!'gamza<;ao JUdi· roito existia hvuvo proscrlpçlio. ·. · · ·· · 
c1ar1a dos Estatlol, lo i muito debatida no ' · . · · · · · · · ,. < 
PaJ•Iamonto. O Sn, CoE~ no ·E CAW'O>...,. A lei·_ roconho· 

· TQdos nóssabJmos quoso contestou a esses cou esso dlrotto o cossla:p:•osorlpçao •.. • .... · 
juizes o pagamento de so:~s ordonaclus o ollos O Sn, SJGISMUNDO GoNÇUVES..,.St•, , Presi· 
só ·os CJnquistaram por meio do penosas douto, esta ,ql!estão ó somp1•o debatida, som· 
noções judiciarias, propostas uma a uma o pro lovllntada o não se a t•osoive, o :eu vojo 
só assim con~oguira.m quo lhos fossem pagoj que niniln.. ngora ncontooJ isto. :. . · . · 
os sous v~cunontos. _ · , Por causa dai ~uvldas· votou-so •a lo! '·do. 

·O jui~ cuja protençuJ se discuto o a 1809, autorlz•ndo o Governo ·a abrir credito. 
quem nao tenho a .honra do conhecer p~s· para p:IJ::.>r aos muglmados cm disponibill· ·. 
sonlmonto, mas do guoll! ~onllo rofm•eno1as dado cdoddo a datu da disponibilidade• diz a 
do que ú um cldaduo d1stmcto o um alto Joi . . . ' · 
mngistmdo, torá tido meios de pt•opol' somo· • • · 

·umoto acção penosa o dlfficll, mesmo 4quellos Paroco-mo, portanto, quo. foi es~n·Joi q·ua 
quo dispõem do J·c~urso; 1 rosoh·ou a questão ;- lornoii!Í!coiltóstavol, ln~ 

Não ôOI responder, St•, Prosidonto. dubltuv~l o direito dessas magistrados o 
Esso juiz tlo~iat•ou om su·.• potiçiTo qno mandou pagar sons o:•donndos d~sdo a data 

duvidava do sou dirol~u o quo ni\o o1•a Isso do sua disponlb!iidado, · · . · 
oxtranhnvei desde que oss~ dlr01to ora con· C,;mo,pois, se lnvoc~ a ]ll'Oicr!pçio, quo I! 

. testado 11 cada um dos magistrados. roon1·so ountra quom ni\o ó sorlo, para . so · 
nogl11' ot•qonados n pobJ•os mugistmdo;, que 
Dons snbo so toom outJ•os elementos com quo 
V!\'01' I (') Et~hltJlrcm'liO nii.rl foi ro\'1~~~ roln MIUlor,, 
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Já bojo so f~:tou nqiil om Mloto o ponso rei to ossos 2nag!strados, nomoados depois da 
que o Senado não quererá quo o Thosouro promulgaçao da Constituição, niio tinham 
caloteio um maglstrn.:lo, recusando o pagn- diroir.o_ 11 pm•cop~iio do o;•dcnado qno a Con• 
monto do que lho devo. A P-'OSct•ipção ó ma- sttt.ut~ao, nas suas disposições transitaria~, 
teria de direito civil; tem condlçõe.l p:l\'a SOl' n!andou que se pa~nsso ~:os. antigos juizos de 
acce!to, uma das quacs, a principal, ó a boa dtrcltu do tompJ ao Importo, emquanto não 
I~; c podor-so·ha dizer que o Thesouro Pu- fossem apt•ovcttados na nova organização da 
bllco ·procoJo ·com boa ftl, quando no;:a o magistratura dos Eslldos. 
pagamento do umn. divida liquida, corto., in· E' .sabido, 11ióm disso, quo, logo do pois da 
contcsttlvel, dlvid:L do ot'ionados, divida cio promulgação da r.onstitnlção, alguns indiVi· 
&iímcntosl duas tentaram osso gonm·o de exploração, 

·Penso quo a lei de J809purgou qualquer pedindo ao Governo do marechal Deodoro 
prescrlpçiio; •cm · .quo, porventura, tivessem que os nomeasse juizes do direito, oom o · 
mcidldõ cs magistt•;idos om disponlbilid~uo. proposlto doliberano do ~ollicitarem mais 
Entt•etanto, ossos mnglstr11Ios, que luiaram tnrdo o seu n'io aproveitamento na organi· 
um a um, p~lo seu direito, c só deanto de za~ão da magistracura estadun.l, ficando dosto 
sentenças -possones, nómlnativas, conquista· modo com diro!lo 110 recebimento do ordo· 
ram a oifoJt!vidado. tlello, ainda não ac:1ba· nado que unicamente ora pago aos 'juizes om 
ram do ver contestado esso meJmP pequeno disponlb!lidado; · 
direito aoJ soua alimentos!, • • . Sei do alg,uns que pediram oB.la nomeação 

O Governo; que lhes negou sempre direito com o pt•opJsito manifesto o decisivo a que 
a seus vencimentos,· que só lhos pagou mo- al!udo. · · 
diante sentença, que a isso o obrigava, ain•lo. o. SR. ALBERT_o GON"ALVES- Conseguindo 
agora, Sr. Prosidento, vem recorrm• á pres- • 
cri~ão'"'- 11. Pl'IBcripçiio do ordenados- e aswn uma ponsao. 
encontra o. palavra eloquente, ·mas pouco O SR, CoELno E CA.Ml'JS-E' o ideal: g~-
procodonte, neste caso, ilo illustre Senador nbat• sem trabalhar. 
pelo Paraná,,.'. 0 S!t. FEJ,JCIANO PENS,~-Já vil V. Ex., 

ci' Sa. VICENTE MACIIA.DO- Firmado ·cm Sr, Prmidonto, que enfrentando com uma 
textos' de lei. causa destas, não podb sor siniio com a maior 

.o SR. S!OISMUNno GoNçALVEs- .• , tão ze- t•opugnnncia que daria como doi a minha 
toso ,polos-interosse.i dos cofres pubUcos, no as.llgnatura 11 um projJcto quo manda fazer 
scntiilo do rocusat• a um pobre juiz quatro, 0 pagamento na fórma por que ostabeieco. 
seis, .ou oito, contos do ré is, a que tem in· Mas ti vo qu3 c~;ler á promoncia do proprio 
!lludivol direito. , . . direito •(o rnquerante, porqnanto, si na mi· 

sr. Pr~sident~. eu applaudo slncm·amente nha opinião e na dos doutos, tacs juizes não 
o zelo do nobt•e Senador ; admiro-o mesmo, toem direito a ordena !o, quo so faculta aos 
mas não acomponbnrcl a S. Ex. sempt•o mnglst:-ados em dlspontbili~ade, convum 
que se tratar de uma recusa a pagamentos iombrl1t' que, até o anno de 1895, nenhuma 
de dividas liquidas e certas, sempre quo. se disposição leglsiativa ou do Poder Executivo 
tratar de t•ocusa de alimentos áquo!los que 11 appare~e~ definindo a situação ou direitos 
ellos teJm incontestavoi direito. desses JUtzes. 

Tenho conoluldo. ·(Muito bem ; multo bem.) O SR. VIcENTE M.\OIIA.Do - A situação 
, , dolles estava definhla pala Constituição do 

o s... Feliciano Pennn (')- lmporio, que niio foi derogada. 
SI', Presidente,· 6 CUl'iOSII 11. minha situação 0 SR. FELICIANO PENN.<-A sitUIIÇÜO do 
neste momento, -relatlvamnnte ao projecto lmpol'io j:\ niio existia; do que se tr11t~va 
que so diacuto. Eu dosojat•la ardontomento m•a de dar execução ao at•tigo das dlsJloslçõos 
que o. nobre Sonadot• po!o Pamná c~ tivesse transilorliiS da Constituição ; a questão era 
cholo de raziio na impugnação quo olferoceu toda saber si o~ juizes nomeados depois do 
11 este projecto; ,; só uous satic, Sr. Pt•csi· Constituição estavam oollocadoa no moamo 
dento, com que pozlt' tive que asslgn}r o ~11.· plano dos antet•iot•mcnte nomeados. 
rocor om que o re!atot• dilo Commtssao, aluls p0;• oonsoquenoia, attll89j · niio havia dls· 
modificando o pt•ojoclo vindo da Camara dos posição <lo cat•act~r Legislativo ou Executivo 
Doputailos, conclu~·. lUln~ando clfectuat• o q uo definisse o direito ou a situação desse~ 
pa~amento ao juiz so!lclt•ntc. .ulzos, 

E asslgnal!o 0 meu pezal', Sr. Pt•osidonto, J Em 1895 appareceu o pritnolro acto do 
porquo estou convencido do que, om bom di- Poder Executivo, Fui um âooroto, creio que 

do 15 do julho, om quo o P1•osidonto d:1 lto-
~ (·) Eslo dlao<n•ao nõo foi r01·l>lo l"lo orador, publlctL 11poscnt11va todos CS!OS magistrados, 

Stu~<io V, li ~~ 
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ANNAES DO SENADO 

com o direito de rcceborom os ordonallos, do O Sn. VICENTE ~LI CriADo - Não pOIISon 
conformidade com o ~cu tempo do sot'l'iço, assim a ConJara dus Dopni.ados. 

Daqui a ]lOUCO ~amo~ VOI' qnai foi a $01'\C 0 Slt. Fm,JCJ.INO PENNA-1\ aind:L agoJ'il 
~uo tcvoc_$So dcmo:o. , .pensa v. Ex. dillbJ•ontemooto do nos outros! 

Ató l8D:'• .o>ses ,)Imes li_nh~I!l todos os Não imn:;io~ V Ex. quanto· lamento, .o 
mesmos du'Oltos pela ConstJtuJçao, PI'ol'undamonto, não l'st.u· convoucldo rio quo 

0 SR. FRANCISCO GJ,YCI-;Jt!O - P<•J'!Iiio • O nob!'e Sünador tom I'OZÜO, pois, nosl.~ C;ISO, 
ora o caso de vlgorur a legislação antot•ioJ•: votai~a com Y· Ex. Mus, tJ•atando·so do u.ma 
que não ora con tJ'oJ•ia á fúJ•ma ropublicana. quo~tao .do du•oito, cm q110 as mtnlms IIII· 

O, F . . , , . ., . . pr•cssücs pc;smws J'OtlCO duvom .VI!lOI'. o•tou .. 
Sr\, EJ,JC•A~o ~hN~A -;- b.sc~ JU~zcs convoncido tio quo o nobJ'O Senador. não 

penia vnm . que, na~ t111h.< m, drro1 to ao o.< do tom raziio, 0 ó por esse motivo q uo, vot:1ndo 
na4o o f?r por . Mo quo ,n_ao rccl~mn.ram, co111 a Comnris.<iio, nftO o liwo polo substltil· 
Po1s bom, dopo1s do i~.Jo, o unr~o acto ti v o do s. Ex. · • · 
~~od~~~~O~cou om rclaçno a quosl.ao, foi a Tenho concluido. (Nuilo úv<<•; ·mt~ilo úa,,,) 

. 0 SI\. VJCJ~STIJ MACIIADO- Houve ao tos 
um neto do Dr. Pruden to do Mm•aos, revo
gando o dcCJ·oto quo tinha asslgnado om 
l89!i. 

O Sn. FEr.rcJANO Pf.l\'NA- Veja V. 11~, 
a lnstabil!Jado que so· dou cm tudo isdo, 
Depois do doere to do 1805, voio .outro do 
~~~ecutivo, t•crogando-o. 

Maiq tat•do, SJo. PJ•o•i<lcnl.e, V3io a loi de 
P5 do novombro do 1890, que diz, do fOrma 
dccisim, o sogninto : 
· <Fica o Podei• E~ccntjvo autorizado a 
nbJ•ir o credito nocess~rio para pagamento 
dos juizos . de dll'oito quo l'oJ•nm nomeados 
pelo Govorno ~'cdcml, após Jl promulgação 
da Con~tituiçiio da Ropubll<·<L, pJr~m unt.es 
d~ o;•ganiza~üo judiclat•ia do l'Cspoctlvo Es· 
lado, a· d:ttai'do dia om <tuo cada um deixou 
o exercício 'do" cargo; po1• força do., sa oi•ga
nização, 'até serem aposonütdos ou api'O· 
voltados.» · · · 

0 SI\, VICENTE MACHADO -Convem notÚ 
que o ,juiz de qno so trata deixou o exercicio 
do: cargo multo untos, sonrlo dcc!'elada a sua 
disponlbilidado polo Governo a 3 do dozom· 
bro do 1802. . 

O SR. StGJSMUNDO GONQALYES - g do pois 
foi aposentado. 

0 SR, Fet,ICIANO PESNA - E>h lei, S1•. 
Prosidento, mund11 pugn1• :L osso juiz, como 
11 qualquer outro, dcsdo o dia O!ll qno fui 
posto em disponibiii<lode até o om quo foi 
uposoni.ado, ou aproveitado •. 

.. ar~. si a lol de 1~09, autoJ•izou o Govorno 
a abrir o ct·cdlto necesia!'IO para o paga, 
monto dos vencimentos <lo .ini?.Ps, desde 1t 
dnt~ om que cllcs fOI'atn postos om . dispo· 
ni!JIIidndo, parece-me <JUO níio. hn muis 
questão c ·que so logisln do um morto po· 
Hll.ivo, ao poulo <lo 11cab:n· com todas os rlu· 
vi<!as, pol'quo su eRtabulcccm as <lnl:ts dontt•o 
dos qnaes o!lcs tcom dii•ollrl a CE!~S venci· 
montes. · 

Ninguom ·mais pedindo a palavt•a; cncor-
r~·~O ~ discussão. · · · ' · · · · . . 

Aonuncioda a votação o voJ•ificando·:IO não 
hn.vor• mnij numero Icgul .. o Sr•.··Prosiilcnto 
man<ia proceder 11 chamada dos. S1;s .. Sena· 
duros que COOlJlll'OCJl;am á SCSSiiO,, 

Procodc.so á cluunndn c deixam do rcspon· 
dor os Srs. Pii•os l'orJ•clra, MaJ•tinlw Garcez, 
Vir•gilio Damazio, Francisco G iycorio, Mli
tcl/o, A. Azm•odo Brazilio da Luz, .. Gustav.o 
Richard o Julio Fl'Dla (Y) · · · · 

O Sa•. Pa•e,.idente -.Niío 1mvondo 
nnmorJ, fica adioda a vot<~Cão da p:·opa· 
si~iio. 

ISEN~ÃO DE 1111\EITrls' DI~. nii'Oli~'AÇÃ0 ,AO 
MATFiRIAr~ PArtA AUAS'I'i:CaJENTO DE A!JÚ'A 
DA CIO.\DE JJJ~ Pnn•ro AUCúU'f.l · 

gntJoa cm 2" discnssiio, com o pat•ocoJ• fa· 
vora;ol da Commi;são do l'ln~oças. o artigo 
i' da prupoiiciio da C<tmar" <lo; Do pu tau os 
n. 83, do 1003, autorizando o :Prcsi~cnte da 
Ropublica u JsentJll' dos uiroitos ·do impoi'· 
ta~ão o matcriui qno lei' importado pela ln· 
tcodoncla ~lnnlcipni do PoJ•to AlogJ•o, · c:•Pl· 
lul do Estado do !Uo Grand.J do Sul, .par·n 
abasLocimcnto do agua, bem como o·matu
I'iai motal!lco dos ti uado :t rede do esgotos o 
O QUO fOI' !lOCCilSill'iO poril O sorvjço dO i!IU• 
minação eloch•J.ca da. mesma. cMade ... 

Ning_uom pi!i1iiid'~ a palavr:~, oncot•r:t-so ~ 
dfscusmo. · . : 

Scguc·sc cm <liscuss:Lo, ·qno se oncorJ•a som 
do bato, o ·:trt. 2.• 

Fica udl:ul<t a l"otnçã~ da proposl\·iio poJ• 
fui ta do mmroro 1eg<~l. · · · , 

JSI·:NÇÃO lJJ-: JHitEl'I'O.'! DI~ !~11\JR'I'AÇ'ÃO AO MA• 
'J'J•:JtJAr, PARA o AllAS'l'l~CJMgN'l'O DI~ .AGUA 
DA OlDAJHi 'DI~ NOYA FHillURt!ll 

Entra cm 2' <liReii'Riio. com o pnr:ccr f<t, 
vomvol du Cunuuis.,itu do t•'illllll\'iiS, o III'·. 

' ' ' ' ' . . 
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ligo !• da. PJ',Jpo~içiio d~ Camnra dos Depu· 
tntlos n. Oô, do 1003, aulorizlnilo o Prcsi· 
donlo da Republ.ca, n isentar dos diJ•eitos do 
importação o mat~rial ~uo fui' importado 
pela eamarn' Municipal do Nova l'J•iburgo, 
ci lado· tio lcstado do Rio 1l.J ,Janoil•o, par11 o 
ab·1stocimonto do agna, bum como o mate· 
J'i•i motailico d. s .in:~do il rüde du osgotos o 
o que fot•.nocossario pni'IL o serviço tlo illu· 
minaçiio ·olocl<·ica da mr·sm~ cidade. 
,Ninguom podindii a paltivt•a, "ncorm-so a 

diSCUs!ão. . .. . · ; 
~. Srgul!~tD \)ffi. riiscus~ão, qu J so ORCOl'I'a. scin 
·1 doba te, o ar!. 2•. 
/ Fica ad!adtL a yotação d:t p<'Opo>kão por 
' C>ila do numero lognl. 
I 
! 
l 
( 
' ' I 
~ ,, 
l 
~ .. 
" < 
' 
f 

. O· 81'. Presldente-Esttt esgol.at!a 
n imtto<·i~ da.oi'Jom do ilia, Oar•ci a palavra 
:~os Srs. Scnadot•ilsqno :1 quolr~m par~ as· 
sumpto da cxpo<licntc. (l'IIHSII,) . 

N'Irigtimn: pcúu·ndq ~ p:Ú:n~ra, vou Iova.nt:tr 
a so~oão;'dosi~·ntiÍJdo p1ir11 or,lcm do dia dtt 
so;;[o seguinte·:' . 

Votação om 2" discussão d~ P<'oposição d:t 
Camara do< Dopubdos n. 08, do 1UU3, :mtori· 
unJo o Presidente da Ropubilctt a pagar ao 
Dr. AI var•o Morei <':t do Bai'J'o; O li I'Cil'a Lima 
os seus ot•,!cnatlus de magistrado em disponi-
hilidndo; ab1·indo o nccessa<•io credito: · 

Votaçfto cm 2• discussão d11 P<'uposi<;ão da 
C~nJIII'a dos Doputatlus n. 83, úo W03. aub
l'i1.anrto o Prosidonlo da ltopubiic~ ~ isonlttr 
dos rliroltos do irnporiaç[o o material quo 
J'or, impurt:ulo pel11 lntondonci~ Municipal 
de l>oJ•Io Alcgr•o, capital do Estado do !tio 

· Gt'IIIHlo do Sul, para a~ttstoclmouto do agua, 
bom como o m<ttol'ial rnotalllco destinado á 
J•ôtlo do. osga tos o o quo fo1• nocossari 1 p11ra o 
sorviço 1lo· illuinina~iio oloctricu da m)sma 
cidtt<lo ; 

·vataçilu cm 2"-discuisi!o da pJ•oposição da 
C:lma:•n do.~ Deputados n. IJS, do l\l03, nulo· 
I·lz~ndo o Prisldcnto da Ropubllc~ ti lsonttn· 
do;· diL•oitos· do hnportuçiio o· nmtorilti que 
for• impor~utio Jmia Cumum ~Junicipal de 
Nova !>'l'ibm•go, c\ll<tuo do E<ln<io do Rin do 
.Jnnnil•o, p:u·~~ ot\lms&rJclmcnto_tlc aguu., bom 
corno o· mttlcrbl motuliico tlcstina<lo .t\ rê<io 
de csgo'tos o 'o qüo l'ot• Of'cossat•io p:t.l'IL o sm·
vir:o do iliumina\'iio oicct:•ica dtt mosm11 ci· 
ilttdo; 

' 
3• discus ão d<t proposkãn tl11 Camnr•n tios 

Dopnttuios n; DO, rio !Dii3, nnto<•izun,lo o 
Potiot• Esocnlivo tt uiH'il' ao Mlnistm•io dn 
Mur•lnlm o ·ct·odlto do l.•IH I ::iG?$51~. supplo· 
montar 1\ ·t·nbt·lcrl 21-;·Muniçüus do hocM-

do nrt. 8" d11 loi.n. 057, do 30 de dowmbro 
do 100!; 

:1• disc<rs,ão dtt pt•oposição da cnmura dos 
Dopu.tarlos n. 110, ria 1003, auto<•iz:wdo o 
ProsLtlonto da Repul:ilona ab<•it• ao Mlnis· 
to<·tu riu Industria, Viação o Obra> Publicas o 
C!'edit~ do 25:000$, snppiomontw :1 sub con· 
SJgn,'lçna . danomillltdit - Consigo:tçücs da 
arl; 36 do regn~unonto-perlenconto ~J ma· 
tm•mt das c.ltaçuos, da 1• ri i visão da vcrb:t -t• 
rio :trt. ~~da loi n. 057, do 30 do do1.emiJ11o 
do 1002; 

3• discussão d'L proposição da Camur.t dos 
03pu.t~dos n. 72, 'do 100:1, autorizando o 
P<·~stdent' da Rcpubllcu a abrir no ~!inis· 
!CJ'lO d~ FaZOil'1a O Ct•iJditó do 4: 48~$300, 
SU,Pplom.Jnt~t· à vorbn n. 10 do :trt. ~3 da 
im n. 834, de :>o do duwmbro de 1001, pM·a 
o ~bano do s~st~s o serões a quo t.cem di· 
rmto os opm•arios da Casa da Moodtt; 

' ' 

2• discussão da propo~i~ão. da· Cam:tra dos 
Deputados n. 40 do l!l03, autorizando o 
PNsidontc <la Republica 11 nbJ•ir o ct•cdito do 
I .Goil :037$572, Hupplomcntar :i verba do 
n. :12 do::irt. 25 da ioi n: 937, do :10 da 'do
zomiJro do 100~. pnt•a atlendiJr ao pagamento' 
do dospoztts oll'úctultius pelo Minlstcria da 
Ma<•inha, pelas rnuricos-Munições Navaes
o-Materlal do Conslt'Ltcr,ão Nosa! ; · · ". -

2" discus;ão d~ proposição da CamaN dos. 
Deputados . n, 40, dei 190:1, nutoriza01io o 
Pi'".sidonte da Ropu~lica a r·over a aposcnl.:l· 
<lJrm do contldor da Adminislt•ação dos Cot•· 
:•aios do Coat•:l,Joaquim do Macodo Pimontel, 
pa<·a o tim do lho so.' computado o tempo om 
quo se<·viu como lh'cai da antiga CamaJ•a da 
l•'ol'talcza ; 

2• discussão da propo~içiio da Cu.mara dos 
Do)lut:tdos n. 01, do !9U3, autol'iznndo o 
Prc;itiont' da ttopablíca a conceder isenção 
d.s clireilos do impm'l<tção para o mator!ul 
quo fJI' i111portado p•lo governo do Ph1uhy, 
pat•a o se<•viço ele ahOL~tocimoato do agua da 
c,1pit1i do mesmo Jl;ta(o; 

2• d.scns>iio da pr•oposição da Camat•a dos. 
Deputados u. 91, do 10.13, autoriZando o 
P<'oslilonlo ela ltepuuiica 11 i:mnhr dos di· 
rol tos cio importação o m:~tol'ial pt•ociso pam 
o tlblsloclmonto do ngua d cldado·do Dalém, 
no Jls\lldu do P~rá, · · · · 

Lovauta·So a soss~o ús 3 horl'.S <iu \t~J•de •. 
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75' SESSÃO El! 11 DI~ SETEl!DRO DE I 033 

Prcsidcncia do 81', Affonso l'cnna 

. A Commisoiio do PJ!ici~ ou viu a J•ocltlimt" 
çiio do V. 1\x. o proviu_onciarll · como · o as· 
aumpto requer. 

Não Ju.:v.mtlo m1Lis reclamações, dil-so a 
acta por approvaüa. 

O S1•. I' SocrotaJ'io d;t conta do so;,minto 

BXPgDIENTE 

Offlcio de St· .. Sonado!' AI varo Mondas;· rio 
5 ·do corro·1to moz. communicanrlo que, por 
motivo do ~molostin, ~ forçado tt' deixar do 
comparccm• ás sos,õos do Sonttdo deste ann1, 
-Intoh•ado. 

A' mola hora !Iopo is do moi o-dia, 11b1•a-so 
a sessão a quo conco:·rom os S1•s. Son:•,doros 
Pinhoh•o Machado, J. C~ tunda, Albor:o 
Gonçalves, Nilo Poçanllli.Honrirtuo·Coutlnlw, 
Costa Azovcdo,Jonathas Pedrosa, .Justo Chol'· 
mont, Gomes do·CastrJ,Bonodicto Leito, Pires 
ForreiM.Noguoir•o. PaJ•anagtlll, Nogueira Ac· 
cloly, .Toiio Cord~iro, F01•roira Chaves, Gitma 
o Mollo, Almeida Barl•oto, AlvarJ Machado, 
Rosa o Silvo., Sigismundo Gonçalves, Olym· 
pio Campos, Coalho. o Campos. Vi rgilio Da· 
mnzio, C!eto Nunes, Mat•tins TOl'l'OS, Laura Officio do Mini.liorio ela GucJ•ra, do 9 do 
Sodré, Thomaz Dolftno, Voz do ~Iollo, u1•. corrcnto moz, t!•ansmitlindo a mo~sagem ~om 
bano de Gouviia, Joaquim do sou1.a, Ro· que c Sr. Prcstdonto · im RcpubllEa·.rcstltuc 
drlguos .• Tardim, Motcllo, A. Azol'cdo, Vi· dous dos a~to;.:l'apho> da t•Jsaluçao do Con· 
cõnto Machado, Brazilio da Lu!, Ou<hvo grosso Naclonu.l, que s~ncclonou, dlspon· 
Richard, Fol!ppo Schmidt, Julio F~ota 0 Ra· s:tndo rlos ox:tmos pratiCas do que t.:n· 
mil'O Barccllos (39), · taro os a1•ts. ~8 o 29 do R~gulatncnto do 31 

. . · · . de março do 1851, os officlaos o· praças do 
Do1xam do· comparcc~r, com cauSl pa1•tl· EKorclto lmbilitarlos com os cursos das armas 

clp~da, os Srs. Coll.!tantlDo Nory, Paos do o. que po!•toncorom. . . : .. 
·Carvalho, Manuel Barata, Bolfort. Violra, . " · · 
Alvaro Mondas, Jos~ Bornal•do, Podt•o Volho·, - _Arclnvc-so um ?os auto.r~phos o commu: 
Herculano Bandeira, Manuel DuMto, B. do mquo·Sl <1 Cama1a dos Dopt.tdos, rorncttcn 
Mendonça Sobrloho, Mnrtinho Oat•cez, Ar· do-so-lho o outro. · 
thui,Rios, Ruy Bat•bosl, Slquolra Lima, Ba· 
ratl Riboiro, Buono Brandão, Feliciano O Sr. ~' Sccretm~lo I~ cs so· 
Ponna, Lopes Chaves, Ft•anclsco Glycorio, guintos .. • ... 
Ail'rodo Ellis, Jmtquim Mt.u•tinho o Horcllic 
Luz (22). · 

E' lida o . posta cm discussão a no ta da 
sessão ant1rior. 

PAnF.CERF.S 

N. l~O-Jú03. 

O Sr. VIcente Machado (') - Tendo o 81•, Senador J)86 ·Pnos ·a c C ar
Sr. Presidente, pola pubiic~ção feita no valho, om reqnoJ•lmonto que· foi presenteá 
Diario d• Cong1•csso dos discursos hontom aqui Comrolssíio de.Constituição, PodDl'OS o lliplo·· 
pronunciados, vejo que .h• gravos erros, macia, ~llcgatlo que continuam ês ·motivos 
quer nos discursos que pronunciei, quer nos quo·detorminaram 11 sua retirada para fUra 
apn!•tos que mo são attribuiuos o que con· ~a B1•azi! o a sua por·manoncia n11 Eut:op.~. 
stamdos discursos dos ii!ustl'dS Senadoras por poJo quJ solicita que S<•,i~ pt•orogodil' atO o 
Minas Goraos, o Sr. JloJlclano Ponna. o po1• IIm da acttmi sc!sdo logi>l~tiv;t a lic3nça om 
Pornambucn,o Sr. Sigismundo Gonçalves. cujo goso ~o·ncha, ~ ,a rol'o,·ida Com missão 

hnngino v. Ex., sr.Prcsidonto, que om um do pal'Ccor quo o Senado concod~"a proro
apa!•te que doi ao honrado Sanador PJl' Mi· gaçiio po dda ato u fim do. actual Pl'ól'ogaçiio 
nas um•ans, conlta 11 sogulnto affil'maçiio : das eos~õos do Congposso Nacional.· 
•Que a Constituição do imporia ainda não S ~la das Commlssõc:l, 10 do Sctomln•o da 
.ostiÍ rovogadtl>; qu:mdo cu mo !'eforia á 1903.- F. Glyccrio,- F. Chnues .. A;- Alo· 
logislaçúo tio Impe1•io o niio á sua Constitui· >'odo. 
ç:.o. 

. O Sr. Prc•ldcntc- O discut•so do 
nobre Senador Joi publicado com a nota do 
não tor sido revisto pule umdàr. 

\ 
(•) lt~to cll~cll1IIO uiio foil'O\'I~~o poJo Ol'tlllOl'l: 

N. 1-10 -'- 1903 

l~m rcqu~rlmonb, que foi presunto á Com· 
missiio.do Consl.lmiçiio, PoJo·,·cs o Diploma· 
ela, allogt; o St·. · Suuador Joso Bol'nttl'do do 
Merloh•os quo os sous incommodcs rio saudo 
o privam do comp<u•ocm• ás sossõos, sol!cl· 
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t~ndo. por tal motivo, que~ lir;cnQa cm cujo 
goso se acha, scj:L pt•orogcLlil ató o IIm do cot•· 
runto anno. 

Consi<iommlo IJ.<lO !ilo poJ•foit:.monto justos 
os m~tivcs quo arrcdP.m o re!'orltlo Senador 
dos trabalhos destaCas~ do Cuogt'C8SJ N~cio
nal, 6 a Comnti;s'•o do p:trccot• que s~.i~ con
cmiidan pl'Orogação da licença at~ o IIm da 
actual prorogação das sessões do Congt'OdSO 

. Nao!on11. 
S~!a, dus Commlssões, 10 do sotcmht•J do 

)003.- Ji', Gtyce>•io. - A; ,!:credo. F. 
Chaues, 

N. W- WD:J 

• 'A Cammissiio do Constituiçiio, p,Jdot•os o 
Diplomacia, áqu:LI Cu i presento um tclcgram· 
ma: do Manei os cm.quc o St•. Senador Cons
tantino Ncry solicita 11 pt•ol'Jgação até :lO 
do corronto mez dn 1iconçu cm cujo goso se 

' acha, t! do·parccct•, visto pcrdttr.trcm os mo
·tlvos que dotorminaram ti primch•a licença, 
quo o Sanado devo conceder a prorugaçilo 
pedida. , . . . -

.:St1!~ ·das Commlssõe•, 
1903.- F. Glyccrio.
Cltaoe.<, • 

10 de s9t"mbro de 
,\, Aoercdo.- Jo', 

· A impt•imir plt'a ontt•ar na, or,!om dos tra-
balhus. · 

N •. !·12-1003 

midado do procoituaclo na loi do pt•omocü~s 
aos officiaos .combat.ontos d~t at•mada, cm 
relação ao modo por <JUO se de\ o acccsso 
nestas postos; as do?"<lnrdas-mnrinha, porém, 
sot·iio na razão do I ·l pot• morocimonto o 3/4 
por antiguldndo. 

3.• As vagtiS do sub·commissat•ios sot•iio 
preenchidas polos candid:1tos quo em con
ccn•so se mostr;~rom habilitados nas seguintes 
ma terias: 

Porluguez, fmncoz, ingloz, arHhmotica 
(com appllcaçiio ás dtvm•sas questões do con
l11bilida:to, aouso do systom;~ monotario, ao 
cambio, ogio do moedas, aos pesos o medidas 
o espociahnento ao systoma metrico), algo· 
brn. (al!l ~qun.çõos do:!" gt•ilo, inoluslvc), goo- · 
mett•ia pt•atica e noçõ~s do sth3rcomctt•!a, 
googt•aphla, Historia do Brazil, Noções de 
Direito PuhliCJ e Admlni;trntlvo, pratica do 
osct·ipturaçiio de hot·do c em geral do sorviçl 
de lazondn, o provarem quo são bmzileiros, 
maiot·es dó 18 annos o com a robustez pro· 
cisa p1ra a vitla do mat•, sondo esta compro· 
vada cm inspecção de sn.ude. 

Parngrapho uuico. No regulamento quo 
Cor expedido par11 n. execução da prcsimto lei, 
o Governo designará quem devo fot•mat• a 
commiss§.o examinadora; disct•iminar:i o quo 
dova constituh• .mot•ccimento o marcar~ o 
tampo do int.crsticio para as promoções.· 

Ao a1•t, 6•- Supprima~se. 

Art. 8.• SubJtitua·s~ pala sogulnto • 
Art. 8.' Os commis;arios exercerão as 

commissõos qua, p~lo rogulamonto, forem 
llcdacçae~ {i~tal das emcurlas da &nada d designadas como correspondentes ás suas 

proposiçaa da Camara dos Da}Jatados, n. %, graduações. · 
·.de 1003, ,·eorgtllli:an!lo·o co•·po de cnnlllis· Art. O.• (quo passa a ser o ultimo). Sub-
'"''ios da a•·mada, stltun.-sc por osto: - . 
· · Art •. O.• Os sub-commlssarios voncerfio 

· · Ao art. I•- Substitul-Se pelo sogninto: 60$ de soldo o 00.$ do gt•atiOcaçii.o o caber-. 
Art. 1.' O'cJJ'po do commissarios da ar· lhcs·hn. o mesmo alojamento ora dado aos 

madn ser!L cJnstituldo do mudo seguinte: aspirantes a commíssarlo. 
I commlssario gilral, capitão de 111M' o ~ O untrormo sot•·lhcs-ha marcado pelo 

gucnn.. '· · .Governo; 
2 coromislarlos: c1pitues do f1·a~ai~. Accrcsconto-so : 

. ,.8 comml~sat·íos, capltãcs·tenoo•es. 
. 20 commlssarlus, 1" tenentes. 

:lO commiss:trios, 2"' toncntcs. 
'40 commlssnt•los, gHIII'ti:ls·rnllrinh~. 
lU süb·commissllrios. 
Ao ttrl. 2" - Snbstllun-so rot• osto: 
Art. 2.' Nas p·.·umoçõos ao co:·po de com

mi.isJu•ios obsorvat•-so-hiio lts HO,(llintos 1'0· 
. gt•us: 

I.'• A vag~ · n'o post.o do capl tiio de tna!• c 
guot'r11 commlssnt•io geraL ou chofo do COl'(lO 

· S'JJ'd [ll'couchld:. por mot•eclmcnto ; 
- · 2,• As vugas nos· postos de 2• tonou to at~ 
OlLpltão do fragn t~ sarií.o ·provld11s na confol'· 

PJSI'OSJÇÕES Tl!A;>;SITOJUAS. 
-

Al-I.. As vagas de gnal·das-mni·inh:t. com
miss:n•ios, resull.antcs dosl.tl roorga~izaç[o 
do corJ<O, s~t·iio prconchltlns pelos nctuan! 
a~pirantos a commlssarlos o outros qnaoi
quor cnn,Udatos na ordem cm qno torem 
classiftoados,. cm vl:·tu<le 1111 sommtl d~ gr1los 
tio habillta~iio ubtid11 em concurso ou exame 
tL que devot•iio sm• snbmottidus, versando esta 
sobro nomonclatura do 11ppnro!ho, artilha· 
ria, l;orpodos, at•mamonto port.atll, equipa· 
monto, balom11, munições nnvaos o sobt•o ai . 
matot•!ns oxigl<lns no 11rt.. 3". · 
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§ !.' Em lgu~ldado do condições, serão I docrotar;ão dos hnpo.Jtos do indu;t;·ias o pro

profo;·idos os actuaos aspirante; a commis· ftssiio~. , . 
sarws. I"nt;•otanto, por um natm•al pendor, qno 

§ 2.' A classe do aspimntcs " commissa- toem t<Jdos os ]lDdoros, qnacsrJiiOr qno ollcs 
rios ncat·;L cxt.inota logo qno so dot• a roor- soj:nn, d:J oxot·bitar, tlá-so qutJ tom ;!tlo 
ganlzação do corpo. pouco a pouco o somp;·o quo so·pódo, ultra

Sala da: Commlssõo~. 10 de setembro de passado o IIm..! to· bxa~iro constitucional, por 
1903.-Jletal/o,-Gu•tavo llicl«ml.-Oama 0 pat•to da Unmo, c lnfohzmento tambmn os 
Jllallo ~st:tdos p;•ocut·am multus vozes nltrapassat• 

' CiSO limito. . . . 
Fira sobre ~ niesa pam sct• discutido na E' assim que já. o :tono passado, n:t.loi tia 

sNsão so~:uint,o; dopoi~ do public~do no rocoita orçnrnontariu, tivemos do co;·rigit• 
Dia rio rld ConrJrasso, osso pendot• vicioso. ,pasiando par11 os !Ma

O Sr. ''lrglllo Dnmnzlo-Vou 
tora hunr~ do snbmot,\01' à consido!'llção do 
Senado uma ropl•csontaçiio, do C!UO sou intol'· 
medhu•lo, por parto do; btLncos e ontr~s so· 
ciedadrs unonymas do lMado da Ballia, quo 
reclamam ~ontl'a o imposto quo u!~ima
monto tem stdo lançado sobro us di vldondos 

. dos tHuios das mo~mas soaiedlidcs. 
Não )m•oi em su~ integra essa ropro.;on!a

çã_o qno, aliás, poço que seja Jlllblicada. 
Nao ll'at11roi, Iam pouco, do justit!cal·a !on· 
gamente. 

Roalmento ou niio podia cFpcrar que hou· 
yosse alguom can.~z.<io pôt• cm duvida que o 
Imposto sobro dmdondtJs .não ))ot•tcnça á 
União, n:as aos Estados. · 

Esse lmpns·,o som)lre foi collocatlo ont;•e os 
do 'indu~t;·i~s e pronssõos,duranto o hDJlOl'.o 
o nos pr;meu•os .tempos d~ Republica. 

DPslo 1869, quando appill'Ccou o regula· 
mo~to .sobro o impost.o d3 intlustl'ins e. p;·o· 
Ossoos, do accordo CJffi a lol1.507, d11 2; do 
se:.ombro de 1807, o imposto luncatlo sobt•o 
u ivillondos do sociedades, unonymas o classi' 

. 11cado entro uquol!oa impostos. 
Assim foi até o nono do 1888, llln <JUO fot 

· publicado o ult.mo regulamento da momu·· 
chia sob;•e o imposto do industrias o pro 
JISiÕoS. . 

Attl osso tempo, osso hriposto eí·il lunçlltlo 
. sobro os dividendos dlstrlbul·Jos pelos osltLbli· 

leclmentos ou soolcdatlou: anouymas que ti· 
n_ham s~a stldo nas proylnclas, JlO' .. 'que uao so 
tmhtL f01 to ainua ad!s~.-tmlnaçiio uos Impostos 
~;·aos, J.li'OVinclaoso munlcipa.Ji, da qtt:.l, so 
~ao mo ongJwo, nm lHH3 fut•a onc~ri'O"ada 
uma tommlssiiu pttri!uljontnr. . .· ". 
. Velo, pot'<im, a 1\opublic:t,, o nus art.<. ·i o 

O da Constlttt!QtL' a compotoncla da Uni;lu o 
doi Est,ndos para cortos Impostos· os11l por-
J'oitamento do!lmitllda. · 

O ar•t •. i"; comu ~n.bc o Sanatlu, ostnboloco 
os lmp~st.oB q no sK11 ria excluA! vu compotencln 
rln. Unlao no :·,rt. 9, nqunllc< 'JtiO são da ex
clusiva compotoncln <los llstat!os. 

O 11. ·4 de;tc nrt. D diz po,H!vnmontll 
<JUO ·purtunc~ .oxclusivumonto ·uos )l.;tadus iL 

dos, definltivnmento, o ·imposto sobro.tran.l· 
misbão dr propriedade de ombaroa\·Ões, que 
at6 .então <•ra cobrado pola União. 

'" ainda h a outros: a União,. por oxemplo, 
por um sopliisma claro o ovidento, aindtL 
não passou para os Esl.ados, ( ;l.excopçiio.dc 
um de!los, mal.< feliz. quo om. tmnpo ap;•o· 
vc!tou as p;·imciras boai disposiçõ.Js do Con· 
gt•csso) os vrop ·los naciun:ws que não são 
ue~ossarios aos seus serviços. 

A o monda dispondo a osso respeito, apr·o
sontarla na Constituinte pela b .• ncarla para
onso, foi dopo.s do accurdo on~t·e diversos 
membros quo confabu!aram sob;·o isto, não 
admB!,Ia duvidas de intm•prot;ição. . . 

0 Sit, VICENTE MACIIADO dá um aparto, 
O SR. VmaiLin DAMAZIO ""Estamos, ·por

tanto de accordo. E' assilll aintla~ por· exem
plo, q uo d lspondo o ;u•t; 04 ria CoustHtiiçiio 
qu~ as mtnas pur!oncem- DOi Estados om 
cujos tcrritorios ost!voromsituarias, a União 
mauda considerar co;no prOJll'ias, as areias 
motalicas, as areias .. monasltlcas, que con
stituem minas ;\ Jlor do solo,' ·a. c~o dilsco
bcrto. 

D;Lrio mesmo quo ·sô accoito, o ·ttue nffo 
pouso, quo os !m•;·ouus ·do marinlms portou· . 
com it União, aiml.a· assim osso argumento 
não pt'e\'aiocord,porquo essas marinhas !!Sião 
situadas 0111 tort•Horlos dos Estados.· 

O StL. CoELUO E CAMPos -·As •marinhas 
pm•tonccm ii União; · 

o SR • .V!RGÚ.!O DA!IÚZÍO -'SojiL, inns, om . 
todo caso, fuzom parto do ter;•itm·in dos Es· 
lados ma;·itlmos, o as ,ia'lidll>! munasiticas 
são minas quo · so encont;•am nestes tor· 
ritorlos, il flor rlo solo, a ri~o dosoobm•to, o· 
·POl't.autu, tom plena appl!cacão 'o art; 04 da 
UonsW.niçiio. · 

Nom o;sas urula~ potlom sm• explorados 
pela Unliio, fJOr<lue, alúm rio tudo, n União 
nem dispõe d~ di;•o!Lo rio taxar a oxportnc:iio, 
nem tiio po1tco tio pm•cobo;• o imposto do iu
<iuswlas o profissões, quJ rocahlr sub;·o quem 
as oxplm·ar. · 

0 Sn: ,JoÃO .C(mor.mo 
llllUii\dO, 

r)osto pónt~. 



SESSÃO JlM Jl DE SSTH~lBltO DK 1903 351 
---··-___...;...;.._.,""-" -'"""-------·---....;,_-

O SR. VmoiLIO DAl!Úio - Pois bem, 
Sr. Pt•esidento, fui pot• c,;;,o pendor do ín· 
Yns~o que, relativamontu ao assumpto do 
quo ora mo occupo, dou-so facto somollmnto 
e Jli:n' pt•ocl!SSJ -nnalo;to. . 

No orç:.monto do 1891 rlecretou·so o un· 
posto ;obro rlivillondos de titulas de socio
dlltles nnonymas, dando-se :\ União o direito 
do impur essa t.axa. 

O !tom sonso, poróm, St•, Pt•ositlon,to, da 
nrlmlnistrução feclcrui 1tào permittiu quo a 
cobt•tmçn dn tal imposi<;õ.o at.tingisso ns so· 
cioJades anonym11S oxisl,éntcs no paiz, :l 
<'X·tép~ão. · cxelúsivamcnto, daqnollus cuja 
sódo estava no Dist.ricto Fod01·al . 
. Em 189~, au claborar·se o orçamento, mo· 

dificou·so a formula orçamontn:•i:l, dizon
do-sn :-Sociedades anouymas oxtstontos no 
Dlstrioto Fedm•nl. E us1im so fo~ nos orça· 
montns organiz:ulo.; nos annos do 18ij3 o 1894. 

Em 1895 accrosccnton·so, ~o que .i~ ú in· 
constitucional: -as sociedades anonymns 
existentes no Districto 'Federal o a> csLr:tn· 
geizotis no;~d1stat.Io. ... · · 

No··:inno soguint.o, Sr. Presidente, isto ú, 
uo or .. amonto·•lO !806, ·corrigiu·so este lapso 
do do '!805, de,xando so sómonto á Uniüo o 
direito do hmçar imposto sobt•oosdividondus 
dos titulas das sociedades anonymas oxis· 
tontos nesta Capit~l. . . .. 
Rccót·d~i.se·ha porém, V. Ex., S1•. Pro· 

sldonto, · roriordá'r~sé·h&. o Senado que no 
· annp do.l&97, estando 11: Unifio flll apuros 
ftnancolros extl'~urd!llilrios, osquocm•am·so 

·os . logisla<lures . novamon te da disposi~ãu 
constitucion·\1. do a~t. O o ostabolecm·am no 
OI'Camonlo. o imposto soht•o dividcnrlos dos 
tltuios, não mais apenas das sociedades ano: 
nrmas existentes nosto Districto, nms os· 
tendendo .... oxprossnmonto osso. impost.o :ts 
dos IM~dos. Jl osto abuso-que outro nome 
não tom..:. foi mantido nos annos do 1898, 
1809 o !DOO, . 

Toem os interessados roclnmado contrtt isto, 
mas cm vão, pois contlntla.n. Uniiio a impor 
este imposto. incon<tituclontLl 1ts so.clodadcs 
aoonymas .. · , 

Estando ,;, qqnsLão nost~ pó, Sr. Presi
dente, entenderam. ~s soclodarlos anonym11~, 
com st1tlo,no .. m~•u E.~tndo, qno o molho!• sm•ia 
pt•ovuc:u• .um. parocm• do r.arla uma rl:1~ lJasns 
tio Congros~o.,. 

O Sn. UitnANO llll GouvllA-Dopois do tm•om 
pordido n r.nn;n. nn ,/ust.iça l'mlaml. , 

o Sn. Vmnn.10 DAltASio- .• , nito om fôrma 
rio rluorotu, do iol, mns om fót'mll do simples 
parecer o autorlzadn oplnino quo, nm. todo o 
ca~o llt•mn~qo, uu confit'mltsso uoutrln11. 

Qu;mto ~o aimrto rio honratlo Sanado\'. por 
Cioyaz, rliroi qué niio julgo 11 c~usiLpét'didil,' 

A decisão rlolla ainda pendo do t'ICUJ'so,' 
visto quo da ~ontooça a quo so retere o hon• 
l'lldo Senador foram interpostos nmuat·gos, 
cn,ia solução niio s~tbomos qual sord. 
. i\las, rlado mesmo que os pareceres, sullci· 
tados pot• esta rept•oscntação, não possam 
sorvlt• pam o presento, uind:1 a,;sim servirão 
para um futuro proxlmo. 

Nós t !mus no fim do ;tnno de fazer os orç •,· 
moo tos; scrririt, pJrtanto, a doutJ•ina asson· 
tad!L para evitar quo ·do agora om rleanto 
continuo essa taxação, quó ovirlontomonto ~ 
inconstitucional. 

llstas palavras que acabo do proferir. oram 
talvez dispensa veis, porque o assumpto est~ 
pm·f~itamontc dcduztrlo' e argumentado. na 
rept•csontaçiio do IJ.U' . sou portarlOl' ; pro· 
forl·a~ apenas, POl' dc.;cncargJ do conscloncia. 
afim d~ di!t' noticia ao Senado tl!i materla 
~obro que vm·~a a mesma rept•oscn~1çào. 

Vou mandal·a .:l Mos a para quo V. E:x. so 
digno do encaminhai-a !L Commisoii.o t•cspo· 
ctlva. 

O Sa. Pm:sm&NTE- V. E:x requer. que 
a representação soja public11da no jornal da 
r.as11 ? 

0 Sa, VmGILlO DAMAZÍo-Pcçu-0 a V.Ex. · 
0 St\, PRESIDENTE-Vou CJnsu!tar O Se- . 

n~do. 

Posto a votos 6 approvado o roq uori· 
monto do St•, Vit•gllio uamazio. 

A roprcsuntação vao á Commlssiio do·Fi
nanQas depois do publicada no Diario do Uon· 
.'l''c:::.·w, 

OltDEM DO DIA 

VOTAÇÕES 

Vot1tção cm 2• discussão da pl'oposição dli 
Camara dos Deputados n. 68, do 1903, auto· 
rizando o Pt•osidcnto da Republica .a paA'ar ' 
ao Dr. Alvaro Moroh•a ·do Btmo- Oliveira 
Lima os sons OJ•donados do magistrado cm 
dlspoulbilidado, abt•tndo o nccoasarlo cro· 
dito. 

Posto a votos Íl app!'OVIII!o o sub;titutivo 
oll'oJ•ecido poia maioria da Commlssão 1lo 
Flnan~iiS, nssim coueohirlo : 

Artigo tinico, l'lea o porlor llxocuUi·o au
torizado a pagar no Dr. AIVM'O Moreira do· 
B.trros Oiiyoira Llm11 os sons ot•t!onados do 
magistt•ILdo nril rllsponibilir\a!lü, a conto.r !lo 
~!lo dezembro do !~UI 11 2·1 do jnl11o do 1805, 
IIUI'lndo p11rn isso .o ncccssat•lo credito, não 
lmvontio pt'oSct•ipçiLo " roiovnt• por do1·~r-so 
conta!' o poriodo pal'U. .a presc)•lpçiio Li:1.d~t:1 
do lo! n. ll~7, de 25 da novembro de 18091 
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qn~ r!Jgulon a cspcclc .; c revogadas as clis· 
poscçuo; cm contrario. 

Fca pr~judicado o voto om separado do 
S!. Vicente Macbado, propondo a rcjclçiio 
nao só da proposição, como do substitutivo. 

E' a. proposição, assim omendada,adoptada 
o passa para 3• discn~sao. 

Ningucm pedindo a palavra, oncm•ra-sc a 
discussli:u. · 

Posta a votos c:\ apprcvada a proposição ; 
o, sondo adoptada, vuc ~or submottida ;l 
sancção pro;idonciai. · 

CREDITO Dli 23:000$ SUPPLE!!EN1'AR Á. VERD.!. 
4' DO ART, 21 D.!. LEI N. 957, DE 101)2 

O Sr. Fe1•relra Oltaves- Sr. 
Presidente, peço n V.F;x, que so digno 000• Entc·a oni 3• discu:;siio a }Jroposição da 
sultar o Senado sobro se concedo disponsl de Cnmara dos Deputados, n. CO, de 190:J, auto· 
intersticio paJ•a que a proposição que aclba rizaudo o Presidente da Ropubllca a abc•ir ao 
do ser votada entro na oc•dom do dia da pro· Ministcrlo da . Industria, Viação o Obras 
1ima sessão . . Publicas o cro.lilo do 25:000$, su. plementar 

· . á sub consignação denominada - Consigna-
C.ousultado, o Senado concede a d!llponsa. çõos do nrt. 36 do regulamento - perten· 
VotiiÇão cm 2• discus~1o d11 pr0postção da. conte ao materi~l das estações, da I• !!ivisiio 

Camnra dos Deputados n. 83, de 1003, auto· da vo!•ba 4• do nrt. 21 da lei.n. 057, do 30 de 
rizaado o Prcscdcnte da Republica a Isentar dezembro do 1002. 
dos dic·~it.os do importlçãu o matorinl quo Ninguom pcdinilo a palavra, cncorJ·a·sc a 
for importado pela lntcndonoia Municipal de discussão. . · . · 
Porto Alo0J•u, capi ~ai d~ Eshdo do Rio · 
Oc•andc do. Sul, para nb:llltooimont:J do agua. Posta a vo:.os .cl appc•ovada a proposição; 
bem como o material motallico destinado 11 e, sendo adoptada, vae ser subniettida a 
rôde de esgotos e o ~ue for necoJsaria para 0 sanação prcsidonolal. · 
SJrviço dJ illuminacitlo clcotJ•loa da mesma 
cidade. - · CREDITJ DE 4:482S500, SUPPLE!IENTAI\ Á 

VEltD.!. 10 DO .!.RT. 2:l DA LEI N, 834, DE 1001 Postos 11 votos são sucoosslvamonte appro· 
vades os IIJ'ts. 1 • c 2'. 

E' 11 • - d · tad 3, · Ent.c•a em 3• disous:ião, com a emJnda np-
discu ~roposcçao a op a 0 P:tSSn plra provada em 2•, .a p1•oposição da Camaro elos 

. S!ao. . . . Deuptados, n. 72, ·de !903, ~tutorizando o. 
. Votação cm 2• discussão da proposição da Presidente ela Republica. a abrir ao Miais
Camara dos Deputado n. 08, do 1903, nutori· teria da Fazenda o credito de 4:482:1540,sc!p. 
zando o Prosidonte da Republica 11 isentar plemoatar á verba lO do nrt.22 da ioi n.834, 
dos direitos do importação o mltorial quo de 30 do dezembro do 1g01 ; para o abono de 
f~r impoJ•tado pela Camal'a Municipal de sclstasosorõos n quo toem direito os .opor~-, 
Nov~ Friburgo,.cidado do Estado do Rio de rios ela Casa da Moeda. . . . 
.Tanen·o, para nbastocimento do agua, bom Nlnguom pedindo a palavra., oncoJ•ra·so a 
como o material meiallico destinado 11 rMe 
do es~gtos e o quo for nocel.lac•io para o BOI'· dlsouss~o. 
viço ao illuminaçffo olectrica da me;ma ci· Posta a votos cl approvada a proposiQão, 
dado. . com a emeodaapprovada em 2• discussão. 

. Postos a votos são suoossivnmento npc·ova· E' a pc•oposiçiio, assim emendada; ·ado-
dos os art~. I' o 2•. . · · ptada e· vae ser devolvida áquolla Ga· 

. E' a proposiçffo adoptada e passa para mura, in:io autos á Commissiio do . Rodac· 
3• discussão, · çiio,. · 

CREDITO fJE 1.481 ::J:i7:)512. SUl'l'LilMEN1'AR A' 
RUORCCA 21 DO AllT. 8° DA LEI N, 057 DE 
1902. 

CI\EiliTO DE 1.041:037$572, .SUPrJ,EMP.NTAR Á 
VER DA N. :12 DO AR'l'. 25 D;\ U~l N, 057 

1 DE 1902. 

Entc·a om 2' discussão, com o par~cór r,,. 
llntr.l om3' discussão a pc•oposi~üo da Cll· vcru.vol da maioria dn Commiss~o do Flnnn

mara dos DOJmtados, n. 9~, do 190:J, autor!· Qas, o artigo 1• da proposlciio cl11 Cama.ra 
~ando o Poclot• llxocu ti v o acLbJ•ir ao Mlnlsto· .dos Do pu taclos, n •. 40, do 1003, nutoJ•izando o. 

· rio da Mn.rinlm o credito cio 1.481 ::J57$512, Prosldonte cltt Repu~llCilllllbc•h• o credito do 
supplomontar li I'Ubc•ica 21- Munições do 1.011:037$572, su~plcmontnr ct verba do 
bocca- do art. 8• da lei· o, 957, do 30 do u. 32 do art. ~5 datei n. 957, do 30 do do· 
dezembro de 1002. zcmbro de 1002, pam ~ttendor ao pngatneQto 

I 
~ 
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J;1 aa·des~ozas··otroctuad&s pa!o Ministet•io da 
~ Mario 1a, poldas rubrlc~s-~!un!çõo1s Navaos-
S\ e-Material o Gonstl'Ucçao Nava • . 

~ · () l!h;, PreiÍildente.:.,A proposição 
·~ tem plrccer favoravcl. da maioria da Com-
::r missii.o o·voto em separado do sr. Senàdor 
~~ Justo Chermont., que conclue por um roque-
~:~· rlmonto, pedindo ao Governo novos esclt1ro. 
'~. cimentos. · 
~~, . Na fórma do Regimento, outr~ primeiro• 
"' mGnto em discussão osso requerimento. 
~~ . Est~ cm discussão o roquoJ•imento do Sr. 
:i!l Senado!' Justo Che1•mont, pedindo para que :z' seja adiada-a discussão o se peça ao Governo 

unico da proposicão da Camara dos Dopu• 
lados n. 49, do !903, ~utoriz~ndo o Presi· 
dente da Republica. a rever a aposentadoria. 
do contador da A<! ministração dos Correios 
do Ce~r~. Joaquim de Macedo Plmontol, · 
para o fim dé lhe ser computado o tempo 
om que serviu como fiscal da antiga Camara 
da. Fort~loza. · 

Ninguom pedindo a palavl'a, encerra-se a 
discussão. 
·Posto a votós 6 t:egoitado o artigo unico, 

em escrutinio.secroto, P'r 28 votoJ contra. 6. 
A ·proposição vae sm· dovolvld!l :tquella 

Ca.maJ•a. 
~ · :novas 'informações· 11 respeito do assumpto. 
!~ . ·. Ninguem pedindo a. palavra, oncOl'l'a·SO a lSENPÀO DE DIREITOS DE DIPORTAÇÃO AO ~IA· 
p;t discussão. . .. . TÚUAI, PARA O ADASTEC!MENTO .DI' AGUA 
li , . :. Posto a votos é rejeitado O requerimento Á CAPITAl, DO ESTADO. DO PIAUIIY 
~ ·<lo St•. Justo Chormont. . . Entra ·em · 2• discussão com o parecei' fa· 
cm .Continua em discussão, que se encort•a voravel da Commissão do Finançi\S, o 
'Ji ·som dobat~. o art, !• dtt proposição. nrt. t• da proposléão da Cam~l'a dos Depu· 
.;:,1 Scgue·sc em discussão, que se encerm sem tados n; 93, de 1003,· autorizando o·Prcsi-
·l!! ·debate, o art .. 2•.. dente da Ropublliia. a. concedei' isenção· dos 
'l~ diroitos. do importação para o material· que 
1~ ~ostos a rt~s sã~ succcssivamonte appro· for impot•lado pelo governo do Piauby; para 
P. .va os os ar s, ' e •. · . o serv1ço de abastecimento de agua da ca· . 
;i)\ : E' a proposição adoptada ; e passa para pita! do mesmo Estado. · · · · 
;~; 3~ discussão, · ' . · · · Nlnguom pedindo a palavra, <incerra.-se a 
1!.' discussão. · · · · •1. O Sr ... Oostn. Aze1•edo (pela . 

. 
~ 'or·dem)-Sr·.·Presidento, poço a. v. Ex. que Sogue-so em discussão, que se·oncerl'a sem 
;~ 1'aça.. consignar na.' .. acta.a. dccla.mçiio que debato, o art. 2•. 
~· mando ;t Mesa. · · · : Postos a votos, são successiva.mente app1·o· 
•. :.~_·, . Vem á Mesn: !I s.ugitínte vndos os nrts. '1' o 2•. 
- E' u. proposição adoptada ; c passa para 3• '1 . il~cr,ÁnAçXo DE voTo disaussão.-

1
~:. ·:: . '·.···. ISENÇÃO DE DIREITOS DE lliPORTAÇÃO .\0 l!,\• 

' Declaro que votei . 'aóntra a prop~siQão da TERIA I. PRECISO PARA o ABASTECIMENTO 
·camara·dos Ooput.ados, D; 46, de 1903, auto. DE AGUA J.. CIDADE DE DELI~!!, NO ESTADO DO 
rlzando a.a~erturadoorodito de l.6li:037~;;72 PARÁ · 
supplementar.-11. vet•b!l n. 32 do.apt, 25 da . . . . 

l: 

.

.. · foi n •. 937 do 30 .de .dezembro do 1902, Entra om 2• dlscussiio, com o pat•ecel' f~-
accil!tn. pala .. ma!,oria do., Commlssiio de Fi, vo!•avel da comm!ssiio de Finanças, o art. I" 
nanças, por·accett~r ·proferon·temento o voto da. pr•itposição da ·carnat•a das Deputados 

·divergente do Ulustpe Sonadol' pelo Par;t, o n. 91, do 1903, autwizando o Presidente da 
Sr. Justo C!rormon·t. · · Republica a Isentar dos direitos do in~porta· 

~ Em 11 dó settimbi'O do 1003.-Bar•<To elo ção o material preciso para o ab11Stec1mento 
ll Ladario, .... · de agrm 11. cidade uo Belilm, no Estado do 
~ . . Pari!.. 
) O 8•·· Gonie.i de Cnatro (pela Ninguem pedindo a palavra, oncorJ•a-so a 
ii! or<lam)-Pede ao Sr. Presldento para consi- discussão, · · · 
~ .gnar na aeta ldentica declal·a~íi.o. . Soaue-se om discussão, que se encorrasJm 
~ -REVtS:\0 DA APOSENTADO!UA DE ,TQAQUI~! DE debate, O art, 2'• 
J MM1mo l'llmNTEJ, . Postos a votos, são snccossivamonto appro· 
~ vndos os arts, I' e 2'; 
- 'Eutr•a on12; i!iscusslio,' com o paJ•ocm· con- E' 11 _proposlçlío adoptada,' o passn para3• . 

. ti•aJ•io da Cominl:i>iio do Finanças, o at•tigo discussao, . 
SurU\tlo V, ll ·1.5 

. ·. . .~ 
;~~ 

:~!. :. 

I 

.·i!/ 
" •.I' .. ; 
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·o Sr. Presidente-Está esgotada Deixam do comparecer com causa partici· 
a mataria da ordem do dia. Darei a palavra pada. os Srs. Pinheiro· Machado, Constantino 

. aos Srs. Senadores que a quolt•am para as· Net•y, Paos do Carvalho, Manunl Baraia.; . 
. sumpto do expediente. (Pausa,) · Bolfort Vieira, Benedicto Leito, Alvaro Mim· 

dos, José JJornardo, Pedro Volho, Almeida. 
Ninguom pedindo a palavra, ·vou levantar Barroto, Alvaro Macbndo, Rosa 0 Silva, Hor· 

a sessão, designando pat•a ordem do ditL da culano Bandeira, Manoel Duarte, B. do· 
sessão seguinte: Mendonça Sobrinho, M111•tinho Garcoz, At•· 

3" discussão da pt•oposição da Cnrnara dos thur Rios, Ruy Barbosa, Sique!r.L Lima, Ba-· 
Deputados n. 68, do 1903, autorizando o rata Riholro, Thomuz Deldno, Buono Bran· 
Prosidento da Republica a pagar ao Dr. AI- dão, Feliciano Penna, Lopes Chaves, Fran· 
varo Moreira de Barros Oliveira Lima os cisco Glycerio, Alfredo Ellis, Urbano do Gou
sous ordenados de magistrado em dlsponibi-· vila., Joaquim Mut•tinho, Fclippo Scbmldt e 
lidado, !Lbrindo o necessario credito; Hercllio Luz.· (30) 

2' discussão da proposição da Camara dos E' lida, posta em dlscuss'io o sem delJate 
Deputados, n. 05, de i903, autm•izando o ~pprovada a acta da seisão anterior; 
Presidente.da Republica a conceder um anno 
do licença, com ot•donarlo, ao telugraph1Bta O 8r. 1' Secretario dá conta do· 
de 4• classe d;1 Repartição Geral dos Telegra· seguinte 
graphos, João Baptista Cotrim Aranha; para 
tratar de sua saude, onde lhe convier. EXPEDIENTE 

2• discussão do projecto do Senado, n. 27, 
de 1809, permittindu a extração o venda, na Officios: 
Capital Federal e seis vezes pot• semana, de 
loterias estadoaes ; Trcs do I' Secretario da Camara doS' Depu-

tados, de 10 do corrente mez, ·1·emottondo· 
Discussão unica do parecer n. 138, do 1903, as seguintes proposições da mesma camn1•a:: 

da Commlssão de Finanças, opinando que Autorizando 0 Presidente dil Republica u; 
seja indeferida a petição em que Arthur de abrir ao Ministerio da Guerra· o credito de 
Carvalho Moreira, Sec_retario do Logaçã_o 2.184:637$, supplementar 11 t•ubt•ica 10• _ 
!lposentado, pede que seJa o Governo autort· Etap•s-do art 16 da. lei n. 957, de 30 do 
zado a deolarar sem olfelto o decreto qne dezembro de ·1002. _A.' commissiio do Fl: 
o aposentou, aftm de ser readmlttido no n~nças. . · 
quadro do corpo dlplomatico. 

Autol'izaudo o Presidenie da Republica. a: 
Levanta·se a sessão a I hora o .20 minutos abrkao Ministerio da Guerra o credito do· 

· · da tat•de. · 323:000$, supplomeuiar 11 consignação 32•
Transporto do tropas-da rubrica !5• - Ma-. 
terial-do art. ·16 da !ei n. 957, do 30 de· 
dezembro do 1902.-A' Commlssão do Fi-· 
nancas. 

76• SESSÃO, E)! 12 DE SETEliBRO DE 1903 

l'•·esidoncia do S•·, Affonso Ponna 

A~ moia hora depois do melo dia abre·so a 
sessao, a quo concort•em os Srs. Senadores 
·.T. Catunda, Alberto Gonçalves, Nilo Peça
nha, Hom•iquo Coutinho, Costa Azevedo,. Jo· 
nathas Podros,1, Justo Chm•mont, Gomes do 
Castt•o, Pil•os Fo1·roira, Nogueira Pamnaguá, 
Nogueira Accioly, João Cordeiro, Ferreira 
Chaves, Gama o Mello, Sigismundú Gonçal
ves, Olympio Campos, Coelho o Campos, 
Vh•gilio Damazio, Cleto Nunes, MILt'tins Tor
t•es, Laut•o Sodt•a, Vaz de Mollo, Joaquim de 
Souza, Rodt•lguos .Jat•dlm, Motollo, A. Azo· 
redo, VIcente Machado, Bt•azillo da Luz, 
Gustavo Richal'd, Julio Fl'ota e Ramiro 
Barciellos (31) . 

Fixando a fo~ naval pat•a o exercicio· 
de !904. 

i\.' Commissão do Marinha o Guorra : 
· Um do Ministe:•io da· .Justiça e Negocias 
Interiores, de 9 do corrente mez, transmlt· 
tindo a Mensagem com quo o Sr. Presidente· 
da Republica t•estitue dous dos autographos 
da Resoluçiio do Congresso Nacional, que 
sanccionou, relativa á abm•tut•a do ct•edlto 
especial de 50;000$ para au1illa.r a Commls· 
são inci1mbida do organizar ·o icrceiro Con-· 
grosso Salont!ftco L~tlno-Amet•lcano. -Ar
chivo·sn um dos autographos o communlque·. 
so 1l C~mat•a dos DJputados, romettondo-se•. 
lho o outt•o. 

Um do Minlstorlo da Marinha, de O do. 
corrontc, transmlttinuo 11 Mensagem oom 
que o S1•. Presidente da Republica restitue 
!lr.us dos autographos da Resolução da. 

fi 



S&SSÃO E!l 12 DE SETEMBRO DE 1903 355 

Congresso Nacional, que sanccionou, t•olatl· Uma cil•cumstancia, determinada uniéa· 
va ~concessão do sei~ mezcs do licouça, com monte pelas succosslvns commissõcs que 
todos os voncimcntos, ao commissat•lo gorai exm•cm•a, concol'rou pa!'ll quo o St•, Silva. 

, capitão do mar c guCI'l'a .1 osi! Francisco da Pimento! nii.o concluiaso os proparatorios om 

l; 
' Concoição, - At•chlvo·so um dos autogra·. ordom a consoguir o· diploma do pharma· 

phos e communlquo-so á Camara dos Depu· ceutico em qualquer das duns Faculdodos de 
1 tados, t•emottondo·SO·llto o outt•o. Medicina do Paiz, resultando dahi o niío 

l
l Um do Ministerio da Jnflustria, Viaçii:o e podar sor incluido no corpo do pbarm11- . 

Obras Publicas, de 10 do corrente mez, tt•ans· couticos da At•mada, ando o diploma é con· 
j mittindo a mensagem com que 0 Sr. Pro· dlção primordial do admissão. 
: 1idonte da Republica t•ostituc dous dos au· Trata-se, pois, do um funccionat•io cujl\· 

. 
; 
l 
i 
' 

• 
i 
l 
' ' '. 
' 

to•t•aphos da Rosoluçiio do Congresso Nacio· grande compotoncla profissional, si não en· 
nál, que sancoionou, relativa á conce;síio ao contt•a apoio om titulo sciontiftco expedido 
on•onhoh•o civil Eugenio do Andt•auo, ou por Academia, é oxuborantomen&o prov~da 
ti empt•cza quo ello organizar, do pt•ivile· não só pela nocossidado que O Governo tovo 
glo do pam constt•ucçito, uso o goso do até hoje dos seus serviços, como ainda pela 
uma estl'ada de forro do tracoiio electrioa, importancla das .commissões que lho f"ram 
desta Capital :1 cidade de Petropolls. - c contlmmm a sor confiad:1s, o pelo desem· 
Archivc-so um dos autographo; e commu· ]lenho das quaossempro mereceu as melhores 
nique-se ti Camara dos Deputados, remettcn· reforoncias c até mesmo elogios do seus su· 
do-se·lho o outt•o. porioroé. 

Um do Pt•esidente do Estado de Goyaz, de ·A situação do_S!'r Silva Plmontel é a de 
22 de agosto ultimo, olfore:endo um exem· um praticaccjúe, ha perto do '!0 ann~s. tom 
plat• da Mensagem qu.~ onv10u ao Congrosso scl'vido na Marinha a commissao milltal' de 
do Estado por. occastao li~ abertura da 3• pharmaceutico, cabendo-lhe, como 11 todos 
sessão ord!nar1a da 4• legtslatura .- Agra· os pbarmaceuticos do quadro, os moamos 
deça-so e a.rchive-se. onus,as mesmas responsabilidades e sujelo~o, 

Requm•lmento em que o Dr. Luiz Cruls, não comJ?articipando, porém, das rogahas 
director do Observa torto do .Rio .do Janeiro e garanttas de futu1•o que dquolles competem 
e lento da Escola Militar do Brazll, alle- por lei, 
gando SOl' ninda pr_!lcario o sou csta:!o do Si hoje. ou amanhã um accldente qualquer 
saude, pado prorogaçao POI' tres mezes, co~ tornai-o incapaz do se1•viço ou Invalidado, 
iodos o; voncimcn~os, da U~ença ~m CUJO sua dispensa da Armada &.orá fatal, ficando 

, gozo se acha, - A Commlssao do Ftnauças · . ·clle deste .modo, apezar de .bons e Ioa~s ser· 
· . _ . viços,.sem recursos pat-a Jlrovm• ,4 Bllbstst~n-

·0 ·sr. ·~· .-ecretar.lo lê e vao n; cia,•o que não é justo, porque .l'ol ,promsa· 
lmpt•imir p~ra·entrar na ordem dos .tr~ba- mente pl!l•a.amparar, na invalldoz, os,phat'· 
lhos os sogumtes , maoeutioos da Armada, que a ·estes se .. deu 

PARECeRES 

N, 143- 100:1 

Os documentos que acompanlmm a pt•opo
slçiio da Camara dos Deputados u. 82, 
de 1902, fazem certo qúe o l' tenente hono· 
rarlo da armad1 Antonio Candldo da Silva 
Pimento! tem exe1•cido na marinha ns fun· 
ccõos do pharmacoutlco contracttLdo dodde 
1865 ata a épJca presente, o que dut•ante 
tiio longo espaço de tempo sempre dera 
provas de cJmpetoncia pt•ofisslonal, a pa1• 
de maxlma corrooçiio no cumprimento .de 
aeus devores. 

Entre os serviços desta funcoionarlo dod· 
taca-so o prestado em opot•açõos activas do 
guerra, cujo alto valor <l posto em evidencia 
,pela ordem do dia n. 107, do 1~68, do Com· 
mando em Chol'o da Esqua.dra que operou 
nas nguas do Paraguay. 

; .direito 11 reforma. 
Sendo nssim, "Iliío deve o Sr •. Silva Pimen· 

te!, só pelo f 10to de niío ser ·diplomado, mera 
formalidade no caso, ficar· privado do am· 
pat•o concedido aos pharm~ceuticos do qua~ 
dro. . 

Por estas.razõos, o.aioda porque o Sr. 'Pi· 
montei t! quem no corpo· do.s pharmaoeutl~os 
tem mald nrmos de serv1ços o é o umco 
que os apro<onta elo campanha, pensa a Com· 
missfto ile MM•inba e Guerra que o Senado 
prntlca um. acto de equidade e justiça eAtcn· 
dando ailSto funccionario, uma vez .~ue a. 
reforma só póde ser concedida a .mil1tares 
de patonie u não a asSClllelhados, a ,aposen· 
ttldot•la que do oclii'Olto cabo tiOS funcctonarlos 
civis do Mlnlsterlo da Marinha, que, por sua 
categorltt, tenham a mesma graduação de 
posto. 

Nestes termos, a Commlssíio de !,{~rjnha e 
Guerra dolxa do ttcooitat' a propos1çao dt\ 

.· 
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camara pa1•n aprõsontnJ' o soguinto substi· dos· 1'ologt'.Lphos, di~ponsado daquollo cargo 
tutivo : por docro.to do 1 do janeil•o do 1898, foi mau· 

dado addh• á mesma ropartiçlío por decreto 
do 14 do novembro do •mno citado, om vista 
d:ts pt•ovas que apresentou rellltivamentc ao 

l'ROJECTO !'(, 20-1003 

o Congt•osJo Nacional dect•ota: 
· Artigo unlco. AO pllai•m:tcoutlco pratico 

.<la Al'mada, 1' tenanto honot•nrio Antonio 
· Caudido 1h Siin Pimonlol sorli. conecdid~. 

'nas condições da lei vigente, ,quando so in· 
validar, :tpo~Dntadoria correspondente á dos 

tempo do serviço, devendo reverter 110 qua· 
dro na pt•imeira vaga que se désso de inspe
ctor do~· classe. A 1·1 do junho do IS!J!J foi 
nomeado inspecto!' do 2• clns~c. 

· fimccionarios da Contadoria do Mal"inh~ que 
·por sua Cltogoria tolm a gl'aduaçiio do 

Ora, tendo sido votada lm lei do orça monto 
do 1899 a quantia do 6:000.) pat•a lho ser pago 
como a inspoctor do [• classe addido, cm voz 
do o sm• como a contadot• addldo, não se 
cumpriu a di~posição orçamentaria no· do-posto de I' tononto. , 

Sala das Commissõos, 7 do agJsto do l903-
'11el(o!·t VieiJ"a. - Almcidu Bm·J·eto. - J11li0 
J•i·ola.- Felippe Sclmlidt. -J>i,·es Jo'IJJ'I"CiJ"a. 

·A Commiss[o do Finança~. do Inteiro ·ao· 
cot•do com os fundamonto:J do piLl'Ocor da 
Com missão do Marinha o ·auorl'a, opimt pllo 
substitutivo que esta oll'orocn, sendo do pare· 
cm•quJ, salvo qualquer modificação, merece 
a approvtlç1ío do Son1.do. 
. Sala das Commissõos, II do setembro do 
Jom-Sigism11ndo Go>Jça/ccs, pro ·Presidente. 
-,.J. Jo"q"im do Sou:ll, Itolator.-R<~miJ"O 
Bw·cclln• .-Justo Cltc!"JJWJJt .-Aiilat•o MMiw· 
do.-Vicente Jlaclw<lo. 

P:norosJçÃo DA c,\)1.\R,\ ilos DEPU~ Anos, N. 82, 
DE l903 1 A QUE SE REFERE O l'AnECElL 
SUPRA. 

O Congresso Nacional docrota: 
ArtiiP unico. Fica o Podar Exocuiivo au· 

torizado a concodet• a reforma no posto do 
· 1°tononto, com as vantagens da.loi em vigo1•, 
attondonJõ ao tompo 1lo sorvioo como plmr· 

' macoutico praticJ da M'tnada, ao !• tenente 

v ido tempo. · 
Nome •,do inspecto~ do 2• cl11s>o cm 14 de 

junho do 1800, cabo-lho rc"obm• os venci
mentos de contadot• addido dos,lo l do janeiro 
do 18P8 até 13 do junho do !SUO; 1L razão do 
5:000$ annmtes, na ill!portancia total do 
7:263$874. ' ' ' ' ' ' 

Dignai-vos, pois, do solicita!' do CongrosJo 
Nacional um credito espacial daquella som
ma, por cont~ dos dous ox01:cicios,para que so 
realizo o pagamento devido ao dito funccio
nario e por aquolle r•oquorido a esta ·Minis· 
tor!o. . · 

Capital Federal, 16 do dezembro de 1901. 
Alfi·edo Maia.> · 

A Commissão do Finanças'do Senado, 11 
vista do.oxposto, nada tom a oppor á propo, 
sição n. 28, de 1003, da Camara d Dopu-~s 
tados que autoriza. ao Prasldonto da. Repu-o 
bllca a abertm·~· do credito solicitado, o por 
isto o de parecer que seja a mesma appro
vada. · . ' 

Com a approvaçlío deste credito, os que fo· 
ram neste anno autorlzado3 pelo Senado 
passarão a ser os seguintes . 

Ouro llonOl'iL''tO da armadl, pharm \Coutico cm 
commi~siio, Antonio Candido da Silva Pi- 27 Exlraot•-

P•J••l 

mentel ; revogadas as disposições cm eou- dinarlos • 
.tra~•io, · 8 S u pp 1 O· 

5o 504:914$059 8.403$000 

· Cam 1ra dos Deputa,Jos,3 do outubro1lo 1902. ment~rcs 
-Ca!"/os Va: do Me/lo, Prcsldonto.-CaJ·/os 3 Espocmos 

3.374':857$996 45.000$000 
' 200: 000$000 1 .lO O :000$000 

·Augusto VHlentc do No•acs, 1' Socr•otario.- Total (jj)70 ,2n{,·955 -~~53•, 400$000 Angelo JosJ da Sil~a Neto, 2• Soorotario. ... 
Sala das Commlssõos, 11 do· sotombl'O do 

N. 144- 100~ 1903.-Siuismllndo Gonçalves, Pro-Presidente. 
Em monsa<>om do 10 do dozembro·do'1!JOI,· ..,.,!lua,.o..Vacltado, RolatOl':-Bcncdicto Loil~· 

dirigida ao "congresso Nacional, solicitou o !!Isto Cl.ot·mont.-J. Joaq~run de So11:a,- y,. 
·sr. Presidente d11 Ropublic~ o cro;llto extra· centc Jlaclwdo. . . 
ordinar•io do 7:263$874 Pll'a olfectuM' o pn· 
· g~mento devido a Arthm• Bollo,t'unccion(lrio 
·da Itopartlção G trai dol Telogr~phos, pelas 
razões const:tntos da seguinte oxpo~lçüo de 
·motivos do Mlnlstt•o da lndustt•ln, VIação o 
Obras Publicas: 
· «Sr. Prosldonto d!t Ropublic~.- O cldadiio 
Arthut• Bollo, contador ila .Repartição Geral 

PROPOSIÇÃO DA CAM ARA DOS DBPU~ADOS N, 28, 
DE 1903, A QUE SE REFERE O PAnEOER 
SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
At•tigo unico:. Fica o·P,•osldonto dtl Repu

blica autorizado a alJrh• no Mlnisto'rlo da 
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Industl•ia, Viação o Obms Publicas o credito 
exl;t•aot•dinario de 7 :21tl$874, pura t·e~liz~t· o 
pagamento devido a Arthur llollo, funccio· 
nario da Repartição Gm•al dos T~icgrap!IOS, 
da quo lho é devido do vencimontus dos 
exorcicios do 1897 o 1899 ; fazondo as nncos· 
sariall oporaçõos o revogadas. as disposições 
em contrario. ' 

Camara dos Deputados, 13 de julho do 1003. 
.__/,'. do Paula O. Gttimal't7tJs, Prasidanto.
Manool do Aloncm· Guima>'<Tos, i' Socrotario. 
- 111omas, l'ompo" Pinto Accio/y, 2' Secro· 
tario. . 

N. 145-1903 

' 
Foi.pt•osoni.e á Commissã~ de Finanças a 

proposição da Camat•n. dos Deputados n. 6G, 
· do corronte anno, quo reverto cm f~vor do 
Primillvi:L da Cruz Fm•reira, o Ftllllciaca 
da Cr.uz Ferrelm, ropnrtidamento, a ponsüo 
mon~al do 70$ que percebia D. Cecilia Cat·· 
valho da Crnz.l'erroira, vi uva do mujor de 
engenheiros Ft•anclwo da Ct•uz l'errolra Ju· 
n~r. . 

Aquella pensão foi pelo Governo Provi
seria concedida a D. Cecilia cm rocomponsa 
aos relev11ntos sot•vicos pt•ostados pelo sou 
ftn:1do pao, coronel Frn.ncisco JosO do Cat•· 
valho, morto na campanha do Pat•aguay, 
em attenção á pcnuria cm quo olla se acha· 
va, viuv:L.com quatt•o filhos menores, per· 
cabendo aponas o meio. soldo do 511$ moasaos. o 
que lho aconteceu por morto do sou mariJo. 
Ultimamente fa!leceu; o aquollns duas filhas, 
:Linda menores,· porcobom do meio SJido a 
qu.,ntia de 14$ monsaos cada um" .. Provam 
·com documcmos, q e mot•ecom fO, a ponm•ia 
em que !ivom, tendo cessado o auxilio que 
:L sua mao e filhas prost,avn o irmão e tio 
faliecido, DJ•. Antonio Gonçalves do Carva. 
lho, ministro do Supremo Tribunal Fodoml, 
coronol\tonornrio, auditot• do gum•ra do ox· 
ercito quando ont operações no Pat'llguay. 

A Gamara do> Deputados, quo om ·outros 
casos tem nogudo, julgou osto digno do at· 
tenção, não iudo!'ot•iu o podido da reversão 
e approvou a proposição, rcmotl.ida ao So· 
na~. · 
· A Commissi\o do Finanças, nada tendo a 
oppor, s"lvo razões gmuos do conbeclmonto 
do SonndJ, pot• vuzus · j<L adduzidas contl'a 
~oncosslio o rovorsiio do pensões, sujeitas ln
aoiramonto ao sou cr!torto, O do pnrocot• que 
a po·oposiçiio pOdo sct• approvada. 

PROPOSIÇÃO DA CAIIARA DOS DEPUTADOS N • Ü~, 
DE 1903, A QUE SI~ REFERE O PARECJêJ: 
SUPRA ' 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1.' Ficá rovortlüa em favor do PtO:· 

millvia da Cruz Ferreira o Francisca da Cruz 
Ferreira, ropartidamcnto, 11 p ons1io mensa\ 
de 70$, que percebia D. Cecilia Carvalho tia 
Ct•uz Ferreira, viuva do major do cngc- • 
nhciros Francisco iia Crur. Fm·roira .Juniot'. 

Ar i. 2.' Revogam·so as disposições em c~n· 
trario. 

Camar11 dos Deputados, 3J do julho do to63: 
-F. de Paula O. Guimal'<ios, prosidentc.
~1Ianaol.de Aloncal' Guima1't1os, 1° sccrota.vio. 
- 7'/wma; Pompo1t Pinto Acciol!f, 2. 0 secro· 
tal'io. 

N. 146-1903 

A Companhia Engenho, Contrai do. Qui:;a· 
mã goza do garanti:L do JUros do 6'/" sobt•c 
o capital do i. 50~:ooo.;;oo, do conformi<bd'· 
com os docrotos os. 7.062 o 8.287, ue 31 ti\• 
outubro do 1878 o 29 do outubro do 1881, de· 
t~rminnndo a clausula 11 dos annoxos ao pri· 
moiro destes decretos quo a garantia sor:t 
pelo espaço de· 25 annos, contados da data do 
contro.cto. Ora, sondo este colebt•ado cm I> 
do dezembro do 1878, ~oguo·se quo toi•JDinar:\ 
msn garantia e1n ü de dezembro do cot"Nn~" 
anno. 

O Sr. Presidente da Republica, em mer.· 
sagom do 25 de junho ultimo, pouiu ao Con
gt•o;so o crJdito do 171:4G•I$:J40 Jlll'IL ser t'eilt• 
o plgamcnto dessa gamnt!n,sondo 81:46·1$24\1 
para o oxorciciu do 1 ~02 o 90:000$000 para u 
tio 1903. A pt•opos!ção n. 88, do 1903. 
da CamM'a dos Deputados t'Elduzlu osso 
credito a 166: 141$755 pot• tct• posterior· 
monto obtido do Mlnistcrio da Industria o 
Viação :L !nfoJ•mação de ·ser do 84:077$41f> 
a parcolln correspondente no cxorcicio do 
19U3. A tnonsagom do Sr. Presidenta da 
Itopublica vem ncompanbndn da seguinte 
exposição do motivos: 

Saia das Commissõcs, li de sctombt;o de 
1003.-SitJismumlo Gouralvcs, Jll'o prosiuento. 
- J. Joaquim do Sou:a, relator.- Ramiro 
Bcl!'ccl!os.- Justo Chm11o11l,- Alo•m·o ,][a
c/wdo,- Vico11to Mac/wdo, 

· « 81•, Pros!donto d~< Republica-Do acc,l'Jo 
com os decretos ns. 7.062 o 8.287, do 31 de 
outubt\J do 1878 o 29 do outulll'o do i8Sl, 
goza a Companhia En~onho Contt•al do Quis
samã 1\t~ gM•antia do jul'os do 6 % dobro o 
capital de 1.500:000$ par11 o ostabol~c~monto 
do um1~ l'abt•lca do nssucar no muntclpio do 
Mac~lité, !Mao lo do Rio do Janeiro. 

Dumnto alguns annos tornou-se otr.Jctivo 
osso auxilio conoed!do pelo OoveJ•no, quo 
chegou a despondot• com pagamentos ilos 
jm•os garantidos atO a som ma do 398: 113$770; 

... 
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Mais tarde, porém, seguiu-se um perlodo tria, VIação e Obras PubiiciiS o credito ex· 
de prosperidaae tal que a. compllllhta, jul· traordinario de 166:141$755 para attonder 
gando poder dispensar a garanUa do juros, ·ao pagamento da ga.rn.otla de. juros de 6 •! 
pediu ao Governo, em 1899, fosse fixada uma sobre o capital de 1,500:000$. concedida l 
porcentagem com que pudesse extinguir seus ,Companhia. Engenho Central de Quissamã, 
compromissos. · sendo 81 :464$840 para o e:ierclolo de 1902 o· 

A' viata desse estado llsoojelt•o em que se 84:077$4:15 para o corrente, até 9 do dezem· 
achava. a companhia e no intuito de evitlr bro, quando cessa a dita garantia. 
a eonaignaçã.o ile uma, verba sem. applicnção, . Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
excluiu-se· dos dous ultimas orçamentos· o contrario. · 
creuito para. o pagamento 'dos juros gara.n· 
tidos. Camara dos Deputados, 17 de agosto 'de 

1903.-F. de Paula O, Guimar·/l'es, Presidenta. 
-Jllanocl do Alcncal' Guimar/l'es, I• Sacro· 
tario. - Tlloma: PomJlCU Pinto AcciolJI, 2' 
Secretario .. 

N. 147-1903 

A recente· crise. assucareira, ~orém, veiu 
mudar a. situaQão da oompanlua, que, não 
obstante to r reduzido todas as suas des· 
peza8, fechou o seu blljani;o com o deficit de 
113:048$870, pelo que solicitou ao Governo 
vh• de novo em se!l auxilio para · tornar 
ell'ectiva a. garantia dos juros de o· % • · Por mensagem de 6 cie julho ultimo, o Pre· 

Nestas condições e para atten .,er ao que a. .sidente da Republica pediu 110 congreao 
este minlsterio foi requerido, cabe pedir· se , Nacional 0 credHo de 10:604f.l3t; suppla·. 
ao Poder Legislativo a abet·tura. de um mental" li rubrica 27 do art. 2' da lei n. 957, 

· credito extraordinario na. lmp,rta.ncia de de 30 do dezemb:•o de 1902, sendo 2:450$100 
171:464.~40, sondo 81:464$340 para. o paga· pa1·a.. despezas com exames. ger•n,es de pre
mente da garantia de juros a que tem dil'llito para.torios, 6: 154.$834 com ·aulas supple
a comp:1.0bla pulo capiM empregado no · ta. E te t 2 o~ •t 
exm•e!Cio de 1902, e 90:000$ para o exercieio men res no x l'Da 0 e : com gl'lh • llcações addicionaas no Interna , 
de lllll3;, pDl' ser a imp~rtancia ~m que tem A exposição do Minilrterio da· Justiça. e Na· 
stdo orçada. . .o nos exercle.los antertor~s, a. ga- gocios· Interiores· indica detalhadamente as 
xa.n~la de JUra~ á l'af~r1da ~ompanb1a, despezas feitas po1• conta da referida rll-

Rw de J~netro,. 2a de JUnho de 1903.- bl'ica, e justifica as ainda necessarias no 
Laura Sever·•ano Muller.> 'corrente exercieio. . 

A' vista. do exposto nada tem a commis· A Pl'oposição n. 101 de, 1903, da Cama1'11 " 
são de Finanças aoppor á citada proposição dos Deputados attend.eu~ ao pedido da men· 
da Camara, que no seu entender devo ser s~g 'm ; e. a Comm1ssuo ,de Fiaançn,s do 
ap: ru~adapelo Senado. Sen!lflo ~P.tna que ella seJa ~pprovada. 

Adoptada.. a proposição, os creditas aula· . Si assim sueceder, o~ Cl'edttos que toem 
:isadus pelo senado na sessão legtslativa stdq_ noste a. mo autorizados pelo Sonado 
actual serão : . semo os segmnte.; 

Popel Ouro Pnpel Ouro 
28 eKtraordi· ·28 Extraal'tli· 

narios . , 5.671:056$714 8:400$000 na rios ..... 5,671:056$714 8:400$000 
8 supple- 9 Supplemln· . . 

montares. 3.374:357$1)96 45.000$000 tal'OS , ., , ,. 3, 384:962$930 45:000$000 
3 especiaes , 200:000$000 I. 100:000$000 3 E9peciaes, 200:000$000 1.!00:000$000 ----- ---Total .• 9.245:414$710 1.153:400$000 . Total •••. 9;256:019$644 1.153:400$000 

Sola das Commissões, 11 da setembro de . Sala das.Commissãos, 11 de setembro de 
1903. - Sigismwrdo Gonçalves, J»'O·PreSi· 1903.- Sigismundo Gonçalocs, Pro-Pres,dento· . 
donte.-,!lvuro Macl•ado, Relatur,,- Vicente e Rolatoi•.-B~ncdicto Leitc'.-Vicontç Ma· 
Macilado,-J. Joaquim da Sou:a.-Bcnedicto· cllado,-J, Joaq~tim de Sou:a.-Justo Cller·· 
Leite. . mont.-Alvaro Macll~do. · · 

PROPOSIÇÃO IJA CAliARA DOS DEPUTADOS, Jl, 88, PROPOSIÇÃO DA . OAMAR,l DOS DEPUTADOS, 
DE 1901 1 A QUII 811 RElERE O PADECEI\ ~. 101, DE 19031 A QUE SE REFERE O PA-
SUI'R.\, RECER SUP!l.\ 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica o P1•csldento dn Republlca 

· autorizado a abrir ao Minlsterio da lndus· 

O Congresso Naclonal!•osolve : 
A1•t. 1.• Fica o Presidente da Jtopubl!c~ 

autorizado a abrir no Ministerio da Justiça e 
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1'~4 Neaocios Interiores o credito de 10:604$934, Negocias Interiores o credito do 32:000$, 

1
:0~ ·suppiomentar 11 rubrico. 27 do art. 2• do. lei supplement~r li rubrica 9• do art. 2•, da lei ' .. &~ :n, 957, de 80 de dezembro de 1902, sendo : n. Y57, do 30 do dezembro do 1902, para at· 
···i 2:450$100 para deapezas com examca gemes tunder ao pagamento de ~;udas de custo aos 

1.;·.·~~ .de proparMorios, 6: !54$834 com aulas sup· membros do Congresso Na'cionlll. 
:;i~ plementares no E1ternato o 2:000$ com gra· Art. ~·' Revogam-se as disposições em 
"·tf.f tUio&l·ões a.ddicionaes no Internato, · contrarto. 

!
:~ii} . Art. 2.• Revogam-se as disposições em Camara dos Deputados, 1 de setembro de 
~~ •Contrario. · · 1903.-F. de Pa,.la O, Guima>•t1es, Presidente, 
;!§l Camara dos Deputados, SI de agosto do - Manoel de Alencar Guima>·lles 1 o Secreta· 
~ '1903.-F. de Paula O. Guímaraes, Prcsi· rio.- J. B. Wandlll'lev ele .1Ie11;lonça, 3• Se· 
~~~ dento.-.lfanoel de Alencar Guimarl/es, i' Se· crotario, servindo do 2•. 
~~ cretario.-J. B •. W~nde~~ey de Mendonça, 3• . E' lida e posta em discuss1io, quo se en· 
~'!&, Secretario, servtndo de • · cerra s•m debate, noando a vot••1io adiada 
[':j N. 148-1903 por falta de numero lega.!, a reilil'cção dnal' 
ç·,,.., das emendas do Sena.do 11 proposl~ão da. . 

[:~ · Ql, \jf.0S~~~~~. ~1o~~r:,.~~~e~t?g!a~~~ ~:;:::~~d~08o0g~~~~~e ~~:hi~:a;i~~2d~e~~: ,]fi public~ a abrir o credito de 32:000$, supple· mJ.da. · hi< .mentar t rubrica ll'- Ajudus. de ousto aos 
t'<:fr. •membros do Congt-eseo Nacional-do art. 2• · O 8r,''Wieente Maebado ( · )-

da lei n. 957, d~ ~O de dezembro de 1902, St•. Pr8l!ldente, estamos quasi em metade da, 
oro·1monto vigenle. primetrn.prorogaçii.o e quasl no ftm da sessão 

Essa rubrica foi dotada com a quantia de legislativa, mesmo addiciona.das a estas as 
90:00lJ$000. Della, porém, re~t~•n apenas prorogações quo se costuma fllzer; vqjo, 
)50S, em consequeocia dos pagamentos de entrota.nto, que at.l.a.t:ora. niio velu a debate, 

~
. .ajudàs de custo já. eJl'ootuados, o que se Vo· nom virá por certo tão cedo o projecto que 
;:-... rifica pela demo~~StrtiÇào que acompanhuu a aqui tive occll.:lfii:o do apresentar 3obre a· 
~ Mensagem em que· o Sr. Presidente daRe- re(orma compulsoria. 

~
::;··~.·~·~.· ,publica solicitou o credito achna in~icado, de. o sn. CosTA Az~veno..:..E é multo neees-
"' .32:000~, que I! em quanto o G~verno computa caria essa di:ICu&lão. · 

.o total das lljudas ue euato atnda por pu.gar. : 
~ A' vista desta demonsttllÇiio, a Comm~ii.o . O Sa. VIC!NTI!l.MAOJIA~o-Sr. Pt•esldeote, 

!''~ ·de Finanças nll~a tem a. oppor ao credito diversos meios extstom, J~ no Senado; já na 
;,~, pedido e, portanto, é de parecet• seja appro- Cam'!ra para condemoa1• á morte proJectos.· 
''"' va.da a propo lção que autorizll o Governo a quesao :1presonta.dos: um é regimental-é o 
,,;r.~ abrll·o · adiamento indefinido que, como V. Ex. sabe, 
!';l;r Com 'mais esta c~edito, os que foram oeste cor1•eopoodo 1\ rejeição do projecto.: ~miro 
'l.~ . anno autorizados pelo Sena.do pas~ão a ser: é a demo.ra no e~ tudo das Commtssoos o 
~i pedidos ue toformaçoes ao Governo. 
'~ 28 extraot•dina· Papel Ouro Logo que l!.tJUi, pela p1•imelra ve1., recia· 
~~ rios ....... 5,671:050~714 8-400$ me\~~o su desse a dobd~te oh projecto ;:pre-

f:

'l :10 suppemeota· · sen ..... o o anoo passa o so re a re,urma 
" .. ~ roa 3.416·,CIA•oa3o 45•00rw: .compulsorlu, a tllustre· CommlsBio de Mar!-
" 3 ilie'"" 2 """"" · ~r. nba e Guerra declarou que em brovo lapso 

;~\· espec s ... • OO:OOO$OOO l.l~:OOO:j; do tompo olfet'8ceria ao deOO.to do Sanado 

: Total .. • • õ.28B:Ol9$644 i:J53:400$ aqg~1}:J:~~j~~~· depois, ara a Commissão, 
Sala das Commissões, 11 de setembro do por meio do um parecer, ob••igada a da1• ao 

' · 1003. - Sigismundo Gonçalocs, Pro-Pre; IOD•! e.onh.ecimonto do Sen~lio! segundo e !la ~s
te o Relato!', - Vicente Machado, - J, Joa· stm Julgava, um requortm~nto pedindo lD· 

.gyim de Sou:a. -Justo Cllc>·mont. -Al•aro formaç~esao Go':~l'no. . 
Machado. - Benodicto Leite Achm, na occastno om que esse !'equort· 

' meoto da Commillsiio · do Mal'lnha e Guorra 
:J>ROPOS!ÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS• Veiu a debate, Oltraordinaric O caso, VIStO 

N. 154. DE 1003. A Que sE REPERE 0 rA que so tratava de uma questão de cunotltu· 
nEcER SUPRA ' oionaildado o mo pn.••ecla que o Governo niio 

podia sot• o consultot• teobnlco desse assum· 
,O Congresso Nacional resolve: pto. 
Art. I. • Fica o Prosidonto da Republica : 

.autorizado a abrir ao Mlnlsterlo da Justiça a (•J E•l• "'"'"'''""'rol""""' ,,Jo "'"""'• 
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Em todo o caso, o pedido foi (oito aos S1•s. 
Ministros da Guerra e da Marinha. o foram 
solicitadas informações sobro o projecto quo 
aqui tive occa.smo do apresenta!• relativa· 
monto á questão da rotbrma compuisoria. 

E' muito pt•ovavol quo as consultas to· 
nham respostas dcmoJ•adas o é bem de vet• 
quo, assim sondo, deste para o cu tro a.nno, 
desta para outra sessão' l~gishtiva, passará 
o estudo do projecto, quo deveria BOI' e é 
reputado ina.diavol. 

Vou dat• ao Senado algumas informações 
que mostram a urgoncla inda~linavel de 
tratar-se dosse aesumpto desde já. 

Sr. Presidente, o orario publico os tá sendo 
todos os dias onerado pelo rogimon da loi da 
com pulsaria~ 
· Si a compulsaria é inconstitucional, ro· 

voguo-so a lei ; si não é, torntt·so preciso to· 
mar sobt•o clla providencias, do modo a cvl· 
tar esse continuo assedio no Thesouro para 
retirarem dali i quantias t1io a voltadas. 
· ·o Sanado vae ouvir para sua cdifica~iio as 

seguintes informações : O numot•o do offi. 
ciacs olfcctivos do exercito brazlloiro-só do 
exercito, não possuo informações sobro os da 
armada-ó do 1.909. · · 

Pois bom, ao· lado dossa cifra do officiaos 
cm serviço activo existem 847 compulsados 
e reformados. · 

Só officincs gonm·aes existem 77 ; setenta 
c selo officiaes gonorncs reformados ! ... 

0 Sn.. PmES FERREIRA- A maior parto 
compõe·so do cot•onois rct'ormados. 

0 SR. VICENTE MACHADO- Mas V. Ex. 
· sabe que percebem o soldo do gonoral do 

brigada reformado o toem as hont•:~s do gono· 
t•al do divisão. . 

Ha sempt•o, quando se dá a reforma, qnor 
voluntaria quot• compulsaria, um accosso, do 
accordo com c numero de:~nnos de set•vlço, o 
com osso acccssó do posto percebem os von
cimentos rospoctivos. · 

Sr. Presidente, mais oloquonto falia o se
guinte quadro rtno vou Ior ao Senado: . 

• !I' IDU.l'Cchnos, soldo O 15 quotas » 

. Paga . a União por isso a 
101:010$000. 

quantia do 

108:080$000 

!O cot•onois : soldo e 8 
qUotas .... ',. , ......• 

18 coronols graduados: 
soldo o 7 quotas .... 

18 toncntos·coroneis: soldo 
e O r1uotas .......... , 

18 tonontos·coroncis · gm
duados :· soldo o a 
quotas ............. . 

114 majoros: soldo e 5 quo· 
tas ................. . 

53 rr.ajoros graduados: 
solM o _4 quotas .... 

161 capitães:· soldo c 4 qno· 
tas .................•. 

!51 capitães graduados e to· 
ncntosi soldo o 3 quo· 
tas ........... , ..... . 

227 toucntos graduados c 
alferes: soldo e 2 IJUO· 
tas ................. !. 

' 

.· ~0:000$000• 

. 81: 720$00(} 

70:020$000· 

71:280$000 

440:040$000· 

148:400$000 

450:800$000 

298:080$000' 

372:280$000 

Sommam todas estas par'collas a fJU~ntiu. 
do 2. 734:540$000, · 

E' rruanto gasta a Uniii:o, annualmente, 
com o11lcines reformados, alguns voluntaria· 
monto, outros por olfeito da compulsot•ia. 

Essa quotn, de dospoza ~ublica cst~ sendo 
augmont!1da annualmontc, para não dizer· 
1,11onsalmonto, porque bem sabe v. Ex. que· 
raro é o moz om quo não são attingi1lcs.pola 
compulsoriu. um ou dous officiaos. " 

Como .iá disso," só ostou Yondó qual é a. 
rosponsabilidado pocuniat•la ·da. União om: 
relação unicamente ao exercito.; não tenho. 
lnfut•maçõos sobro a armada. 

A at•ruada tom um olfcctiro muito monor,. 
é provavol tambom quo mcncros sujam as 
dcspoz~s; om todo caso, quo.sqjam ollas de. 
um tm•ço, elevarão sem duvida' a porto 
do tros a quatro. mil contos .. a do:1poza IJUO. 
faz a União com essas reformas. · 

Sr. Presidente, si cm tão pouéos nonos de· 
otfoctividado · da lo! da compulsaria, nó.l 
tomes entro reformados, quasi mct.ado dos 
officla.os olfactivos do . oxorcit.o, imagino 
V. Ex. o quo 'sm•á daqui ha mais quatro ou 
cinco annos-não quot•o tLppollar ·para um 
doccnnio. · · , · , · · ., 

. O marochacs graduados : 
soldo c 12 quotas •.•. 

3 goneraos do divis:Lo : 
soldo o lO quotas •... 

20 gonoraos do divisão gra· 
duados: soldo o lO 

Si esta loi continua~•, ar'rancando todos os 
dias do exercito officiaes vaihlos o Jitzondo· 
com quo posem sobro o crario publico tacs. 
oous, n[o sol sl'clio poder(L voncoi·os. . 

:J3:000$000 0 .SR. GOMES Dt~ .CASTRO~ 0 nosso lhe· 

quotas ............. , 
12 gonora.os de brigada : 

soldo o 10 quotas ... 
12 goncraesrlo bt•igadagt•a. 

duudos : soldo o lO 
flUO tílS. , , • , , , , • , •• , • 

2(J.t: 000$000 

103:000$000 

souro 'I Não receie, que nioguem lhe yi) o·. 
fundo ; é um o thcsouro encantado. 

0 SR .. VICENTE MACHADO...; Sr. Presidente 
ou presumo q uo mesmo muitos dos hon
t•ados Senndo1·e~ que entendem quo o ro· 

. gimon Ol'cado poio docroto do OoVCI'DO Pro· 
m :~00$0<;)<;) viso rio não é lnconstltuclonal, os te~ mesmo~. 
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não podem deixar de est~t~• convencidos dos O SI\. Pll\ES Eimi\Ell\A.-E quem não Iro, 
enormes inconvenientes que surgem mt pugnou lambem procedeu muito bem. . 
continuação desse estado de cousas,.. o SR. JULIO Fnou-Sim; acrõdito, porque· 

O SI\. HENRI~UE CouTINIIO- Só os cégos c:ula um pt•ocedo do accordo com a sua con· 
não varão isso. . vicção. A minha, pot•ém, ora contraria, o a.. 

maioria venceu o mando u-so ouvir.o Governo,. o·. Sn.. VJilE:>TE MAO!IADo-••. ou POI' não sobro as dospcz·ts a se fazer ou qualquer 
uma ou pot• outra. manotl'a; . ou l'nco~hn· outra circumstancla, !;tas, provavolmonto, 
cendo a tnconstituct~naildade, st o lia oxJ.ste, obr a •ua nslilucionalidado ou Jncon-
ou reconhecendo os mconvenientes da lct, o s 0 • ~ cu 
quo é.oxacto é quo se tol'Oa inadiltvcl por stitue~on~lid~<ln. . _ . 
parte do Congt·csso o tomnt• medidas nosso O Sn. PiRES FERREIRA-Nao fot sobt•c 
~entido. . Uo. 

po~cjo, St•. Pr~sidontc, que a ill!JSII'e Com· o sa . .JuLio FROTA-Bem; cm todo o ca;o, 
mtssao do Mat·mha c Guct:t•a tn\ct•ponha mandou a commiss[o ou vil• o Governo a l'ee
todos os seus csfot•ços no scnt.tdo do que esta peito. o ,1uo mo surprchendeu,porém, na occa· 
mal_!Jt·la yonha quanto antes n.tlcbat!! nos ta siiio, 6 0 que vou dizet• no Sanado: os.5. mnm· 
scssao, atnda mesmo n~s pl'orogaQuos que bros da commis,ão de Marinha o Guerra fu· 
havm;nos do tct·. p:.ra ~utdtlt' dos or~amcntos rttm mcmbl'os da Constituinte. (,\Jloiados.) Fo· 
d~s lltveraos ~mis.to~lOS, POl'í[Uo,. SI'. Pt•O· mos nós,quc fizemos p:1rlo da Constituinte que 
stdonto, o~t nao sc1 ~~. jlUS~ando _desta pwa promulgando-a.assistimos tl discussão de todo 
outt·a sessao lcglslattvatt dtscussao sobre c~~c 0 respectivo p:•oj.1ctl, c fomos nós, .entre· 
assumpto, do. mudo pot• que cst~. a. Unmo hnto, qno mandámos consulta!' os ministros, 
pod_crá Sitpportar as dospozus !J.Uo acat•re- que nãotlvot•am parto na confecção da Con· 
tal'ao as novas l'oformus quo imo do sot• de· stituição Fedm•.ll 1 Achai oxqnisito isto-quo 
crctad~s. .. . . dous Senadores-julgo quo somos dous .que 

Estou corto que nua escap,a :\ PO!'Sptcacto pertencemos á Constituinte, pois quo V. !li
dos Srs. Senadores a urgoncta lnaduwcl do (dil'igiudo·se ao S1•• Pil·cs Fcl'l'eil'a) era então 
tr:~.tar~c deste as~umpto. . Deputado-assim resolvessem. · 

Eu nao posso, nao quero pedn· qno vonha . . . · · _ . , 
o projecto a debate indepcnilento de paracor Achm exqutStlo, t•oplto, para qao app_l.tc.~r. 
da Commissiio. Eu disso, quando a prirneim um t.c~mo mais vul.~ar-ptiherta-ouviNO· 
vez sa. tratou deste assumpto, 0 t•cpito hoje. os. mtm;tros. da Mnl'tnita o da Guerra a res· 
que acho·o da maior importancia e não deve petto do prO,JOcto. 
ser trazido ao debate no Senado som longo o Sa. GoMES oe CASTtto-Sobt•e a consti~ 
e acu!'ado EStudo. por ~arte da Commissão. tuciomtlidado? I 
M~s . tacs sao as nocc~stdndos ~o ordem pu- 0 Su. Jur.!O FnoTA-Nií.o sei sobro que. 
bltca que! soa demOla se ilzer, conto que_ o E 1 d'zen lo quo iwpu~noi a rosulução du· 
Scn_udo nao d~v.ord. tomnt• .outra l'csoluçao o~v~~.;~ 0 Govot•no, ma;' a Commissão, om 
scnao 11 do dtscu.tlt• o p~oJocto, pol'q~to " . . lo •ia assim 0 ontondou 0 eu nada . 
demot•a péde sacrtficar o llltorosse naetontLl su~ m.; 1• • . • . . 
e o interesso nacional cst~ acima de todos mais tmh~ a fazm • , 
os as,umptos. Ull Su. SENAnou-E' o cumulo ,do angras-

E' o q· uo tinlia 'a dizer samcntu mandat• J?Or/,\untat• ao <~ovorn~ so 
· ' uma lei é inconstttuclonal ou nao. (Rtso.}· 

.. O lli .. .' .• Julio Frotn (•) Não venho O SR', Juuo FROT~-Agot•a, om l'Oiação ti; 
impugnar as just•s pondot•açõcs feitas pelo est!ltistica apresentada polo honmdo Se· 

· iilusLre Sllnador jlclo Pal'amí, t•ociamaitdo nadot• Jlclo Pal'Íinti, dosoj~ria b.mbom que 
urgoncia na discussão do prvjccto apt•cson· S•. Ex. mo trouxesse um orçamento de doS• 
tado por S. Ex. o· nnno passado c sobre o poza que so faz com a magistratum, de 
qual ti Commissiio do .Mnt•inhn o Gum·ra ro· quanto~ l'oJ•am aposontados indev!ilamcntc G · 

·solveu que fossem ouvidos os Minlstorios du de quonLos toem sido nposentatlos por favor •. 
Gunt't'a e da Marinha. · Dos\~ comparucão t!llvcz rosultaasom gran· 

Fazendo pat•lc da . roforidn Coti:uuissiio, dos proveitos pt.ra o pniz; podoNO·i~m rovct• · 
quero, conCurmc cosLuma dlzcr·so, limpBl' aposentadorias illogacs, assim como rc-
mlnhtt testada. Na discussão quo suscitou limuns. . 
no solo da Commissiío, ou impugnei a todo o 
transe essa consulto 110 OoJ•crno. (,Jluilo V. Ex. !to. de cncont\•nr funccionat•lus PU• 
b ) blicos o ma~istrados aposentados, cujos von-

• 
•m, cimentos importam eui quanth•ll!nior do 

que ttqucll~ que 6 dostinadtl nos rc!ormado~ . 
do exercito o da at•mada. (•) E~lo·diHC~II'liU lii'ill f.·i 1'11\Í•Iu r'ú' o;•t.tllr. 
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Por Isso desejaria que 8e osta.belecesse ·cão, por não terem obtido as bollS graÇas do 
essa compai'(l.Ção pa1•a que se fosse impar· Governo, · 
ci I. Ul! SR. SENADOR-V. EX. na Commlssiio 

O SR. VICENTE MAOI!ADO - v: Ex. sabe podia prestar este serviço. 
que para a magistratura e outros cargos o Sn JuLio Fj\aTl- Eu só nada posso 
·elvi~ niio hll compulsaria e o Govomo está. fazer. ' ' 
no djt-eito de ~ccusa.l' a apcscntn.d~rla 46 O Senado acabo. do ouvir a declo.riiÇiío que 
funcctonal'ios civis, uma voz que nac se;)a ftz de que flli contrario a que se ouv~so o 
bllSeada em lei. Governo, mas a maioria vonceu. E assim ·é 

o Sn. JuLio Fnor,~ -Está no di1•eito, não; sempro. 
G obrigado a recus~l', Si a oompulsorla é ou não constituoion&l,. 

o otftoiall'efOl'maclo pela compulsaria, o ó é uma questio que ainda está. para ser r& 
em vll'tudo do uma loi. SI essa lol é ou não solvida e que deve sel-o. 
constituional, i! questão que ainda nã > se Era o que tinha. n dizei'. (Muito bem; 
decidiu. múilo bem,) 

Mas, SJ', PrcsidPnte, oomo diSsl, pedi a 
pala. VI' L simplesmente para. declarar que 
Jmpugnei essa resolução da Commisião em 
con~ultar o Governo, porque tod& ella i! 
composh de :;enadol'es que ftzoram parte 
da constituinte... · 

O Sn. PIRES FERÍIEnu -Poço a palavrn. 

O 8r. Pirett Ferreira -0 nobre 
Senn.dor pelo Rio G1•ande do Sul acaba. dt 
Vlll'l'er a sua testn.d&, olpi!ea.nde quo.l n sua. 
posiçiio no selo da. Commlssão de Marinha e 
liuerrn. 

O SR. JULIO FRoTA-Qual a minha. opl· 
O sn. JULIO FROTA- ... o parece me que nião. 

a\les deviam se1• considerados mliis compe- o SR. PIRES FERREIRA- Foi para satis
~ntes para.. lllltudar. o assumpto em reln· fazer á justa exlgencia dos Srs. Senadores 
çao 4 constitucionalidade da compulsorl11.. que a. malorio. da Commisaio quiz ouvir 

· (Troca111·ss apa•·tes.) o Governo, para que esle ·lhe informasse 
A Commlssão podia querer consultar ao qUll.llto se tem dos pendido e se desp.nde com 

Governo sobre essa despez", 11 que Ho referiu os otlloiaea reformn.dos. volunta.ria ou oom• 
o honr·ado Senador, mas, de qualquer ma· pulsoria.mente ... 
neira, achei que devia impugnar a rosalu- Dwejo ossaalnformiiÇões detalhlldlls, por· 
cão da Commissão, porque em todos 08 que assim, Sr. Presidente, a Commissão de 
orçamentos vem consignada a despeza que posse deSl!a arma, que a tanto oq~ivalem 
se faz ·com os officiaes activos o Inactivos. llS mencionadas informações, poderá tomar 
o sn. VICENTE MACIIADO - Essas notas, um partido e ac~nsolbar o Sena~o a tomar 

que 011 li, Joram extrahidas tio ultimo alma· qualquur resoluoao sobro a ma terra. 
, naok do Minlsterio da. Guer·ra. · O Sn. VICENTE MACIIADO- Mas, a proprla. 

o sn. JuLIO FROTA- No orçamento mos· Commissão declal'on que & constltucionnll· 
mo v. Ex. encontra as despeza~ que se tazem dade da medida el'a uma questão a Tentllar-
com as officiaos activos e inactivos, se, e por isto pedia in.fOI·mações ao Governo. 

0 Sn. Gal!EB DE CASTRO - Mas, não se 0 Sn. PI!,IEB FERRElR.A-A ventl\o,r.se pelo 
sabe qual a despeza fetta com os compul· Senado e nao pelos ml~istros, S, Ex~, por 
sados e qual a que é feita com os refor· exemplo, estd convenculo da inoonsl~uclo· 

d · n •lidllde da medida, 110 passo que eu na.o me 
.ma 08• 

0
. •• sinto convencido slnão ua sua consl!tuciona-

0 sn. JULIO FI\O'I'A- nobre Senouor lidada. . 
referiu-se a iodos. o que nós, os que somos a maioria da 

Tr•ata·se de compul.lados, miiS na lei da Commlsslio quommos conhecer disorimlna
compulauria ha a l'aculdlldc Jo ot~oiai, quando damonte, 11' a despeza que se faz com os om-. 
·chcgll.a uma cer~a. Idade, ped1r a_ SUll ro· ciaes 1•uformados. E Isso po1•que não oon~ta 
.forma., que!' estOJa Invalido ou ·Dao. Esta do areamento. R foi plra que o Senado re
. e . uma reforma cspuntanoa o mais escan- solva com acerto o IISsumpto, quo a Com• 
dalo:~~~. ·- missiíó solloitou ta.e& informações. 

l~to se deu por occasJao da guerra de C11- Parece-me, sr. Presidente, que o nobre 
nudos. Houve um coronel, commandante do senador pelo Plll'aDII. devia esperar, como a 
um corpo, .que, para nilo marchar para Ca·. Commlssiio estd fuzendo, ~ue os Srs. Mlnls· 
nudos, ped1u a sua. rofol•ma.. troa da Guerra o da MaJ•mba prestem suas 

O SR. A. AzEREDa-Em componsaçiío, ou· lnformaç~es a respeito, porque a·commlssiio· 
tros, que para 111 foram, não tiveram promo· tornar:se-la Importuna si estivesse todos os 

··1;, 
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dias a. reiterar tal pedido, tanto mais quanto, Quiz ouvir a opinl~o dos que estão dit•eeta
com certeza, SS. EEx. estão procurando os mente encarregados da adminlstra.ç[o da 
dados para. bem informarem o Sen11do. · classe militar. 

0: sn .. VIQEN~E. MAouAno-A matet•ia t! u~· iss~ /lUnrado Senador pelo Parantí reprova 
gente, o porque~ urgente o Governo devia Quero trazer ao Senado informacões · 
promptitiClii'Be em remetter ao Senado taes como membro da. Commissão de Marinha ó 
mformo.ções.. Guerra, de maneir'1 que essa Casa fique sa· 

O Sn. PIRES FEnaEIRA.-Ha muitas outras tlsfoiti; e habilitt~da. a votar pró ou contr11o a 
leis• tambem- urgentes que, entretanto, dor· lei. E' c.%6 o meu desejo. 
mem o somao do esquecimento nas pastas Já é sutficiento o numero das leis votadas 
das Commissõoa, ai1ui de afnga.úlho, como a que mandou 

Que venha a deb~te a questão, porque contar a. antiguidade dos omcíaos da data das 
ai "V. Ex. me convencer· da.. sua. íncon· commissões que desempenharam, lei jesta, 
stUucionalldatle, . votarei com V. Ex.; em que ao fim tlo sois annos se mandou ll!ter~r. 
caso contrario, votarei aonforme entendo, 0 s G c _E 1 11 d 
pela c nstituclonalldade da medida a que a.l~ a. oro~es DE ASTRO a1uo as e 
ludo. 0 

· · dezembro do anno pass Ldo 1 
·Sr. Presidente,. a questão do projecto sobre O Sn. PmEs FER!l.EIII.I. -A que respeito i 

a refórmu. compulsorla tem irilZido dosgos- o Sn. GoliES DE CASTRO- A respeito do 
~os, desgostos que tendem a augmentar• Mas Districtó 'Federal. 
eu oito cessar-ei um só insta.noo de pugnar 
pela: lui, dentro da. espbera. constitucional, O Sn. Pmes F_ERRE!RA - Essas foram 
que não prohibe a. compuiseria no exercito, leis de c~r_acter po!rtlco, c eu estou tratando 
att! que outros me convénÇD.m do que estou das que na.o toem semolha~te car!lcter. 
em -erro Sr. Pre;ulento, prosegumdo, dtrei q_ue os 

. • . . . . dou~ Ministros que dirigem as pastas mtlita-
Quanto aos· apodos, .<Juanto ás lDJUrtas, ros t.•om;empre grande interesse em aproa

estas. declaro alto e bom som, niío•me arre· sar os seu~ trabalhos. 
- darão-do meu caminho. Assim, logo quQ sej~mpresentes aó Senado 

O Sa.. VICENTE MAcn.\no-Qucm o ln· IIBSI!.:! informações, essa questão ser~ resol" 
.jnriou.1 vida.. 

o sn. PIRES FERI\EIII.I.-Niio mo retiro a Eram esa/IS as explicações quo julguei do. 
meu dever prestar ao dignq Senador pelo 

V. E:t. nem a. nenhum· colloga, pois o nobre Est~do do Paraná. 
Senador tem .. sempro· cul!ocado.a questão em 
um tert•eno elevado. O. Sa•. Lauro 8odré - Sr. Pro· 

O Sa. VIcENTE M.I.Í::uAno-No terreno dos sidonto, de As;ú, cidade do lUa Grande. ·do 
princlpios. Norte, t•ocob! o seguinte telegramma. : · 

O Sa. PmEs Ftai\EIRA-Perfeitamonte. • Assnonses sinceramente compungidas do· . 
Roftro·me Muelles, Sr. Presldenté, que, soiudor ustado ·nossa torra, ora assolatia ter• 

tendo muit.o subido pol' moto da compulsot•ia rivol calamidn.·le, vimos impetrar valluslssi· 
de companheiros, hoje bt•adam contrll esta mo concurso V. Ex. já perll!lte· Exm. Pre· 
medida, lloOhllndo·a.. má. sidonte Ropnbilca., Senado e Congresso fe· 

E' que esses não quizoram fazer como 011 deraes, Jd. pela_ imprensa dessa _capital aftm 
que, subindo a esta.tribun~. annunclei a ne- d~ ropr~suotaçao fec1era.l norte·rlO·graodense 
cessiJ1ldo da revllliío dossa lol n~o sO pelas consegutr medida salvadora_. Ven~a. ~rroba· 
despozas oxtr&ordlnarias que éua. vem occo.- tar g:J.l't'I1S m!sor!a popuiiiÇao fammta. Coo· 
slonando, como (laia retiratla do offioiaes va· elas no .aos cltlmores eucontra.rão acho re· 
lidos, cholos do so1·viçus, officiaes podendo conhecido pittriotlsm~ V. E_x. ~onftadamonto 
ainda prestar servlços ao exercito. esporamos sor attendtdas tao JUS~ appollo. 

· · _ -Baroncza Aura Bt•anc~. Maria Caldas Trls· 
O Sa, A. AzEI\EDo -Que nao quor!o.m tão, Julia. Wanderley ua Si!. Tristão, Adeiína 

. ser compulsados. Chavea.Fa.rla, Francisca. Felismina do Mou. 
O Sn. PIRES FERREII\A. - Niío venho aqul, r~. Maria. Carolín Motia, Mar!a. Varolla 

Sr. Preshlonte, defender o meu direito; não coelho, -FI;t~nclsca P!mentel Medell'os, Mari11 · 
tenho nenhum dit•eilo om jogo, pot•que, al~m Ruftna Oliveirt~, Mario. Augusta Wandorley, 
do mais, oomprebendo o Senado quo a. quêda Claudlna Jolfeloy, Caodida Fonseca, Emllla 
-da lei da. compulsorla mo O multo van· Chaves Sllveil•a, Maria Ca.ldas Amorim, Mlk. 
tuJosa. . ria Augusta Fonseca, Maria Rosailn11 M'· 

Nilo trato de mim, trato uniclllllonte dos cedo, Emilia Macedo, Maria Vareila Mncodo, 
int.orosses do oxorcito, Umbellna Caldas, Maria. Wanderley, Fran-
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cisco. Soaras Fll~ueira, Ncophlh Cal~as, 1\!a· 
ria Angelina Caldas, Claudtna Plnheil•o, Ma· 
ria Pi montei Wandcrlcy o Hultgat•dos Pi
nilah•o.> 

O Sa. LAURa Sonnt-Soi. Sr. Prosldonto, 
como mo recot•da o aparto do nobre Senador 
por Matto Grosso, que ha álguma cousi, que 
vem da outra Camara, arra.s\ando-so . com o 

Ul! Sa. SE~ADOR d~ um aparto. 
0 SR, LAURO SODRI~-Esto tologramma foi 

realmente um telograrnma multlplo, o' eu fui 
um dos seus dcstiqatarios. 

vagar ~as lois communs. como si se tratasse 
do um facto normal, lnslgnlftcanto, tal voz, 
não direi, mns um acontcclmonta communls· 
si mo-como se niio se tratasse do uma vorda· 
~eira calamidade nacional, como si niio osti' 
vessemos doanto do um perigo, que nos 
obrig-a a tot• sempre os olhos voltados para 

Logo que sobro ollo puz os olhos, entendi 
cumprir um dovcr, quo reputo olomen· 
tar, cJmo Senador, submottendo 11 appro
vnção tio Senado um projecto de lei, que 
vou lor. 

aqnolla região I · ' · 
Não mo contenta a providencia tomada. 
Eu penso. que essa pravidoncia não basta 

pam ~caso: é um projecto do eJfeltos demora· 
dos. Cort,amonto é muito louvavol a tonta• 
tlva do onfrentat• o problema sOrlo quo ·se 
nos oJtá impomlo-quo so impõo, pt•inolpal· 
monte, aos. Estldos dessa região de · qu~ndo 
cm vez Jbgollada pola sccea, do preparai-a 
p~ra fazot• fa;o a essas tremendas ct•ises po, 
riodlcas assegurando a h•l'iga('iio do solo o im
pedindo quo ossos tristes o·lamontavois acon· 
toclmontos so reproduzam com osso cort~jo 

Sinto, Sr. Prosidonto, que neste periodo, 
qne vamos atravessando, de feslls ruidJsas, 
me seja dado o dever do fazer vibrar um• 
óotit. do lt•istcza, quobt•ando essa lmmonia 
do alegrias que trazem chola a alma na· 
clonai. 

IIontom ora a popul:tçiio toda do Plllz, que 
lançava os olhos para o passodo, e colobt•ava 
a gloria do um dos vultos, quo, no palsado, 
mais alto levantaram o nome da nos la patria 
(1111<ilo bom) prQstanrlo os m llsrelovantcs.scr· 
vioos. Era um neto de culto patrio, et•a o pa· 
gamonto do uma divida do gratidão, que. la 
tit•ar das profundezas do tumulo o nome do 
glorioso gonoral, que tantas vozo>, lovan· 
tat•a monumentos do gloria ao nomo br~si· 
loiro. (.lluilo bem.) 

Hoje, agot•a, são o>tis fosbs ruidosas, .que 
níio são as festas do uma gloria do passa•lo, 
são as J'Qstas do uma grande e brilhant.o 
gloria do futuro, são liS gt•andcs f~~tas feitas 
em derrodot• do nome do nosso notlvcl com· 
p~tricin-S1ntos Dumont. 

0 SR, A. AZEI\P.DO-)!uito bom. 
0 SR. LAUI\0 SonRE'-'Mns, St•, Pr,Jsidcntc, 

ó necedSRrlo quo niio osquoçamos, moamo .no 
meio desse tLrruido do festas, que ha uma 
pot•çiio do compatriotas nossos, que l~. na !'O· 
giiio do nurto, batidos pelo ilagollo da scoca, 
continuam na dolorosa Rltnaç~o.quo lhes cstiío 
croanrlo as hüompcrios c o rigor do clima, 
no mo monto om qu~, na pht•nso do poota por· 
tuguoz-•o sol nppllctL ~ torra um caustico 
do bt•aza .> · . 

E' nocosslrlo quo não esqueçamos QSdO son· 
tlmonto primordial, quo no~ obriga a tor 
pona dos que soll't•om o a !ovar a miio da ~a· 
rlrlado o o aúxllio para garanth• a vida dos 
que a estão pet•dondo no momento om quo a 
torra, quo cllos t•ogam com o sou suo;• para 
Ibo nrruncr1r do solo o pão quotldlnno, lhos 
rocus~ a sub>lstoncia, ostorlllza~a. como Bõtá, 
pol~· violoncla dcs t•alos do sal quo a 
quetma, 

O Sn. A. Ar.EnEno-Crolo que alguma 
providoncht j!L fol tomada a t•espolto. 

do tloros o angustias'. . · .. 
Eu penso quo srl oss~ projecto n1i? satWaz 

na hora w·~sonte. E' como si a nnurragoo que , 
b;•ac:\jassom, luctando nas ondas do mar 
revolto, nrls dlssossJmls que lamas primeiro 
constt•uir uma. ponto para lovar·lhos o 
soccort•J, que cllcs oslal'am a suppllcar nit 
hora da morte. . 

Entendo que cabom no casr) provldanoliliS 
quo são,porventurn., consideradas como oriuo,· 
das do sontimonto quo broh esponta.noo do 
cornç'ío. I~ n[o falta:·4 quem não veja no· 
projecto, que vou aprosentat•, sinão isto. · 

N:io tenhl pojo do confos,al-o, porque soí, 
St•, Prcsidonto, qu1 é, na. phrasl do Vaugue· 
narquoJ, do co:·açiio. que nascem. os grandes 
pensamentos; pot•quo sol que é o coração a 
fonte inspiradora do todos os actos, niio.sondo 
o osplrito si não o osclat•ocodor o guia. Sr. 
Pt•osldentc, . esta torra tom gasto quantias 
quasi incalculnvels para :1 obtenção do braços 
estrangeiros. Nrls vivomos-haquantos annos 
-a ropntir a phraso quo Guyo\ dizia .uma 
voz quo ora qulsl um cliclui do vaudcvllle, 
pregando quo n lavoura ostl1 morrendo .11 
mingua de br:1oos e d'nhl o dispondlo p•ra 
obtet• que ossos braços viessem tio exterior 
para trazer· nos o auxilio noceso!lrlo ao lovnn· 
\amonto .de todas a~ nossas industrias. · 

SI assim ~. si tão lat•gos dispondios se 
fazom pam obter o audllo do braçó ostt•an· 
geiro, como não ostondoromos a mãopara 
manter a vida dos trabalhadoras naclonaes 
na hot•a om quo Qstiio atnoaçados do por· 
doi-a, na hot•u. om que tantos viio sondo 
d~vorados póia mlaet•la o polo lnfortunlo 11 

O meu pt•o.Jooto, Sr. Prosldonto, é rodl· 
gido nos ta fó1•ma: cF!Qa o Podot• Executivo· 

• 
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autorizado a dlspondor pela vot•ba-:-So~cort•os 
Publicas-do Minlil&orlo do Intortor e Jus· 
tiça as quantias noccssarit1s para acudir ds 
populações roduzid~s á mlsol'i 1 pol11 socca, 
quo fiagolla o sertão do alguns Estados do 
N01•to, abt•indo para tal fim os croditos sup· 
plemontarcs que forem pt•oclsos. • 

mados att•ozmont.o p~lo fiago!lo da soco&. 
(Muito bem ; m~tito úcn1, O o1·adw d muito 
CUÍilp1'Í111CIItado.) 

O Sr. Presidente-O projecto do 
nobr~ SenadO!' fica sJbro a mesa para cum
tlrimonto do triduo t•ogimontal. 

Na hora em quo a mot•to lá, n& t•ogião do 
Norte, .ost:t fazendo a sua fucunda sJát•a, O Sr. Fm•relrn Ohnvea- Direi 
osta lo! é alguml cousa; valm·á por alguma multo pouco, Sr. Presidente, mas M minhas 
cousa como uma somontcira do vida. primeiras p:1lavras não pod!l_!•iam doix~r do 

_' , sor, corno errecltvamooto o sao, do agradeci· 
Nao portonç_o .a nenhum desses Estados, monto 0 do applau;o 11 boll:t coodttct:t, á no· 

~as sou bt·a~tl~u·o o p~rtonço ~um Est•tdo bre, patríatica, lwmanLaría Iniciativa. do 
aonde a pJpula~ao labouosa dcs.a zon~ tom meu eminente amt~o :t quem poço licença 
Jovudo o sou braço _t_raballladut• o !no ~nçavol; pat•a nomear, com todas as mostras do maior 
_port~nço a os ta reg mo 4a ~mazoma que, tudo acatamento, 0 Sr. Laura SodrO. · 
quaJJt o que O, devo, pt•mctpalmente,ds popu· Não mo surprohendeu, St•, Pt•osidento, o 
laç~cs ,do Coará,. do R.w Gt:~nde do Not•&e 0 movimento sympathlco, oaltt•uistlco impulso 
Pu.• all) ba. Pertença a um Estado, ~ue deve a que s. Ex. vem do obedocot•,intorpo.ldo su~ 
a sua.gt•ando rlquoza, a sua pt•osportdado em palavr.1, sempre eloquente o autorizada, em 
grande ~arte 110 opm•oso trabafhador coa· favor dtts populações norto·sertancjas, ainda 
ronse. K o Senado bom sabe o que ollo é o uma voz açoilldns, o do modo impi 1c~vol, 
valo polo quo acab~ de fazer, levantando .pelo aagello da scoca. . . . 
ao ao ponto a que •o lov;tntou o 1'azon4o o paiz inteiro conhece. o admira o nomo 
valor pelo esforço ~o sou braço o ~ela enorl!'~a que •o foz illus&t·o na propaganda ropubli· 
de sou corpo os·dn•oltos do Brastl nuegmo cana 0 <juo tem recebido a maior .consagl·a·. 
do.Acre. ção na vid•t constitucional da patria nova; a 

.Eu não podia, pois, Sr~ Presidenta, onsur· que, com talentos e honestida•lo pouco vul •. 
decer a este·clamor; ou não podladoix:n• do ~aros, tem prestado inolvidavois set·viços-, 
attondor á esta suppllca, na qualidade do o Entre este~. estou· corto, vao figurar:.... 
representante da Naçiio,que sou,e não podia 0 em caracteres que niLo se apagarão facil
doixar do trazer o acho dessa suppllca ao mente- o quo.S. Ex., levado .na cot•ronto . 
sció' do'Sonado BrazUoiro, aojam qua~s foram dos mais alevantados sentimentos do patrio· 
os destinos que cate projecto tenha do ter, tism.J, mais do quo isto- impulsionado polo 
corto do que fico porfoitamento boll! · com ~t·anrto e fecundo p:•incipio quo constituo 
ll ·minha conscioncia O obodOQO 110l llUpU!• UIU do; iomlDIIS da escola pitiiOSOjlbiea de 
aos generosos do meu r.oração. E os impulso• s, Ex. - o amor á lmmanillade, acaba do 
gonorosos do cot•açiLo não slío incompativo;s, prestar, lt'iiZOndo p:.ra o recinto do Senado a 
nem com a politica cstoril, nem com essa voz snppllce o angustiosa do milltat•es do 
ch•1mada ·economia politica classiCII, que p11tricios nossos que se deparam n11 mais 
alguom j~ appolii<lou com justeza o acerto- nffiictlva das situações-a do pOl'ocorcm ina· 
.a · dogmatlca do' egoísmo-. Cumprindo o nido~ p2la fome ! 
meu dever,. St•; P_rosidonto, quiz dar uma Si esh é, Sr. Presidente, a situação dos 
prova do que om .mtm o pens~monta ,obodeco habibntes do lnte:lot• do alguns Estados do· 
aos Impulsos do coração, Not•to, situação a que, com verda,!o o sem 
Alnd~ hoje niio se esterilizou na alma do domadas, v~m de refor!r;se o honrado ro· 

homom osse sentiment.o supot•ior da carl· pros•·ntanto do Distt•lcto Fcd~ral, 1111 mo· 
.dado quo, dut••mte tantos socu!os Impulsionou ti v o pnr<l estranhar que os representantes 
a humanidade no sou ovoh•or o progrellr ; dosses Estados se tonham imposto silencio;· 
ainda hojo é grando osso sentimento do sómento agora !otorrompido pelo pronun
altrulsmo, quo faz quo nós nos compa· ciarnento rio honrado Senador. 
doQnmos tias magoas alheias, quo faz que E' que tud~ tom o. su~ histo:·la, como tudo 
nós, por todu.a parte onda ha uma dó r; levo· tom a sua logtca. · · 
mos uma palavra do consolac1ío. g devemos· No t•ogimon Jll'osidoncial, em quo, como 
.nos lembrat• do qlio a~om, atam desse senti· sabem todos, nno a pormittido ao Congresso 
monto do humanidade, deve fallat• no fundo Legislativo fazer politica, segundo so dá 
do nossas alm11s o sentlmonto·rlo patriotismo, no t•oglmon pM•Iamontat•, om que o voto dos 
rio brazllo!ros, para attondm• liDo nossos con- ·roprosontantes da Nação asslgnala o detor
cid&dãos o comp~trlotas, quo nesta hot·a, na mtm1 multas vozes a queda e n asconçãu doa 
hora em nós aqui tomosrisos o tomos festas, partidos, quero dizm•, dos. gov.1rnos,· tão 
·padocom as nngust.las da mlsot•ia o .siio dizl· grande tl a somma do responsabllldados do 



:366 ANNAES DO SENADO 

Cbefo do Podm•, principalmente no que se • O Sr. Pre•ldente7 A'boro. desti:. 
rorCI'o 11 elaboração o cumprimento de me-i nada ao expediente jd ost~ esgotada. Só po
didas do ordem administrativa, que solicl- darei dar a po.lavt•a a V. Ex. depois da Ol•· 
tal-as do Podal' Leglslo.tlvu, sem provia ac· dom do dia. · . 
cordo, sem h~J:rmonia do pensamento o in· O Sn. PIRES F1mnEIRA. - E ou agunr-
tolra conformidade do Ylstas com o Choro do darei . 
Feder Executivo, seria, j~ não digo remata- ' 
do dcsacet•to, mas, talvez, osforco vão, infru, 
ctlfet•o tentamon. 

Assim, preciso decló.rar no Senado, pelo 
Illenos como satisfação aos meus committon
tcs, cujas magoas o dlll.jaboros não posso doi· 
Xllr do compartilhar om toda a sua lntonsl· 
dedo, que, desenhada a crise, acoontuada a 
situ •ç•ü.o orn q uo se dob:tto a população do 
interior do Est•do do Rio Grande do .Norte, 
nós, os t•apt•esentantos deste Est>do, ontomle· 
Dto-nos-imruodla.tamento o pm• mais do uma 
vcz-corn o honrado S1•. Presidente da Repu
blica o dons dos illustros sect•<~tarios de 
S. Ex. ,fu.zoodo no8.jii.S as sollcitttcõocl que, por 
tolegratDma. o invoc11ndo o art. 5' da Consti· 
tulção de 24 de fevereiro, dirigira a SS. 
EEx. o meu dis~incto amigo, actual govor· 
nudor do Estado. · 

OR.DEM DO DIA 

PAGAliENTO DE ORDENADO AO l!AOISTRADO E!! 
DISPONIDILIDADE DR, AI.VARO MOREIR,~ DE 
DARROS OLIVEIRA LIIIA. 

Entra em 3• discussão, com o subsJ.!tutivo· 
approvado em 2•, a proposiçãó da Camara dos 
Deputados n. es. do 1903, autorizando·o 'Pre· 
'i dente da Republicll a pagar ao Dr. Alvaro 
Moreira do Barros Oliveira Lima os seus or
denados de magistr~do em disponibilidade, 
abrindo o ·necessarlo credito. 

Ninguem pedindo a palavra, enoet'l'a-se a 
discussão, ficando a votação adiada por .falta 
do numero .legal. 

. Roceuldos attenciosamento pelos dignos 
dopusitat•ios do poder publico, tivemos de LICENÇA A JOÃb DA.PTISTA COTRIII AMN!IA 
SS. EE:x. a decl11ração do quo,sontindo do
vct•as as difllcul~ades o. que nos l'uforiamos, 
tratariam do estuda1·as para, com a adopção 
do medidas q uo seriam solicit.da~, atte
ouaJ.as q uaoto poss!vel. . 

Occorre dizer que, da ultima vez que ti· 
vomcs ·u ltonra do voltttr sobre o llllsumpto 
ti. presonQa do illus.ro Sr. Presidente da 
Ropub1ica, S. Ex. dignou·se do adeantar·nos 
que tinha sobro a mesa o esboço do uma 
DIOD$tgcm do honrado Sr. Mini;tro da 
Vlaçlo para ser presento ao Congrosso. 

.Eis abi ·exposto o motivo do nosso si· 
leccio. 

Uma voz, porém, que· ainda não appa· 
rcceu a annuncl11da mensagem o ao meu 

Entra em 2• discussão, com o parecer fa
voravol da Commissiio ·de ~'inanças, o artigo 
unico da .propJslçiio da Camara dod Depu- . 
lados n. 95, de 1903, autorizando oPresidentl} 
da Republica a conceder um Mno do licença,. 
cJm ordenado, ao telugraphista .de 4• olass.e· 
da Repartição ·Geral dos Tolegraphos, Joiio 
Baptista Cotrim Aranha, para .t1•at.nt' de ,sua. 
sande, onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a pala vro., encerra-se a. 
dlicnlll!i\o, ficando a votação adiada por ·falta 
de numero legal. · 

LOTERIAS. 

f)min,ote amigo, lllustro rcprosontanto do t 0, -
Discrlcto Federai; aproúvo occupar·so do En ra em • dl.sc~ssao, com o parecer con·: 
a.ssumpto, seja-me po1•mlttldo, na qualida- trarlo ~a Com~tssao do Justloa .e Legislação,. 
do do .representante do um dos Estados tia- o art. 1 d~ pro,Jeoto d& SaJ!.adO, n. 2i,· de 
~cliado•, dirlgil•, da. tribuna do ~enado, ao 1899, permillindo a extracçao e venda, na 
b.onradu o benomor1to sr. Presidente da Capital Federal o sois vezes por semana, do 
Republica. instante appollo pat•a que, rofie- lolorlas estadoaes. . 
etlndo tiobt•o n gravidado da situação o ur- Nlnguom pedindo a palavra, ·oncol•ra·se a· 
g-encla d11.s medidas quo essa mosma '!tua· dlscu,são. 
çãu está .roelaman_do, a \tenda qu~nto antes Sogue·so·em discussão que se encerra sem 
~s suppltcus do mtlhat'03 do palrtclos nossos debato 0 art. 2' ' 
q uo 110 vootn ameaçados do mort•or d fumo, ' ' · 
Isto, Sr. PJ'osldonto, num vasto palz de Fica adiada a voltlçilo por falta do numero 
g'l'andes rlquous, do inoogotu.vols I'ocursos, legal. 
de,iá adoa.atnda. e sempre crosoonto civiliza· 
ção. ltlltlilo benl; muito bom.) PRETENÇÃO DE ARTIIURDECAIW.Ü.IIO I!ORE!RA. 

O Sr. Pire• Ferreh·n-Poço a 
11 pal1 Vt'il. 

Entra om discussão unica o pm'Ocor,. 
n. i38. do 1903, dt~ Comm!ssão do Flnancns,. 

., 
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opinando que s~ja Indeferida a potlçiia cm 
q uu Arthur do Cnrvalha Moreira, Secretaria 
de Leg11çiia apGsantado, podo quo soja a Oa
vcrno autarlz:~do a declarar sem atreito o 
dccrctoque o aposentou, afim de sot• readmit
tido no quadro do carpa dlplomntlco. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão ficando a Yotaçãa adiada pGt' falta 
de numero legal. · 

o Sr. Pre•i<Iente-Está esgotada 

V, Ex., não entrou Senador mais algum pat•a 
completar o numero, rotiro·me da tribuna, 
corto de que, na proxima scssiio, t•equerorei 
urgoncia para entrar logo cm discussão o 
pro,iocto sobro esses auxilias. 

O Sr. Vlr~rlllo Damn:iio-Sr. 
ProsLente, roqueiro a V. Ex, se digne no· 
mo:u• quem suppra a. falta que ha. na Com
missão do Instrucção Publica. com a auson·· 
ela de um dos sc.1s membros. 

a. ma teria d~ ordem do dia. Tom a pala\'l'a o St•. Pre!lldente-Nomeio a St'. 
o Sr. Pires Ferreira. Senador Vaz do Mollo. Nada mais havendo 

o Sr. Pire• Ferreira-Sr. Pro· a t1•atar, >ou levantar a sessiio, dcsignnnda 
para ordem do dia da ~assiio seguinte: sidonto, rapresentante do Estada do Pinuhy, 

um dos Estados tambom flagellado, neste Votação cm 3' discussão da proposiçiio da 
momento, pela torrlvel soccn, não sou inlilf· Gamara dos Deputados o. 68, de l U03, auto· 
f~ronto aos b1•ados que se levantam no Rio rizando o Presitlonto da Republica a pagar · 
Grande do N'01•to, solicitando a intervenção ao Dt• . .\!varo Mot•eira do BarToS Oliveira 
do lllustre Senador .pela Capital Ferleral Lima os seus ordenados de magistrado cm 
para fazer aqui nesta Capital bem conho· d!sponibllidado, abrindo o nocessario crc· 
cidus os salfrlmentos dessas desventuradas dtto ; 
populaoões do norte. . Votação cm 2• discussão da proposição da. 

Ha dous mezos, mais ou. monos, eu J~ Gamara dos Deputados n. 95, do !90:l, auto· 
trouxe p:1ra o Senado um proJecto do !Pt au· rizando o Presidente da Republica. a conceder 
torizando o Governo a despender até lO mil um anno de licença, com o ordenatio, ao te·· 
contos do réis, si tanto fo,so proetso, ,Para legrapbista de 4' classe da Repartição Gora! 
ac;m1os, e mesmo afim de estonoior as hnhas dos To1ograpltos João Ba.ptista Cotrim Ara· 
telographicaa dos Estados flagollados pela nha, para. tratar de sua saude, onde lha 
s; 1cca, bem como prolongar as estradas de convier ; . 
f~1·;o do Batu,rlt6, Sobral, Pesquetra, Cond: Votação cm 2• discuss~o do projecto do. 
d E11 e N'ova u~uz, d~vendo o servi2o da d1• senado n. 27, de 1809, pormittlndo a odra· · 
Sobral princlptar, nao só na estaQao te~mnto cção 0 venda na Capital Federal, e seis vozes-
n"l da actual !inha1 como lambem no P• por semana do !otot•ias ostaduaes · . onr1e se deve conoluJNl referida Unha, .ponto • • 
que é a cidade de Tborozlna, Capital do Votação em discussão unica do.parecor 
Pl11uhy, n. 138, de 1003,. d~ Commissiio d.c ,!'inançllS, · 
· Por esse. modo, tinha o Governo uma zona opinando que sq)o.mdofcrida a pettçao em que 
enorme do torritoJ•io do not•te, onde podia Arthut• do Co.rvo.lhl) Moreira, seoretaJ•Io do 
p rlllitamento proporcionxr:reoursos ás pos· lcgaçiio,aposonta .o, pede que soja olioverno 
suas que .pudessem trabalhar e que ·estavam autorizado a declarar sem cJfeito o decreto 
a br•aços com o fiagello do. secca. quo o a.pasentou, afim de set• readmlttido no· 

Como,. porém, os meus companheiros de quadro do corpo dlplomatico ; 
banoaJa .foram de opini.iio ·que ·se deveria 3• discussão da proposioiio da Camara das 
Rrocurar o Ministro da Viação para obter da Deputados n. !OU, do 1903, autorizando o 
S. ~'x. a mensagem a q11e se referiu o illus· Presidente da Republica a abrir ao Miais· 
tre Senador pelo Rlo Gt'1lndo d~ Norte, eu torio ·da .Justiça o Negooioslntot•iores o era· 

. o rdl, e, nesse sentido, tomos sidos mcansaveiS dito oxtraordrna1•io do 1 :690$322; para occor· 
orn pHdir suooorros e auxilies para. os nossos rer ao pagamento da gratitlcaçiio devida ao 
dos•ltosos patricios. ' curador das massas fallidas, bacharel Luiz 

Ert pediria, neste momonto,Sr. Presidente, Toizoira·de Blll'ros Junior, no poriodo do 25 
cm completo accordo com o illustt•o Senador do agosto a 3! do dezembro do !902 ; 
pela Ca.prtal Federal, urgenola para qne osso . - - d 
p1•ujecto tosse immodlatamonto discutido, 3• dtsoussao da )lroposlçao da Gamara OS· 
pois que IISSim ficará ,0 chefe do Plldot• 'Ex· Dopl!.tados n. 2, !lo 1903, l'Ogulandu a ex· 
ocutivo plenamente arm~do com uma autor!· pulsao de est1•angetros do pat•to ou do todo o 
ZILçiio que pormittlrá 1·oallzar o que o Coo· torritot•io nacional. 
grosso tanto deseja. Como, poi•ém, V • Ex. Já Lovnnta·so a sessão :1. J, hom.e 40 miimtaSo 
annunciou que nil.o ha prosentomonte numero da tardo, 
p!Lra. essa c outras votações, o ou ostau con· 
vencido mosll\o que, depois da cloc1at•açiio de 
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77• SES;ÃO Ell 14 DE SETEllDRO DE 1903 PARECEI\ .. 
I'o•csidcncia do Sr, A({onso P"""" N. 149...;1903 

Foi submettido ao estudo ela Commissão do 
A' mola hora depois do meio-dia abro-se a Justiça c Legislação do Senado o pt•ojeoto 

!Ossão, a que concorrem os Srs. Senadores n. 15 deste anno, que deroga o decreto lo~ 
Pinheiro Macltado, .r. Ca\nnda, Albot•to gislativo n. 030, de 29 do dozcmbr·o do 1102. 
Gonçalves, Nilo Poçnnha, Henrique Couti· Esto docr•cto ostnbolocc. no art. i• quo o 
Jtho, Costa Azovodo, .ronathas Pedrosa, Justo Supremo Tribunal Fcdot•al, sempre que tonha 

· Chorment, Gomos do Castro, Bollbt•t Vieira, do julgar os casos do sua compotencia com
nenedicto Lolte, Pires Forroir•a, Noguoit•a prolwndidus no art. 59, ns. I o li! da Con
Par•auagud., Nogurira Accioiy, João Cordeiro, stituição da Jtopubllca,o faça com a presença 
Fot•roira ChavoB, Gama o Mc!lo, Almeida do, poJo menos, doz .dos seus membros dosirn-
nar•rcto, Alvaro Machado, Olyrnpio Campos, podidos. . 
Coelho o Campos, Virgilio Darnaslo, Cleto A rovisiio dos pr•ocessos ·crimes está com· 
Nunes, Lnuro Sodt•é, Thomaz Delfina, Vaz templad<l no n. III dtlquello art. 59, inci· 
do Mcllo, Fr;1ncisco Giycorlo, Ut•bano do dindo por isto antro ·os casos para cujo 
Gou\'eia, Joaquim do Souza, Rodriguus Jal'· julgamento se f~Z p1•ecisa, .segundo a![ue!lc 
tlim, MeteU o, A, AzorcJo, Vicente Ma· decruto, a pt•esonça do doz membros deslm· 

, citado, Gustavo Richard, Felippo Schmidt, pedidos do tribunal. 
Julio F<·ota o Ramiro Barcollos (37), Ora, considerando que a facilidade llbot•al 

D · . d , · · c mforida po!as leis ti admissão dossos 1'01-
. , o!x~rarn .o compa1oc~r com causa par- cursos d;L Jogar• a que o seu numero avulte 

tJct.pad,, os Srs. Constantmo l'fo;y, Paos do consiuoravolmote, ao ponto do, sO no anno 
Cat ~·llh?, Manocl. Barata, Alv,1ro. Mo~dos, findo, torem sido julgadas 74 rcvisüos, fi· · 
,Jose Bmnardo, P~dro Ve!ho, Rosa o Stlva, cando om andamento ~O 0 tendo tido outra· 
Herculano B"ndctra, SJgJsmundo Gon~ll;lves, da no tribunal 100; 
Mano.el Duarte, B .• do Mo~donça Sobrtnho, considerando quo nom sempre Yllm ossos 
~artt!lho O~rcoz, At t~ur Rtos, Ru~.Barbosa, processos oonvoniontomcnto mstr•uidos, to
S!que<ra Ltrna.' M~rttns .Torres, Barata Ri- mando assim grande pat•to do tempo do, quo 
~elr~, Bu~no.~<and;LD1 Fchclano. Ponna, Lopes dispõe 0 tribunal, quo, para satlsfazm• a exi-
1~~ os, .\ll!odo EU~s,_ ,Joaquu~ .Murtlnho. gencia do decroeto derogando, tom sido abri· 

Buzllw da Luz o Hotctlto Luz (~4). gado a cham~t· o juiz do secção nesta. Capital 
E' lida, posta orn discussão c som dehto para tomar par•tc no julgamento; 

opp,·ovada a acta da sossiio ante;•lot•, considerando quo os processos ct•imcs siio 

O Sr. 1' Sccretat·lo 
seguinte 

por sua natu,·oza matorii\ urgente, por on· 
dd conta do tenderem com a Jlbm•dado. individual; . 

· considerando que casos mais importantes, 
corno as appollaçõos, são julgadqs pelo tri· 
bunal com a mataria de um ; 

EXPEDmNTE 

Offlcio do Ministot•io da. Fazenda, do 12 do 
corrente moz, tmnsmittin<lo a. monsagorn com 
quu o St•. Presidente da. Republica, resp'on
dendo ;\ que lho lu i dh•iglda cm 29 de julho 
ultimo, presta as Informações solicltauas 
rolnttvamentc d renda proveniente do im· 
_posto de tr•ansmissão de propriedade do a.po· 
!ices o ombar•caçiio, arrecauada do accôrdo 
com a ch•culaJ• dnquollo Mlnistorlo,n. 44, do 
12 do agosto do I oo~. nos exerci elos do 1902a 
1003.-A quem foz a requisição, devolvendo 
depois li Secretaria do Senado. . : 

Requerimento cm quo Juann~ Jardim 
Ciapp, viuva de João Clapp, podo uma 

. ]lomão.-·A' Commlôsiio do Finanças, 

não vô, por tudo isto, a Com missão de Jus-
tiça e Legislação. cunvoniencla, nem pa1•a 11 
ot•dom social, nem pal'O. o interesse d 1S par
tos reco<·rentes, em scr•orn as revisões dos 
processos ct•imes equiparados aos casos do 
n: I do art. 59 da Constituição, sob. o ponto do 
VISta da cxlgencia do decreto <loroga.ndo •. 

Depois, b11sta. ver a. ordem de fa.cto1 consl· 
dorndos no n. I do at•t, 59 para se compre· 
hendor quo o que levou o legislador a. decretar 
a medida constante M art. i• do decreto 
n. 938 foram os interosscs· superiores da 
communidado, como sejam 1 pNcossos do 
Presidente o Minlstt•os da Republica; · con• 
flictas entre a União o os Estados·; Jitlgios 
com as nnçõos ostrangolras ; confilctos dos 
~ribunaes entro si. 

A rcvlsilo dos processos crimes, como se 
vô, fica Jogiea.rnonto deslocada dess.t grupo 
de superiores intot•esses, por• entender mais. 

O S1•, .~· Sec••etnrio Jô o se· proximamente com o interesso particular, 
,gu!nto Individual. 
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Impõe-se port~nt? a nocossitlado ·de Ull!a 
·medida corou o pt'OJ'!_Cto n. 15, quo so propoo 
a rolil'i>l' da dispos!çao do •u•/,, i' do decreto 
n. 038 a refJr.mcia ao n. 1!1 do- art: 59 
da Constitii!Çilo, com o que mutto de accor:du 
ostlltL Commis~ã.o Uo .lnst.i(~a o Loglslu.çao, 
cuju.parecot• 6 que ••llo sojiÍ ~ppr·ovado pol_o 
Con"t'os;o o cunvor·tido cm 101, com u..ruodl· 
i!ca:Iiiu constante da seguinte omunda; 

«Snpprim·otn-so as palavras-c 2' do "· 3._» 
Coro oJI'oito, ·o ~ ~'do arr.. 50 diL Con~l!· 

tuiç[u dis'põo quo a Justiç<L FoJoral, n:< upplt· 
cnçfto do lois dos Est~dus, consultará u.·juris· 
prurlonoia dos ll'Jbnnnos loc,~es o, portanto, 
não courpt·olwndo hyputh~;o especial do ju~
gamonr.o polo Srtpromu .Tt•tbunal,em que sOJil 
exe.pli vol a oxigoncia du pt•esonç•~ do dez 
juizos desimpedidos. · 

Alilm dost~ a!tOl·a.çiío, ~ue n.treotn. sómonto 
a fór'ma.rlo projecto n. !G, n~"'! tom a.Com· 
missão a oppor ~ sua approvaçao. 

Fica sobro :t Mesil, parn. ser discutida ·n11 
soss1io soguinto, depois do publicada no 
Diario do Oo,grmo, 

Po<L•t a vutos, é approvnda a rorlaoçilo 
final das omondas do ~onado ~ pt•opusição 
da Gamam dos Deputados, n. 06, •lo W02, 
roorgunizMdo o corpo do Commissarios da 
Armada. · 

O S•·· .'\Jmeirla .Bnrreto
Sr, PJ'osidcnto, rloixoi do compar·ecer á scs<iio 
do sabbado po1· ter Ido a"'isth• á distt•ibuiçiio 
do mo mlbas aos alumnos do Collo;:-io Militar 
que, dtn•u.nte o anuo passado, mais so dis~in-
•ull•am. · 
• Pnm essa solomnitlnde, fõt•n convidada a 
CommiiSito do Marioh:~ o Guel'l'a, o eu, na 
qualii~do do sou presidente, ontontli dever 
roprcsont~l-a oro pes~oa. 

E' preciso dizor ~o Sunado que o meu cora· 
ção do volhu triutsbordou do satisfaçiLo ao 
vm• como a mocida.lo do hoje man<~ja as 
armas, a f!Lcilirlado corri <[UO exoeut!L as ma· 
nobt·a~ rni!i\llt'Cs. ·· 

Su.lu. da.~ Commlssõe.i, J.J de sctmnbro Jo 
1003.-/, L, Coalho c Oampo.<,-A. 1'. No· 
guci••a ilccioly, rela.tor.-1. ,1[, ,uetello.
Tiwma; Del(<t10. Si o n"sso exercito se c>mpuzosso todo do 

homens que plra as suas illeir•as l··vassem a 
PllOJECTO. N. 15, DE l9D:r, A QUI~ sE nr~;·ERE o pmtic:L, os conhooimontos do que di puom 

PAILECER surtt,\. hoje os moços IJUO cut•sam o Collog.o MilHar, 
o o 

O Congresso Nacional dccrotn: 
Arttgo unico,. A diopo~iciio tio at•t. I' do 

. decreto n. !138, do 20 do dozombi'O do lü02, 
com rot'et•oncia ao nrt. 50, ns. 1 o :lrl:t Con
stituição, só é applic~ vol nus· casus tio cl tudo 
art. 50, n. I o~§ I' e 2" t!u n. 3; t\erogat!o.~ 
os disposir;ões cm contt•ario. 

Sal<~ das :;cssõos, lO do agosto do lü03 ,-· 
,1, A;m•edo.-Jus/o 0/wrmont.-Nilo Peçanlu<, 

.,lfele/lo.-Ruv /Jm•bosa,-Bclledicto Leito,

. ,1/al·tinlio Ga1·co=. 
·. V!lo. "imprimir, pat•:•, ontrat• na ot•dom 

· doiHraba!Jws, li seguinte 

pndor-so-ia dizer som roc,io de cont2sta~ã.o: 
o !lxorcito Brazileiro <l um oxcrdto temeroso, 
invoncivol. · 

Soja-mo, pois, pot•mit~ido, Sr: Prcsitlnnto, 
olo~i:tr rlosta tribuna nao sO o dtgno dll·cctOl' 
do Co!lo;:io, OlilS lambem os leu tes, ~~ otll· 
c.a\idado, todos os ~uo :~lli teem por ·cn· 
ClLrgo dw educação áquollo pugillo do mor;o.i 
bl'iosos ... 

O SR. Pmes FmnEm.A-lsto 6 muito hon· 
roso plra a dll·ocç~u do Collogio MilitiLr • 

0 Sn. AJ.}!F.IDA llARHETO -Assim, não 
pudo comparocm• r\ soss[o de sabbado o por 
l;so nii.o tive a satisf .• çiio do ou vil• o quo 
dlssoram os meus illustt•os amigo~ e collogas, 
os Srs. Sonndores polo~ Paraná o Rio ·Grande 
du Sul, solJro o projecto que declara :~bulida 

. .Rodacçr1o Jhwl da emenrla tla Scnatla d pro.. a. l'oforma. comptll~orll', · 
po~iç<To da Cama•·a dos Deputados, "· '72, Mt•~ St•. Pros!Jonto, o honrado Son11dor 
:de 1903, que aulo•·i•a o P1•usideutc da. Re- pelo l;at-a.ml autot' doslo projocr.o sabe por· 
,publica a ab1"il' ao ;lfinislm·io da Fa;cncla o t'eitllmonto que, no dia 8 du agusio ultimo, 
e~·adito da 4:182$u00, s11pplcmontm· rl verba l(Ulodo uccueoi a lt·i~una com o fim do dat• 
"· 10 do ai', :!8, da lei n, 884, de 30 de umn satisfaçao no meu ool!oga o amigo Se· 

. rlozemiJI•o rio 1901, p~··~ o abo"o dass~stas c nndur por São Paulo, Sr, ~rancl ,co Gl)'• 
,serlics wquc toem dn·o•tos os operal':os da corio, declarei que nii.o apt•osentava, eon-
·Oasa da Moeda formo prome•tora, o Plll'OCJr da Commiss[U 

do Marinha c Guerra sobro o pt•ojecto t•ola• 
tlvo lt compu!so1•ia, porque o que ou h· 
vrára nii.o tinha s!Jo por olla accolto, Tanto 
o nobre Senador pelo Paraná como o Sr. So· 
nador pot• S, Paulo deram-mo inteira t•o.zilo. 

· Ao artigo unico. Onde su d!r.: - supplo
.1tlentat•, etc. ut<l !001,- diga-se: - oxtt•;wr· 
.dlnurlo. · 

Sala das Commlssões, 12 de setombt•o do 
!90:!, -Gustavo Richard, -Melei/o.- Gama o 

. .1lello, 
Sonndo Y, I! 

Eu, Sr. Pt•os!donto, ns~lm como o illusr.t•o 
collej(a, quo, segundo disso, para varrer 11 

17 
,) . . ,. 
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sun testada, dcclat•ou não ter concordado O nubro Senador, autor ·do projocto J;ola:.. 
com a maiot'il1 dn CommissiLo, tamúorn coni tivo :1 compulsaria, quot•cndo justlficnr-Ihc 
alia nno concordai o muito antes o dcclat•ol, a w•gonci:t, fez o apresentou uin calculo das. 
no dia 8 de agosto. · clospozas qno SJ !l1zom com os officiaos· l'O~ 

Com o meu voto, não so torln sulmJottldo torumdos do oxm•cito,. calculo Qsso IJUO me 
o projecto de que mo occupo ao cónhocl- parece ostat• ot•t•ado. · 
monto do Govet•no, nom elos Ministros da 
Guor,·a o ela Mttrinha. porque entendo quo Diz o quadro P~l' S. Ex. organizado': 
olles n:io süo mais compotcntos do. IJllO a «Onzo marcchaes, soldo o 15 quotas. Png~ 
Comm/ss"o do Marinha o Guerra pam opinar a União por isso a quantia do llll :000$, etc. 
sob~e ''questão. Novo mat•echacsgraduados,coronois, nlferos, 

o sn. B~>LFORT v11~mA-A Commíssiío ,10 ate.» ~otuma tudo isso 2.734:5•10$000. 
Mal'inha o Guerra não ndmini:;trn as pastas Não pódo ser oxncto oSln total, porque o 
militar.1s o o Jlrojccto onbmlo muito d~ pt•oprio Sr. Minisli'O da Guerra, na pt•oposta· 
·porto com essas atlministrncõcs. do orçamonto pat•a 1 90·1, pode tão só monto B· 

o sn. Ptnll~ FmtM!l1.,\ _ Mas convéill importnncia tio 2.001:800$050. Htt, por couso· 
s~mprü onvit• os respectivos miniolro;. seguinte, nmn ditferonça, pn~•n mais,. do 

o sn. ALliEJDA Il.lntmTV- Sobro a com· 73~:ooo.sooo. . · · 
puls•lrit~, ont:mtlo quo ni\o é Jll'ociso onvit• Como quer qno soj11, p01·~m. não rest~ a. 

· · ' 1 monot• duvida tlo que 11 reforma compul' mlnts •. ro a. gnm. b d 1 t 
A.minha opinião a rosp2ito, Sr. Prcsi- sorin S3 t•ccarroga consi orn~·e mono os co-· 

d!mto, j:L o disso aqui, cons!a dos A1111rccs do fros puhlicos. 
Souatlo t•ol'orontos ao anno do 180!, ~poca Bn-niio tonho nineln a tabclla tle t•ocoita e 
om quo tl!ll'Oscutoi um proiocto dotorminando dospoza col'l'Olpondontc !003; tM> t~nlto a 

' de 1002. · · quo nouhnm ofltcial soJ•ía ro1ot•matlo, quol' 
'VOluntaria, qum· Obt•igatori<tmonto, SOIU ]ll'Í· Nosso unno,. gastou-se com otilciaos l'Ofor
IDOil'O passa1· por i nspncr.ãn do sande, con· m:tdos 1.102:585$, o ossos g-astos o!cl•nm-so-
dição osm oxprlssa nas nntig~s leis. om JDD3-Jú04 a :!,001:~60$958. 

A do n.gosto do 1852 assim tlispõo. Do A difforcnç> vom a ser por, oonsoquonoia. 
accor,.lo com o !la, nonltum offidal podia do 89S:i8·1~\15ü, o qno já ~ muito do um. 
naquollo tempo SJI' reformado, ainda mesmo nnno paJ'a outro, · · 
quJ o •·oqltorcsl:o, som que autos passasse Na arma•Ía, tl:L-sc a mesma cousa: 11 srn·
por inspocçlio de sande, Do mesmo motlo so opso da rocei ta o despoza do rtnno do !902 
devia pt•oce•dct• actunlmonto, pot•quo a Con· or.1, qnan•.o " reformado>, <lo 490:.2lil$ o 
stltui<;ilo .Rcpuulicana, no sou art. 75, do- (mo.<ll'a>lda) om 1003 - !90·1. o/ora-se n 
clat•a qtto nonhttm omprDgado publico pótlo IJ7i:OOOS, doix:1ndo ver, pot' cuoscguint~, um 
SOl' aposentado som so/l'L'Ol' primeiro lnspo· ttccrmclmo <lo !80:787$000. 
cção dJ sautlo. ora, ~i todos us annos ossos necroscimos. 

Al1l niio so fallou cm nliliht'<lS, O COI'to. 80 reproduzirem, toremos om pouco tempo 
Mas quando mesmo so onton<lcs.!w i] <to tal do gnstat•.onot•ntissima somtna com 11 classe 

diipo>ltlro _não ~.s cnmpt•ohomlo, aquolla, j:\ <los omciaos inactivos, a q1vtl fot•eo.!~montn 
oxiStont.o, lltlO fo1 <lorogada, o a Constituição 1111. do fieM' superior tL dos activos. 
dotot•minl1 9uo .todu a .lei uo antigJ t•ogi· 
mon <fUO nao ti vosso sHlo mvo~ada oonti· O SR. VtcENTEMACH.tno-V. Ex.-e com 
nmtl'i" o1n vigor. Assim os milita1•es nem grande au!Ol'idn<lo-est(, dando força n todas 
elovütm sol' rofot•mados, sotn quo pt•imoit•u ''' nlllt•muçõos IJUO aqui fiz-. · 
fossem ill.lllOCCionados pela l'CSllCÔiint junta 0 SR, ALMP.IDA BARilETO-Niío digo o 
mo~ictt • contral'iO. Estou affirmandu uma Yoi•Jado' O· 

O Sn. VecP.NTI\ MACILIDO- E ou sou 
Jl?.Hlto J•ospo\tador das dlsposiçüls constitu
ctonaos. 

súmonto assim fallo, não só ao Scn~do, como 
ao paiz into/t•o. Ntio costumo usar tb sophis-. 
mas; sou militar, dlgo sempt•o n vor~ndo. 
Fui crendo no;so pt•incipio. 

0 SR. AT.~IElnA ll.\RRr.To-Niíotii'O tempo, 0 Sn. l·IENR!QU" COU1'l"IIO-E' ui P"tt'•lot•, ' Sr. PJ•csldonte, do cstud~r tlotldamonto esta. · " " • " 
quostiTo, rocorJanelu o qno sollro olla tom o Sn. ALIIEIDA BAI!RP.1'0-Mns, Sr. Pro· 
occorJ'ldo, por~uo só hontom, muito tat·do sidonto, 11iio se admiro o soaaelo unlcamonto 
\ltldO ler oo JJial'io da Oo"fl'''·"'o os discursos da olovaçiío do t110S verbas nus Ministorios. 
dos honrados Sonadot·os pelo P.n•anll o polo da GuOJ'l'n o da Marinha: vamos ;ts outt'<IS ro-. 
ltio G1-ando <lo Sul. Fui ol~rlgado a snhit• o partições mlnlstol'!aos o veremos que nol
sómonto ,., noite con~ogm tomr11• alguns las tnmlJom muitas dospozas excessivas se-
aponttunontos. fazem e nem sJmpt•J j n>tlficndns. · 
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. E' assim que no Ministm•io da Just:ça se 
oncontJ•a o s~guinte: •magistrados cm dis· 
ponibilldndo»... · 

com essa classe gastam-se 210:804$000 I 
E isso por que, Sr. Presidente 'I Porque o 
Governo entendo que nTLo elevo aproveitai' 
nenhum desses magistrados para os cargos 
que Vtlgam, ou _que se viio croando. Lança 
mão do gonto IIOI"n e,· po1• tal fôrma, ossa 
verba cresce som pro. 

O Sr\ .. ALnEnTo GoNçALVEs-Os Governos 
dos Estados é que não ·aproveitaram ossos 
magistrados. · 

0 Sn. ALMEIDA BARRETO-Os dos Estados 
o o da União lambem • 

No Minioterio das Relações Exteriores 
gaslam-se com empregados em disponi
bilidade 30:030$ o com extJ•aordinarios 
50:256$000, ' . 
· No Ministorio do. Interior a vm•ba par. 

empregados cxtraOt·dinal'ios é do 44:83,1$000· 
No Ministct•io da Viação lê·so : « despczas 

não classificadas •. 
Niío sei o que vem a ser isso. Sou inuito 

leigo nossos. negocias do Orçamento, razão 
pot• quo desojarirt quo qualquer dos membros 
da Commis ão do Finanças m'o oxpiicasso. 
Essas.despo:ws montam a 923:004$000. 

No Mi n.sterio da Fazenda, a dospoza com 
os <tposontados é do !. 93il:243$000. 

Já vô o Sonatlo que não tl só na classe mi
litar <JUO os inactivos occasion~m dospeodios 
eil:a~gorndos. . · 

Amua no Ministerio da Fazonin.so encon
tra : •Dospozas não clnsJiacadas 18:887$, 
ouro, o 21:721$, papei.» · 

Não SJi, j(t. o disso, o que significa. essa. 
rubric~. 

na ainda outras despozns muito cxtraortli· 
nal'ias, como, por oxnmplo, os ta: «Paga· 
monto ;L vi uva Lisboa por fornecimento do 
podt•as, 520:000$.~ 
. 0 SR. ALTIE!\TO GON~AJ.YEs-lsto V, E>:. 

sabe o que é. 
0 SI\. AUIEIDA -BAR!\ETO-Soi; mas como 

esltL na tabolia mandadtt pelo !l!inisli'O,, o 
pel'tenco uo numero das despozas a que mo 
vonbo t•oforintlo, não posso deixar do citai-~. 

E ainda ho.. muito mais cousas que pa.sso 
cm silencio, como soja a aposontatior•ilt dada 
IL inspoctoros d!t alfandega, pam so no
mearmn outr•os. 

Antes do concluir, St•. Presidente, estas 
enfadonhas oonsitiomçõos ( >lllo <uwiados ), 
devo declarar ao Senado que niio sol como 
foi parar na Commlssão do Mnt•inha o Guerra 
o pL·ojocto sobro a compuisorla, purquanto 
lolu na srnopso dos nossos trabnlitos o se-
guinte: · . 

<Rovo•a o decreto do Govel'no Provisorio 
que cstnbclocou a compuisorln pnm os ofli-

ciacs do cxorcitu o da armada. Ponde. uc 
parecer. Ofiorocido pelo Sr. Vicente ~!a
chado, do!!ols do PrGonchido o triduo regi· 
mental, fur apoiado e a imprimir, a 11 de 
outubro; entrou cm primeira discussão, que 
se .oncm•rou sem debato, ficando a vohç-:io 
admda por falta tio qtto1·ttm, o. 18 do out11bro. 
A 30 fu1 approvado cm primeira discus.>no o 
passou ~ segunda, indo nritos á Commis,üo 
do Constituição, Poderes c Diplomacia e:\ 
do Fmanças.> 

Não se litll:t aqui na Commissão do ~fa-
rinha o Guorm. . 
Al~m tiisio, Sr. Presidente, dou-so um caso 

~x.traordiuario, rola ti vamcntc a este pro
Jecto. 

O original dosappa!'Ccoll o_o autor, quando 
se ~onvcncou do que cllc_ .nao. mais apparo· 
cer1a, otfot•eceu um outro rntmramcnto idon
tico ao primitivo, c osso l'oi enviado á Com
missão de Mat•inha ·o Guerra, em voz de i!• 
áquelias ontms. 

Entendo que cisa Connnissão nada icm 
quo ver com n compulsaria; !JUC o projocto 
relativo a to.l questão dovo ser enviado de 
prolorencia :t Commissão de Constituirão 
Podares o Diplomacia o :i do Finanç:~s, porÍJu·~ 
envolvo alteração do dcspcza c tonl funda
monto om um dispositivo constir.ucional. 
· Todavia a Cummissão do Marinha o GUOl'· 

ra, ronnid:t JlRra· toinar conhocimonto da 
matm•ia constante do prnjecto do Senador· 
polo Paran:i, resolveu ouvir os SI'S, Mi· 
nistros da 1!arinha o da Gucrt•o.. Não lhc.l 
rcmett.,u, porém, o Ol'iginal do pl'ojeci.o, nom 
os documcmos que lho estão ann'cxos. En· 
viou cópias. · 

Por conseguinl.c, 110ço a V. Ex. quo l'O· 
mettn ossos papeis :i Commissiio de· Cvnsti
tulção, Podoros o Diplomacia c 1l do Fi· 
nançns .. 

Era o quo tinha a dizer cm atten(·ão 1ís 
obscrvaçõds pi•oduzldas pelo nobre Senador 
pelo Pnrau:t. · 

O l!h·. Pa•esirlente -Na S!J''"J'.'" 
hn, do facto, um engano. 

o· despacho dtL Mesa foi o seguinte : 
•0 projecto vnn ser· enviado ás Commissõ:•s 

rcuniôns do Conslituiçiio, Po,lores o Diplo
macia, do Finanças o de Marinim o Guerra., 

Na Synopso, este despacho não ostil ·com-· 
pioto. · 

A Mesa não tom nutoJ•idarlo pat•a roth•nr de 
unm Commissão, qualquer quo o!in srja, um 
projecto que lho mtoja afl'octo. Si a Com
missão do MnJ•!nha. o Guor•ra ontondo quo não 
lho compota omittir parocm• sobi'O este pro
jecto, podo roquorm•quo seja enviado a oull'n 
Com missão, o o Sanado t·csolycr:1 subi'<l o~so · 
l'eqnorlmonto. · 
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O S•·· Vicente Mocho do (')
St•, Presitlonto, o discurso do nobre colloga 
QUO ac;ba do sentar·so obl'iga·mo a da1• au 
Sonudo uma ligeit•a explicação. 

;>.;ão mando!, como pat·~co, novo p:•ojocto 
á. Commissão do M;lrinhtc o Guerra; sabendo 
().110 tlnhu. tlcsapJHrccido o antog-mpho·quo 
llnvin aprosontado ;t Mosa do Son\ttlu, na 
occasião cm que submotti á sun conRhlcra('iio 
o rcforirlo projecto, fui convirlailo pul' um 
empt·ogado, crol~J quo o Sr. officliLl d;~ nct!t, 
pm•a tLS~ig·np.l' nm outt•o int;oimmonto igua.l 
;tquello que havia do;app;u•cciúo. 

ch~do niio dovoria set• .~njoito á Càmmlssão do 
~!arinllll o Guerra, mas á do Constituiç~o o 
Porleros dá do Flnan(·as .. 

Requeiro, pois, a V. Ex. quo consulto no 
Son:Ldo si dá o seu assentimento purn quo 
>oja t•omott!Jo a ossns Cummissüe; o pt•ojecto 
qrto está om mou potler. 

O Sn. Pngsmr.mr.-0 St•. Sennuor pel~ 
Pamhyba acaba do rcquerot• quo o projecto 
quo t•ovoga alo! rlc compulso!'la, em voz de 
sol' allocto ;L CommissUo tio Mariulm ó Guerra 
sc,i:tJ•ornottiuo tis .te Constituição, Podot•es e 
Uipiomacia e do Fin:tuças. 

0 Sn. PIRES FERRE!Il.A-E quo já estava 
trnprosso. O S1•, Ph•cs Ferreiro-Peço a 

palavm. 
0 ~R. VICENTE MACIT.\DO-Foi isto O quo 

occort·cu; o, como da dcciuração do honrtdo O Sr. Presi<lente-Niio lla nada 
Se,a.úor que u.cttba do sentttNo podia se in· cm discussão. 
fel'ir truo. tendo ou rlesojo rio qno osso prujoctu o Sn, Pums Ft·:anl·:rM-~' para dar uma 
viesse a debato, apresentei um outro, não 1. - d 
podia, deixar de da!' 11 explicação quo acabo exp tcaçao,afim o encaminhar 11 vubção. 
1!e dm•. O Sn. PRE.~IDE~Tr.- Toma pala'l"m o 

• hom•ado Senador. . 
O l!ir. PireM Fer••eirn-St•. PI'O 

sldonto. \'Ou h o, om satisfação ao compt•o • 
misso q no assumi na ultima sos,ão, l'equm•o: 
urgcnciu. pat•u. :t discnssno do_ projecto ap;•o
Belli,:J.do nessa mosma sessau, pelo illustr,• 
Sonadot· pel!t C;tpital Federal o S1•, Lau1•o 
Sodt•<l. . 

Constlltado, o Sanado concede a ut•goncia. 

<l S•·· Presidente- Vencida a 
urgoacla, vou do novo con;nitar o Sonu.do si 
a matoria é do n:tturoz!l t:ll qno, niiu sondo 
di~cu tldtt immodiatamonto, so to1•naril nul!a 
~do nenhum elfoito. 

Consultado, o Sonado resolve negativa· 
:menta. · 

O 8r. P••esidente- O projecto 
Jlara_ ouj 'discussão o Sanado acaba do con· 
Clotlot• llt'gr·ncia pondo ainda do apoiamonio, 
JUas, em vista da tlocis~o do Senado, consi
<loro·o llp,,iutlo ; o de aecordo com o Rogi
:rnonto, dispcnsud!l a I• discussão, o dat•oi om 
:2• ~a1•a a I• parto da ot•dom do dia do 
amanhit. 

O 1!!11•. Almeldn Dm•reto-Per.o a 
palavra pela ordem. 

O S1•. Pi••es Ferreira-SI'. Pt•o
.~idento, o projecto do que trMa o iilustro 
S••llltdor pela Pa.1•ahyba, sujeito :í Commls
<ão do M11rinha e Gum•t•a, roi l'Omottido aos 
Ministt•os milim1·os, para 'obro alie darem 
opjniii.o. 

N;io parece razoaYel que se murlo nosto 
momento do Commissüo, antes do chegarem 
as in tõrmaçüos tios- iilustros o rl ignus admi
nistt•adot•cs das past1ts da Marinha o tla 
Gtlel·t·a.. 

Era apcnos o rtuotinlm a dizer. 

O S1•. Almeidn Bort,eto ()leia 
o!'deur)- Sr. Pt•osidonto, o honradoS madot• 
quo acaba do sontar-so diz quo ~ oocossario 
que OSJlOl'Omos as iufoJ•macüos poJ!das,,, 

O Sn. PmEs FEnRr.mA-Digo que não mo 
.paroco justo ; entretanto, o Senado. rosolYa 
como cntondot'. 

0 SR. A!,l!EIDA B.\Rl\ETO -.,, 'aos Srs. 
Ministros. , 

icu declaro an hom•ado Sanador quo, si o 
St•. Ministro da Guorra quize11:10 dar satis
fação ao Senado, jll dovil1 ter mandado das 
informações t•oquoridas, pO!'quo osso podido 
toi feito no tlia 9 do agosto, o, portnoto, ha 
mais tio um mez.. · . 

' 
0 Sa. PIRES · FERREIRA - Os honrados 

Ministros niio so ocoupam somente com osso' 
. o !!!Ir. Almeida· Barreto_ Sr. serviço ; toam out1•as mat.ot•ias mais m•gon. 

Presldonto,jll demonstro! quo o projecto apl'O· tesa rosolvm•, como V' Ex. snbo, 

() Sn, PRESIDENTE-Tom iL palavra O Sr, 
Senador, . 

s~utndo polo !Ilustre Sonntior Viconto MI\· O Sn. AI,MEIDA BARRETo-Não .tendo vin-

1 

do essas informações doutro do pt•azo .i•L 
citado, peco a v. B~. quo submctta á consi·· 

1 
(') Esta dhcur~o tttio foil'OYhitO ltOio Ol'll.dor, act•aoüo do Senado o 1110lll'Oqnoi·lmcnto. 

·. 
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O lilr. BeU'oa•t Vleira sento-se de Marinha o Gum•t•a precisava discutll-o 
obrigado a dat· o motii'O por que vota cuntt•a sufficientomonto apparolhada, . 
o roquorimonto do honrado Senador pela Nad:t mais na\ut·al, portanto, do quo olla 
Parahyba. . · p ;disso, ao; Ministros das duas pastas milita· 

Niio comprohonde que assumpto que se t•os, instr·ucçõos, dados o inl'urmaçõos <iUO 
prendo intirnaruonto á logisla\·ão militar não cunslit.uissom olomonl; para osso estudo, do 
soja submoctirlo ao oxame c ao estudo da mudo a se fazor um tralmlhu quo hat•rlfoni· 
Commiss'w do Marinha o Guerra, o, impor- zasso a compulsoria com os interesses do 
tando nbso o roquorimonto do honrttdo .Tbosour·o. 
Sonadot', no":t·lho o sou voto. A' excepção,. diz o oradoto, dos roprosonhn· 
Rospondo~do a um aparte do honrado Se- da Par·tdtyha o do·Rio Grande do ~ui, os do· 

n~dor poln Parahyba, que vê no caso um~ mais membt•us dtt Commissão concor·,J~rnm 
Jlrotolu~iiu, o ot•ndot• diz que qssa argui~iio com os;o alviet•o. 
o obr·iga ti uma explicação. Assim proccdondo, a maioria do;Commls-

Advor·tido pelo Sr. Prosidonto do quo o sfto oboJccou aos procodontos da Custt e 
requerimento uiio ostnvtt om discussito, o foi-o muito do accordo com disposição do sott 
orad.,r pondera quo a oxpiicaçti.o •1uo r.cm a ltegimonto. 
dar ll do cm·actor pessoal o rosct·va-so Jlni·a _(.)nem .~ssim procedo, ox~lama o. ot•ador, 
fazei-a, apenas seja votado o t•oquerlmento, ouo tom tntutt.os pr·otelulot·tos o mm to rno-
obedoconJo assim ~ ohso,·vaçi\o da.Mc.Ja. l!U.< o do litzer· pilherias, como aprouvo c"n· 

, . sidot•ar o bunt'<luo Senador pelo Rio Graodo. 
OS~: PRESIDP.~Tr.-Patmtlta ,v. E.•:. quo do Sul, palavr•a.< que o oradot· lamenta r.er 

ll!o dr~~~ quo o rocruorimenlo 3"0 o,t,, cm partido de lali!os tão cholos _do graviu<~do e 
drscussao. em uot t•ecinto tio cot·pm·~çao tno elevada, 

O Su. Bgr.FoRT Vrr.mA-Eu já doclaroi a qmmto ll o Sooàdo ela Ropublicn. 
V. Ex. quo, doanto do aparto do bum•ado 
Sonadot• p.tlo · Par·am\, ""mo vejo forçado a 
tuna. uxpliea(;üo. übe.leço. comtüthJ, tt V. Ex. 
o dosdo Jl peço !L paltt vrn,, · 

·Posto a votJs, é rejeitado. o requct·i· 
monto do Sr. Almoi,!a Bart•eto. 

O !!i! r. Vicente :llachado-Po~o 
a palavt•a, 

O Sr. Vicente 1\larhudo (·)
Sr. Pt•esirlonto, eu havi~ pctlido a palavra 
para on~iar um t•equor•tmoutu ~ Musa, o, 
c"mo ostnmos arn.ra no oxpodtouto, vott 
fazoi·O. 

Não o farei, por6m, som primeiro rospon· 
dor al•um;" ubset•vaçõos feitas pelu hont•;,do 

" o Sunador polu Mt~t•anhno. 
Eu não mallral'Ji de m01lo nrgum a hou· 

O SR. Pur.sror.NTr.-Quom osit\ com a 
lavra ó u St•, Sonadot• lloll'ort Vieira. 

pu- rada Cumrn!sinu do ~lttrinha o Guet•t•tt. Na 
ultim, vnz quo aqui uccupci tt t ihun:~, re
ch.moi' o ostuuu do pt•ojoc&o por pttrCe da 

O !!ilr. Belf'ol't Vieia·n diz que Comruissüo o q•to ollo viosso n. debrLto., fun: 
não contwa occnpttr·SO do mtlfarla•lo pro· dando· mo nm mor.ivos do ortlem super·to•·-e 
jooto "P''""entado p 1io honl'lrlo·sonarlot• pelo que. uó; jtl osr.ttmos om prorogaçno; datt'li n. 
Parao:l.; ma.i a i::8o ú ol.ll'ig:.ulo poto quo um poucos tUa; onl!Bl'l'U.·So o (Jongrossv No~CJIIOitl 
:apat•te drlcitu•"u ha ported o illustJ•o ropr··· 0 011 achava qno niio dnvia pass "' •les~a 
scntan&o da Par.dtybtL, e polo ''"e soubJ. ao plt'a our.ra sossti.o logislati·ra o .rstrulo do tao 

·chegar hoj1 a esta Cas:t, so havi~ duo aqui 1nomJntuso :cssrunpco. 
om rol1çiio ao assumpto que se .lob tto, lltl Pa ·:c horn osclut•ecer o Sonarlo sobt•o a no· 
sossão do sablo:ulo,á qual n tO compareceu por cossiu11,Jo itnluo.liltltt da discllsSlo <lo pro· 
motivo de força m.tiot•. . jJctu put• mirn tpr·os.;umdJ, no •nuo p LS!ldo 

Explica qurJ, qu:1odo pol~ pt•imeit·~ Yoz so ~·I ui 11 sr. p1•,;;i,J.mco, uns apanbattos do. 
discutiu o pt•.,joct•J no seio rta Oorurnls.ã H lo Mm~ 11 , 1dk Militar·, pu 'J!ica lo annn1Ll•nou~o 
Mat•inlut o Guor•t•a, foz sencit• nos .<OilS lllu;. polo D··pararn lOtJ dos Nogocio; d1 G<lOl'l'a, 
tJ·e~cotlo~rLS que, antes do qllaiqlloy l'ilSO· Foi ls~uquo fiz; ·iLbstivo·mo d3 qllaltJUOr 
luçao, lndopondente du ponto do vtst~ d~ Nclatn 1çiio q•tJ pad3sso do algttrn .m;•lo 
const!tuclonllldado ou niio do tnosmo pro· tor•it• a s .soJpC!bilUado da honr~<ia Com-
jQoto, OILbia ser oxamin~do pJt' outt•a midiii, do M>rirba o Uuerra. · 
Commlsstio; ú. uo Mat•tnlta· o Gum·a so im· 8' vm•rlalo quo a s do agosto, qu.1ndo 
punha o d .'vot• do' o;tu~lat: o .ISSilmpto da aqui foi 11 pt•osJn~~lo otn plo:w _Seu tlo O 
compuisJrla, ou. peltl laoo da obr•tgat Jrlo· p~t·ocor·roq rtot•lmonco da ComrntsJaJ do Ma· 
dada da luspocçtto do saudo, ou do alat•ga· t•mha 0 Guerra pat•a. qus fossem ouvidos os 
monto !lo limito .la !Jado. • . ' · · 

E, cstan•lo emjo~o um oaso do t[o gravo 
lntal'osso dWl ola;sos arm·~das, a Commis.;[o ·.(·) Esto dlscm•ao nrio foii'O"isto tlolo orador" 
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~llnist.ros militares, pedi a paltLVJ'a o achai 
quo a eolução ora desastrosa, porq11o, da 
loitm•a dos tormos do )JarecoJ•, so loforia <JUe 
a.. Commi~;Sílo quoi•ia ou v h' n. opinlfi.o do~s1 s 
~!inistJ•os a rospoito da con.,titncionBlitlndo 
ou lncon>titucionalidada do projecto. 

0 Sn, BELFORT VIEIRA d~ um apal'f,a. 
0 Slt. Fr.r.lPPE Scru!JDT·- A ComJlliSSUO 

nllo consultou sobre a collsti&ucionalldndo on 
inconsl.itnclonnlid·tde do pt•ojocto, mas siJn 
sobro assumplos muito dillorentcs. 

O SR. V1cE~Tr. ~1.\Cl!Aoo-Mas a const!ll.~ 
da Commissno 110 1!urinha a Guorra tlinto 
cabe á questão da con.;•.ituclonalidaua ou in· 
constitucionalidado, como 11 tod~s as oul.t•as, 
,. isto, Pl'lflcipalmonto, pmp1a o pal'OCOl' da 
Commissüo ostll os cri pto em ter• mos gm•ltOs 
e não pede informações do ordom adminis
tt•:cliva c, ;;im, informações sobra o pro· 
jecto, 

O Sn. Prnrs l'Jmnr.raA dú um aparte. 
0 Sn. VICENTE 11.\CI!.\IlO- Esta quost~o, 

porém, vae sor• liljuidnda pela lntorvonção 
do homado o illustro ropresonttLlllC do llio 
llrandodo Sul, mombr•o da uwsma Commls
,;w, quo fui lambem quem disse qtwlqueo· 
cousa cm relação d Commiss;o do ~!uJ•inha a 
Gnorra, o que tlou om rosultJtdo a reclama· 
ção <,O um ontrJ membJ•o da r•ofm•ida Com· 
missão. 

O Sn. Jvr.ro FROTA- PóJo rapetll• n )ln· 
~la vr;t. 

O SR. V1c~Nl'E 1IACI1ADO- V. Jlx. achou 
~illioJ•ict a sulução. Quanto :t ·nlim, con· 
1\!s~o q ua nü.o dis~B isso. , 

S1•. Presidente, vim á tribuna propritt· 
l)Wnt.o Jlam lilzor um. requerimento o v~u 
lltzol·o j4, po1:quo rocato que no tlm tia ses mo 
não lm.ji\ n umoN paru. so1• votado, . · 
. V. Ex, devo oslat• lembrado que,rtu~nuo 

foi post.o OIU •IJScuss;io o projJcto, que vaio 
da L'amu!'a dos Dopur.ados, o· trata da ax· 
lJnfs:io lle -cstt11tngeiros, cu quiz l'aquor•oL' 
o. adiamon to tio. di,cuss[o, pat'OL aprosou tal' 
emendas, para <liscuth• o Jll'o.iocto o não 
Jl.ui\o litzul·o porquo niio havia nu muro. 

Pelo ·noglmuur.o ou posso fuzot• osso l'O· 
qum·imonto ou o1u :;• discussiio, no momonto 
om quo w · annunciltl' o dob:1to ·do pr•ojocto, 
.Ju na pi·imoí l'U. pnt•tc ••• 

O Sn. PnE•IDI~NTii ..;.. Mas nico ·so ·o poderá 
vota!' siniio mt occasiüo opportuna. · 

O Sn. VrCENl'E MAcuAno,....Mas possu podh• 
altornQão dtt ordem do dili na pt•lmait•:• 
}lnrte ... 

0 Sn. PRESIDENTE-V. Ex, p6da t•oquerm• 
lll'goncin para sor• dlscnUrlo o projecto lm· 
rncdlat~monto. · 

O Sn. VrcENTE MACI!ADO- E11 n[o qum•o 
requoror Ul'•oncia Jmt•a SOl' discutido o prO· 
jacto ; qnm•g o adinmcnlo da discussão. 

O Sn. PnESIDENTE -Mas, deslo'quo 'lUOl' 
intm•J•ompor a ol:,lom do dia, só po1• .meio de 
roqum•imonto, · 
' 0 SR, V!CEI\T" MACHADO - Eu nilo quero 
intoJ•romper o..ordom do dia.· V. Ex. não 
m~ compt•ollendon, Eu quoro pedi!• o adin
mooto da discussilo do projecto. Po:loria l'a· 
zel·O, repito, ou quando o proj~cto {!Jsso subo 
moltido :L dobal,c on na primon•a parto ..• 

O Sn. PuESIDE:-ITE- Só na.occasião Olll 
que f<Jt' o projecto suiJmoti,ido a debato. 

0 Sn. Vrc<.NTE MMII,\Do-Si assim ·é, OU 
me subordino o, mt occasião oppot•tuna, faJ•oi 
o roquerlmonto, podimlo ao S?natlo tjua con· 
stitua nnmCl'O llí\m de que SOJ1. cllo votado; 
po;s que, com f1:anqueza, desejo np1·asontar 
emendas ao pl'OJecto. · · · 

E' verdade, Sr. PJ•osidontc, q'io ·o projecto 
tovo o inJ.Or.~&icio devido-tro~ dias fóra da 
01;dom do dia-mas confesso que nito tive 
tempo para oscrulal·o, par;t pt•Pp:irM' as· 
emendas que quer•o aprcsontaJ', · 

Assim 81•. Presidente, 11 minha pi•asonçli' 
na tribt;na limita-se a isto a fica desde j~ 
foito o l'Jqum•imonto quo V. Et·... subm.~t· 
tcrt\ 1\ considm•ação do Sonado.. M oc~a.srno 
cm que fot' u.nnunci:tdo o debato ti? prOJOcto, 

O St•. Pt•e,.;lclente-Qneira V. Ex. 
oppol'tnnainouto mandar por escr•Jpto o re· 
querimonto. 

O Sr .• lnllo Fr•ota (•)- Sr'.· Pro· 
sidonto, a compulsor·ia, final,m,ento, vae nos 
oul'i~anrlo a ontr•a: om ac!.lVldade, om vez 
do rol'ot•ma. · 

~u recordo ao ScnJtdo que quando .entrou 
am l• discussão o projecto do tllU.<tro Sena
dor pelo P<trauá, tmlttndo dosto assumpto, 
doei L!'ei ci~J·a o torminantomooto que esta· 
t•ia sompl'a presento parntllzor•numm•J, mas 
uão pat·a votar a rosporto do somollmnto 
projJcto, pOl'.]UO ootondo que cllo Pó.da !nlo· 
l'OSS11l'·mo, favorecendo· mo ou Pl'OJUdtcan · 
tio-mo. ., · . 
Nost~ disposição !.inha-mo _ consorvado 

qnandu, nu. reunião da Commlssao do Ma;·!· 
nhu o GuOl'J',\, o illustl'O S01111do~ p3ln.Pal'a• 
[lyba, quo ;o t.inha compromattrdo com, os 
S1•s. Son~doros po1• S. Paulo, o Parann a 
uprosontar quanto antes o pal·ccat•, S.· ~;x. 
upr.Jsonton um pr·ojocto dliToron~odo quo o 
quo tinha do ontmr em dlscua;ao, 

---
(•) gato di!C~"~ nüo fo! mlstfpo!o orador .•... 
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A maioria· da Commisslio, pot•tlm, cnt.1n· Commbs;ios: que ciuev membros da Consti" 
··dou que devia a t•ospoito sot· ouvido o Go· ·tuinto thzot•om uma consulttL ao Governo 
vorno, i'azcn_do ou então aos meu~ collogas sobt•o a constitucional!dado dn compu!sot•ia· 
de Commissao a Hogumto pondorar;ao: podia pat•eccr umtl pilhm•ia. · 

Lombronto·nos quo nós cinco fizemos parto 0 SI!, vw,~:<w: ~!.\CIIADO _v. Ex. osllt 
-da Constituinte o quo o Governo pódc consi· . t 
t!emr uma p!lhorla esse nosso desejo do Insis indo sobro uma cous:1 que nf1o so 
ouvll·o a respeito. dmt. · 

o Sn. D8LI•',JI\T Vmm.t _Não se tl'atan O Sn. Pmt-:s l'l·:rra~-:m.t -V. Ex. coinprc· 
elo ouvil·o sobre a constitucionalidade ou hondo que não potlia ser noss:J intuito pilhe-
não do pt•ojccto, riar com o Govol'no. 

O Sn. VlCEN'rE MAcmno-Sim; trat.~va-so O Srr •. JuLIO FJ\OT.\-Como militar, Sr. Pl'C· 
do ou vil-o acerca da convenioncia ou não do sidonte, insi;to .om declarar que não to· 
projócto, marei parte na vota•;iio do pt•ojocto senão 

o Srr, Juuo FROTA-Logo que n maiot•ia pat•a fazot• numet•o, pois que entendo rtuo o. 
ela. commi>Bão .de!ilJm•ou ouvit• 0 Governo, loi nos intorossa, apl'OI'oit,:lndo-nos ou pro· 
rctit•ci-mc, o do que so tL•atou, dopois,n1io jndic~thlo-nos. · 
soi. Era o quo tinlm a. ui1.0l', (.1/llilo ''""' ~ . 

. O que so discutiu no SJio da CommiBsão m11ilo """'.) 
l'o.i a constitucionalidatlo do project•J. Rc· 
COl'uo-me . atO quo lembrai aos mmll illus· 
trcs collog<~s quo consultassem os classicos e 
ahi vot•iam quo ha mnita diiTot•onço. cntt•o 
aposcntadot•ia, jubilação o rororma. 

Torn·o ·o. lom'hrar. quo desde o começo 
dccltn•ei quo não tomat•ia parte na votação 
do projecto.',', · 

O Sr. .. ilor.FORT Vmm,,- 1las V. Ex. pt·o· 
.JlOZ ml)a omondtl, 

:o Srr, JCLIO FROTA - Pct•diio ; apt•csen• 
tci aos nobt•os collogas 11 minuta de uma 
emenda, que f.OIIeria sm• apt•escnt~dtl, no 
caso do vencer 11 incon~titucionalidaúo da lei. 

O Srr. BEr.ForrT V mm A- Et'll o caso do 
accoittn• a rcvoga~[o do decreto sobt'tl ~~ 
compulsorin ;. 

O Sit. JULIO. FitOTA ..,.. Lembrei !J.UC, caso 
o Senado resolvesse que a lei em inconsti· 
-tucional, podia ser apt•csontada uma omonJa 
no scn&itlo Lia minuta que n~ occttsião otro-
rcci tt Curo missão, · 

·. '. 

O Sa. llELt'ORT VmmA- Em relação ús 
.quotas. 

ORDE)l DO Df.\ 

Votn.~·ão om 3:1. discu3,iio da. p1•oposiç~o ~ln.. 
Cilmnro. dos Doputadus n. üB, de 1003, auto' 
rizamio o Presidente d'l Republica a pag:1r· 
ao Dr. Ah'llt'o Morcu•a do Barros Ollvoira 
Lima os sous ordenados de magistrado cm 
disponibilidade, abl'indo o nocos.sario ct•odito. 

Posco a votos, a appromdo om oscrutinio 
socroco pot• 2•1 votos c.mtt•a 9, o suustitutiro 
approrado cm 2·' discussão. 

E' a pt•oposição, asoiln emendada, o.~optn- · 
da c ·\'ao sot· devolvida áquolla CiLIUlLL'tl indo 
antes t\ Commis.ilio do Redacção, 

Votação cm2' di.>cuss'w da proposição Lia 
Camtn'l!. .dos Daputudos n. 05, .Jo 1903, 
au~orizalldO · o Presidente da 1\opublica a 
concodot• um anno de licença, com ordonarlo, 
ao tolographista uo 4• clttsso dtl 1\epa~•ciçiio 
Gemi dos Tulogt•apllos, .Tuão Bap&ista Co· 
tt•im Aranha, Jltll'a tratat' dfJ stm saudo, 
ando lho convier. 0 Srt, ,JULIO FROTA- Mal atO ent[o não 

se cogltwa dus dosrJozns quo so raziam com 
os roformudus, porque assas dospozas con· Posto a v~tos O nppt•ovtl1o o artigo nnico 
stmn uos orçamentos o dos l'elatot•ios. cm esct•utut•to soct•oto por 24 ,·otos contl':t. 9. 

'Põssado algum tempo, foi que o nobro E' a pt•opos.ção adoptada c palia p·wa :l" 
St\lladot• polo PM•antl, tratando da constitu-· discussao. 
cionallúado on. inco~stitucionniidade d:1 lo!, Votõçiio om 2• discuss'io do pt·ojcctn elo So· 

·O rcsponúondo,: creiO, ao St'. Sonmlor, pelo nndo, n, 27, do 1809, pormittindo 11 oxlt•no· 
Plauhy, po.•guntou Sl ha;ia conl'onioncta cm çtlo o vendo., nn Capitn.l Federai o sois vozJ.s 
rofot•mnl'-So 11 lo!, c S. bx .. con~o:dou. . {tOt' somam1, de Iotorllta ostauuao.l, 

Depois que so mutlou a·sttuaçno do consti- , -. 
·tucionalldrido'·oll não pm•a convcnioncia, fui . I osto a votos, O t•cjottado o art. 1' do pro· 
q uc ao trtl tou de dospozus. A ta on tlio só so Joot~ · . • 
.tt•ntava da constitucionalidade da lcl. Ftca preJudicado o ~rt. -~· 

Mas, Sr. Prosidonto, o mau fim, vindo d Votaç[o cm discussiio unica do ~arocor, 
tribuna, foi t•opotit• o que disso por•ante as n. 138, de 1903, da Commissiío do Fmauçns, 

•• 
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opinando quo soja inclofol'ida a potir,ilo em 
quo Arthcn• do Carvalho Mot•oirn, Sccrotarlo 
do Logação rtposontado, podo que soja o Go· 
vorno autut•izado a doclltJ•at• som oll'oito o 
clocroto quo o uposontou, afim do sm• road
mittido uo quadro do corpo dip1omatico. 

Posta a votos, d approvada a conclusão do 
parCCOl', 

CREDITO PAHA PAG.AMBNTO DE GR.ATlFlOAQ:\0 
DE\'IDA AO CURADOR DAS l\IASS,\S FJ\LLJDAS, 
D.\CIIARE!, LU!Z TEIXEIJtA DE DAllllOS JU• 
·NiuR 

Entra. em 3• discussão a proposição da 
Canmra dos Dopuhdos, n. 1110, elo !il03, rtutu· 
l'iz:tndo o Prosiclonto <ht Rrpublcca a ab1•il• 
ao lo!ini,lot•iu .da Justiça o Nogocius lnto· 
rlol'os u cJ•oclito oxtJ•aorJimrio do 1:090$322, 
pu.ru. ocCOl'I'OI' ao pagu.mnuto da graciflcuçii.LJ 
devida ao cut•aduJ' das massas ttLliidllS, ba· 
chat•oi Luiz Tuixcira do Bac c·os Juni •1\ no 
pol'iodo do 25 do agosto n :11 do dezembro 
de !9U2. 
Nin~uom pedindo a p:~1~1·ra, oncorra·so a 

dlscu~s~o. 

Posta " votos, O appro vadaa JIJ'Ojlosição ; 
o, sunclo adoptada, vno sor submcttid:t ~ 
sanc~ii.o pt•osiduocial. 

BXPULSÃO DE ESTI\A~'GE!ROS 

para acu,!it• lls populações, roduzidllS li. mlso. 
ria pola soccn quo fl11gola os sot•tõos do lU·. · 
guns Es mdos do Norte, abrindo para tal tlm 
os croditos supplomontaJ•os quo forem pro· 
cisos; 

Discussão unicn do pa··ecor n. 130, do 1903, 
da Commissiio do Constituição, Podm•cs e ·' 
Diplomacirt, opinando pela cvncossíio da Ji. 
conça >olicitada polo 81• •• SonadoJ' Pn• s do 
Carvalho, ntú o fim du. actua.l pt'Ol'ogaç·ii'o das 
sussõos do Cong ·osso Nacional ; 

Discussão uuica do plll'eoot· n. !40; do 1903, 
da Commi siio de .Coustituiç~o, · Poderes o 
Diplonmci:~, op nando pala couco,são da ll· · 
conça solicit!Lda p.olo Sr, Senador Josa Bar· 
ll'Wdo, ató o fim da rtctual pJ•orogllQiio das 
sossõos do Congrosso Nacional •. 

Discussão unica do ]lal'ocor n. 141, do 1003, 
ela Commissiw do Constir.uição. Podoros c 
Dip:omacia, opinando poJa concessão da Ji
conç:t solicitutla pJio SJ•, Son:ttlot• Gunstan· . 
tino NOI'Y; 

3• discussão da prJposicüo da Camara dos 
Dopfftndos, n. 40, do 1903, autorizando o 
Prosiuonto da Republica a :• bl'ir o <~J•odlto do 
1. 041 :O:l7$572, s 1 pplotnontar ~ verba do 
n. 3·! do urr.. 25 da loi n. Oõ7, do 30 do d ,_ 
zombro .to 1902, pac•n. attondor ao pllga
monl.o do clespezas otroctua•las pelo . ~1inis·, 
torio da Mariulia, P•Jlus rubt•lcas-Muniçõos 
Navaos-o- Mate!'lal do Construcção rfa
val ; 

Enti•a om 3• discussão, com o SJJbstitutivo 3• discussão da pl'oposlçã0 ela Gamara dos 
approv11clu om ~·. a prnpusiç[o da Gamara Doput.a .os, n. 83, do 1903. autoriz:tndo o 
dos Doputaclos, n. 2, do l!J03, J•ogulando a Prosiclento da Ropuhlica 11 isentar dos di
oxpulsãu de usll'~tngch·os, do parte ou do toclo c·.citus .do impv1·trtçiiu o maturial que fot' 

-o torl'itol'io nacional. importudo pola Intondoncia Municl}lal de 
Pul'Go Alo~ro, c~tpl tal .lo gst:ul•> do Rio 

O Sr. ''lcente i\lnchndo- Gr:mdu do Sul, pat'" abastocimonto do agua, 
Sr. Pr,•oíúento, t•cquoí•·o 11 V. r:x. so digno bom C•nno 0 material m •t:tllico d~stinado 1!. 
eonsuitiLt' o Sonadv se consonto no ad'iamonto t•ado uo o.<goto, fl 0 qcw J',t• nocossario pat•a o 
da tllscus;iio p,r •18 hora;, serviço 'do illumin:~çiiJ olocr.rlcil d:t musma 

Posto rt 1•otos, 6 appt•ovudo o requeri- cid"do; 
monto. 3• ~iscussiío cl:t proposiçiio da Cam·tJ'a.dos 

Fica 1diada a discussão d:t proposição. Doputllclos, n. OH. du I90:l,llni.ot•i•.anclo o PI'O· 
sidcnte da Ropabllmt a lsontac• do direitos do 

O Iii••. PJ'elildente-llsttL esgottc.da importtwiíu o nmtorlal· quo for: impot•tndo · 
a mallll'ia tlit Ol'aem elo <lia. pela CaJnac•a M1miclpal do Nova Ft•lburgo, . 

Dat•ei "pal.wru aos St•s, Sonadot'U' que a cidttdo do J(Stadu do Rio <lo Janeiro, plll'a o 
quoit•am Pltl'lt assumpto do cxpodionto. nbastoclmonto ilo agua, bom como o matorlal· 
(Pausa.) · motall•co clostlnado tL rildo dó o.<goto o·o quo 

Nlnguom poellndo a palavm, vou lovantat• foc• nocossat·lo pt~l'll o sorviçJ do illumlnaçiio 
a sossito, designando par:1 orclom do di~ da oloctt•lca da mesma c1dado. 
~ossão seguinte: • • Lovanta-so a sossiio 11 i llot•n o 45 minutos 

· 2• discussão elo pt•ojccto elo Senado, n. 21, do. tal'\lO, 
.do 1003, autot•izunclo o Poclo1' Exooutlvo ·a· 
closponclm•, pela vorba •Soccot•ros Publicas• 
do. Ot•oamomo ào Mlnlstorlo ela Justiça o No· 
!!!~elo~ Intorloros, as quanM~ nccossat•lns 

' 
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Presidoncia dos S''·'· A({ouso Pen1111 (P!·e.<i
dente ), Pi!llteii'O Unclwdo ( Vico-P ,•esi<lente), 
J. Catuuda (I' See!"elal'io) e .·1/úei·(o Gon
çaluos (2° ScCi'Ctlfrio), 

Autorizando o Prosidonto da Ropublica u. 
abJ•il• au Ministm•io da .Justi~u. o Negocias 
Interiores· o cJ•odito oxt<'llül'Jlillltrio do 100:000$ 
p:tra u.ttondor ao pagamento de ucspozus 
oloítoruos.- A' Commts>iio de Finanças. 

Doclamn•lo quo gozt~rão da ft•anquia po~
tai a cot•t•ospon.toncht o a Revi.<ta da Lig:L 

A' moia lto!•a depois do muio·<lia auo·o·so a Na1·nl Bmzilcit':t, - A' Commissiio tlc Fi· 
sessão a quo concort•om os St·s. Sonudot·cs nnnç:ts, 
Pinheiro Machado, J. Catun•la, A1bm•to Gun- Au!opizando 0 Po•osidoutc th Ropuuiica :o 
çalvos, Hont•i<fUO Coutinho, Costa AZO\'CUO, u.lJrir 'LO Ministorio das Roiaçõos Extorim'O!· 
Jonatlms Pod••os:t, Justo Chm·mont, Gomos u rroJito ospocitd do 100:000$. ouro, p:u·a o 
do Castro, BJlfut•t Vioit•a, Bonodicto Leito, mesmo fim do quo foi autoriz~úo p3ln !le
Plt•os Fo ·rolra, Noguoira Par:JUaguá, Nu· croto n. 977, do :J do janoil'u do !903. - A' 
guoit•a Accioi)'. J.,iio Col'dcio·o, Foo·roira Commissão do Finanças. 
Chaves, Almeida 8at•t•oto, Almt·o Mach:~do, 
Rosa o Silva, Sigismundo Gonçalves, Ma· Vedando tto Conselho Municipal !lo Dis· 
noel Duat•to, B. do ~lendonçu. Sobrinho, tl'ic•o Forlot•al inserit• nos seus ot•çamonto.~ 
Olympio Campos, Caolho 0 Campos, Vil·g1Uo quaosquot• •tispositivns não t•oforontcs:! fi
Du.mazio, Mu.rtind Tol'I'C~, Lu.m•o Sudr~, Vaz xu.~.;ão Ua. dc~peztt o d.n. rccoittL o :.t ~~~.·r·cca
do Moliu,Fl'aucisco Giycorio, Urbano do Gou- dação doota, o d:mdo outras pt•o,·idonctas.
vau, .Joaquim do Souza, Rodt•iguos Jardim, A' Commi>süo do .Justiça o Logblação. 
:Motdio, Vicente Maclndo, Gu>tuvo Richard, Otneio do I" Soct•otario do Consolho Motni· 
Feiippo Scbm!Jt o .Julio Frota (3U). cip:tl do Districto P'oJoral, do l·l dJ coro•onte 

Deixam do comparocol' com causa pnt·li· moz, cnmmun'caudo que· aquclio Cor's"lho 
cipada os St•s. Nilo Poçanlm, Const<cntino approvou uomt in•licaçiio, apresentada pulo 
Nc<·y, p11.,0 do Ctll'I'ILliW, Mttnuol Bamt:<, St•. intondonto Oliveira Coelho, para qun se 
Aivat•o Mendns, Jo<l! B ll'UILJ'do, Pedo•o Velho, o/Jicio ao Congt·~;su Nacional sobt•o a neces·. 
Gama ·o Molio, Herculano Bandoim, Mat•tinho si ,ad<J do transl'crit• d<t Unit\o pttJ't~ a Munici

·Garcoz, Artlmr Rios, Ruy Barbosa, Ciotu paiidado a cobr •nça o arrecadação tlus im· 
Nunes, Siquoit•a Lima, Barata ltiuoiro, Tho· postos <lo ll' msmis·no de pt•opt•i ·dado e de 
mttz Do! fino, Buono Bt•andão, Folici:tno Penna, inJustz>l!ts e prollssõos, que são do n •tu reza 
LuP"S Chaves, Alft•udo E!ii;, ·JotliJnim Mut·- put•amonto municip:ll.- A's Commissõos de 
tlnilo, .1 . Azorudo, Bmzilio ria Luz, Horcllio i1inanças o do Just\J;a e Legislação. 
Luz o. Ramiro Bat•cciio.~ (25). · . Otllciu do mesmo l' Secretario o d:•la, 

comnlllnic:tn<lo que o Conselho Municipal 
E' liJ!a, posta em discussão e sJm <Iobato approvuu uma indicaçiio, apt•osen<.:ula JIOio 

. approntltl a acta da sossfio anterior. sr. intendente Oiivcim Coelho. pat•a que se 
offit!io o.o Cung1•os-.o Nacional sobro a. noces-

0 Sr. l' Sec1•etal"io <ht conh do siuade do so unifica!' o sot'l'iço s:tnlt~rio, 
seguinte ficando ello a cat'gü· dtt Municipalidade ou 

que, poio menos, " União. custeio, pela vct·b~ 
dostinad.• ll Policia, o. serviço do NucrutOJ'IO. EXPEDIENTE 

Sete officios do Jo Soct·e~at•io da Camar11 
dos Deputados, do i•l ·do cor,·onto moz. l'O· 
motton([o as seguintes proposições da mesma 
Camllt•a: 
. Doolal'ando que gosat•tL ua thtnquia jlost.al 
a .Rouista da Suclmlu.do do Molllcina o Cil•uJ•gitt 
do Rio do Janell'o,- A' Comonissão do l'i· 
nanças;· . 

- A's Coonmissões de Stuulc Publlm1 o de 
Justiça. o Lugislnçã.o, 

. . 
O~··· 2° Sec••etna•lo lC c vu.c a. 

imprimiz> p:1rt1 oun•ar ntt ordem dos tralm· 
lhos o suguiuto 

PAR~CER 

N. !51-1903 
Fixanuo " dnspoza do Miuisbo•io d11 Guorm 

~ara o oxorclclo do 1004.- A' Commlssiio tio A pt•oposlçiio n. 106, do 1903, da Camat•a. 
ioanças. dos Deputados, autut•iza o Presidente da' !te· 
Declarando que gosal'iio da fran<[Uia postal publica a conceder ao p '9 'ur<~tlot• d11 Repu· 

a cort•ospondencia o a Reuista da Sociedade blica, Dt•. Carius Boo•;:us Monto!t•o, sois me
do Geographla do Rio de Janell'o.- A' Com· zos do iioonça. com todos os voncimontü s,. · 
.mlllsão uo Flnancas. pam t1•atar do sua saudo onda lito oonvlor, . 

Senado V: 11 IS 
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A Commissito do Finanças, considcranrlo 
. jnstlftcndo, o_podirlo, opina pela approvação 
da propos1çao. 

Snl!1 elas Commissõo.s, J,j rio sotomiJl'O do 
IOD:l.-Sigismr<ndo Gonça/0!,<1 pro Pi'Osidento 

·c Rolatot•-Ju.<lo Oltel'mont,-.1/vw•o .1/acltado. 
-.Benadiclo Leítc.-J, Joaquim de· Sotr.:a.
Vice»lc Mac/lado, eomro<tl'icc>1lo iJ.nanto aos 

\voncimon tos in togl\~os, ' 

.. )litQJ'OSfÇÃO D.\. C~\JJARA DOS PEPl''rADOS, 
N, .III~, DI~ 100~, .I QI'E S" JtEflmE O P.l· 
RECI!:R SOl'.ll.l\. 

O Congl'esao Nacional resolvo: 

gada dada a um cid~diio quo quor cstab~locoi• 
um banco om ~!anáos, com o expila! do 
tPos mi! contos. : , . . . . . 

1\llo sei qü~es as condiçõcj cm que e>sc 
l1:tnco funccionat•tl. Qnaosqnm• quo ollas 
sJjam, porilm, o facto 11· q no, si o lmnco 
tivm· tlo.rocobm• ess:L taxa do 100 rllls por 
l'ilo do uo!'l'achtL destinada 11. oxpol•tação, 
a sua impoPtancia montal'll, pelo monos, tt 
uma som ma do 50 '/o mais do capital do· 
mesmo banco • 

E', pois, utm protec•;1ío CJUO não devo SOl' . 
uom 1•Jcouida: !Ll con\t'al'io, devo sot• hosti· 
lizatla, tanto mais quonto O .:-~o quo j(t 
ltonvo l'opPosonta•;iio contra osso acto do go· 
vet•nador do E;l,ado do Amazonas, pot' SOl' o 

,\digo unlco. Fica o PL'csidcnto da Repn· ruosmo considm•;tdo incJnstitucional •. 
Ulica nul,ot•tz!ldo a concedo!' ao pt·ocut•adot' l'odi a palaV!'a, Sl'. Prosirlonto, sómonto 
da llopuulica, Dt•. Cat•!tJs Borges Mou te i !'o, pam fazet' ir aos Annae.< o t :logt•amiM a ·quo 
seis rno~es tio licença, com todos os venci·. mo referi, porque, const:tnt!o ollo npooas 
mont_os, pa!'a tratat• <lo sn_a saudo onde lho rios jornacs diarios, dentro do pouco tempo 
connot•; rovogadtts as diSJlOSi\>üos cm eon- havOI'ilt csquecimcntodo fttcto, que lllül'CCO 
tL•urto. sor muito CI'iticaúo • 

. cam111'<t rios Dcpntndos, .J do sotombt•o de Si o Regimento não llül'lllitto que· o .tolo· 
~~Jgo3.-Jr' d1J }Ja/ltaO. Uut'mm·rTcs Pl'csidontp gl'ttmma. v;t a.os J,wav.'i sem ctue ,'Joj:~. lido 
-Manoe/ de Jlencat Guillial'ae.< ,·, FooJ•otario da tribuna, ou JiJ.roi essa loitut'&; lll"S mo' 
-Titoma: l'omper< Pinto Jcéi;ly. 2' Soc!'O· pat•oco que V. Ex· pe!•mittir!\ iJUO illlo soja 

··tario, publicado indopon-lento mosnio ·ao leitura. · 
E' lirla o pústa cm discussão, r1no 8, 011 • O Sa. PRESIDESTG-Umavoz quo v; Ex; 

·cm•ra som rloh1t!o, tlcando adiadtt a vot:t·;~o foz, eomo acab~ do l1lzol',rofOI'Onci~s directas .. 
por ~ãu haver ainda nuruoro Je"al, a rod ,. a cslo tGlogranun:t, ollo poderia sor. publi· 
.cçiio llnill dtL o monda do Sooado"1t proposição c:tdo eom o discut·so do V. Ex. indopondon
·dn Cnrnarn tios Deputado•, n. 7•.:, do !D03, tomonto do loitU!'ll, 
ltntoPir.anrlo o Prosldonto da Republica a O Sn. CosTA AzcvEno-PoPfoitamonto, 
11bri1' tw >linistorio ria Fazond:t o crolito do 
.J:.JB~.$500, supplornontar á vm•b:1 n. 10 
rlo nrt, 23 da lei n. 834, do 3u do dozom1Jro 
tlú lUOl1 pttra. o ltbooo do S!lst.as o sorücs n 

, Q uo ·toem <!i roi to os oporal'ius Ll~ Cttstt' tla 
~1ootht. · 

O Sr, CoM til. Aze110<lo ( ')
·St', P!'PSidcnto, ha tl'OS dias l'DCObi um 
•tologr:tmrua do eommot•cio do Man~os, oru 
quo tlu~lu.rn flliO o gov.ornutlol' s;mcciomu•a 

·tun Pl'OJOcto do lo i hxlndo em ·mais IUU r~ is 
. o lUlu do bot:r•ach!t qno viot• 1t dosp:tcho 

pa.t•u. mc.pvt•ttV:llO, Es;;o tolennl.mma. vom 
· • ltojo em CJ.Uitsi todos os jornMs ([UO 1!. con· 

se;:tuntorncnto, o Son:..do dovo t~l' tido do!le 
conhoclmonto. Desejo, pur.•m, qno ollo consto 
tios Amuws desta Casa o, si put•a isso ú pro· 
ciso fazor a su:L loitm•a, fal-a-hoi. 
, Si:. Prosülonl;o, n·tda mais, mtda monos, 

~. oss:t taxa, que agg1•ava consldora.vol
monto os intorossos do commercio do listado 

, do Amazonas, do que. uma protocç[o dosura·. 

•<B lriío Ladario-Rio-Govot•nador sanccio· 
nou loi ct·oanc!o imposto (entrada) com mil 
r~is (osp:tço doz nnnos) crtdaldlu bort•achn 
favop banco l'nnd:1l' C~trlos Figueiredo ; asso· 
ciar;ão t•oprosontongovcrnadol' demonstrando 
inconsti~ucionalirlnde loi, al<lm trO!•spcctiva 
gt•anJcs ppojulzos pPoducl.os bori'U'Jlla o praça 
Ma.ml.os. - ~\ssociaçii'). » 

O!WE~l DO DIA.: 

socconnos .is Porur4AÇ!jEs Fr~AGEr4rJAD.-\.S PELA 
SECO,\ 

Ent!'ll ·em 2• discussiio o at•tigo unlcó do· 
pt•ojcct.o do Sonndo n. 21, do 1903, niltori· 
zrmdu o Podo r Executivo :nlospondot', pela· 
voru:t .soccorrns Publ!cOS»,. tiO Üi'Çilmooto 
do Mlnistm•lo dn Jnsl.l\'11 o Negocias lnterio· 
ros, ns rJuantius noccssarlas p~ra ncudit• tis 
populações reduzidas 1t misorla pola aoccn. 
quo flagella os aortõos do alguns Estados do 
Norto, nbt>lodo pat•a tal ~!11 os .Cl'odltoa sup
plomout~t·os quo forem proclsos, 
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O St•. VIcente 1\lochn<lo (')
'Sr. Preei<iouto~ vou fazer .ligeiras consi· 
doraçõ.1s a proposito dosto projecto. NãJ 
quot•o do modo algum quo so supponha que 
negarei o meu voto par:L que a ·união con· 
cot·ra com os auxilias nocossarios p:tra <lo· 
bnllar a situação alllictiva o:n que se doba· 
tom as popular;õos das roglõo> do norte. E ~ 
mesmo com grande :tcanlmmonto que vou 
arrlscat• ligeiras obsorraçõos sobro o pro
jecto quo vem do sot• submoltido a do balo. 

Itocot•da-so V. Ex. que, na ponultimtt ses· 
são, o honra1o Senadot• polo Dist.ricto l'O· 
doral.:tp:osontou á considm•ação do Senado 
o projecto ora submottido a debato, o que, 

· no dia seguinte, porque no anterior uão 
havia numot•o pat•a. so votar, o illustt•o ro· 
prosontantn do Piauhy requereu urgonoia 
p:tt•a que o projecto fosso immediat~monto 
sujeito á discussão. 

Si bem mo !ombro; St•. Pt•esidori to, das 
disposições t•o'gimontaos rofot•entos ao assum· 
pto, a lirgencia vobda pelo Senado não srl 

. dispensa a nudloncia d11 Commiss;io, qti11ntu 
~ 1• discussii.0, como implica a dispen~" do 
intorsticio entro a 21~ o 3"' di.;cussõ:ls, 

Ja vê V. Ex. que a simples votação da 
urgcnci:t dotot·mina uma colcri•lado tal no 
anrlamonto do pt•ojocto que, si ollo fur appro 
vado hoj3, cm 2• discussão, sol-o·llll amanhã 
om 3• o romottido 11 outt•a Cas11 tlo Congresso 
para, convertido cm lei, subir t\ sancçiio 
prosidonclal·, 

Sr. Pt•esidonto, compt•ohondc-sJ bom que 
a slttm<;iio·Mlllctiva das pupulnçõos do NOt•to 
elo paiz reclama sovoJ•as c enorgicas mo· 
t!idas pot• pat•te do Governo : o, ju•tificada 
ostavn a ollminação do todos os tramites ro· 
gimontaos para. que o pt•ojocto do loi salva
dora fosso Iovat' o necosstu•io :Lili via c con· 
furto solicitados ás populações batidas pela 
sccca : mas, . intillizmonto-o O sobro os to 
ponto quo vao versar a minha exposição
as medidas lombt•adas no proj3cto, pat•a <[UO 
votámos urgoncln, são medidas das qunos 
está autot•izado a lançat• mão o Governo 
po!!l legislação vigente, (Apoiado.<,) 

Não !ta. neoossidado do so autorizar o 
Podot' Executivo n. utilizar·so da verba do 
<~Soccot•ros Publicos•, porque para Isto ollo jtL 
ost~ nu tot•izndo,o, mais ainda, não pt•ocisamos 
autorizar o.Govorno a abt'il' um credito sup· 
plomcnlar !L .VQt•ba •Soccort•os publicas•, pot'; 
IJ.UO o Governo o~tá autorizado a abrlt• 
crodltos, quantos nocossarlos Jot•om pat'a 
supplomontar o1sas. verbas, dosdo quo ns 
nooossidados os reclamem. · 

O Sa. LwRo Soontl-V. Ex. csttL dando 
nu proj !Cio um alvo do censura ao Governo, 
o q uo ollo não tom. 
. 0 SR, VICENTE M.\CllADO-Acho O pr(\jecto 
tnnocuo. 

O Sa. LA uno Sonnt':-Assim, parece que o 
Govot•no niio tem a:;ido pot'<IUO nãu tom 
qum•ldo. 
· 0 SR. VtCE~T" MACHADe-Sei que O Go· 

vorno o.itá agindo o o podem dizot• os illu.mos 
roprosentantos do Oottr:i, do Rio Gt•aude do 
Not•te, fJUO o toem pracurado para ossos 
assumptos.,. 

O SR. Puu" FEmum:A-E os rio Piauhy 
tambom. 
. O SR. LAURo ·sonRJ':- ... o tem oncon· 
Irado por parta dollo o mrtis solicitn desejo 
om attondor aos reclttmos tl:t população. 

SI passat• assa lei, a que fica obrigrttlo o 
Govcr•no ! 'Sol';L ohl'ign.do a. n.ttOIJdct• ? 

O SR. Jo.io CoRDEIRO- Não, pal'll atton· 
der ni'w precisa dessa autorização. 

O Su. VICE;oiTr: ~!ÚuAoo - O projecto~ 
pct•foitamonlo dispousavel, o pam born com· 
prohondct• a verdade das alllrmações que 
!'aço sobro ollo não preciso mais do que lot• o 
sou contexto. 

Diz osso projecto em seu artigo unico: 
«~tca o Poder Executivo autorizado tL 

do.~pondot' · pala. vct•ba.· «Succot•t•os publi1•o.5» 
do Mluistel'io da .Justiça o Noguclos lnlot•to· 
~·~~s as quantias nocess:tl'ias para acudil• ás 
popul~\•ilos reduzidas !L misori:t pob. s.:cca 
quu fla.golln, os sel'tüos do alguns EstiL_du~ 
do Not•to, abrindo pal'.<L tal flt~ os ct•odtto.< 
~upp!omontat'OS qt\0 ful'em pt'OClSOS.» 
H~ al"um:t medida nova/ O Govol'no não 

poJort\ 
0

faZOl' ludo iSSO quo O projecto rO· 
clama indopondonto do auturizaçêw <lo Con· 
grosso, pot' isso mesmo que ollo j:\ ostá.:mto· 
t•izndo pot• !ri 1 

A Ycrba «Soocort'O> publico;> pódo SOl' snp· 
plomontada t:Lntas vozes qmtnt<Ls foromno
cossarias .ts rodamaçüo~ o tts oxlgouoms da 
sitnrt~iLo afllicGiva do Norte c tis. oxigoncias 
do Uovorno para tlltonder a essa mesma. 
situação. . 

O Sn. LA uno Sonar' - O pensamento do· 
Podot• Legislativo tlmanifost~t· a nocossldado 
m•gento ~ue ha om sa attondm• isso~ 

0 Sn. VICENTE MACIIADO-Dos~jo :·votar 
tudo quanto t'or nooc>sai•io para dorimir. 11 
situaçno moltndt•osa om que se dob1ttom .as 
populações do alguns llstados ilo Norte, mas. 
acho que estamos votando, pcrmitta-mo .. o 
SI'. Senador pula Caplt~l •'odot•al, um !ll'OJO
cto que absolutamente nno satlstltz, 

-~ 
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Só compl'Ohondo a vottLção de um pt•ojocto reconheceu que no mou projecto não ha pro· 
iuocuo como esse, si ollo t•oprosentasse um posito do fuzol' uen;nra; ao Governo. 
lembt·otc ao Govot•no, dosriado do cumpri- o sn. VIDENTE MACUADo-Absulutlmeuto, 
mctt\o de sons dovoros. 

O S!t, LAURO Sonml-Ni'io foi nem ê essa 
a minh• intenç\\o. . 

0 S!t. VICENTE MACHA!JO-Acrodlto, Com
prohondo nm pl'o,iocto sómonto au .orizando 
o Pudor 1\xecnl.il•o n. dospondor :it~ ds quan
tias do 500, D ,o, J.oo:r, 4.000 ou 5,000 contos 
pariL attondoJ• 1\:J populações do Norte tl'aba· 
lllatlns pela socca. 

O Srt. L,\URO Soonii- Essa llmitaç[o I! 
quo d muito difllcíl. 

0 S!t, VICENTE iv!ACII.\D0-0 projecto, pri
meiro que tudo, trari11 UllHt limiiação do 
vorb~ 11inda 11110 contiYesso tlllttl qu~nti:t 
onor10issinm, como oroiu que soj:t. nocossa
l'ia par·11 dobellllt' a oituação alllictivtt do 
Cearil, lt'o G!'llnilo do Norte, Parahyúa, Piau· 
lty o outr·os Est •dos, 

Em 2" lug1w, n~o ol'a }l\'eciso autol'Í7.ação 
do Goveruo P~l'll so utilizar daqutllo pura 
'!UC .id ost~ autorizado. · 

Si u nubro Sonadut• polo Districto Jlodm•a.l 
q uizo<,;o mudiacaJ' o sou pt·oj~cr.o, de mudo a 
IU1Lis olllcazmonto 11cudir ~s popult~çõos d, 
No!'to, pr•osttLt•ia relevantes serVIÇOS au palz 
o igualmente :\ sitwu;ilo que S. 1\x, quor 
conjur.tr•, 

Com o projecto actu:tl cJ•oio quo S. Ex. 
colllma mal osso fim o nmos Yotar um pro
jecto ·•Úsulutamento inocuo, por•que rop!'o
sontal'l\, o isso ni10 cstrt no pl·up.sitJ nem 
nos iutuitus do !JOO<':ulo Sonad .• r, um' Iom· 
lJl•oéu ''" Guvot•no, dosvmclo clu etunpl'imouto 
do sou dever. 

Et•a o '1'w tinha a dizor. 

O Sn. LA uno Soo11t-Mas porgrmtaroi ao 
nobre Senador si n'to tom algum mlor u pro· 
nunciamento do Congre3SO Nacional s,bt·o o 
assumpto; si não valo aos olhos do Govemo, 
pol' ac11so, hositnnte. escrupuloso o ti miJo 
om dcspJndot• os uinhoiros pttblicos, votar 
ossa autot•lzaçüo em um caso .,specmlis.•lmo, 
uudo, como S. Ex. acaba do dizer, so!'ia no· 
coss~t·io n. pôr limites a osso credito, fazer 
uma cJoccssãu l•ll'g~. a.lllOrlZIIn,fo dispondlo 
do qllt~nlia, n~ sua pt•opi•ia expressão, onot•· 
missima. 

Tt•ata·se, Sr. PJ•osidento, de dospoza que, 
pola sua propt·i~ natul.'llza, não pó,Jo ser pre
vista o. poi·ta'lto, torna-se noccss .• ri" auto
I1iza.r o Govo· no u. l'Ca.gil• contr.t a ncçãu dns 
forças naturaos, deixando-o appar·oll!ado n. 
J'Osistit• d acção destruidora . o d .mnificadora. 
dus potlm•osos clomontos da naíut•oza; o assim 
ê noce.~sario que ossa. uespoza vá ató onde o 
damno possa tambem h·. . · 

Nossas.c,n<liçõru, como t! que nós podemos 
assonttu• provisões ? . 

Como o que a lei podi,1 dar limitll~íio ao 
credito para dospcza qno se autot•iza? NiLo 
mo parece exequlvol. 

0 Sn. VICENTE MACIIADo-Mns digo: o Go· 
vorno seria. auturiz~do a. fazer o dispondio 
d~s quantias que fossem iwcossarias.. · 

0 Sn. LAVRO SODI!I~ -Ainda assim, si-o 
nobJ•o S''Di•Jo~· a~sim o ontonilo, por qu, não · 
acudir com o sou critorio, com a sua auto· 
ridndn, p.ndn no pi·ojocto do loi o quo nelle 
Mt~. complotamlo·o com uma omonda quo,. 
neste ca;o, sa~.sr.,-ia t:•lvez, aos que pousam · 

O !iit•. Lnuro Sorh•é - Acertou o corno. S. Ex. o piu'mitr.it•in que o Sonado não· 
illUSLI'O Souallor quo ucaua do filllar, qu:lntlo ;o 1\IOstr"sso tnl!ilf.ll'CDt; á situação om quo 
disso qrw os intuitos q110 til•o uJ aproson&:Jr ao doba to, no presente, a regü\o do nor1~ da' 
o p,•ujJcto om ·discussão nãll furam r•ool'l· Ropu1JIIca.1 . 
OJin;u· o Oot'OI'no o monos ainda p<~ssar-lhu Nãn sai, Sr. Prosidonto, si h wm•ia mais 
!Zi!l lombreto. censura no mou pr•ojecto ·do lo! do qrw nas 

Mo•ido po1• sentimentos na turnos tle hn- palaYras daquullos qr1o, ao vól-o om doba to, 
ll"!iDtdado, como tivo occasião de d~clai'IIl' nll ogam qna n GllVO.'lln niio tomou prJVI·Ien
sincoramonto desta tribttnn, ou n~o potlérla, elas tiio C!'mplotas,como deviam SOI'turn'ldas, ... 
10u p3n 1 ,m !altar a.os mal< oiemonta~•es do- p~rquc oao •tulz, autorizado oomo o•t.ll pela. 
V<JI'B; do mu homem do sontimunto, utlliza1•. 1~1, quo lho dá a f•culdado 1!0 abr!r m·e
ll!O dosso onsojo e dussa mataria Pilol'a dil'l· dito; supploment~ros, qu!lnto., qulltra, fi; 
g1.r con•uras ao Guvurno. ,verba de-Soccot ros Publ!cos-tlo que co· 

Deflui o meu modo do sentir• o do onteudo!' giltl o p~oj•cto. . . 
c1>m· 11 m11lor sincorMado com a malar fran· Da rmnha pat•le poderia sOmente haver 
qll.~zo.. ' nm d~sojn do n• ·em nux!Uo do pt•oprlo Go. 

, . vorno, oonsldot·~n,lo quo so trata, oomo 
() ~~. VrOENTE MAOIIADD- Fuço mtolm ·1cab11 do dlzor o nobre Senador do Jospozas 

,l1stlç11 a V· Ex. quo podem set• extraordlnarlas: . do.mto das 
O Srt. L,mno SonnE'- Acredito tambom qunos p6Jo tot• osct•upulos o hesitações o 

qll() V. Ex. fnllon com slncorldnde quando Podo!' Executivo,. 
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Eu, com sinceridade, Sr•, Prilsidonto, não E si na Constituição do ~4 do fovcroir•o 
vejo ioconvonionto algum o~sta ~bunLlancia houvesse alguma cousa assim, si Já roal

·tlo autorisaÇão, porquo tl o caso do dlzor• quo monto ho~vosso prccoitos quo nos impo
o quo abund • não prejudica. O Congresso dlssom do olhar par•a os intoJ•ossosrlus lls
dotlnir•lll o seu mudo do pens·tr, auxiliaria a Wlos com o mosmo. c·trinho com qucdantos, 
acção do Gol'ol'no, collaboraria no mesmo nosto paiz, se olllilvn para ossos intot•c,scs 
torronu, daria o sou concurso a o;\cl autot•i." então Ol'll o caso do lançat· contra clla um 
sação a.mpla, g'Jrttl, como e . .;t;L no Pl'Ojocto gi•ito de malfliçfio, pot•quo não so compl'O· 
de Ioi, para que o Govor1no a u1tlisassc como hont!o qno um thcto,rlestmado n ligar Estados 
lho ~tpruuvcsso. o m~tntet•· lhos a iutogridadc, possn concot•ror 

Sr. Pi·os.Jonto, referi-mo no ontt•o dia :i p:LJ'll sop •ral-os o ilo,.Jungil-os, lanç:LOdo os 
situnç1to Jus Estados do noJ•to, tis urisos btmiloir•o; um c:Lm]lo; lnr.oir:LmoJJ!o tlilfc
porioclicnsquc assol:1m aquclln região. H:tvia rootes, isolando uns do.; ouct•os. 
um caminho par•a rosolvor o temoroso pro- JMa niio pó.lo sor 'I concep~ão do direito 
blom:1 do·um:t maneira cc~mplot.:~ o gcr.Ll: e 011, pro1:1.no embora, :•prendi uma voz om 
seri:1 aburt!al·o com um conjuncto elo medi· Iivt•o, quo tive o cnso,io ue manusear, fJ-<IO o 
das, scr.11 trahl·o do mot!o systomatico t!lroito-j~<s-vem do um~t raiz do s<~uskrito 
(apoiado.~)1 pnt•n. quo nó;, brulloit•os, võn!.l.o --:iu-qtw sig-nifica, liga.r, atttr, . 
aquolla região tmnsformada po-aroalisaçito N .o c! posslvol, pois, •JUO a loi desato, <JUO 
de Iaos providJncl"s, quo c:~bocn deut.ro dos ·o. Constttuição desligno. 
recursos dr~o.t•te do construir, nós, brasileiros, Eu do v o agr .deceJ•, Sr. Prosidonto, o 
roplto, pudessccnos dizer qun tínhamos posto o.p oio r1ue ao pt•ujolito de lei, rtue com os mo
a fertilidade naquolla região escerilisnda lhot•os inmitos aproscmtci a osta ca>a, trouxe 
tantas vozes pelos rigores o palas inclemon· o meu distincco amigo, o Sr. Fm•roil•:t Cha
cins do clima, f:~lando com o mos mo ot•gulho vos, l'Oproscntan to do Rio Grande do Norte, 
~om quo u Jwllandoz do quo f,dln R.ay.ml; o o apoio que lbc trouxe igualmente o ropro
quando dizia d:1 sua patrla quo «aqnolla semanco do Pinnh)·,meuamigo gonoral Pires 
tert•a foi ello quem :t foz torra.b Ferroir.t. Graças a esse apoio, ~.;to pc·.,jecto 

Esso problema, tratado por. esl~t for•ma, pQurle começar a anelar•, proteridas essas l'or
üxige :::rn.ndes <lnlongas, estudos cl.Jtalhadus, malidados, qne t·oalmento devam sm• pt·o
minuciosos o nãd mo constr1 que esta tra- toridas, dada,, ut•gencia do caso, como lom
balho esteja foi to. bt•ou c roconhoccu o illujlt·o r•opt·csont:inte 

Isso interessaria n. todos os Estarias do do P,aran~. 
N01•te, seri:1 uma acção conjuncta, om quo a Penso, Sr. Pr•csidento, <JilC nós nest.a um
Uniiio noc ,;sariamento hal'cl'ia do entrar \orla dc,•omws procurat• andar <JO!ll cm·ta \'ü· 
oomo auxili:LJ', levando o son concm•so loohlado que nus :lj)proximo da mac·ch:t veloz 
tambom para :t solução doslo grande pro· que tem :t dosgmç:~ fJU3 tlagolltt o norte d11 
bloma, do que dependo o t'utut•o do Norto. KopulJlica. . 

E, Sr. Presidenta, c! nccossario, •lo uma voz Niio so oomprchonde essa inacção do lon~os 
p~ra sempJ•o, quo nús nos convençamos do mozos, o ou devo dizor, qm1n.1o f111lam na 
quo O o maior do todos os ~rro~ dividir inacção, embora alguma cousa tonlm sido 
.interesses dos Estados o interesses da Uniãa, foitll, dovo dizer que o [Jrojecto <111iz mo.siJ•at• 
porque on a União~ um• sumbra, um:1 fito· a nocessiJado Je.a;;ir• cm todos üs terrenos o 
'tasla ou olla ú uma r•oalidado, um orga- em todos os campos, pot•quc si hn projocLos 
nismo vivo, cujos interesses os me;mos lião do lois aqui c na ontt•n Casa do Congresso, 
que os tio todos os Estado~ que a constituem quo autorizam a realizaçiio do obt'!l!l, como 
-c elo que olla so compõe. ·so est~ pr•upont!o fazer•, essas lois não Yiio 

Em mou OSJJil•ito, no monos, estas onti- sinão lov:u• o soocot•ro aos quo toem alento 
dados so não diYidom, estas entidades so niio para lançar mão da picnt•otá o mtlnojal-a, 
.sepamm, E ainda agora, a proposito desta para ntillzat• as onorgius do seu corpo o 
mesma questão ele secc1 no Norte o dos ela· ganhar com o suor• do rosto o pão para sua 
.mores quo do hL voem, tr•azidos pelos que lamilia. 
._solfrem, ouvi 1.r•aduzirom-so oscrupulos do Mas, Sr. Prosillonto, lm ao mosmo tempo 
conscloncia da par1.e dos log!sladoros da gento que niio Iom alento Jllll'U rsso o quo 
Republica. Pot• qne? Não compota :L Unliio tlca t•oduzlda :L oxtt•oma mlsorln o JlCnut•ln; 
providenciar. . soros· que antes do serocn colhidos pela miio 

Ora, Sr. Pl'osidente, eu niio soi si á Con· dn morto j~ sao como uns o.~quoletos porr~m
-itituiciio Ju 24 do !bvorolro. pódo abrigar bulantes • 
. -estes proconcoitos o justificar ossos e;cru· . A ossos ú nocoss~t·lo qno so levo o au- · 
pulos; eu niio sei si osto la~o de llgaQiio que xilio sob outro feitio o do outra fórma; a 
nos pt•ondo em um todo hnt•monico, póde essos ó nccossnrlo que o lMado !ovo j~,agor~. 
]lroduzir· ·uum tão flagrante · doshnt•monln, <lo prompto o soccorro quo'n. mão particular· 
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o • .Iniciativa.· idrlividunl niio podam mais 
dar, posto elle no legar do homem caridoso, 
CUJOS recursos ostão cs~otado,.. confol•mo 
acabo 1le ler om uma carta emanada de umr• 
ben~nierita associação do Mo;soró. 

Jls;a ca1•t.a falia do esgotamento dos re
cnrsud ordinai•ios, parn. ncudir-so ao grando 
numol'o do nocesslt;ulos quo batem •ls pot•tas 
daquella cilindo, 

!l11 nlludi ha pouco, S1•, Presi.lontc, ao 
concm''o valioso quo veio dar ao proJecto, 
ucn·~i r.ando·o como mmlidiL nocessarht e Ut'· 
genro, o illustro t•opt•osoutani!J do Rio ll1•ande 
do Norte. Devo explicar a minha condncta. 

Pl'ociso doclaral' quo ou entendia quo essa 
valha o cl't'ada t.hool'irt, que faria da Senti· 
to1'i1t uma embaixatut•a o quo fa!'ia dos t•o

. pr·esentrtntcs dos !Mados uns como m·mr/Js 
de po•moir, não me impediu a t.linlm 
ac~ão, niLO mo creou diillcu!olades pnra que 
cu vio~~o trazot• o mou concurso como UtU· 
xilirLl' d11 obr11 om quo ostiiu empenhados 
os dignos ropresontuntcs dos listado:> em fill· 
gollo. 

Eu soi, folgo uo reconhecer, quo os ropl'B· 
sentantos do Ceará, Piauhr, Rio Gr·ando do 
Norco o Parallrba so toem interessado ofllcaz· 
mcn co p<Lra acndil' •is necossi;lados dos !Is· 
tad.;s que ~tqui dlgnamcnteropr·csontam. 

Nà.u s .u pois, S1•, Prosillente, ao !a.Jo t!ol
lcs siniio um coOJlOrauoi', não qniz siniio tra
zer·" concur.>o do meu esforço, por pequeno 
quo tivesse do sm•, parti provar• a profunda 
sy.mp.<thi:t quo voto a OSia zona, obodiento, 
cuuw .id tiro o·nsojo de dcc!urat', ao sonti
monl,o sincol'o que mo liga a todas as regiões 
do Bl'nziJ, obetlionto po1· um lado ao senti· 
mrmto do humanida.ic c por outt•o ttl'l'astado 
pur· "''o sentimento de pncriotismo, que 1no 
mo [llll'mitr.e doixar do considerar todos os 
Es1.uUos C·JIUO pn.l'tos do nma. nação intogra. c 
unu. (J!lllilo bem,) 

N:io vojo, S1•, PJ•osidonto, pol'mitta o mau 
illusL o amigo Senador poJo Paraná quo o 
doei u•o, níio Yejo mcon,•onien,es om sol' YO· 
ta .u o;to projocLO. 

Tum o Govo,•no rultol'izrt!:fi.o pnl'n. fazol' a.s 
dcsp ozas <JltO víio sOl' novamente autot•izada~1 

Alntl~tqnando usslm ~o entondossJ,Sr, Pl'O· 
sid••mo, pormittit·mo o Senado qno roJpita 
quu. u. meus olhos, parocin de Yuntagom 
lllll [li'OilllllCitttnOOtO ft•anco da parto do·Sc
Mt[O sub1·o tlSto assumpto especial, 

M mun illnstl'o amigo I'OPI'esont:mto do 
Riu Ut·~ndo du Not·to p:u•oooll-1110 ouvit•, 
l'al• uulo da quostiio, <JUO o S1•, Pl'Osldonto da 
ltopublica, consagrnnuo-so no' estu:lo desta 
mu.~ h'ilt duJ•n.nto ossos longo:il. mezos, tonhn 
musLl'.,uo o desejo do mantÍal' no Congt•osso 

. umu. mons:.t.gom . .. 
0 Sn, FEUUEm:\ CU.\\'ES-Poi~ U~Ll. 

O Sn. LAurto Sont~~·,, .r~ensngom que, in· 
feliz monto, ainda. nuo chegou ao. Congresso, 
monsagom, St•. Pl'Csidcnte, quo. mo paroco ~ · 
mais cabal o completa l'Cvo!ação de quo, no 
fundo da eonscioncia.do S. llx,, que tl um 
homem do bom na rlgoron acccpçiio da pa
lllvra, ln oscrnpulos om agir do modo pelo 
monos como ou ontonr!o o como ontonilam 
diversos mcmbt•o; desta Casa, qu·o S. Ex. 
duvo o procis:t agil•, att~nt.as.a situação DJO· 
lindrosa do caso o a sua urgoncia. . , 

o Sn' VJCgN1't' Mo\CIIAJJO -Posso amrmar 
a V, g,, que, dontl'o do projécto t~! qu:üso 
achtt concebido, S, Ex, não llodct·~ tm• mo
tiros para deixar do lado os>os escrupulos. 

0 SR, LAURO Souml- Então, S:•, Preii· 
donio, cu, traduzindo os sontimcntos de· . 
magoa rtuo alnncelam ·os cot•nçõus do todas 
as popui11QÕes do extremo norte, 1\trl!t ao 
meu il!ustrc co!loga um appcl!o, solicitando 
do S, Ex. o sou concurso JlUl'a que, trazendo· 
a·) projecto do lei ot•n om doba te o compla· 
monto quo lhe Já!l.a,para. que possa Pl'Oduzir 
os uosojttdo.; cJfoitus, ollu . pussasso ·aqui, 
como tlo,•e passar, do . moao. quo leve ào 
Pudor E~ocutivo a autorização nos tormo~> 
noco~sarios, completos o osscnciaes, afim do 
IJUC o Governo possa agir comma's dosas· 
sombro, com maio J'acílidad:J o com toda a. 
largu~za, como tl do sou do\·o1·, · 

0 Sn, Vtce;o;rg :IIACI!.\DO- Poço ·a ptt· 
lavra, . 

O SR. LAul\o SotJit~' - Sr. Pt•osidontr, 
preciso dizer ao Senado com a' maiot· fran· 
queza: osto projecto niio •' ·um chocalhar 
•lo guizos para tbsportar a acção .. do Go· 
vorno, por•Jne osto Pl'O,iocto do loi não con· 
vida ao GoYorno pa1•a actos tlc folia ; este 
pt•ojucto pót\o ser, SI', \'resident0 no· ma
ximo, um bimballmr do sinos, o alguma 
cJusn q uc an tos pareça a roporcussiio do um 
uobt•o do Jlna.Jos, pul'quc é umn cspooio de 
dobro de finados o quo vom atú o seio :lo 
Senado no.g1•ito plangente dos qno yão cainrlo 
foJ•itlus polo illl'ot•tunlo nas rogiõos aLanrlo· 
nadas do e~tromo nor•te., Est' projecto so .. 
ria antes um cJnvite ao Governo, S1•. PI'O· 
sldonto, para VOl' pas;a1• um 11trnz do outro 
os wiso:•a\'Ci! os(\uifes, que vão lovamlo 
dentro do si os co1•pos dos quo· tombal'ltm. 
vtctim:1s da dosgr~ça. Mns, tl nocossarlo 
quo ou diga bom alto o arJUi quo, com 
ossog o.'.lquit'os vo.o alguma cousn. Jnais:- o 
o credito moml, o bom nomo o a houm da 
PI'O[ll'ia RopuiJIIca. (Milito b"'''; milito {iCI>I,) 

O l!ólr, VIcente 1\lnchndo (•)
Bom quizorn CJDCOl'rol' !'fiJlldaruouto ao ap-· 

; 
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polió quo niõ'acaba de sot• feito pelo honvado sccca? As medida~ a tomat• parn conjnt•at• o 
roprcsontanto do Districto Federal. Quoriil mal por esse modo exigem os croditus nocos
mosrno apresentar omond<ts ao projecto, do sarios. 
modo a tornat• a acção deste officaz nas miios E' preciso que o Governo tonlm ct·e•Jito.< 
do poder publico o all'ast~t· os mitlcs quo, supplumontnros porque no Orçamento dllr 
neste momento, se desenrolam nas regiões Viação ollc~ siio muito rctluzldos, muito po
do IIOJ·to. qucnos, o tudo que se possa auturizat• dc~otre> 

Inl'olizmonto, Sr. Presidente; aquillo que desse ct•odito ll tão reduzido, tão minguado 
S. Ex. reputa um grande sorviço a rstc pro· que niio irá si não minor11r muito insignin
jccto, que foi o rrquat•imocto do m•goncin cantemento os males occasiunrtdos put• essa· 
apresentado pelo honrado represon!-.tntc do tot•tura. 
Piauily, perdoo-mo o aubt• dosso requeri· AgoJt•a vou concluil' a explicação que der o· 
monto, ou reputo um tlesm·riço o you dizm· ao honrado Senador pelo Piauily, dizondo que 
a t•nzão. Nisto não. vuo nonhum<t censum a o roqnct•imonto do ut·~oncia foi nm do.;cpviço, 
S. Ex. o lambem que o projecto, tal como ost:\, on-

0 SR. Pmr.s FiiRREm,,-Estou pl'ostamlo lendo, não pó<io p<tSSlr porque tlis~üe sobt•o· 
coisa inulil. 

um serviço aos que solfl'em. o pPojeclo podot•ht uotOl'minat• suppio-
0 SR. VICE~TE MACHADO-V. Ex. lm tio monto do vot•bas a aig<tm:.s das rubricas

,·or· a intenção com que von fazer essas Oht•as Publicas- do Qpçamonto da Viação ; 
obsorrnçõ•Js. o pro,jocto podia cousignat• vm•bas para con-
. A urgoncia de'erminou uma rapidez strucções do ostr.tdas do fm'l'O nas ragiõ;s 

enorme na passagem do p:·ojocto ; oliminou do N ortc, •. 
a intcrvonçiio da Com missão, eliminou a pri· 0 SR. LAuno Sonn~ _ Isso é um socJot•ro-· 
mcira· discussão o eliminou a <lisponsa do .indi·,·ccto. 
intorsticiQ da 2• pat·a a 3' di;cussão, 

Tenho ouvido, do !Ilustres c hom•ad t•opt•o-so O Sn. VIcE~TE MACHADO - .•. o proJecto· 
sontantos. ·do Norte, quo ó absolutamente podcrl<t consigmtr rorha nccsssari<L par<t 
inoffic<IZ a intervenção do Governo p~t·a mi· serviços novos a rm•lizar-so em toda a•JUOiltl 
norar os males pot'. meio do esmolas. região. 

Ou1·i o honrado l'opt•esontanto do Coaw\ 0 sn. LAt;no Soom~- Isso são socc01 ros-
dizor que, distribuh• esmolas <is populações indirectos que c:tlJOm perfcittlmcnJ;o dentro
do Norto, ct•a acoroçoa.r o an~monto das p::~-
nnt•ias ct•oadas pcl:t socca; dizia-mo s .. ~x. tio projocto. 
qpo,;•,oxpct·ioncia de calamidadr.s antorim•es O Sn. VICE:-1n ~L~cn,,no- Mas, Sr. Pl'O· 
provtiram que u ac:ão do Govomo cm som- sidonto, ll possii'Ol lhzet• isso em um pru
proinofficaz, contraproducente; quando se jecto quo ost<L dispensado do intorsticio ?· 
Jinutava a distt·i~uit• esmolas pot• aquolle; 'Em um proJecto qno está dispensado da au
IJÚO solfrom o que toem fomo, quando o pcn· <lionci<t d11 Commissuo 'I Jlm nm pt•ojocto no 
oamento do to1os os ropresontan tos do Not•to qmll não pód3 entrat• a c~ll~boraçã • do GE
bat'do poLI socca, ao ver essa dcsolaç:Oo nos vot•no, porque ns Commtssucs tht Casa '"o 
sous llstados,os co:npelliu 11 solicit<Lr tlo Go· excluidas, o muito mais 11 collabJt•açiio do
vm·oo rla Republica medillas de outra ortlem: Governo? 

. 11 constt•ucçãudo oswatlas do J'oJrt•o, por ex- Parece-mo quo este ú o _pensamento do-
ompl0, o sot•viços matori<IOS do toda a ospocio Gov~rno, mai o ponsamonto do Govorno 
cm que pudesse o Govot•no cmprogat• os vi- croado polns suggostõos o informaçlíos dos. 
ctimados pola S.Jcca. Esses meios, si niio do· t•epresonumtes dos Estttdos do Norte. 
IJO!Itlssom pot' completo essa situação nfllictl- . Niio são poucos os que aqui o·tiio o, dovo · 
n, vinham minorai-a do modo considomYol o dizm•, quo tlYo occas1fio de assisti!• a nrn1t 
pormittlt• ao Governo tempo noco,snrio pat•a conforoncin IJUO tiveram os homwlos m
agtt' com o1Ucaci;1 o dobellnt• o flagollo. pt•esontnntos do Rio Gt•ando do N01•to com 

Sr. Pl'Dsidonto, sl o Governo dn Republica o illusl.m o honrado St•. PJ•esidonto da 
quizcsso dtstJ•ibuir esmolas niio pl'ocis;IVn do Republica, o as nfllt•maçõo> fiJI~as o as Jlilli· 
Jll'ujoc~o actual ; disso jt\ se conronccu o sou cuidados que surgit'tlm emm estas q no ostuu 
autor. · rohttnndo no Senado; o nesta occasiiio S. Ex. 

Mas, foi ,justnmonto donnto dosso desojo o Si', Prosidonto da Ropuhlimt declarou que 
dos ropresontanr.os do Norte quo npparoce· toria tniYoz necessidade do, esliulando o 
mm as difficuidados pat'D. o espirita do nssumpto, vot• qunos nt•am os trabalhos que 
Sr. Dr •. l'ro;ldonto dn Ropubllcn. precisavam sot' executados, o qno, nosto son· 

Dizln S. Ex.: ó po!' melo do tr.tbalho, pot• tido, dirigit•in uma Mensagem no Congresso· 
melo do distt•lbuiçiio do serviços que os ~o- Nacional Chamo nominalmrnto !L ·coullr
nhoros quorom nttonunr ns cnlnmidndos tia nmç~o dosso facto o mau amigo, honmdo · · 
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Senador )lo lo Rio Gmodo do Norto, Sr, For· 
t•eira Chaves. 

os melhoramentos iniciados o quaes os .que, 
aind;~ não inichlflos, o podem ser nguro., 'oca
t•ocer tambom do t•ocut•sos para:sor lovado.s , 0 Sn. FERRBIHA ÓIIAYES-JlL O dociai'Ci n~ 

u!tim.1 sessão, a termo. , · . · . 
Ct•oio, St•, Pr~sidonto, quo'·tcnho' I\inda~· 

monliHlo dr. modo ;obmnto o meu voto cm 
roi11çiio ao projecto, tal como ostil eon· 
cabido; nfio desejo que o 'Governo, nrrnado 
do;so projecto, si ello consoguit· passar ·nas 
dnas C11sas rio Con~t·osso, flquo · doo.nto das 
mesmas llifllcultlados om quu está, actuai-· 
men co, quo tom antorizitçiio parit abt•lt• ver· 
bus snpplcmontare>, c nf10' possa ahsvluta· 
monto suppt•ir as .nocossido.dos re~l:tmatlas· 
com elam·ol' pelos llstados. batidos Jlüla 

0 Stt, PIRES FEnrtE!RA-Jil o· lmvi11 dito 
ntt sessão de sabbatlo. 

O Sn. VrcE~Tr~ /IIACIIADO-Ú vê, Sr. !'l'o· 
sirlonto, 'JIIO o pt•ojocto não •tlontlo a essa 
ncces . .,idndo, com lt vorbu. !lo soccorl'os pu. 
h! icos. 

O Sn. Lwno Soom~-l'm•diio: os soccorros 
ue quo cogii:1 o pt•ojocto não ;;1~ exclusiva
monto osmulas. v. llx. t:Llvoz n11o !osso as 
pnlavt•as com que procurei justificai-o. 

S JCCl1, . , . 
O Sn, VrcJ~NTr~ MACl!AllO-Li ns. palavr:ts 

do pr•·.ioctu o olle rl que vnc conslituit• lo i da 
Republica ; as int:~oçõos do honrado Senado· 
po<lom ser os~as quo V. 1\x, rovo!a, do que 
lilssom autowado.l cm esmolas, em melho-

Siio cst'LS as considet•açlícs que tinha a 
f;•zer, act•edit.ando tum bom qu'! touho .de· 
mun;trado os motivos o .as .razuos ,por .~JUO. 
não posso cmonum• o Pl'ojcct9 •. 

ramentos.·· ó Sr. Ph•es FerJ•eirn-Folgo por 
O Sn. LAUI\0 SoottJ~- Vallani por auxi- vor ar1ui presento, Sr. Presidente, o i!lnstro 

llos prtra o CiLIO, Sonadot' pelo Paran:L quo, dia a dia, pitl'eco 
O Stt. Vrcg~TJ~ ~1.\GII,\DO -Mas, Sr. p1·c- que vao retir•nndo aquolla volh:J. sympathb, 

sidonte, ou ·pot•gunLo ago1~ ao lwnr 1do s0• q uo mo da l'tl forç.1s pam lnctt\1' ao lado do 
m;dut' pelo Dimicio Jlo ,ol'al: pOdo á o Go- S. Ex. 
7or~o milizat•-so da vot:_ba de soaco•·•·os o SI\, \'JCEl>TE ~[AGUADO .,.. Affirmo 1l: 
p~tblocos pat•a a conslrucçuo do ostt•adas do v, llx, quo ollo. cuda vez augrnonta mais. ".: 
lot•t•o, para melhoramontcs do pul'lus 1 

0 Sn. L.\URO SODI\1~- Umo. VOZ quo soja 
p.wa o fim de succot•rot• nocossil.ados, póde. 

0 Sn, VICE);'J'" MACIIADO- Só uma jnsti. 
ficaçiiu so achnl'ir. para <JUO um serviço pu. 
biico pudesse s~t· foi to por o.<s' verba: 1;rata. 

. ~o do uma c:tlamiJado o V, Ex. so.he q uo 
um tios meios do dorimir a socca que tssoilt 
os Estados do Nol'ic ó 11 fo••mtLção do açudo.s, 
e a lôt·maç,to do açudes podia pm•lilitamonto 

-iOI' compondiada nisto, 
Mas, pergunto ou: a conslt•ucçio do ostr•a. 

. das do forro, como quer o honrado Senadot• 
JIOlo Coar,t: a continuação do prulongllmento 
do ostmdas do lill'l'O, quo 11 t'CclanMda polo 
llonra,(o !'Oprosont:m to polo Rio Grande do 
No rio, o ouu•os molhoranwotos do ordem ma· 

· tct•iril, quo sm•vom do olomontos PM'a ·dimi· 
nuil• m olfoitos da criso, podor•ão ser cobm·
tos pol!L gcnol'<~lidado das dbposiçüos do pro
jecto do hom•ado Senador pelo Distrlcto Fo· 
dol'!Ll? Eu ct•oio que não, 

O Sn. LAuno Soon~- Eu ot•oio que sim, 
0 Sn. VICENTE MA.OllADO-EU dosojrLl'ia

t'l ó o desejo ardontoquo lenho de concortlll' 
}lllra CJUO osso projecto cort•a a salvamonto
~odol• omondal·o, mas confesso que ns omcn· 
d~s seriam a substituição complotn do pt'O· 

_jacto o nüo podm·iam ser foi tas no att•opollo 
d~ discussão. Soria nocossario saber quo.os 

O Sn. PmEs FEnnrm~A- Hontcm, m•a .eu, 
como membro da Commiss[o do Marinha e .. 
Guot'l'll, accusado de desastrado,· porq uo no . 
estudo do nm projecto /lotl!l'll PiU'il ser cun· 
sul~ado o Govornu; o rqjo, JlOl' solicitar.ur, 
"Onci:t para a discnssfio do outt•o projecto, 
som SCl' antes consultado o Gover•no; S, Ex • 
é quem ngora tliz: «ú nocossario.coosultar.o. 
Governo " niio· apresento emendas porquo 
não so o consultou.> · .... 

0 Sn, CosT,\ AZEYEDO-Süo qucistõos multó 
dill'Cl'Ontcs, . . " . 

O Stt. PmEs Fr.rmEmA-~o modo do .pon· 
sar do cadilnm, .. · 

Touho nccossidado, Sr; Presidente, do 
,;abor q unos os dcsp"zns offcctUiidas oom 
as rcformas;pola · compuboria, assl.m como 
t·oeonhoço sot• ncccssar10 que o pl'OJCoto· ora 
em discussão possrL camlnhnr· ·rapido nesta 
Casa, para chegar a tampo de mitiga~• a 
fomo dos que n solfrem nos sertões do Norte; 

Quando o Ulustt•o. Senador poJa Capital · 
Fodot•al apresentou este projecto, eu·. proa· 
suroso corrfá tribuna, a flm do pc'dir a ur· 
goncla Jllll'a a sua ·discu.são, Ul'goncla quo 
não foi votada então, ~or não haver numero 
put•n. .a votiiçã.t, E, assim sond~, S. Ex.; o 
nobt•o Sonatlor poJo Pn.mn~, · tevo bastante 
tampo, de sabbadó pat'llo domingo, . o· do do· 
mingo par11o sogilndn-folra,, do pensar algo. 

, 



SESS:\:0 EM 15 DE SETEMBRO DE 1903 385 

' sobt•e o projecta, a.fim da poder apresentar poss1 agir convonientorucnte, o dentro da 
emendas ao seu texto. lei. 

Niio o fdz, porem, s. Ex., tal ora o inta- · 0 s c · .~· . , . . . 
resso quo lho dnsportou o a.ssumpto. . - R. os:.- .. zEI EDO- M~' os Governo~ 

Quando hontam requeri a. urgancia., ·oxpuz naa teom feito Isso. 
~g razões por que o fazia. o vourepetii·a!: O SR. PmEs FJmJtEIM- O nobre Senador 
lm. coroa. do deus mezas, quando começaram pelo Amazonas, meu ro~pelta.vd amigo, h:~ 
a chegat• noticias a.torrJI'Im•as 1los olliJitos da tolomt• mais esta impeJ•tinenci:l minha. 
desastrosos das teca que se os tendia portarias S. Ex., dia a dia, tambem so vao to r· 
os E;t11dos do Norte, ou confeccionei um pro· nand_~ mais oppJsicionista an Presidente da 
jeeb do lei o sujoitoi·o :\ considet•ação da Republica., ombJt'll asl.aja convencido de qn~ 
·alguns represonta.ntos dos Estados do Norte, S. Ex. é homJm moaomdo, paclfico·o homem 
onl!O os quacd os Srs. Senn•loJ•os Accioiy, que quor a lei. 
Paranagu~. AivaJ'O Mendes, FoJ•roira Chaves Tenho dito istomosmo ao honrado Senador, 
o outros, c nosso pt•ojccto se adoptaram pl'O· que ost~ vendo as cousas em relação ao Go· 
Yiuonchs, taos como: do scJ'Viço do açudas vorno por um milo p:·i~ma ; S. Ex .. porém, 
com commissõos porma.nontos dut•ante tros é teimoso, o ou sinto o;sa toimosla. do neuro 
cxo ·cicios ; do prolon~amonto da EstJ•ada. SenadO!', pot•quo, tra.balhador como é, si, em 
de Fort'J do Sobral, M Estação do !pi\, pm•- vez do dosgostaJ• o Governo, S. Ex. tt•aba· 
uot'I'cnuo Serra. Gra.ndo, no Estado do Piauhy, lhasso para cala vez mais consoiidat· o ro
o vindo da capital, dando devem partir gimon ropuhlic1no, soJ•ia. um officaz auxi· 
tambom os sorviçJS do movimento de tort•as, liar tla grandeza da Pa.tria 
o prolongamento da Est1•ada do Forro do O nobro Sona1iot• .pelo Pat•an~ do via aju· 
BaturitG, hoje em via. do execução, porque o dar·nos nayotação do pi•ojocto, emendando 
GoveJ•no encontrou meios na aJttoJ•izaçiío do aquillo que fusse pt•eciso, o não procura.ndo 
Congresso já concOJlida Jla.ra essa obra, l~ difficu!i.ar a sua passagem no momjn!o em 
estando os ongonheit•os 11 trabalhar o a dar que o Senado já. se ma.nifostou frnncamonto 
pão aos nocossitados; o pl'Oiong~monto das favot•avol a esse pJ•ojocto, coneotlondo n 
Estradas do Forro d:~ Nova Ct·uz, no Rio urgoncia ~uo t•equori 'para discus.,lio im
Gr:~ndo dJ N01•to, o Conlo d'Eu na Pa.r:~hyba mJdiat& do mesma projocto. 
do Norte. · · PM'a que S. E~. tenha motivo pa~•a voht• 

Isto, porém, não m•abastanto rmqun totlas como desejo, vou a.presontar a seguinte 
as linhas toiugraphic:~s oro construcção s~ emenda: (U a emenda.) 
11cham para.•Jas por falta do voJ•ba, c assim o SR .. GoJms DE Co~smo- A oslt•ada do 
oecorro a inoxistoncia do trnuaiho pam o ferro começa. cm Tlwrozina o V. Ex. cham1~ 
.povo. a. isso continuação da estradtl do forro do So· 

Tod:~s essas obras constavam do meu pJ•o- bra.l' 
jocto. Mas, os meus companheiros do ban· · , 
cada, como já diS<o, sa entendiam directa· O Sn. Bcr.J'ORT Vu~JM-V. Ex. nesta sua 
.monto com o incansavcl Ministt•o do. Viurlio emenda do estradas do ferro nsqucccu·so Jc 
·o S. Ex. lhos promettora rosJlver sobrÔ o nós. 
assumpto no intuito <lo lovat• soccoJ'J'OS O SJt. PmEs FERREIJt,\-1la.nilo na minha 
:lquoll~s povo1. emenda que o PJ'oiongamonto da e.stJ•nda do 
· Como o alllrmou, porilm, o hom•a.doSonadot• fort•o tio Soural tenha. ·ln leio om !p1! o cm 
}lo lo Pat•aná, o Govot•no não ost1\ a~•mo.do com Thcrczina, porqJID os tt•aballios poJam sm• 
a vm•ba nocossaJ•io. para osto fim o ainda ompJ•ohondi!os desde jtt, sem pt•oju dcar o 
quando quizcssa lanoar mi~J da lei do 1857, objoetiro da ostm.da. 
,1ue autorlz~ a conces;ão dO SOCCOI'ros paru, O SR, BELFORT VIEIRA_ V, Ex, foi ln-
acudi!' ·JL calami<lados pubiic~s, podia multo o"l'llto para com 0 ~!aranhão. bom cmpregal·os, ta! qual como so foz no. 
.~occa do. 1878, construlndo·so a E!tt•adu. do O SR. PmEs FlinnEmA-St•. Prosidon\o, o 
Fot'J'O do P~ulo Alfonso cm Alugoas, o a do Estado do Mamnhão não merece ingratidão 
SoiJJ•al o B1turiM no Cea.r~. da nosstl parto·. 

Pot•tanto, niio harazito para suppot• quo o v. Ex. 'snbo'quo o )!at•anhiío <l um Estado 
auxllio, j1l concedido, uão podia sot· ompro- coJ•t'ldo do rios, o quo, pot• isso mosmo, uão 
.gado. · tom soJfJ•ido a rala.midndo do. socca. Ao con-

COJÍlo disso ·O illnstro Sonatlot• pelo Dls· traria: ó o logat• onde viio oncontrat• confort•J 
tricto Federal, Sr. Prosldonto, a votnr·ão do os que SJITrem pela cnl~mldnde a CJUO uiluJlo. 
Congt•osso neste momon to nii,o sará uui Iom· Pa~·a qun, pJis, ma.ndat• fazet• nos to mo
'bt•e~o ao Oove~no e aos poderes publicas da monto estradas do fJl'J'O no MJtt•nnhiío, si 
·Unltto cm rolaçao ao assumpto, o sim um ola· o:so Estado não tem nocossidaJlo dollas pa1·~ 
.monto do força pam quo o Poder Executivo 11ttonuar n ~occa 1 
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0 Sl\, GOl!ES DB CASTI\0- Quom O disso I 
0 S11, BELFO"T.VIEIIIA-H!L até multa, 

graphicas ox!stentos nos Estados Jlogollndos• 
pol11 se oca, 

O SI\, PJ!\BS F.EI\l\1~11\A-Sertt nova emenda, 
·que terl1 os meus applauso;. 

SS. EEx. véom que o Mawtnhi\o procistt 
do estradas do foi•ro, o que nossas estradas 
IJOdom ter occuplçlio os '4uo p1•osontomon to 
Juctam com a soccn; mas, na minha opinião, 
todos os Estudr~ do liOJ',o so devem uuxi
Iinl' mutnamonto nfim •lo obterem dos pudo· 
l'OS puulicos OS SOCCOl'rOR que lhos sãu DOl'OS· 
snrius na uetualldado. · · 

Aprosen!ei uma omonlia em ralação 11. es
tradas de fm•t•o quo sorvem aos Estados que 
mais estão soJft·ondo, 

0 SR, GoMES DE CASTRO-V. Ex. manda 
continuai' os ostudns da Estl'ilda do Forro 
Sobral, mas a como•;al' do Thorezina. . 

0 SR. P!RI~S FEI\1\BIRA-Estudos e tt•nba· 
lhos do aterro sómonto . .E V. Ex. sabe pol'· 
fo!tamento que osso< trabitlhos poriam 
principiai' em qualquol' pnnto d11 linha; niio 
vojo mot•vo para a estranheza do meu dis· 
t!ncto co!loga. 

A oxclusiio J•elativamonto no Estado do Ma· 
raol1iio nilo foi, não é motivada pela ingra• 
tidiio, que não conheço esse sentimento, e 
muito monos acointosa. 

·Si a l~st•·ada do Forro Caxias, .1~ oxlstonte, 
· póde ter um prolongamento, VV. EEx • .m'o 

Indiquem, que ou votarei pol' ollo. 
0 Sn. BI~:>EDIOTO LEITE-Opportunamonto, 

. ba\'emos do tt·atar deste as;umpto. 
0 Sll., PII\ES FBRRRIRA-E eu, desde, já ga

ranto que, soja qual for a o;trada do forro 
podiJa pat·a o MaJ•anh~o, tort\ o meu voto 
Incondicional. 

0 SR, Oo~ms DE CASTRO - Quando o!las 
forem platonicas. 

0 SR, PIRES FE!\1\EIR.\- Não, senhor; 
qllimdo forem renas. . ' 
. Era isto, St•. Prosidcnto, o que tinh~ a 
•lizol' em J•osposta ao nobt•e Sonadol' pelo 
Paran1\, c retiro-mo da tr!IJuna corto de que 
o proj~cto seri1 app1•ovado. 

E' l!dit, apolitda e posta conjunctamente 
om discussão lt seguinte . 

Em !5 do sotcm!Jro do !003 .-Pi1·es &>'• 
1'ei1·a, 

O Sr. VIcente lUaohndo (•) 
(pela Ol'dom)-St•. Pt•o;idonto; vou sulJmotlOI' 
~ consideração dá Casa um requerimento .. 
· O Senado conhece porfoit •monto os ln· 
tuitos do no!Jro Senado!• apresentante llo 
projecto. . · 

A duspeito da urgoncia votada, creio que· 
oito mo a~.t:Jtare!_das di.;poslçüos t•ogimonbes 
·oquorcndn que o projecto, tlopo!s do npp!'O
vado om 2• di~cussiio, vá 11 Commissão de Fi· 
nançns. E;sa Commls;ão torá oocusi[o do 
ouvtr o Governo o do indicar todas as mo-· 
didus nocossat•ios, ' 

O l!lr. Presidente - OppoJ•tuna· 
m~nto sujeitarei a apoiamonto o dtscussão O• 
requerimento do noliro Senador, 

Nlnguom mais pedindo a palavra, encorril· 
soa dlsoussiío do projecto. . · · 

Posto a votos, é appi'ova,io o artigo unico 
do pJ•ojocto, salvo a emenda do Sr. Pires. 
Ferreira. 

E' annunciada a vo'taQão da emenda •... 

O l!!r. Pire& Ferreiro ( Jlela• 
ordem) roquor a retirada da emenda addi-
ttva. que apresentou. · . · 

Consultado, o Senado consente na I'etirada, 
da omond'•· · · 

E'. o projecto adoptado e pitSSa para 3• dis .. 
CUS3aO, 

E' lido, apoiado e posto om .d!scussiió, o· 
soJn debato rejeitado o sogu!nto 

REQUERU!ENTO 

Roquo!;•o que o projecto, . um11 vez appro .. 
vado om 2• dl~oussão, saj~ enviado i\ Com-· 
missão do Finnn~as, para interpor o seu pa .. 
roocr. 

Em 15 'do setembro do 1903, - Vicente· 
Machado. · · · 

P.l!ENnA ADDITIVA · LICENÇA AO. SR, SE~ADOR PAES DE CARVALIIO· 

E' o Oovot•no tambom aittoi•lzndo a dos
pendor nos oxorciolos do 1003, 1004 c l 005 
11ttl a quantia do 10.000:000$ om c .nstrucçües 
tio !LQmlos, prolongamento diLS estradas de 
fort•o ox!stontcs uos E~t~t~lo8 da Pnrnhy!Ja, 
!tio Or11ndll do Norte o Coar•l, devendo os 
tral•n.Jhos da Sobru! tal' Inicio om Thoroz!no, 
IIIL ostaoão do lor1. IJom oowo dus linhas toto: 

.En!J•11. om discussão uuica o parocet• n. 139,. 
do 1903, da Comm!ssão do ConsLitu!ção, Po· 
dm•os o' Dilliomac!a, opinando pol~ concessão 
d~ llconon.sollcltada polo Sr. Senador. Paos. 
do C~I·vnlho, ató o fim da nctu11.l prol'o:;noiio. 
das sessüus do Congresso Nacional. 



SESo!O EM 15 DE SllT~MDRO DE !G03 3Bi 
~----------------------------------------------
· Nlnguom pedindo a pai~Yra. encm•ra-sr: a 
discus,iio. 

Posta a YotoH, é awrorada a conclusiéo do 
parecm•. 

LICENÇA AO SP., SENADOR JOSÚ Blm)(AP.DO 

· Entra om tlisoussão nnioa o parecer n. 140, 
do 1003, do. Commtssão do Constituição, Po· 
dores o Diplomacia, opinando p.1la ooocossão 
da llconca solicitada polo Sr. Sanador Jusé 
BornaJ•do, até o fim da actual pt•orogação 
das sessões do Congresso Nacional. 

Niniuem j1cdindo a palal'l'a, encerra-se a 
discussão. 

Posta a vot"1, é approvadn a conclusiio do 
parecer. 

Entra em discussão unica o parecer n. UI, 
do 1903, da Comml•síio do ·constituição, Po· 
deres e Diplomacia, opinando pula concessão 
da licença solicitada pelo Sr. Sonadot• Con· 
stantioo Nery, · 

Ningnem pcdin(lo a palavt•a, cncorra'5o a 
discussão. . . . 

Posta. a voto>, é appronda a conolu.são do 
parecer. 

CR&DITO DE 1.041:037$572, SUPPLEME)(TAP. A 
VERBA.N. 32 DOAI\T. 25 D,\ LEI S. 957, 
DE IV02 

Entra em :l> discussão a pt•apJ.siçãu da 
Camapa dos DeputadJs n, ~6. do 1903, nu· 
torlznndu o Pros!donto da Republica a abrir 
o ct•ou!to do 1.641:037$572, supplomentar á 
vm•ba n. 32 do art. 25 da lei n. 95i, do 
30 do dozombt•o do 1002, paPa attonder ao 
pagamento do . desposas olfectuadas polo Mi· 
nistol'lo da Marinha, pelas ruhrioas-'Muni· 
çõos navaes-o-~Iatorjal do construcção 
naYal. . 

O ilr. Coliltn Azevedo (•)- St•. 
Presidente, niio Yenho discuti!• especial· 
monto o credito petl!do pelo Sr. Mmlstro da 
Marinlm, para pa~;amonto de obras jtl foi tas 
o do materialJ'á comprado; quet•o apenas 
npt•ovottat•·mo esta opportunidado pat•a dar 
ligeira resposta ao meu nobre amigo, o 
hom•o.do Sonador pJlo Piuulty, o St•. gonoral 
Pires Ferreira. quando annunoion te1• tido 
tr~balho d~ c:\techc!o,pam me tornar govor· 
nista. 

0 SI\. · PmES FERREIM - Não é tanto 
assim; sou incapar. de catcchizar o nobre 
Senador. S. Ex. sabe tt alta consideração 
que mo moroco. 

0 Sn. COSTA AZEVEDO- lnfolizm~nto, o 
meu nob,·o amigo nii<> tem razão de prcYo· 
niNo do meu procedimento, COIIJ tanta ante· 
cadencia, 01u rola~ão ao Goym•no, docla· 
rando·mo, dosdo já, oppJsicionista ao hon· 
rado S1•. Prosi•lonto da Ropublica. 

0 SR. PmES FERREIRA -Eu não disso que 
Y. Ex. ~ opposiciouista ; não sei si o é. 
Paroce-mu que vao andando par•a lá ; mas 
sei rjuo \'.Ex. é um. homom doGovm•no. 

O Sn. COSTA .AZP.YEoo- Sott do Governo, 
ruas não sou governista. S. Ex., ·Pot•ém, não 
sú foi injusto na apt•ociacão do meu procedi· 
monto ... 

0 Sn. PIRES FERREII\A-V. Ex. mo rolo· 
Yartí, si fui injusto. 

0 Sn. COSTA AZEYEDO-, •• como lambam 
inexacto em dizer que o Governo sempre age 
de confol'lllidado oom as verbns orçamenta· 
rius. . 

Evidontomonto, St•. Presidente, o projecto 
em di;cu~siio é prova m~is do que m;~the· 
mattoa do que o Governo- não o actual sr. 
Presidenta da Republica, más o sou ante· 
cossur-nilo esto• o completamente adstricto 
ao dovol' do cingir-se ás dospezas decretadas 
pelo Congt'Csso Nacional. 

lioto apenas, om referencia ao actual Go· 
yorno, que ollo. pedisse o credito extraordi· 
nario do mais do mil e seiscenr.os contos do 
ré.s para pagamento rio obras feitas o de ma· 
teria! j~ compt•ado, som ao menos dizer ai· 
guma palavra de cont.rariodade, pur so ver 
forcado o. dil'igil• tal podido ao Congt•osso. 

O yoto dlvot•gento do honrado Senadot• 
polo Pará, o Sr. Jus;o Chermont, membro·d~ 
commissão de Finanças, JJOrfeitamunte mos· 
tt·a. o quanto excedeu-se o Governo passado 
na prática do fazer despozas som pam oUas 
tet• o respectivo ot•odito. Entendo, porém, 
qrw, oeste voto, S. Ex. osquoceu-so de. fazer 
apreciações, tendentes o. salior quaes. os .NS· 
ponsavois por taes excessos. 

Ull sn. SENADOR- E' o quo não existo 
nesto paiz: responsabilidade pot• alJusos 
desta opdom. 

0 SR. CoST.\ AZEVEDo-Era justamente O 
quo dPsojara ouvir do honrado Senador, pro· 
tel'lndo neste sentido algumas palaYras que, 
sl não pudossom ·tor oJfoHo pratico, todavia 
serviriam parti ohamat• a attcnção tlos no· 
bt•os Ministros, afim do Umtturom·se t\s dos· 
pozns ''atadas pelo Con~rosso, · 

·creio quo o honrado Senador pelo Piauby 
não manter:\ a sua pt•oposl<:ão-do·niiO exco-. 
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tleróni os Governos aos 'ét•cditos votados -
'IUIIIlloao· Governo passado, porqúe·s. Ex. 
toi, som duvida alguma, um dos quo mais 
applau•liram o mosroo Governo. · . 

O Sn. Pnws FERRElR.\- Sim,- sonhot•, O 
:linda hoje estou appiamii~do. . 

O Sn. CosTA AZI,VIlDO -Então, poço a 
attenç[o do V. Ex. pn1•a os seguintes Çonsi· 
1/eranr/a, quo leio, pó1•quo dcsqjo que so ro-

l1Jlam nos Annaes do Cong.•o;so prbpo.;içõos 
tio .ignM doapplatiso.(LeHdo)«Pm·a legali:m· 

'"lá de.vJ>e>a i/le_qal ... » o que quot•_rtizm:r1uo 
o . Govci'Oo ·passado foz casa dcspoza som 
nutórii.oçiio legislativa. -«... q uo · o Go
v.ern0.m.mdou !'azor som pt:évia·autori1.ação 
ilo Po.lor LogishLtivo, o Pt•osidcnto da Ropu

. blica pede ao Congt•osso o respectivo oro-
dito». -
· A Commissãodc Orçamento da Caroam dos 

· DcpulildO< (n1o ó só o voto rlivcr;:onte), 11pe· 
zar de l'econhecor quo o Governo não justl· 
fic011 o oxccsso tllogal do dospeza o que clio 
lião''tinha meios do o fazer, poia lt•ata-so do 

· (cimtin,úwdo a lc1·) cumu. gravo il'l'C~ularlda~ 
de, <JUnl a do a~on~os do 'Poum• Executivo 
autoriz>Lrem o eJl'ectuarem dospozas quo ox· 
eedem . do muito. ás dot~~õos orça monta· 
l'in.:~ .• ,» ' 

O nobre Senado!' toril a bondade do vor 
. que roi puuco jllsto quando assegurou qno os 
IJovorno; não suem- das verbas orçamenta-

·Nisso é quo · ou niio quoro·<submettól'·mo 
(ts lições do hom•ado Senador. 

o· Sn. PIRES FEnr.EIÍ:A:... Ett não dou Jl-
ÇÚ03 a V. Ex. .. :. : >·. · ~ . · · 

0 Sn. CoSTA AZEYEDO-~Ias pMo dal'·m'as. 
0 Sn. PIRES FEI\REJI\A-'Deus mo livre. 
. o SR. JusTo cmmuo~:r..:.LiÇtío, do _quÓ )_ 
0 SR. COSTA AZI,VImo~ Do apoio ao GO· 

vorno. (Oonlim't~wdo a /e>',)": . · · -_ 
«Considot•audo, po1•ém·, · qÜo' _a pmxo ·osta

bclccidll do apoio .iucondicionBI a todos os 
actos do Podo!' ~xocu1.i vo, mes111o 1Lqucllos 
quo são ·mauifostamonto illegaos o quo c:1111· 
promottom os c1·cditos da· Nação, eoru dospo
zas não antorizalas, rlosruuraliza as attt•ibui· 
çõos · do Congresso, creando .. incoU'I.ivo M 
gmudo pm·igo da usurpaçãô'do ·podo'ros;' .' . 

. , . · 1 • ·, .. J r· 
Consi,lorando ainda que, c'om· essa praxe 

pJt·niciosa ao l'Ogimen. n'Unca· sur~ p1ssivól 
aput•ar as l'~sponsabiiidartos . dos, agc~t~s do 
P~dor Pll~itcJ, quo ticixam do CUJ11Pl'll'-. as 
lols !)ffi ·Ylg'ül1i .. . r·· ·; .. , . . 

_ Coushioranuo que o Governo: nüo_ podia io· 
gahnonto autorizai' o c1Toctu~1· aquolias, .dcs
pezas, som Pl'llVill aútorlzaçiio legisiat.va, o 
quo. por cousoguinto, o .pcdido .. do- Cl'Odito 
dovia anto~odCl· á aut.ot•izaci'íoquo o Governo 
iilcgalmonto dou pará. sàt•om oJl'cci.tndtts as 
ditas dosp_ozas· · · ·· - ' "' · .:·· ... , 

' , . r· , ', ,-, 
rias. Considorandu quo Mta- ao "Congt•csso · a 
. : o Sri. PiRER FERREIRÁ -.Eu disso quo 0 compotoncia pam approvar o ct•odito' pe· 
actual .. não tinha sabido, 0 sempre qull- 08 dido,pois o processo, om casos.idoni.icos, ost(L 
Guvnrnos oxcodom as verbas orçamontat•ias, regulado pelas disposições .do docroto nu· 
j_t_lstiflcam-so. · · mm•o 10. 1<15,-rle 5 de janoil•o 'do ISBO,.o poia 

ioi n. 490, do 10 do dozombt•o rto, 1897, o, som _ 
O Sa. Ca!TA AYEVEon.,-DJsojo immonsa- a rov·Jgação dosso docl·eto o dessa ·lei o Co[l· 

mcn>o ~ •to. isto soja ,justificado; porque vojo grosso .não pódo appmvar o dito credito· por 
quo é tli~no Jo censura o .ex-Minist1•o da Ma· uma sim pios disposição do ·lei_; _ :_· 
rinha. 1lo quem 'sou amigo, e a quem turia · · , · 
aconselltatlo. si tivesse tido pccasião de lho Consilcr~ndo que, trat~ndo;s:i do dívidas 
J'ullat•. a pa,•tu• na _carreit•a cm quo ia, dos- de exorcicio~ findos, o §·2' do art. 3i~tla· 
1J~r .tanuo os. dinhei1·os publicas com dos· q11olla _ iJi manda p1•oco.ssar as cont~s -om 

d · t il · d questão, o o at•l, 14 daquolio decreto manda 
.poms. osncco>Sat•ms 0 com pro ecç os ln e· rOSjJOnsabilizar o funcciona1•lo ·que· !Hegrrl
-viilas. motiva illS, taivoz, po1•. um11 oot•ta 
ad vocucia a•imlnistmtiva, que doi~ ou bom mente houver ot•denado a,- dolpoza:; ••'· , :· .. 
patontó o desprezo r,om quo so attondo 110 ·Mas, St•, PresllcÍtlÓ, tenlió"t'ill dcsazo Ílo 
orçamento doct•otado poio Podot• Logisiati~o. nwogar t,te>te. OCCilllO _quo. '_fnfoliil11D~le, 

( Co"linua 1~rfo a ler) .•• · .. quo oxcodou do dcs<ln 11 pt•tmo:!•avoz quo ontt•ot na' Curoal'tl,, 
muhu ás dut ";õos 01-~umont~l·ias sem pró,·io com um ministorlo amigo·..:. o minlslot•io ll· 
autor1z ~··ão [c•islativa, concodou 0 crcdt' to barai - JlO!'quo smnpro pe1•tnnci ao partido 

' " liberal, como soldado ... · '' · · ' · . ' · · Jteditlu, nttcndon lo a quo, .tratantlo-se do , .,. .. , .. . .. 
tlospo"as con<tantos do contractos, umas o O Sn. Golms- DE c.~STRO,dtí um .aparto. 
·outras oriunJns do. materhti j~ l'ocebido, .a ·o Sa. COSTA .~zr.vEno- y; Ex. não :me 
de mura nus respect1 vos p~gamontos só. p_o- p6dc convencer do qtia·o pa!•tldo•cunsorvador 

-dot•i·• tt•azet• embaraços a .actual admln1s· ·sorviss9 mulllOl' no paiz.· · · · ·: -.:' 
· · tt•açao. · · · l\las, corno ·ia dizendo, Sr. Presidente, o 
.. • Gunsi•lurandó, por6m,- quo a Jll'nxli eshbe· desazo. ·que sompre tive om navogat' nosto 
!acida de·tlputo incondicionaltt todos os actos oceano, tez qom quo-mo.collocassj oro• oppo-

. do:Podor J!:xocutlvó.,.) ·"- .. · sição, .· · ·-- .. · ·· · 



SESS:tO E~li.l5 ·DE SETEMBRO D~ 1903 

;Fui opposicionista de. todos os .m!nistet•ios c •l-as, nom as Justifica :. ollo !'"'"" (niio. ~f· 
liboraos quo houve. naquoll~ logtslatura, firma) que o ox :o~so. dovo sor · attr!buldo :\1 
sondo.qu,o desses mini<tol'ios, pelo menos.do necessidades do sePviro, earoncia tio mato: 

. dous prosldontos do conselho fui amigo 'dcdi· ria! o sobrosalontos para. o ahilstlicimonto 
c~dissimo, prostando·\hcs sompt•o a maior tios navios o osllbolocimontos nav~es.> ·.· 
vonot•ação..;.os St·s. ~inimbú o Saraiva. Isto sÓ ppova o dosci,i'Jo que hoÚvo dm•aa-

Niio .m•a, pois,.do .admirar. quo, :vindo plra to 0 p:1ssado Govot•no, rclMlvaritoóto a ser· 
~r~~~~~· c~nti~uas;o com o mesmo pPo- viços urgentes 0 publicas. (Lendo.) 

· Entrei ·áqui om 189•!, oppondo.mc ao go- •Considerando •tu~ essas supposi~ões mga.' 
vernu tlo St•. marechal ~'!ariano Peixoto. do Governo não bastam para hauiliear oCo~C· 
. Voiu a succodor-lho o S1•. Dr. Prudonto do gresso. a votar uma dlsposiçiio de \;1nta r~·· 

Moraos'o infolizmcrito estivo cni.·opposiçito sponsahilid:ulo, como são tod1s as que aut•:· 
cont.in~a a S. Ex., não por actos quo ti' riz~m o dispendio.do dinhail•os publicus; · 
vosso, praticado,, mas pot• actos quo · não ·Considerando ainda mais qu" ó Govcru·· 
pr,aticav!l o quo, n11 minha opiniiio; devia declar~~ estar (.<ic) <baldo qus olomontos. rir·· 
pralicat• cm bem da· moral 0 d:t justiça·, cotisaJ•ios para fix:tr de prompto o {i.<e<!l '~'"" 
oll'ondidas ,polo. Governo do St•, m,nooch:tl com eflkacia(!l!) a.tlospoz!l p;lrcialdosnal'ioi, 
I•'lorinno Peixoto~ · · cJrpos o ost~tbelocunontos navaos.» . 

Volto 'agora· novamênto ao Sonarlo, iendo • nevo.abrit• aqui um parcnthosis. O Go. 
a iof~licidade do não haYer perdido os ha- ver no nüo ost~ habilitado a llscalizar CJI!l 
llitàs antigos, e dos3,ianr\o' talvez não os ter; omcaoia "'dospcza Pilrcial dos navios, corp·,:. 
ma; forçado n tel·os; po!o quo ,·o,io so V<tO e estabelcclme!ltus navaes. . 
praticando. - .. ' · · · · · E' o propt'JO Governo, . St•. Pt•estdon te. 

Assim, o Est·•do do Amazonas-desde quo quem declara que não ostll .habilitado. a ft~~ 
so trata de· um credito, me paroco que ú oalizar o 8ot•viço quo corre pot' uma das r.e· 
pm•mit.tl~lo sahit• um pouco da maioria da partlçüos publicw;. · 
pt•opostçao p. t.t•atar de alguns pontos rafo· 0 sa Jo \o coawmo _ Não fisca!iz:m:. 
t•ontes á pohttca do Estado que t•eprcsenlo... d ' · ' • . . . . nu a.. 

O .Sa. PIÍWD_E~!E-Obsei•vo ~V. l~x. quo O Stt. C~STA AzEvimo- Tudo oôt:l de-
o ~cgtmonto, titspoo que a 3• dtsc!lss.to é re· monslt•imdo ,1110 se pensa mais em protog.Joo 
~ltfcta a~ as,nmpt~ da proposiçao em do· aos intoPessos que tcom á sua f••onto ndvo
a 0 ' gados a1!mlnistrativos, do quo aos intc-
0 Sn. CosTA ÁzP.rmno-Tão ob3dieute sou resscs rcaes do pi1iz. I' tudo isto, Sr. Pro

-o •!ou disto 'pt•ova-que · nada• mais direi slrltlnto- porque não di.zcl-o ? - ob••ig~ ·" 
relativamente tl politica do Amazonas. Vou aquolles quo toem o gen1o menus accummo
navegar çntiío, não no Amazonas, mas om dillivo li declaParem-se em opposição-ou. 
aguns mats mansas. pelo m3nos, a ficaram muito prevenidos 

O Sn. Jo:\o ConnEmo _ o mÕÍhor 0 dar com 11. g3stiio do:J nogocioa publicas, · .. 
fundo nopo~o.. Não pretendia, St•, Prosidonto, e não prc· 

tendo dizer pal~vra a l'CSp3ito da adminis· 
O Sn, CoSTA ·AzE\"EOO -.0 fac~o 1!-osto, tt•açiio dr1 Marinha, p,rque, amigo intimo 

)lr. ~residente : gasta-se éxtraot•dinarinmon· do actual Ministro, com quem aiirts não 
to, mantendo-se pessoal dotormioado pelo f\illol ~iniio uma I'OZ d,,sdo quo S. Ex. foi 
regu,Iamonto, om 11rsenaes sem so dar a osso para o mlnismrio, o quo prova que sou 
pessoal nenhum trabalho, porque o tt•ab 1lho mtoiramonte cxtt•anho ll sua adminimn~iio; 
qu_o lhes .compete .r~zer I! confiado 11 lndus· porqun podia do corto modo desapprovar · 
ma parttoular. . . . alguns dos seus actos, e um delles ll o .de 
.Nio.sou. conlrat•io li lnd~stria particulnr; pedir um credito tão extraurdlnario; sem ao 

mas entendo que o Governo só deve enoar· monos· dizor·algnmns palavras que justifi· 
regul-a do qualquot• serviço quando do l·odo quem a· mensagem que 'reclamou do ProJi· 
for impassivo! fazei-o nos.arsenacs. . dente;· embora ti1·csse de fazer alguma con-

. Entretanto, por esse parecer so vô quo o sura :l administração a que sucom!,a.. . _ 
Governo entregou li ·industria partioular o Sr. Presidonto, o facto. é este. Soube, 
reparo de navios sem tot• folto contracto, por pessoa compatonte, que. nosso crodilo 
conforme d!z o voto sepamdo. iL6l1do.). . estão incluidos,.por exemplo, m~is do 300 , 

•Consider•mdoque o. processo des.<as contas contos do lona mandada vil· d:1 Europa sem 
ll 'tanto mnls improscindivol quanto elle licença do ontüo Ministro da M~rlnha, o quo 
vh•ili melhor .esclarecer no Congt•osso. aobre na pt•esente situação. o actual. Inspector, 
as .causas desse onormo excesso de dospeza,: irmão do Ministro, teve do tllzer .. roth•M• 
po1s o proprlo Governo não sabo bem expli· apt'essad~mont.o dos armnzons onde esta v~ 
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a.cooruodada para não fieat• essa lona comple
tmnonto inuttlizada pelo cupim. 

O fucto ú quo não se pcdil•am oxplicações 
do motivo porque o inspector então do Arse· 
na! do Ma.J•tnlm autorizou assa encommenda 
SeUl uutvrlzação do Govel'~o, 

DifficilmÔnte se po!lori~ obter maiot•ia pMa 
que passasse qm~lqucr proposta de responsa
bilidade. 

St•, l>rcsldcnte, ~ponas pedi a palavra para 
mostrar ao honrado Senador pelo Piuulty 
que, embra niio tenha seguido completa· 
mente a sua catechose.,, 

Como esta muitas oull'as oncommendas 
fot"'m foi tas som autot·ização, sómente pam O SR. PmEs FERREIRA-Naofoi catocl10se; 
<~,\tundo 1 • a Jlcdidus doss1, tct·rlvel advocaci!L queria dever· lho mais uma gentileza, a do· 
~dministrativa, que hoje mais do que nunca, retii'tlr 11 pai!Lvm catechesc, · 
c m• Itepu~lica mais do que no imperiu, tom O SR; CoSTA AzEVEDO- Embora não a 
aotuudu su~re as administr11ções em geral. tenha seguido, todavia não sou tão rebelde 
Esta ll a verdade e o Ministro actuai bem QUC .I~ esto,la na opposição ao Govm•oo, como 
sabe de todos ossos factos. . S. Ex. annunciou, pat'a que o Sr. Presidente 

Não consta nom Jm ox:,Jicações no podido dtL Roptblica fique sabendo quo tem um 
do credito, mas <l a vrrdadc; ou :~soube polu opposicionista nu Senado. 
pl'OJll'io irmão do Minislm•io, o muito digno _o O SR, PmEs FERREIRA-Por :ninha conta 
llúlll'ndo inspoctot· do Arsenal de Marinha. não i\, 

Pet•gunto cu :-C acaso razoavel que o. o SR. CosTA AzEYEDa-Sol-o-hoi si s. Ex., 
1Iinistru dóscunhcça o'ses factos do nawreza· no meu entendm•, niio soguh• as not•mas da · 
tão gl'a.ve o, diroi mesmo, tão immor:~.I, pra~ just~iç:L 0 da. lei;· ao c'outrq.l'ÍO, 0 oubro so .. 
ticttdos som so dizot· quacs os matoriacs j~ nadur to '·DJO·lm como um dos mais ncdi· 
compt·auos c ~no dovm•iam ser Jmgos ? 1 d 't · o homado Senndut• divergnnte do p:tl'OCill' nados discipulus; mas m e pernu tn• quo eu 
disS•Hno :-Jo, ojaria quo o sou voto passasse tonha alguma liberdade; . 
negl1ndo·,~o o credito pat•a vot· si a>sim con· O SR. Pm8s FERR811\,\-Tem toda, 
segui:Lmos que O i qno lll'acurassom vundor ou o SR. CosTA .AZE\'EDO-.,. a quo não mo 
conl.ract~tr com o Uoverno do antemão tives· sujdto, do m1ios al;adas, ít todos us sons vóos 
sem a COI·tozn do 'JUO o Oovct·no estava au· nus p1·ojcctos que apresenta ou das iil6as .que 
tot•izado a Jhzcr o rospuctivo pttgamonto oll'eroco ~ considcmção do.· enado.. . : . 

O StL. Jus~o CnRRMO:>T-11' 0 unico meio Vou lot•mmat•, declurando que· allldtL uao 
de so mot•a.J,z:u• ess~ts cumpras. sou oppusicionista do Sr. Dr. RodJ·i~ues 

Alvos mas tenho tambom o dovm• do Joal-. 
O SR. CosTA AzEvEno-l<so tom os seus dado do 11ucl1u·1n· quo nfto mo contont<J com

inconvenientes : 6 deixar qno sojn dnvass:••l:~ 0 modu pot• t1ue tom p1•ocodi!lo em relação ao 
piit•esl.l'liDlJUS a vida intim11, elas atlmlnistra- Estado du Amazonas. . 
cõos. , To,los Jlodom testemunhar o meu silencio 

Quiznru. antoA quo o nobre Scnudm', com" dumnte r,untos mozos, sllonc.to propodt~l. 
sua gmude compiitoncia, indicasse o meio de po.·quo niiu quot•o pciorar ~ situa~ã, dos 
respunzubilisat·ruos ossos ).Jinistt·us sem cuns- meus :tmit;os nv Amazonas que ja ;olfrou 
cict:CHL dos dovm•os do cat•go que desempe- 1lumt<siado. · 
nham, sonuu só olJoüiontcs :. .. Governo que Pui' isto fiquoi um tanto molestado com a 
loiltos, oxclusivam,,nto pt•esidoncinl. Os Mi· affirmnção do honrado Senador pulo Piauhy 
ni~tl'," niiu t,omt•cspousahilidauo e obodocom proclamando· me opposionista, o que puderi:L 
~m gcr:LI ccg<Lmonto. dar raziio a maiores suspeitas do bourauo 
. JlJs:t situação nos deixa cm posição muito prusidonte. 

ol'itlcu; ficamos inactivos Yonrto u GovoJ•no 0 SR. Pim;s ·FimREÍR!....:.Nfio mo faça essa 
~~·micar illogaiidades QUO contraril~m os SOl'· injutitiça; ou não 0 pt•oclamni opposioio· 
1iços pubUcus ·uia u dia sem quo achemos nista·, y; ll:x. il quo arn.·ovcita a occasião 
meios do pur cobro a essas desenvolturas. 

O l'omtJdio que o·Iton1·ado Scnadot• inillca pn•a ossas declarações. 
lt•aria gJ•anllOS incoveniontes. Antes t~pl'e-' 0 SR. COSTA AZEVEDO-E V, Ex. tam11effi 
sentar alguma idóa, cumo eu faço, pm'tl que · nüo mo tllça a injustiça de aereaital' que 
os Ministros e os Prositlon tos possam set•. re- assim estou dizendo p L!'a fazet• ao Sr: · 
Rponsabilizados. Presidente dt~ Republica ·que sou govor· 

~las qual il a Cama1•a, feltut•a do Govol'Do, nista. . . _ ,. 
milito temporat•ia, o pot• conscquoncla muito s. Ex.-como desejo, espm•o e faço votos 
sujeita l\ ronovaçiio pot• oloiçõos; qual i! a at•dcntcs se, contiver nn obsorvanola da lei, 
011maru, pergunto,r1ue denuncia o Presidente na exacta dlslribulçiio da justiça--o agora 
~IL!'a s~r proces:Jado om virtude da lei de empregarei o tet•mo-som SOl' rebocado por 
l'Osponsabilidado ! )linistros ou pessoas do sua confiança, cm 
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O Sr. Pre .. ldente-IM<i. esgotada 
a mataria d~ ordem do dia. Darei a palavra 
aos Srs. Sonadure~ quo a quolr11m par1L us
sumpto do expediente. (l'aasa.)· 

Niri~uom ped.IJI!o a palavt•a, vou levantar 
a sessão, designando para ordem do dia da 

Nl guom m'!,ls pedindo a palavt•a, oncm··· sossão soguinto: 
ra-se a dlscussao. 3• discus~ão <ln projecto <lo Socado n. 21, 

·sentido CJUO mo possa trazei' a <lesconfio.nça 
do monos bem dirigir os negocias publicos, 
sm•ei sempre contento om acompanhar os 
que doem apoio ~o Governo; mas, si V. Ex. 
so desviar deste caminho, sogurt1mento terá 
sempt•o aqui o meu vo~o contrario. · 

Annunchirla 1Hoiação e vcrlflcando·so não do 1003, autorizando o Podet· Exocutivo a 
haver mais numot•o, o St•. Prosiclonto mnn<la dospendor, pala ve·.·ha «Soccm•ros PuiJiicos~ 
pro"odot• á cbamada·dos Srs. Sonadoroa, <[Ue do ot·camonto <lo ~!inistm•lo .,a Justiça o No· 

.compareceram á sessão. gociws Intol'iuros, as quantias nocessarias 
p~ra acudir ás pupula•;Õ•·s, rednzidns á miso· 
ria pela socca que flagulla os sot•tões <lo ai· 
guns Estauos du no,·to, abrindo p:.ra tal fim 
os croditos supplomontaros, que forem pro· 
cisas: . 

Proc11do-so á chamada o deixam do respon
der os Srs. Bolfort Vieira, Ferreira Chaves, 

· Almeida Barreto, Alvaro Machallo, Rusl e 
Sllv:t, Manuel Dua1•to, Mat•tins Torres, Laura 
. Sudr<l, Vaz do Mo !lo, Francisco Glycorio, Ur
bano do Guuvela, Vicente Machado e Gustavo 
Richard (13). 

Fica adiada a vilt~çflo ua p1•oposi~1io. 

:lSENÇÃO DE DIREITOS DE IUPORTAQÃO DO liA· 
TERIAL PAD.~\ ADASTECJ~lENTO DE AGUA J. 
CIDADE .DE PORTO ALEOIIE 

Entra om 3• discussão !L proposi~ão da Ca· 
llla1·a dos Deputados n. 83, do 1!10:!, auto
rizanJo o Pt·osiclonto da Republica a isentar 

·UOS dil'oitus' do impot·tt~çiio O ma teria[ q110 
!or importado. pela Int.ondoncia Municip •I 
do Purto Alogt•o, capit.al do Estatlo do ltio 
G1•ando do 'Sul, prtl'a u.b:tstecimlloto do tLgua.l 
bem como o matol'i'Ll mcr.·Lllico do.<tiuaJo .(, 
rllde <lo osgutos o o quo fur necossario para 
o soJ•Viço do illuminaçrio eler.trictL da mesma 

·Cid,LdO, 
' ' ·• 

Ninguoni pedindo a palavt•a, oncor·ra:so a 
discussão, ficando~ votação adiada por falta 

·do numero Ioga!. 

lSENÇÃO DE D!UEITOS DE lliPOil.TAÇÃO DO liA• 
TERIA L. PARA A,,ASTECll!ENTO DE ,\OUA A 
O!ilADE DE FRIDUIIOO 

Vot<~ção em 3• uiscussão da' pt•oposiçiio da· 
Camat•ados Doput~tdoi, n. 4li, do ID03, tmto
rizando o Prosidouto da Republic:L :1 abrir o 
creuito de 1.611:0:!7:)57~, supplemontar á 
vm•ba do o. 32 do :>l't. ~5 da lei n. D57, do 
30 de <lozembro <lo 1002, para tlttondot· ao 
pagamento lo uosl'ozas oll'ocGuadas pelo Mi
nlstoriu da Marinln, pelas I'Ubricas-Muni
çõos Navacs- o-Material do Cunstrucçãc· 
Na,•al; · 

Votação· em 3• di>cussiío do. proposiçiio da 
Ct1ma1'a <los Doput •<los n. 83, rle 1903, au· 
toriz,.ndu o Pt•csldonto da Republica tL isnn· 
tar dos dil·oitos •10 impot•la•;ào o mtliOI'ÍILi 
que fur importado pol" lnt.ondencla Muni
cipal do Furto Al,•gru, CtLpital do Esttttlu uo 
Rio Gt·an .• o du Sul, pat•a ab,.sGocimonto do 
agua., b~~m como o m:ttOI•iu.l !uet:.~.llieu dcs
tinauo a rêdo dL> esgotos ou que l'or necossa
rio tJat•a os •rviço <lo illumina•;ào oloctrica 
dtL mesma cidade; 

Votação Olll 3' discussão da. ]ll'Oposição ua 
Camam dos Doputa•los n. 98, tio l!l03, auto· 
I'izamlo o Pro.<idonto da Ropublica a isentar 
dos direitos de ilnpot·tação o nmtel'ial que 
for Import~ttlo pel~ Gamara Municipal do 
Nova Fl'iburgo, ciuade do Estado do !tio do 
J1molt·o, p&t'a o abastecimento do a~ua, bem 

. Entt•n .em 3• discussão 1!. lll'oposição da Ca· cu mo o miLIOI'Ütl momllico destinado tL rede 
mara dos Deputados n. 98, de !U03, autot·i· <lo esgostos o o que for necess~t·lo PM'a 

·.zanuo o p1·oslrlonto ua Ropublica u isentai' o serviço rio illuminação olectrica da. mesma 
dos direitos do 1mp01·taçiio o matm·ial que cldauo: 
for importaUo pela Camat•n Municipal do 2• discussiio da pt•oposlçiio da Camam dos 
Nova Friburgo, cidade do Estado do Rio de Deputados n. 104, do ·wo.J, qno autot'lztl o 
Janeiro, para o abastoclmontodo agua, bom Presldonto da Republica a abrir o oredito de 
como o material metalllco destinado tL rêde 32:000$, supplomontar 11 rubrica O•- Ajudas 
do esgotos o o quo for nocllSsarlo para o SOl'· do custo ao~ mombrus do Congresso Naclo
vlço do illum!naçno eloctrlc~ da mosma c!- na!-JO art. 2• da lei n. 957, rio 30 do. do· 
dildo. · zoin bao de 190~ ; · 
· Nlnguom pedindo a palavra, encorra·SO 11 2• dlscussiio ua pt•riposiçiio <la Camn1•a doi 

discussão, ficando a votação n.dlada pot• tal ta Deputados, n. 88, do 1903, autorizanuo o 
.<lo numoro legal,· Pros!dorite da Republica. a abrir o credito 
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e:oi:traordln~rio do 106:141$755 pwa attondor O Sr.· Presidente-Tendo campa 
no pagmnontoda gat•antia do juros do O •;, rocido apenas I~ Srs. Soondorc;, ':~tojo não· 
solJre o capit:~l do l.500:400Sl· co~ccdida tl pódo lmvm• sossao. . . . . . . _ . 
Colll}lanhia Engenho Central r o Quissim[. ; ~csigno pal'il o.rdom. do dt~ .. da se~ ao so·· 

3• discussão da proposi~ão dit Camara.dos gumte. a mr:sma Já de~tgnadn, Isto é . 
0 Oepul!Ldos n. V3, do 1903, autorizando o Pre· 3• dtscussao ~o Pl'OJecto do Senado 1_1. -1, 

.\idonlo·da R.opublica a conceder isenção dos do 1003, auto!'lZando o Poder Executtvo a 
di roi los do impol'taç1io pll'lL o material quo despender, pola vcJ•ba .•Soccorros Pubpcos>• 
for impol'tado pelo governo do Piauhy, para do ÜI'Çamonto. do ~~lntstorlo: da Justtç~· O· 
o serviço do abastecimento de agua da ca· Nogoctos lntet•toros, as _qunnttns ~occs~,u ~~-~ 
jlitol do mosmo Estado· pal'a acudir ás populaçoos, reduztdas '' mt· 

- '. - soria pcht socca quo tlagolln os sortõos do 
3• dlscussao ~,a proposJçao da_ Camaru dos alguns Estttdos do Nm•te, abrindo' ·par:\ tal' 

Deptllados n. 0-, ~o 1003~ aulortzando? Prc- fim os creditas supplomontarcs quo l'orom 
sldoi?to da Re_pubhca a t~ontar d?s dtro:tos precisos . 
tle 1mporlaçao o matortnl proctso Pal'a o .: . • . -
abastecimento do agua~ cidndo do Bolam, no Votaçno om 3• dtscussao da pro~osJçao tla · 
Bsl~do do PIU'4. Camara dos Deputados n. 40, do,IU03, a~ to-: 

J•izando o Prcstdonto da Republica :1 abl'l!' o 
Lrnanla·so a so~Eão üs 2 ·1/2 hoi·as da credito do 1.641:037$572, -supplcmontnt• :1 

la.rdc, verba do n. 32 do art. 25 dn.lm n. 057, do· 
30 do dozombro do 1902. pam attondoi' no 
pagamento do dcspozns oll'ectundas. polo Mi· 
nistoJ•io da Mai•inhn, poln.s rubJ•tcas-Mu-

. ACTA J~)l !G Dt~ SETEllllno DE 190a nlçõcs Navao>-e-11aterial do Const1•ucção 
Naval;.· · 

.. J>J"csideJICia do S•·· A(fonso Punna Votação om 3" discussilo da proposiÇão da 
Cttmara dos Deputados n. SS, do 1003, auto· 

J\' mola !tora depois do meio dh acham· rizando o Presidente da Republica a isentar 
so. presentes os Srs. Senadores J. Catunda, 'dos direitos do importação ·o. m•1torial quo 
lleariquo Co~linho, C_ostn Azo_vedo, Gomes fo1• importado pala lntendcncla Municipal ~~ 
tle Cas~ro, .Joao Cot•dou·o, Stgtsmnndo Gon· ·Porto Alegro, capital do Estado do · RJo 
çalres, Clcto Nunes, Laura Sodr~. Vaz do 'Grande do Sul,J>n.m abastoclmonto da' agua, 
lfello, Feliciano Prinnn, Gustnro R.iéhard o bom como o material motallico dostin'ildo ll 
Jllllo, Freta (12). . , rêdo do esgotos o o quo fot• nocessario Jl~I·a o. 
, l!oixalll de co'mparocer, com causa par· S~t•viço do illuminução elech•i,ca da meS!1ln 
ticip:ltla, os. S1•s •. Pinheh·o Machado, AI.- ctdado : · · 
i)) :rio Gonçalves, Ndo Poçanha, Constan· Votação om3' discussão da. proposição da 
tino Nory, .Jon:tthas Petll'o~n. Paes do Cal'· Cumua dos Deputados n. 98, do 1003, ·-'auto· 
va.lbo, .lusto Chormont, Manoel Barata, rizando' o Pt•ostdonto da R.epubllca· 11· isentar 
JlelfoJ•t Vieira, Bonodicto. Leito, Ph·os. Fct•· dos di roi tos do impoJ•tação o material quo 
l'Oira, Alvm•o Mondes, Noguoirn Paranagná, fo1• Importado poJa Camara Municipal ·de 

. ·_.Nog!lcira Accioly, Fonoirn Chaves, Josil-Bor· Nova Frlbu!'go, cidade. do .. Estn.do do· R.!o do 
ntLJ~o, Potlro Velho; Gamn c Mollo, Almeida .Jnnc!t•o, pn.m o abastecimento do agua, bom 
lltureto, Alvat•o Machado, Rosa o Silva, Hor· como o matoJ•ial moi,alllco dostint~.doá r8do 
onlnno l3ande!l•a, Manocl Duarte, B. do Mon· de esgotos o·o .que for· necessario para o 
<lonçlt Sobrinho, Olympio Campos, Mat•tinho serviço do !Iluminação olectrioa da mesma 
Oa.rcez, Coelho e Campos, Arttiur !Uos, Vir· cidudo; .. · ·· . • • ;".' .. 
gllio ,Darnttzlo·, Ruy Barbo:~n •. Si queira Lima, 2• discussão da propÔslçiió'da.· Camnra ·dos 
NMttns Toi1•es, Ba!ata R.tbetro, Tl!omnz Doi· Doput 1dos n. 104, do 1003;. autorizando o 
nno, ll~ono Brandao, Lopes Chaves, Fran- Presidente da Republica-li abrir. o credito. 

. cls~o Olycerlo, Alfredo Ellis; ~rbano do Gou· de 32:000$, supplementar á. l'l!brica. 9•
.. ~ó::l, J011.qU1m do Souz:1, Rodr1gnos Jardim, Àjudas do custo aos membros ·do Congresso 

Joaquim ~Iurtlnho, Mo.tollo, A,. Azerodo, VI· Nacional-do art. 2• da lei o. 957,.de 30 do 
. ~onlll. Machado, Brazllio , da Luz, Fellppe dezembro do 1902 ; · : ,,,,, • · · · · 

.Sobm1dt, Horoillo Luz- o Ramli•o BarcoUos 2, discussão dn propos!cilo dn. cainarli' 'dos 
(49), Deputados n. 88i de 1003, autorizando a 

. O 8r. 1' Secretario declara quo Presidente da Ropubllcn. n. abrir o credito 
. · · JJio.J1a cxpodionto. oxtrn.ordlnn.rlo do !06:141$755 pat•a attcndoi' 
· · · · .. · · ·· .. · · · · ao pagamento d11 garantia do juros do 6 % 
.,_ OrÍilr, ~..~.• Secretario (,,.;;•indo Ílo sobro o capital de 1.500:000$ concedida U.. 
: · .. ~·), ~ool~J·a quo n11o ha pnreooros. Companhia Engenho Contrai do Qulssn.mií ; 

,.·. 
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. 3• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados 11. 03, do · 1U03, autocizando o 
Prosidont.e da RopublimL a conceder a ison~iio 
dOS direitos do importação pa1•n o m~tcrial 
que for impot•tado pelo Governo do Pmuhr, 
para o sot•vi\•O do abastecimonio do agmt da 
capital do .mesmo Estado ; 

3• .dlscnssii•J da tn•oposiçiio da Cama1•a do l 
Deputa<los n. 01, do 1003, autorizando. o 
Pl'Osidonto da Republica a isonta1• dus di1•ei· 
tos do importação o matm•ial p1•cciso para o 
abastecimento de agua :\ cidade de Ucl~m. 
no Estado do Par1t. 

79' SESSÃO E;I li DE SI~TElliiTIO DE 1903 
' ' 

·PJ"es#ltJncia rio" S1·. Ajf'oHso Pcmw. 
'. . 

A' •moia hora rlopois do moio-dia, nbt'O·se a 
so:õ:são, a que. concorl'Cm o~ St·~. SonndOl'es 
Pinheiro Machado, J. Catunda, Alberto Gnn· 
çalvos, Henrique . Coutinho, Costa Azevedo, 
Justo Chet•mont, Bell'urt Vieira. llonctliclo 
Leito, ~ires Fot•t•oira, .Nogueira Paranaguá, 
Noguoh•a Accioll', João Cordeiro, Ferreira 
. Chaves, Gama 'o Mollo, Almoida Blrroto 
.AlYat'O ·Machado, .. Rosa o Silva, Sigismundo 
Gonçalros, Manuel Duarte, Ol)'mlJlO Cam
pos,.· Coelho: e CamjJJS, Yit•gilio Damazio, 
I.auroSodré. Yaz ilo Mollo, Feliciano Ponna. 
Urbano do ,Gouvôa, .Joru1ulm de Souza, Ro· 
tlrigues Jardim, .Motollo, A. ,\zoredo, \'i· 
conto Machado, .. Gustavo Richartl, .l'olippo 
Schmidt, Julio Frot<L o Ramiro Barcollos 
(35). ' ' .• . . . 
. . :·Deixam de comparocD!' com' cau~a parti· 

' . 

tt•ansmittindo a mcns·Jgom com q no o St•. 
Presidente da Republica restituo tlous dos. 
autographos da rçsoluçiio do. Congrosio Na· 
clonai, fJUO sancc10nou, 1•olativa á abertura 
do crodito cxtraordinario do 17:230~ p:Lra. 
indomniznçiio ao· Dr. João Yioira do Arau,io, 
profossot• da Faculdade do DiJ•oito do Recife, 
t111 dospoza do impressão do duas ollt'as o pa· 
gamcnto ao mosmo pt•ofossor dos premias 
que lho foram arbitrados.-Archive·so um 
dos lttitogt•aphos o communiquo·sc lL Cumal'a. 
dos Deputados, t•emettondo·SO·lho o outro. 

OOioio do govornadot• rio Estado de Por· 
nambuco, do 5 do cor•ronlo moz, olfor·ocondo 
d'ous oxom piares it11Jlrossos ·da collccçiio de· 
lois duquollo Estado; promulgadas no co1'· 
·!'ente anno.-A;rradcçtt·so o archlvom·sc. · 

Requot•imontos: 
Do a,]vugado Honi'ÍtltlO Hm•culano do Rego, 

capitão voluntario da p:Ltria o honomrio do 
exercito, podindo relevação da prcscripção · 
cm qno porventura tonha Incorrido o sou 
direito á porue1rção do soldo do sua tmtonto, 
obtida na gum•rtL do· Pa1•agutLY, o ·garantido 
]rolo àrt. 12 do decreto legislativo n. 3.3il,. 
do i do janeiro do 1811), o o do·n. 23, !lo lG. 
do agosto do 1833.-A' Commis~iio do Finan· 
ças. · 

Do Cybclo do ·Meridonva. Souza ~·!ontoiro, 
v! uva do coronel bonot•ario ·do exercito Ho
loodoro Al't'lino· do Souza. Monteiro, podindo· 
q uo soja oloYada a 200$ monsaos a ponsiie> · 
que,por decreto n. 837, do 31 do dPzombro do 
1901, lho foi concedida cm attonr;iio aos ser
viços do gnerrt\ prestados por sou murldo· 
dut•anto a prolongada· campanha · do Para
guay .-A,'s Com missões de Marinha o Guor-. 
ra o do Ftnanças. 

0 s~·. ~· SC(!retnrio lil O fi~a so-, 
bt•o a Mos~ para sm•. discutido na sossiío se
guia to, depois de publ.cado pelo Diar·io ·rio 
Conorosso, o seguinte · 

' 

· oipada os Srs, .. Nilo l'eçanha, Constantino 
Nory, Jonathas Pedrosa, Paos do Carvalho, 
.Manoel Ba1•ata,·· Gomea do Castro, Alvaro 
·Mendes, Jusó .Bernardo, Pedro Velho, Hnr· 
eulano.Bandeira, B. de 11ont!onça Sobrinho, 
,Martinho ·o arcaz, Arthur · Rios, Ruy Bar-
bosa, Cloto Nunes, Siqueira Lima, Martins 
Torres, Barata· Ribeiro, Thomaz Dolftno, 
Rueno Brandfto, V•pos Citavas, Francisco 
Glycorio, Alfrodo Ellls, .Joaquim Murt!nho, · 
Brazlliri da Luz o Hcrclllo Luz (26). · ... 

. . . 
PARECEn 

N.!52-l003 

·siio succossivamentc !!tias,. postas em dis- Rerla:ç•1o {i11al da ~men~a do Senado; s"bsti-· 
· cnssão o. sem debate approvadas a. acta da luhva da Crmtar ~do> Dcpu!ado.<, 11. 08, rlc.. 
· •ultimO: sessiío e a da reunião ·do dia [(\, 1~08, que autOl'l;a o. Pmodcute da. Repu-
.,. . .:.: ·'· •.. . ' bloca a paga>· ao n,., t!IVOI'O Mor·eu·a· de 

O Sr. 1• Mecreta~·io. ti(• conta do Bàl't'o' Olivci>·a Lima-o.< seui.o1'tlc11ados rfe. 
sogulnte . , · m«aistl·ado c><~ rlúponiúilldado , · ... 
...... ' 

. . lll':PED!ENTE · . 

· DOiolo' do Ministot•io tla JustiÇa o Nego· 
elos ·Intm•ioros, ·do l-1 1lo cot•rente moz, 

. r·' sOuado V,' 'II . 

· O Congrcs!o. Nacional rosoh·o : , . ' . . ' ' . ' 

. Artigo unlco. Floao Podo1• Exocutl~o~u• 
tol'lzado 1t pagar ao DI'. Alvaro Moreira. do · 
Barros O}ivoira Lima· os. sous· ordeudos do~ . . ... ~o· . 

' . 
•',1 
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lU ngistrado om disponih!lidade, n contm• do O Sa•. Laua•o 8oda•é - Sr; Pro: 
3 do dozom~ro do 1891 a 2•1 do julho do 1805, sidooto, om 1805, na Camara dos Depu 
abrindo para isso o n.Jcossai•iu credito, nãu t~ .o~. t'ol !Lprcsontado um projecto do lo!' 
llavonúo proscr:pção :1 l'oloraJ• por do\'01' so subsc1•lpto por grande numol'O de membt'OS 
contat• o po1•iodo para a prosc1•ipçiío da dl.ta daquollo mmo do Congresso Nacional, os, 
ua lei n. 05i, do ~5 do novomb1•u do 1899, quaos, l'Ondondo a lwm,•nagom nos sorvicvs 
CJUO l'ogulou a t•spocio ; o l'cvogadns a.~ di;· inosllllliLVOis do· Mlirechal Floria no Poixuto, 
)JOsiçõcs mn contral'io. mand~~ot•arn q,no o Governo orlgisso om uma 

S:L!a das commis,õos, 15 do sotmul:ro do dM pt•aças uosJ.a Capital uma ,cstatna P.ara 
1903.- .lfetcllo.- Gama 0 Ndlo.- G. lli· porpotua1• no bPonzo a momoJ•ta dos fo~uos. 
cluwd. wap~.gtwois da llistul'ia, quo rocommendam 

e.1to g•·ando brnzilolro :1 estima do sons con· 
E' posta a votos o ILPP1'0vadtt a l'orlacç[o cidadiios. 

J1nal da omom!~ do Soando tL pJ•oposiçiio da 
CttmaJ•a dos Dr,pul;ados, n. 72, úo 1003, ,1110 .Esso projecto carninlJOU na ·camnm d.>s 
auGom.a o Presitlonto da Ropublic,; a t>lll'il' Doputados o acabou sondo aecoito o romottido 
no Ministo1•io da Fazenda 0 credito do ·ao Sanado Federal no anuo do 1902. 
4:·18~.).100, supplomontal', il. vorbJL n, lO do 
:11'1>. 23, da loi n. 834, Jo 30 do det.eml!I•o do 
2001. para o a!Jono do silstas o su1•õos 11 
q uo toom dit•oi to os operarias da CaBIL da 
Moeda. · 

O sr: 1\.Ianeida Bul'J'eto -
Ro.>pondonuo no dia 1··1 ao m ;IJ coUoi;:1 o 
a. migo, Sonudor Pires Fort•eira, quo impu. 
gmtm o l'oq norimonto pol' mim formulado 
para qno o pt•ojocto roforonto t\ compnlsoJ'i:t 
fosso enviado üs CommiRsõ•·s <lo Con>titurção, 
Poderes o Dlplom11eia o do Finanças, pr•uJ'or! 
a.lgumas palt1v1·as que niio l'út'llm 1\oimonto 
1'ElProduzldas no Dia>"io do Cong>·esso. 

Assim ~ qno alll so l/l corno dito por mim 
o sognintu: «Eu doclat•o 1.10 bonrndo Son:t· 
dOI' (referia-me ao 81·. Pi1·es fel'l'dl'al que, 
si o Sr. Ministro tla Gu•rt•a. quizossll daJ• 
~atisl\tçíto ao Senado, jtl do\'Ol'ill ter mau· 
do.tlo as int\Jt·autçúos podidas, pot•qtt:.u.to o 
pedido foi mito no di• u do mer. passado, i.,to 
e, lm m:~i.s de .um moí:>>. · 

Ern ]ll'imoiro lo:;ar, Sr. Pro~iclcnto, niio 
me reler! sómonto ao 81•, Ministro da 
Oue~•r:1, mas aos dons ministros militares, ao 
da guort•a o ao dt~ mai•inha. 

A·osto pl'ojcc!o, ao protocto pt•imitivo, quo 
apooa$ so reJ'al'lll á oroccao de uma ostt1tua 
ocn uma das pr11ças dos ta Capital, fui ac.cro· 
scont,da uma outrtl disposição, foi addicio· 
nado um ~ogundo artigo, em quo se' autot'i· 
zava o c!ovorno a indo!llnizar a viuva. do 
~!aJ•ocha! PJorl:wo da lmpJI't:~ncla quo oll~~o 
tinha <!O,<pendido na con•trucç~o do mausu
J~o onde cstiw oncm·radós os roscos do mosmo 
inolvidavel Mar·oohal. · 

Acl'O!lito que o Senado agir~ do cnnfor
mitlado com o vnto dt\ Camara dos llllpll
tadus o não ha do deixar do dar sua sancçãii 
11o itliía que GJ•iumphou alll, pondo·nJL uiato· 
t'i:L o ·CorpOl'ificàndo noltn a iúéa quo os1.!l 
no ospirito de todos nó•, confii•mantlu esta 
letn~l'llnça quu cstt\ llllo conscioncia nacional. . ' 

Eu sei, Sr. P!•osidonte, CJUO mult.as vozes 
pótlo mentir o bronze. mas sol quo não pódo 
rnuntlt• tt,hi.;tot•iu, quando oilalnvt•n as suas. 
sentenças dnllni ti vas oscrovondo om suas 
paginas com caracteres dlamantinos o .uu· 
l'ous os nornos tios que sa tornaram om vida 
bonomoJ•itos. . · 

A Commissrio do Finanças tom, por~m. 
osto tt•aualho cm ostuclos ; .drz, carccor do in• 
formações o ostl\ a colhol·llS. · E1n sogunrlo logaJ•, o quo l'olat!vamento a 

' olle! disso foi quo o Jll•azo .lo u~r mcz, jtL !~OSjloito este legitimo esoi•upulo na con· 
dBcurl'ido da dat<L om quu so lhos solicitaram scioncm do cnmpt•Jmonto do dovor; ac"to · 
infoJ•maçõos sob1•o o a.!luditlo Jll'ojocto, pa· essa resolução q,uo faJ•ll quo o parecer 
recltt·mo sufficionto para sorom ollas mlnis· niio seja brovo, quo a opiniil.o dos meJ.!_1· 
irllclas. · , bras que con~tituem ossa commissiio OitO 

Faço esta rcctificn~iio nfim do que nos seja omltti~11 tiio rapidamente oumo podo
,.}Jutaes não fique l'úglstradiL como minha riam ilosejar os que 'J.UOl'om quo osto pro· 

'111M censura quo não fiz ao houJ•ado Sr. Mi· jacto tenha o mt>is prompto andamento aqui, 
:nlstro da Guorra. no ScnadJ. H11, entretanto, Sr. Prosidonto, 

. . uma pa1•to .das disposições contidas no pro-
E tanto monos pod1a sol' ossa a minha in- jooto, vindo da Camlii'a, quo so torna mais 

ioação, St•, P:·osidon!o, quanto sabia quomn urgonto; o sol quo: commlgo pnnsam mom- · 
lir~ve o Senado ostariu do posse das infor· b1•os da propl'ln Commlssiio de FlnançllS, .dos 

:::UIIl.Ções_ quo a osso departamento .da admi· quaes ouvi o parccot· o opinliio antes do · 
:!llstra.çno pedira. tomar a pnlnvra nesta 'sossilo. 
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Commlgo ontonderam alguns Senadores 
que poderiamos destAcai' do pmjccto de 
Joi, vindo da .Camnra, a segund~ ·parlo 
q uo elle encerra pat•a constituir um pro· 
jacto distincto. Neste scntitlo appollamos 
para a Commlssão do Fln~nças o espe· 
ramos, que oUIL, attend,ndo ao• motivos 
que insp,ram o nosso p1•ocedimon to, dará 
paJ•ecet' o mais rapido possivol, pormittindo 
assim q•1e sejam tom:.dos em contiideraÇiio e 

construc~ão uo sopulchro do mesmo mare • 
clml uo Cemltm·to do S. Jr·ão Bap .Ma' 
alrrmdo •. pata exocnção dust.a lei, o necessa· 
riO ct•edttO, 

Smwdo Fedm•al, 17 !lo setembt'O du !003 . .:... 
La.tll'O 8od1•d.- JotTo Cordeiro. - P5rcs FeJ• .. 
tCli'n. -Jletello ,-Ji'en·ci!'a Oh avos, 

ORDEJ[ DO DrA · attondidos os reclamos dos que puzoram neste 
project .• de lei est11 disposição, que agora, 
por delibm•açiio nossa, constituir;\ um pro• SOCCORROi .\s POPrLAÇÕES FI.AGELLADAS PELA 
JOcto tli•tincto o torá que volvm• :l. Camara, 
de ·ando 1 inha vindo approvadu, como parto SECCA 
do projocr.u, que ficou ·no seio da Commissão 
do Fimmças. 
·Eu sai, S1· •. Presidente, por informações de 

toda ftl, que a sit.m~iio da . senhora que tt•az 
o .nome glorioso !lo Mal'Ochal Floriano é um 
tanto p recaria. .. · 

Essa sou hora, tão distincta pot' suas virtu· 
dos ... · 
· 0 Sn. PII:ES FERREIRA- Apoiado. 
O ·sn. LAuno SopnE- ... o quo dovo mo· 

reco!' tuda a nossa attonçiíu,., 

Entra cm 3" discussão o projecto do Sena· 
do, n. 21, do 1003. autorizando o Pnllm• Exo· 
cntivo .11 despender. pela vorba •Socoorros 
Pnbhcos~ do Orçnmonto do Ministerio da 
Ju . .;tiçn." ~ N1Jgocios I~toriorcs, as qua.mia~ 
noross~.I'lll~ pa.ra 11cudn· ás pupuiuçõus, redu· 
zliitts ll· m!serlll peta· socctL, que fla"ella os 
sertões tlo <tl~uns Estados do Nm•to, ~bl'tndo 
pa1·a t11llln~ os creditas :mppiomontares, que 
fOt'eiU procL~OS. . . 

o. Sn. PmEs FERREm,\. - Dovo, não; O !iii••, Lo.uro !iiiodré - 81•. Pro· 
mm•oco. sldonto, sobre a m:.teria em debato, o pro· 
. O Sn. LAuno SoDm~- • , • luta com stlrias nunciamont<• do S.onado t'oi decisivo, ,J<l rt.gora 
dilllould<lilos para satisfazer aos compromis· u P·•''occr desta Ca<tt em relação :.o as· 
eos quo tomou quando mandou realizai' " sumpto quD me trouxo :1 tribuna, quanJo 
obt•a vara a qual so po ila n11 oútm Casa 11 tJvo a hoHt•n. de u.pre>ontu.r o pt•ojecto do lei, 
'Verba.· fio que o nossu pl'ojoctu ag-ora cogita.. hujo em 311 discnssüo; já. agol'tt o pt•nnntwin.· 

Nós cumprimos o no's" dever e concvr· monto do Senado cst<\ conhecido e o,l,t l'ctto. 
rilmns para rondot• ainda um pi·e!to de homo· 8, vencid•t a urgoncia, como ora natut•~tl, 
nagom áquol\o que, eín vida, subindo tfto .dada 11 na•UI'oza do ~tssumpto e reconhcoidas 
alto, elevou· com sigo o nomo de nossiL pntriu a~ comlküos ospi!cin.lissimas dus Est:ulus Jo 
e o H<· mo da propt•ia Ropublica, aprosen· nortu, que clmmam a a&tcnçiio do totlos os 
tando !L consiric!'açlio do ~enado C>tO pro· lJmzilelt·o~ pat•,, ~. penut'la a que estão !'O· 
JOCto de loi e fazendo um appolio ~ commis· tluzldus! ~ao podet'llt esta Casa lazer outra 
s~o de Finanças 1•am quo, c m mpliloz in· cous~ :nono av~tnçtll' na mos1m linha. man· 
terponba o sou p~trocet•. afim do quo o' So· ·tentlo o sou .voto o dando o seu apoio nm 
nado. possa com mais facilidade da1• o seu 3" dbcussiiu no projocr.u que se VItO votat•. · 
voto definir.!vo sobro o projocto do Joi 11uo Entretanto, Sl', !'J•esidonte, eu podil•ia amda 
passo a ler: . ' · . aal.tllnção do Senado pat•a um projecto sub-
, ·E' !,do e, estando apoiado poio numero <lo s.ituttvo quo•vou .apre.ontar . 

. asslgn"t"ras, vao a imprimir para on tmr Tondo;se ali~ gado que poderia parecer, 
na ot•dom dos t1•abalhos o se"uinr.e dada a lil1•ma stmples ao proJecto quu apre·.· 

o sentei, que neiio nfLo se tt•atava sinão do · 
auxl!ios dh·octos 'traduzidos po.t· soccorros om 
fórma do esmolas nus necossitados vlcllll'R· 
dos trela calamidade da seoca, eu entendi que 
molho!' seria pôr clat•o o quo niio est~ claro no 
projt·cto do ioi e tornar bom expresso que o 
fim principal que tive em vista ao elaborar 

.PnOJECTO 

'N, 22-1903 

O Congt'Csso Nacional doe reta:, 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu· 

b!ica. IIUtorizado llo indomn!sat• a D. Josina 
Peixoto, -.!uva. do marechal Floriano Peixoto 
.da !mportancla de 40:000$, despendidos ~a 

o projecto foi precisamente osso de auxiilos, . 
que se fazem· indirocr.amento, por melo· · 
de obras, dando-se tt·aba!bo aos que estão 
em condições do tl~tbaihar o servindo-se ao 
mesmo tempo do ensejo o da oppol'tunidade 
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' 
Jl~ra, auxiliando ossos tt•al>alhos, !ovar soc- flUO são nocessat•!ns. para. acudir a ... sim!· 
cot·ros aos quo dollos precisam o roallsar 'lhantos maios providencias do· oatur.cza di,.. 
obras que. venham concori'Or pat•a as con· versa, "'mas.do socco.'ro. directo .o .imi!IO· 
diçõos physicas dnquolln zona, já pot' moia dia to !ovando o auxilio do Thosonro.Nacion~l 
da i!Çudos, que assegurem a Jrl'igação do aos 'JIIO a misor!a ou as molcstitls já !ova
solo, já po;•tu<iio do ostt·adas do fort•o, que Lidaram, o que cabo dontt•o das nttt•ibuiçõcs. 
facilitom'.o !t•nnsporto d~ mercadorias o do do assistoncm publica, largamonto o.normal· 
homens, concorrendo hmhom part1molhornr monto oxm·citada,, polo Estado, outras .. qu~, 
a situação tlngcllada por esta crise. · soccot•rendo aos q uo penam á mingua do. tra-

SJ•, Prcsidonto, para definir molhot• o balho, utilizur<to braços valido>. jlara a .re
pons~mcnto quo mo tt•ouxo a primoir~ vez á ali~ação do ohras do in!Oi'osso publico ton
trlbuna o que mo t'nz volto.r a olln,pai'll J'e· dontos lt molhorut• as condiçõo;.physicas dos 
a.ffirmar que é dol'ot• do nossa parto attondor sorlõos, facilitando .os transpoJ•tos o assogu
para a sitna~ão alllictlva daquollos Estados, rando a irJ•igação do solo, pur moia do CS• 
e lovM··lhos o concurso do quo cllos nacos· tr·adas o açudes. . . . . .... 
si!am nesta hot•a, ontontli quo seria acor· 
lado antepor ao projecto substitutivo, quo 
a.gorn n.prcsonto, alguns consitlara11dos om 
q uo ol!o se funda. . · 

São os seguintes: (Li.) 
E' este o projecto substituti I' o que tenho a 

honra dG paSSlW :ts mKos do V. Ex., Sr. Pro· 
sidooto, otrcrocondo om togar daquollo que 
tive occasião· do upresontaJ• em um~ das 
sessüos an ~cl'iorc:', 
· E' lido, ;~poi~do o pJsto conjunctamonto 

0111 rllscussão o soguinLo 

PRO.I!WTO SUDSTlTUTl\'0 

N. 23- IDO:l 

O Congt•esso Nacional dccret.~· : 
Al'tigo unico. Fie~ o Pod~r Elccut.iro auto· 

rizado a acudir ds popula~ücs.dos.g8tados do· 
nm•te reduzidas ti mingua poln seccn,qtiofln' 
goHa a o~1ensa zona dos sot•tõos,u1.ilizandt> 
os bmços validos na ronlizaç~o.do obras pu· 
blicas, açudos o ostt•adas do.forro, .quo con· 
corram para. melhorar as condições naturaes 
do solo o lacilitar os transportes, dcven.do 
abril•, para 111! fim, o~ cr.oditos s~pplemen· 
tares ou o:ttraarrllna.rto>. nor.o;sllrtos aos .or
çamentos d?s .Minlstories da Justiça. o _Ne· 
gocios InteJ•tot•cs. o da Induslt•tii,·'VJaçao o 
Obrns Publicas. · :.: .. 

Senado Fodornl,' 17 do setembro do 1903.-.:. 
Laura SodrtJ;:......JJil'eS Fci'J·aiht~~ Ft:J'I'ci1.:a 
Clwvcs,-· Nogueil'a Pm·anagu<i.- {o.'To Cor· 
dcil·o.-Aimeida Bai'>'elo. · O Congresso Nacional considerando que h·, 

loogo.l mozos estão sendo tlagclladas polco 
l'iA'Ui'Od do uma grande soc'a ext.on~as porções o 81•. Nogueira i•or.unognú 
do terdtot•!o bi•nzilol!·o, ostcndenuo-se essa -St•. Presidente, ajlplaudindo ,.o p~ocçui:.. 
tremond11 calamidade pelos sm·tõos do vat•ios monto louvltvol o patriotico do nobre Sónn· 
lWtados do Not•to du. R~publicn, que >O vno dot• pelo Districto Pcdm'tll, cm nome ·de um 
despovoando o empobrecendo pulu. morto o dos Jlstados, flttgcllados pela socca,a:;t.:ndoço 
]!Olo exodo da população J'cduzlda 1\ ponuria a iniciativa que indicn. a comprehonsao .da 
o il. fomo; . nrgonto ne~ossidado. que, no.;tn hura de ao· 

Considm•ando CJUO ao Estado·, que G o anima.< gustias ,abrange aquoila região do No1•to • 
. o·cipub/icll!, como conceituou Vico, o ot•gão E' oxtonsa a zuna flagollada neste mo~ento 
logitlmo d~> maniloshçiio do rlit•olto, agonio pela calamidade; G Jmposslvol que uma mo· 
<lo civllisaçiio o do progt•osso, potencia de dida unica possa IJaatar ás nocossidados da· 

· integraoãu das fot•ças sociaos ueflciontes ou quella vasta rcgliio asso\ada. . ... 
:!!ouco desenvolvidas, niio podem ~o~ indif· E' impossivol quo uma modld~ · isolnd~ .. o 
Jot:ontus ossos ti•istcs succossos causadores da tomada do mumonto possa satislllzor a 'todas 
:r'Uln& publica; . . as necessidades, quo sao multas o complexas, 

Quo em tal . caso 11 conscioncia sàctal ou como om pouca~ palavras procur~roi mostrar 
ool~ccttxu devo pôr·•o no lagar dnconsclonriia ao Senado, . . .. 
indiVIdual consoante a formula de Goscbon; Parece-mo quo so devo ostabolocer um 

q uo manifesta a impotoncla da acciio in· plano completo, afim do que so possa, no cor, 
dividual para. dobollnr a tomoros~ criso G 1•or do muitos aunos,dobellar oomplotamontc 
c:ontbssada a. lncapncfdado dos Estados da a acoão maloftca das soccns po .. !odicas na-
Foil.oraçiio BrazlloiJCa por .olla feridos, .para quolla. regliío do No1•to. . 
r-ornlll!lal-a; é loglnma o tndisponsnvol a in- . Dentre essas •medidas quo me parecem 
torvonQ[o dos po.ei·os pubilcos da. Unliio na mais convonlontos o que o Governo devo to. 
r~l'Dta do nrt .. 5', o n; !4. do ttrt. 3~ da mat· ·resolutamente o encargo ~o oxocuta.I;as, 
Constltni~o. da Republica ; at<l lovnl·us a . olfoito, monotonarol ns se .. 
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"tiintos: 1 o 'ostL·~<hs do :rm•ro ; 2' ostmdas mantos criticas a popular·ão a~sollad~ poln. 
do t•vdagom; e cm :J• logat•, poços artozhnos sêcca no Esl!tdó do Coai•: i ' 1·oc01'1'01'á ·a t'O· 
on t•ojantol. o acudas, que r~cilitom a Ir ri· giõcs mais bcnoficas nas 1;1ar"ons' elo Par· 
g:tçli:o' o m:1n!onham o tmnslto, t:tntas vezes nahybt o do Uapicurü rocobendo desses 
.inrmromp!do por occaslão das soccas p1•o dous uborrimo.s va!los os o!omontu; noccs-
!oogalas. · . sarios :i sua manutonçii•J c'consorl'ação. 

Debaixo diJsso ponto do l'ista. o Governo Todos ossos listados !ucl'am: o Mararihão, 
actual o os Governos pass:ulos.i~ toem cogi· fol'nocondo os olomontos noco."tt1'ios !L cou
t:tdo rio alguma o011Sl, se bem que, PJ!' mo· so1•vação da vitla rlaquo!los habitante.; tia
ti vos superioras, ton!ttm intm'1'0tnpirlo a g:l!!ados pela sêcca, bJm como uma pat•to 
l'~<tliz,tQiiO dessa SC1'iO de mcdidtts, do Piauby, c o Cear:L evitando vo1· seus Jl• 

·Dos Estados ·do Nol'to, alguns h:. que j;t lhos sacl'ifi,1ados pJlas necessidades, cm mo· 
teom l'Ccubido ·o soes pequenos beneficias, monto imp.1.,sivol rio socco1•re!-o.;. · 
mas; infelizmente, taos soccon•us só lhos são Nestas conrliçõJs, n. !ig;~ção oÍJtt•o os 'tros 
concer!idos cm momont~s ttll!ictil'os cm qu:J E;tarios está indicada e tlove sol', quanl,o 
dil!!cilmonto parlem pt•oduz!t• us seus pro· ••ntes, realizada, p1•ouuz!ndo os m:1is beno
Yoitos"s rosu!tttdos. ficas resultarias economieos, quer para o!!es, 

Em todo o caso, oss~s auxi!!os, se hom que ,1uer pt~ma unmo. . .. 
pil1• ·pouco tompo, som pro toem sot•vido. Os 
auxilias 'rio momento, os auxi!!os do socco1'· ModLlas identicas são nccossarins cm 1•oh1· 
Tos·inrl!viduaos, não' são os mais officnzes. ção ao. Rio Grande do Norto, que necessita 

"Auxi!i<is muitó mais vn.!iosJs, po1•quo in· não só rio um, estmi!a rio poitot1'açiio, como 
d!oam p1•ovidoncias que devem attcnuat• os tamb~m rlc açudes o paço; artesianos. 
males futuNs; são os traduzirias pela oxo- O moomo se rl1 com a Parahyba· o Pm•
cu~fui· rio osti•adas do fet•;•o, ·como a que, fo· nambueo. sendo q uo a ostt•aria contrai dos to 

.Jil;níonto, esr.:t' Iniciaria neste momento no ultimo C a que rlcv~ ser prolongada ,ate '' 
Coat•:l.-a,.ost1•ad~ rio Baturitúo out1•as. margem do Pill'nahyba,, na roz.do Bal(:as, 

A ostrât!a do ··rort•o Camrdm, ou, 11ntos, onde ir:\ p1•odnzir optimos rcsultarlos, n~o só 
:n.· ostr11da que ·'rio Cltmocim tom rio atra- 01n beneficio ria exportação do Esiarlo rio 
voss:1r o Coará, peMtrar o PiO:uhy o on· Pernambuco, como raci!itantlJ ·as commo<li· 

, cont1'lll':So com. a de Caxias a Cajazuiras, é dados de vida no centro do Pian!1y o Mara-
dad, que quanto .. antes ~ovem sot• oxocu- nhão. · 
tarlas.. . _ . , . . Em t•elaç:Lo :i Bahia, temos a t•ogifio do 

Sr. Pt•osidonte, óní t•o!açlioa .esta ostraria, Nol'to, que devo ser auxiliada lambem pelo 
j:l. exidto um gt•ando trcoho estudado, j l p1•olongamento da estrada do forro ou do ra· 
existem, por conseguiu!~. o!mnentus cm que m~l do Timbó, atraves•anrlo o Esta• lo ·do 
pt'óficmimcól.e- ii Ga'vor11o posso. oinp1'Cgnr So1•gip3 rttó 3m t'ront~ ao rio Alagoas, podon
griuldo pessoal,llago!!ado, aLtXiiianrio-o. . rio·•e ostabo!ocor dopoi; o. ligtlção onti'O 

'ô sn: Bf:NE.DtcTO LEtTE-Dosç1 V.' Ex. maio osscsrlivol·sos Eshriosdo Norte ou, antes, da 
b d é ' L i d M i- Bahia 110 olumnhão·, . . 

'llm· oe~ s,at ~. 11 z 0 aranmo, UtnlÍ voz quo f:t!lo cm 'ost1•ad1s de fo1't'o, 
·,·o Sn; iNoau,tRA PARA:-(AGUA'-L1 chll· não po,~o deixar do mencionar ainda n. 
gat•oi·. ·:; ··, · ': · Contrai rio l:h'azii quo, inri1rcetamonto, vem 
. , . Dc',C~xias .~· Ca:j~zoh•as a que está con· contrilmil• do mo<lo po:let•.Jsi:>!imo para mi· 
·Clitid:t a' ostrn'la. '' · ourai' os otfo!tos da soco~ do· Nm•to; demo us-

A estrtlda' 1<lo· rm·ro do Ipú ~ttl entrar no tmroi parque. · · , · ·: 
.PiauhYJ•l'ostrl. 'estud1ri'• :·os· ostu:los ostiio E-tandó ossx· astral~ do rm•l'o' ligada n. 
appruvados; por conseguinte, o que rcs!a g1•arido nmli01'C rio ou~ros Estarios·rl'o·Sul da 
.acttialmonto·ao Governo tl pô1' om nxocuçuo Republica o; dlint1•o cm. breve, chegando. r1 • 
osso mo!horumonto, quo já · cst•t· inJicurio, Caehuolt•~t riu Pii•apóra, ponto tm•minu! da 
·fazendo· cJritl'nunt• ~estrada. n.ttl Thm;oz!na, navog:1cão do Alto S. Francisco, zonas. 'do 
oo.ltabo!oe'ondoa ligação ont1•o os trcs ·Es· muitus'E;tndos :~;solhulos pela s~cim, como 
.hdos-Maranhão, Piauhy o Coat•á. siio as 'zonas Üo Norte do listado do M!n~s-

' Si o Coiit;~·é!mmo a attcnçilo do Sorinrio Go~·aos o algumas dos Estarias !la B:dt!a,Pol'· 
,:Pai•u' rsto 'ponto-s! o Coarll, o principal- nambneo o Sorg!po, todas oUus viriam 11 sur 
nióhte· osta zona, ó umtt das que mnlo sof· bonofieiurlns, do modo eonsirlornvol,"po!o pro

. ·ri•om·nostns occusiõoo o si esta· estrada vao, lo1gn.rncnto dessa estt•adu, ou untos, po!IL BU\1 
ln tornando-se pelo Pinnhy, ligai• ·o. I · ilous cJnclusi'ili n.M o ponto cm que, aol,t~aimontc, 
vill!es mnis impo1•tantos na l'Ogião do riorto, devo ser eons!do1'ario terminal, isto. tl, n:. 0a
oVa!lo rlo'ltripionrú o o Val!o rio P:~rna· chooil'a rio P!rapth•a, ligando a navogaQão 
11Y.hai entre O' Maranhão o o· Piauhy, está rio rio S, Ft•aneisco o sons nOltiontcs, quo 
''l'e'rificndó,' pO!' :·con;oquencin, quo no; mo· toem tnl!ltnros do kilomott•os nnvog~dÕs O 

• I , . 'I 
, ,, I . 
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j1t trafog~dos com outt•os milhtu•us de kilo· Posta a votos d appronlla a emenda sub· 
mott•os de estrada de fort•o. · stitutiva olferecidtt pelo Sr. Lam•o Sotlrd o 

Isto vit·la facilitar enormemente não só as outt'os. 
communicações intet•nas do paiz, dando-lllo E' 0 projecto, assim emendado, adoptado e 
vida, augmontando·l!IO a protlucção e fac! li- vae 801• roroottido á Garoara dos Duputados, 
tando o consumo do SUiiS JlrOpl'i•oS mm·cado· Indo ant~s 1 Comm1s.<ão de Redacção .. 
t•ias como ainda num roomonto critico. cO· 
mo osto, !orar soccorl'IJS a uma população · 
cttlcu!ada oro pol'to do~ milhões de httbit:tn· YOTM;õzs 

tcsPat·oco·roe, sr. Pt•osidento. quo cstu con· Votação cm 3" discussão da proposi~lio d~ 
junto do cstt·adas duvet•tt mo roem• pal•tioulttt'· Gamara dos Dopuwilos, n. •W, do !U03, auto· 
Jl!Onte.a attonção dos 1·opt•osAntantos <ln na- rlzando o Prosid"~t? ~a )}opubllcn a abrir~ 
çuo vt,to cumo só com ., conclusão doss·ts m•odito de 1.041.037~57~, supplamnntar ... 
o>&;·a<tas, podo1:omos con;o"nir. minornl' ~s vorbtt do n. 32 do twt. 25 <ln \01 n. ~57, do 30 
olf{.lit .s das secc~s pet•io.licas. . do dezembro do 1?02, para attondor ~o paga-

Não é, porém. mio púdo sor sómonto a monto do dospozas olloctua~a~ polo Mmtsto· 
conctu"ão dessas estradas 0 remodio cxoln- l'IO da Marinha, palas t•ubrtoas _ Mun,çõos· 
sivo a ompt•egar. Navaos-o-Materml do Construcçao N•val. 

Ao lado tias estradas existem os poços nr· Posta a votos O npprovada a P.roposiçiio; o. 
tos·ianos. os :.~udos, por11uo siio estes quo sond? ado)llndti,VtiO sm• suhmetttda 4 sancçiio 
voem faoilitat• .Justamonto o d·,sapparoci· prostdencml. · 
n10nto dos factos quo acabo do citar. Votação om 3• tlisoussiTo tla proposição da 

As Pstradns de f"ri'O t'llcilitaJ•ão o tmus· C~mar;t do~ De·1utndos, n. 83, do 1903, auto· 
port.o do matot•i;~es nocossarios no ompro,.o,' rizando o Pre;idonte da Republica a isentar , 
oõo só da oonstt•ucção dos JlOQOS artos!an~s. do·J dh•eitos do e~"]Wtação o m:tterial que foi' 
jot•rantos o tu~oiat•os como dos grandes açu· importado pola Intendoncia Municipal de 
dos; quo puderão at.o sot· lllimontados pelos Porto Alegro, capital do Estldo do Rio Gran· 
poços jot•rMtes. do do Sul, para abastecimento de agua, bom 

Conhnço roglõos no centro do ]laiz, Sr. Pro· como o moterl:tl me:ulllco destinado á. rêdo 
sidento, principalmente ontt•o os Estados da d~ esgotos. o o flUO ~01 neaossarto para o ser· 
Bahia o Piauby, Poruambuco 0 Piauhy, VJç~ do tllummaçao electrlcl dtL mosm!l. 
Coará o Piauhy, oro que oxistom trechos ctdado. . 
cnot'mlls, alguns do trinta o tant~s loguas, Posta a votos é approvada a proposição ~ 
on1io uii:o S(' encontra uma gutta de agua, o, sondo adoptada, vao sot• submottlda tL . 
ando não ha ·Jotnmot•cio, nem Yida. sancção pro;idencial. . 

. , 

E V. Ex. subo, s.-. Prr,;idonto, quo o coro- Votação oro 3• discussão da proposição da 
IUot·cio O para as naçiius o quo o sangue é Camal'll dos Doput11dos, n. 08, de !OU.!, au· ·1· 
para o urgunititno. Som circuiar;'w r,•gulal' tm•lzanJo .o Presidenta da Republica a·ison·· 
não ha vida;, sem oommot·~io, não ha pro· tn.t• dos direitos do Importação o mat.or,inl 
prledade, nao lm oconomta om qualquer quo for Importado pela Gamara Muuiclpnl 
imlz. de Nova Friburgo, cidade do Estado do !tio 

Feitas eslt\s ligelra3 con~idol'açõcs, sr. de Janeiro, ptu•a o .abastecimento do agua • 
. i'l•esidonte, tenho por IIm simplesmon.o ma· bem como o m!llerml metallico úCitlnado ti 
uifust.ar 0 mou apoio om rulnç:io 00 projecto r/ldo do esgotos o o qu!l for noc.essario para o 
upreson tadc pelo !Ilustro Senador pelo Dis· serl'lço de !lluminaçao oloctr1ca lla mosma 
tl'ict<o Foiloral, estando certo, ao mesmo tem· otdade. 
pa,llo que o Governo cogita om empregar os Posta a. votos é approvada a pt•oposiçiio; C• 
meios nocossnrlos, mas tle modo· continuo, sendo adoptada, voo ser subroottldn á. san' 
persevornntomunto, at~ chegnr a fazer dos· cção prosidoncial. · 
nppnrocm• compietamonte O< olfuitos dosas· 
tt·o~os produzltlos pela soccn poriodic11, quo OI\IIDITO DE 32:000$ r.\RA PAGAl!ENTO pe· 
tantu dovas!tt nquolla zuua tio norte, annl- AJUDAS DE cusro. 
quilantlo todns as roslstoncins humana9. 

Tenho concluldo. E~tra oro~· discussão, com o pat•ocot• ftLVO• 
(Jf11itq bem; 11111ilo uem. o 01 ·ar1ol' li c11111111.;. ro.vol d11 Commisaão de Finanças, o art. to 

111~11tac/o,) . . do. proposição da Camara dos Deputados, 
n. 104, tlo !Oo:l, autoJ•izando o Pt•ostdente da 

Nlnguom JU<IS potlir.do a paln1'l'a, oncot•· Republica a nbril• o credito do 3!:000$, snp· 
Tll-so u di!cmsi\o. plomont~r 6.J•ubrlcu D•-Ajmlns do custo 'aO~ 



SESSIO E~l 18 DE SETII:MBRO DE 1903 399" 

memln•os do Congresso Xaclonai-do a1•t. 2' dos wreitos do Importação o material pro· 
do. lei 0 • 057, do 30 do dez ombro da 1902. ciso para o :tbastocimonto do agmt 4 c!Jt.d~ 

Nlnguom pedindo a palavra, cnccrra·se a de Belém, no Estado do Pará. 
discus,iío. . Ning~tcm pedindo a p!tlavrn., cncorra·>O a 

Segue so em discussão, quo se encerra 
sem debate,- o att. 2°. 

Postos a rotos são successiYamonto appro· 
vados os n.rts. 1 o o 211 • 

E' a proposir;iio adoptada o pasm para 
3• discussiio. 

CREDITO PARA. rAG.UIE:-iTO DE GARANTIA DE 
JUROS A COliPANUIA CE:-iTIUL DE QU!SS.\liÃ 

.. Entra em 2• uiscussiio, com o pat•occr fiiVO· 
rnvol da Commissiio do Fin~tnç,,s, o art. I• da 
proposição da ·camara dos Doputad"s n. 88, 
de . !903, . autorizand~ o Pros.dente da !lo· 
publica a· abrir o cre~ito oxtraot·dfoario do 
166:141$755 para attendor ao pagamento da 
g:L!'antia do jm·~s de 6 •f, sobro o capital de 
1.5fl0:000$ ·concedidn, ~ Companllia Engenho 
Conwal de Quíssamli. 
· Nmgnem pedindo a palavra, oncel'ra·SD a 

· discussiio. . . 
Segua-se cm discussão, que se· oncort•a som 

·deb:tte,.o art. 2°. 
Pustos a votos slio succossivamouto appt•o· 

vados os artigos. 
E' a proposição adoptava o passa pam 

3• discussão, 

ISENÇÃQ.DE DIREITOS DE l)IPOI\T.\ÇÃO AO MA· 
TERIAL DESTINADO AO AUASTEClliiiiNTO DE 
AGUA D,\ CAPITAL DO ESTADO DO P!At:lll: 

Entt•a em 3•· discusslío a propos!(>Ko da Cu· 
mara dus Deputados, n. 03, do 190:1, autor!· 
zan,Jo o,Prosidonto da Republica a concetlot• 
i~euçiio dos dirdtos de imp01·taeã:o para o 
ruat.•rlal que for importado pelo governo do 
Piauhy, para o serrlço· de nuastocimonto do 
agua: d~ capital do mesmo Estado, . 

Ninguom podindo li palavra oncet'L'a·se a 
discussão. 

Posta a votos é appl'ovada n pt•oposição; o, 
sendo aduptada,vae set• submcttid11 1t snncçlio 
pro>ldonolal. 

ISENÇÃO DE DIREITOS DE ll!PORTA~ÃO AO liA· 
.TERIAL DESTINADO AO, ADASTEOlliE~TO DE 
AGUA Á OIDADI·: DE- DEI.I~M, NO ESTADO DO 
PAnA, 

l~ntt•a cm 3' discussão n pt•oposlçüo dtt Ca· 
maro. dos Deputtltlos, n. 01, do 1903, nutot·l
~ando o Prooldonto dtl Repnliijca a isontnr 

dtscu.-;sa.o. 
Posltt a rotos é appl'ovada a proposição; c •. 

sondo adop•.o.da, vao sot· submottida à sancção 
prcsldoncial. 

O S•·. P••eli!ldente-llst~ esgotada 
a m~Lto!•ia da or,lom do dia. Durei a palavra 
aos Srs. Senadores, que a quen•am, !>ara 
assumpto do oxpodíonto. (Par<Sa.) 

Nm~uem pedindo a palavJ'a, rou lovantat' 
a sossiio, do<igoando para ordem do dia d~ 
sossfLo sogulntc : . 

2' discus3·,o da proposição tia Gamara do.; 
Dop,tndos, n. 28, 1le !903, autorizando o 
Prosi,lonto da Republica a ab•·•r ao ~linis· 
torto daindustl'ia, Viação o Obras Publicas 
o crodito oxt•·aordinarlu do 7:~03$874, para 
realiza!' o pago:.munto a A!'thur Belo, func
clonarloda Rep1rtição Gorai dos ToloJr11phos, 
do voncímonto; que lhe são devidos ; 

2• discussão da proposiçiTo da Gamara dos 
Deputados, o. 101, do !903,.o41lto!'izando o. 
P1·osidente da Republica a abrir au Minis· 
tHrlu tia JustiÇIL e Nogocios Interiores o cre
dito do lO:GOJ~D34 oupplemontat' á rubrica 
27, do art. 2• 't!tL lei n. 957, do 30 de do· 
zembro de !902; 

2• discussão do projecto do Sanado, n. 15; 
de 1903, dorogando o decreto legislativo 
n. 930, do 29 de dezembro elo 1902 •. 

2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. !Otl, de !903, autorizando o 
Prosldonto da Republica a concodct• ao pt•o· 
curado!' da Ropuhilca, Dt•. · Ca~·los llot•gcs 
Muntoiro, sois mezos do licença, com todus os · 
vonc!mon tos, para tratar do sua saudo onde · 
lhe cunYior, 

Levanta-se a scssiio a I 1/2 hora da t:Lt•dc. 

80• SESSÃO Ell 18 DE SET~MOno DE 190:1 

p,·c•idancia da Sr. Jl(fonsa i''""" . 
A' moia. hot•a depois do moio·dlt~ nb!'O·SO · 

a sessão, a quo concoJ•rom os S!'s. Sonadoros 
Pinheiro Machado, J, CatuodtL, Alborto Gon· ·· · · 
çalves, Nilo Peçanhn, Honriquo Coulinho, 
Custa AzOI'<do, .Tonathns· Pedrosa, Justo· 
Cho••mont, Gomos do Castro, Ronodicto Leito, 
Nogu01ra Par,~nngutt, NoguoiL•a Accloly, Joiio 
Cor,loiro, Fort•oit'IL Chaves, Gama o Mollo, .. · 
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>\!moida B·wrcto, Alvaro Macha<lo, !los• o 
Sllva, Sigiamundo GonÇalvoJ, Olympio ClLill• 
pos, Coelho o Campos, Virgilio Damar.io, lluy 

'llarbJsa, Mat•Cios Tm•t•os, Thomnz Dolftno, 
Vaz do Mollo, l'oliciano Ponna, Ft•ancisco 

·.Olycorlo, Urbano do Gouvêa, .Joaquim do 
· Souztt, Rodt•iguo.> Jilrdim, Mol.cllo, Vi cento 
?vlachadn, Gustavo !liclHu'rl, Horc:Iio Luz, 
Jutio ~·roc~ o llamiro Jhrccllos (37). 

Doi mm ilo eompnrocot•, c:Jm caus:t pal'lici· 
]mda, o.< St·.s. Constantino Nory, Pacs de C:ll'· 
YniJJ,J, M<tnool Barat~t, Bul1:.n•t, Vieira., Pit•os 
FoJ'l'~Jii•A,Al\'ai·o McndcH,José Bcl'Dat·du,PJclro 
·Vollto, Horcul:tuo Handoira, Manool DllaJ•to, 
JJ. uo Mondonç:t Subrinlw, jfartinhu G:n•oez, 
Arthur Rios, Cloi.o N11no.>; Siquoii'I< Lima, 
Lam•o Sodré, D:u•ata IUboiro. Bnono llran· 
rlflo, Lopes Chaves, Alii•odo llll~<, .Joaquim 
;\lm•tinho, A. Azcrodo, Bmzilio iln Luz o 
.F!\li11Po Schmitlt (2·1). 

ll' lida, posta cm discus.<:io o som debato 
-APIH'O\'tLdtt a n.ctn dtL sc."5 . ..;t"to antcriot', 

O S&•. 1' See&•otm·io ti!L conL~ tlu 
.soguinto .. . 

EX:PilOlE,NTll 

Tt'OI\ ufficius Üü Mini~t.orio da. Industl'ia., 
·Viuçi:o o Obm~ Pnblicas, tlc 17 du col'I'Onto 
moz. imnsmil.linllo n.< Monsagcns·com que u 
SI'. P osirtonLc da Ropublicn I'oslhuo dou,, tle 
.cada. um dvs :mtogmphos das t•csolnç'üo!i do 
Con.!l'Js~u Nacio.nn.l, qne sanccionou, l'CI:tti~ 
''ar.: it pl'ot'Jgacilo da licença oro Cllj.J go:.;o ~o 
·aclm o ajudante tia o.slaçiío tlo i• clas.<c ti:L 
Estt'itJrL do Fm•t•o Centl',d du. Bt·azil .lJÜiJ llti 
Mvttu. Macotlu; .tL 1U()l1itlcu.t~ãu dn. cir~usuhL 
·as• do doct•oto n. 3.812, tlc 17 elo outubro 
tio 1110~. concm•nonto :L cJnccs,<'io 1\Ji\a ü 
·Compllnhin l'm•t•c:t o Fluvial tl:J Tocan\ills o 
At•aguay<~, cos~íonat•i:t ila. Es1,radn. de li'ot't'O 
do Alcobaça á Praia ilttR:tinha; o :i. abort.nra 
do Ol'o,litu tlo 25:000,S, sup;,lomontnr :L snb· 

. coosigna.!,'ÜO danominatln.-Consignnç·õoH llo 
art. ::10 do J•ogulamonto"-pm•l,cnconto ao ma· 
toria1 das ostnçõos dn I' tliYisiío da \'Cl'ba 4•, 
.:u•t, 2!, da lei n, 9S7, do 30 de tlozomlmJ ilo 
1902.-,\l'chivo·.<O 11111 tio cada u111 do.< an· 
.tog.·apho.~ o coinmnniqucR~c :1: Camm'a. dos 
Deputados, l'Cmott,ondo·SO·lltJ os outl•o.s. 

Otllcio tio tononlo·coroncl Scb~sWio Ban
·dO,J'a, do IG tio corrente moz, COI11lUUni· 
.caii,Jo que, no impedimento !lu St•, gonJra1 
l!ot•mos RodJ•ignos da Fonseca, assumiu, na· 
quolla <Ma o commando dtt Brigad:t Poli
cial. - rnt.olrado. 

Roprosontação do Centro Commcrcial o 
.lndustrhtl do Santos, one~minhando a om 
.que l'Oprcsont.ant~s do dh•Jrsus companhias 

nadJnaos do nlvogação, salimn.ando os in· 
convenientes da cabotagem livt•o, podam a 
niio adopção da Jll'Oposição da C:tmara dos 
Deputados, I'ofot•onto á matoria.- A' Com
missão a que ost~ alfoc\a a alludid~ propo· 
si~ão. · 

Roquorimonl.o ·om quo Cecilia Gandino, 
mão do guarJa·marinha Al'thut' Coppo Gau· 
dino. f.tllociuo dut·antc a J•ovolta, po.lo uma 
pon.•iio.-A' Com missão do l'inan~as. · · 

O S~·. ·'~' Sem•etnrio dccl:u·~ que 
não ha paJ•ocm•os. 

E' lida, post:t cm discus;iio o som debato 
appt•ovad:t a redacção Una! da emenda do 
Senado, substil.ut1va da pl'aposição da Ca
m IJ'a dos Deputados n. GS, tio 1g03, que 
autoriza o Presidente da Republica a pagat• 
:to Dr. A1vat•o 1loraira do Barl'os Oiivoira 
Lima os sct1s OJ•Jonados de ruagi~t.rado om 
d1sponibili<l:Lt1o, abt•inJo o noccssal'io ct·~-
d~ . . 

ORDEM DO DIA 

CI\I,DlTO Dll "/:203887·1 I'AI\A. PA\;AllENTú DI' 
AI\TIIUI\ DELLO 

Entt•.t om 2' dis:us>iio, com o paJ•ocot· fa
vor:~voi da Commissfio do Finanças, o artigo 
unico da proposição da Cam:tra dos Depu
tados n. 28, de Hl03, autorizando o P1•osi· 
dento d:t llopublica a abrir ao Ministcrio da 
Industria, Viação o Obras Puhlicas o cro· 
dito oxtraordinario do 7:203$874, para roali· 
zai' o pagamento a ArthurBolio,funcoionario 
da Ropartiçiio Gorai dos Tc1ogmphos, tio 
vonclmontos que lho são devidos. . 

Nluguem potlimlo a pai~vra, onc~t·ra.so a 
discussão. · 

Posto 1t voto>, <l approvado o lll'tigo, . 
E' a Jll'Oposição aioptad:t c passa ·pat•a 

:J• discus:ão • 

CI\ImiTO DI' !0:1i04$il31, SUPPI.EllE:'>TAI\ .\ 1\U• 
DI\IO,l :;, 27 DO AI\T. 2', D.l LEI :'>, 057, 
Dr' !002 

-Entt•a cm 2• discusslio, com o parecot• fa· 
voravoi da Commiss'io do Finançls, o a1•t. I' 
d:t pJ•oposição da, C:unara doJ Deputados. 
u, 101, do 1903, autorizando o PJ•osidonto da 
llopubllca a abrir ao )!ini!tcrio da Justiça o 
Negocies lntm•ioJ•es o ct·odil.o du 10: 004$U:J4, 
supplomontai' tlJ•ubrlca 27, do art. 2• da 
!01 n. 957, do 30 do dezembro de 1002. 

Nicguom .. podlnio a p~l<m·a, oncorra.so a 
dls:ussiiJ, 

' ' ,. 

• 
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Seguo-so em diacussão, que se encerra som 
dohMe, o .art. ·2o, · 

Postos a votos, são iUccessimmen te nppro· 
vados os nJ•ttgos. . 

E' a proposiçiio adoptada o passa pu.l'a a 
3• discussão. · · · 

DEROGAQ:\0 tiO DECRETO Ll,GISLAT!\'0 N, 038, 
DE 1902 

Entl'a om 2' discussüo, com a emenda oll'e· 
rech!a peh1 Commissiio do .Justiça c Legisltl· 
<;ão, o aJ•tigo unico do p1•ojecto do Senado 
u. l5, de l U03, de rogando o decreto legisla· 
tivo n. o:Js, de 20 de dezembt•o do 1902. 

Ningu"m pedindo a palavra, oncorl'tt-Se a 
discussão. · . 

Posto a voto.<, é approvndo o nrtigo, sal ro 
a emenda. . 

Posta a votos, il appt•omda a omeuda, 
assim concebida : ' 

Suppl'imnm·.~C a.; palaVI'as-e ~·do n. 3. 
E' o projecto, assim emendado, adopta<lo o 

passa para 3' discussão, 

Dr:, C.\nLOS DOR(iES ~!Ol'iTE!RO 

ordenado o gJ•atificaçiio, com to~r. cortoz:;. 
nin~uom mais virá ao Poder Legislativo 
pedh• licença que nüo ~oja gusando dessa! 
vantagens. · 

Sabe Y. Ex., Sr. Prosidenio, o sabe oSo· 
narlo, que os vencimentos dos funccionarios 
puhlicos siLo divididos em tr&s te ws, sondo 
deus o ordenado que ollo percebo pela cate· 
geria do cargo P o torço restante a gmti· 
llcação C!UO ao dlzpro labore. · 

Ora, um empregr.do licenciado niio faz 
trabalho algum, portanto este tot•ço não ~ 
justo que so lho conceda, o como enteado 
assim, f~co a minha emenda consoante com 
as rostricçües com que n~signei o parecer. 

E' lida, nppJ•ovada e posta conjunctttmento 
em discussão n. seguinto · 

EMENDA 

Onde se diz-com todos os Yencimentos
diga-se : com o l'ospectivo ordenado. 

Em 18 dos(J\cmbro do 1903.-Viccnle N"· 
clwdo, 

Ninguom mais pedindo a palavra, encer
rli·Se a discussão. 

Posto a votos, é appt•o,·ado o artigo unioo, 
t' ' t o• t " I Ent ·a om 2' t!iscussiío, com o parccel' fa-. cm escru llllo sect•o o, por::;, coara '• sa VQ 

voJ•avol da Commlssão do Finanças, o artigo 11 emeoa. 
unico da proposlçiío <la Camamdos Deputados Posta a Yotos, O l'ejoitadn a omúnd~. 
n. JOB,,de !9U3, autorizando o Presidente da E' a proposição adoptada o pa~sa para 3' 
Republica a cunco~or no procurador da discussão· 
Repuh!ica Dr. Carlos Borges Monteiro seis ' ' 
mezcs do licença, com todos os yuncunontos, O sr. Prelilldentc-Está esgotad'' 
pam trata!' de .1ua saude ondo lho conYiel', a materi~ da ordem do ditt. Darei a pt~!avra 

O Sr. ''lçente 1\lochado (·)
Sr. Pt•esldonto, nssignoi osso parecer com 
rostJ•icçõos, e do accordo com ellas Yon m1m • 
dai'~ Mesa u\na emenda. · 

A Commlssãu entendeu do\'01' dar ao poli· 
clonaria, que 6 o pt'úcurudol' da Republica no 
Dist1•ictu ~'cdeml, umu lloonça, com todos os 
voncimon~os; eu entendo, portlm, que, pro· 
vnd<~ mesmo a molestla, a ilconçlL só pOt!o 
sor concedida com o rospocttvo ordenado. 

E' Isto o que tom sido vencido no Senado 
diversos Yozos, . 

E' exacto que· o. ·membt•os do SupJ•omo Tt·i· 
huna! jtl. foram concodhlas licooçus com todos 
os voncimcntos; acho, Jl01'6!ll1 quo isto foi 
uma excepção o não deve coustituil• uma 
rcgru.. 

E si aos momuro; do Supremo Tt•iuunnl 
Federal, isto O, nos rrprosomantes do minis· 
torio pnbllco se Jlermltt.o o direito do tct• 
!iconça com todo' os ,·oncimentos,qner dizer; 

'(•) IMo tll~CUI'HO 11:"io foi l'C\'i~to JIO\íl Ol'ILdor,, 

"--*..~. V II 

aos Srs. SonaduJ•es que o. quoh•am para ns- · 
sumpto de oxpodionte, (Pausa,) 

Ninguom )Iodindo a palavra, vou levantar 
a ses<ão, do<ignnndo pttra ot•dOJn do dia da 
sessão seguinte: 

2' discussão do proposição da Cnmai'!L do.~ 
Deputados n. G6, do 1903, mandando rever
to:· em favor de Primitiva da Ct•uz Ferreira 
e Fmucisca da Cruz Fm·reirlL, repartida· · 
monte, a pensão mensal de 70$ que percebia 
D. Cecilia Carvalho da Ct•uz Forroh•a, vluvn 
do majoJ' de engenheiros F1•anchco da ·cruz 
Forroil•n. Juniot•; 

.~' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 82, do 1002, autorizando o Po· 
der Executivo a concodot• l'eforma, no posto 
de l' ~enento, com as Yantagons legaos, no 
l• tonou to honot•ario dt~ al'madtt. phartna· ·. 
ceutico em comlnis.~ito Antoulo Candido dtl 
Silm Pimento!. 

Lfvnntn·so a sessão a. 1 hol'lt da. tarde. 

.. 
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81• SESSÃO Ell 10 DE SETEMDllO DE 1003 

PrcSillancia tlo Sr. Pinhcil'D Macl~ado 
(Vi c c- l'r,cs idcnta) 

A' meia bom depois do moio·tlia abt•c-so a 
sossii.1, a qno concorrem os S!'d. Sanadores 
Pinhnii'O Machado, .r, Catundtl, Albm•lo Gon
çnlvo.<, Cust;1 Azevedo, Jonathas Pedrosa, 
. lnsl;, Chlll'monl;, Gomos do Cnst.ro, B,J!fm·t 
Vlt•ira. Pit•os Fot•t•oi.·a, Nogueil•n. . Para.nn.
guá, Nogunil'IL Accioly, JoiTt> Cordou•o, Fcr· 
rclra Chaves, Almoida Barreto, Rosa o 
Silva, Olympio Campos, Coelho o Campo~. 
Vil'giiio llamnzio, ltny lln.1·bosa, . Mn.t•tms 
Toi'I'Os, Thumaz Dolfino, Vaz do Mollo, Ur· 
bano de Go11 êa, .Joaquim do Souz~. Rodri
guos .Tat••lirn, Mot.ollo, Viconto M1tclmdo, 
Gus\avu ltichard, Fciippo Sclunitlt, Hot•cilio 
Luz, .luliu l'rola o Ramiro BM•collos (32). 

Doix:Lm •lo compai'CCO!' com causa pnt•l.i· 
cipttd:l os S1•s. Nilo Poçtlnha, Honriquo Cou
tinho. Cun,l.an .i no Not·y, Pa~s do Carvalho, 
Man.,ol ll:tr•,,t·l, Bonodicto Leito, Alvaro 
Mondo>, loi•l llet•nnr.lo, Pôtlro Volho, G:.ma 
o ~lullu. AI varo Machado, Tlerculano Blln
dolm. ~i !i<•nun<l, Oonçail•os, M~nool Duart~, 
B • .lo \I nlnn<;, S ·brinltu, Mnt•linho Gnrcoz, 
AJ•thur lti rs, Cl•olo Nuno.s, Siqnoh•a Lima, 
Lnut•u Sr· I<·~. ll tt•ata Ribeiro, Buono Bt•an
dii.o, l~'"'"i .no P.onna, Lopes Chaves, Fran
cisco tJly•lll'io, ,foaqnim Martinho, Alf,•edo 
Ellis, .1: IZJrodo o Bmzilio d:t Luz (20.) 

E' lida. posta cm discus;üo o som do bato 
:tjlprov .• J:t.a acr.a da sossiío anterior. 

O !!!h-. l' Sem•etaa•io dá cont:1 do 
scguiu .. o 

EXPEDIENTE 

omciol : 
Tros olo i' Sccrotat•io da. Cttmat•n dos Depu· 

tad·•S. rio 17 do corronto moz, romcttondo ns 
seguintes propo;içõos da mesma Camttra: 

Decilll':lll<lo •1no gosariío do ft•an<tuia pos· 
tal a cur•t•uspun•loncia o a Racista do Archivo 
Pnbli~:o d" l~srado do Minas OmM;,- A' 
Commis.ão do Finanças. 

Aut,rizlln<lo o Prosidenlo da Republica a 
lo··anta<' um umn d:1s pt•açns dusta Capttnl 
um monumJnr.o ao nlmll'lln\o Barroso. com· 
memorativo da batalha nnval do Riltclmolo. 
-A' ComrnissiTo do !llnançns. 

Autorlzan,lo o Prosi.lonto dn Ropubllen n 
abril• ao MlnlstoJ•io dn. Industria, Viação o 
ObrtiS Pu bllcas o crorllto oxtrnor·dlnnt•io do 
51·1 :0·13$200, pM•n o~col'J'Cl' lls dcspozas com 

o custeio da E;trada do Forro S. Francisco 
Xavier ao Commorcio. incorpot•ada admlnis
tratlvnmonto á llstrada·do Fert•o Contrai do 
Bt•azil.- A' Commissüo do Finanças. 

Um do mesmo Secretario o data, 'commu: 
nicando q uo, tendo ul(uollu Camara. cdopr.ttdo 
o projecto do Senado relativo á abct•turn do 
crcdit.o preciso para cor,tinuar a ,fuzer-so, 
gratuitamente, na lmpt•onsa Nncion r!, os 
annaos· da Academia Nacional do Modicinll . 
enviou naquclla data á sancçüo· prceldcnclal 
a respectiva resolução.- Intoir•ado. · 

Um do Mini;tcrio dn. !lazondn, do· 16 do 
col'l'onto moz, l!•ansmittindo a Mensagem 
com que o Sr. Presidente da Ropublica· rc
atil.uo dous dos autographos da l'csolução do 
Congresso Nacional, que dtnccionou, t•cia
tiva á coucossão do isenção do imposto, den
tro do período do um nnno, á Companhht 
E;lt•ada do Fm•ro Leopoldina para o mato· 
t•ial quo ipport;u• o fot• indisponsavcl parJ. . 
a t•opat•açao do SUil.S linhas; augmonto C IÍ!e; 
lhot•ia do tra.fogo.-Archivo-so um dos nulo· 
graphos o communiquo-so ú Camara tios 
Dopu\ldos, romot,ondo·so-lho o outt•u, · 

Dous do Minist ·,t•io da Marinha, do lü do 
corrente mcz, trntBmittindo us Mensagono 
com qno o St·. Prosidonto da Ropubliiia l'C· 
slituo dou; de cada um dos autogt•aphosdas 
l'esoluçõOS' tio Cungrc.!so Nacional, quo sanc
cionou, rol:t~iVllS á ab3l'Gill'a dos croditOS, 
oxtrnordmarro do I. 84D:BOG$5il, pat•a acudit• 
ao pag~monto do conc~r·tos _realizados c pot• · 
se roahzarom cm navros da Armada Nacio
nal; o do 1.48l::l57$512, supplomontar ,, 
rubt•ica 21 -;Iuniçõo~ do bocc~- do. nrt. H' 
da loi n. OS'/, de l902.-Archivo-so ·um de 
cada um <los aul;ogt•aphos o communiquc
so á Gamam dos Depul.ados, romottondo·sÕ
lho os outros. 

O Sr. 2' Seea•etal'lo !ti os se-· 
gu!nlcs 

PAl\ECEn 

N. 153-1003 

Foi presento :t Commi>S[o do FinançtiS :1 
pt•oposiçiio tla Camn.t·u. dos Doputlldos n. SB, 
do I 0"3, quo traspassa paM !L Sociodrtdo 
Opm•tu'ill de S. Josil, cm Ouro PJ•oto, o uso 
do pt•oprio nacional, onde funcolona a Dolo
g"acia Fiscn.l.-

Por oslll proposição 1\lz a Gamar~ tloaçiio 
do uso do um pt•opl'io nacional a umn insLi· 
tuloiio pl'ivml:t,. l'evogundo pu!' lol ot•dinarht 
a disposição constitucional, que tmnsfot•o 
ao domluio dos E>tados os l'ospootlvos pl'O
prlos naclonaos, que nii? Jbrom nocossaJ•Jos 
nos sot•v!Qos dll Untno. SJ, do ructo, a União 

•, 
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•J1io.tém actualmonto necessidade do odificio 
Jlll quo funccionou a Dologacia Flical, om 
::lut•o Proto, dovo. ontrcgal·o ao govot•no do 
J>sta1o do Minas, no .qual compota dar-lho o 
lostino visado poh~ pl'Vpoiiçiio ou o que mais 
Jonvenionto lho parecer. 

A manutenção das aulas ·da Sociod:~do 
Jpet•,n•ia do S • .losó não pódo sm· considerada 
'orviço da Uniüo o, dosdo que assim tl, o 
Liludicb ]lredio só pOdo sahit• da. União para 
J Eit:tdo. do Mini\S, desdo IJUO a1uo!Ia não 
uroclse mais u!ilizal~o. 

Pciios· mo:.ivos oxpoitoa, é a Commissão do 
'i nanç:ts de parccm• que o Senado o monde a 
m·oposição no sentido constitucional, pw~ o 
lUO oJTcrcce o soguiuto suiJstutivo 

. ' 

PROJECTO N, 24 - !903 

O Congresso Nacional docrota: 
"A1•t. 1.° Fica transferido ao uom!nio do 
stado do Minas Goraos o prodio om que 

"unccionou a· Oologacia Fiscal, n~ cidade tlo 
Juro Preto •. 

Art 2.' Rovogam·so · as. disposiçüos om 
•ontrario. · 

Sal:t das Commlssõos, 18 do setoml1ro de 
1903.-Feliciaao Pamw, Prosidontc. - Ra
nÍI'O Bm·cellos, relatO!' ,-,lkai'O .lfaclwdo .
Justo Chei'IIIDilt.-J. Joaq«im de Sou:a.-Vi. 
'ente Macltado,- Bcnedicto Leite. - Siyis. 
·numlo Gonçal'ocs. · 

•ROPOSIÇÃO DA CA!IA.RA !lOS DEPU1'.\00S,N.8Ü, 
DE ia03, A. QUE SE REl'ERo O l'A.llECER 
SUPRA. 

O Congresso Nacion:tl decreta: 
Al't. 1.' Fie~ concedido <t Sociodado Opo

•'arla do S, José, em Om•o Preto, para ma
mitonção do suas aulas o cursos, o uso do pt'ú; 
wio naciJnal ondo funccionou a Delegacia 
'Isca!. 
Pat·a~t·t~ho· nnico·. ESsa. concessão se tot•· 

·lar<\ ollbctmt dosde j~ o durará omquanto 
··xistlr a mencionada associação, com os sous 
'lns actua os, 

At•t. 2." ltnvogam·so as disposiçocs o~ 
)OOit'IJ.l'ÍO, 

Camat•a dos Deputados, 17 do agosto do 
I903.-F. de Paula O. Guimm·aas, prosidonto, 

-.Jlanocl d11 :1/tmcw· Guimm·aes, 1 o Secro
~aria • .:..Thoma: PomJlCII Pinto Accioly, 2° So· 
:•l'o ta1·io. 

N. J:íi. - 1003 

A Commissão do l'inanças il do parooo1• 
!llO·soja approvadn poJo Sonn.do a proposição 
!:~ Cama~•a dos Deputados n, i2G, do 1003, 
ruo ttutorlz11 o Pt•osidento d~ RopuiJiic~ 
t aiJt•h• ao Mlnistorlo das Rolaçõe.s Ex. 

tet•ioJ•es o crodico oa;.ocial do 100:000$, 
oul'O; par.~ o mesmo fim rio qno lbi autori· 
zado pelo docroto n. 077, do 3 do janoil'o 
~os~o <~uno, porquo tL•acn.-so de uma <lospoza 
mdt~pens ~vai o legal com a missão ospeciai 
encat·rogn.dn. do traht• da. questão de limi· 
tas eom '~ Guyana lngieza.. confot•mo oxpõo :~ 
mcmsagem do chofo do PoJor Executivo, 

Com a '~PPl'Jvação deste, tor<i o Sonn.do 
concedirlo no corronte anno, os soguinl.os 
crodieos. 

28 Extrn.ordl· 
Papel Out•.l 

nm•ios ....... 5,Gi! :05G8il·l 
10 Suppimnon· · 

8:•100$000 

tares ......... , 3 •. un: 962.~030 45: 000.~000 
4 Especit~e.s.... 200: OOII.~OIJIJ I. 2UO: OOO~OO:i . ' . 

Total ....... 0.288:0lU$GH !.253:-100$000 

Saio. dns Commifsõo~. !8 de sotombl'O uo 
1903.-NJlida;w ]'"'""· Prosidento.-Jaslo 
Chcl·mont, l10latot• .-VícCillt: Jlaclwdo .-R(t• 
miro Batcellos.-Sigismundo GoJiçaltMs.-J. 
.Toaquint ele S:m:a. -.4/uaro .llrtdtl!do .-Bene-
dicto Leite. · 

PP..OPOSJÇ.\0 D.\ C.\:\JAitA DOS IJ~l'UT.\.DOS, , 
N, 126, DE 100:1, A QUE SJ: lli;FEili; O 
P.;\R.ECER SUPJlA., 

O Cong1,csso Nacional resolve : 
Ar. !.o Fica. o Presidonto dn. Republica 

autorizado n. alJt•ir ao Ministet•io das Relações 
Extm•iot•os o Cl'Oilito oapccin.l do IIJO:OUO$, 
onro, pa.t·<~ o mosm& fim do qno l'oi autorizado 
polo decreto n. 07i, do 3 1!0 jn.ucit•o de JD03. 

Al't. 2.' Revogam-se as disposições om 
contra.t'io. 

Cn.mat•a dos Deputados, 1·1 do sotombl'O de 
1003.-F. de Paula O. GuiJJJW'tTcs, Pre
sidonte.-.1/anuel de Akli<'ar" G«illtai'I!CS, [o 
Soct•cta.l'io, 1'homa; Pompa1e Pi11to Accioly, 
2~ Secl'etn.t•jo, 

A imprimit• par:t en tmt• na ordiJm dos 
traiJalhos o seguinte 

P.\UECER 

N. 155-10)3 

Redacçt!o flnal do p!'ojocto do .~'~Jauclf.l ;1, 23, 
cltJ 190:.,\ substiltttiuo do eh: 11. 21, do ilW.i'lllO 
anuo, que autol'i,:a o Podar h.'xccutiJ:o a 
dc.o;pclldel' pela ua,·ba-SoccoJ'J'OS PubUcos
as quantias n!lccsscwws pal'a ilc11dir ds JlO· 
pulaçües de ato"'" Jl'stcu/os do No1•tc flr~gcl· 
lado.~ pela set!ca 

O Congt•oJsao Nacional docrota: 
Artigo nnico. Fica o Podm• E~ocutiro au

tJriz~clo n. n.cudh• ás populações dos Est~doe 
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do Norte, roduzidas :i minguo pola secca, quo 
Jlagolin a extensa zona dos sertões, utillzands 
os ·braços valioios na roaliZitçilo do obras 
publicas, açudes o estradas do 1\Jrro, que 
concormm para m•lllül'lll' as condições natu· 
raos rio solu o lilcilitar os transportes, do· 
vendo a~ ·ir para t11! fim os croditos ~uppio· 
montaras o oxt1•aor·d!nal'ios nocossarios aos 
orçamentos dos Ministerios da .llt.tiça o N'e· 
gocios IntOl'ioros o dn. In~lnstt'Üt, Viaç\lo o 
Ob1•as Public:cs ; c revogadas as dispusiçües 
em conll'lll'io. 

Saia· das l'ommissüos, 18 do sctomht•J de 
!003.-Nala/lo,-G, Rialmd • . 

p SR. RAMIRO BARCELLOS- E fot•am eli· 
mmadas pela Com missão. · . 

0 SR. VICENTE MACIIADO - 0 Con"rOSSO 
attend.on~o ·ao voto da Commissiío do °Finan: 
ças, 9imnnou do Orçamento pass~do, como 
ellrmnou do orçamento antorior. as rubri
cas I'Oi~tivas ~ ossos impostos. Mas. a des
potto <!t~t.o-e 1 .to const'1 das informações do 
Sr. Mmtstro da fazond~-a 12 do agosto do 
anno passado for oxperhda uma circular ás 
diversas repat•tiçõos fiscaes d11 União man·· 
d~ndo co~ra!' niio só o imposto do tra~smi'· 
sao de J?rOJH'Jedndes sobre a poUcos corno rle 
t~ansm1ssues de propriCilados su~ro omlra1·ca· 

Fie~ so~re a musa par.1 sm· discutiio 
sessão soguinte, de]Jois de publicado 

nu çoos. 

Dim·io do Cong>·csso, · 
no Quando ~o~o~i ·as informações prestadas. 

poJo Sr. Mtntstro da Fazonda p~nsei que 
h myesoe uma impropried11do da discJ•imi· 
naçao em relação á cob1•anç • do Impostos so· 
~~·o apoiices. Podia porfoitamontc estar 
sendo cob~ado o imposto de que cogita o or· 

O Sr. Vicente 1\lachndo (•) -
Sr. Presidente, vou mandar :t )lesa um t•o· 
quorimonro, que, croio; pMo attl ser VOI'· 
bai. 

Qnm•o simplesmente que soj:tm publicadas 
no Dicll'io do Conrp·es.w as informações prcs&n.· 
das pelo Sr. MI :istro da Fazondr~ ao t•cque· 
rimento que ltvo occasião do submotter á 
considet•ação do Senado. 

Em 28 de Julho, o Senado approvou um rc· 
1[uerlmento !'oito por mim om que iuquoria 
do Poder E~ecutivo, por intJr.ncdro do Mi· 
ni!tro d:t Fazenda, si na vigonc!a do actual 
Orç>Lmonto "" Receita Got·u! rla Ropu~iioa, 
assim como do cxot•cicio passado, J'ol por 
alguma das c.itaçõos ltl'l'ec:Hi.ldoms da Un.~o 
percebido o imposto sobro tmnsmissão do 
propl'icrlade do apohcos e do omblll'caçüos. 

Em !.2 do corrente, o Podei' Executivo 
p1•ostou as sua< inl'uJ•nmr;õcs ao SeuaJo, e 
o! los viemm conftt•mal' as all!t•maçõcs C[ \lO fiz 
por occasião do fun.t,.montur osso roquot•i· 
monto. 

De facto, Sr. Presidonte, eu affit•moi qrro, 
om muitas das ostaçü rs tlscno> da UniiTo e1•a 
perco~ido o impo;to so~ro tmnsmissão. ela 
apoiioes o do propl'iodades do navios ; o ou 
fitzla essa alllrmação porque tin!m a COI'tozrt 
de quo na Aliil.ndoga do Pamnagrrd, no mou 
Estado, O!'" cll'ectuada 11 cob1'1tnl'll dessas im· 
postos. ' 

ç~mento,Js~o tl, o scilo relativo ú transferon· 
Cln do apo!ICOS, · 

Pórle sor um orro do oscl'ipta affirmar-so. 
que s~ cobrava imposto sob1•e t1•ansmissiio ·de 
Eru~r!Cd~dç de apolicos, mas as informações 
o Sr .. ,~lmstro da Fazenda são c:tr.ogo1•icas 

o .P~s1.1vas: cobra-so imposto do trans· . 
m1ssa9 do propriedade' do apoliccs o so~re. 
proprJCdado do navios. 

Nas iuformaçõcs do Sr.· Minist1•o da· Fa .. 
zonda niw vem discriminada '' quot1t porü~· 
blda pelo imposto de transmissão de proprie
dndç do apollces, nPm a do .Propriedaíle de. 
nav10s. fito po1•ém pouco 1mpo!'ta para 0 
olf01to a que co!imaYa o meu roquorimento. 
. Fóra do toda rluvida ostrl so co~t·ando esse. 
1111posto, e oss:t cobrança tl um dost•ospoito i\ 
lei de orçamento da receita e ao voto do· 
Congt'esso. 

O Governo pó.lo e deve cobrat• o irn(Josto 
do soilo so~1·o transforencia do apolicos · o 
Governo POI'<im não prldo do modo alg'um 
co~t•at• o imposto sobre tl'ansmissüo do pro· 
Pl'ledn.do. do n~vio.s, porq~c. osso imposto 
11Mm do tnconstHncwnal, nao tem rubrica no.' 
"l'çamonto da receita, dontt•o do qual s;1 poss~t 
fazoJ' 11 sua po!•ccpção. 

Acho quo a publicaciio dessas infL>rmacõos,. 
aluis, com l?da a lealdo do prestadas pelo l!on· 
1•ado Sr. Mmtstro d~ Fnzonda, odil!carão o
~onado o. Cf!_ncorJ'm·.iio com. um largo sn~sidio 
n Comm1ssao de Fm:tnçus quando esta ti\'er· 
do fitZOI' o Ot•çamonto 1111 Roce! ta. · 

Quo ossos impostos são loconsH tucionnos 
]lll.rcco·mo que não ha nenhuma du\·ida, por· 
ql!anto, além da cinl"ezn 1!0 dispositivo con· 
stttuo!onrtl, a Commhsno do Ot•çmnonto om 
1000, tondo sido sc1t I'Oiator o Sr. Son~dot• 
Hamh•o ilat•coiios, tornou ~cm cla1'0 quo ot•a 
uocossaJ•ia a eliminação das J•ubricas quo 
so t•ofo1·lr1m a ossos imposl.os, pois quo 11 sua 
llOl'cop,·ão ora inconsticuciona!. 

. O ~uo o /'neto tornr1 claro tl quo 11 lei vo
tada poJo Congt•esso nfio foi u~odecida poJo. 
Go\'or•no, o quo a disposição constante do-
Orçamento da 1\ocoltn foi abiolutamontc · 
lilndula nr1 oxocu~i'ió por pitl'le do fl'co na~ 
clonai. 
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' ,, 
,; Lolo, St', Pt•esidonio, a infurmnção, quo tl 
i:· . curta, e por olla verá o Son:.do qno toda ra· 
:: zão tinha ou quando afllrmei, por occasião 
,, do i'undamontnr o meu requerimento, quo 
'1 em diversas estações da União estavam sendo 

percebhlns rendas que nfio tinlucm 11mparo 
·.• om disp ,sição alguma de lei. 
_1 A mensagem do honrado Sr. Prosi<lonte 

da Rrpubllca, datada do 11 do sotombt·o, 
transmitto as informações pl'ostadas pelo 
Sr .. Ministro da Fazenda e estas informações 
cons~:tm do soguintJ: 

• Domoustraçiio da UJ'l'Oetttlação tio imposto 
sobro transmissão de p!•oprie:lade do ttpoli· 
oes o embarcações nos exercic•os de IU02 a 
1903, ofi'ectuada 110las ropal'l.içõos abaixo 
menoionadas,tlo acr.ortlo com a circular n. 4•1; 
do Mlnisterto da Fazenda, de 12 do agosto do 
1902, cunsrante dos balanços monsaes exis· 
tentes, attl esta data, no Thesum•o Fe-

' dera!». 
,, llxm•cicio do 1002 : 

' i· Recobedot·ia d't Capital Fo:loml 
Alfandcgtt de ~lacalu! ......... 
Delegacia Fi.;cal no Espirita 

68:36R$·103 
299.~600 

Delegacitt Fi~cal nu Mat•anhão .. , 
Dologacia. Fiscu.l no Prtt•aml .. ,., 
Delegacia Fiscal cm Goyaz ...... 

02$000 
3$300. 
$600 

0,8-IG$808 
Ou soja total dos ilous oxerolcios 00.4:11l~817 

Observação- Dos ba.hmço.~ oxiStontcs no 
Thosouro Foderal,t•eferuntos a osso oxot•cicio, 
das Doltgacias Fiscacs no llspil'itu Santo, Ser· 
gipo, POi'namhuco, S. Paulo c Sant11 Calha· 
ri na não consta a at·re·,ttdaçlo dc,;e imposto, 
não tendo ainda l'omittido bulaoços, as Dele· 
ga.cins Fiscuos nn. Bahia., AI:woas, Ccar:l, Pi .. 
auhy, Pará, Amazonas Rio Grantlo do Sul, 
Mmas Goraes o Matto GJ•osso». 

Vou, St•, Pt·oüdcnto, envi•r '' Mosa estas 
infut•maçõe' que me vieram o quo, do aucordo 
com o Regimento, V. Ex. m:tndou entregar 
a mim. quu havia feito o podido, o roqueiro 
quo oll11s SL'j.1m publicadas no jornal !la 
Casa. 

Pormitta-mo agora, Sr. Presidente, quo 
mo aproveitttndu !lo estar na triuuna, não 
mo despeça uolla som Jazot· algumas ouser
vaçõos sobro um f,cto quo ropuw da maior 

Su.nto. o o o •• o. o o o •••• o o •••• o. lll$'i00 importnocia. 
ü00$118 v. I~x. subo que ou fui autot• ue um pl'o· 
27::;698 jccto tottdentott 11bolir a roJ'ot•tm compu!· 
:l7$ltt0 sot•ia; oSI,e prJ,iocl.o estil. cm mãos •ta illus· 

IG5$000 tr .rla Commissito do Marinha o· Gum·m o jil 
35118050 rlou lugar a I:Lt•go dol!ate um t•oquet·imentu 
:181$6H:l da hont•ada Commissãu que puUia informa· 
92S~fl~S çtio ao Governo, i>to é, aos Srs. Mlniscros da 

Delegacia. Fiscal no. Bn.hia ... .. 
Idem em SeJ•glpo ............. . 

'.:' Idem em Pernambuco ... o. o, •• 

., Idem no Rio Grande do Norte .. 
IdCin no Coat'IL. ..•.•.......••• 
Itlom no Pmuhy ............. .. 
Idem no ~lttl' •nhiio ............ .. 
I1lcm no P:tPú., .. , . , .. , . , .. , . , . 
!dom no Amazonas ........... , 
ldottl om S. Paulo .. ,.,,,,,,,, 
Idem n.., P:wamt .. •........ , . ,. 

'f !dum em Sttnt:.. CathaPina,,.,, 
Idem cm Goynz ... .. , ......... .. 

I :98rt$000 G1urm o d11 Ma1·inlm sobre a cunvonioucht 
09:•$0 10 Jossa rolurm:t ; o, St•. Pre·itlento. u !'acto, 
115$4n4 quo ·tionnAo hojtJ, ma~ quo, no momento, não 

3: IMS,OO tuve cunLestaçiiu pu!' pa1•1e da Commis;iio, 
530$740 <l quo se inqucritL da constitucionalidade 

1$100 desse pl'ojocto. 
2:281$0l0 llstt•anhuu o Sen:ulil-como ntt,. estranha· 
---- mm <>Ut1·us Srs. Sonndut•os-que S3 consul· 

Total.............. 80:590$ !14 tns<etn o• St•s. ~limstt••:s da ~Iariuha o da 
A not~ do St•, Minist1·o . d" Fazonrla, quo Gum•ra sob••e a questiio tl11 coustitucionali· 

~comp~tnl!a lt mensagem do s1·, Prcsi;leoto dado de um projocr.o do loi suumolltdu 1l con· 
dtt lte~ubltca, do oxm•cicio passado, cont<lm sltlom('ão du Con~rJ"o Nacit·n ti, e ontiio a 

!dom em )Jatto Grosso ...... .. 

o so~umT.O : llr.mt·a~a Commisslio tio Marinha o Guerra 
« Observnçiio-Dos balanços oxistontos no immediataruonl.o eontr.·ariou as tlffit•m;tt;ões 

Themut•o Federal das Do'egr.wias Fiscae~ na foitll< ,,osso sentido, doc!tu•antlo que a con
Pul'ahybu, Rio o1•ando do Sul 0 Mr.n~>< Ge- s~tll.a ao Govomo niio Ol'l1 p:~ru. o elfoito 
raos nao constr.t a arrocada~~o d •sse imposto dt• osto declarai' si ot'll constitucional ou 
não tendo r.dnda a Dologacia Fi.;cal om Ala: não constitucioaal o decroLo dtl cor.upulsorla; 
goas l'emottldo balanço desse exot•cicio.> mas pa1'a quo d~sse inlbJ•maçii.u sobl'O a 

parte propt•lamento r.tdmlnim·ativa, isto tl, 
Agot•a, Sr. Presidente, quanto ao exm•cicio sobr~ aquolla quo so refere á exocuçito desso 

ttctual Jê-so o seguinte : · decreto do Governo ProvisoJ•io. 
«l~xm•cicio do 1003: Dons membJ•os da honrnda Commissão de 

Marinha e Gum•ru. contestaJ•am a affi••mnçiío 
·Recebedoria da Capital Federal, 0: 4•10$143 l'olta pela mliorla da Conumssno pul' ln ter· 
Alfandega do Maoahtl... ... • . • • 08$'-lOO modlo uo seu orgão o da t1•lbuna do Sen~do; 
Dologacia Fiscal no Rio Grande o, sl q ulzessem agom nquolles que ostt•tt• 

do Nol'to.................... 230.55~0 nhnrnm o roquorlmonto dn. Commis~ão do 
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Marinha O GUCl'ra p!'OCUl'Ul' la>•go Ull1JlRl'O 
para justc?.n das affii'maçücs então foitas, 

· ni>o encontrariam molltor do q uo o Jlnrccor 
dado pelo St•. Ministro da Guerra. 

S1•. Prosidonto, esta parocor ... 
0 SR, BELFORT YIP.IllA-E as informações 

do St•, Ministro da Marinha. 
O Sn. Vrc~>NTil MÚHADo-Não mJ I'eferl 

<ts informações do Sr. Ministro da Marinha, 
porque não roo consta que ollas tenham 
chol(ado ~Casa, emqunnto que as do Sr. Mi· 

.nist1•o da Guerl'IL tonho·ns cm rniio. 
Nossas informt>çõcs, Sr. Prosidcnte,.o unico 

]lento que resalt~ O quo o 81•. Minisr.ro da 
Guerra tratou do \'Ol'illcar si o Jn•ojocto om 
constitucional ou inconstitHcional- campo .. 
tencia que lho era negada po.<itirnmente 
pola Conotituição d:t Republic.r, pelo yoto do 
S~nado o polrL proprin Commiss~o. do Ma· 
J•tnha o Gum·ra, mas que o S>'. Mm <stt•o da 
Guorr:vnvocou n si, declarando que o decreto 
da compnlsoria nada tinha do inconstitu
cional o que orn inconvcnicnto a snn roYo· 
gaçiio, 

solicitado pela Commlsgão .do Marinha e· 
Guerra, uma manifestação doviil lho sor. 
feita, . 

Conheço o honrado titular, quo presido P •• 
administração dos negocias da. Guerm ••• 

0 Sn. BELFORT VII~IRA-E não conhceO OS· 
sous antigos companheiros da Commissão do 
Marinha o Ouorl'n, 

0 Sn. VICENTE MACHADO-,,, C aclto que 
S. Ex. não era cap·•z de accoitar uma ma· 
nifostaçiio que, nosto momento, ó alt:~rnente·· 
lncorenicn to. · 

0 Sn. llELFORT V!EIR.\-E julga os snus 
antigos companheiros do Cornmissão capnze:J 
do p1·ocodor deste modo a!bmentc lnconvo-
nionto! · 

0 SnO VICE:-iTE MACIIADO-V, Ex, JlRI'OCC 
que ni•o prestou a dcrida att.on'çlio tto qm;· 
ou di!so. Trato do um facto o'tranho ~ Com-· 
missão do Marinlm c Guerra. 

0 Sn. BP.LFORT YIEIM-V. Ex. dlsso.qu<> 
a Commissão do Ma1•inha e Guerra consultou 
os rnin istros m iii tares sohro a constituciona· 
lidado do Jll'a.iocto, ·tanto quo o Sr. Ministro· • 

o· Sn. GaMES DE CA-<Tno- :-Ias, por.JliO, d~ Guort·a nosso sentido pronunciou-se. 
JlCI'guutamm no ~linist:•o ·1 v. Ex. citou at~ esttt reg1•a corncsinha de 

O Sn. VJCE~TE MACIIADo-En creio r!uo o gl'ammatica: latina conhccitl~ Jlclo o~CJnpl" 
lllinisiJ'O não fez mais do quo dar resposta á « CHjas ''" hccc "·alio? Cical'ollis. » 
jlOI'g'llOla quo lho ora fciüt, 0 Sn. VICENTE JI.\CIIADO- Sim, senhores;. 

E, St•. Prcsitlonto, lcmln·o-me agora do rnasagol'a estou cm outra ordem do couside· 
nm YOiho toxtJ da gramm~tica latina cm rações. l\'[o estou defendendo o Sr. Ministro 
I!UO se dolermiml qno,pola JõJ•rua pot• CJUO so dtl Guerra. Não acho que sua l'Csposta snja 
J',tz a pm•gunta. por essa mesma se dá a convcnionto o csto,ja do accor<lo com a; atr.•·i· 
t•osposta; o até lm o exemplo. buicõcs do Poder Executivo .- . 

A affirmar.ão, porilm,tlo que a Cornmbsiio Estou mo rofol'indo a oul.ro facto: dl.;so um 
queria saber dtt constituciona!ida~c ,du pro- .ia•· na!, do grando circulação, qu·o o Sr. Ml
jocto, dou-a o honrado St·. ~llmstro da nistro da Guerra ia sm• alvo do urna mani· 
Guot'l1í\. festação. 

O facto é, fóra de toda a duvida, anormal, 
mas .não ~ isolndo na vitla dos paria- O SR. Atnr:aTo GoN\'ALVES-Ahi é SCI' Yi-· 
mentes, nem nas rolur;õos existentes entro o clima. · · 
Congt•csso Nacional o o Governo da ilepu- O Sn. VJOE:o/TJ~ M.\cuAoo.-Acho quo isso 
]lliC.1. não •' exacto o quo si houvesse ·lembrnn~ado 

O t\iclo prüwipal quo vao p ·evocar os SOl' levada a offoito uma rnanifcsf.a~iio no 
meus rcpa!•os, S1•. Pt•osidonto, não é a SJ•. Ministro da Guerra por esto parecer, 
I'osposta do S•·. Ministro da Guerra o muito S. Ex. rcpolliria, porque indirectamente olir<" 
menos a categorica nffi<•mnçiio !la iucon'l'o- t•oprosnnlaria unm pressão sobro o CongrcSiO 
nioncia da roYoga~ão dessas decretos. Nadohal. (T•·ocam-se divc1·sos apartes.) 

Os meus reparos vbarn fllctos quo se Sr. Presidente, não Itcho gue o acto pro-
JiJrmam om torno desto o que representam voquo estas alllrmaçõos tao so!omncs dos
qrml<tuor cousa •lo gmvo, que é p••eolso con· conhecimentos jurídicos da adrninist••nçito da 
,iurnr por moio do energia o moYimentrJ do gnorm om t•o!ncão tt questão do constituolo-
Congrosso Naclonnl. · · nalidr1de ou inconstituclonalidado da mate-

O su. cosrA AwrEoo-Mnito boro. t•la. Elia não representa gi'ando cousa. . 
O S1•. Mlnlstro·da GuoJ'I'a atnrmou que os· 

O Sn. YJCE:-iTE M.tCJL\DO-S1•, P1•esideutc, decretos da compulsorl~ siio constituciouacs 
li cem n maior ostmnhozn, o não pedi con- mas,. nem slqucr entrou na nnalyso deta
testnção, poi'qne acho que olla ootnrn na Ihada <los tc~tos constitucionnos para, deste· 
}ll'opria iltnrnmção do 1\lcto, que, dorido a exame, inferir 11 positlvldndc .. dossa afllrmn
tcr o St•. Ministro d:t Gum•rn dado c pnrecor, ção, salvo si a aOirmação do Gororno O feit:~ . . 

sobro o 
si um 1 
constit 
a1JlrmP 
bl!ca p 

St•, I 
ostranl 
a um t 

Conf 
to om 
mesmo 
honrad 
Distt•ic 
pura 01 

Lh ~ 
I'aal!zn 
anlo·h• 
nas col 
nus cal 
dos fac 
lit:~r. 

Não 
tompo 
t\O intc 
c0l'por 
palmm 
pnra d 

MIIS, 
gninto 
mir co 
actn. cl_ 

trouxa 
qno al 

Diz • 
«Fal 

jndi<'ic 
(O asst 
mn. co 

Pon: 
club t 
moçiio 
quo, 
nãop1 

A 1' 
. Diz 
cF11' 

que fo 
sobro 
que o 
UIDILI!: 
o quo, 
niio p 

Ao h 
qual· 
rosoi v 

Jt:u, 
convo 
·cldad• 
·dado 
!ilust, 
S.Ex 



O· 
sor. 

o fi .. 

• OS· 
do 

U<> 
ou 
U• 

ro-· ~ 

:S;. 
C• 
r o 
jn. 
•i .. 

lll 
l
i· 

i-· 

;o 
i O 
o 

·o 

). 

1& 
a 
I• ,_ 

• 

... 

SE48ÃO EM 19 DB SllTEMBUO DE ] 903 407 

so IJro ossos assumptos sem pro ""·calhcdt·a ou 
si um projocto do lei ou mosmo umo. lei <l 
constitucionnJ. ou inconslltucionnl, confo1•mo 
afllrma o roprosontanto da autoridade pu
blica por parte do Poilol' Executivo. 

Sr. Prnsiuontc, não vem fót·a do moldo 
ostranlmr. ou esta manifestação om relação 
o. um facto como esta. · . · 

Confoss.1 que sinto o maior constrangimcn· 
to om toco.r om outros pontos om relaçito ao 
mosino assumpto, nUo ostando prosonto o 
honrado colloga, o ii lustro ropresentanto do 
Distt•icto F~tloral, cujo nome p3ço licença 
pllra onunotar-o Sr. Laut•o Sodró. 

LI, Sr. Prositlcnte, a summo. llo3 trabalhos 
t•oallzados om uma rounião do Club Mili&at•, 
o.nto·hontom, dad" com eerlt\ minuciosidado 
nas columnus do O l'aiz; li tambum hontem 
nas columnus do. Tl'i/lunn afllrmn.çiio igual 
dos faclos f!UO so passamm no C!ull Mi· 
litar. 

Não ;wrcdito quo o honrado reprcsc<n• 
tanto do Dlstrioto Federal, homom do laJ'gns 
rosponsahilldadospublioas, investido da autu· 
ridndo do um mundato, fos>o para o Clnb 
Militar, onde se rouncm os representante' 
das classes armadas, o all< lcmbt•as;o qth.• 
devia es>c Club mandar, por m"io do uma 
mensagem, o. sun. opinião u.o Congl·o~so Nu.· 
oional snbrc um projeot.o pendente do Wt 
estudo o que diz rcspeito.ds classos armad'~'· 

v. E~. sabo, Sr. Prcsiúonto, quo ou r.ac. 
sou suspeito quando julgo destes. factos cm 
rolarão ;ls classes armadas do pa1z. 

FÚi considomdo dm•anto muit.o tempo 
como milit:trMa, como homom quo viYin a 
fazor constanto apologi~ dus furcus at·mudtt; 
da nação, oxaltanJo-lhcs o pltriotbl)IO. . 

Jtoalmouto quorJ quo o ex~rc.l&o . soj:. 
aquillo que dOI'O SOl' : um:• força mspH'.Idct 
somp1•e no pal,l'iotismo. . 

0 SR. PmESFimREIIU-Quo tom sido nl<; 
hqjo. Não cstranlmria isto, porquanto tio longo 

tempo Yomos qur /,odas as grandes rtue;tõe~ 
do intol'csso publico siio debatidas naCJUe!la o sn. VICI~NTI~ MAcn,,no- Sim; mas niic• 
cMporaçito, onde so cogi\;t do tuuo, lll'inci- quoro :Luwlutamento que. dn pt·at,ica desse> 
palmento ilos interosoes 1hs clasies nJ•madas, ucl.os·, feitos mnitiLs Yozes sum int~nção, ''" 
para dofoS;t daS ~U!leS foi fundada. pOSSIL atit•al', m;ijs do que llO OXel'CllO, á /l[L' 

MtiS, Sr. Pl•osiden·to,. o que se diz é o se- 1·iio, uma A'l'iLVIssima injuria. . . 
gninto, o tenho medo do quo n1io possa expl'i· Não; nós nao P"domus lot•_ um ox.orctto 
ruir com a m,i_!lhn palavra t~t~lo que disso a dolibernnto ! Somo; H ma naçao clVlltzada . 
acta dll roun1ao do Club Th!tlttar o JlOl' isso A ;1ffirnmção dos to facto é a oonfissào da sul 
trouxe l'OtttihJs do dousjornaes, noticinnilo o realidade. 
qno li Iii so passou: Acredito, SI'. Presidente, quo isto lm de 

Diz o o Pai:: morecor contosta(ão pol' parr.o do honr;uk 
· Sanador, contestação fot·mal, dt~ mo.,o a ~os· 

. «Y~llou dopoi.s o St~ Lauro ~odré, que foz faze.• 0 ciroil.o que dol'c produz1r no anun:; 
JUdte!Osns cunstdom~oos sobt·c o assumpto do Congt•osso. 
(o assumpto ~:tbe o Senado qual~: a l'Olul'· As clu>scs armadas toem 1·oprcsontanb 
ma compulsaria). . nas duni Casas do ·congre>so, -

Pousa o !ilustro Sr. Lam•o Souró quJ o Si os intet•osses dessas classes Msom des-
Clu\J Militai' tlovo onvia1• n.o C,JU"l'csso uma curados 0 que 'não succodo, por ;u1uollu' 
rnoçiio, 8)'nthotizando a opiuiiio da classo, o Srs. Sonadot•es <pD são proprlamonto civis. 
quo, devido á escassez do .socios presen~os, os militares com assento uo Cong,.oslo rc· 
não podlt1 sor feito," - · A TriÚI!Iln amrma o facto do lllCSlllO modo. clamariam. Mntr~ Isto c proCUI'Ul'l:Llll, per 

todos os modos dnt• ;t sua classe aqutllo '' 
Diz osto jornal: quo o !ln tivo.sa direito. 
cFt11iou depois o Sr. Dr. Lam•o Sodró, Acho, S1•. Prosidonto, quo o;tas obsor,m-

quo foz largas o importantes cousider.1çõüs çües não podem sOL' consldoro.das como !m· 
sobro o assumpto. Pensa o illustro militar porUnontos: o aponas lastimo, como dtssr: 
que o Ciub Milttar dor ia enviar ao Con"rosoo om Jlrinciplo, a :tusoneia do hont•ado l'O!ll'O· 
umtt moçã~ synthetizttndo n opinião da classe, sonlante do Districto FodN•al. 
o que, dovtdu á escassez do socios prosontos, Não croio nostes factos, m~s, ora preciso. 
niio poudo ser folio.» oro. urgonto quo so dcsllzosso o. m;t imp~·oss~o 

Acho quo. o· C"ngrcsso não pt•ccisa s;tber que elles caus~m.para quo ao no-so patz, tao 
qual· o pensamento do Club Militar para calumnlado, o osso oxorcito quo V. !>lx. co· 
rosolvor sobro a. eompulsoJ•ia.. nhcco pot•foitamonto, o quo tão bons sor-

J•:u, confesso-o com toda franqueza, estou viços tem prestado !L PaWia, ttLmiJom liio 
convoncl~o do quo os dous orgãos de publi- ca.lumniado, quo1• no interior, quer ~u ox
·oidado m1o oxprlmom positiva.monto a vm•- torto1• não so ir1•o•uo a. injul'ia nct•odttaudo· 
·dado o ó por Isso que lastimo a ausoncla do se quo' aqui, a forç~ 11.1•ma.da, dollbora. _ 
lllustro colloga> porque dosojarin ouvh• de E' uma. uccusa.ciio ost11 que não pódo mo· 
S. Ex. a. contostaçao do facto. rccer o' oxorclto, o multo monos o palz, 

" ' 
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Era isto, St•. :Pt•esidcnte, o que tinha a sobro a constltuclonalidaào ou lncomt!tu· 

dizer. Mu.s. antes do sentar· me, pol'gunto a cionalldado do projecto, dü•lt JDili~ 110 hon
V. Ex. si é indi·ponsavol que mande á )lesa rado S~na•lot• pelo Pamná que niio lhe pat•eco 
0 meu roquol'imonto por csct•ipto. ox•Lulsito nem perigoso flUO uma corpo· 

O S
D. Pallll!D"NTE-Niio senhor, t•açao, pot·lntermedio dos seus mais illn>ti'CS 
" membros, estudo, no terreno da technioa 

O Sa. VrcENTE ~lAOHAno-Porfoltamonte. ,militar, qualquet• assumpto quo possa tra· 
duziNe em resultados praticas d buo. organl·. 

o S••. Pi••es Ferrel.ra-Pe•;•o a zaçiio da classe. · 
palavra. Jl longo . disso significar um porigo ou 

O 
"'r. PI'Ciilidente- O reiJUeri· nmeuç~ à nacioealida"o quo o oxorcitu tom = som pro dofenditlo, ao ot•a.or, como aos seus 

nwnto do nobre Semtdor pelo Paraná, é ver· Clllllal'a~as, se aUgura rtue duhl rosu!l.a cal· 
baJ, ni\O deponde do tJJ;cussi\O para SOl' VO• ]ltDOI'UÇO.O rroVCit.OS3. i! SOlUÇão C[IIO uS !'Opl'O• 
tado. Darot a pala.vt•a posteriormente '' sontanto; da Ni>Qào pruournm para Q mo· 
V. Ex. mentoso pt•oblcma, sondo corto tJUO desse 

E' rLpolado o requerimoni;o. mo .o moli!Ot' resolverá o Congresso o as. 

O 
SI', '""I'C"idente-Ainda n[o ha sumpto c~ questão; porque os maod:~tarios 

.. - do povo nao podem estat• todos os dias com· 
numero ptLra. so procodet• ii votação. MiiS, pulsando autot•cs militares sobro diJrorontos 
como o requel'imonto do S. Ex. visa apo· assumptos .• , 
nas a publlauçã.o no Dim•ia do Cong••e.<so 
das inform·1çõcs pt•ostadas polo Governo ; O SI\, VICE:rl'll MACHADo- g• a nossiL 
info•·mrLçõos que podom sot• publicadas c~m obrig:lçiio, Pal'a molltot•lcglslarmos. 
o disCUI'SO du nuuro Sonadut·, poJ•quo S.Ex. o Sn. Pmgs FERREIRA- ••• COill aquolle 
leu-as dll tribuna, crciu que a· nobre Se· mesmo interesso. o com potencia p ·oft.stonal 
nadar puderia reth·a1' o sou t·cquot•iment~, com (]UC Lemo oxorcito do prucedet•, por
pois qu" taes inl'urmaçõcs podem .;ot' pu~ll- quanto ao exercito cabe~ parte da dM••sa do 
cada '• do accordo c um o Rog1monto, tdc· púl., delbsa que so fat·~ do accorJo com as leis· 
JlOiidonto de requerimento. da Re]Jnblica. 

No Club Militar discuti u-so o' rLSS!illlQto 
O !!!ir. Vicente ::\fnchndo (pela da compuJsuJ'Ül, dontro IIJS moidos li" toch· 

o>•rlem J-Ncsle caso retiro o meu rerpwl'i· ntca o sómonto <h tochnicn. proll~sional. 
l'llOnto. Hojo, convot'Sillldo cum um i!Justt·udo olll· 

O êr. Pil;es Fcr••eii•a dilo que, 
obrigado poJa in>istoncHL com quo o nobt•o Se· 
:nadut· pelo P:tl'an~ vem sompt·o ii tribumt em 
J'oln(;âu ao p1•ujoctu subl'C .a compuhMrla,tam
bom devo insbt!J• pol' ,stta vez na d••J'est~ Ju 
que ··o tom passado i~ rospoito du nssumpto. 
.Sulici1,a, pcn·tanLo, mais uma. vez,~L tuluJ•an
cia dos St•;. Senadores pam o ouvirom, en!· 
bora, hom :L conn•agu::itO uccupc umdu. a. tl'l· 
buna par·r~ tl'ntal' dos&n. matm•ü~o. . _ 

ciu.l, mom~l'O d~tqu0ila. Clll'POl'ilÇÜO, que C!S· 
tove p1•osontc ú sos~ã.o, a tndagan .. o do S. S. 
o quo alll uccm•t•eu, obteve como l't•spostrt 
quo as iul'ormaqõos publicndas .IJOlos jornnos · 
de ltuntem ... 

O SR. VJOlmTE' MACII.\DO-!le ante-hontom 
e hontem • 

O Sn. PmEs Fr.rtncmA- ... silo iucom· 
plotn.s; <JIIO o jornal que mais se ap,,roxi· 
111011 do ~uo ali! tovo lugar Joi o Vol'l'cio da 
Jl1anh1i. 

Oul'i!l mais datJUello oalcir1l que IlOla 
sumn1a du que. ali! se discutiu, o pnn1o prin· 
ci]lal avontndo, J'oi, tendo-su em ~isla o quo 
:'ln ptlSS:~ om outros !Jajzcs, vot• o quo melhor 
oonvinlta ao oxm•citu nacioDiii·. . · 

O S11. JoÃo ConriEmo- Esto oillcinl ú o 
St•. ~loroit•n. Guimat•ãos. 

O "meio du Sr. Pros!Jonto d~ Comrut;<ao 
de Mal'inlla o Guorra, digno Senador ~oi<L 
Pamhyha, o Sr. maroclml Almoldit Bnt•t•o~u, 
~ IL JH•ova cabal do quo essa CulllnJISsau, 
p011 sua mttioria., não poliiu n rstc on ilquollo 
BCCI'Cl;ll'fO das pastaS ndJi I !l.!'CS DOIIÍIUIDiL 
infOI'mação a p1·oposito dtt cunst.Jtuclonali 
dado ou inconsütncionalidado da Jol comlllll· 
soria. 0 Sn. PIRES FEP.RF.!RA confiL'Illtl. iiOl' O 

O Su. GoJtEs nll CAsmo di\ um aparte. Sr. :Vlot•olrn Guimat•iins, que ú um dosam-
o Su. PIRES FERREm,, uocllLm que vao ciaos mais fllustratlos,. mais nrlontn.Jos do 

cont.Jnuandu, ~elo sou caminho, itpol.at• do exot•cito. A S. S. JIM'eaou convonlonte dlS· 
\iJ'u\olo pOl' pM•to do hooL·ado senador pelo autir sobro as ldadcs da actual l~lJ.,lla, OX· 
~!aranhão. tm·naodo a idéa do so augmontar a !dado no 

Dada ossa poquona oxp!lcação om nome da posto ào alfot•cs,augmontoessoquodimlnull'l~ 
ntalot•Ia dn. Commlssiío <lo Marinha o .Guerra, multo o onoat•go do orada puullco. E as;lm 
Q.Uo não solicitou do Govorno Informaçãoponsa o roferido amolai oonvoncldo do ctuo, 

~~ ', 

,, 
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homem quo.!IJ o lc digerindo, a matm·ia niio 
t1 inconstitucional. 

Portanr.o, diz o or<LdOI\ poderão os Srs. 
Senadot•es resolver a matcria do que trata, 
eogundo a oplniiio da maiot•ia do Senado, 
porque o C!ub Millrat• absolutamente niio 
trat•u dc~to r1ssumpto sinãu tochnicamonto, 
som lho passar pela monto oxorcot• pressão 
sobre o t;ongresso,que lhe mm•eco o mais alto 
respeito c acatamento. 

Pódo resolver o Congresso a qucstiio, 
porque o exercito, que tem na sua histori<L 
paginas glot•iosas, actos do verdadeira abno

.gação, que vem do. longe som pro dofondon.to 
com a ponta do sua espada ns rilsoluçõo> do 
Congresso, mais uma vez ompenhar·se-ha no 
presento Jlela cont.nuidado do sou paLt•iotieo 
proccdu no passado, como oloquontomento 
o demonstram os dias agitados que uti"~vos· 
sou a llopubllcn. 

Et•a o que tinha para dizer. (.llt<ilo bem: 
muito úcm.) · , 

ORDEM DO DIA 

ocntho a concotlor rofot•ma, ~o po~to do 
I o tcnon te, com as vantagens legn.cs, no 1 o 
tenente honorario dn. ILI'mttdrL, plmrmaceutico 
em commi;,ü,o Antonio Candldo da Silm 
Pimontel. 

Niognom pedindo a pnlavm, oncerra-so a 
discuss:io. 

Fica adia.tla rL Yotn.çiio. 

O St·. Pre,.l<lente- Estando esgo· 
tada a ·malot•ia üa ordem do dia, da1·ei a pa· 
lana aos Sr.>. Sanadores que a. queiram 
pat•a as<umpto do expediente ( N"'" ). Nin· 
guo111 pedindo a pa.la.vJ•a, vou levantai' tL ses
siio designando pam a o•.•dom do dia da sessão 
seguinte: · 

Votação om 2• discnssüo <la pt'O)Josir,ão da 
Camal'lL dos Deputados n. 06, do 19Q:l, man· 
dando rovortOI' em fl• vot• do Primitiva da 
Crur. Fo 'l'eiNt e Francisca. da. Cruz Fcrreh•a., 
ropartidamcnr.o, a pensão mensal de 70.~ quo 
porcubia O. Cecilia Carvalho da Cruz fot•· 
l'eil·u, v luva. Uo m<Ljor do ongenhcil•os Fra,u
cisco da c,·uz Furroira .Junior; 

Votação cm 2• discussão da pt•oposiçiio da 
n>~VERSÃO DE PENSÃO B~l PAVOR DE PRI~ll· Camara dos !Jepiltado; n, 82, de 1~02, auto• 

r.InA DA onut, FBRnl~lnA B ouTaA l\.zando 0 Podot• Exocu ti v o ~~ concotlm• re
furma, no pusr,o .do I o tonootc, com as vn,o .. 

Entl'n. em 2a discussão, com o parecer favo- tttguns logaC.'i, ao ,lo tenente JIOnora.rio dn. 
ravol d" Commissfto de Finanças, o art. 1'. ru•m•tla, pluLl'lnacouticu nm comnJi;,uo An· 
da pro['"siçii.o da Carnnm dus Doput.atlos tonlo Can,tidu da Si! viL Pimontel; 
n. Gü .. lo I !~~3, ~ao .. ~n~o ~~Y:lrtor ?',11 fu..\:ur sa diSClJ.'ol~[o da. prupo.sição dn. C:Lmn.ra dus 
do Prtmt: ".'~ .~~ C~ ll~ ~~rtt11 a O Ft •ncts~8 Doputadus n, 2, dt• 1 UO:J, t•ogulandu a ox ;1111· 
da C~uz Feum.a, top.t~l~ol~m~nco, a.ponsao >iiu do ostmngoirus do parto ou do touo o 
mcns,d do 70$ q tiO pm ceb1.1 D, Cecth•l. Car· tel'l'itorio nacion11 t, valho d;t Cr•uz Fot·rou•a, vtuYa do maJor do · 
ougcnlmit•us FL·aucisco da C1•uz Fol'roil'a. Jfi di~cw;..;flo da. propo~ição U:~- Camarn do::~ 
.Tuniot•. Dopu!aolO· n. 95. do lUOo, autortzandn o Pro· 
. N' " d' d . 1, . .. .. . sirlronto dtL llopublica a conceder um ~nno do 
·. m~itcm pe lU o ·L pa III 1.1, oncotta·so ,I licença, com ot••lonado, no telcgt•aplusta do 

dt•cu .. s.to. .J• classo da Rcprtrtição Gei·u! dos Tolo~l'a-
Sogoue-so cm discu>São, quo se cncort•a phos .lofto Baptista Cotrim Al'anha, pam 

sem dob .. to, o at•t. :<', tratat• do stm saudo ondo llto convier; 
Annuucin•la a votação c verificando·so 3• discussão da proposição da Cant!Lt'rl dos 

quo uão havia m•ds numero log11l, o Sr. Pro· Dotmtadu> n lO·I,uo HJU3, autorizamlo o Pro·· 
sldento manda proccdm• ú chamada dos sidcnto d~ Ropu~lica a abt•it•·o erodito do . 
Srs. Sonarlorcs quo. compareceram i\ sessão 32:000$. supplemontat• ;t rubl'icr1 9'-Ajudas 
(32). · do cu,tu au' mombt•os do Con~l'csso Nacional 

Procede-se i\ clmmada, a 'JliO doixam" de -du nrt. 2" da lo i n. 937, do 30 do dezembro 
responder os Srs. Almoida Barreto e Gus- do 1002; 
tnvo Rlchat·d. 3• discussão da proposição da Camara dos 

Fica adiada a votaçiio. Deputados n. 88, do 1003, autorizando o 
DEFOnl!A DO PliAIÍMAClmTICO B~l COll!IIS1ÃO Prcsidonto da RepnbliCil a abril' O credito 

ANTONIO. OANDIDO DA SII,YA Pl!lP.NTl'L OXIl'Uot'rlÍDUl'ÍO do 160: 141$755 Plll'U attonder 
. " " a o pagamento do juros do O '/o sobt•o o oa· 

Entt•a em 2' discussiio, com o substitu· pita! de 1.500:000$ concedl~o rt Comp11nlua 
. tivo ollercoldo pelas Comm!ssõos do M11- Engenho Centt•a! do Qmssama. 
rlnha, Guerra e do Finanças, o artigo unlco Lo1':mtn·so n se,siio 1t 1 1/2 hora da tarclo .• 
da propo,lção du Cr1mat'rt tios Deputados 
n, -82, do 1902, autot•lzando o Podet• Ex· 

S.aado V, li · ~2 
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82• SESSÃO 1m 21 DE óETE~IIlRO ~E 1903 

O Sr. 2°. SecJ•et;u•io docln.t•a. que 
não ha paroom•os, 

E' lida, posta om discussão o som dolmt.• 
appJ•ovad~ n J•cdacção final do pJ•ojocto do 
Som•do n, 23, do 1003, substilutiYu do do 
11, 21, domosmoanno, quo autoriza o Podo:· 
l~~ocutivo a dospondoJ• JIO!a vct•b,-Socoe>J' 
!'os Puhlicos-as qu:Inti:Is nocoS.lll'ÜIS pura 
acuolil• ils pJpulaçõos do alguns Estados do 
NoJ•lo, tlagclludos P"lu scccii, 

•;. 

,,.. 
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t~t·do osso artigo o que diz O quo os funocio- O quadro que S. Ex. leu, o que sotrreu lm· 
narios pu blicos serão aposentados unicnmonto mcdiata contcstaçfio do !Ilustro Senador poJo, 
no caso do invalidez no serviço dn Nação. Riu Grande do Sul, não tl pnm sot• nddu. 

No serviço da Patria, estava t•odigido, na zldo como pt•ova. contm a compulsaria on· 
o monda que tive .a honra de apresentar. cnrad'l pelos Bens desastrosos eifeitos ; S. Ex •. 

Mas, a prova dessa invalidez, o at•tigo da refcriu·so ti. toialidade dos encargos que· 
Consi.itulção não diz como se l1a do fazer c pesam sobro o ThcsoUJ'J', sob oSSiL verbn. 
parece· mo que na lei do 30 d~ ,iimch·o do do pagamon to a officiaes do exerci to ina· 
!890 ostabolccau·so o processo tndlsponsavol ctivos, mas esse tot:il não fica apenas a 
para o; casos uo incapacidntlo, convenientes cargo das conscqucncias da lei da compu!· 

. aos interesses Jogiloimos da claEso miliLai', sol'ia; h~ um grande dosfal<]Ue a fazer do. 
A Yelhico, Sr.· Presidente, é sabiuo que, modo qun o argumento quo S. Ex. produziu 

denccordocom tim velho npborismo, é uma o que feriu a vista a todo o mundo pcio
molcsth ; o as funcçõos que •1ada militar seu valor o gJ•anucZIL, dovo ser reduzido 1\~ 
oxcrcci,vnriavoisso);undo os postos, esta1·am suas verdadeiras Jtroporções. S. Ex. ha uo 
li roclama1• a adopção do uma lei COillO a do convii' que assim é, 
CJ ue se trata.· · Agora dal'Oi ao hom·ado Sonado1• e ao Se-

. Esta questão da constitncionnlidado do do· nado as explicações quo realmente cntcmlo
ci'O.to do ,ianch~o do 1890 é umn: questão que quo devo ·dar. 
so presta a largo debato, 

Confesso. qúe, po1• ora, não ouvi argu- A impl'cnsa não nat'I'Ou com fidelidade o. 
montes, nem alloga\·Õos que mo convences· que occorr.~:u na sessão do, c.lub Milltnt•,. fJ. 
HOm do que esta lei fol'o a Constituição Fo· esstL narrnr;no assustou o espll'J\o do honra•lo 
dera!. E, porque uo meu espirita o· tiL con" Senador pelo P.wauá, natumiJl!cnt.o P!'CDc· 
vicção ainda não foi levada pelos a1·gu- cupadu .em .que, ~o cstado.rle ClV.tlizuçao rt 
mentes trazidos nd Senado, m·1ntonho a mi·. 'iuo chegámos, scr1a u!na coJsu m111to p .• ra sc
nlm opiniiíu, poi' mtLis h11mildc que c lia soja; lamentar que o oxerc1to dclibcl'asso. 
isto é, .considero a éompulstwia pcrt'clta- Disso que .a improns.t não tinha sitio VOl'· 
monte constitucional. <ladeira n:1 sua oxposiçiio ; no menos Oo jOJ'· 

Mns, ou.dizia quo havia outms fiLcos, por nuas em que S. Ex. se estribou publicaJ•am 
onde enetlt'nr estaquostiío. noticias que não foram fieis. 
, Disso quiJ a qucs~'io <h t•oforma compul· Devo confessa\' quo n mim mesmo tmh 'mo· 

sot•ia pMo ser cnc!Lra·.ln pot• faces multiplas, parecido um dever acudir a oppür coutos
o assim é. Em pl'lrnciro Jogar os gt•andos e tnçiio M propl'ia impt•cnsa a os'" pubii
legitimos intel'esse> uo JJID:L boa c sabia or· cação, o niio sorill preciso \t•uzer oxplicl· 
1/UDizução do exercito nacional o tla armada çõos pwa " tribuna <lo Senado. 
da Republica. No dia soguin.o. uma 1'ollt1 desta Capital,. 

Sob esse ponto do vista, a lei pódo solft•ct• o OOJ•raio da Manha, publica1·a uma oxpo· 
l~t·gos dobatcs c grandes cxplanaçiics, mas sição mais .fiel ao que cu dissera o ora como 
ha uma out1·a questão o uma oult•a face por quo um resnmo do minhas palavras. 
onde principallnonto o illu.1tro roprosontante Devo confessar ao Senado que a minhr, 
do Paraná encarou o nssumpto: é a sltuuçiio altitude no .Ciub Mllirar.ioi Jli'Ccisamcntc a 
do Thosonro. . de pedi!• aos membros thqnolla corpora~ão. 
. Fol principalmente eslc o argumento que que não discutiisom ~ questão dt! reformo. 

s, Ex .... invocou. NitO o ouyl argumenbr compul>orio., sinão sob uma unic:L r~cc, pela. 
contra a santngpm ou desvantagens d~ lol, qual no recinto do ciub ollo. devlo. ser en--
tal qual olla existo. S. Ex. principnimentu caJ•ada.. .• . 
tt•ouxo um argumento de occns1ão, , . Li\, disso eu, nessa occasmo, o os JOJ•naes 

o s v , . · '! 1• d 1 . pelas suas notas do repot•ta~cm niio podorium 
. n. , ICSNTE" ACUAno- cu , oc al'Ol,~J~Io tmzor pnra estampar nus suas coiumnas· 

a lot estava arrod~ndo do, cx01cito .P.o,oal uma n~rruçiio complot11 do que occoJ'J'OI'IL das 
V1tlido o croando ass1m pessoal iuact11 o. portas do club para dentro ; lá, repito, dizia 
. ·:o Sn. LAURO Sonn!l.:... • , , alle•audo a ou aos meus companheiros ox .ctJunonto 
situacã(crlt!ca do oral'io publico, p"ara con· quo a questão ,jlll'idica o constitucional não .. 
domnar.om·nomo de Interessas que siio !'O· tinha do ser dJSCJtlida e sob osso ponto do· 
spoitabllisslmos o roalmonto muito pondo· vista a rofut•ma compulsot•ia dovilL sor ju[ .. 
rosos, a inconvonlcncin da lol tal qual gado. por um unico poder compotonto parn- · 
existe. , p ·oforlr opinião em tal caso o os lo podor, que 

, . S. Ex. porml\ta (jUe, do passagem ().lor- tinlm compotoncl\1 p1ra decidir, ora o Podot• 
que ,ni'io ostou aqul para discutir a lo1 da Legislativo o quo compotonoia igual F.ó tot•ia. 
compulsaria ) lho olisorvo, S. Ex. trouxe caso fosso chamado na fórma da lei, partb. 
}>rovas qno niio siio do todo ponto oxactns. decldlr, o Poder Judlciario. · 
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Deste modo a questão J'oi posta no tapete 
tla.s ui~cus<õos no Club Militar, muito oppot•· 
1uM o muito convenientomonte. 

Eu p!·e~Jdia os destinos desta associação, 
pormol'te do inolvidavol mal'cclmi Arthm• 
Oscar, quando, p:tl'a logo aunnncioi o do bato 
no rociuto do club sobro varias qu >Siõos de 
maior intoresso pa1•a uma org:mizuçiio mili· 
lar, questões que, no mou onr.ondor, se do· 
vertam !lebatm• IIL. E por quo não so havia 
dodcbator dentro do club cssu. rjuc.;t[o, cm11o 
as quo so roforcmá organização .to exercito, 
:á sua con <tltniç·ão o r\ OI'g:.niza~jiu do on<ino 
lllililttl'1 

O club não é tuna associnçiio polltka. é 
11m a associaçi10 profissional, ê uma assoclaciio 
tccllnica; o, po!.' ser cxr.t•tt.ol'dinitria.monto 

. gra.udo sun acção, ta.ntas vezos rcgistt·1tda 
c:orn honra nos annaos da nos.;ít- lli:Itol'dl 
politica, nem por. isso o Ciub Militar os\11 
nnpedido do dolilJornr cm assumpto do or· 
dom tochnica. 

Nós son1os uma associaoã.o quo a loi n.m· 
para o rrcstc caso o!la Joi rcal!ncoto o quo 
devBI'it• sol'. Xó.l somos uma <ts.,ooi~ção que 
e :xisto por JlJI'ça do unico por!et' que. tinha 
· eompo&eucin. par:~ assogurtu• a nosila. oxi:;ten· 
ei;~. t.Jol' qno tj quo esta M:lociaçâo não ha. do 
JellbOI'!\1'1 ror que~ quno.hol\l'tldu Sonadu1• 
osll'IJ.nha quo o Club Milit.:u• tlehbm•o'/ Não 
1leliiJt1l'IL, poJ•vcn~UI'n, o Club rln l~ngon!mrht? 
Não delibera, pnrventul·a, a Aca<lomia tio 
llodiclne; oão deli!Jcram, porvont>ll'll,<t Asso· 
eiaçllo Comrnoi'Cittl, a ASBuoiacíio dos Empt'O· 
g1uJos no Commercio? Não dolibet·nm, pur
l'Bntm•a., rts assJciu.çõ,~s da.:> c lasso:~ opol'a.riu.~? 
Nã.o (f\l[ibHram, emtlm, l,otltL:i ltS u.~~ucia,:ü,•s 
o<Jlll quo ha intnrossos flUO ligtnn úS memb1·os 
.quo as cunsti!ttom / Por quo h a· do fazer o 
<:Jiub l\Jilitat• oxcopr:ão ~~ essu. rogr•tt! 

Club Militai' votaiso uma moçã;o ·pal'il. sor 
dirigida tw Congt•osso Nacional. , 

Isso seria uma cousa intoil•amonto fdra do 
bvm son.~o.,. · 

0 S!t, A. AZEREDO-,\]loiado, 
O SR. LA uno Soon~-, .• o quo não quer 

dizer, Sr. Presirlonto, quo o Club ~!ilitar não 
tivesse o ~h·oito, quo o assegni'atlo a todos os 
cidadãos bi•aziloiros, a todas 11s associações, 
.o peticionar, fazm• ropl'csontnção ao Con-
gres;o Nacional, defondentlo os log.timos 
intm•osscs das classcB que as constiluom. 

Porqno ú que :t Ropub:ica havia do foch:1r 
essa sabida ao Club >!iii tal', q m•ndo a mo· , 
narcllia, na pi•imoii•a hora do sua odstonui:t, 
tlnh:1 tllu bem reconhecido o;s:t Í.lculdado do 
p •tiçno das classes milit~t·os, pÓ!' acceit~vol, 
por fnndad~ om tlil•eito I · · · 
. Um dos maim•e; homeus do Imporia fui, 
incontestavolmonto, Silva Lisboa, visconde 
do Cayt·ti ; o, na Cvnstil.uinto. nraziloim. foi 
osso homem notrwcl qu"m proferiu osr.as 
ll<thlvras: 'Niio se pódo nogtll' ·<\s tl'OP~" u 
dil'oitu do peticionar, dirigindo-se a uma das 
snpi'OIIIIlS aulvriuades, como o chol'e da 
furç:L al'rnatla tia Nação. O ~linistro informou 
qno os utllciaos dos curpos fizeram vocal l'O .. 
presou t>~Çiio. Nisso n:tda mais ftzorl1m d .. quo 
us:~r rio direito do Jletici'to, ~uo ~ ~:onsti· 
tucional o cummum a qualttuot• mdivitluo ou 
OUl'fJO » 

IMaltngu:tgom é t!o 1823. Niiosci pcrque, 
vot vi•lo tão largo espaço do tempo, iromns, 
om mtLlm•irt. do garantiu. do direitos desnn-
rl:tr, pensando tio outi•a l'ót•ma. , 

O.Club .llilitru• ú uma instituição. A~:ora, 
pttrtl mosk•l' ~o mou dislincto coilcga que 
nós ucot·t~mos, discutindo a rjuÓstão lá, rlon· 
tr·o tios limitas que acabo do tJ·a~ar aqui, 
limites quu. fui o pl'imciro a osbocUL', por· 

Agora, s,·. Prosidcoto, os motivos pot• que que n:lo til!lci nosta sossiiu tlo Cltlb Mi· 
::110 sorJirehontlou a estranheza uo nobru So· lit:~r senão pela ordem, afirmo que só 
n1dot·: ,;, Ex. devia compJ•ohonúor• quo o fa!loi pula urdom p:u·a dizer aos mous 
proprio t'eitio rb notici:t mostr!LVtt '!tiO oll1t distlnctus ctunara•las que ld po•lía tambom 
cão CL'a tlc todo ponto oxaeta. diseu t1l' a q uostiio tl:t compulsoJ•ia, tam· 

o SI\, VlCENl'E MAOIIADO- Só fiz obsorm• hum olucldal·a, para dizm··lhos que ou, 
~õod.tJ, 1puls quo vi a noticia nos jumaos; rio alguma sorte, na· quttlitlatlo do membr·o 
ii.liá sou ilz a docbraçlio do quo niiu acrodi· da l'OPt'OS•'nla~iío nacional o S >nado r da 
tava <tuo 0 facto so dusse conio osta1·a cs· Republica oiio seria mais do que um moro 

1 1 ospoctndor do!So tio bato, a quo queria assistir 
er I' 0

• pal'IL melhor osciarocer o meu ospit•ito sob o 
C SR. L,wno SonRE'_;E' oonhoclda esta ponto <lo rista em que desejo sej~ ese!~re-

. rorma do f~zm• l'hotoric~. cldo- o da coovonieocla ou tneonvonloncin.' 
Em tudo caso, v. llx. ln do pot•mittir da relormtt, ononi'ildll om fiLcB dos altos ·e 

~<Jltts uossa~ relações ~otoJ•lol'OS o lig~s Iogitlmos intOl'ossos da classe militar. 
1[110 ·vêm do passado, c acrotlitaudo quo 0 SR. Pnms FeRREIRA ~Quesito 09 do. 
'{,Ex. dcvei'Ía tot• do mim conhecimento que pai•, 
pEI'rnit\!sso formal' moiltot• jutzo sobro a mi· • ".-. '' · ··, 
nlta intogr-i dado moral, lia dQ pormlttir quo O Sn. LAUILO Sonn~- Eu. fallo preciSII;, ·:. ' 
au estrunho que rormasso o concolto que manto do !ntcrossos !ogitimos, plll'a que n&a, · ·' 
!Otl'lllOU,nttrlbuindo·mo o acto do petllr que o se nndo a Pl'opnlM' que a prooooup11çltodcs'''''' 
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quo S<1o partidM•istas tln subsistencin desta 
lei, tal qual está, não a querem sinão por· 
que, por esta fót•ma, ~mais f<tcii ab ·irom-so 
ciar·os nas fileiras dos o filei nos e pormitth• o 
a c coas o o promoções, 

E a foição que 11t6 l'ecommendu :lo bem pu· .. 
biico o Club Militar ostá l'OVclado nost~ 
mos mo artigo, Entro os numet•os que o 
constituem, htt este: · 

« 4.' Organizar• o progi•amma do comme· . 
momçõos ttnnuaos ;. ospecluJmentc os do 15 
o 9 ,te norembro,7 do setembro c 13 do mrlio, 
serão t•oalrzados sob· a pt•osidoncia desto 
mr.smo consoiho. 

Promover om nome do ClulJ .Militai', pc· 
J•nnto os pndores publicos o. sociedauo lJI•azi· . 
loira om got•al tt croa~ão do momtmL•ntn, j:t 
decreta /apoio Congresso Nacional, destinado 
a perpetuar os sorviços prestados á plltl'ia 
pot• Benjamin Constant, l'loriano Peixoto e 
Dcodor·o da Fonseca. >• 

Sr. Presidente, nada sei que Yalha por 
maior injuria, lan~arla ás. fncos do exercito 
bi'Jizil.Jiro. Esta questão, alirls, tinha tanto 
maiot• razão para sor tliscution. c debatida 
no Club Militar, quanto elln divirto, como o 
srtbe o nobt·o Senador pelo Param\, clin di· 
vide, t•opito, a pr•oprilt clus,o militar : bu 
collogas o companhou·os quo são contraries 
á ioi da ~ompulsoria, quo opinam, qr1o so 
teom manilustado cm opp"sição (, subsiston· 
ci:t dossa lei. .E dnyo .declarar ao mnu dls· 
tlncto coilnga que sou dos que entendem 
qu .. esta loi pódo o deve ser modificada. Portnnl.o, Sr. Prcsülonto, par11. que -nús 

O Son:tdo, na occasião om qu~ o debato pudossomos nogat• ao Club Militat• compe· 
tiver do travat•,so aqui, naturalmouto ha do tuncia ~ara discutir esta quostão, oncaran
cho:;al' a urn rcsultauo, vencida que spja a do·a prmcipalmento sob o sou ponto do vista , 
questão preliminar drt sua constitucivnttli· technico,. seria pt•cclso que estes estatutos 
!lado. rossum, em nomil do algum poder supm·iot•, 

Por oxompio, lombt•at•ia do Jlassagom- rasgados como • contr·arios ás nossas actunos-
quo apenas do passagem estou tocando neste instiuiç1íos o leis vigentes. · 
a;;!tmpto- que os limites da ul:tdo que oxis· Emquanto ollas forem o que são, osso es- · 
tom orn todos os exorc1tos, alü\s bem "on.tl- torço empregt1r1l.o club, cqn1inqando na·dis·. 
tuido•, os limites da idade, os mesmos não cussiio u11s questões que so ligam do porto . 
são par:t os corpos arregimentados o classes tws legitimo; interesses dtt classe militar .. 
annexa.;, . Eu disso ha pouco, Sr, Presidente, que· o 

E' uma quostii'l val'lavol ; o a lei actual, ·ctub ~lilitar niio é uma instituição politica, . 
pelas condições oxcopcionaes om que nos o tanto assim outondi,· que, politico -activo . 
aclmmos, devo sotrror uma modirtct~ç~o. póJo como sou, t ndo .o meu nome do sor necos· 
solfr•or um~ di!Maçiio dos pt•azos das iriadJS sariamonto ligado em tempos que hão do vir -.. 
limites. ·o que veom /lerlo á campanbtt da rovlsilo. 

DCI sm•te I[ uo, alterando·SO a lo! o dolxan· consr.lLuciona , que se mo o1foroco aos olhos · ·'A. 
do-,e a sub~istir cm sour, pt•lncipios,. nós coino caminho pol' onde so ha do operar a · · ·si· 
acu~irom,_os, talvez. melhor, a nocossidados rogonoraçã. o moral dt~ Republica. bt•aziloira,; .. · . ·. :'1 
do o·,ctlstao, fazonrlo.so ~sta concillaoiio ontt•e tendo do l!ga.r o mou.nome a esta ~ampanhn, . ;~~ 
os logir.ill!o; intorosscs da class~ militar o'os que espor~ ba do ser dignifi.cadora dos br·ios. ;·;!J. 
rospoltabtllsslmos o S'l'andos mtorosses do desta Nt1çao o salvadora da · honra c credito _,:;~"! 
Tho~ouro Publico, · · . · · · da Ropublica, eu entendi, quando uma vagtt . · . · ,r,; 

Mas, Sr. Pro;idente, permitta o nobre Se· de .presidente dossaasscclaoão se abJ•lu, que ;>>i!) 
natlor· que ou mostre que oClub Mlll!ar, que devià cumpvli• um devo!'. do. consolencla ral· :>':;~. 
torn. ·os o;liltutos ,coberto; polarenteqoa do !ando aos meus-amigos, que, ·para hum•a : · ··,<1~ 

~~l~i~~~u~r~bofli~;·~~~~!~:~~~r:~~~d~·:: ~~~o~. ~~nt;~n~1Jo d~~~o~~~.~~~n~~~o:~ · · -y~! 
os sous proprlos ést.~tulos; llnlia· o dover':de. sull'l·:•gado para osso alto posto, porq~o n~o ·. · · ''·' 
d"out1r esta qucstãa,· .. . . · . ·. · · · qu •rta q11e, rullando c_omo homem politico o . , :>:.~! 

Logo no art, l••ha oste dispositivo: _ . fallando par11 a Naçao, pat•ecesso que fui-· ··"li 
· • Advugar · os. Interesses collcotlvos das !Ma da cadeira do pl'osidonto do club. . · · · ·z 

clussus:mllllal•os· •O indlvldullCS ·dO.!! soei ,s e E enllio, na prllSldoncla, como me achei, · ··''·~I 
-rosplio\l':lls)hmilllis, ompl'tlgando para. Isto pt•ocuroi oncamlnbal' · o Club Mllita.r p~Ias ·' ,;:S: 
os m,elus. de,,dll'tlltó;»::, ,._ .. ,., ... .. ·.:. :., :··. . mald sabias veredllS, pat•a que ollo fosso tido .. <."ii 

Mllis,ado.ante; Sr.·Presidenta,· tratando do 110s olhos do todos, como devo ser cada voz·.· .·:;~ 
· . conselho e lllal'Candó:lhe as.compolenolas''ou, mais o Club Millllll', consagt•ado ii dore.a,dos : · .r, •. 

. ·· devere~. _diz esta mesma ~el~rsanloa: . .. Interesses da classe que o ro1•m.a. _ · · :'ji 
· 'c·cabe·' a·· cato ·conselho o;•ganl~ar. o pro·· Esse · Ciuh. MillLar tem, n.lul!, tradlço~s · , ·' 
.gra,nma das confel'tlnolas attlnenlos ao apor- .muito gloriosas, () homado §onndot• pelo Pa· · · 'd 

. fetÇO&IP,a~~··dal .1corporaçõos mlllllll'es, no. t•anll. bom sabe qunos ollas sno. .·"t' 
· son,ld~,.de.,:Aornar cwa· vo~ ·mal.s emcaz o Esta vamos :soll o Importo, Sr. Pt•osidonte; , y:,: 
· cono.ui'IO.~,b,em·.publlco.•. ·: · · · ora ministro O• prestdonto do conselho esse· , .:0! 
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·-vulto que se Jeyanta entt•c o> maiores quo a 
nonarchia póde aponr.ar na sua his!Jrin, ora 
JII'Osldente do Conselho o barão de Cotogipe, 

.quan•io o Club Militm•, pot• intcrm01lio do seu 
:prosl•lcnto, dirigiu.aos podm•es dtt Nação Uinl 
•lt'OJ>I~.;cu tacão, om termos, para quo os mom· 
•l:lros da c lasso miiHat•, não thssem mais om· 
lll'(l"adns na funcÇ':iO aviltanto o degradante, a 
'êiu..,

0
oll•s não so haviam do pros.ta1:. do sot: os 

in<~rumcntos nas maos dos es~raVIstas, !Mtt 
•rop-·osontação foi t~r aos altos pouores do 
.IrnpUI'io, 

JÇ um documouto, sonhoros, do quo pódo 
llonmNe o Club Milittu•, 

v. Ex. bam vê quo assim faliam o Club 
.Milit11l'· nu10mpo do lmpJt•io ; (JIIO assim 
.agi"' 11m bom da rodompçào rln nossa ptttria, 
dn <Tia omancip1ção o não sei, Sr. Pt·osidon 
te, si ha espíritos que doseonhoçam o va· 
Jm deste sor\'iço o a impot•tancia desJa at· 
,ti Indo, quando todos nós sabemos que esta 
data. ~IOI'i••sa, qno pelos prupt•ios estatutos 
ii<J Clnb Milit'U' niio passa alli som uma 
l''3Co •·da.ção, Jbi a nm•ot·a. promissot•a do dia 
•15 olo n.ovombro. 

~~~o ,..rociso t·c~ordnt• o quo foi os to club 
durttnte a plmso da agitação da propaganda 
nctivn que \tt•eccdon o 15 do novombt•o. 
: ()[ ltt a oa cina om quo so forjaram as 
podel'O:o~as armas quo acaht•am por tlcr* 
f(lq:iU' O t!ll'illlO. 

O mon·i!Jnsti•o colloga sabe bom c não pro· 
olso lombi'!Lt' a S. Ex. a ac,ão do Club Mi· 
ll&ur, ligadtt principalmente a o.~tas duas 
·d1c t,s-u de no1·~m hro c 15 do novembro. 

Qnaorlo o Club M,!ittu• tinha do mTmifos
tu•;o hzin·O sompro toodo em attcnção n 

.. gn.I'IIOiln ilu libet•ila·lo c a gnt•antia. do di· 
t•uitu. .. 

nhocimcnto do Govm•no; e o Club ~lilitar, os
to~dondo a sua. mão ao Pt•esidonto da Ropti~ 
blica, disso bom alto quanto. ot•a firmo· c 
soguro o seu a.polo Incondicional n~ dofe~tl · 
da Patrla idonttftcada com a Republica. 

Siiu serviços quo rocommendam o critot•io, 
11 sobo1·ania o o acarto com que aquello c.[ub 
tem dh•igido sous destinos, sompro ao lado 
dos logitmws ropT·esontantos da Republica, 
sem pro ao lado daqucllcs 'JUO são ,capa~es d~1: 
am11l·a como olla dovo sot• a'nada e sorvll·IL, · 
como olla. devo sm• Dcrvida. ·· 

Pot•dôe·me o nob1•o Senadot• si; acudlililo ti. 
sua intm•pollação o ao sou nppol!o, ou ontond i 
que, alóm de ox~Ucat• a minha attitudo pü· ·· 
ranto o C!ub Mtlitar, devia demonsti'ILI' a 
S .Ex. que osso club tantas vozes, alhls, mal· 
sinauo tom no seu passado o na sua cut•la 
hisl.ot•ia, que data apenas do 1887, j~ sob o 
Imporia, jil sob a RopJblicn., paginas qtto o 
recommondam tt ostima dos vot•dadoit•os o 
sinceros ropublic.anos. (Muito be1J1; mu.:lú 
bem,) 

O Sr. VIcente Maehndo -
Sr. Presidente, não tl curta, não pódo sor 
curta a resposta quo dovo ao honmdo Soua· 
dot• ropresontanto polo Districto Fedem!. 

Algun, minutos faltam para esgotaNo a 
hora do expedionto. · . ·. . . 

Tot•oi cccas11iO do occupat• a attonçilo do. 
Sooado e I'Ooervo-mo então pat•a dar t•esposta 
completa e cabal tl algumas dus;informações; 
feitas pelo honrarto Senador que aca~a de 
sont.at'·so. · 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕP.S l'cr•mitta.-mo ainda o mon nobro colloga 
-que t•ocOI'do a altitude daTruolla associação 
dnr.oto aphusodtt ll!ta tomorosa dtt c,onsti· 

"tni nk1, NIILJIIOlio portado du gr;tndcs tncol'· Votae,ão om 2• discusslio da prJposiçãll da 
ioz:ns, a acci\o do Club Militar foi, como hão C·mtara dos Deputados, n .• 00, de lD03, man· 
~o est11r lornbrados muitos dos mornbt•os dando rcvm·tor cm favot• elo Primitiva da 
..Joskt Casa, pat'll !ovar a mais completa Ct•uz Forroira o Francisca da Ct•uz Fot•t'JÜ'a, . 
·~llllltLO sogut•nnçn ao ospirito Llaquo!Jos ~uo, ropartidamonto; a ponsão mensal do 70.) quo 
·]10I"VIllltut'il, ~tcrodJtavam quo do lá part11'ia pOi'colJia D. Cecilia carvalho da cruz Fot•· 
,;a,•o•lstonoil1 contra o oxurcicio sa~ro.do do rolt•a, vmva do major do engenheiros l•'ran· 
.cJ!t•cltu o da llhertlado uo vuttu•. cisco da Cruz Forroira ,Junlot•, 

i\lnda. Sr. Prosidonte, passando cm ro- Posto a vot.os, <l approvndo 0 al't. 1', om 
"Vista uutros factos quo attostam a acção oscrutino soct•oto, pot• 34 rolos contra novo: 
bll11ncn daquella instituição, ou lcmhT•arot a 
.Qititudodo Club Militar na hot•a cm que, sob Posto a votos,~ appt•omdo o. at•t. 2'. 
o 1iovorno do Dr. Prudente do Mornos, a E' a proposição adoptada o passa pat•a 3' 
Ropubllca parecia ameaçada; na hora om discussiio, 
·IIII~ tantos dosalontavam, na hot•a om que · · · 
poi'Coia que ost~vam a sor contado< o> dias 

1 

· · 
.ifn in•tltui~ilo politica vlgonto. Pois bom, O l!la•. Alm,eldn D!'1'1'e.'·!l (pela 
S1•. Prll$idonto, a moção votada no Club ol·d;ml l'Oq~or dtsponsa !lo mtorstrcto Jlat•a. 
Militar nossa tlpoca foi a doclataciio do uma 1 tt 3 dlscussao da pt•oposiçao, 
.so()Jidaricdudo inquobrantavol lcyada ao co- Consultado, o Senado concedo a tlisponsa. 
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Vot1clio'ein 2•.dlscusliiO d~ proposição d~ ciplos do di~clto d~s gentes o lls disposiçõ's 
Cam~r~ dos Deputados, n. 82, do 1902, auto· do nosso codigo politico. 
riz~n.do o Podo!' Exocuth•o a concedct• t'C· c, mo primcu•a o mais lmpoL•tantc ~ucstiio 
J'orm~. no post•) do 1' · tenente, com as úcsdo que se entra no estudo d:~ mataria d~ 
vant~gcns lc.;aos, ao 1' tenente b,morario projecto, surgo a questão da sua constitu· 
d~ armada pha.l'maccutico cm commisslio cion~lidado. 
Antonio Cand1do da Si ira Pilncntcl, Jll ouvi :~lhurc.l, c aqui mesmo no Senado 

Posto a vot.os, é app1•ovado, om oscrutinio se :tffil•ma.t• quo, quer a p••opusiçiio vinda d~ 
secreto, por 34 votos COIÜI'a. nove, o substi· C:lma.r~ dos Depu .. ados, quer o substitutivo 
tutlvo oll"erccldo pcl~ Commissão do ~la.t•i· ~pt•cs"nr.a.do pela hon1•ada. Comrnissiio do. 
nha o GUCI'l'a o do l•'inanç~s assirn concoiJido: Logislução o Justiç~ oa\avam inq11inados do 

« AL•tigo unico. Ao plnt•maccut'co PL'aGico vicio <lo inconsti<.uci~n .lidado. 
da AL•mada, 1• tononto .honol'ttl'io Antonio p~,·corl'i, S1•, PNS!dc~to, as rlisposi\•õcs :a 
Candido da. Silva Pimento! sm·~ concedida, Cat•ta do 2-1 do f~vcro~i'O, f!:<IU•lO<·<L nos 
nascondlçúe; da lei 1·J"anto, quando 80 ln· pontos em quoyosoa 101 ~ciaça.o com o as
validar, aposcn1a,loria 0cot•rospondouto á dos sumpt·J, o ~OJt!~SjO ~u~ nao pos;o absolut•: 
l'uncc10narios da Contadot•ia de Marinha que mente accmtar •' o~m1ao da~uolles. quo on· 
pot sua categoria toom ,1 grt~du~çiio do tendem qu~ o PI'O,J>~ct~ ó mconStllllcional. 
posto da 1' tancnto » O ponto untco, St•. Pt•OSidcnto, cm que pouom 

, . • ' . so basear ii.L!Ucl!cs que consltlurt~m incunsti· 
E a.proposlç"o1 ass1rp.om~ndada, ado)hda tuclonalu pt•ojoctu é o const>nto do 111'1, 72 

IJ passl ptll'<t 3" d1scuse~o. · e seus pqt·a~rapltos da Constitniçii.o, que dá 
· nos c i .udãuS' bl\tzileit•Js o a.us cstrangcil·os 

.EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS rc,jdontcs nó paiz US mesmas garantias. · 

Entra. cm 3" discussão, com o substiMivo 
a:ppcovado: em 2" discussão;· a. Pl'Opuslção d~ 
C~martl· dos Deputados, n. 2, de !90:l, rc•u· 
!ando a expulsflo do ostt•angoiros de parte 

0

ou 
do todo o tcrJ•itorio nacional, 

O Sr. VIcente !\l~obodo (·) -
Sr. Presidente, não se 1\iscutiu, nem se tlid· 
cut~, por corto, nesta sessão p1•ojccto de 
ma101• !mportancitt, o cu me J'olicitu por tor 
provocado nesta Casa largo dob:1to sobrn a 
porposiçfLo vinda da Citmara dos Deputados 
pm•quc, do contrario, m•a blm po>sivol quÓ 
t~vossc passalo qnasl tiío placid,lmontl como 

Sr. Pt•esidonto, todus as gat•antias dat!a.1 
pela noss~ Cur\:1 Politica, o quo constam 
do at•t. U o· sons paragraphos, csLlio suhor· 
dinudns a disposiçoos do leio, ou a. prin
cípios supcrioNs, que niLo podem sot• des-
prozaJos pot• uma nação civilizada. 

Si pai' ventura quisruso tit•a1• du art. 72, d~ 
Constituicão argumentos bastantes pa1•a 
provai' que ao Oovomo do p:.iz falta atl.ri· 
buiçãu para podot• expulsar os\i•an,oiros, 
po1• igual ora p1•ociso, Si'. p,.,sidon to, ,1uo 
se onc,ntl•as;o na Cunstiwiçãu a prohibiçãu 
taxativa, pt•obibicão positiva do Govot•nu 
podo r cxpuiSM' nacionacs. 

Nlugucm act•cdita que o govCI'no do um 
paiz qutliquor possa expulsar nucionaos. · 

Sori , pr"ciso havot• uma dispusiçiio consti·. 
. . tucion~l cm relação ao lacto! 

O Sn. GoMES DE CAsmo - ~c V. Ex. que N:lo, S1•. ·Presidente, po1•quo isto obcdcco 

la. . 

:falta nos vao fazer quantia snlnr daqu1! 11 um principio supromo do diroito d~; gon. 
O Sa. VICENTE MACHADO- v Ex ha do tos, porque, S1•. Presidente, como dizem 

lcmbrar.so, St• .. Pt•csldontc quo' ~~~ndo 0 alguns t1·~t~distus, não é poosivol cliniin~r 
~rojccto l'oi submott!do a' 2" dlscussão, fiz o sacio quo c~n.co; reu PM'a _a formu,eão ua 
1\golras obscrvaçüo.i sobro -0no 0, dada 11 snc1cdudo po,ttlca, pu ·qu.e nuo é posstvol, n:~ 
ctroumstancia cm que essa discussão J'oi phraso do elegante oscrlp\ot•, cl:mlna.t• um 
trt~\"~da, não me foi passivei apt•c.1cntar 0 umzlloit·o ú:t copat•ticlpaç.lo cm todos os no· 
·sub~tltutjvo quo ontonula nccossa1•to, já no goclos da Pa~t'ill, quando olio ó indiviso om 
:Pt'OJCcto nodo da Camarll já no projecto tud 1s iiS rogtuos do jla z. · 
8U1Jstitutlvo oll"ereeftlo JlcÍa Commi&>ão do Si', Preslúonto, não ha dispos:ção n:mhuma 
.Loglslação c Just1~a ;losta C:tsa. constltnclnnat quo. impeç11 o Gov01·no de 

~·alo·o·hci hojJ na 3' discussão 0 dosJcjá cxpuistll' ostraogelros; tl um direito do sobe· 
afi!t•mo ao Senado que you aprc'sontM• um t•ani" quo to!n n Nti.Qi!O. . 
substitutivo ao PI'Ojocto Ol'"nnizado pola Alntla naçao alguma se Julgou som osso 
·Oommlsslio do Legislaç.iio 0 °Justlca. lo nu Jil'Citu, quantlo as nccoslid<Ldos du.o!dnm 
qual penso quo attondo ~~todos os bons 'pt•!n- pubiic:1 o os intarosscs supremo• d~ nnçuo l'C• 

---
(•) E~lo tlifC!li'.,O ::iio foi l'ti'ÍdO tolo orntlor •. 

clamam tao; modldliS. 
S&bo V, ~x .. Sr .. Pt•osidonto, que, excopç1o 

fc!La d~ lngitltot•r:l o da Gt•ocia, to,las ns 

" ":\ 
'' 
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m~õos so julgam no dlroito de oxpulsnr cs- do Ol'icute ao cumprimento tlossos de\'erea· 
cmngeoro~. soberanos de humanidade c respeito aos 

principios absolutos <los direitos das gentes. i) SR.. l\!,\llr!~no GARCEZ-E na Suiss:t ost:i 
d C t't · • Hoje não ha n11ção alguma que se permltta 

consagra 0 na 0115 1 luçao. 0 direito de prol1ibir que dentro do terr•ito-
0 SR.. VrcEriTE MACIIAPo-Esso tlireito, Si', l'io naciun:li vivam ·os estmngciros, mas 

Prcsltlonto, cm alguns pnizos, está expresso tambmn não ha nação alguma que não se 
em suas Constituições, c entre e»Se> figum a pOI'!DitLa 0 uir·oito uo faZOi' sallir u ho~pedo 
Confmiomçiio Suissa; cm outrus, osso diroHo importuno, 0 per'O{l'l••no Inconveniente, que~ 
~ íl~clrt.r~úo em leis ordinarit1•, c em alguns sombra da ]\,spiLaiidade cr•êa embaraços ao. 
d olle; so ma sem que fi~ure cm lei :1tgurua, ·Joson vol vimonto da socierlade, pei'tUI'bando
''JlOOIIS no c:wrcicio dJ um diroHo, o direito lho 11 ordom, e quo ameace a complot~ sub-· 
SUPI'OillO incm•oado un propr•ltt DaQão. vo1•slio j1 ria sacie l~do propriamente dita, 

B' 0sto um principio t[UO não solft•e uom ou jtl da sua orgunizaçiio poliLica. 
póde soll'rer contestação: o estrangeiro não · t . 
IU.z parto da naçiio, E' uma affirrnaçi\u que Não posso dar o meu YOto ~o projec o nn-
leJn crn todos os tl'atudistas o,, 'outro outrus do da Camara dos Deputados, assim 
Besdo Burc,que affirma solomoomente esta como ao da Commissii<> doSonudv.justamonte 
1uc;rn 11. irl~a. trnduzinrlo n grande opinião purque este pl'ojocto deu um caracter ú ex··. 
dos rnoihoros ti•at~<Jistns solm o as;umpto, pul•ãu dos estraogeit•os que olla iliio tom o 

v, ~x. s~be, Sr, Pi•esidente, como ;aba não póde tm•. 
todo 0 Senado, qrro os devoro; i ln postos ~os A e1püi•iio de ost1•aogeiros do 'Jlaiz nãoJ 
cldudãos bruzileiros ião muito mais posados póde sur uma medida l'opreosiva, ~ um:t me· 
do que os que so attrihuem aos estmng.,!ros dida preventiva, 
J'osrdentos no pai~. . . Sr•, Presidente das disposições dos pro• 

O daVOI' do . concorrer• .com o. 1.mposto d.o jectos, um jt\ rupollido em 2• discus,ão e 
~a!JgltO P?~' moro do ser\'!Çu mJiitar, os dJ· outro-o sub;titu&ivo do Senado,suburettidu 
:l'et tu.~ p~l~t!cos e ~tu tos ou,tro\ u~s. uovores, a debiLte, resalta que, mais coino mcdiua, ro
<Jut.rosduortos, suo onus. c rooalia> que •6 pressiva do que como medida prevenlrva, 
]lldorn ser <lados oxclus!vamunto aos clda- se quer ntillzar 0 Poder de oxpulsur ostran.-

. düe>.< bmzllclros, _ golros ,,o nosso torritorio. · 
Dlve~~as quesluos so pr•endúm u essa da ox- _ , _ 

prlsál> d[) o.;tt'ltngeiJ•osdu territor·io nucionu.l. lfo~V'~ naooes.' Sl', Pf'OS!dcmte, que se 
s or11 Ot)ntesracão posso dizer, o hei tlo tet• pm•mat1r•am o_ drroito - J~ o declm•or -·do 

o~caslão do poran to o Son:~do oxpot• princi- l'~ZOl' a expulsao om masin,4e fnzo1• a expu.!
plosri.J. le•isla~ílo do todus os poros livros, sao eoiioctrva. dos estrangeiros de doternu
tliiO o Oo~ornô pódo oxpulsal' o. estmngeiro nuda .~acionalidado, e al~umas o tlzçra~ em 
i monvcnion te• ll o relem publica c rtuc o~CiloSIIIO que n .!flcto podia tot• uma JU~trfic_n
tarl1uom por moih·o de alta policia se tornom trva, om occnsrno de ,guerra com as naçon~ 
\lll<>lorllvels no ter!•itot•io nacional. , do quo ossos estrangeiros o~am procedentes, 

Quostlonou·so, u.lo rar·as vezes, sr o d!- A Russht decretou-a dil'orsas vezes o a 
J•elto <JIIl! tcom as n11çüos do ·oxpulsnr os propl'ill !oni&terra, a Ingiaterru., íjUO nilo 
o:!lr·.,ngolros mdindutllmento, nqnellos quo tom, oas srfas disposições escripttl1, o direito 
p<ll'tur·IJ3rn a ot·dem publrca, podi~ tambom da oxpuisilo do ostrangolros; utllisou·a d!
SEll' utiiizn.dc· coiiect!vamonto Alu llS opl: versas vezes, como medida temporarta, um1o:. 
niõo~ oli vergo~n. o me p:troce com jus~a l'IIZ/lo, doll~s, na qnostiio ua li•landu, qnllndo os 
p~llrturt.olo nao 6 liCito a um P.O' o que se Es&ados Unido; da Amorioa <lo Nol'to se pC!'_. 
tlu cmll!udo, a um PlllZ or•gnutzadu como mittirnm dar Jlrotocçiio nos il•Juode1.os. A 
deve sOl' organizado,. a um povo finulmuuto ln"i•torl"~ tovo de tomar medidas oo sentido 
li-vr~J, fJ.ue decrelrt u !ncocnprtcibili~ade com du"cuamnr no cumprimento do sous dovol'CS· 
o> ol<Hilontos cSti'ilngou•os, o rJUO lho Jll'uhlbo de hospodog os ostr•angeirol alll t•osidontos 
11 crrtr'IL<ill dentro <lo tor·rit•Jrio, niio lho <l quo eram tubos dos Estados Unidos da Amo: 
Ucllo q uo o~ po.•mll;trt tr~mbom o direito do r•lca do Norte. 
o~~uls•l;os ~~llectiv~mento. , . . Jd va v.Ex., Sr.Presldonlo, quo us nar;ües, 

~n.lln \ • ~~ ·, fJ~e 11 s Chlon, 10001,~0~0 quo mesmo oomo a lnghttcl'i'n, I'ecnsnm ou não 
os costumo, c!uopou. fussom !lBi' er ter os so jui"Uill' na posse desse clh•oito soberano 
do palz, rlul'unto li~ygo tempo Pt•ullibiu a 0 exor~om •1tiando ollo so fl!Z ncoos:lllrio ' 
outra.dn dose~trango~ros no sou tcrt•ltoi'lo, . · 

Fui OH;O urn clil'oito que ninguem contes- O· Sa, CbELIIO E C,\JIPOS-Pord~o; Ci'Oi•> 
ior.1 ri. China, o ILB nuçlíos pr·ooural'll rr por que na lei inglo7.a hou,·o dispos,ção nest•· 
io<los o~ rnelos (li'OI'OCIII' pai' tt•ubdos de com· snnt!do : ii uma oitaç[o. SLl si a oitl~ç~o 
:JIII~rcio C' rlC' amizncln atml!il• n~nello poro quo·li a !noxncta. 

.. , 

' i-. 
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O Sn. Vm:~TE MAci!,\DO-Na lnglatorr~ 
houve diversas lois. llouvo om 1792 o clm· 
mado-Aibian-Bill. 

Este bi/1 nccontuava quo a nenhum cslran· 
goh·o ora licito ponot1'a1' n~ Inglator1•a, som 
decla1•ar primeiro si ia ullil·o~lt!h• dofiniti
vamonto o qual o ponto do p:tiz qno pro· 
curava p~ra sua rosidonoia; nssas declara· 
çõos 01•am feitas ·na repartição aduanclt•a, 
logo que cllo pisava o. solo da Jnglatcrl'a, 
Este 'bil! tovo a duração do um anno o foi 
postorlormout0 p1•orogado. 

. Depois disso ainda houvn o CoCI'Cion-Bill o 
ost0, S1•. Prosidonto foi foito propriamente 
quando. so aventava a questão lrlandoza 
o se da v~. oonstantomonto, a intot•,•onçiio 
dos norto·amoric~nos residentes na Inghl· 
torra nls qucstõ~s propriamente intol'Das 
~p~z.. . 
. São estas M disposições da logisia~ão in· 
gioza: om roinçiio ao assumpto; nenhum~ 
tem c~1·acteJ' permanente ; uma IIli l'oita po1• 
um Mno o prorogada por dous o a outra 
por dous annos o, si bom mo !ombro, cm 
1848, oxtincta, 

O SI\, Co"LIIO E CAllrcs-Apoindo. For.m 
actos oxtraordinarios. 

0 SI\. VICE:oi1'E MACHADO- Sr. P1•esidon· 
to, seguindo nossa ordem do considoraçüos, 
vou mos\I'UI' ao Seriado todas as nações 
quu toem disposições taXtltlvas na sua lo· 
gisiação sobi'O a expulsão do ost1•angeiros. 
E para fazol·o não l.onho mais quo rocorror 
a estas poqueninns notas. (MosiJ•a.) 

A Au.trin docrcl.ou tL expul;ão do estran
geiros de motlo libornl, do modo elevo do, c 
as dispusiçilos o o modo por quo pôtlo tnzcl·o 
estão na lei de 27 do julho de 1871. 
···Na 'Anstrla, o ostrt•ngoiro quo, JIOI' qual· 

qum· modo, tl consieoorntlo pernicioso á'manu· 
ton,iio da ordem pu!Jiica, ó cxpnlso do 
tol'ritnrio austriaco ; o expulso como mo· 
ditla do alta policia o o doct·oto do expulsão 
tom um cat•a Jtor do ordem propri:1monto 
adminlmatlva o nunca o tto uma affil'· 
maçáo judiciaria. · 

Na Bulgioa, •Ii versas toem sido as lois que 
su roi\JI•om ao dil'Oito por parto do Estado do 
oxpuloal' estrangoh•os ; e princlpios libBI'aos, 
princípios roaotoJ•cs, quasi quo accoitos om 
d,,dtLO.O determinadas circumstancias, foram, 
omOm, condensados Utl lo! do O do fovoroiro 
do IBB5, quo é. a lei que roguit1 a oxpuisão 
do o,t,·angch•os no torritorio belga. 

Ntl Uiuamtu•ca·, S1•, Prosldon&o, uma loi 
mais ou monos Igual 11 que domina no torri· 
torio bulga, é a que regula a expulsão do 
estrangeiros o essa lol tl do 15 tlc maio 
do 1875. · 

Elias foram feitas, S1•, P1•osidonto, solJ o 
embato tio opiniões divoi'St•s, porr1uo, ilt 

· Senalo v. ti 

como aqui, houve ~uom contestasse o d!~ 
relto á nação do uttlizar-so desta medida c, 
lomhro·mo bom, Sr. Presidente, quo, exami
nando um trata~iJlta, nollc encontrei affir· 
moção quo havia sido feita por Cicoro, 
quando dizia: «q uo a nação '1 uo põo folra cla 
lei o ost1•angoiro tom, antes do tudo, posto 
a si mes1uo !ÜI't\ da civilização o da lmm~ni· 
dado>. 

Ntlllospanha, a lei do 1852·0 a Ordenança 
Real do julho de 1858, toem tambom ca
raotol' do medida de alta policia, feita som 
ostropito judiciaria ; o lias toem o caracto1• 
do mcdid:L pl'uvontiva, oxclusivamonto pl'C· 
vontiva ; o o estrangeiro, cuja porlilanonci~ 
tl reputadaincouvonionto doutro do torritol'io 
hospanhol, ú immediatamonto !ovado 11 fron
teira o expulso. 

Alguns p~izos, Sr, Presidente, 1\rmam o 
principio do dit•eito á nação do expulsai' es
trang-eiros, não om lois esparsas, mos om 
disposições do pt•opl'io Codigo Civil. 

Entro ossos, conta-se a ltaiia. Na lta!ia, a 
expulsilo de estrangeiros é rogula.da pelos 
arts. 439, 4·!6 o 477 do respectivo Codigo 
Italiano o, um~ lei foi adoptaib - a do ~O 
de março do l8i5,- do circnmstancias excc· 
pcionaes o outros factos, quo não podiam ser 
compenuiados n~s disposições consttmtcs do 
Cocligo Civil. 

V. llx. sabe, Sr. Pt•osidonte, que~ ltalia, 
como outros paizos europeus, é, do continuo, 
trabalhada pela pJ•opagand:; anarchista ; c 
nunca so pormittiu o govet•no Italiano o 
direito do expulsai' o naciunal annt•chista, 
resorvando·so, ontrotanto, o direito do ex· 
pulsar o anarchista estrangeiro. 

0 Su. CoELHO E C,\liPOS - Não pódo, 
O Sn. V1CENT8 MAcn,\no-V. Ex. diz que 

não pódo. Não pódc por princípios goracs elo 
direito. 

0 Sn. COELHO E CAlJPOS-Não pódo ablO· 
lutamonto. · 

Ult. su. SE:sAnou-Mas olla entende quo 
pódo. 

0 Sn. VICENTE MAOUADO-;ri'iio ha dispo· 
slção alguma om conLrario. llxistom sómente 
os princípios gcraes do direito das gon\os o, 
entro outt•.s tratadisttls, Flori 1\rma o se
guinte: «Si fusso licito a uma nação poder 
expulsar os seus nacionaos, olla não poderia 
negar o tUroito a outras nações do receberem 
o nacional expulso o repolhi·o.• 

Pergunto: qual seria o ponto da torra 
onde torta agasalho esse lnJividuo 1 . 

Seria um noyo Ashavoi'US, proou~nndo do 
torra om torl'a asylo, agasalho, som enoon· 
trat-o. 

o que ou disso o repito foi o seguinte: 
que, po1• disposições posltlyas do nos;a carta 
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politica, Dão o xisto 01. [ll'ohibiciio da expulsão 
tl o nacional, como DilO o xisto a. lilculda.de 
p aJ•a Jt expulsão do cstra~goit•o, porque sãu 
c ousaR <Josneco;sarms. 

A oxpulsilo do nacional não. a }lodo fazot• o 
Governo: a oxpul.iio tio ostJ•angoi.'u, ainda 
quo Diio ostr.la Jclorminadrt om lo i, d expressa 
o do uma uoliboração sobOJ'ana. 

LombJ•:•·SO V. Jlx., SI'. P.·osidonto, quo a 
prlucipw alllrrnoi que IHL naçõos que abusam 
tio Jh•eito de oxpulsão do ostt·angeil'us som 
torolll absolutamente, lei nenhuma om <tuo 
encontro o li.cto ampal'O, 

Hlt um:• nação irmã da nossa, quo falia a 
lUeHma ling"ua, Po ·tugal, ondo não hiL dispu· 
slcão nenhum''• nem na Conscituição, nem niL 
Joa-ialaçã.o,qno pormitta ao sobe,·JUIO o dil•oito 
;lo cxpulsat• estrangeiras. No em tanto o f~cr.u 
iom·se dado : ostraogoiros, cuj:t .pi' tsonca 
•lontro do tert•itorio do Por&ugal !l r~plt&aua 
incouvonion e, ~ão expulsos. E' o cosl.umo, é o 
direito consuetudina·io; 6 a utilização do um 
]J•incipio supm·ior som necessidade noulmrna 
âe uma lol que o proclamo. 

0 SR, )f.\rtTIIiTIO G,\ltCEZ-E' UIU!IlllOdida 
de ordem pnltlica. 

0 Srt. VICEiiTE MACIIADO-Portugnl não 
!.elll fórma legal nenhuma pam expulsiio do 
e>atran,goil•os. A pratico. apenas O!Labelocou 
que a. expulsão soj:t foi La por docroco do 
S<lbr:rano, tomado em Cunscllto do Miuistt•os. 
M11i• nada. 

Na Roumanla, St•, Presidenta, ha a. lei do 
18 do abt•ll do 1881, que t•egula. o assumpto. 

Na Russia. nã.o hn.logisl~tçi'Ln alguma n. l'OS· 
peito: o podei' do Hoberano 6 in,!ontrastovol. 
I>' uma. monarchia absoluta. é voruado. mas 
~11o n[o o Cos.;o: o Poder Executiro Russo 
etiliza o direito do expulsiio do estra.ngoil·os 
como dil'eito do soberania, som nocos>idado 
1le legislação que o autoJ•Ize. 

Na. SeJ•v!~. S1•. PJ•os!àonto, como.n~ ltalia, 
~ ox:puls[o do estrangoit•os ost~ consign~ua 
noCodigo Civil. 

Nos u t•ts. 3·12 o 343 do Codigo est~ a nffir·· 
~çii.o do que o ~~~dor eonst!tucionaJ póde 
OSJllllSill' OStl'aDgOil'OS O CStd. O modo do JOVII.I' 
1 <Jll'elto o uso dessa pt•orogativ~. 

Ha. alguns p11izes, como a Suecia o No· 
rllega., cm que nfto se cogita d~ expulsão do 
os"trangoiro.•, mas cogita· se do su,, ·admls
sff.(l, 

()estrangeiro não entra no lotTitorio na· 
dona.! scJU que preencha condições do certa 
ordem e som 'III O so subrnotta n inspocciio 
snporior. E no momento em que o podor 

JIO hlico sonle, 1101' meio dessa vlgllancia, quo 
o estrangoit•o niio ost.t cumprindo com. todos 

o(JS devore.! do bom hospedo, ollo ll retirado 
~rnra fórado tort•itol•io nacional, ó Ie,,ado :L 
1\'onteira o compollido a t•otir~r·so. 

Em todo o caso, na Suocia o Noruega ha 
a ordenança l'oal do IS do J'ovm•oiro do 1811, 
om rol1tção ao assumpt.o, ostaltolocondo medi· 
(lns sovorn.s para a nthuissão do estrangoi1·os. 

Eu fillloi na Suissa, j:L fiz roforoncia 11 
unic1• naçilo do mundo que estaltoloccu na 
sua coustituiçiLo o clil·oito do goyorno expu!· 
s:1r o cstJ·angeiro. 

.Ja houve, Sr. Pt•csidonto, no melo desta 
IIIUltiplicid:.Ldo do opiniões que surgiu cm 
relação ~ assumpto do tant:L monta, quom 
se lomhJ•asso do a ffirmat• que 11 expulsão col· 
iocr.i v a do esr.rangoiros, guo, ali:ís, pudo!'~ ser 
pcJ•mittida. em tompJ do gnor1'a, devo ser 
r:mid11 o substituída atll por principias 
absulut:Lmoulo contt•arios, como a l'Otunção 
de ostrallgeiros, dada a omergcncia. do uma. 
guorJ•a dentro do tm•ritot•io onde ollos cs
coj~m. · 

Mo, St•. Prosidonto, sim ; d violencia não 
toloravol, é violmcia doshumJLU:I., obrigar·so 
uiU estran~oit•o, crn cuso do guerra, ·:L não 
prostat' sorvi,;os a seu pttiz fict~ndu retido 
no paiz cm qno estiver. Este sentimento, 
quando muito, obo,lccol'á a principios ogois· · 
ticos, pois, por mto modo, at•t•anca-so a de
terminada na,ão um olomonto de com
halo. 

Uojo, Sr. Pt•esitlentc, niio lta ninguom quo 
tome ao seria esta opinião do que 11 nação 
tom o diJ•eito de cxpuls~t· estrangeiros col· 
loctivamonte ou de t•etol·os d~nLt•o do paiz, 
dada tL cmcrgoncia do uma. guerl'a.. li:ssc.~ 
principias são ropollidos bojo pOl' dosilu· 
manos. 

g• umn. opinião muito sontirnonhl que 
atwndo ao mosmo principio, aquulla uxtm·· 
na· I~ om nma mamaria pt•osonto 11. Academia 
Francoza por Sapoy, quo desojan 1J.U J o ter· 
rlturio' do cad11 nnçiio soja um asylo na an· 
Liga o t'eligiosa a eco paçiio da p;L!a vra. 

v. E.,Sr. Presidente, sabe quo,dado o choque 
dos intero~<os entre as nações, dados as con· 
cingonclas do gurrra, dad:L a luta do todas as 
ordens do interesses, osto pt•incipio tl intoi.· 
ramento inaccoitwoi. Ellos soJ•iarn accoita
voi;, quando muito, uo tempo do Pat•aizo, 
em que todos se jnlgayam il'JUilos, presos 
pelos laços do coração, som que intot•osscs os 
soparas<om, Interesses qllo sfLO ero~dos todos 
os dias pelo desonvolvimonto das sociedades 
o palas oxlgoncin.~ da civillzação. 

Sr. Prusidento, parece quo o desoocessario 
alonga.!' a discussão. . . . 

Sobro osto ponto torei. necessidade do 
atlh•mar 110 Senado Fodo!•al que a Naçii.o 
Bt•aziloir!l,.·. como. nação constltulda, 1om. o 
dirolto, q uo toom~as outras nações, de ex
pulsar ostrungoh•os do sou tort•Jtorio.l 

Acbo que não, Sr. Presidente. . . 
O que pt•o6lso ver, o ll osto ponto. impor· 

tanto que quero· abordai', .é : sl a lo! r1uo · 
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·-vnmos yotrtr, si o substitutivo npt•osontndo 
poi:L hom•adtt Commissiw do Logislaçlío o 
Ju;tiç" cst~ escuim~tdo de lncunas, do f<dhas, 
do modo a, convortldu om lei, sct• acccita 
por todos como uma lei obor!icntc aos prln
cipios cunsng·adus no dit•oitu dns gentes. 

Sr. Prcsi<lcn to, a p.-imcira affirmaçãu q uo 
faço tl om ;cu tido contt•at•to, 

Ciaudrcarirt a proposição da Camnra dos 
D.rputauos, como claudica o snbstitutivn OJ'i· 
undu da Comrnissiio rlc Lo ishçiio o .Justiça 
do Srmrulo : :~mbos são cuntt•tt~•ios a <li<pJsi· 
çãrm do nos;u Codigo Polit.co. 

Tr•ansfot•rnando o suh.<tit•rtivo cm lei, tal 
qual está, cilo rorir~ do J't•cnto a disposiçrto 
constitucional, atacar·á o pr·incipio da suciu· 
dude Cull,jiJg"al, o, St•. PJ•esiU.out~, Ct'O:J.l'Ú. si
tuaç[,, absoiur.umonto inaccoita vo!. 

Pm•gunto, Sr. Presidente, o substitutivo, 
apresentado pela hunrad11 Comrnissiiu de 
Logislaçào c Jus Liça., cugituu da :;itua~ã.J da 
mulho.· braziloira, casada com um cidadKo 

·estrang-eiro o com ftihJs bt•aziioirus ! 
P01:gunto, Sr. Prositlonto, si v pt•ojoctu da 

hont·ada C"mmissiiu do JusLi<;a o Logi.,laçio 
cogitou, aindtt quo sirupiosmoutc, da mrtlhet• 
braziloit•tt casaria corn cidarlãu ostrangou·o ? 
Si cugitou tlvs tilhu::i do ciJ;Ldãv ustru. geh~u, 
nascidos dontt•o du paiz nu pcl'iodo tia upçiiu 
do que traLa o art. 69, da Cvnstituiçiio da 
Republica i 

Não, Sr. Prosidouto, d11da ao Governo, 
dad11 ao Podor Publico a auturiza~iíu absolnt:t 

0 Srt, COELHO E CAMPOS-Siio brri?.ilo!t•o.l. 
O SR. VIOEN1'P. MACHADo-E aquoiios que 

fizeram ~ dcclarução o ~ quem a prop!'i:l 
Coustituir;iio pet•mit.tiu a opção ? 

0 Sn, COE!.UO E CAMPOS-São ostmngoit•os, 
O Srt. Vrcr.N1'E Mo~cnADoJ-São ostran

goil'os, e sr so doct·otn. a sua expulsão, tom· 
so ou nüo do tlissolvm• IL sociedade corr,iu~ai ! 
E cssu. pena não attingo tambcm ti mlllbm•, 
q no 6 ht•.rz lei !'a ? 

SI'. Presidente, pooho do lado a Jililta do 
proj ·cto, q·uo, como disso a principio, consi
dero~ mo•lida do expulsão mtLis ropt•ossiva 
do que pt·cventiva. 

Por·gnnto: T!•ansronnado cm lei o projecto 
com l1curt:1S dess:1 ot•rlom,oncontrar ·SO·Itia ou 
não o Governo em t•oaesuifficuldilde.;, quando 
tivesse uo utiiiz:tr-se do dil•oito do expulsar• 
o estrangeiro, tendo mulhm• o filhos bt•ttzi· 
loiros ? 

0 Srt. COELHO E CAMI'OS-Pórlo ser iocon
vooiento uma disposição destas mL Bolgica, 
mas não su segue qnc soja inconsLimcional. 

O Srt. Vrc NTE MACHADO - Perdoo-me 
V. Ex : a cxpul,iio 6 mM pcn:t 1 

0 Sn, CoE!.IIO E CAMPOS-E' um acto atl
ministt•ativo. · 

O Sn. VrcE:'\TE M.\CIIA.Do-E' um :LCLo ad
ministrativo quo vn.e foril• a cidadãos bra· 
ztioiros. 

·do oxpulsat• us estrangeiros do sou ,;m•t•iwrio, o SR. CoELHO E CA~rrus-Bt•azileit•os, não. 
· qHanJo us julgar· pct•igo.;os, pudem, Sr•. Pt•o· 
sidonte, sor oxpHlsus os estrangeiros _quu o Srt. VICEXTE ~!ACHAno....:como nfto'1 At· 
toem llt.milia constituida nu paiz, que opLa- tinge a IJrazilciras orúadas com ostrange,ros. 
ram pelu. nossa nacion.Llirind '· pot• pl'irrcipios O Srt. CoELHO E CA~rros-,\ oxpulsíio não 

·OU mottvos que não nos tlllciLo intlagar• 'I so t•orero á mulher. 
Mus, Sr·. Prosidento, consequenciu desse O Srt. VrcENTll MACl!ADo-Eila, dentro do 

facto, unuuila-so, di&~oivo-so, porvoutut•a, n. paiz, 6 considomda bt•aziloit•a 0 sómont.o 
sociodrLdll conjugal? • d · h · 1· 

PodoJ•á o pt'o'octo <]UO co
0
•itou d~t oxpuisiio quanuo srto 0 p~rz ncompan ~ n. nacwna. 1· 

' dado do mal'ldo. -dos ostrangoa•os attondor nosso assumpto, 
aiids importante, da sucrodarlo brazilolrn 1 O Su. CoEr.uo E Co~~rros-V. Ex. dovo dlzot' 

V. 'llx. sabe quo, r1 u~tndo o. Uonstttrtiçiio qno essa rlisposição púdo set· coovJniooto oa 
disso-cidndrio bt•azilolro-aiia niio ioquit•Ju Uolgica, como ju disso, mas niw tl inconsti 
·do sexo; . tão oidadilu braziloiro 6 o v:u•rio tucionai. ' 
como a muihot•, o niLu so prldo ab;oiutn· o Srt. VICE:'\TE MACliADo-E' inconstitu· 
monto purmitttr 11 uns poder• sobJrn.nu,attrl· cional pot•quo l~ro a bt•azlloiros. E digo 
-buiçÕOS do um dtt•clto, do Uma funcçriu IJllO lll!LiS: V, Jlx, faz um bom I'Cp:lrO, porquo.a 
vac,niio só rerh• a pJssoa do cstrangoit•o (que con ,titulçiio :L nnda disso obrigo., mlls tl aiJ
·6 oxpulsu),cumo tu.mbom a da uclonai ligada suiutamonto contr,t o principio do direito das 
.a oll·• o que tóm-constituldo com osso os- gente;, 
·trangolt•o uma suclodado que crio pódo sor. Não so pólo oxpulstu• o nacional, .. 
dissotvlda. (lia"'" .apar·to.) · o su. CoEr.uo E CÁMrus-AIJsolut~moutu. 

O casado com mulher bt•azllolra, da q uul, 
tenhn filhos, niio pódo ser expulso .Isto const 1 . O Sn. Vrom;o;Ttl MACHADO-A mulher brazi·. 

-do pt•ujocto substitutivo que vou api•osontat•. ,loll•a ~ obr·i~ada :t acompanh:tr o sou marido 
V. l!:x. sttbo quu a Const!tuiçiio considera, quo 6 estrangeiro. Si isso ~ docrotn~•, )ta 

.ato ht•aziioiros os cidadiios llStrangolros ca- umn ponn, o ponn que foro, mw só o doltn· 

.!lados com. mulheres braziioiras, ' quanto, como lodiroctamanto a sua mulher, 
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0 Sn, COIIWO ~ CAl!I'OS-A mulher ostran· 
:~oim ostá no mesmo caso? 

O Sn. VrcENt'E MAcrrAno- Niio dovemos 
~nt111r nessas cogitações oro rclaçfio ri mu· 
lher ostrangoir•a.; tl'a.tomos un mulhor bra· 
21leh•a., quo ll nossa obrigação. 

Sr•. Pro3idonto, ainda tratei do caso do 
<Jirladão citmngoiro po1• força da opção ou do 
llnscrmonto. 

V, E~. sa.bo quo, nntos do docrotada a. Con· 
s!lt11ição, houvo uma loi, tio l·l do dozomb;•o 
c:lo 1889, q110 declarou quo os cstrangoiros 
<JIIO so achavam no Brazil nlll 15 do no· 
-vcmbro do 1880, si não fizossom dm•anto o 
Jlr!l20 de seis mozos n. dcclara~iio do que 
qlte!lam continuar com a nacionalidade do 
ot•igom, Ol'am coosidomdos cidadãos brazi· 
loiros. . 

Voiu dopols uma disposiçiTo constitucional 
q11e declarou quo, dentro do seis mozcs da 
promulgação da Constituição, os estrangeiros 
q11o ostivc~som clontro do paiz c nilo fizessem 
doclnraçlio tio continuar com 11 nacionalidade 

·do ol'igern, eram considerados cidadãos IJra· 
ZiiElÜ'OS, 

.N'csso lntervallo, do casacs ostrangeiros 
nnscOl'mn filhos braziloiros, porqrro os paos 
oüo estavam ao serviço do seu vaiz o so 
lLCila\'am aqui ro<idindo, com o nmmo deli· 
borado do acompilnhul' a nnciona lidado brn· 
z:lloira.. · 

0 SR. COELIIO E CAMPOS -Estes sujeitos 
floaru com duas pntrias, 

0 SR. V!CE~'rE MACHADO- Mas, Sr•. Pl'C· 
sidente, o projecto da Clmat•a dos Doputndos, 

,<> projecto dn Commissuo, dect·otnm a ex· 
pulsão dessa gente, n. possibil,dndc dn cx
[>Ulsio dcss:. goul.e -homens nascidos no to'r· 
l'ilol'lo IJraziloi<·o, brnziloil•os do nascimento 
-e, St•. Presidente, uma cxco~ção podia 
sct• coibida a. r~vot• destes, 

posição do uma pona, c o projecto, ncompa.: 
nhando uma corronto de opimõos que, aliás• 
não siio as muls segul•las, opintõos· bnsoadns· 
oro lois do outr•as nações, cntondou quo ora 
precisa a pratica. de um crimo, 11 roinci· 
doncin, a condomnaçiio, pal'n quo a expulsão 
se d~sso. 

Sr. Prosidonto, o projocto, no sou art. 1', 
a quo so reforo o honrado Sanador por Matto 
GJ•osso, o;üí redigido por um modo que 
colhJ n.tcl ns pessoas dos mtrangoiros . qu~ 
toam domicilio legal no territorio da Ropu· 
blica o quo não podem sor· 11\tingidoo poin. 
expulsão, 

O Sn. 'cor.r.no E CA:.~ros - Como não 
]Jódom 1 

O SR, Vrcr.NTE MACilA u~-0s consules, o> 
diplomotas toem domicilio Ioga! na Rcpu-
bitca c não podem SOl' cxpuloos,,. . 

0 SR, TllOll.IZ DELI'l:'!O-POI'IJUO não é 
ncoossario, , , 

0 SR. VICENTE 1l~CilADO-,·, .mas, dentro 
da gonoralidndo das dlspo;içõos do n~t. 1', 
são colhidos pala. expulsão, podam ser CO·· 
lhidos pala expulsão, · 

O Sr.. TnoiiAZ DELI'INo-Para ossos o pr•o· 
ces.>o cl outro; basl:1 uma l'eclamaçiio. dipio
mattca. 

0 Sn, VICENTE MACIIADO-St•, Pl'OSidon
to, cogitou a honrada Commlssiio dos es:· 
tr•angoiros condemnadus fóra do paiz.,. 

o SR. CoEr.no 1~ CA!Iros-Naturalmonte~ 
um anarchista., ,um homem perigoso, .. 

o. Sn, VlCE:>:TE MACilADO - , , . c que 
viodo para o Brazll, possa aqui ser umr, 
amcaç:t permanente ü ordem publica; cst(l. 
estrangoiro púdo sol' expulso ?. · · 

0 SR, COELHO E C,\l!POS-[SSO cl taxati~O .. 
0 Sn, METELI,o-PodO·SO :ttó impedi!' ro 

entrada. 0 SR, COI~LilO E CAlii'OS- Mas O pr•ojacto 
d:\ l'CCUl'SO, 0 SR, VJCE:-õTE MACIIADO - PcldO·S:J impo-

0 Su, Tno~rAz Dr.!.Fll'W .-E' facil o r·o- dh• l!o,io mosmo, som .Joi especial, o .cxOJ·· 
iDOclJo: provar• que u bmzriolt•o, cicio tlo uma aitribulção sobm•ana. Mas,. 

O Srt, VICENTE MACilADo- O r•ecurso do· Sr. P1•esidonto, ll preciso verlncal' o se· 
1mjoeto, osso direito do reclamar• contt•a a guinto: si o cri mo commcttido lü ·fóm .pelo 
o::x\mlslio, justamente, permittnm-mo os hon· osti•angeir•o e quo vao sorvi!• do baso a uma· 
t•ac os Son:uloros, tornam-no um~ cous~ in. expulsão do torritot•io brn.ziloir•o. cl daquollus
lCOOltMel. · sobro os qu~os pódo havo1• extmdiçiio on. 

A oxpulsõo de ostr•nn"eiros como tom nlio, . - . 
. ii do ontondldn por quasi todas ;,5 nnçõeB, 0 o.pr•o!ccto nao cogito:~ dtsto, , . 
UllHL cousa bom divcl"n dnquoll· q 0 0 P" N.tturdmonto ollo cooitou unlua c oxclusJ-
jeolo vis:L. ' • ' '1 u •0" vamm!to dos cril)lcS o~n quo pólo hn;Yor ox· 

_ tradiçao, pol'quo os cr1mos om quo nao pódu 
. A cxpul;uo do, ostr'n.Dgciros se faz por• mo· havei' extradição são os crimes polltioos c· 

tLVO!I da convomcnc!~ da ordom.publica, por não ei'a. humano, niio m•a ncJoitnvol quo o. 
l!lOtLvos de nltn pohttcn ou ªo nltn policia, Brazil fizesse oxcopção n. todas us n~çõos ci· 
oom'? so quei1•n clnmnr J nuo to 1\tz como vlllzndns, pormiülndo-so o diroito de cx
l!lccllcln condemnntol•ln, n«'J so faz como 1m· pulsar, fazendo o quo nlguns chamnm umo. 

-· 
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DXtr~tllção dlslitrç~tla de ct•iminosos politicas, 
negando-lhes ~gas~lho, o atit•ando·o.; ao pniz 
ando deUnrJulram, o onde vrro solft•or o rigor 
do nma pana. 

E' principio cort•onte: os crimes politicas 
não dno Jogar a oxtt•adiçuo ; os ct•imos que 
d[o Jog~t· a extradição suo os crimes com· 
muns, o <iontt•o os crimes communs, aquellos 
quo são ta~ativamonte estipulados nos tm· 
tados entro as nações. 

Siío esses os cri mos que dilo tlireito !I ox· 
l!'adição. · 

Eu, St•. Prosi:lento, no substitutivo quo 
apresento, fiz dispo;içüos que attendem pot•· 
.leltamonte "isto. 

SenhorJs ! A prova do que o pt•incipio go· 
·r~l, que devia dominai' a confocçiio do uma 
·lei como esta, era o principio dtl ordem pn· 
blica, da tt·anquillidade recl11mada no seio do 
paiz, sondo a mol!dtt mais do provonçlio do 
que do repressão ou, oxclusil·amcnto, motlid11 
de provon<;ão o não de ropt•essão, dou-11 l1 
propría Commlssiio qu:mdo ostab2Iecou o 
dil•oito d~ expulsão dos vagabundos, dos 
mendigo.; o daquo!lo.i quo so entregam ao lo· 
nocinío. 

O lenocínio, cntt·c nl<s, icm penas, está 
·capitul~do como dJlicto, como ct•imo ; tt va· 
gabundagcm, pot• Igual, o a mondichlado 
Ciuaodo explorada como indu;i.ria. NóJ to· 

. m:lmos como medida do ordem superior, de 
ortlom publica, 11or assim dizet•, a vagabun
dagem, ·amondtcida~o, a pratica do ieno· 
cinio, pnl'il a cxpulsiio, quando isio parece 
coutrndictorio com o principio estabolocitlo 
em nossa !t>gislnção penal, quo ostaboloce 
penas para esses delictJs. 

tempo, possa o tm•ritorio da Pntria receber 
de novo o trabnthndor ou o homem du soclc
tlado, 1 qual possa ello ainda prmtar o seu 
concurso no commercio, nas i:Jdust.rias, 
on~o quer qno :JCja, parr1 o progt•esso do 
pa1z. 

Entendo, St•. Prosidente, antes de tudo, que 
o projecto a ser convertido cm loi pt•ecis:t 
q!'e attanda a os to principio do ordem supo· 
r101•. 

ll' uma medida preventiva de alta politica, 
quo devo sct• exercida. polo GO\'oruo com 
gramlo utilidaio, com podot•es mais ou me· 
nos amplos, Ma da expulsão do estran
geiros . 

Isto ú fót•a do toja a duvitla. 
Mas, por isso mesmo, não dovo, não pódc 

estnr subordinada a hypothosos arcadas pela 
loi, porquo essas iiypothcses. por maior quo 
seja a providencia do le~islnJor, so multi· 
plicam de tal modo quo ll bom passive! que, 
num momento dado, não so encontrem. den· 
tro dos.dispositivos da lei, um quo autot•izo 
a c~pubão reclamada. 

Cogita lambem o meu substitutivo, Sr. 
Presidenta, do modo de dccrctat• n expulsão 
e me parece quo isto passou mais oumeuos 
dospercchido á honrada Com missão do Legis
lação o Justi~a. como despercebido já lmvia 
passa<! o ao illustro. autot• do projecto, que 
tr•msitou na Camara. 

Outro !'acto tambom é a pana imposta: ao 
cstt•angeiro e:wuiso, quo volta. . 

Pergunto i1 honrada Commissiio: quo ca
racter tem essa pena? Coroo ll imposta 1 . 

0 Sn. COELIIO E CAliPOs-Pol' Ulll pro· 
cesso. De mo<lo que, tlca a ser-entendida como 

Cjucrem os honrados membros da. Commissão O Sr.. VrcE~TE .~IAOIIAno-Qunl <) o Pl'O· 
de Copstttnição. Legislação o Justiça-consi· cesso a quo ob3dcce 'I · 
·dorada uma pena a cxpuls~o de estt•angoiros, o Sr.. CoELno E CAliros-0 processo J'u· 
o sujeitos os vagabundos, os mendigos o os d · tó. 1 qua 'oxplot•am o lonocinio a duas penalidades: ictat•io, cs c aro· 
.,, craada pala nossa lo~islação criminal, c tl O Sn. VIOE~TE MACIIADo-Mas <l em vir· 
constante da attribulçiio quo tem o Gorerno tudo do um processo judiciaria quo so. de· 
de os podot•, xpulsat' para. !'<lra do paiz. ct•ot~ a oxpulsKo 1 · 

St•. Pt•csldente, apresento ain.ta no· mou Não. Como é, pois, que om \"lrtudc do um 
su~slitutlvo a id<!a,quo niio é uma novidade, processo judiciaria póde •or dccrebdtl a 
da expulsão tomporaria o oxpulsno· pot·· pJna por tor o expulso so insut•gido contt•a a 
)letun. · oxpuls~o 1 ('f,·acam·sa apal'lcs), 

·O honrado Sonadol', mombro·da Commissão E' u1u pt•ocosso administrativo dctct•mi-
tle Legislação o Justiça, 1uo mostrou tot• nado polo Govol'olO: t!lsso o quo so encontra · 
)lorfoito conhociroonto da oglslação belga, na Iogislaçiio de todos os paizos. 
sabe quo na lei a III oxlstonto pai'Il oxpulsiio Não carece do intot•fol'~ncia de Podo r Ju· 
de estrangoh•os existe o dh•oito da nnçiio do dlclario, pot•quo a expulsão do osti•nngoiro tl 
dcct•otnr a expulsão perpetua ou por tampo uma medida do caractet• JlOlll.ico, que não 
·<lotormínado. podo sor imposta pot• antorldnde judiciaria. 

Não ha inoonvenionto nenhum neste facto, (Pa~sa). · 
Si om um momento dado,dollnto do um ca. Vou lar, Sr. Prositlento, o meu projecto,~ 

iaclysma, donnto do uma ~.tuaçíio especial, naturalmente torai occnsião do dotondol·o 
ll licito ao Govel'Uo expulsar o estrangoh•o .porque ti possível que a CommissCio não o 
·ano reputa perigoso, tl possivol quo, passado accoite nas su11s linhlS goraos. 
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O Sit. Co"Ll!O E CA!rros-Veremos. Penso que 11 honr·~cla Commiasão tio Logis·-
0 sn. VICENTE MACHADo-Mas tenho muito lação o Justka tom ma teria umpla para ro· . 

I d d J'or·m~r· o sou lt•abalho, tlado que niio queira 
roca o o IJUO passa o o substitutivo da Com· acceitar•, na lntogr•tt, o substitutivo que ora 
Jnissii.o como está, tlê occttsião o oppor•tuni· apr•osonLo. 
dado do concorrermos par·a uma lei quo croa A' honrada Com missão poço que se digne· 
tantos ombaNQOS 1\ at,tribuiçiio dn pouer so- pr•ostar ttltonção 1l leitura que vou tll.zor in·· 
liorano do Gol·ot•no, que torna lotll'll mort", tor·oallada de algumas observações. 
<J, Sr·. p,·esi•lonto, mais do rruo isto, que 
<Jr·ê~ uma situa~'\o rruo nos tur•nar•á mal vis· O art. 1•, está redigido assim: 
'tos p"r'iuJto as naçõus civilizadas. Art. t .' Os estr•angeil•os, que niio tivo--

St•. Pr·osirlonto, devo V. Ex. estar Iom· rom domicilio log,tl na ltopublica, pudorão 
Imtdo do um facto occot·rido, aloJa não lm sot' expulsos do par•to ou do todo o tor•r·itor!o 
lllllJIO tempo, ntl Grocia, em que o govrll'no nnciunal, si sua pt•osonl)a 6 reconhecida !nto
all,_,mão ontontluu sul.citar• do g .• vorno grego lcruvel, por mut.vos do intot·o,ao, ordem o 
a e~tr·ad ic("io do um iudivrduo do uacioun· segurança publicas. 
l.ldo.ilo al~nmii 9ue tinlm sido expulso da ~rt. 2.• 1\xcuptuam·SO das rlisposiçõosdo 
:\llornanlu por mconvomonto, por· ,.urrgoso. artigo anter•ror: 

() gomr•no gl'ogo declur·ou qur não tinlm, .. ·, " 1 1 • 
ca s!lil. Iogislaçii.o, 0 diroho do concodor ex- .. a). ~ estr:tng?u o, ca.",t' o co~ mu l.rer ln a· 
tmdiçõos. mas quo purlcria, uzan.lo rl:t au- z~ieu a,, da qual tenha u~t n mar i filho~, 
tor•úia.le supromlt, expulsão do sou ter·ri&orio n.rsc,_dt~s no Br.tzrl, Jlmanto a sua rost· 
o lodlvliluo e1n quo.; :to. doncta, , " . , . . 

1 
• 

Sabe v. Ex. 11 quo então so p·tssou', 1\sso . ú)_ o ostran"eu_r, c •. rsa lo ~om mulher br.t· 
illdniduJJ tinhu tomado no tor•J·itori "t'e"O zrlorra, quo. tenha fixado sua re;Hleocta uo 
() n<Jure Ai'bcl. 0 

" " P.•1.z h,, mars tlo trosannus o cun .rnuo aro· 
o govo no r!ocrotou 11 su~ expulsão POI' SOl' srd.rr do uma maneu·~ por•munon Lo; 

ello um ilomem iuconvcnionlo 0 esta, b . . a) o filho do omangelro,_ nascido no Bra· 
. • , . 1 11 u zrl dUI':tnre o pJ•nzo do opçao do quo tr•utu o, 

z:andJ <lit ho.<pttaltdado. do po~z, maruJando ~ -'4 do ~-l llO da Cous•ituição Podn 1·~l 0 . 
de .ALhuous p11r1t Bo!'lrm cor•.'ospoudoncras t · b. d 'd t 58 A d 14 d d 
lojurlusas ao governo allomiio. am cm o 0 ocre o n, ' e e O• 

P<Jis bem, Sr, Presidonto, Quando não zombro do 1880. 
lt:avianu purlu slnão dous vapor·es, um quo O Sn. COJ>Lun E CAliPOS-11 o estr·angeit•o 
parti11 pa à o Egypto o out••o pilt'lt a rtalia, casado cum bi•az!loir•a, tendo bens de raiz no 
aquolle govoruu, log-o dupois de Jovautur Br•azil, V. Ex. consiJot•u nacional 1 
fert•u." o na viu qu 1 par·t.in para o lcgypto, do· o Sn. VJC~<NTE · MAOIIADo-Estnu fazendo. 
croct<Jn 11 oxpul .üu daquullo JJJdivi.Juu, •locla· oxccpçiio par•:t os quo não S(\hiD br:tzileu•us o 
l'lin !O nmi.< 1J ue do via ab:toJonar• u torr•itorio quo soo do cMtdos com mullrer• br•IIZiloira e . 
dentro du """' lioras. II aqu.,llo ostr~>ngoiro 1.enlo tm•rus no Bt•azil oiio fitorom docla-
nüo tov:~ outro romrdto sinãu Ollrb,.r·car• no -

d 
t'aç~ao. 

navio<JIIll emanditVa o por•to da ltalm, om 
o qual t~tmbom havia t· 1m1L1Iu pa,agem 0 ·Art. 3.' O estrangeiro quo fot• perseguido 
r()jJrcstonlu.nto dtt autoriJado allomii, ,1uo, o que tenha sido conolomnado, no uxtorior, 
JD~o q1100 fi 1lVio O!LVogou om aguas itnliuottS, pot• crimus on dolictus quo doom lngu.r á 
ioAn que pi>ou territorio italiano, l'c<zui.,itou o~tradJcção, .pórto ser const,·angi,Jo pelo Go· 
aSUJt.OXlr'ltdicç[o, VOI'UO aSO nf!astar•ou não dO um iouar, OU 

a habir.a.r lngar rlotàrm,riad '• ou mesmo a 
() Slt. ~fETELLO- Log,, na Grecirt ~ocre- sahh• ilo tm•r•itorio da Republica. 

lil-so 11 Pxpuisão rio ost!'llngoir•o;, para so ser Pnra~rapho unico. o Govol'Oo podot•á ex· 
ag-r•aclavol. l<to niio osLrt dentro dus J•cgras d i · 1 · do direito intot•naciomli. pulsar o. torr• torro nacwna o osrraogarro 

quo nos dous p~imeiros casos desta ar•tigo,. 
O Su. VIcENTll MAouAoe-Por•foitamento, doixltl' o togar• que lho for designado par•11. 

E11 estou citando o c~so j11Slamonto porque residir. 
oll<J !ui condrrnnado pllt' tot!J o muodo clvili- Isso Jl para uma discussão quo cabo por· 
Jado. feitamente om um·• loi como oSS'L om que se 

Sr·. Pt•esidento, como disso, tor•ei occa· tmta da expulsão do ostrangolro e de suu. 
.;slii() rio volt.ar· no assumpto. rosidonola no Br•uzil. . . 
• Vou mmdar• ú Mos11 o substitutivo que Al't. 4• (continuando a ler): A oxpubão 
o<Ji~ lioL•oi, muito ligoir•amon t,1; ollc ~erásub- do estrangeiros pódc sor• pronuncinda, por 
J(((O'tildu " largo do bate o emão tor·ol occa· tempo dotm•mlnadu ou perpetuttmonto, como
sljo de dorendor .ns ld6as om que vasoi as modül11 do policia, contr•a moniligos, vaga·· 
diHIJosiçõcs <!osso substitutivo. bundas o os quo oxplorar·om o lonoc!n!o. 

'·: ,. 
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i Art. 5.' O decreto rio expulsão sot•:l. la· 
1 vradu pelo Ministerio do Interior; mediante 

1
1 solldt~çiio funda monta la tlo cltofo de po· 

l!cla, no· Distrlcto Federal, o dos govm·na· 
dores nos ~~stados, tlanclo·so, por in tormmllo 

! do Mtnist rio .to Exterior, cunhecimento do 
i· mesmo dect•eto, ao roprosontante diploma· 
: . tico orr consulat•, d:1 n:~oiomtlidadc do ex-

pulso, 
Paragl'apho unico. Si o oxpulsu for do 

naçi.o qu' niio tenha t•opresontantes diplo· 
maticus ou consularPs no Bm'l.il, 11 notitlc:t· 
r;ão rio decreto sm•i\ fdta dit•ectumento polo 
~linistt•u Uo Extot•ior, ao govot·no da nacio· 

·nulidade do o~p11lso, 
'Al't, 0, 11 O Govot•oo, om mon~agom l'Osor· 

vada o unnu<~lmento, dará conta ao SenaJo 
Fedord, dos dec!'eto; do expulsão que hl\ia 
expedir lo.» 

são e da prova obtida de volta rlo oxpulse 
ao territurlo rlo palz, 

Ar&. O.' O Governo oxpedit•(, as necessa· 
ria~ lnstruccõss o rogul<~montos para a ox· 
ocuçílo rlesr.tL lei. 

Al't. !0. Revognm-se todas as disposl· 
ções om contt·ario, 

Peço, Sr. Pt·esirlente, (, honrada Commis· 
são quo att,enda, com o cuidado que lho me· 
rcccm tr~dos os estudos, ao substitutiYO ttuo 
upt•.,sonto. 

P:treco-mo qu 1 ollo attondo, não só :ts rlis· 
posiçüos da n 1ssa c:1rt:1 politica, como a 
tudns os pt•.nc.pios do direito rlus gen .es. 

Si <(IIO!'omos f,,zor• uma lei regni:tnrlo u. 
oxpnls~o de estrungclros,t\tç~mol·a ele accur· 
du com os prlncipioJS se~uirlos pulas nuções 
civilizadas; niio a eluburomos, Se·. PJ•osi· 
dento, ele mor!o a cr'Oill' dilllculclur!<ls ao 
IJOuor publico, qu.nlo el.c tivet• do ux•ll' •er 

Esr.o artigo, Sr. PL•esidonto, tem uma ex· ,. sua acção sobor:~n~; e dando a 0,,, lei 0 
plic~çiiu que dou desde j:t :l honr:lliu Com· asp•cto do uma medict11 jn.licbria, umu. coe· 
missão cio Jusciça o Legislur:ão. ilic!:t do l'opt•ossãu, quando ollu devo ser 

Em I'Og'I'a., em qua.sí toJos os ptdzas quo u1liCiL o ox.ciusivu.mento, uma mui.lid~L de 
mandam sujai ta•• os docret.o; tlo expulsão a - · 
oxamoc!o uma autrJridad., superior qrmlqnot•, provonçao. . 
so d·Jci.lo que soj:1 o CongL•osso quem !'ltÇ'k Sr. Pt•esidento, envolvi-mo nossa qnestão, 
esse cxu.mo, quem oxorça e~.-;rL supm•inten- qLliZ t1•a.wr o c~ntingonto Uo muu o Lu:lu, do. 
deneia .>obro o muJo poL' que o GJve1·no, .meu tr.,bulho, ,iUStUm•:ntc P.ot•quo deseJo quo 
exerc" :1 sn:~ attribttição rle oxpul;at· e,tran- so f11ça unm lm •iuo n:to so.1u uma urm• !!e 
rrojros ViOlOnCitL CJ0Gl'i.L OS estra.ngcil•os, qur1 DilO 
"T:txt;tivumentearJni declaro CJUe o Governo, l'Cdnza '!)UII nnçiio do occid.mt~ t\ ~tt.u•ção 
oro munsu.n·om l'eserva.ti<~ o a.nnualmonte da:-~ n.,çoo.i d0 orJOnto, que nao SeJ:L n nn. 
dar~ cunt• "do Senado Fodut•al dos llect·otu; m ct•uilra chinez • om lot•no dcsttl nacionali· 
do oxpuloãu •iUO haja oxpoJitlo. darlo, opto precisa, . .cttes do turlo, elo tt-abl· 
NiLo~ opmrã:o nova esta minha. Eu a tive lhu o do cuncm•s,J offi:uz rlo< o;tr•ngerros. 

~ola loitut·~ da Contltui~iio d11 llcpublicat!us o Sa. GoMES n" CASTRO- Muito melhot' 
~südu~ ~I!Ltlos d~ ,\mo•·J~a do Norte, un~o 11 sol'i11 tt•te ,, 'discussão t'os>o t~di:td:. pat•a 
mstttutçao do SonadJ tutorveJU positL'\'11· am:1nhá, afim de so1• publicado nu ,iorn;li da 
mentu ··ol!:tbot:ando com o Pociot• Executtvo Ca•11 o pr•~ecto do v. Ex .. que substituo 
sou!'e polLL~•:" llltotmcíonul., • completomento o da Comtubsãu. 

E' ID·tUO<t.tun"Ycltk alta unss:co do Scnucio · 
-par•a cuul\ rcet• rlo .• ssumpto rol:~tlvo a O Sa. VICI~NTE MACHADO- São cst,as as 
direito< utiJt'r~otcionao>, o não ao cong1•os 0 ; ob>OJ'Vitçõ.:s que tinha a fazer o, como do 
si bom quu ontr•o nós o oungrusso exerça principio, St•. Pt•osi.tonto, ou mo folícíõu por 
essa l'u rcçiio t[uando a Carnar.t o 0 Sen ~tio se to!' lemntado esta quostiio no solo do Se· 
aoh11m t•ounidos. narlo, 
·o o.t•t. 7' diz: O proj 10!0 liolla passud.o om 2" disoussiio 

qnasi cm sllen •io. porque a pala v••:~ que ao 
•O estrangeiro expulso, quQ voltar 110 ter· uuviu l'oi som brilho, do ot·ador quu ·neste 

ritot•io nuuion"l, antes do vencirlu o prazo momunto fatiga anctenQiio do Senado. (NM 
dn OKpu•stio, si ost:t l'or temperaria, >of- upoiudu.<,) 
ft•or~ 11 ponr1 do sois mozos 11 um llnno do S . , . . t t 
prlsKo, e, si li exrulsiio for pot•potua, do. O' a. ~OliE' nr. CASTRO -Ab.,olu amen e, 
um 11 tr•o; nonos do prisão.> V. Ex. nau no• ost~ ca,nçanrlo. 

P•u•ag<'aplt•> unico, Curnpricia n pena do O Sit .. VtcENTE MAOIIADo-SL•, Pt•oslrlonto, 
pt•islio om um o outro oaso, Sill'~ o cstran- nn 3• di.<cussiio pormltti·mo esse lt•abalho 
golro oon luzido ás fronto!ras o ser~ nova- mats amplo o I! po1• isso ttuo reclamo do. 
monto o~pulso. honr:ldll CommiSSIÍO estudo mllis dotid o, 

Art. ·s.' As penas do nt•tigo nntol'int• SOl'iio mais minucioso domou substitutivo, peL'llUC 
dccrot~r!n; ndmlnistrtltlvamonta pelo Go· o assumpto o mot•ooo c ~ d~ milior impol~. 
vot•no, i\ vista do oópla tlo decreto da expu!· tancm. (Jluilo bam; muiro bom.) 
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' E' lido, apoiado o P"sto conjunctamonto 
om dlsousoào o seguinte 

Pno.TECTO SUDST!TUT!VO AO DI~ N. !8, 1JE I!J03 

N. 25-1903 

O Congresso Nacional doCl•eta : 
Art. 1.' Os ostmngeiros que nito !irarem 

tiomicilio Joga! na Republica poderão sol' ox· 
pulsos dJ pa1•te ou do todo o \Ol'l'il.orio. na· 
clonai, si sua presença <lroconhecida ln tolo· 
ravol, por motivos do intoreiSe, Oi'dcm o 
segUl'ilOÇ t puhlir.a. 

Art. !!. " Excoptua1u-se d:1s disposiçüol do 
artigo ILOtOl'iOl' : 

a) o osl!'angciro casado com mulher bt•a. 
ziloil'/1, d• rJunl tocha um ou m•Lis filhos 
nascidos no Brazll, dm•nnto a sua rcsi
dcncb; 

b) o osli'•ngoiru, casado com mulher ln•a. 
ziloira, t(uO lenha fixado sua rosidonci11 no 
paiz hi~ mais de tros anno.s o continuo arnii· 
ilil' de uma manoit•a permanente; 

c) o Ilibo do eslt•an~oiro, nascido no Bra
zil, dum.nto o prazo do opçféo rlo <(110 trata o 
n. ·1 d,, a!'t. OV da Constitniçfio Fcdc'ral o 
ta.mbom o do decreto n. 58 A, de 14 do de: 
dezembro do 1889. 

Mt. 3.' O estrangeiro quo for pO!'soguido 
o quo tonlm s1do oondemnado, no exterior, 
pJr crimes ou dclictos que doem lugar 1\ 
oxll'adlçiio, pódu sor constmngido poJo 
Oovot•no ~~ se afastar ou não do um 
log.tt• ou a hab.tal' Jogar dotormlnado, ou 
mmmo a sahir do \Ol'ritol'io da Republica. 
· Parag1·apho unico. O Govot•no podoril. C~· 

pulsat· do tOt·ritot•io nacional o estrangeiro 
que nos dons pt•lmrii'OS casos dosto artigo 
dciXitl' o logul' que lhe lbl' designado plt'a l'O· 
slr!ir. 

Art. 4. 0 A oxpul•ão do estt•angoit•os púdo 
sur pronunciada, po1• tempo dotOl'mina1o ou 
porpetuamon te, como medida do poli eh, 
contt-o. mendigos, vagabundos o os quo OX· 
plornrom o lonocinio, 

Al't. 5,o O docroto · do expuhiio BCI'!\ · ln· 
~rado pelo Ministcrlo do Jntoriol', merlinnto 
solicltaçiio fundamentada do chofo · do po· 
!leia, no Dlstricto Fedorar, o dos govm•na
doros nos Estados, dando-se, por intormodlo 
<lo Mlnlstct•io do Exr.ol'lol', conhecimento do 
Il!esmo ileci'Oto 110 I'Opt•osent~tnto diplomatlco 
CJit consu lat• dil naciom~lidado do oxpulso. 

Paragrapho unico. · Si o oxpulso fot• da 
nnciLo quo não tenha ·l'oprosontantes diplo· 
ll!atlcos ou consula!•cs no BrnzU, a notific~· 
ção do doct•et·J SOl'll foi ta diroctamonto pelo 
:Ministt•o do Exterior ao governo da nncio· 
nulidade do expulso. 

A1•t. 1},• O Governo, om mons1gem rosor· 
vada o aunualmonto, dará contaao·Sonailo 
Federal dos decretos do ·expulsão quo haja 
expo;lido. · 

Art; 7. o O estrangeiro oxpulso que voJ. 
tal' ao torritorio m1cional antes do vencido 
o p1•azo da expulsão, si oota J'or témporaria, 
sotrrm•á a pomt do sois mezos a um anuo do ' 
pr.siio, e, si n oJxpuls1io 101' JlOl'PJtua, do um 
a ll·~s annos do prisão. ·· .. · · 

Parag1•apho unico. Cump1•id1t a pena do 
prisão, em um o out.t·o caso, SOI'lL o estran· 
goiro couduzit!o lls l't•ontoil' .. S o será nova· 
monto expul•o. 

A1•t. 8. 0 As penas do · nt·ti~o auforior se
rão decretadas admini.;tmtlvmnonte pelo 
Go1·orno, :1 vista de cópia do dcc.-oto do ex· 
pulsão o da p1•ova obtida ile volta tio OX· 
pulso ao lot•rirorio do p11iz. · 

Art. il. o O Gororno cxpodit••i as neccss~· 
rias lnstl•ucc:oos o l'cgnlamcntos pa.ru. a C:t· 
ecur,ão dostlloi. · 

At•L 10. RorognnHo todas a.~ di~ posições. 
om contrlll'lo. 

Senado Fedoral, 21 do sotombt•o do· 1903, 
-l'icc11te Jfac!tado. 

O Sr. Thoma:~: Delfino diz quo o 
não tot• o pt•ojecto,que ostoyo oito annos pa1•ado 
na Camat•a, sitio ohjocto do Iat•gas discussões, 
antes passado na outra Casa tlo Congrosso 
sem embaraço, indica quo a sua ncccssitlado 
se 1mpüo. Pódo algum espirita oh·ado do 
ardor lnnnanitat•io comblt3l' o )ll'ojocto, a.ta 
conto anti·liumano. O planuta il a pn.tt•la 
commum, c thoorista haYerá que sonho tam· 
bom com a paz un,vot•sal, o rlesat•mamonto 
~m·al, a oxtlnc~iio do p:mperismo, a alJOJlQão 
das altandegnu o t1•ibunaos o o· governo OS· 
pontanoo da sociodado. Mas, f.Jt•a dosto .tm·
reno da utopia o do vago humanitarismo, o 
projecto tom sido accusado, nos jornaos, do 
inconstitucional. O art. 72 da Constituição 
gCLI'ltnto aos bruzileit•os o estrangeiros resi· 
dontes no Jl tiz a Jnvblab!lidado rlos dirottos 
concornonto.; á liberdade, t\ segurança lndi· 
vldual <J lÍ Jll'Jprledado. Levada a cumpre· 
honsão dos ta Jlbordnrlo ao cxtromo, . não ha· 
ve1'á direito do br.tziloil•o qno não pertença 
igu·~lmooto a. e.o;t!'angoit•os, esta nação será 
dclios cm pouco tampo. A llbci'darlo do artigo 
72 tlu natur.11 llbm-.lado pat•n. o oxorcicio .da 
actlvltiado material. A rosidoncia não <l um 
dh•olto natural do ostt·an~ciro, <l eoncoss~o 
do palz, quo so constltuln pm• brazlloil•os, 
p~ra bl'!lZtloiros, om !'t•onto 1ts patrl~s dos 
ostrangoiroJS qno pat•a cá so dlrigom. A con· 
cossilo outor~ada, pela mesma t•nziio pw quo 
foi outorgada, pódo sot• t•otirada. 

Para os moticulosos na constltucionalldado 
da proposlçiio, chamará a :Lttonção -para os 
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iulgados do Supremo Tribunal Fodoral, que 
'teom,no sou modo ~o ontondor,valor capital na 
queattío. As doclsoos do Supremo Tr1bunal 
Federal slio do tres naturezas o por ordem. 
As primoirM, nos tempos llcroicos do mare
chal Fl01•lano, amrmavam que o dil'oito do 
oxpulslio é um diroito liquido de . sobcr:~nia, 
depois o Supramo Tl'ibunai affirma,·a. que o 
direito cdstia o que bastava pat•a justifiCai' o 
seu ompl'ego as di;;posi<ú2~ vindas U~ ~o
narobia, pot• ultimo alllrma que o dii'Cito 
existe. m:cs que ú noccssario lei que o I'C· 
guio. Nunca o Supt•omo 'Cribumti negou o 
d!roito. Mo devo acalmar os cscrupulos dos 
constitucionalistas. · 

Rofero·so :is lcgislaçücs dos p·.!zes civi· 
lizados, a respeito da matoria. 

Dovo insi5tir nt\ grantle conyonioncia. do 
projecto: somos considm•ados pliz fraco c, 
de facto, o oomos, por falta do popu!açiio, 
commcrcio, industrhl, artos, força publica. 
Grandes zonas dospovoadas possue o paiz, 
zona.~ farteis, do grtlndo ubo:•dado. Para 

, essas zoné!.s, lo\frt.sdo immi.gt•anto.-; .SJ po~cm 
}lroe!pitat•, o um dos mews do g:u•antlr a 
ost~bi!idado c ordem ontro as populações 
tumultuantes ·é uma lei como a ~uc so lli'O· 
jeota. · 

Não h~ tomei' o abuso por pat•lc tia auto· 
t•idado. N•io cst:t a vio!Jncia nos habitos o 
costumo.! . brazi!oit•os, Tem ar1 ui o ost1oan· 
:<oiro p!ena_li!Jm·dadc do palavra, ponntl o 
lapis, como. nã0 lct•:l muicas YCZéS no sou 
-palz. . 

let•ll c~ mamaria r1ue o Bt-azii, a Aus\ralin. 
o ~morwa do Norte roecboram muitos ct'i· 
1~1nosos q1!o so incorporamm nas popu!a· 
çuos provmtosnment.u. 

A loi não rl, r1uanto :is irlrlns, nem liiJoral 
nom co!lsorl'adum ; •Juan~, á nação, rl <JUIJ 
eU a ó eonservndora. 

Lii a lei at•gontlnado anno passado c com· 
para com o substitutivo da Commiss'io, 
mn;lt•ant!o ~uc o subsJ,iíui.ivo é mais garan
tíúot• para o Oovct•no c para os ostran
goil•os. 

O lwme·slewl na Ameríca do Nol't.o, I ou om 
um escrlplol',sei•viu 'papa nttrahir ns popuia· 
çõos ostt•a.ngoit•as pari!. t•cglücs tlcspo~o .das ; . 
ost:tloi quo so projoctn devo SOI'VÍI' pum o 
mesmo llm,garaul.indo os hons tl'nb:t!hndol'es. 
Parn. os maus, dcsordoit•o!j, ci·imlnosos lncol'· 
rígívois, perturbados o pm•l.ui·iJadoros, a !oi. 
SOl'tl, c deve sor, um espantalho. 

Pot• uma má intol'protaçüo do p1·occlt.o 
consti tuciooal; não vumos, como utopistns, 
r!tdicacs, sonhadores, adennlll do nosso tumpo 
o sacrifieal'·nos sem glol'ia nem proveito. 

Recorda que a corrente da g.1norosidarlc · 
I'Omantícn c oxalt.ad~ occnsionou, contra a 
opiniiio do Guiz;t, do Thioi'S, a unidade 
il.alintm, a quobra d~ força da Anstria, a 
grandeza tia A!!cmanha e· a derrota da 
l•'l'ança.. 

Prepat·omos a patria pnt·a os braziloiros· •l 
sejam bt•aziloit·os os bons cstmogcii'OS quo a 
queiram amar o servil', como si no!!a ti· 
vcssem nascido. (Jluito bem.) 

E' o ohuso .poss!ro\. Mas de quo lnst!tm· 
çiio lmmnnapot• mclhot' que soj:t não sopódc O Sr. l~residcnte-Attondoodo ao 
a!Jusat•! adoantarlo d:t hora o ao facto do tot• o Sr. 

Os· meios. do oohibil·o ostlio no sub,\itu, SooadOI' Viocoto Machado uprosontatio um 
tivo: expulsão por dcci'Oto dJ Exec11tivo. substHutii'O ao da Commissão do_ J11sliça e 
contas ao Congl'osso da oxpul;iio o detalha· Logisluçiio, sondo ainJa u, mat.cri:L om dobato 
Jlas, e rccurs:~ pM'a o Podet• Executivo ou da maiur importancia, atlio a discussão uosta 
.Judieial·io. · o d:~~ otlt1•as nmlorias constantes da ordem 

Noto se quo o Governo não ó obrigar! o a do dia,o t!osigno para a dtl sessão do amauhtí, 
•expulsnt• nenhum ostt•angeiro; II :11 apon:ls Continuação da 3• discussuo da proposição 
autor!z;tdo a f,tzel·o, si aj noocssidades PU· d;t c~maz•a. das Deputadas, n. 2. d , 1903, 
'IJllcas o I'Jc!amarom • rogulando a expulsão do ostmngciros do parto 

O momento é d~< maiot• oppat•tunidado: cs· ou do tJdo 0 to1•z•itor!o nacional; 
tamos om pet•foita pa7. e t•oin<L a calma no 
11aiz !ntoil•o. A lei pólo •ot• olabot•ada sem 3• diacussão da Jll'oposição da Camara dos 
a PI'JS.;íio das cit•cnnstaneias c som as p~ixõos Doputadus, n. 95, ilo i903,autorizando o Pro· 
<lo momctzto. sidonto tia llopub!ica a conccJor um anno do 

Lon nos Jm1a0o qn~ o Jll'ojcdo <l dn na· licon\·a, com ordenado , ao tolcgz•aphista de 
tm·oza a umcilt•ontat• o est1•,.,igOit•o; mas 4• chtsso da RoparL.!ção Gora! dosTolographos 
l).modPootado ficará o ostmngeil·o cum um ,João llaptlsí~ Uotl'im Aranha, pam tt•atat• 
pa!z anarchizado o ando a anlO!'iuado niio do smt sauuo ondo lho convim• ; 
tom forca. 3• disous5iio da praposicão da Camnra dos 
· A tondonciil do Govm•no ,; sompt•o P"l'& n Doput1tdos, n. 10-1, do 1903, autol'izundo o 
tolorancia o saberá IIBILI' do medidas que Prosldonto da Ropuh!la a abrir o ct•odlto 
lho slío confladils, com discroçiio, com cir· do 32:000$, snpplomontar ti rubrica 9'
cumspocção. Eilo s.tborá IJUO as tori'US novas Ajut!a do ousto nos momL1•os do Congresso 
corrigem o melhoram muli.as -vozes os nnra· Nacional-do art. 2" dtl lei n. 057, de 30 ele 

·-cloros mais perturbados polua m~s paixões, ed czembro do 1002; 
Senodo V, 11 
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3' Lliscuss~o da pt•oposição da C amara dos 
IJe]Jti~ados, u. 88, do 1003, autorizando o Pro· 
.ilrlonto da Republica 11 abt•ir u CJ'Odlto ox!Joa· 
or•dlnario de li1G: 141$755, para attondor ao 
Jlagamonto rl~ g:tmntht de juros do 6 '/o 
sobr•e o capital rio 1,5110:000.$ cuncodida á 
Con1pnnhi~ Engenho Contra! do Qui.~samii; 

3·• discussão da proposiçiLo da Gamara dos 
llepntados, n. li6, do I 90:1, mandando J'cvor
i.cr om favot• do Primiliva dtt Ct•uz Ferrei
ra o I'J"ancisc:t d:t Cruz Fot'l'eira, J'opaJ•tid!l· 
monto, tt pon>ão monsal dn 70.~ qoo poJ•cobiu 
D. Cecilut Carvalho da CJ•uz Fet'J'Oira, vluva 
do ru:r.jur do cn~onhoiros FJ•ancisco da Cruz 
Fot•J•uit•a. Juniot·; 

3" discussão da proposição da Gamara dos 
Doput"'rlos, n. 2<, do IU03, aUJ.ol'JZaad o o 
Prcolrlcnto urc Ropublicn n abt•iJ' ao J!inisto
t•io lliL lnrlnstJ•ia, Viação c Obras Publicas o 
c1•odlto cxtrtLOr<linal'io do 7: 63$874, para 
J'(J:tlizu· o p t~amcnto a Al'thnl' B rllo, fun
cclun~Ll'ÍO d<L Rop;u•tição Gcl'11l dos Tologra· 
·plws, do vencimentos quo lho sãu devidos; 

:1•. discussão d:t proposição da Cam;u·a dos 
Deputados, n. 101,. do 1!103, aut.oJ•izando o 
PIO;itlenLo da RopnbliciL tt alll'ir ao lvlinisr.o
rio eh Justion t! Ncgo·!ios Intoriut·cs o ct•oJito 
de IO:üO,I$1144, supplomonJ.;r.r ;I rrtbr·icil 27, 
do art. 2" da lo i n. 057, do 30 do dozomb!'O 
de 1902; 

3' discuss;u dn PJ'oposiçiio da Camaru dos 
De, pu J,r,Jos, n. IOü, do ID03, au tol'izandu o 
Prcsi1lento drt Republica a cuncedor uo pt·o· 
Cll.l'ildur da RcpuiJI!CJL Dr. C;u•los Bvrges 
!!our.oi:•o sois mozos. <lo licençiL, cum todos 
os rcncimontu~, pam tratrn' do SUl< sande 
un do !ire convier ; 

S• Ji~eussiio do prujocto do Senado, n. 15, 
UB 1!10 :, dut•o;:,.mlu u decreto lo;;islo,&lvo 
n, 0:10, do 2U do dezembro do lil02; 

I • d iscussKo do pl'ujccto. do S<•nado, o, 
<lo 1\IOJ, autorizando o Pre;id·mto ila Ropu
bllcu a inrloruniz:u'!L D. Josiml Poixot.J, viuvo, 
<lo 1na.r•o ·lia! Plori:Lno Poixotu, ih< lmportan
cl:l u u ·IO:OOO.S, dosp rndidos na cooSlr'llcçiio 
do ~opulcht•o do mosmo maJ•ochal, 110 comi
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Presitle11cia do.• Srs. /'illlteil•o Machado (Yiea· 
Presidente) J, Ca!tmda (1' See~•e!a>•io) Al
be>•to Gonçalves (2' Secretario) 

A' maio, horJ. do pois do moto-dia, abro·so 11 
sessão a que concorrem os Sr.i. Sonu.doros 
Pinheiro Machado, .r. Catunua, AI b<Jl'to Gon
çalves, Nilo Poçanha. Henrique Coutinho, 
Costa Az~vodu, Justo Cltormonl, Gomos do 
Castro, Bulfort Vieira, Bonedicto Leito, 
Pires Forl'cira, Noguoil'a PaJ•anaguá, No· 
"uoirn A'ccioly, .Tuão Cordoii·o, ForJ•oira 
Chaves, .Gt1ma o Mello, Al111oida Bart•cto, 
AI varo Maclmdo, Rosa e Silva, Sigismundo · 
Gonçalves, Manuel Duarte, B. do Mendonça 
SobJ•inho, Olympio C~mp"s, lvlarr.inh•> Garccz, 
Coelho o Campo.~. Arthm· Rios, Virgilio Da· 
mazio, Ruy B~J·bosa, Cloto Nun s, Laura 
Sodr<l, Thomaz Dolfino, V"z do Mcllo, Foli· 
cianu Pcnn", Lo1>es ClliLvos, FJ'ancisco Gly
corio, Alfl'edo Ellis, Ut•bano do Guuvêa, . 
.roaquirn do Souz L, RodJ'igoos J:Lr,Jim,.Toaquim 
Murtinho, MoLe !lo, Vicente Mar:lru!",Gustavo 
Riclun<l. Hercilio Luz, .Tulio Frota e Ramiro 
Barcollos. (46.) 

Doix:tm do comparecer com causa parti· 
ciparla os Srs. Constantino Ncry, Jonathas 
Pcdro;a, Paos do CaJ'I'Ulito, Manuel llaJ•ata, 
Alvaru Mondo '• Jos<l BOJ•uardo, Pedr·o Velho, 
Horcul:<no BandoiJ'n, Siquoira Lim·<, \!artins 
To<·rçs, Bal':Lia Rib~il'o, Brrono Br•anrliio, A· 
AzoJ•odo, BJ•a?.ilio <la Lur. o Foli ppe Sol!, 
midt. (15). 

ll' lid11, posta cm dlscus,ão e sem ·doba te 
approvadu a acta da sessão anterior, 

o s.-. 1' Secretario d;l conta do 
soguioto 

EXPEDI!INTE 

omcios : 
Dezosoto do I' Secretario <la CamarJL dos 

Deputados, do 21 do coJ•ronto mez, remot
tondo as so:;uint•J:; pl'oposiçõos : 

todo <lo S, .loKo Bapti>ttl, 

LO\r;mtn.-r:t: a ~r.~.::ão 1\s !J 1/~ 
tnl'<lo. 

· Antorizan<lo o Presidente da Republica r< 
hora' da .con.,odor ao llt•. Rodvlpl10 do Pau!rt Lopes, 

' ·pJ•of,,ssor do histuJ•itt natural do Gyrnuasio 
'Nacional, oito mezos •lo Jicooça, cmn todos 
os vencimentos, pltl'a apol'folçoar-so DI\ !ln· 
t•upa na maioria do sua cndeh•a.-A' Com
mlssiio de ~'innnons; · 

Tornando oxtonslyo a todas as Caixas Eco
nomicas autonomJ•s d!l Uniiio, quo touham 
,fundo do roseJ'V~ ~uporlor a trezentos Cúntos 
do róis. o docroio n. 001, de 7' do novembl'o 
do !800.-A' Commissão de Fln~nças; 

' 

i. 
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Autorizando o PJ•csidento d~ Republic~ a Gomos do Stl; c 402;; os do Cosoriu Mu.noGl 
mandar matricula!' por mais um anno nas de Bomllm. aquollc guarda fiel c este SOl'· 
escolas militares os ~llumnus qucdollas fut•am vcnt.o do Dnposltu de Pol~ura de MatMtl Di• 
dcshgaJo~ o~ ~cvorao sorno .ll~n do 190:l por Bahht, disponsados do servlr;o.-A' Cou11nis
ltavo om 1nmd!dJ nas d!Spus!Ques do Jlnl'a· são do Fmanças · 
graphu unico uo art, 00, ~ 2' do art. 78 o ' . 
mais o art. 123 do l'O~ul"monto, quo lmixou ~nc!~'·am\o ~ue go~ard da f1•aoqt.ua postal 
com o decreto o. 2.881, de 1898,-A' com· "J''"";~' .l!erl!cn de S. Paulo. -A Cornmt'· 
missão do Mat•inha e Guerra; . sao do 1• mançl!s. 

· Dec!aranrlo que ~osa!'ão da franr1uia post;,l Autorizando o Presidenta da ROJlublica a 1 ' 
abril• ao Ministcrio da Industria, Via~ão o a corrosponr oncia o os impressos do Clult 
Obr·as Publicas 0 crorlito da quantia do Militar.-A' Commissio do Finanças; 
•lU:Dl2.$530. supplomentar á rubrica- Gt•ati- Declarando que gosariio ela f1•anquia postal 
ficiiçflo ad·liciomtl a cai•tcil'Os-rla vorba a CO!'l'Osponrlencia o os impressJS do ClttiJ 
3•-Corroius-do l!.l't. 21 da lei n. D57, do 30 Ntll'al.-A' Com;:issiio do Finanças; 
do dezembro de !002.- A' Commissão de Fi· Dotorminanrlo r1ue u encal'l'ogado rlo 
na.uças; Pombitl Milir;al' soja um oatci:ü do exercito 

Antm•izanrlo o Presidente da Ropuhlica a do quarl·o activo ou t•eformado dentre os 
abril• ao MlnisLOI'iu rLs llelaçõos ~-~torioro.; .<ubattcrnusoucrpitãcs, rerogadu nest"pat•to 
o cmdito de 30:0UO$, supplomoutat• ú ru- o a1·t. 4• da lo( n. •103, de 2-1 de our,ubro 
bl'lca 4' -Cummissõos de limitos-do art. S' do ISDG.-A' Cummissrto elo Marinha o Guerra; 
da lei n. 957, de 30 do dezembro do 1902.- Antoriz:tndo o· Presidente da Re:rublica a 
A' commissiio do Finaças; isentar elo di roi tos do importa~ão o matrrial 

Autorizando o Preshlonto da Rcpuhlica a que as Cama,•as Municipao5 do Ce:rrtl prcci
abrir au. Ministe!'io da Indu~tt'ia, Viaçãn u S1LrOIIl import:n• p:u·a abilstoci.uontfl do agUí\ 
Ob,•as Publicas o creuito oxtmur.linar·io de em sous municipios.-A' Commillsiio 1le F!· 
1.2011:000.> para occot•t•ot· ao pa:pmouto das nanças. 
dospezas do custoio d<L lMrada do !'e ·ru Autorizando 0 Presidente da Republica r1 
Ou, to de Minas. duranto o 2" somostro do conco i(Jl' aoam:1uuonse da E' cola Polytecbnica 
cor·ronto CXOI'C!Clo.-A'. Commissiio do Fi- ua· C11pital Fcdoml Jnnoccncio Dl•umm"nd 
nanr;as ; .Junior •oi< mczes do licença. com orrlonado, 

Autorizando o Presidente da Rupublica a pat·n tra~.ar do sua samlo.-A' Commi.'siio do 
conceder ao conrluctot• r], trom do 1' c lasso Finau~as; 
da Estrada do Ferro Ccnt!·al do B!•azil Bon r.o Autorizando o Pt•csidcnto d11 RopubliclL a 
JosO,<lu. Silv<L um ~tono do licença, com o r· paga1· a D. Luiza Dtmrto Sayilo Lobato os 
donarlo, pua li•atamentu do saudc.-A' Com- vcncimontus rio seu finado mat•iuo Ped!•o 
missão de Finança . .;; e;,",lllgnlitita do No.:reirus SaYão Lobato, 

Auto1•izando o Pt•I!Sidonte da Republica a 2' olllciul, aposenturlo, rio Col'l'clu Gora!, cor· 
concedo!' ao modico do Hospi!:tl S. Sob .st.iiio rcspunrluntes au porwdo ilcco!'ritlu do 14 de 
Dr. Justl Lopoij da Silva Junior um anno riu uo"VOmbi•o do 180~ a 5 de Julho du 1805, ro· 
liceoç:t, com ordenado, pa1•a t1·at~monto de leva·.!" pa1·tt isso a pl'escl'ipçiTo om quo iucur-
sn.utlo.-A' Corumi:;sü.o do Finanças; x·~ram.-A' Commissã.o do Fmttn(,·as. 

Auto1·izando o Prosldonto da Roptiblictt a Outro tio mnsmo I" Soct•etill'io c data, con::· 
abrir 110 Wnisterio da Industrt:., Viação 0 munimwdo que, t rodo adO!ltado o pi•ujccio 
Ohr·•~ Publica; o Cl'Odito cxtraurdiuurio do do Souadn, cstabdccendo ~ pou,.lldado para. 
170:400$, ptu•a p••gameuto, no pre.;ontu 0 .~- os crimu;d~ quo tmta o ar r .. 107 do Coiligo 
ercicio, du garantitl do jurus concudida i\ Pomtl, nuquolla da til uO\'iOII !\ sancçiio vresi· 
C·mpagnio ,\t,wilirri•·• elo c!temins de Fc1• au dencial 1t ruspoctim rosolnçiJO,-lntoira.do. 
Brds:e.-A.' Commlssiio de Finança; ; 

Autorizando o P1•osidonto dtt Republica 11 
abrir ao Minlsteriu da Guot·ra o credi~o ox
traot•Jinario do 25:090$105, sondo: 21 :5t O$ 
pa!'ll pagar os · \'OtiClmontos do capitilo 
Annlbal ~l"Y Ctti·doso, profossw da oxtmota 
Escola Ml!ltlll' d.t Pot•to Aiogt•o; 2:072,~11·10 
para paga!' os de Antonio Scmoanu 'das 
Mo1•cês Pi\tlo, mostro du officiua do sot•ru· 

o s.·. ~.:=o !!lcc••etnrio lê ,. vão " 
imprimir, P"ra outt•a!' na o1·dom dos trt\· 
bnlhos, os seguintes 

PAI\EOERES 

N. 155- Jtlü3 

lholro do oxtlnoto Arsonal du Guorl'll do Por- A Jl!'opoglçiio que a Gamara rlo., Doputadus 
nambuco; 5!0$125 para pagar os do Candido otroreco como Jll'ujoeto do Iol do fixação d.:l,, 
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•forç~ n~v:Ll para o exorcicio do lDOl está de PROPOST.L 
u.ccót•do com a proposta apro;cntadiL pelo go· ' 
·.verno, mo?us ~o toc:ultoao ni!lllo~o de aproo· Srs. ~!ombros do Congrc;.~o ~acionnl-
dlze~ marmliwos c ás autot•tzaçucs de que Tenho a honra d~ submotter '' vossa apre

~ tratam os qu·ttt•o .Jlarngrnplios do art. s• d<L ciaçiio a~ sogulnte~ bases pat•a a lei de tha· 
·IDOS!!Ja propo~ttl, • _ çiio da força naval plm o anno de !DOi: 

Nao se oppuo a Camara a t•eJucçao do nu- .. 
lJ!CI'o de apt•ontlizos nem ds nutorizaç,õos po· ;\t•t •. I." ',\_força naral lll oxerctclo de 
dulas pelo Govo1•no; aponas, em oblidioncitL 1904 con;tat.t.

1 
. d d 

ao ro~imonto, destaca cites, como mataria § 1.• Dos oll ctnes o eorpo a at•mada e 
oxtranha ~fixação do fot•ças, para const!mir das clnss .. s annoxas, constnn~'s dos rcspo-
projocto especial c, por cohm•cncia, mantem ctivos quadros; . 
o numot'O do aprcndizJs marinheiros fixado § 2.• De 00, no max1mo, aspirante> a 
uv.lcl vigente. guardn.s·mal'inhtLi 
No~ tas condições, a proposioão da Camm•a § .3.• De ·!.000 p~aças . do corpo de mal' i· 

attendo ao que o Govot•no reputa neco;sario nhcn•os nactonaes, wchts1vc ll8 par.1 a com· 
pat•a acudir ás cxigoncias do sm•vi1·o na v .1 panhia do Motto Gt•osso; 
no exerci cio vindouro o por isso o' a Com- ~ 4. • De 90:1 foguistas contJ•actados; 
missiio do Mn1•inlm c ~~l01'1'a do pa1•ecor quo § 5.• D' põo aprondizes nm•inh.eiros; . 
o Sonado approvc a dt!a proposição. § a.•. D3 oOO praç<IS !lo corp~ do 1nfantarm 

s 1 d c · - ,1 1 t .. do ma1'tnlta. 
dl n. as ~lllmls.suoa, :... (c so orouro de , Q o 11 • d .., .. . , . 

1003.-,1/owoda llal'l'v{O, - llet(orl Yi~il·a, Alt. -· "m .. ~cmpo' c. oliClta, ~ lOLç.,L 
Tohltor.-Ja/io J·•·ola.-l'iras Fen·dl'a. ll:J.~al se compo!,L do VOoSOiLl f[UO fot nccc:· 

sarw. 

,.PfiOPOSIÇ1o DA C.\lf.\nA DOS DEPUTADOS:>. 121), 
DE 1003, A QtE .>E REI'mE O PARE:CER 
SUPRA 

O Congresso Nadonal1·c~ol ~o : 
A1•t. 1.• A f01'<'11 nanl, 110 oxot•cieio do 

'1004, consllrtt : ' · 
§ I. • Dos oOlciacs do corpo da armada o 

, das classes annoxas con~tani;os dos t•ospoctl· 
·i'OS ~uad!'OS ; 

§ 2. • Do DO, no · mnximo, Mpiran tos a 
. guardn.s·mat•inhn. i 

§ .3. • do 4.000 p1•~ças do corpo do mat•i
nhoH•os nacwnacs, Inclusivo 118 pat•a a com. 

. p1u1hia do Matto G1•osso · 
§ ·J.• Do UOO foguist:ts 'conl.t•acta•Ios ; 
§ 5,' Do 1.500 apt•endizos marinheiros; 
§ 6. • De 500 p1'.tçns do corpo tio inlitntarla 

. do marinha. 
At't. 2. 0 ~Em tomp1) do guerra, a fo1,r,a. 

·llaval ~o compor(\ do llOssoal que foi' no-
• COSSUl'lO, 

At•t •. 3.' As pmças o ox-praçus qutJ so 
roc_!lgn.Jat•9m P?1' 11•os ~nnos, pulo monos, 
tomo du•o!to 1\ uuport:tncl<L em di nhcit'J das 

"POÇ<IS de r,ll'f1amcnto "1'1\lu!Lamont.e uist1·i· 
'buidas aos roc1•utn.s. o 

A1•t, ~· • Rovogam-so tt.> disposições om 
. contmr1~. 

Camn:•a dos Deputado.<, lO do sotombt•o do 
1003.-P. d~ Paula O. Guiilllll'<TOI, presJ. 

· donto.-.1/anocl de ,Jfancar Gt<inaal'lTcs, l" so
.-ct•otnrlo.-J. n. Wandorlcy do .llc111lonça 
:.3•secrotario, S01'VIndo de 2', ' 

Al't. 3.• Fica o Go;-orno antwlzado: 
§ l.' A reJ_uzi1• as Escolas do Aprendizes 

Marinheiros a cinco, desenvolvendo o ensino 
elementar c pt•ofis>ional, do modo que ellas 
possum aiJastocor as companhias do aspc· 
cialid<Ldes do corpo do mnriuholros naclo
lmes. 

§ 2.• A l'O\'Or os ro~tilamontos do Corpu 
de ~[:J.t'inhoiros Nacionacs, das Escolas do 
Aprendizos Mal'inbolro.> c do Corpo da Inle·· 
t•ior,,s da Armada; 

§ 3. o A crual' c regulamentar ns soguin· 
tos es~ola; proflssionaes, cJrrondo a despozn 
po1• conta tias compotcntos vot•bas ot•r,,amon· 
ttl.l' la.s i , 

l. • Escola Pratica de A1•tilharia para 
os sogundos·tcnontos que j<l tenham c •n· 
eluido o tempo do embarque, c Jlat·ll a~ 
p1'UÇII! l]uc cstiYorom Imbl!itlldas á matt•i· 
ClllíL ; ' 

2.• Jlsco1a do foguistas, para suppt•imonto 
das respectivas comptmhios: · · 

3.• llscJ!n. do timoneiros, sondadot•es •l 
signa1oiros ; 

§ 4. • A 1•nvor o rognlamonto da Escola 
P1•atiea do Torpedos, tot•nando·n. obrlgatol'ia 
pat•a os sogundos-tonontos,qnojil tlvorom sa· 
tis(oito o roq,nislto do ombttrqno. . 

Art. 4.• As pm~as o ox·pmç~s que· so en
~ajaJ•om por t1•os 11nnos, r,olo monos, tm•ilo 
dil•olto á lmportnncia om dlnlto!l•o das pc~ns 
do fardamento gt•atuitamonlo distribuidas 
aos rocruttl~. · . . · 

Al't. 5.• Revo;;am-so as dtspos1ções em 
contt•at•lo. 

Rio do Junoi1•o, 22 de maio do 1003-
F,·ancisco de Paula llodripucs ,[/·ces, 
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A Com missão do Justiya e Logislaçlo ú do 
paroceL' quo soja approvado o veto do Pro· 
Jeito, opposto iL rmulur;ão do Conselho Muni
cipal que manda aproveitar como i' oíllcial o 
l'nnccionario addido o encarro~ado do pl.u;
tio, por achar concluolontos o legitimas as 
razões do oeto, 

Sala das Commi;sõJs, 2 de sotombro do 
1903.- J. L. ('odlw c Cm;;pos.- .llm·tinho 

·Gm·ce;, rol:Ltor.- '1'/un;w: Dcffi,lo.- A. P, 
Nogueira Accioly.- J. M . .llotdlo. 

HESOLUÇÃO VO CO:>:SELLIO MU:>:JCJPAI, E I'ETO 
A QUI~ :m llEFEltB: O PAU.ECEn. SL'PRA 

ResfJ{UÇrio 

O Conselho Municipal resolve : 
Artigo unico. Nas nomoaçõos a liLzor, o 

Prelbito apt•orcit<ml si, a soll jllizo, o julgar 
con>o11iento, c comll I' olllclal, o funeeionn
rio addido o oncat•rogndo do plantio ; l'OI"J· 
gad<is as disposições om contrario. 

Salr1 das sos;õos, 25 do solombt•o do 1902. 
-Carlos Leite Rilidl'o, prosidento.-RO<il•igues 
Al1ws, 1• secrotnrio.-Do,uingos Eslc;•cs Jla· 
yioli, 2' socrcta1·io. 

I:AZÕES DO I'ETO 

..-lo St:mulo FL'Ihwal 

Srs. Senadores- Opponho I'Oto ti resolu
eiio do Conselho Municipal q uo manda apro
'·eitnt' como I' officilll o funccionarlo a.hiido 
e ·onc-n'L'Ogado do plantio, si o Preleito, a 
seu ,iniz,;, o Julgar convenion.to. 

Somollmnto acto foro do fronte a Con
stir.uiçiio Fcde,•al o as leis \'igontos muni-
cip.~es. . 

O principio liberal do ignaluaLlo do todos 
poran to a bi. cttJe consignrt o are. i2 § 211 

d11 nos~a Cun~ .ituição, l'o! oll'id<Ldo na pl'Ll
sont, .t•c,:olnç[u, quo, sancclonadn, consti· 
tnlria loi do excepção o do c;trar.tcr PUL'IL· 
mcnr,o possua!. Consignat•ia clltl um Jll'!ri· 
IO"lO om f<LVOL' do cm•to o dotormina'l~ 
funcoiunnL'io, com ilotr!mcnto de outro;, em 
cono!lçõcs da loi pm•a SJrom pt·omovidos, o 
quo n:w ~~ dá no c:1so vortooto, aldm do os· 
tnb;llccot• procodonte quo autoriza concossiio 
do faVO{'OS da mosma natut•oza. 

Invado a attrtbulção do Poder Executivo, 
unlco compotonto pa,·a promo,·m•, POL' no· 
cesso, 1hncciomu•los da Profoitum, iodopon
uoote d'llntorvençilo do Conselho Mnnlclpal, 
quo, na presunto t•osoluçüo, ombot•o deixo 11 
liVl'o arbHrlo do Profolto, t•ocommondn pat'<t 

o cargo do 1' oíllcial, que tom os vencimentos 
annmo.> d.J 6:000$, o oncnrre~ado do plantio 
addido, que porcobo os vencimentos nnnuaos 
do ·1:~00$, inl'!'inginuo assim o Llisposto no 
art. 19§7•t!a lei organimLn. 85,do 20 do 
sotombro do 1892, o art. !1 da lei mnnicina!. 
n. 785, do 17 do dowmbl'O do lYOO. • 

O Somdo Fodet·al, poróm, t•csoll'ori com~
julgar mais a~ortado. 

Rio de .lnnoh·o, 27 do .<otcmbro do ID03.
Joaq!lin~ X(!tlit.'i' da Sil't:airt~ Jauio;·, 

O Sr. Vicente !Unchndo (*)
Sr. Pt•osidente, creio que não' ost<l presente 
~ honrado SenadO L' polo Districto Federal, 
quo hontom aqni adduziLl algumas consiuo· 
raçõos a proposlto do discurso por mim pro· 
ferido om soss:i.o <lntoriot', Em toLlo o caso,. 
ü ·.rei a resposta ás considoraçüc; quo S, Ex, 
produziu. 

Occupo a tribtina pol' duns ortlons de ra
züos: al",]Jorquomoparcceuquo S. E.~. se 
magoou oom as referencias que ilz da tribu· 
na á proposta pnl' S. J!:x. feita no Club Mi· 
Iitat•; a 2', pOl'I]UO o honrado Senador oxter· 
nou princípios 'lu e pódmn sor muito libo,·acs · 
mas qno não são absolutamente accoitavcis,. 
merecendo pondoradus reparos. 

Eu podia o;tar satisfeito, SL', Presidenta; 
com as declarações feitas polo honrado rc- · 
prcsontanto do Districto fc,lot•al, quando
S. Ex. aU!rmou quo as noticias dadas pelos 
joJ•naes o que serviram do b,1se :is minhas ro· 
clamaçõoo na tribuna, uiio roprcscntwam, 
porfc1 \amonto a YCl'Liaclo. 

Quando fiz da tribuna ligeit•os reparos so· 
bro a noticia dada polos jurnaes, declarei du 
anto·mão rtuo cu<tava muito a aCL'odnar 
quo o hom·aJo Scnadol', rcprosontant3 ;la 
clasoo militar, mas inrestiüo das responnbi· 
lidados do um mand .to, puJos>o lltzm• uma 
proposta, como aquolla, no clnba quo venho· 
do l'el'orh•·mo. . 

E razão tinlla óu para uiio act•oditnr no· 
f;Lcto, pois S. gx, I'OiLl no dia soguinto o de· 
cltLI·ou quo não oram exactas as nol.icias. 
dadas pelos dous jot•naes O J>ai:: e ,!1'1'ibuna. 

Niiu cinha, por~m. S. Ex. mzio pal'<l ma· 
~'~'OM'-so, si. é quo sn magoou, com o üiscnt':iO· o . . . 
·jUe <Lfjlll ]lL'OUUUCIOl, 

Acho quo o l\tcto m•a da maior ~ravi.lado · 
o não fui só ou a pensar ilosto modo ; osLu 
corto do que o Sanado todo estranhou o não· 
podia deixar do estranha~ a g'L'<II'iLiauo dollo, 
si niio ti vosso a contostaçao formal, quo toro, 
por p.u•to du hmmulo Scnadot•. 

Não tenho nada com o Club Milita!' ; e· 
unm inst1tuiçiío quo \'ÍVO lm hL:·gos annos, 
ora nccusada, ora loumda, mas quo 1lflmll de· 
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· r.ontas é uma ussocia~fio da clnsso militm' e, quando so jtilgavn. scgnro cb sitnnciio, tinha 
uma vez quo pt•oonclm os tln~ pm•a qno foi noticia do levantes, nqnl ou a!li, sempre JlrO· 
o:•ganiZ<!da, nn.cln. tomos que vtn· com o!la. movidos pehL tJ•opa. ' 

O p1·oprio honrado Senado!' IIO<IomiiJ•on Ot'"• comprohellde·sc 'lllO :1s OJliniüos ox· 
tJnO outrtlS instituiçõos por ahi cxistCIII o tm•nadas nesse momento, porioJo do forma
que cm t•olação a nonhumn dol!as ainda se ~ão da no~sa n .• cbmalidado, omm opiniões 
lembJ'OII o Sonado, o Congt·o~so ou a imprensa qno c.~tn.mm subordinadas a eorrontos do 
do filzet• l'OJlnros porque pt•oemlom desta ou id<ln~. 11 correntes do necessidades que so 
daquelltL mancit•a, · desenvolviam ent"o, 

Do v o ,[izet•, comtndo, St•. Pl•esidentc, que Pó1ln o nonrado Smm1lot• pelo llistricto 
o Clul• ~lilita1' tlumtL associação muito os· Fodm•al, membro do CluiJ Militat·, mo atnl'· 
pedi!l, o tão especial que, pat·a ~na ot•:;ani- mat• que O 11111 Jll'incipio verdadeiro aquollo 
zaçito a11ui dontl'o do p~iz, houve consultas, qno s11stontou" visconde do Cilyt•ll? · 
o Govet•no intcrrvoiu o mais do unm voz 1\'a· Ct'eio qnn nfi,,, Sr. Pl'O~idon&o, pJis pat•a 
cassun a iilóa do ·SOl' lorud11 a oll\•it, a ct'Oa· S. Ex. atllt•mal·o seria pJ•coiso pl'imoiro 
ção de um CluiJ 11ilitat· entre nós, porrmo o quo so t.ivesse rompido o codigo, ou r1uo ou· 
Governo reputou-a porigo.~a o acltou quo ot'il tro nome tenha o rogulamonto <Jue ú a b~se 
]Jossivol, ot'giluizado embora sob os molltot•os da organizilr:ão o d11 di<ciplin~ do oxm•cito. 
intnitus, quo os sons ntombl'OS, jtl por agita· Sr. Presidenta, smnpJ•o ouvi dizer tJUO as 

· çõos do momento, jtl por outl'iiS cansas, dosli· rorro.•ont"çõos colloetivas stio um acto do 
zassom PJLI'a terreno monos convonionto. grande Indisciplina no exercito. 

O SR. LAURO SonRE' - O pat•oool' dtt1!o sob E isto so d:t não só no oxor·cito, mtLS om 
o Imporia ó um documento dos mais honrosos todas as classes. 
para o Clnb. V.llx. sal1o quo, <i todas as classos toem o 

O Sr.. VrcE,TE ~!AC!l.LDO- Ha dons paro- dil'Olto de l'OJli'O.<ontn<;fio, o dit•eito do .poti· 
caJ•es. çã;, podendo J'uzol·o oolloctivamonte, osso 

o SR. LLURO Soout,-E.sin\'1\ r•esorndo :l lactu ,; muittts wzos consiolor;ulo um acto 
RopniJlic:~ temor cs;os gt•andes riscos. que não pó.io sm• accelto pelo poder publico, 

quo, as mais d~s vozes, trata do resolver :1 
· O SJ\. VrcE~TE 1lACilADo-Eu dioso 'luc o duvida ou o litlglo fút·a da p!'<Jssão causada 
honra1lo Senudot• fit•mou p1•luclpios, que não portacs t•epresonta(•õos colloctivas • 
.sã.o vcrdailciros, que não ~ao aoccitr~.voi.~. · 

S. E~. hontcm, depois do I.Ct' feitu dE>oltu•a· Agol'1L, S1•. Prosidonto, si isto so d~ om 
\'lO solomno de que niw Ol'a exacta lL noticia r•oia1;ão a outt·as clnsscs, á classe opJraria, 
<!ada pelos .iornnes, tratou entretanto do tl classo dus industt•iaes, :t cltLsse dos curo· 
just.lfictw 0 facto Jo pJdel' 0 Club Militar merciaos,pol·quo não so ha de dar cm relação 
dirigir· so, peticionando aos snpJ•omos podo· ao exercito, que é lllllll corpo1·açiio al'm<~da 

I " - s d 1 1· pela Na~ito pal'a ~ dofestt da propria Na· rcs '-a. ... açao, o . Ex., cstn an1 o a actual· ~ 1 . 
'tlado, J'ni Jll'ocm•ar um l'acb no passado o r;ao ' 
i.t'ouxc a opinião do Sr, viicondo do Cu)'l't'i Rop1•esont~ção colloctiva ~um crime mi· 
)1Ul':t. justificul-o. litat•, diz o condo de Lipe .• , 

Essa oplnJito foi lida po1• S. llx. ~m oo~asião o Srt. LA uno Sooni:- v, Ex. confundo 
,cm qno so JUig!!-VtL grnv~ mdl~ctplloa cous:Ls distinctas. O Clnb 1lilital' <l uma as· 
,uma t·opresont~çao eollocttva da tropa,. sociaçiio, 

'que um ontcial tinhtL vm•bn.lmonto voc:Ll· . . . 
monto, como di~so s, Ex., !'oito a~ chofo O Sn. VJCr.~>m MACilADo- O Club 1!11ttat• 
t!o exercito. • ú uma nssnoiação, diz o nobre Sonrulor; o 

S1•. P!•csidento, osttt opinião pódo sc1• Cluh ~!ilitM', digo ou, ~ uma associação mi· 
'ntni:.o Vttliosa; 0 visconde do Cttyl'll foi roa!- lltal', compusm uo mlllr.nres. O cxorclto tl 
mente um homem ominooto neste p:liz, mas uma collootivldndo; mtts, dentro do proprio 
l.nmbom os homono eminentes toem opiniões, oxeJ•oito lm ·divm•.;as collootlvidados, que ·são 
'lUO niLO são acceitttvois, 0 o>ta tlumtL dellns. u.s nnirlado< tactkas, ·quo eon~tituom·os cor· 

O SR. LAUno SoDtu,-Nãoa tl•ouxo senão pos, tiS di\'isõo.;,ctc. 
l<ttra l'azm• contt'tLsto. Sr. Pl•esldooto, a roprosontaçi10 collectlva 
o Sn. VICENTE MACtJ.\no-0 viscontlo de tunto pudo sul' cJnsldot•ada foi ta por todo o 

. Cayr•tl agiu cm nm:1 tlpoca om <JUil, subo 0 oxot•cito, como por nm o01:po, po!' uma frac
honrado sonndot•, não poucns 0 ropctitlns çiio do um cot•po. do oxot•o!to, dosdo quo, 

1 , mais ·do dons, trcs ou qua~rJ militares so 
oram as incursõo; 1 a •Ol'ÇtL armada nos nogo- l'OUntJm 0 ro~olvom.fazol' umn..roproaont~•fio <\[O' politlcosdo pn.iz. . ,. 

Havia continua' mJLnifestaçües mllltal'OS o collectiYJL, ' 
o Govorno nem sompro estava tl'nnr1uillo; O Sn. LAURO Sonnt':-Não ttpol~do, 
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0 SR. VICENTE 1!ACI/ADO -Pois O nobre 
Senador pot•vontura nogar:t aos membros do 
Club Militur a qualidade do militares? 

O Stt, ,Jo,io ConnEmo-Pódc negar, por· 
<!UO ou sou mor.niJro elo· clniJ o não sou mi· 
JitM•. 

0 SR. VICENTE li!ACIIADO - 0 que não 
prova que todos os membros do Club Militat• 
.não sojarn militares. 

O SR. AWim~·o Goxç,\LVES - Natural
:ucnte o nobre Senador pelo Cellr:t é olficial 
bonorario do oxercito. 

t•aoão militar, compo:Híl do militaras, que 
não podem atàst:tr de si ess~ qualidade de 
rnilit:tr, trazm• ao poder quo doli~era a sua 
ot•iruão o n sou pensamento, sem que oste 
possa ser julg:tdo do modo muir.n dusairoso 
para a 'Nação ! 

O Sr.. LA uno Sounr':-Não .'ci oJm quo a 
Xw:iio. St) Ucsairc nisso. 

O Srt. Vrci~X'I'I~ M.\CIJAI•o-Eu voj., quo u 
Club )!ilitnr aqui ó um:c associação pat•ti
culnl', qno tem estado por vnrias vezes envol
rida orn factos do natureza politica . 

. l!t so dou, corno V. Ex. sabe, o !Jom 
assim t,orlo; os S1·s. Sonadoms, urna occasião 

O SR. ALDEI\Tu GoNçAr,VES- Então a Co· om quo por intcrven(io da autot·idude pu-
J'onol da l{lliLr!la nacional. blicn so mandou Jcchar as por.·tas do Club 

O Sn .. Ju.\o CoRDEIRo--Não acceitei. 

O Srt. Jo~o Curw&mo-Eu não sou cousa >1i1i1.nl', 
nenhuma; nom mesmo cot•oool da guarda o SR. Jo:\o Conr.,Etno-Po1• :thU.'O do pc-
nacional, que nada valo, dor de um Governo ariJitrario. 
• 0 ~R. PIRES FERRlll!t.\ -E' uma millcia . O Sn. V!CEN'l'E MAci/NDo-R•Jcorreu cn

tao dtgn:l como o oxorctto. r.lio 0 Club ao Podet· .Judici:Lrio rtue doci(IJ'On 
O SR. \'JCE:;TE lllACilAno Sr.·. Presidente, que er.•a uma associação, no pleno gozu de 

o nobt•o S •nadot• pelo Dis~ricto Federal não tod"s os sons dit•oiLos o que o acr.o do Go· 
podor:l. negar quo. militaras, desde quo as· verno, era exhurbitant~. 
sign"m r.•opr.•seor.ações do caracter collocl.ivo, o sr: . .lo:\ o cnnnEmo-Foi 1/lllil intoloran· 
incidem na pecha de indisciphnados, cia politica. 

O SR. LA uno Sonn1~-Não apoi:tdo ·,V. g,, o o \' 'T" '! c 1 \I 0 \~o·t'" St· 
dt. /CJ'~ o ·' A I . ' -' o "' • 

esta muito enganado. Prcsirlento, o honrado Senador trouxe tantos 
O SR. VICE~n :-L~CIJAno - E' cot·to, Sr. t•xomplos o tantos factos .quo rea!memo 

Presidente, quo as mais das ,·ozesO Club não colhrm para a affit•maí••o que ~. Ex, 
Milit:tl' 1'111la om nome do exercito, invo- quiz litzcr do que o Club esr.an pm•luita
cando um~ autoridade, que mo parece não ment.o no rlil'oito legitimo, garantido por 
tol'. ' nossas leis, escudado na Constiwição. 

O SR. LA uno SonnJ':-· Eu podiret a S. Ex. 
quo não se esqueça do quo os Govcl'Dos da 
Jtopublica, mesmo os intitulados- governo; 
civis- ,·er.am·com muitos bons olhos as mo· 
çõos vot~tdas pelo Clitb ~lititar. 

0 Sn. VrCENTE 11!ACIIADO - Tocarei nosto 
ponto. Ma;, niio act•oulto, Sr. Prosidontc, 
.que o Club Militai' represente o exercito, o 
niio lllnlw mosmo curtcz 1 do que todus os 
militn ros silo mom bros daq uelln. corporação. 
E' posslvot quo o Club Mil!tat• conte um nu· 
moro rio assoriados col'l'ospondondo tal voz á 
metade ou pouoo mais da motado dos ropro
sontnntos do exercito. 

Ora, n!ssim sondo, ú obvio quo, qu:mdo o 
C!ub falia om nome do oxet•cito, 1':11ia não só 
om nome dos sous associados, como no da· 
rtnolles militares que não são membros da.-

.. quolle Ciub. 
0 SR. LAUUO Sonn~-Não npoindo; o Club 

lltlla sompt•o em nome da associacií.o. 
· 0 Sn. VICEI'i~'E MACHADO-E' natural, cl 
razoavel quo, om questões que se dobntom 
no Congresso, quo siio tt•nzidas ao Parlamento 
para quo tenham solução, possa uma corpo· 

S. gx. roCt11'ÍU· so, ~e bom me lom lJru, il 
moção votada no tempo elo gol'erno do St·. 
Dt•. Pl'udento ,{e ~lo mos, as.;cgm•ando o con· 
curso rlas fot•ças a.rrnnrlns para que o f:o
vct•no cumprisse o ~eu dever. 

Cansou cxtra.nhoza. n;t occn.sião e causí\ 
ainda bojo ! 

Pois o Governo poderiL do,lcofiar IJUO nas 
classes armaJas da nac<io não lho prestassem 
o concui'SO, em unm omorgonci:t (tada, pn.ra 
a g:u•ant.ia eltl lei o sustontaçüo ela Consti· 
tnição 1 

0 Sn. LAURO SonRI~ - POl'I'CI.Illll'll O I lU· 
par.•io nüo dosconfinl'll disso nos 15 do no
vembro 'I 

0 SR. VICE~T" MACI/.\00 - A ueclnração 
no momoilto foi nccoita, foi mesmo accla· 
mada, mas a Jlositivnmonto um:t tlcmons: 
tração da crise que atra,·o;sav:l, cheia do 
rlilficuldarlos, olll que o Poder Publlco ;ts 
vozes tinha do, com 1\Lctos menos rognlat•os 
o atlh•mnç.üos menos justlllcaJtas .. , 

o Sn. LA.uRo SonR1':- v. EI. não arl
mitto nm Go\'orno tJUO .<o J!ivorolc 'rlrt 
Nação I 
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O SR. VrcENTH MACHADO- A' Nação com· prinelpios de dil•oito. publico, justificai-o pc
Jloto o diroito a chamar o Go1·orno ao rantc os bons priocipros das sociedades civi· 
cumpl'irncnto de seus devores o nunca ao lizadas, não pótle 1\Lzel·o. 
cxurcito, porque ~ parte intogr•anto da A instituição dos Clubs Militar•cs niío 6 
Nação; sómcnto do Urazil; todas as Nações clvili-

0 SR. LAUI\O Sonnr~- E' como pal'tc in- zadas o que toem oxm·cito tcem clubs mill-
tegranto dn. Nação fJUO cllc devo int~rvit·. t:n•c;. 

O Sn; \'JCEii'fE ~!ACIIADO- E' a ·Nação O honrado Senador• pelo Dlstricto Fcdm·al 
IJUC rlolihol'a o niío o Exol'cito. sabe <Jnal r\ '' organização do Club )Jilitar• 

Sr·. Prcsitlonte, este 6 um doo f~ctos, na l'ranç·a ? . · 
o outro rl do tompo du Impol'io. llontcm g• uma instituiçiío. pa!'ticular também ; 
doi um aparto que mor'<Jcou uma rott•uc~ mas, o Govorno, tanto compJ•ohondeu o pe· 
que niio pu~e compl'ehondor o que mo foi rigo ~o uma associação feita do homens at·· 
dada polo lrom·~~o Sona~or pelo CoaJ'(l, Fal· madus, do t•opresontantos da~ forças de mar 
lava-se na intur\'On\·ão ~o oxol'cito na abo- o tot•m, que lhes dou a aútor.idade, por 
lição dos e'ct•avos o da moção Yoturl. por• assim di,.or, de instituição do Govol'DO ; alli, 
elle, recusau~o soa prestar serviços condu· fl o Ministro rb guerra ó pt•csidonto honO· 
contos ~ manutonçiio dessa instituição. ra1·io c o choJ'o do ostadu-maiol' o vlco·pl'C· 

O IIOUJ''I~O Senador pelo Distl'icto Fodm•al. dento; to~os os dias :1 guar·mção .. dó Par•is é 
fez uma ologi• sa roforenci:1 no exercito, con· obl'igada, pelo detalho. a dar .um official do 
snltando os so~til!'~nto~ hurnauitarioB, con- patonto do capitão, par:1 llscalizar, como so 
sul tando os pl"lnctpiOS h bera os do scculo. A discute, como se. pruccdo, como se age dcn· 
ac,,ão do oxorcito, realmente naquolla occa- tl'O do Club Militar. . 
sião, foi digna de gmndos elogios. Mas, . po!'· g isto rJ ·na. naçüo f,·ancoza, mção. que, 
gunto ao lrom•ado Senador, doanto da lot quo creio, ~ tão civilizada como o Brazil, a me
cut:lo existia, deanto da Coustituiçi\o que nos que nós queiramos collocal·o Q.m p~ do 
aiTII•mava o rospoito do diJ·olto 'da pt•opr•io· sup.n·ioi•idado a CBia nação, fJUe ~ uma das 
dadJ, o que foi o acto do cxopcito 'I mais civilizadas do mundo. 

O Srt. LAuno S· nrui-Foi alguma cousa Mas, Sr. Presidente, com um paiz COJ!IO 
supol'iOl' :\lei oscripta a França, onde Ira um numeroso cxorcttCJ. 

· . . . · . . . ,_ permanente que, rl.izom, !ll_llitas vezes niio . .0 Sr.. VrcbNT<• .~IA~IJ.\_J•O (c~ 1 ' 1 Cl!CI!J'"J cummun:;a com as msttturçoos, mas as sus
:riao Ir~ nlda ~upet'IDI'" lü! cso~Jpta, qna~do tonta; com o anc se passa cm outros paizcs, 
css • lOL ~ bastca da Constttlllçao da Naçao. em relação á ôrg11nização dos club> mllita-

St•, Pt•esident~. não tenho nem posso ter ros, não se pOJ!o ar"umontar cm relação ao 
m:L rontude CJntra o Club MlliGar. Brazil. o 

O SR. JoXo Cor.nr.rno-Pois par•,ca. O l!om•ado Senador pelo Dlstrleto Federal 
quor que prevaleça o que existia cm 1823, 

O S~. VrcoNTJ~ ~IACllADo-Sabo o lrom•ado porque isso representa um Jlrinclpio Jl)ais 
Senador que qm•ndo aqui se clamava contl'a libm•al do que este que rloman a du momento 
a violar;iio quo se dizia ha,·ia sido pr•aticad:t cm que todos JJú> ngimos, cm que todos nós 
pelu Govet•.ro do Sr .. Prudente do ~!ornes, o fallamos. · 
eminente patriotr\ que j:l dc.;appnt•ecou do sr. Prosi·lr.nto, ou CJ'oio mesmo que soja 
nuuJOro dus vivos, aqui de>!.~ tribuna, fui multo iibor.LI, que passo mesmo os limites. 
UJu que mais ~o nccontuou na defesa dos di· <la liber•alidndo, attloglndo ds rai.as da anar.
t•oi r.us do Club Milit:u• como associaç[o, como chia, 0 J'acto rio podei' uma corporação ar
}lersunalirlauo jurillica. matla, dil•igir·so collcclil'llmonto, o facto du 

O Sn. LAURo Sonm~-Razão de mui; para sm• poi'Jirittilo n. uma corporação armada. 
''"t ·anha!'mos hoje a V. llx. collcctil•amontesolicit:u• qualquei' cousa do~ 

O Sa. VIC~~1·r·: ~!ACHADO - Está .muito poderes publicas. · 
1 u' · 'fi Si isto não <l· exacto, grande crime comaoge _ rsso queroNo .Justr car ag?l'aropro- metteu o loolvidavel ~larechal do Forro,. son .. açoos cullcctivas drt classe militar, atnt·· 
m:~ções solomaos do pe!lsi\mouto dessa classo quaodo mandou refot•mm• por um Jicto auto
Subt•o facto <JUO cst:t pan,lonto de solução do t•itario o dictator•ial, e ~ujJitJU' n pena os go
Congrcsso. • nm•aos que lhe podimm que proco~csso as 

eleições dó paiz. Eram tr•ozo gonc~aos, apo· 
O SR. LA urto Sonml - Pordôo-mo V. Bx ·, nas, rep1•osonta vam unm paJ•to, nao ropre· 

não so 11-atou dls.;o ht, sentavam todo o exercito nacional c cm todO· 
O Sn. VICP.NTI~ MACIIADo-V. Ex. ontonrla o caso o po~ot• publico agiu c o povo applnn· 

como qulzor; drl o nome que entender ao dlu o acto, por<iUO se tratam da prlmoira 
facto, mas,. justificai-o poranto cs bons mnnlfcstaçiio da caudilhagom mllltar•, 

1: 
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o Sn.. AUIEID,~ BAn.n.mo-Não foi o povo tro por parto do Club Militar, V. Ex. faz 
todo que applaudiu; fo1•am alguns amigos tanto ruido, o quo não faria V. llx. si oll~ 
do Marechal. fosao do portas a fór~. 

o sa;. LAUIW Soom~- N~o ha similc. O Sn. VtcENTil MACH.\oo-Não fa~o ruído. 
v. Ex. o>tá pondo a argumentação num ter· Como representante da nação, como patrio· 
reno falso. ta, mostro qua o caso caus,~ reparos, 

O Sa. VICENTE MACHADo-Sr. Presidente, 0 SR. LAU!\0 Sonat-A digniúado do rc· 
vou ainda citar um Jacto rêconto; porque prosontanto da nação não foi at•ranhada com 
não poslo procurar factos do passado. A nossa a disJussão da questão da compulsor!a, sob 
vida constitucional é tão curta, tão resumida, o ponto do vista tochnico, no Club Mi· 
quo não outro meio senão procurar factos litar. 
recantos o abrir sepulturas I'ccontomooto fu· o sn.. VICESTE MAcUAoo-Eu Joio todos os 
ciladas. dias nos jornaos: cvae-so reunir o Club Mi· 

Foi durante o Governo do Dr· Prudente lihr p~ra tratar d•• questão da compulsaria; 
do Moraes que um general do exercito, em foi adiada a reunião do Ciub Militar em que 
manifesto atirado â nação, disso que a. re· se devia tratar da computsorla. • Do moao 
visão constitucional não se fa11a, porque o qua 80 está tratando simultaneamoote desta 
·exercito niío a quet·ia, o que ollo punha a sua questão no Congt•esso, cujas ·Commissões oS· 
espada ao servtço da defesa da Constituição. tudam 0 tacto, 0 no Club Militar, onde os 

Km primeiro togar, um general não tom interessados o examinam tambom. 
necessidade do vir declarar quo põo a sua · 
espada ao serviço da Constituicão, porque a O Sn.. LAVRO Sooac-~ras V. Ex. não sabe 
Nação quando tho deu uma espada foi para como deli~ se trata lá doo tro. 
dofendot•a Constituição ; em segundo logar, o sn.. VtcENCE MACHADo-Pelo lado do 
é quoret' substituir a força armada á Nação; sua constitucionalidade, poJo lado de sua 
a Nsçiio do ·Js milhõBs de habitantes não legitimidade, pelo la1o da sua conveniencia1! 
pódo ser aubstitulda por uma força armada, Quem é o juiz da convenlencia ?! Quem ll 
por maiores que sejam os seus set•viços á 0 juiz das modldas om relação a esta ou 
causa commum.· . _ áquoUactasse i! E' o e.xmito ?I E' a parto 
· Sr. Presidente, eu tra!el aqUI da questao inleresaada?! E' no me10 do tumultuar das 
da compulsaria o a questao da compulsorla. é paixões, do cboquo do intere.sses, quo se ha. 
que me tem conduzido a tudo isto ; loclus! ve do procur~r a melhor opinião ?I 
~o tacto do melindrar o honrado Senador pelo Não, St•, Presidente; o juizo lnsuspci to é o 
Olstrlcto Federal. daquelles que palt·a. fóra do terreno das 

Eu não creio, Sr. Presidente, que tão cedo paixões, longo uo Jogar em que as lutas se 
tenhamos resultados desttL momentosa quos- accontuam. Por isso ou acredito quo esta 
tiío, que suppõo interesses do. maior monta. o Intervenção, por parte. do Club Militar, 
do maior valor,· · . uesta. momentosa' questão, ou é uma ln· 

E' um facto que lntere1sa 4 classe m1 tervençiio platonlca, quo absolutamento 
Jltar. Mas, quantos outros casos interessam niio colho, foi ta, como disso o J10nrado Se
a essa· lliosroa classe, · jll porque dizem nadar de portas a dent1•o, no maior slgiUo, 
respel.to á organização do oxorclto, j1l porque 011 ouá toma vulto, tom responsabilidade, 

·são relativos a direitos do soua membros e vem ata o solo do Parlamento o, neste caso, 
não chegam a levantar osto barulho, cato si o dl•na para a classe militar, não a digna 
alarido, que tem surgido com a questão da para nOs. {Muito bom; muito bem.) . 
compulaoria 11 · . Sr. Prosldonto, vou dolsar a trib~na. 

o SR. LAuRa Sooml-Niio lm tal nlarldo, Tonho necess!llnda desta. doclaraçao. Sabe 
,. o hoorádo SenadO!' pelo DJstrieto Foclerat-o 

O SR. VICENTE MAonJíno-h raro o anuo, sojam estas ns minhas ultimas palavra!J
dlsso outl'o dia um IIonrado Son11dOI' pelo Rio a consldoração que s. Ex. pessoalmonte mo 
Grande do Sul-:-o dbso uma vot•dado- em moreco. Eu serei Incapaz do levantar nqni 

. que om um pro.tecto ~~ lei, q~.o o lovnclo a,o uma quosLiío, com. o fim do mollndra~·o; o, 
Congre&so Nacional, nao ae cooito de medi· si 0 01. foi porque teoando nesta questno eu 
dasJ'I)latlv~monte ao oxet•clto. olha v~ us •randos'reMponsabU!dados de S.Ex., 

Ora, cxtwguo·so .o cstado·malot• , do, 2~ ou olhavu;"a saliente pet•sonalldado do hon· 
classe, ora os quadros. ospoclacs, ma ISto, rado Senador denoto da questão, doante dll. 
oi'a aqu11lo; o os factos pasaam, nlguos ln· P~trla; 011 ollmva o roprc~ontanto, c dele· 
tolramontc som a ln!ervonçlto, no quo multo gnclo do povo, mns tnmuem olhnvn o ropt•c· 
o louvo, do élub Militar, sontantc da classo mllltnr. 

0 SR. LAURa SODRI~-Si por cota, unica 
voz, com uma manU'estnção ân po1't11.s 11 doo· 

Soli&I!O V, IJ ,, 

Jl 

' 

Jtcpi·osontant~ no Sonndo, S, Ex, ropt'O· 
sontn o povo o t.cm o dii'Olto de trnt,ar do 
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tod!I.S as quostões, tom o diroito do oxamioar IIm um ponto ost~o• todos ollos do accordo: 
todos os !'actos~ luz do ~011 critm•io pessoal, tl e.m conl'crh•, por amor d:1 libord:ulo, ao 

·das idaas scientillcas, que o dominam, Goym•no a attribuição oxtraordinaria do 
Como militar, s. Jlx. tom a loi quo dovo oxpulsar moradoras do Drazll pan tora dollc, 

obedocm•, tom 11 Constitulç"o, a quo rcspolta o do tt•ancat• as nossas _port:ts a quom a.~ 
o, no momento om quo sahil• fóm <!ossos domandllt'. 
limites, merece tant:t consura 011 nutis do Nosto ponto ostão todos <lo acJo:•do, 
quo qualquer olllclal quando cl:tudiquu, por· Não l.onho, Sr. Pt•csldout.o, pela Consti· 
qtio s, gx, 6 ~uarda da Con>tituiçiio !l<ms luição ·a supcrsti(•ii~ do illustro Sontulor JlOl' 
vezes-como roprosontanl.o d:t Nação o como S. Paulo: tenho, .por6m, pot• t•lla o respeito 
roprcsontant.o do exercito. . que lho devo como brazilciro c como 'Se-

Não toco, Sr. Presidente, não prociso.tocat• nadar. . 
no ponto quo fm•iu S. Jlx. o mereceu applau- As declarações que acaham.do sot• feitas 
sos dos jornaos o do tcdvs aquollcs que on- pelo honrado Son:1dor polo Paraná não mo 
·tendem que a ConsUtui~ão carece SUl' roto· pat•cco . quo estejam do accordo com a~ rpto, 
cada. .!Jonturn, ~.Jlx; 1bz da tt•ibuna.- · . · 

Et•a preciso que ou tosse um homem na· Estou convoncit!o, St•; Pt•esi<lentc,. (natu· 
clonai; sou uma parcolla insignificante da !'ai monto defeito da !<ludo ou ignoranci<l 
individualidade nacional o urna parcclla pc· )ll'ofunda cm CJllU laboro· uesto .assumplo), 
qucna )Jarque tenho o malldtlto •lc rept•eson· osi.Qlt convoncido de quo li Constituieão não 
tanto do ult' Estado. pm·mitto esta mo .lida. .. . ' . 

filas declaro que, as>im coroo o honra~o Pódo SOl' um ct•ro, mas ut6 hojo ainda não 
Senador aclm que todos os nossos males lrao ouvi a1•gumonto quo niio mo pareou inoppor
do sol' conjuJ•ados pol:lt'CI'isiio constitucional, tuna. 
acredito que, mantendo lnto~t·a, Cúmplcta, TuJo quanto tenho O<trido viria muito a 
porl'oit~. tal qual s~hiu da~ míios do lcgis· proposito, iaria clllcaz quando Sll tratava <lo 

-lador, aConstltuiçiio do 18011, tomos prestado constt•uit• o nosso diruito publico, o nosso 
. um set'Viço ti Naçiio, um •orviço ao rogimcn <lit•oito constitucional. , 
. fodomtivo. (Jluilo úem ; muito bem. O orarlo1· Constituido olle, .a maiot• .parto . sinão to· 
. t! muito comJwimclliado.) dos esses argumentos, é complotrtmonto. im· 

proccJonto. Uma voz que so enoontrcm 
toxto~ expressos na Constituição, quaesquct• 
quo iOjam os principias .invoc1dos, ,os ~~
cm pios adduziuos, cm contt•ario a· ossos tox· 
tos niTo toremos t•omodio siniio curvarmo-nos, 
tanto mais quanto acabo do cuvir.a lição 
dada pelo honrado Senadot• do Paraná, que 
niio <iuor quo so toquo ·na Constituição, que 
acredita quo 11 cxtincçiio do. todos os nossos 
males, quo a cossa<;iio do tudo quanto nos 
nflligo, vil•ll da llol ohsorvancla dessa ·mesma 
Constituição, tal como Fahiu·das mãos dos 
seus nu toros. 

. ORDEM DO DIA 

EXPULSÃO DE ESTU.ANGI.:IROS 

Contin<'<n cm 3' discus~ão, com o substi
. tutlvo oll'crocido· n~sta o o approvado cm 2•, 
a proposição da C:1mar:t •los Doputados, n. 2, 

··do l903,rogulando a expulsão de estrangeiros 
· do pat•to ou de todo o toJ•ritor:o nacional. 

'O Sr. Gomc>• do Oastro -
St•. Presidente, venho li. tl'ihuna l':IZOI' a 
minha declaração do voto, nttentu. a impor· 
t.ancia da mu.t.erla contl;la no projecto ; o 
l':tl·o-hoi do modo mais summat•io que mo 
for possiycl. 

O projecto enviado pela Cam:1ra d~s Dopu· 
t:1dos oito mereceu acceitaçiio put•a o sim pio~ 
d:1 illusr.rad:t Coromissão do ,Justiça, JlOrquo, 
segundo doclal'Ou ao Sonado <l sou lllustt•c 
rolatot•, não m•a bast:tnto libOl'al. 

Pot• sua voz o illustt•o Sonador pelo Pm•nn:t 
quot• substitull-o,porquo as omcn~as da Com· 
missiio do Justi•:a tot•naNm o projecto monos 
liberal do que Yoiu d:t Cttmtll':t, 

Nosllt com potencia do libol'allsmo, infollz
monto, não posso nem acomlmnltar a illustro 
Commissão, nolll o illustro libot•ai do Pa· 
l'U.ntt I 

N:lo tenho igual onthusiasmo; acllo pelo 
contt•ario que a Constituição tom s~nõcs, não 
6 uma obt':l quo so approximo da p;crlbiçiio ; 
que pódc e devo soll'l•oJ• mouificncõc~. o que 
da correcção do seus dofoltas ·nenhum· mal 
a!l1'h•:l. á Nação. Nao sol, pot•óm, si convlt•itl 
fuzol·o já ; não estamos alndti om um po· 
rlouo de inteira calma, o não <! pltt•iotico 
fornocct• novo alcn~o :lanarchla, qno alndu. 
tt•abalha os ospiritos. 

Dcol:tron o nobl'O Senado!' pelo Paranrl 
n1io l<il' cncouli•ado na Constltuioiio disposlçiio 
alguma que embarace, siqucr, a· faculuudo 
q uo so q uor da1• ·ao GovOl'no do oxpnlsat• os· 
tran~oiros. Niio sol si o exemplar do quo usa 
o uobro Senador 6 da mo.im~ edição quo o 
roeu ; a minha cdir,[o M feita arl u""'' sc
uutu.<; OSt:l. incluidU. UO lJUIIIIal do SenadO!' j a 
portanto, <Lutorlzada, 

I' 
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quo mo ~ut•go pelo Jl~nco osquordo. Ma<, 
ostoj~ ando ostivor, honm-mo ~ompro " 
r~ttonçfio do V. Ex. 

Pois, Sr. Prosidonto, oncontt•o n~ minha 
Consti&uiçiio não um~. mas muitas disposi
ções, quo.ropollnm o pt•ojocto, o tomat•oi :t 
li bordado do aa ~pon lat• ao honrado Sanador Alllt•mou o nubro Son11dut' : uiiu h a u:t 
pelo Paraná. · Constituição disposição :tlguma qno nc~u" 

Soi quo não rccnsarol 11 medida propost~ ao novorno o dirJito do oxpulsat• os cstran· 
sem incorrer na comlomnação já fulminad!L ·goiros. 
por seus honrados dol'onsoros. Para o illustro 0 Sn. V!CENTP. MACI!Al!o-Eu disso nacio· 
rol:ttot• da Commissiio do justiça s6monto os 
espíritos radicaos o. apaixJnados do utopias nacs. 
podam recusar ao Govm•no a faculdade do O SR. OolmS m: Co~STlto - Voromos issJ 
expulsar estrangeiros. dopois. 

O r.ollro Senador paio Pamnà foi mais o sn. VICENTE MACllADo-E consequente· 
longo ; afllrmou que nogn,J' tal poder ao Go· mente não !Ja noccSllitla<lo do dispo.<ição no· 
vm•no ó DO"I.U'- a·soiJora.nia nacional. nhlllllí.lo pa.l'i.lt cxpui.'ia.l' w;trangclro~, 

Pois, soflhorosi com JlOZi.Ll' o Uigo, nogo 
convictamente a uom attribuição t[Uu su O Sn. GmtE~ DE CAsl'Uo-C:onsinta Y. g,, 
1111e1• adtlit:tr ;is 11110 :• c111tstitnir;iio eonl\>riu que cumpra u <lcvm•, lJllU me tt·ouxn ;t tt•i
ao Govorno, ·e pot• minhiL voz atllt•uto aos bnna; sahu Duus u sact•ificio qnu is;u mu 
nobt•u; Sanadores quo nom sou radical o uto· custa. 
pista, nem contesto a sobornni:t nacional ; ao Afllrmun o nobt•o Sanador q uo nada ba na 
contr•ario, a :tfllt•mo o lho obedeço, porque Constif.uição quo negue no Govot•no a oxpul· 
·assim p!•ocedendo obcdo,o ;i Constituiçao, quo são dos cstran~eh•us, o nom podia !JaveJ•, 
6 acto explicito da sobm•ania nacional. pois a yropt•ia China o a Ru'Sia admittom a 

E' Jiloil, Sr. Pt•csidentc, em discussão desta oxpnlsao dos e.<trangoit•os. . 
·ordem invocat• pt•ilicipios, som dizer qu·;CB Confesso que não sei o que so passa no Ce
são alies; apontat• exemplos estranhos sem o leste Imporia; s~i por~m que nos!a republica 
trabalho do provar que as circumst:mcias cm terros&ro, que habitamos. não se accoitou o 
qno olles se deram são iodonticas ás tio paiz crsf.umo chinoz, que não so devo nolla iro
a qno se quor.applical·os. _ plantar, pot'I[UC tl inconstit.ucional no ultimo 
. O honrado Sanador polo Paraná recot•!•ou h'ráo. 
aos exemplos dos outros povos o aos tn•!nci· Como pro1'a do sou liberalismo, e pnt•a · 
pios geraes do direito publico, p~ra intra· restituir ao Pl'Ojecto d~t Camara as lb!Cões 
duzil• om nosso direito a expulsão dos os· liboraos do quo o despiam as emendas da 
tt•an:;eiros. Comm.ssno do Lcgislaç:iu, dá o nobre Sena-
. Ainda, que ou saiba, povo algum se coo· dor, no seu substi!uti\'o, ao Governo a fa
tont.ou com os principias do direito publico cuidado do condommtr não sai si por de· 
pat•a rogoP-so por ollcs. Todos consl;.:n:tm cn1 ore to, si por portaria, at~ a tt·cs annos do 
suas constituições os pl'lnciJlios que os toam cadeia. 
do reger, as ·gllr!lntias dos direitos, quo ro- Tt~<io is1;o pelos principias gct•aea do direito, 
conhecem ou m•oam, omflm a lei a qnn ob J· PJ los exemplos dos outros povos. Voltemos 
deccm; o co.ntt·a os~a lei não prevalecem pot·~m :L noss11 Casa, vo.iamos o qno tliz a 
principias, nem valam o~omplos om con• Con.>tituição do 2-t do tiJvet·oit·o. 
trario, o debalde so invocariam parlllogiti• Peço n nttonçiio do Sen:•.:o plra os tormo• 
mat• a doação ao governo do faculdades que do art. 72: •<A Cooslltniçiio ossegum a ~razi 

. a Constituição do paiz não quiz concodot•·lbc. lei::os c a estrangeit•os J•osiolontos no Pll.iZ· u. 
Fói, ontt•otnnto, o que foz o bont•ado Se· iuoio/aliilidarlc dos direitos concernentes :\ 

nudor polo Parand. S. g,, não consonto quo libot·dado, :L sógumnçtt individual o ll Pl'O· 
so t•ccuso ao Oovm•no a fuculttado, quo lho pt•icdtulo, etc,> 
concedo o projoeto, porquo não o p~rmitLo a 1 8 N" ód 1 u 
scioncia do tlit•olto publico, u ·liroito intm·· o Sll. lU\' AltllOSA·- ao p ~ laVO!' na a 

mais clat'o, nacional, o a prova ahi tondos no oxomplo 
do totlos os povos. O StL, Goltgs Dt·: G,\sTnu -A~iim.mo pa· 

reci:t :tttl hontom: depois do ou vil• ao.< nobt·os 
. I) Stl; V!CI>~'l'J·:. MACl!ADu -Disso isso Sunll.uoro;, vi ,1110 11. cu usa ora outm. 
ljUiLUtlo tuo t•ofut'ill. ao dil•oito qno toem as ntL· 'l'!•ata·so aqui, sr. Prusiuonto, n[o do di· 
~ões do oxpulsa1• os mtcionaos, · l'Oitos politicas, mr1s do dit·oitos ithlividuaes, 

O SR. GOlJES DE CASTIW (valiam/u-so prll'a do dlroitos civis. Aquoltcs, ct•ium-nos :ts 
o St•, Vicente .l!achado, qrw cstrl rr seu lado constituições, o os distribuem com? en~UO· 
csquol'rlo)-Só 11gOI'll. vojo I[UO oston tendo a dom; estes não, prooxistem ás constttulçucs, 
honra do sot• ouvido por V. Ex. Pt'Ocm•ava·o quo apooas os roconhecom o consagt•um. 

:<1 diroita, no Jogar '!UO V. Ex. occupa, o eis o.~ direitos politicas s[o conJ'eri<lus aos n11.. 

1.! 
'-

' ' 
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cionao>, são t!o cidad[o, potlom ser rcstt•itt· um pat•tldo, direi' melltm•, uma solta qno 
gitlos on 11largados, conl'ormo as nccossi- catla voz so torna mais temivei. Aqui, feliz· 
tlados ou IIS convonioncias, o, segundo tenho monte .• aintia não o con~ccemos, ao monos 
ouyido n. grat.tlos liboraos, p1roco que as não é ainda uma multitlão, uma forca. 
tendonclas da época siío pnm " re~tricção, Croio, Sr. Prosidonto, ·qn~ pot• abuso da 
pm• entondm•cm cllos que n. nossa morali· tloull'lnn. americana dos direitos implicltos, 
znçiio oloitoml ost~ no sonso alto, só pódo quer-se ost~bolocer entro .nóa a das entro· 
vil• da exclusão da mnssa popular, do accesso linhas, o pt•otonde·se explicar por estas. o que 
ás urnas. esttl expre.lso nas linhas. Mas para que a 

Não tenho que examinar si o legislador uova doutrina não soja d. confusão e a anar· 
coostituinto so~uiu o melhor caminho ; o chia, é indispensavoi que a entrelinha. não 
que sol (\ que ello IISl do termos, não usados diga ox•tctamento o contrario do· que diz a 
por nenhuma outPa constitui~ão, tio meu linha, que o commontario não soja a refuta· 
conhecimento, a não ser a Argentina, o que ção do texto. . 
desles termos absolutos, iucond!cionacs, salta Ot·a, si o texto constitucional do art., 72, 
a perfeita identidade dos direitos iRdivi assegura aos brazllolros e estrangoh•os rosi
!luncs dos braziloiros o estmngeh•os, o qutlndo dentes no Brazll, os direitos .concernentes ú 
!!to parece quo deve quebrar essa identidade liberdade, ~segurança. indivitlual o ~ pro· 
o faz expressamente e, poucas vozes, em prlodade, como pt•etendor que. disponha a 
a! nuns numeras desm at•tigo. · ontrolinha que não bão asse~urados aos es· 
· 'Ninguom ainda pretendeu que. s(\ja licito trangeiros ossos mesmos direitos que eiio 

ao Governo oxpulsat• nncionaes; não ha assegurados aos bt•nzilolt•o;? Si está na linha 
texto ai num qua o prohiba ; e como se lhe a idontlda1o do condições ontl•euns o outros 
quer dar agora o IJOdor do expulsar ostran- no que respeita aos dh•oito:; individuaes, 
goit•o>, quando a sttuação doU~;, quanto. aos como ptlde estar na untrolinha a tlivorsidado 
direito~ individtmos, 6 pcrfoüamtJnto ttlon· dessas mosmllS condiçõ~s 'I' '. . .. , . . . .· 
Uca tL tios m1ciona•s? Por <ruo nenhum ltJxto Mas, ha os principias •.•. o agora lombrat•ei 
o prohibo 'I Mas lambem nenhum toxlo ·o ao honrado Senador pelo Paran(t :que tanto 
prohibo quanto aos nacionaos. os invoca, um prinolpio, que, .. aluda não vi 

Em um caso, a falta do toxto importa a contestado. E' principio corrente que em 
recusa do poier do expulsão; no outt•o caso, mater.a de compotoncia,.a que não é .conco· 
a falta. do loxto importa. o roeonhe~imcn}o dida tlt•ocusldll, A ~ual. dos .poderes publl· 
do.> te poder. Isto póde ser tudo ; iog!Co, nao cos dou a Con.stltuiçtto a faculdade de expu!" 
6, com cot•teza. . sat• estrangmt•Js ras!Jentes no· Bt•azill ·A 

Querem os dcfonsorol do pt•ojJcto justlfi· nenhum. Logo, nenhum ptlde a.t•rogal-o. 
cal-o com os exemplos dos paizcs osit•an· Somos um povo do podorcs,Jimitados;, a 
gciros. . · Constitulçiio enumerou em ·artigos· c. ,pat·a-

Com oiTo i to, seriam admissíveis os oxom· A"l'aphos ns attt•ibuiçõos que olla.julgou, pru~ 
IJlos, si as circumstuncias desses paizos fos· dente ou nccossarlo confiat• no poder publico; 
som as nossas. Não o silo ; ao contrat•io, do baldo procurat•ois em toda a Constituição a· 
são d!vot•sissimas. attribulçiio do expulsar estrangeiros. O sUon· 

Quanto !l ConstHuição, usa a nossa do uma. elo importa a recusa, o vól quereis. coo ver· 
linguagem absoluta, som condicõos, som tol-o em concessão. . . . .. 
li~ites ; ~stabeloco a pot•felttt idontid~do No mandato parti:ulal'· niio consente 11 
dos bt•aziloll'oso ostrangou•os no que rospottll honra quo o mant1atar10 fl•audo.o mandante, 
a dit•oitos lndividuaos. como a nos~a Consti· alar:.:nndo as suas faculdades ·O. trnhindo a 
tuição nenhuma das quo conheço, a não ser confiança nollo depositada. · , . . ·· , 
a Argentina, tom cousa quo so approxlmo. Como queremos. no mais honroso dos man' 

o sn CoEI TIO E CLMt'Ol- Apolo.do ~~tos tomn.r.pot•nossas mãos o. que não nos 
• ' · • lot dado, o oulorgat• ao Governo o que 111o 

O Sn. Go!JES DE CAsrno-Sob outro! pon· recusou a Constltukão 'I 
tos do vista ainda oiio mais diversas o oppos· · Protendo·so ,justlficat•esta audacia por não 
tas as nossas condições o as desses paizos htL\'01' disposição que pt•ohiba a expulsão. do 
cujos exemplos se Invocam. Temos um ter- oslt•angoiro. . , . i ...... 
t•ltorio cnoPmo o doJorto, o qu"romos PJ· Mas t\ o lnvet•so do principio ; o. Governo 
I'Oal-o, epnra consoguil-o todos sabem o que não ptldo·lnquorlt• si o acto. lho foi probl• 
tomos despendido. . bido,. mas si o neto lho fol pm•mittido. E' 

Os ptLlzos, oujos exemplos so invocam, este o molo:do não cahlr no arbitrlo. · 
toam população oxuhuranto: iuttLm com um Affirma·o nobre Sanador pelo Parnml quo 
pauperismo modonho, o o odio dos quo nada nilo ptldo ser pensamonto do legislador con· 
team aos que toem tudo alutla J'olizmimte stltulnte .lguaiat• os estrangeiros aos naclo. 
nos o dosconbccido. Uo anarchisiUO constituo ntLos ; o Governo ha ao ler Sijmpre o dlroila 
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l!o podet• dizm•:LO hospouo rJUO o impot•l.un:L- individuo do indule mais ordeit•a cm um 
retire-so, ou de foch~t· o paiz ao nstrangciro, verdudeir.o :tnarchish 'I O vm•dadeiro rovo
IJIIO o vom·precnt•at•. Jncionario nilo ,., o que portm•ba :1 paz, o 

O Srt. VICP.NTP. MACHADO _ ll' um direito :Llac:L a uutpritlado, •' sim quem e.;gota poJas 
ao sobct•anit~. vielcncias a pacionci:1 humana, o fúrça a 

ompunltat• as armas para salvar a honm o a. 
O SR. GOMES DF. CASTRO- Mas, a Consti- vida. (Apoiadas). Governos violentos o ty· 

iulção é tambcm um acto da sobot•ariia. ranicos, situa~üo& intoleraveis, a oxaggm•a· 
O SR. RUY BAROOSA _A Constituição 0 a ção dos imJlostos, a ponuria extrema, a· 

definição .da nossa soberania. llllta do trabnlllo ou a insufficionto romuno· 
ração dcllc, tudo isto rounitlo leva ao dos· 

O SR. Gol\IES ve CASTRo-E' o que mo mlu; esporo, e converto o infeliz om anaJ•chlsta. 
catou agora·mais animado. S, Ex. ouviu,~ Porque recusnr·lho a ent1·ada om um palz, 
um acto do soboranio, o podia osLa. entro di· cujas condições são lntoiramonto outras, c 
versos princípios·e doutrinas, oscol!tor a qno no qual o foragido da patJ'ia não encontra 
lhe parecesse mais conveniente á nos;a situa· mais os estímulos que o impelliam 11. des· 
cão e ás nossas necessidades. ordem 1 

No at•t. 72 'está enca1•nado o ponsamonto Tomos uni solo vastlssimo o deserto, que· 
do constituinte. lln1ondeu este, de accordo remos povoal·o; não devemos, pois, fechar os 
com as tondoncias mais liboraes, que entro nossos portos a quem nos procura, só pot•quo 
Mgamntins dos direitos individuacs dos bra· na patt•.a :que ab:mdona, porque niio soubo 
ziloiros e ostrango:ros, do viu. haver perfeita ou não podo rotcl·o, ·ganhou fama de anar
idoniidado, pois om uns o outros o titulo do chista, ou ~no póde exh\bir ~ttestaç?es do 
tacs direitos ~.a natureza humana, existem put•oza vir·'Inal, do obcdtonc1a. passtva ás 
antes· da Constituição, o quo a unic~ dilfo- ordens da 

0
auioridado, do .cumprimento dos 

ron•:a a estabelecer devia limitar·so aos di- deveres civicos! 
reitos políticos, porque· são estes os que a A planta, que não pódo vegeta~· no terreno 
Constituição ct·êa, o cujo oxcrcicio interessa pn.lrio, por falt:L do nocessar1o amanho; 
p~rticulat•monte ti oxistoncia dos poderes pu- pódo tornar-se melhor no terreno alltcio, na 
bl!cos · · · · · phr.tso d" po~ta, si nosso encontra as condi· 

Tenho at~ aqui tratâdo unicamente da ox· çõos deseja veis. · . . · 
~ulsão do ostrangei ro; mas o projoct~ dá tatu· Sr. Presidente, níio darei a Govor~o no-

cm ao governo a faculdado do prol! i bit· a BU:L nltum ns 'út•mirlaveis attribulnüo~. que coo-
entrada no paiz. }; o nobre Senador pelo Pn- " ' 
rnM acha lambem que isto está rio accordo tom o pro,íJcto, embot':L pJssam justific:tl·ns 
com os prlnciplos, clcs·lo que ,80 tra.t:L do com as p1•:üica1 <lO outros povos, Devo to:io 
nnllrcb.stas;. do· bomons pm•igosos, ll para o mou respeito~ Constitui~ão do. mm paiz, 
assegura~· molbor o oxerctcio uo tão fot•mi· q11,1 as repoilo o não rtuoro compi'Jntottm• 
davots attribuiçüos, arma 0 governo do os sous interesses, •1uo estão dopendcnto• da 
direito de applioar a pena do tros anoos do immigração. · · · 
pr.siío ao ostt•angeiro expulso ou a quom O nobt·e sonndoJ• polo Paran:1 pat•oco tot• 
foi vedada a Pntt•ada no paiz, si nclio entrar illlmltada confian~a no. actual Governo; não 
ou si 11 olie voltlr, o tudo isto em virtu o censuro P'P isso, lembl'O·Ibo apenas que 
do ·dos priocipios o da soberania, o con· os ta loi tPm caracter pormanonto, torá de 
tra texto· expresso da Constituição, quo só ~ol' executada por out1•os governos, o não 

· no podot• judiciario confiou a lncumhoncla do pólo o honrado Senador pelo Paran~\ confiar . 
·punir os orimes. E.~. entretanto, o nobt•o do mostllo modo em quem não conhooo. 
Sanador quem deseja O QUOr QUO a Constl· 0 SR, VICENTE MACIJADO- Mas no meu 
tuiçii.o soja executada tal como s.Litiu das subst'ttntlvo ha um· co.'rocllvo : o Senado 
milos do seu ·nutoJ' I 

Com ciTei to, sr. Prosidont8,. no n. 10 do oxorco uma ascaliza~ão, oxamia11ndo os do· 
art. 72 dispõe 11 Constituição: c llm tempo crotos do Podot• llxocutlvo. 
do p~z;. qualqt~c•· pódo ontra1• no torritorio O Srt. GOliES DE CASTRO - Jllusõos da 
nncionni ou dollo sabir, com a sua fú!'tunn e mocidade, ou uão as pJsso tot•. Provê-s~ o 
bons, quaudo o como lho convie•·, indopondon· pot•igú, o proonra·~O acautolal·o com a Osaa· 
tomonto do passaporte.> · Uzn\•iio do Senado ! Não lta aqui quem não 

A este texto absoluto o gorai, acct•osconta saib~ que valot• podo tot' essa. fiscallzaçOCo. 
o Sr. Sonadul' poJo ParaM, do accordo com Em mott conceito, valo mais rejeitat• o 
os pt•inoiplos, menos as anarcltistas, 1\st;s ijÓ proJecto que. tlscalizar :L sua oxocuQiio. . 
cntt•ariio· si o GovcJ•no qui~er. Mus, Sr. Presidente, tudo qu~nto. so tom 
· Anat•chistas . •, lllus, senhores, quantas dito a i'tLVOl' do lll'ojocto caho donnto d11 Con· 

vozes as condições de um pnl~ convertem o stltuir;iio. · · 
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J)nrr ''SI.:L a. nl:.-um do~ podm'Cil puJ,:j,,os " pcspr.iln. ma.iR, nom o tom om· mollror• 
n, litculutldo do expnls~r· cst;l'an~oh•cs 1 Niio, conta. 
r:umo qum•om os nubr•cs Soun.dor•cs quo uma Entretanto, profir•o pôl·o ti cobm•to dn. 
lu,~isltLf.ura. Ol'dinnl'irL a eonfirn. no OXC!~IIt.vo? tcnta~~rro flo abu;.:;o,noganrlo lho o. atliribulç~a. 

tl Srt, v1cr.N'r" MACliAno _o nnko p:Liz A altm•n cm •tuo osttl pr•ovoc:t ver•tigcn~, 
IJIIC tom om SllJI Con>tituiç[o esta autoriza- c nolll n snpt'Ofllll IP'an,loza climln:( "' fr•n.· 
t;;To t'• n. Sui:~sa.; totlos os outl'oS ttlit.t'ibuom~ qunzn humruHL. 

• '· · 1 ... Com mtn. nttt·ibn ição un. 1 ~ovnrno !ln Sllctn· n 11 a souOl'IIDIII t tlna.çao, · 1 1 · t rtos ac rarr\ nnarc Hó as pot•igosos os sons 
O Sn, CuELliO E CAlrros-0 Mcxico i.:un- advcrsarios; o molhor t1 pt·ovonir nxcoS.iOS 

bem tem. possíveis, do que l'acilital·OS, conferindo· o 
0 StL GoMES nr. CAST!l.O-A Constituição da JlOIIOr do Pl':ttic:tl·OS. . 

R ni;sa no seu art, 70 dispõe: «A CoutiJtloraçào Não doixaroi nunca do protest~r contt•n, 
f,;'m o dl:·oito do fazer Aahir do sou torl'il.o- csto meio, que pat•oco qum•or introduzir-se, 
rio os cstrangcir,.s, quo comp~omottom a do roalizar.t·oform:ts c moditltiS, que ti Con· 
i~~ul'tlnÇ.I intern:1 o ~xtom~ da Snissa.>• stituição não accoitou ou reprora, som en-

A do l\!exico tom idontlcu. disposi•:iío. E tr•otanto alterar o stu t.exl.o, simulanJo ·ao 
rúmo t'mto umrt como ont:•:t são ante- contm:•io por ollo o maio!' rospolto. W a 
l':o!'cs :1 noss11 Constltulr;ão, o silencio desta dcsmoralizttção da lei, que não só o dorm•, 
:r;io foi uma omis;iio, foi um Jlroposito, lui mas o intorosso nos aconselha n acatar. 
uma l'ecnsa, .(.\poiados.) 

Como o nacio:ul, pódo o cstt•ang~iro que 
O Sn, VICI,N'rr. MMIIADo-H:I nação quo rem ao .•aiz o nollo se ostaboloco, dosvai· 

nsa dessa atll'ibuiç1io som estar dotm•minad:t rar-SJ 0 commottor ct•imos, 0 como oquollo 
na Constituição, ctlo sob a acção do direito ponnl; cáo esto 

O Sn, Gol!ES I>E CASTRo-N:io tomos que som difi'm•onça alguma. l'ot•çal·o pol' slm· 
saber como os ontt•os so govornam, mas pios suspeitas, orinndas da mt\ fama que o 
nomo a Constitnir;iio manda quo nos gover- pt•ocedou, a abandonar a tor:•a de sua elci
nrmos. çüo, onde são outras as condições do vida;~ 

Foi o nobre Senador quem nos disso quo dosconhocor a influencia do meio, 1.omat' 
cad:t um govm·na suu. casa como quct•. pot• consolho o modo, e puni!• ·faltas não 

Pois o o,qtrangoiro pódo entrar livromonte commottidas só porque o podem snt•. · 
no paiz o nolle fixar l'Osidoncia, o q uaudo o O absur•do do systomn não escapou :t ela· 
nobre Senador quizor, invocando os princl- rívidoncia do illustrndo Son~dot• llOio Pa· 
pios gomes, ou os exemplos das casas alheias ran:t; S, Ex, procurou smLvlsnr os rigoro.~ 
uxpulsal·os, ou l'ochat··lhos n porta:\ ont:•ada, da mmlida., •exceptuando da expul.~iio o os· 
nllcs lhes di r•:, o: Niio, sonhar, n. lei foita p:Lra trangoh·o casado c com filhos. · · 
,.,,ta ca.sa pm• sou dono Iliio \'OS don osto Po:• mais porlgoio que: osto so,ia, a ex· 
J,u,Jot•, pulsão não o alctL01;11, Htliv.am-no a mnlhm• 11 

1\ocot•do:r o hmll':idn Rona•iol' oxomplos "" os filhos, quo " nolli•n Son~dot• ·untmnlo não 
mpm•io, o anto~ do S, l•:x, ,i:t u havia Iili to 1111 po1lo:• 1111 vol vm• na pl'IBCI'iPr:ãn. As oxcopçiics 

u:ttr•a Cam11ra. o illustro Sr.Medoii•os o Albu- consagradas no sntistitut!vo do lwnra•lo So· 
'fiiOl'quo cm um oxcellento discurso, quo ,; uador abonam som duvida os Rcus sont.i
um~ vot•dadoir•a. monogr11phla do assu:upto. montas m:Lrltacs o P.atorno:,, mns não a sua 

Mas, a Constituição do Jmporio niio é idon- logica de criminalista. · . 
· t.lca :t da ncpnbllca: os tm•mos desta dltrorom Com olfoito, si ·com a medida Pl'ojoctaJa 

pl'ofunt!amonlo dos empregados por nquclla ; quor-so expurgai' o solo brazllolro dos hos
HIUII tl'ata dos. tli:•citos dos cidadãos brnzl- podes importunos o perigosos, vorlftcados 
lnli•os, outr•a. Iguala a estes os ostrt1ngoiros. ou suppostos estes attrlbutos, o Individuo 
11 quo ora. licito fazer sob :L acção do uma, dovo sor expulso, tenha ou .. não mulher o 
il~lxou do sol-o sob 11 vlgoncillo da outm. filhos. A medida não viRa ti ostos, alv~j11 

Pensa o nobt•o Sanador que niio ha pm•lgo apenas o culpado ou pl'osumldo tal, o·aJn:la 
IJUO o Governo abuso d11 uov:L nttribui~ao que niio houve Jcglsladot• que olfwnssJ ~ cla~qo 
so lho quot' dar, do cb•cumst.\ncin d:rlmonto do faltas, a.oxls· 

O nobt•o Sonador roforo·so no Governo tonci11 do mulher o lllhos, O que niio pm•
a~t.unl, o nom pOdo doixnt• do l'oforii'·SC, por• mitte o tllroito é ostondo:• :llroct:1monfo a 
,1uo os Govm•nus l'nturos lho siio dcsconlto· pona a quem niio pnrt.leipon·•la cnlp:L, m:ts 
cldos. niio ost:t no poder do homem limitai' os 

Jln ta.mlJcm penso quo ost,o Governo não oll'oltos da pon:1 ti possondo m·lmlnoso, pondo 
abusar:\. a cuborto do todo o onoilmmoilo o soll'rl-. 

Niio sou dos qno mais importunam. o mont.us as pcssm1s qno lho siio con,iunctt\s o 
•:nnanlhnil'o Rndr•Jgr:oR Ali'OR, mns nlngnnm dniln •lopon•lmn. 

., ., 
' 
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Dti do miio o nob1·o Senador a ns(c pro.ioe l.o ma~ o S311 tom ~.ll':t! tem aqpoi'OZ:tx do lin 
gua.:..mm c conceitos, 11110 não ~~bonarn n. jus~ 
tit::1 desi1L cidntlo, o IJUO não tlovom npparocm· 
nos t1•abn!hos do Sonado. 

o ao son substitutivo o deixo Oj que liolin· 
quüom, ainda qno f.lStra.nguirus, no dominio 
do direito penal. l~Hporo, por~m. quo a. lh!t:1 
so commotta. o não qnrJir:t antecipa.!• a. pona, 
Sti pOI'f[IIO o sujeito Visado O OHIJ•angciro O 0 Srt. COELHO E CA)JJ'OS-I•:r:~, dostin:u]o :\ 
voin pl'ccod!do d:l rnput:~ção do nnal'chlsta. !ntimidadn da Commissii.o. 

Si as nossas !o Li ponacs são po1• domais O Sr.. Go)ms DI·! CMT!lo -Inrolizmonto pm·· 
brandas. J'clilrm··nJ-Ro; si os juiz :s são pJr oud osso caJ•actor, circulou l'il!'a da intlmi· 
domais benignos, substil.uam-so; si o pro· addo da Commiss.~o. muitos o J'ccoboram. 
oosso O pouco glu·antldoJ' o muito moroso, Não nego a nJnhtun Sanador o direito do 
altol'e·so. apreciar o pt•ocoJimon\o dos fnnccionarios 

Esto ~ o caminho dit·octo, o unico quo não publicas; niio J'ocunhoço,por~m. cm ninguom 
olforoco duvidas· o monos so prostn :; abusos, o di roi to do condomnur uma classe, on rol· 

Do mlnhtL parto não tonho attl :1gora vo1·i· vendo na consura uon~ o m:\os, pois niio ha 
ficado 11 nuco~sid:Ldo dosttl motlitlA, nem clnsso que os niio ton!m. 
croio quo a brant1ur:1 do nosso direito pouu!, A tlignitlndo dn,iusliça não O vi!ipentliadn 
11 domasiatitL bcoignidado do nossos ]ttizos o ontra nós por todos os juizos, nem s:io .todos 
os defeitos do nossJ processo a impon!mm ollo.l Magdnlonas. quo tenham do rodimir·so, 
aos podares publicas. !ovantant)o-so sobre a conscioncia da pi'O• 

Niio quoro com isto diwr qun não haj>l pria dignidade. . 
nada a Jilzer, que estejamos no mclhm• tios Ntl persuasão om que est:wa tlo sor esto 
mundos, Não pJnso, porém, quo o remedia oscripto um tmhulho do Son:1do, po1• sua or· 
cstqj11 om uma modida, que violontn :L Consti· dom publicado, niio podia deixar do pro
tuiçiio, o dá ao Govet•no um arbiiJ•io, quo a to;tat• contra conceitos, que 1'oputo injtJStos, 
Constituição t•ocusou·!ho. Affi1•ma-so quo os o na sua genot•ulitlado alt:uuonte olfonslvos 
Juizos não inspiram conllança, como sl fosso do uma e!asso que não tum aqui rcprcson· 
gOJ'lll o inconi.o5tavol a ·que inspi1·~ o Go· !:Ln tos. 
vorno, Tenho somprJ o maior cuidado Um tl!!to mou, St•. Pl'esidonto, tom a hont•o. 
quando neste recinto tenho tio roCoJ•ir-mo do SOl' .i~iz nosto dist1•icto. 
aos depositarias dos poderes publicas. g o Sn. cor.r.no E CAMros-Dignlssimo. 
Sobretudo, proCUl'O SOJripre COl'C~I' dI rOS· 
peito o.s que t!istribumn a justiça, porque O Sit. PIRES FErtltEJR,\-Muito distinclo. 
sol as dtfficu!dadcs com IJUO !uctam, Niio tl O ·sn. Go~ms nB CASmo - g som tomo r 
simp!osmonto um dever do corto?. i~. tl um quo mo avo1•1to do suspeito, all!t•mo IJUO si 
dovor do. meu cargo no iutorosso tlu p~iz. todos os sons eollogas o excot!·Jlll no> dotes 
(t\Jmiruln.<.) t11L intolligonciiL o no s,..bor, ncnhtun o nx
. Não qum•o autol'iZnl' " tltisrospeito tio "tli!O om pt•ohitln•lo a :tltll·oz tio cam>!l.or. 
Ilü>S:I ,lt1sti~a. 11. tlnscuullant,:a d11 nossoB l;t•i.. o Stt. lllêNI·!IiTCTO LlltTr.-Niiu tem supr1•io1' 
btumr.s, quo ,i:t fot'MII mais ri" uma vez dos- "m t.odu 0 p.dt.. 
pojados tjo SII!L compotl'ttcia, tlocldlnf!O·Sil pot• 
via tlip!omatlcn protonçüos, quo cabiam ox· VOZiês-Apoi:l'ios. 
cluslvamonto ti sua jur!sdlcção. O SR. GO)IP.S nE CAsmo-Ao nobt•o auolot• 

Lovil·mo esta 01' .. 0111 do !dons 11 rolurlr-mo ~~ o~cr\pto, 11 quo alindo, af\lt•mo quo os!o 
11 um Impresso, aqui d!stl•ibu!do, quo paroeo JUIZ, o lollzm~nt~ nao O o !llli~O, nunca v!h
t~r or!gom offic!al. pcnt!!ou a digoulauo da .JuSt!t,•a, nom tom 

que so t•od!mlr, porque nunca osqueeou 11 
propria dlguidt1do, . . 0 SR. Coewo.r. CA!!!'OS-Não tom. 

O Su. GOMES UE CAsmo-!1oi lmpt•esso nn 
lmpronsn Nac!omLl o aqui di81Joibuit!o, n.tll'l· 
lmi·!ho pot• Isso cm•a.,tor olllcinl, tt•ab:tlhn do 
Son1tdo; roflro-mo a um oxco!lontn nscr!pto 
do um !l!uslt•n S3mulol' pOI' Sorgipo, n J•ospo!· 
to da pro,joctntlaorgnnizn~.;to ,indlci l.l'lll. 

O Sit. ALIIEM'o GoNÇALVI~s-Mas, niio u 
r., i pot• ordem da Mesa; l'o! o son autm• pot• 
conta Pl'nprl:\ quo m mdo11 distribuir. 

·o Stt. Cm~r.no E CAMros-Stmt tluvlt!a, 
0 SR. GOMES DE CA.STRO-Fu!~o quo tLS.iiJU 

tonha sldo, o trn])alho ti om nwd:ult)JlOLiti'Ol. 

Ro!ovo-mo, 81• l'J•osldontc, ostt~ tllgt•ossiio, 
que não pudo ovlt:n', r. mo t!esculpo o Senado 
101' cançado pot• tanto tampo a sua. nttnn· 
çiio, na jtJstiJ!cnr;iL~ do voto, que a canso!· 
cnclt1 mo uilri:in n t•ocusnJ' no rn•ojocto 11 no 
substitutivo. (Muilo /mm,) 

O Sr. Coelho Cn.mpo>~ inl.orvom 
no do bato por tlovo1• tlo olllcio, como .. mom· 
bi'O quo tl da Commissiio do Logislnçiio o 
,Jusi.lçn, sign:li.n1'io do p:trocet· quo concluiu 
pela apr0.;out~Qiio do 11111 sub.il,[l,ut.ii'O :l]li'O· 
posklio tia Cnmn.t•n 1!os nnpntadns om tllx· 
Cll:-l~fLn. 

I·' ,, 
'· 
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' 
Ao11bon do ouvir a iropugnaçiio foit.a ao Não ~;pois, o dh'Oito intet•no quo. dotor 

projecto poio iilu8tro Sr. Senador pelo Ma· mina estas garantias dadas· aos estrangeiros 
rauhão, tendo-o sido hontorn polo nobre So· ma8 o dh•eito ext01•no, sin1io ti oquidado; 
nadot• pelo Paran;t, o desse debato coliigo II.Uo W assim que nos paizos, ·cujas Constitui• 
ha sobre a mataria mrias opiniões sobt·o as çõos não dão aos Govot•nos· 'o direito oxpt'Csso 
l}naos ó preciso que o Senado rpsolva. do doporl.nçiio, cssos Governos podom .do-

Troa opiniões s•n•gh•açt no do bato. t>:nton· portar ostrangeh'Os. , . . . _ 
tendem alguns, com o nobre Senador pelo O que hoje osl,o.bcloce a Consltltuçao da 
Maranhão, que a Constituição tia Republica, Ropuolica ll o mesmo que' estabelecia ·a. Con• 
no seu art. ?2, não consente no. expulsão do stit~ição do importo, A quostiio é. do f6rrna, 
ostrangeil•os, e, portanto, nenhum(). lei rc- no tnndo o direito 6 o mesmo.· · · ·· 
gulamentar pódo decretai-a; outros enton· Tanto assim é que,· repete :o orador;·o. 
dom que niio obstante esse art. 72 da con- Constitu!~iio, no art. ?2, coro a citado. inno· 
stltuição, o Governo Braziloit•o tem o dit•eito vação, niio dá ao estrangeiro dh•citos mai9· 
de expulsar o estrangeiro adrninlstratlva- t•es do que ellea tinham. no Brazll no tempo 
montu ; o, finalmente, sustentam outJ•. s do ,lmpe,rlo. . · · . _ . · 
ainda que lia osso dü•eito de expulsão de 08• Examma o art. 72 da Constltuicao.e os 31 
trangoiros, apezar do silencio da Constitui· paragraphos em que _elle s~ desdobra, Pl~& 
ção, roas por uma lei regulamentar e não demonstrar quant~ so.o distlnciOs os dlr~i.tos 
por acto administrativo, consagados a btoaztloiros o estrangeiros. 

· . ·- Em apoio do que vem asseverando, o ora-
O oradot•l! ~a- ultJma oP.inta_!! o entende dor cita ainda a opinião do colobt•e professor 

que. a CoromJssao de Lcgtslaçao e ~usttça Hozendorr, do. Univorlidado do Munich, e 
dovm apresent:1~ ao Senado um substt.tut!vo com e!le a palavra de n~o menos orudito 
d~ndo fórma ma1s convenlçnto ao. Pt:O.JCCto e sabia argentino. · · . · · · . 
nao garantias ~o cstrang01ro attmgtdo pelo Estuda 0 argumenta com o quo se passa· a 
acto de cxpulsao. respeito dos direitos, entre uns c outros, da 

A Constituição é expressa quando assegura liberdade do imprensa, do representação o do 
aos estrangeiros residentes no Brazll a in· associação, o quó se dá com .o. .mataria· do 
vidabllldado das suas propriedades c dos casamento civil, para conchilr que niío. tom . 
seus direitos civis. . a extensão que se quer amrma~• a expressão .. 

E' !óra do questão esta disposição consti· da Constituição: «A lei!! Igual para lOdoso I. 
tuoional, mas esta invocação do nosso iegis· Dost'arto, é evidente a neoossldade de.·dis· 
lador constituinte é nio.i~ de fórma do que thtcção, para que o Brazll·não se· desarme, 
de t\.mdo, não se prive do um dhoeito que lhe I! natural 

Nas constituições dos povos civilisados da o pot• sua voz não obrigue tambom os estran· 
Europa c da Amarica, verifica o orador, geiros o. actos e dovorcs que· !hei siio os· 
todas as declarações de direitos quo ostabo· tranhos. . ·, · · 
cem as garantias individuaos só so referem Feitas estas modificações sobre direitos po: 
a nacionaes e não a estrangeit•os. Os liticos, vll-so que actualmente, na Re~ublica, 
mesmos dlroitos indlviduaes onr.retanto são os estrangeiros toem o mesmo dire1to que 
tambem ga.t•antldos aos cstrangolt•os, tinham no lmperlo. · ·. · · · · . · · · 

Por que ·l'Ogra do direito, por que lei se SI, pois, as garantias de ontiio' são as rue~ 
1ornou extensiva os$a garantia. aos estraa· mas de bojo; si o inu>erio podia doporto.r ou. 
goiros 1 expulsar, porque nao o pódo Jazer o podo!' 

No Btmll, no tempo do imperlo, gozavam publico da Republico. I · . · · · .· · 
eUes dosSDI!, gaJ•antlas ~xcepocionaes quanto Pondera·se, por exemplo, que nem todas 
á deportaçao o á expulsao, que se. davam só· as constituições estabelecem. o dlt•oito 'de 
:rnonte em casos raros. Os governos as pra· deportação, mas a verdade · ~ quo todos'os 
tlcavam entretanto soro que nenhuma lei os governos oJ'azem e o oxorcltlim, nomo 11m0: 
autorizasse a isso. . faculdade paro. os que atlentam contra a 

Duas Constituições sOmente concedem ao ·ordem publica cm um terrltorio que niio é 
<loverno a faculdade de deportar estrangei· sou. · · ·.·· 
ros: a da· Sui~sa, citada pelo nobre Senador . LO rapldamcnte,om abono do que sustenta, 
poloMaranhno, e a do Mexico, Nenhuma ou- a opinião de Durand, · expositor ·interciona· 
tra Constituição dá assa faouldade ao Go· lista de grande ceiobJ•Idado, ·al~m de ·outros. 
vo;•no. que Griumora, pertencentes a vai•las nacio· 

Pot• quo? Questão de modalidade. nalidados, todos accordos no roconhecirnento 
Para os estrangeiros jlrOVltlecem pt•lncl· dessa direito das nações. ' · · · 

pios do dirolto intornacwnal, cxpt·essos ou No. nosso. litteratut•a jtu•idica mesmo, ahl 
tac!tos, o as Constituições são do direito ln· estão as doutrinas do Marquoz do S. Vlconte, 
temo. Ulbas1 Menezes Drl)mmood, etc, ·. · · 
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Cita o acto .do 1848, da lnglaterrn:, palz O I!! a•. Pre•ldentc-llstando adoan· 
liuorrimo, o com olla a Hollanda, a Bolgica, latia a hor:1, o tratando· se do mataria im· 
a França, a. Hospanha o a Dinamarca. pot•tant' fica adiada a discu!são. . 

A Orocia não tom lei espacial sobro o as· A ordem do dia para a sossfio ·sognlnto t\ a 
sumpto, o _disso resultou que os autot•ldados mesma de bojo, isto é : 
so viram obrigadas a tloportnl' um individuo, Continuação da 3• discussão da proposição 
codcndo :t imposição da Allom:1nha. da Camat•a dos Deputados n. 2, do l0U3, ro· 

Na nossa legislação tomos lois, docrolns o guiando a expulsão do csímngoiroo do pa~·to 
disposir;iíos, que cita, t•ogulando o modo da ou do todo o territorio nacional ; 
expulsão.· . · . 3• discussão da prop)sição da Camara dos 

·No archi\•o.dipiomalicoencontramos ainda Deputados n. 95, do 1003, autorizando o 
subsidias importantes, entro os quaes o tra· Presidente da Republica a conceder um anno 
tado do Brnzil com o Paraguay. de licença, com oJ•denado, ao tolographista 

Na Republica o,Ja·Jto permanece tal como de 4•classo da Repartição Geral dos Te logra· 
no imporia, ·porque as alterações notadas phos João Baptista Cotrin Aranha, para tra• 
são apenas do fórma, não de fundo, que 6 o tar do sua saude onde lho convier ; 
mesmo, como os mesmos são os principias. 3, discussão da. proposição da camnra dos 

O. estrangeiro habita um torritorio quo Deputados n. 104, de 1903, autorizando 0 . 
niio lhe pertence,. a'que niio tem direito Presidente da Ropubhcaa abJ•ir 0 credito de propíio; dahi a ·suá desigualdade· para ser 
expulso desdc·o momento em que 80 se torna 32:000$,.supplcmontar :t rubrica9•-Ajudas 
ho .. pede Importuno 0 perigoso. de custo .aos membros do Congresso. Nacio· 
· Na Argentina e no Mexico, cujas Consti· na!- do nrt. 2' da lei n. 057, de 30 de de· 
tulções Invoca, .dou-se ao es·.rangoil•o os zombt•o de !902; . 
mesmos direitos civis que toam os nacinnaes, 3• discussão da proposição da Camara dos 
mas .os governos não so privaram da fa· Deputados n. 88, do 1903, autorizando o Pro· 
ouldáde de expulsai-os quando preciso. sid.mto da Republica a abrir o credito ex· 

Dlstouo que se passa cm paizes adeantados traor.llnarlo de 106: 141s755 para· attenderao 
cJ'i8e os a restos do Supramo Tribunal, as pt~gamento <ln garantia' do juros de O % so
di3Jesiçi5es dó impJt•lo, a lei de 1894, a o pi· brc o capital do I .500:000$ concedida á Com· 
nlao de publicista.S. o jut•isconsultos; e não panbia l!ngonho Central do Quissamã; 
sabe ,depois disto como se contestará ao 3• discussão da proposição da Camara dos 
Governo o direito de deportar. Deput~dos n. 66, de .1003, mandando rever· 

Acredita que, legislando se sobre este as· ter, em f~vor de Prlmlti1'a. da. Cruz Ferreira 
s
1
,u
1
1mpeto. '.não·. s .e. cJmmette _um act_o de_ sove· e Francisca da Cruz Ferreit•a; ropartida.-
dlld• · monte, a. pensão mensal da 70$ que percebi 1 

. Apoia-se áin,ia na Constituição belga o no o. Cecilia carvalho da Cruz Fm•reL•:1, v luva 
seu commenr.adot•, cujas opiniões lô. do mtljor de engenheiros Francisco da Cruz 

A rroprla lei quo .organizou a jusli~a fo- Ferreira Junlor ; · . 
dora. deu ao procurudor da Republica o 2• discussão di proposição da Camara. dos 
éncargo· do consultar as secretaJ•ias de os· Deputados n. 28, de 1903,. autorizando o Pre· 
tado sobro a expulsão do estrangeiros lor- sldcnte da Republica a abrir ao Ministerio 
nados perniciosos, . . · rlalndustria, Viação o Obms Publicas o cre• 

Flill~m liinda os oommentaJ•Ios á Consti· dito extt•aordlnario de 7:263$874, para rcali· 
tuição do.' eminente St•. Jeito Ba1•balbo, sus· zar 0 pagamento a Arthur Uello, t\mcclona
tentando esje direito de expulsão. rio da Rcpartl~iio Geral dos Telegt•aphos, da 
•· Po

1
r todosfaos 

1
Jdadgsdconhecidos, t! incontes· vencimentos que lhe são devidos; · ' 

.... ve essa ou aue o. que se ar.mam os 3• d' - d , i - d c d governos cm bonéftolo da tranquilidade pu· 1scussao a PI opos cao a amara os 
blica·o da ordem social. Deputados n. 101, do 1903, autoriza~do o 

Analyza. depois, seguidamentri, as -opiniões Presldonte da Republi~a a abr!t' ao Mmlsie· 
emittldas.no projecto substitutivo do bon· rio d~ Ju~.tlc.a o Nego01os lnt~rJOras o cred!t.o 
ra.do Senadot• pelo Par·má para dizor que de 10.604~931, supplemeatat á rubrica. 27, 
não vô Inconveniente 0~ que esse projecto do art. 2' rla.lai n. 057, de 30 de dezembro 
com o da Camara, l'Ounldo ao que a Com: de 19~2; • . _ 
missão do Justiça o Leglslaçiio tllrmuluu, v1L 3• dJscussa.o do proposJç:to da Ca.mara dos 
á mesma Commlssiio,para-que do todo rosul· Deputados. n, IOG, do 1903, autol'IZando o 
to uma loi assegurl1ndo á votação do So· Prosldonto lia Republica tL concel>H' ao Pl'O· 
nu.llo um tr;lbalbodlgno do parlamento e da curad~r da .llepubl!cu. D~. Cu.t•los Bot•ges 
Nnoiio brliZIIoira Montctro, sots mozos do licença com toilos 

Eitando u.dou.ntada a hora,o oradot• pede o os vonoimontos, p~ra tratat• do sua saudo 
adiamento do debato, . . ando lhe convier; 

Annndo Y. U 

' ' 
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3' discussüo •lu pt•ojoeto do Sonntlo n. IG, tt•ansmil.f.indo 'a mensugom com IIUO o Sr. 
do 1903, dm•ognndo o doct•ol.o liglslativo Pt•o;i<Jonto da ltopubllca J'O>tituo· doíts do 
11, 9.10, ~o t\o dozombre do 1982 ; cnth um dos autogr.1.pilos dtLs rosoluçõos do 
. I' discussão do pt•ojocto do SorHLtlo n. 2~· Congresso Nncional, quo sanccionou, 1'0\:t· 
<lo 190:1, autorizando o Presidonto d:L ltnpw tlvas tL nbortul'll dos OI'Oti!tos oxtrn.ot•<lin~t·ws 
Liica a indomnisat• a D. Josinn Peixoto, viu v a do I :0!10$322 para pagamento da gt•at.incaciio 
do marochni Florittno Poixolo,. da !mpot•tan· dovlda tLO mn•adot• das massas f~llulas b:L· 
ela. de 411:000$, dnspoudidoi 011 construeção do cha!•el Luiz ?oixoira do Ba.rt•os .runior, no 
SDpuichro do mosmo Mat•eclml no comitorio porwtio do 2.> de agosto n •ll dezembro do 
do S. Joiio Baptista. ' 1902, o do 8:860$ para premi~ e impress~o 

,,a obm que protendom pubhcar oJ lontes 
Lovanta·SO a sossiio ás 3 1/2 hol'as da da Faculdade do Medicina do Rio de .ranoit•o, 

t'lrdo. Dt•s, Mlguoi do OUvoira Couto o Antonio 
Augusto do Azovedo SoJrll o para indomni· 
zar:ã ao Dt•. V!conto do Souza, lento do Gy· 
mmtslo Nacional,, poia publicação do ~ou 
traballu Restiluiç,1o da Jll'onwtcia lali>ta . 
-Archive·so um do cada um. dos aul.o· 
gt•aphos o communiqúo·so :t Camtit•a, romot· 
tondo·so·lho os outros. · . . 

. R4' SESSÃO EM 23 DE SETE!!nRO DE 1003 

l'rc.•tdencitt elos Sr.•, Pinh<!ÍI'O •llttcltado (Vice· 
Presidenle) o Alherto Go11çalvos (2•. SeC>'C• 
(ario) O Sr. ~· Secretario lll o viio a 

imprimir, para entrar na ordom dos tl'a· 
bnlhos, os seguintes 

PAI\ECEI\ES · 

N. 158- 1903. 

A' moia hora depois do moio·dia, abl'o-se a 
sessão a quo concot•rem os Srs. Sonaduros 
Pinheiro Machado, J, Catunda, Alberto Gon· 
calves, NU~ Pooanha, Honriquo Coutinho, 
.costa Azovedo, Justo Chm•mont, Bolfot•t Vi· 
eira., Benodlcto Loito, P1ros Fm•t·oira, No· 
gueira Paranagu:t, Nogueira Accioly, João 
Cordeiro, Forroirll Chaves, Gama o Mollo, 
Almoida Barroto, Alvaro Machado, Rosa o · · · · 
Silva, Slgismuodo Gonçalves, Mano~! Dut11'to, A proposioiio da Camara dos : Doput~dos 
B. do Mendonça s~brinbo, Olympio Campos, n,. 41, do 1002, ~utoriza a abertura do el'O· 
Coelho o Campos, Vit·•ilio Damaz:o, ltuy dtto oxtraordina.!'to do 576:334$1144 para oc
Barbosn, Cloto Nunes, Laura Sodré, Barata correr á difleronça entro o pape1-mooda o 
R.lboh•o, Thomnz Dolnno, Vaz do Moilo, Lo· a motailicn nas de~pozas foitas com o crn
pos Ohavos, Francisco GlyooJ•io, Aifrodo Jlllis, zal!or 8e~im11i" Oonsl<~nl o compra tle so
lJrb:tno do Gotm1a, .Joaquim doSonz1i, Hodri· bt•oealontts pnm o tor1Jodoh•o TmliOfJO, 
guos .• rard!m, .roarJUÍIH Mm•tinhu, Mot.oilo, 'J'cndo u Sr. Ministt•o ti<L FaY.onda ln Iili'· 
Vleen~o Mac~ad,o, Gu~t.avo .IUchar•l, Jo'ol!~po madorjuo "~tas dosprzas jtllill'am :lltoudid:IS, 
Sohmtdt, Hmc!lto Luz, .luho Frota o Rnmu'ol a Commlssao do Finança~ ~do pM•ocm• que 
Bat•collos (44). o Sonndo ;·ojoito a p!•oposiçiio. . · 
. Deixam r)o comparecer cóm c:Lnsa put•ti- llntrot:Lnl.o, si o Sona:lo rosolvor do modo 

ctpada os Srs. Constantino Nory, Jonnthas divm•so, os creditas npprovados nosto anno 
Podrosa, Pao.< do Carvalho, Manooi Bnrat.a, serão os sõguintos: . . . 
Gomes do Castt•o, AlvaJ•o Mondes, .Josll Bor
UBI'do, Podro Valho, Herculano Bandoh•a, 
Martinho Gnrcoz,Arthur ltlos,Siquoira. Um~, 
Martins Torros, Buono llrandiio, Foilcinno 
Ponnn, A. Azorodo o llt•nziiio da Luz (17). 

B' lida, posta om discuss:1o o som dobnto 
npprO\'tula :t acta da sossiio :Lntorim•, 

O 8r. l" Se•~rej;arlo dt\ cont-L rlo 
scgu into 

llXPEDIEN1'Jl 

Don.! olllcios do Mlnistm•io 1lt1 ,Jusilça e 
Nngnclos iutol'lot•rs, lln 21 .tio currnntn moz, 

· .Pnpoll 
20 ll x t ram•rll- · · · 

narios ........ 0.247:301$.158 s;4no.~ooo 
!O Supplomon· 

tnros........ 3, 41G:OO~l;030 45:000.~000 
4 Jlspoclaos , , 200:000$000 I .200:000$000 

Tolt~J.·,.,, 0.884:354$288 1.25:1:·100$000 

SaladasCommissõos,22 tle.sotombro do 1003. 
-Feliciano Pm111a, Prosidonto.-Rami>·o !lar· 
cei/os, rolatot•, - Siyi.<mundo Gonçalves, -
.r, .Toaquim rlo Sou:a, - Alva!'O MrJC/uulo.
,r, 0/imnmtl .-Rflltrrlirto T.~itc, 
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l'RO!'Oilo:•Xo DA OAÍf,\RA DOS DEPUTADOS N, 41, 
lJE I fiO~, A Qm: Sffi ltEfo'Eili': O I'AitKCim 
SUJ>itA~ ' 

O Con~I'OSSJ Nacional resolvo: 
. Arti~o unico. ~'ica o Podar Executivo nu· 

!orizado a abrir ao Ministet·io da Mn.t•ioha o 
crodito o~traordinario do 570:334$044 para 
oceorrot• :l. dilflll'onça entro a moeda-papel o 
a metrtllica nas dospczas Jbitas em 190 I com 
o cruzador lia•!iamin Conslanl, em viagem 
de instrucção de guardas-marinhas, e compt•a 
do sobt•asalontos para o torpedeiro 7'amoyo, 
sendo 52G:3:l4s644 para aquelle o 50:000$ para 
().!lto ; Cazondo'as nocossarlas opol'.Lr,iios e 1'0· 
vogadas as disposições cm conttmio. 

C11mara dos Deputados, 23 do julho do 1903. 
-U•·bano Stmtos da Cosia Armvo.-Carlos 
Au,quslo Valente de Novae,,, 1' Sccrctal'io.
Anoolo Josd ela Silva Nato, 2• Socrotat•io. 

N. !59 - 19(•3 

A Commissiio do Finanças 6 do parecl 
que o Senado rojolte u. proposição da Gamara 
dos Deputados n. 115, do 1902, que autoriza 
~ abertura do credito d3 30:000.~. snpplo 
montar tt verba n. 20 do art. 2J da lei 
n. 834, do :10 do dozembt•o do 1901, pois, so· 

· gnodo infol'mll o Sr. Ministro da Fazenda, a 
dospoza par:t'a qual m•a. solicitado o m•odito 
.i~ toi 11ttondida. · 

Si, porém, a proposição Cal' app1•o'vada, os 
creditas autot•izados pelo Senado, no col'rooto 
anno, passarão a ser : 

Pnpnl Ouro 
20 e:< t I'a.ot••li- · · 
. ' 111\l'ios .. , , fi. 247: ~0 l$3:íR H: ·100$1100 

11 ;mpplomon- · 
t~I'OS ; . , ; ~, 4.(1): UO~~mO 4:i: OU0$000 

4 ospcciao~,, 20rl:ooo$ooo 1 .200:000.~000 
------- -----

.. , 9,804:35·1$288 1.253:400$000 
Sala da; Commissõos, 22 do setembro do 

1003.-N:liciano l'cnna, P!•esidouto.- Rami••o 
llcwccllos, rolat.or.- Sioisnumdo t:ouçal~cs. 
- J. Jmtquim ele Soum.-.Til,,lo Ohmunui.
AlNn·o ftlachado.- Dancrl·:'cla Lciln, 

PRONSIÇÃO DA CAlo!~ nA !lOS llF.PU1'A !lll! N, l!G, 
Dg !UO:l, A tlVl~ SI~ 1\El'l~ltE O I'Al\ECI·:R 
SUPRA.. 

O Congt•osso N~cionall•osolvo·: 
Al'tlgo unico. Fica o Podm• E~ocutlvo 

autorizado n abt•lr ao Mlnistcl'lD dn Fazenda 
o crodl!o do 30:000,$, supplomontal' d vnrbn 
n. 21l do nt•t, 23 da lei n. 8:l4, do 30 de do· 
zombro.tlo 1001, lltzmuln nR nocn~A:tl'lnA opo· 

raçõm1 o rorog!VIn.s :v.; dl!-lpoflirõ!IS um con· 
traria. ' 

C.1nmra du.~ Depntnrlos, I de <lozemb:•n do 
1002.- Sa~Jl'O da Ol:veir·a Dia,ç, 2' Vlco·Pro· 
siflonto.- Cm·/o . .; :111!JIIstn Vnl1m!c rio Novrw,ç, 
I' Socrotru•lo,- .. I"!!Oio .To.<fl rla Silvn Neln, 
2" Seerotn.rin. 

N. 160 - 1903 

A' Commissão do Finanças Cai prosonto, 
afim do interpor parecer, a pt•opuslçiio da 
Gamara dos Deputados o. 13, do 1903, auto
rizando a auortnra do credito do 1.000:000.~, 
supplomonl~r :l. verba 17 do at•t. 23 da lei 
n. ~34, rio 30 do dozeml•ro do 1001. 

JIL tendo sido attondldas as dospozas para 
as qua~.~ m::t solicitado o credito, segundo 
inCo1•ma o St•. Minist1•o <la Fazenda, a Com· 
missão. 6_ do parecer rruo o Sonadu rrjoito a 
propostçu.o, 

·si o Senado, pOI'ém, resolver do modo con 
traria, os creditas autorizados na actuai ses· 
são'Iogislativa passal'iio o; ser : • 

29 oxtrllet•di· 
na rios •.. , 

12 su pplo· 
mentat•os .. 

·~ ospociaos. 

Pap•l Ouro 

6,247:39'1~358 8:•1008000 

4.440:002~930 45:0008000 
2:0:000$000 1.200:000$900 ------ ------

10. 804:354$288 I. 25:J: ·t00$0ÓO 
S~la das Commlssõa,, 22 do setembro de 

=:03.- Feliciano PenHa, pt•osidonto.- Ra· 
mi1•o lla1·cellos, rolatot•.- Sigismtmdo Gon .. 
çalvcs,-.T. Joaquim da Snu:a.-.1. Uhcrmonl. 
-A/Vfii'O .lfaduuln,-Rr:n~Jr/ioto J.eito, 

PfLOPOSJ~!ÃO Dj\ C:A.M.\nA TIOS llli:PUTAiiO!'i N,l3, 
hl~ lfl031 A QIJF. SF. _II!I'F.U O PARF.C~R 
RUPI~A, 

O Congros>'O Nnclonal resolvo: 
Artigo unico. Fica o Prosldonte da Rapu

blle:L autorizado a ab1•1t• o credito .de 
1.000 000$, snpplomontar ~ ve!'ua 17 do 
art. 23 da lei o. HJ4, do 30 do dezomuro 
de 100 I ; lhzondo as ncccsRarlas operações o 
l'ovogadns as dlsposiçõos om co~tml'io. 

Camat•a tios Deputados, 4 tlo jlllho do 1903, 
-1". de Paula O. Guimart1c.•, 'Prosldento.
Miwucl de JtlcHctu· Guimrm'tcs, I" Soct•ütal'iO. 
-Thowa.:: J•nmpcu 11iJztn Arcioly, 2u Socro
lat•lo. 

N. IQI-1003 

A proposlQiio n. G3, dosl.o anno, da Cn.· 
mat'tl dos Dopntntlo~, :wtut•lzlt o GovN'IIO a 
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ILlll'il' ~o Miolstm•io da. Fa.zondt~ o c1•edito do 
16:758$, supploniont u· á VOI'ba. 0' ·do art. 23 
da.loi n. 834, do :!0 d~ dozolllbro do 1901. 
Esse credito foi solicitado ao Con~rrcsso p3lo 
Podar Executivo, om mensagem do 20 do 
agosto do 1902, . · . 

Acantocondo, porém, que Jião tendo sido 
votado om tempo, utilizoit-so o Poder Ex· 
ocutivo da autoi•ização d:t citada lei o, por 
decreto o. 4.709, do 2·1 do março do 1903, 
aiJI'iu pela ta.holla. B o nccossa.I•io credito. 
Assim, torna.·so d!spensa.vol a referida. pl'O· 
posição que a Commissão do Finanças do Se· 
nado aconsolha soja rojoitnda, 
· SI, no omtanto,o Senado resolvei' approvnr 

a propos.ção, serão os seguintes OJ creditas 
aatorizados no presento anno: 

P•p•l Ouro 
:19 Extraordi-

narios... 6.2l7:301$35B 
13 Suppio-

montaros • 4.4U3:720$9:l0 
4 Espcciaol. 200:000.$000 

8:400$000 

45 :'000.$000 
1.200:000$000 

10.911:112$288 1.253:400$000 
Saia. das Commissõos, 22 do setembro do 

1003,-Peliciano PentJa, PI•osidonte.-Alvaro 
illacliado, rebtor.- Rami•·o Barcel/os,-Be
"'tliclo Laite,- Sigismundo Gonçalves,- J, 
Joaq1<im de Souza,-Juslo Cl>e>·monl, . 

. PROPOSIÇÃO VA CAUAUA DOS DI~PUTADOS N, 53, 
DI~ 1903, /1. QUI~ SE nl~l'lllt! O PARF.OF.Jt 
!UrRA, 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu· 

b iica autorizado a abJ•ir no Ministorio da 
F'nzendn o cro.iitO de 16:758$, sapplemontar 
11. verba 9• do art. 23 da lo! n. 834, do 30 de 
dCJzembro de 1901, fuzondo as necessat•ias 
o}lornçõo.; o revogadas as disposições om con· 
t:.·ario. 

Ca.mara dos Deputados, 22 de julho do 1903, 
-Jo'. de Paula O, Guimm·iros, Prosidento.
!t'anue& de Alenca•· Guimm·lr~•. I• SocJ•otario, 
-Thoma: Pompeu Pi11lo Aceioly, 2' se~ro· 
tllrio, 

N, 102-1003 

A Commissno do Finanças, oxaminantlo a 
woposiç[o da'Camara dos Deputados n, 102, 
de 1903, quo concedo 1\ Sociodado Protectora 
diL lnf~noia DesvLtlida. da Fortaleza, no U:.;
!o.do du CoaJ·II, o liSO do proprio nacional 
q11o serviu do deposito do ltl'tigos bolllcos, 
n~l1a quo, d vista do quo dispõe n Constl
ttJiçiio cm rolnçiio aos proprios nucion~os 

não nocOSS1Lrios ao sot•viço da· União, não 
devo sot• adoptada a propos•çiio, t:1i qual 
voiu da Camarn. Si, do l'ac:.o, a União dei
xou do utili~:Lr o pmclio que sorviu do dnpo
sito cio ai'tigos bcliicos o ·não o applica 11 
outl'o mister, o regular a passai-o ao domi
nlo do Estado, quo lho da.r!L o destino convo
nionto. Assim ponsando, a · Commissão d'o 
Finanças aconselha a.. adopção do seguinte. 
suM!tutlvo : 

PI\OIEOTO N, 25 - l 903 • 

O Congresso Nncionaii•osolvo· : 
Arl. 1. • Fica transferido ao Estadp ·do 

Co:trâ, nos termos da disposição constim, 
clonai o dominio do prcdio quo •. na .oidado 
da Fortaloza, so:•viu para doposito.do artigos 
boilicos. 

Al't. 2.• Rovogam-so as . disposiçõos om 
contrario. 
· Sala das Commis.;õos 22 do .sctcmlJro do 

1903, - Fe!icia~o Penna, PI•osidcnto, -Ra· 
mi1•o Barccllos, Relator.- Bonediclo Leite. 
-Alvaro Maeltado.- Siyismundo Gonçalves, 
-J. JO(Igtcim de' Sou~a.-Justo Cile>·mont~ 

PROPOSIÇÃO DA CAMAR/I.IKIS DEPUTADOS N. 102, 
'D~ 19U3, A QUE SE REFERE _O P4REOER .• 
SUPRA, 

O Congresso Nacional docJ•ota: 
Art. 1. • Fica concedido ú. Socicdndo.Pro· 

toctora da 11\fa.ncia. Desvalida," da· Fort:tloza, 
no Estado do Coará, para manutenção das 
suas aulas o ~os respectivos: cursos, o uso do 
proprio nnciunal que serviu outr'ora de do· 
posi to do ai' tigo. beliicos, · · . . 

Paragi•apho uníco, Esta concessão se tor· 
nar!L olfoctiva desde j!L o durará omquanto 
existir 11 mencionada associação com seus tlns 
nctuaes. 

Al't. 3. • Rovogam-so as disposições om 
oontraJ•io. 

Camara dos Deputado~, I: do setombi•ó. dó 
i903.-F. do 'Paula O, Gwmar/181, Presidente, 
-Manoel' do Alencm· Guima>'<Tes, I• Soare· 
tarlo,.....:J, B. · Wande>·ley ·do Nendânc-a, 3• 
Secretario, servindo do 2•, 

N. 103- 1003 .. 

Bxaminnndo a proposição da Camarn dos 
Deputados u, 107, tlo 1903, quo mandaubrlr 
o nocessariu credito par11 a impl'oss[o gra· 
tuitn, . na ltnprensn Nacional, da Revista do 
Club do llngonb u•iu, acha 11 Commissão do 
Finanoas"que o ,determinado na proposição 
não ~ó so, afl'asta. por completo dos llns plll'll 
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que foi arcada aquclla Instituição, como tam· 
bem concorro.para ainda mais dosoquillbi'ar-
lho q orçamento. . 

Do mais, não deixa do s~r cousa cgtraoha 
quo.todo o serviço publ!co, Jilito pela Im· 
prensa Nacional, lho soja pago pelas raspo· 
ctivas repartições o quo o particular alll so 
oJfectuo gratuitamente. 
. Gratuitamente. e, . no caso, uma figura do 
rhotoi•ica, porque o trabalho ~ pago aus 
operarias IIOlo Thosouro Nacional, isco a, é 
feito á cusb do Imposto pago por todos os 
contribuin cos da ronda nacional. 

O deficit da. Imprensa Nacional cresce do 
oxerclcio a cxorcicio o não parece conve· 
niento augmontal;o ainda com mais osto 
o nus. 

A Commissão do Finanças é do plrccor que 
a proposição· não soja approvada. 

Saia das . Commissõos, 22 do setembro 
1003.-Fcliciana Pcnna, presidonto.-Ramiro 
Darcellas, t•elator .- Benedicto Leite .-Sigis· 
mundo Gonçalves.- J, Joaquim da Sou:a,
Justo Ohermant ,-Alval'o Machada. 

PIIOPilliQÃO DA CA~ÍARA DOS DEPU1'ADOS N. 107, 
DE . 1003, A QUE SE RE~'ERE. O l'AitECER 
SUPRA 

· O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. O Governo abrirá o credito 

nocesslrio para. mandar fazot•, gratuitamente, 
a impressão da • Revis•.a » do Ciub do Enge
nharia,' na Imprensa Nacional; revogadas 
as dhiposlçõos em contrario. 
· Camlra dos Deputados, 3 do setembro do 

1003,;_ F. d~ Paula O. Guimartres, pt•esi
donto.-Mallocl de Aleucm· Guimartres, Jo SO· 
crotat•io.:- Tlipma: Pompeu Pinto Accioly, 
2° SCCI'Ctario, . 

N. IG4- 1903 

A' Co~nitssã~ do Finanças foi presento a 
proposição n. JOS, do 1003, da Gamara dos 
Deputados; dispondo que o Governo abt•h•á o 
nccossarlo CI'Cdito para a improssiio gratuita., 
na Imprensa. Nacional, da .kevista da Sooio· 
dado do Medicina o Cirurgia. 

E' do conhecimento do Senado o fJIIanto, 
do anno a anno, so tem vindo :I volumando 
os de{ieits desta omproza, custeada paio Tho· 
sout•o Nacional. Si fosso olla um ostabolocl· 
monto pal'ticular, jii teria lia muito Jilchado 
as suas portos, á mingua do t•ocursos ; no 
cm tanto, continua a ser: m~ntida II custa do 
contribuinte, cvmo si fosso um .appnrollto 
indisponsavol da nossa administi•uçiiu pu· 
bllcu.. A pt•oposição da Camara vom aggi·a.
''111' ainda mais 11 Ritna.ção da Imprensa Nu· 

clonai, determinando a Impressão gt•atúita 
da Revista da Sucicllado do Medicina o Clrnr
gia. A Com missão do Finança~ não do;cooheco 
os moi·itos desta sociedade, mas nflo acha 
justo que ao faça. pozar sobro a massa gera· 
dos contribuintes o encargo a malsdo satis
fazer t\ publicação da Revista que a dita asl 
sociaçiio tem mantido att! agor~ á custa do 
seus recursos propt•ios. Por tal molivo, 6 de 
parecm• que o Senado rejeito a proposição. 

Sala das Commissõcs, 22 do sotcmLro do 
1903. - Feliciano Pe1111a, Prosidon&o.-Ra· 
mi>'O BarccUas,. relator.-Sigisnwndo Gon• 
çalves.-J. Joaquim de Scu;a.-Ju$tO Cher· 
mallt.-Alvaro Macliada.-Belledicla Leite. 

PROPOSIÇÃO DA CA!>IARA DOS DEPUTADOS N. 108, 
DB IOOJ, A QUE S~ REPERB O PAMCElt 
SUPRA.' 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. O Governo abrirá o credito 

nocossario pat·a mandat• fazer gt•atuitamonto 
a impressão da Revi;ta da Sociedade de Mo· 
dicina o Cirurgia na Impronsl Nacional ; 
revogadas as disposições om contrat•io. 

Camara dos Deputados, 3 do setembro do 
190a.- F. de Paula O. Guimaraes, Presi· 
dento.-Manoel de ,[lencaJ' Guimaraes, i' Se· 
crotario.- Thoma; Pompeu Pi»ta Accialy, 
2' Secretario; 

N. 165 - 1003 

A proposição n. 115, do 1903, da Camara 
dos Deputados, releva ao ex-Deputado pelo 
Diatricto Federal José Augusto Vinhaos a. 
prescripÇão em qu3 incorreram os seus subsi· 
di os do il do agosto ·a 25 do setembro de 
1893, atlm do llte serem pagos. 

Os precedentes legislativos são no sentido 
da proposição, que, por isso, a Commtssão 
pensa·dever sor approvada. 

A proposição da C<lmara dos. Deputados, 
porém, é incompleta por que niio autoriza 
a aboi·tura do crodito noccssario pat•a a sua. 
olf~ctlvidado, pelo que a Commlssiio de FI· 
nanças ollilroce a scgnlntg 

E.l!ENDA 

Ao art. 1.' Accresccnto·se : .:.. ·abrindo-so 
para isso o nocossarlo credito. 

Sai<l dos Commfss1ios, 22 do setembro do 
1903 ·-:-Jii:/lciana Ponna, PI'Csidonto.-Sigi•·· 
mundo Gonçalves, rol:ttor. - Rami1·o Barcel• 
las .-Alua>·o Mtwliada.-Jifsto Chorm011t, -J, 
Jaa1•1im de Sotlsa, 

I 
' 



ANNAllS DO SENADO 

PRDI'OolÇÃO DA CAMAltA DOS llNPUl'ADOS, 
N. 115, DI> 1003, A QUE SE RE~'t~cm O 
I'ARt~Cim SUI'UA, 

sldcntc.- Manocl rlo Ato•tcar Guimttl'ffes, i' 
Sect'otario.- .r. O, lVrmdm•/tJy rle)landOIIl'"• 
3' Secrot:u·io, servindo do 2'. 

O CongJ•csso N~cionalrosolvo: N. 167-1003 

A1•t. I.•E' J'ulovadn, ao ox·Dupul.ltlo pelo A proposição n. 110, dosto auno, :iutot•iza 
Dlslt•lcto Fotloral Jostl Angmto Vinhaes a 0 l't·csidonto d;~ Ropublica a abrir o.o ~!inis· 
pre:;cripçii" om que incot•reram seus subsi· l.orio da Gnot•t•a 0 erudito do 32:1:000$, sup
dios, do Jl do agosto a 25 do setembro de Jllomonlar áconsignação 3~·-Tmnsporte do 

.1803, afim do lho ~orom pagos. t · 1 1 
Art. 2.• Rovogam·so as disposieõos cm tropas- da rubrica 15 - Ma crm - c o 

I ' art. 10 d11 lo i n. 957, de 30 do' dozombro 
contmr o, do 1002. 

Camara dos Deputados, 9 do setembro do Esse cretli!o foi solicitado poi' monsagom 
1!103.-F. do Paula O, G~timal'<ics, PI•os[. do 12 do agosto ultimo, il rtnal acomp,.nba a 
tlonto. - Uauocl r/c Aloucai' Gllilll<fl'flos, !, expo~ir;iio que sobro o assumpto Joz o Mi· 
SoCl'ctal'io.- J. B. Wimdm·lmJ úo .llonrhmr" nistt•o dtL Guorra ao choCo do Estado, 
:Ju Secretario, servindo da 2°.' nossa nxpo~h;fto consta que cnm o Sl!l'\~iço 

tlu tra.n~porto do l,t•opa.s, para o qual. con· 
signa o ur~amonto ngonte .:• quantca dtJ 
010:000~, .i1 estão applicados 803:000$122 
9 que J ainda preciso pal'tL despoz.as. eom 
o mesmo sot•vlço attl o fim do exorctclO um 
credito st!pplomont:~~• do 323:000$, sendo quo 
jd. oxistom agnardanilo o respectivo pa
gamento contas do Lloyd,c no valor do 

N. i66- HI03 

A proposiçiio n. !16, de lü03, d~ Camara 
dos Dopul.ados, autoJ'iZtL o Prasidouto da Ro· 
publica IL contar 11. .Joaqu;m ;\lvos Carnch•o, 
conservador tio gabinoto do opoJ•açõcs o 
app.uolhos da Faculdade do Modicma do Rio 
do Janeiro, para os olftJitos da aposontadoJ•ia, 
o tempo !J.UO sm•viu na exercito. 
.Se~undo a fd do officio, o suppiicantonasccu· 

om 1820, pelo quo tom 7-1 aunos do id~do, o 
teve baixa elo serviço do exercito, por inva· 
iidoz em 1854, declaJ•ando a inspecção do 
saudc quo ollo soii'I'ia do tuborculos pul· 
monuros. · 

A Commis;[o do Finanças considerando 
seJ'Viço publico rolovanto o das aJ•mas, prln· 
cipa!mento do campanha, não so oppõo 1 
p roposi~lio. 

S11la tias Commissõos, 22 do setembro do 
1003 .- Fdiciano Pen""• Presidente.- Si ui•· 
tntmt/o Gonçalves, rolatoJ•.-Alvaro Macllarlo, 

· --.Tusto Ollmnont.- .!,. Joaquim de Sou;a, 
- Rmniro Bal'aeltos. _ 

PROPOSIÇ10 DA CÚ!ARA DOS DEPUTADOS, 
N. J!G, DI~ 1003, A QUE S~ REI'EHI~ o 
l'A.ItECER SUPRA 

O Congl•osso Nacional rosol vo.: 
Art. 1.' Fica o Prosidonto tia Ropublic~ 

autoJ•izndo a contar a Joaquim Alvos Cat·
nolt•o, consoJ•vndor do gabinoto do oporaçõo.i 
o npparolhos ria Faculdadn rln ModicintL do 
ltiu d~ .JMciro, pam os oll'oitos tia aposont.a. 
tio ria, o tom pu om q no sorviu no oxorclto 
fazendo a campanha do Uruguay, 
· Art. 2.• Rol'ogam·so as t!lsposiçõos om 
coutmrio. · 

C:unat'<l dos Deputados, D do sotombJ•u do 
1~03.- F. riu Pauta O. Guimw·ff•s, Presi· 

130:000$000. . . 
E' esta a noh da Direcção Gorai do Conta• 

bilidado da Guort•a, apresentada pelo rospo· 
clivo chofo ao Ministro, o quo servo de bas.o 
1t oxposiç.ío com que este justillca a nccosst· 
dado do crndito : . . . 

< Mlnistorio dtL Guort•a-§ 15-Matorial -
N. 32 - TmnsJlOl'to do ti'Opls, c~rgas o lla
gagens, comodorias do cmbarq uo, oscaloros 
nos Estados, acquisiçilo o concerto do ·em
barcações, combustiveis, inclusivo o holo
photo do Santa Cruz o matorial do tmnspor· 
tos maritimos, destinados :!0:000$ pa1•a mo· 
lhorar u.s comodoJ•ias dos olficlaos wlorioros 
do oxorcito quando ombat•cados cm paquot1s, 

Loi n. 957, 
do 30 do 
dozomb I' o 
art. 16 ... 

Distrlbulciio 
do credito· 
1is Dologa· 
elas dos 
Estados ... · 

Pagu poltl 
Thosou r o 
Fo do r' :li 
att! 30 do 
julho ..... 

Contai d o 
Lloyd Bt•tL· 
ziloil'O OX· 

o lO: 000$000 

ií3·1 :i (jfi.';Q(II) . . 

268:250$12~ 

)~ 

' 
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is tontos 
nesta Oiro· 
eção p11ra 
processo o 
pagamen .. 
to t I I fI I 0 O 

A despender 
com os SOL'· 
viç,os .r1ci· 
mu. ospcci· 
ficados até 
o encerra· 
monto do 
oxcvcieio .. 

130:000~000 

U33:000$122 

300:000$0ú0 1.233$000.~122 

323:000$122 
Ern 31 uç ·julho do 1003. - O i" olllci:tl• 

Alfi•cdo Rrucslo de Souza.» 

A' vista do exposto, ~ a Commlsdiio de Fi· 
nanças do parecer quo s~ja a proposição 
approvada; 

Autorizado este · Cl'edito, o Senado torá 
approvado no corrente anno os seguintes: 

29 Extraordl· 
n~rios .... 

· J.l Supplo· 
montares .. 

4 Especiaes .. 

Totu.l ..... ·:, 

Papel Ouro 

,0.2•17 :301$358 8:400$000 

. 4.78G:720$a30 45:000.~000 
200:000$000 1.200:000.$000 -- --------

1 !.234: 11~$288 I.25a:400$000 

N. IG8- 1003 

A' Commis;ão 1lo 1'1nanças M pt•cHonl.o ~ 
11roposiçiLo n. 33, do col·ronl.o anno, da t:u.
mara dos Dopui,fidos, quo autm•iz<~ o Pr.1· 
sidont:o da Ropublic:~ a abrir ao Ministorio 
!l:t Fazond:•, o credito oxtrao:·dinario do 
8•1:755$170 pa1•a execução de sentcnç L pas· 
sadiL cm julgado om favor do capitão Josú 
Fot•roira dos Santos. 

A proposição votu ao Sanado acompanhad:t 
do um procatorio dirigido ao ~linistro da 
Fazenda o expedido pelo juiz fedurai da 
<ocçüo do Estado do P:tr:tná. 

Consta do;su docuruout.o que o Ctt]!it1o Josó 
1'erreira dos Santos propoz ~on tra a Fuzcoda 
Nacional uma acção p:u·a iodomniza,;iío do 
prejuízos no valot• de ~:J: IUO$ o seus juros, 
allegam.lo que os geuct'al!s llodt•igues Lima o 
Pinheiro Machado, nu eomruando das forças 
<JUO rcpolilram os reroltosos 1!0 Paraná, ar· 
rebanharam na fazenda<la «Ct•uz» 136 bestas, 
193 cttval!os c 385 oguas, de pt•opt•iedade do 
autor, c que tacs tmimaes. paios pt•oçus cor· 
t•ontos no. ~poca (189·1), pot•tllzem a qulntia 
pedida. 

Na fót•ma de censurava! costumo, todas a~ 
vezes que se traia dos milis legitimas intc· 
ressoa da Fazenda Nacional, o sou represen· 
tanto rc>ponsavei deixa. corroi' a acção quasi 
que á revelia, não encontra. argumentos 
para oppor ao podido tio indcmniza,;ilo de 
pt•ejuizos não provados, quando ó notol'io om 
todo o Paran~ quo itlonticos projuizos causou 
o aulm•, porque no tempo fazta parte dos 
bandos revulto.;os que Jlilhttram as lazondas 
o proprim!adns dos que não os acampa· 
nharnm, o at'l'obanharam 01 gados nollas 
existentes. 

Saiu. das Commi:lSõos, 22 do setembro de 
1''0~.-Fcliciano Ponna, presidenta- Bene
dielo Leite, ro!atot•.-Ramiro Barcellos,
Sigismundo Gonçaluas.-J. Joaquim do Sou:a, 
-J, 0/&cl'>ilOIII,-Alum·o Machado, 

A primeira sentença passou om julgado 
por to11 siuo considerada a sua appollacão 
como apresentada fóra do prazo marcado ; 

Pl\OPOSIÇÃO Do\ C.UfARA DOS DEPUTADOS, não obstante, O ar\. 77 do Regimento. do 
N. 119, DE ID03, A QUB SE REFERE o Supt•cmo Trllmnal Federal (quo reproduziu 
l'AREOER surnA o di~po,to no~ 3• do a1•t. 17 dil. loi n. 2.0:!3, 

tlc 1871), dotm•mina que não ficam proju· 
O Congresso Nacional resolvo : clicados os l'octusos quanlio, por falta ou 

.àmls>:tQ tios empregados do ,juizo, não ti· 
At•t. 1.' Flctl o Presldcnto da Republica vot·om 1oguimcnto 0 apro&ontaçiio no Tt•i· 

autorizado 11 abt•ir no Mlnistorlo da Ouol't'a buun! dentro tio prazo Ioga!, dovondo,po:ém, 
o et•etlilo de 323;000$, supplnmontar à consi· 801• decretada n rosponsltbilldade do func· 
gnar,üo :!2•-Tt•ausporte do tl•opas-tla t•ubri· clonaria que houver dado causa tl domam. 
c:t 15•-Materlal-do art.l6 do. lei n.O:i7, de Foi tal a nogligoncitt do ·funccionario I'OS· 
:!6 de dO'lOnJbt•o de 1002. poasavol pela uelilsa da Fazenda Publica que 
- Art, 2.• Revogam-se as disposições om deixou osgotar·se aquollo pt·ilzo, quo 6dc seis 
contmt•io. · ' mozes, confot•mc mat•cn o art. 3·13 do deoroto 

Camnm dos Deputados, 10 de setembro de n. 848, do li do ou&ubt·o de 1890, descui· 
1003.-Jo'. do Paula O. Guimaraes, Prcsi- dando-se durante osso longo pcrlodo do 
donto.-.lla>wol do Alot1ca1' Guimai'<To.<, !• So· tempo- do fazet• .segui!• p:u·a o tt•fbnnal o 
crotarlo.-J. B. Wandcrloy do Jllc>tdonça, rocttrso,que só foi apresentado com n domo!'~ 

. 3' Socrctario, servindo tlc 2', tlo quatro ~las. 

. I 
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A.Fazonda Publica ficou sem tlofosa por om oxocuçii.o do sentença passil•la cm julgado 
ovitlonto negligencia do sott procnratlot•, o si om favor do capitão Jostl.Forrolra dos Slntos, 
nii.o Jusso tio facto entro n'ó, uma burla a fazendo as necossarlas opora~•ões; revogadas 
rosponsabllidado dos funcclonal'los quo não as disposições om contrario. · 
cu m~rom os seus dovores, o Tltt•suuro Naciu· camnt•t dos Doputallos, 16 do julho do 
na.! não SJt•ia obt·igado a pagar ind01nnlza- 1903.-F. elo Paula O. Guima>·dos, Presidente. 
çõcs illcgitimas, como a presento. -Mauoel de Alencar Guimar<Tes, I• Soct•e· 

O pro~ut•ado•• da Fazenda deixou expirar ta. 1 7'1 p 1' · A · l o s 
· opt•azuJ.,galparaoJTorcolmontodoombargos, r o.- toma~ ampcu mta ccw y, ~· C• 

deixou a causa ser avaliada pot• mais do cretario. . . 
· do brv do sm valot• real,· o a~ora o Tlwsout•o 
Federal tom do pagar, al~m do capital liqui
dado na sontonça, as custas · cotldas na pri· 
moit•a o srgunda instancia, as custas accro· 
scidas na llqutdação e os jut•os do 6 "f, sobro 
aquollo capital, contados da data da liqui-
dação. · 

Já a Ord. I. I• tit. 48 §§ JD o 17, nos 
tompo> coloniaes, o o decreto n. 160, rlo 9 do 
maio do 1842, art. 27, no Imporlo, respon· 
sabilizavam á Fuzenda Nacional pelos pro· 
juizos que lhes causem os seus procutadores. 
E' uma vergonha que esso prccoito Ioga!, 
sabiamonto ropt•oduzidu no art.50 do decreto 
n. 3,081, do 5 do novembro do 1803, não so 
torno eJfectivo sob a Republica. . 

A Commissão do Finanças, á- vista do ex
posto, embora convencida do quo a Fazenda 
Nacional foi condomnada a pagar uma in· 
domnização indovi~a. mas reconhecendo que 
pOl' culpa do sou proourldur não lhe t•o;ta 
mais roourso na acção que lho foi proposta, 
é do parecer que o Sonado upprovo a pl'Opo· 
siçíio quo volu da Gamara dos Uoputados. 

Si o Senado assim resolver, o> croultos 
·autorizados neste anno passarão a ser os se 
gulntos: 

Pnpol Ouro 
30E:draordi-

N. 160- 1003 

Propõo o pl'ojocto n. 14, deste anno, que 
fiqno su;pàns:1 a ptatica do identificação dos 
individuas reclusos á Casa do Dotonçiio, atá 
quo o Congresso legisle sobre a m~torJa. 

A suspensão do uma loi ou de um regula· 
moo ~o. provisoriamente, á . medida quo só . 
póde ser aconselhada quando á preciso at.ton
dor a um reclamo gorai em nome do bom 
publico, ou do intoresse social. Está o;u pe
rigo a ordem publica, a Pl'OJll'iodade. 11 vtdo. 
e a liberdade dos habitantes desta cidade com 
a identiücar..ão anthropomotrlca praticado. 
na. Casa do Detenção, para que, antes de lo· 
gislat• o Congresso sobre a matoria, auto· 
riso 11 sua susponsão I 
Absulutamon~o não. O projecto foi apre

sentado sob a improssã~. causa~a ao sou au· 
tor pelo que so lho atlgut•ou·um vexame. ox
tt•aordinario v. pessoa ue sua amis~de. 

O sontimont~lismo, porém, á máo conso
lheit•o na confecção das lois, quo devem sor 
o pt•oducto da razão calma, tendo como ideal 

nn.rios .... , 
14 Supplo· 

montare•. 
4 llspoclilcs .. 

6.332:146$528 

o b3m publico. A identificação anthropo
mcn•ica não é um~ pena; niio é, tambem, 
um attonta.do á libordade; é .um conjuncto de 
medidas do corpo do individuo para, 11 qual
quer tempo, apurar-se tlohnonte a sua identi-

8:400$000 dade. E' um vexamo, si o quizerom,·-mas é 
um pt•ocosso tão legitimo do invostigaQiio da 

4.786:720.~030 45:0l0$000 Jdentidauo, como é a doclarill',.ão do nome, 
200:000$000 1.200:000,$(100 idado, filiação, naturalidade, etc. 

------ ------ Porque considerar a photographta e a 
Tutal •. , 11.318:807$458 1.253:400$000 monsut•açiio do corpo do accusado um atton· 

. _ ,, tado contra a llbertlado, quando o facto do 
Sala dns .C?mmissues, -- do se tombt•o do o,tar proso á uma coacção :llibordndo, como 

1~03.-Fct•c•a"o Pmm~,.Jlrosldonto.- Ju.,to é o do assentar sobre o banco dos rt1os, dan· 
Vlicrm,onr, rolatoJ•.-S•g.,mundo Gouça/.vos •. - do-so om ospeotnculo a.quantos queiram as
lleiiCdoolo Le~I•.-AI~aro Macltado,-Ramii'O sistir ao' sou ju!g.monto I A idontrftcação t! 
Bat·~eJ/os,-J, Joaqu•m de Souza (poJa con· um s~stema por nós inventado·? Não, olla 
olusao). . tom sido succossivamonto ndoptada cm toda 

a parto, como medida neccssarta para, a todo 
N{.Ol'OSIÇÃO D,\. ÇAMAI\A DOS Dl~PU'l'APOS N. 33, o tempo, voriftoar•BO a idontidado, pot•quo, 

DE 1~03; A Qur. sm ttE~'IttE o PAI\EOEI\ assim como osl4 no 'intoresso dos criminosos 
surnA. ncgat•om os seus crimes e esconderem os sous 

O Congresso Naolonalrosolvo: 
At•tigo unico. Fica o Prositlonte ela Ropu

lill<ltl autol'JZado n abril• ao Mlnistorlo da Fa; 
zunua a ct•odlto oxtt•aordln•Lrio do 84:755$170 

antocodontos, catA no lntot•osso da jus· 
tiça conhocor perfeitamonte quem ·e o ln· 
divltluo que poranto olla comparece. E' 
uru vexamo mostrlll' o cot·po, mas não 
ê mostr•a1• a alma, mo5tt•al' a vida o~q 
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tOilos os seu> pormenores o vel-a contada 
, na imprensa o espalhada púr milhares de 

leitores, bastando, multas vezes, o .nome o 
a -t!iiii.Qão para · lançar a deshonra sob1•e uma 
famil1:1 honesta e laboriosa! Mas, o oste é 
o •rando ar•umento: < quando so trata- do 
certos crimes do momento, .que não doshon· 
raro, tl 'Yot•gonhoso deixar o ac.cu;ado a 
sua pb.oto;:rajlhia na mesma g~lorm o~ quo 
cst:io assassinos o ladrõe; da pewr ospecw » ? 
Pura rethorica sentimental: 1', po1•quo a 

. photogl':tphia não ostá exposta, tl um d~
oumento secrJto; 2", porque na proprm 
ficha, em quo ella está collocada, fi~ut·a, 
tamhom, a natureza ou especio do cr1me e 

· o -ro;nit~do do julgamento; 3', porque da 
ficha anthropomett•ica não so póde tirar 
certidão, ao passo que da prisão qualquer 
póde tirai-a. · 

Ha cri mos que não degradam, antes oxal· 
tam como os que siio commottidos na defoila 
da honra.; portanto, conclue-se, tl preciso 

_ para este> abril• uma oxcopçiio. 
E' impassivo!. Como sabor, qu~ndo o in· 

dividuo ~ preso, que so t1•at:1 do um desses 
. c1•imes! Só-o julga monto poderá dizer,e nesse 
c.tso -a ficha coilada á photugrapbia attostará 
a ospocie do crime, que, cm Lgar de aviltar, 
exaltal'á o accusado. E quem pédo garantir 
que o indh·iduo que pr~ticou um cril)lO om 
defesa da sua · holll'a nao · voltará maiS po· 
rnnto a justiça por crimes de outra ospccio 1 

·Si não·yoJ~at• •. :quai a deshont•a paM elio e 
sua· familin·si da ficha, que lhe gu .. rda o ro· 
lt•ato consta o. sou crime o do processo 
const~ a sua absolvição 1 · 
. DJ expostoovidcneia-so que, e.m vez de 

decrehr ·o Cong1•esso que soj:1 suspensa a 
. pr.ltica da idont.tlcação dos rc~lusos 1!. Casa 

de· DJlOnção. devo· seL' --e lia oh.Jcct; do um 
projoct.o que provoque a attcnção do Poder 
Legislativo, ou para manter aquolia pra_tica 
ou pa1•a suJlprimii·a completamente. . 
· . S1 a ordem publica o o !nterosse oocia~ não 
estão impundu como mo~Jda de ~alvaçno o 
projocto n.-14,. ponsa a Commissao do Jus· 
tiça e Legislação que elio devo s Jl' rojoitado. 

Sala das Commissile;, 22 de setombt•o do 
1003 -.7. L, (Joelha e Oam)las. - .'úul'tinho 
Gm·c~:, roiator.-Josv M •. Metello,-A. P. 

· Nogueira Accioly.-Thoma: Delfina. · 
: . . 

PR01F.OTO DO Sl,NADO N. 14, DK 1003, A QUE 
RF..'ERE O. rA.l\ECER SUPRA 

O Cong1•osso Nacional resolvo: 
. Art. 1.' Fica des.io j~ suspons~ a pratica 

da idontificaciio dos indil·iduos t•oclusos á 
·casa do Dotoncão até que, tomando o Con· 
grosso conhecimento da mataria, sobro oiia 
legislo. 

StmaUo Y. U 

Art. 2.' Revogam-se as disposições om 
contrario. . 
· Sai~ das sessões, 25 do julho de !003.-

C. Durata Ribci!'O, . 

O Sr. Olympio Campos.(')
S1•. Presidente, por estar tomada hontem 
a hot•a do oxpcdtonte, não pudo cumpri!• um 
dovor, que ora mo faz tom<Lr a palavJ•a, pat•a 
dofondm· o ex-governador do l!:smdo do Ser· 
gipc do uma inJustiça commctti.!a- poJ• um 
orgão de publicidade desta Capital, O Pai;, 
no seu editorial de hontom. 

A injustiça a que mo refi1•o const~ de con• 
coitos emittido~ pelo então governador de 
Sergipe, na mensagem dirigida á assomhl~a 
logJslativa, ha troa annos. em 7 de setembro 
de 1900. 

Devo explicar ao Senado o motivo por qul 
trago para aqui esta discussão. 

Na ultima metade da sessão do anno p:~s
sado-o. isto consta dos Annacs do Senado
foram lidos trechos dessa monsagem, que 
pensei que ·não sobrevivesse tanto tempo, 
trechos .trunca(!os que deram a alguns ,ior· 
naes desta Capital, inclusivo O Pai;, o cn· 
sejo do fazerem referencias pJuco justas ao 
govcr01dor dáquelio Estado ; o, como ainda 
agora se ropetem essas rofot•oncias, entendo 
que não devem mais continuar flgurau~o nos 
,[nnacs do S0mldo, som a defesa prec1sa, os 
trechos truncados, que foram citados o anno 
passado, o ospJro que O Pai:, ou qualquer 
JornM· que, porventura, tenha feito OÚJ'a 
com aquelles trechos, conhocendo agora, 
fundamentalmente, o que di!se o governador 
do Set•gip~. não mais reproduza aquciia in· 
justiça . 

Dada- os ta explicação do motivo por que 
trago para aqui esta questão, que eu podia 
liquidar h\ mesmo pola imprensa, ·si onton· 
desse que devia fazei-o, repoL'to·me ainda 
a O Pai:, a uma primeira accusação, porque 
não é esta a pt•imoirn voz que esse jornal so 
J'ofm•o ao ox-govornalor de Sel'gipe. 

Ha uns.tres mezos, mais ou menos, O Pai:, 
fallando da revisão da Constituição de 24 de 
fevm•oiro, disso que hou1•e um governador 
que falsificou a Constituição do seu Estado 
para arranjar um p1•ocosso contra o vice
presidonte do mesmo Estado, 

Eu comprehondi a 1\llusiio o deixoi-a passar. 
porque não declinam o nomD do Estado; 
agora, porém, que so faz uma segunda 
aocusação, não doyo mais gu~rdar silencio. 

A primeh•n accusaçüo d'O Pai:, quanto á 
falsillaacão do texto const.!tucional, p11rece 
quo foi bebida em um trcobo da contestação 
apJ•osentadtl este nnno :L Camnra, por occa-

(·) E11tu di·cu:·~a :::1l fol r~,·:~ h rolo orador • . 
:'ii 

. ' .,l 

.. 
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sliio da verificação do podoros dos Dopnt~dos 
do Sorgipo: 

Vou lel' o que tlisso a Commiisiio do 
Podm•es sobro esstL aJ•guição,. 

«Pa~•a corroborar essa allognção, diz a 
Comm bsão, o «contestan to c i ta como factos 
Pl'lncipaos os soguintos : 

« 1°, eto ... 
2', to1• tiido fu.lsiflcado um dos a..-tlgos da 

loi cou;titucional do !O do outubro de 1001, 
P<~l'a o IIm do SOl' processado o vico-prusi· 
d.on te do Estado. > · 

A mosma CommiiiSão, ·porém, assim ro-
SJlondo: . . 

< O 2' ft~cto só podoria ser verificado 11 
;·ista do nutogl'tLpho. Tr,Lta-se do art, 15 da 
reforma constitucional, quo manda t~ppllcaJ' 
a.o viee·prosidonto do Esrado o df.ipusto nos 
tl.l'ts. 34 o :J6 (segundo a ,justifica~iio foi ta no 
jornal olficia.l) ou 3-l a 36 (volumo citado) da 
C:onstltuiQão, aindn. mosmo não ostando no 
gavor•noJo Estado. A protondidt~ J',,Jsíficação, 
pois, es~L n~ substituição de urn c pu r um a, 

· comprolwndido nesta llypothoso o ar·t. 35. 

Nesses at•tigos da Constituição so detor· 
!Dlna o triuun~l para ju!;.:ameuto do prosi· 
dente e vlco-pr<'Sitlente, nos ct•imes commuos 
o í]O t•esponsabilid11do (art. 3·1), dolluom-so os 
cr!IDOS do l'OSJlOnsabilidado (art, 35), o so do· 
\cr•mina a rospectiYa pena (art. 30). 

Pondo-se do paJ•Lo a ot•iglnalirlado do poder 
o 'V!co·)lrcsidento praticar taos ct•imos som 
ostnr no excrcioio do ;.:uverno, ó !'orça coo· 
fessm• que o m•t. 35 soria applicavol, pois. do 
cDnkario, a citação do art. 36 seria nulla, 
pDls ncllo jrtstamcnto so ostaboloce ti pona 
p!l.l'a os Cf•imos definidos no art. 35. A pr·e· 
Sllmpçlio, portanto, O qne a publicaçiio no 
jornal est:L ormdn. o quo a verdadeira o justa· 
mente a Inquinada do f;Lisa.» 

Jo'oi J•elator• da Commissão o St•. Dt•, Ada!
lorto Forraz, Deputatlo polo Estado de illinas 
Geracs. 
"~ rospost~ dntla poln Comruissão dosLJ•óo 

]Drloit~monte a accusação do l'~Isitlcnçiio ctue 
JUe foi ar•guida, . 

Dovo :~deantar ao Senado quo, qu~ndó tive 
]Otlcia, por um ,jornal dO Al'aoiljú quo f~zia 
<ipposl~1o u o governo do Estar lo, o nnno pns· 
~ado, de quo ~o havia f!l.lslficado o tt-ocho 
()oostituoionnl, cm questão, mandei vir il 
:mi!llla pt•osonça o autographo e !il encon· 
-:troi, som vicio, som ru.sur~. ou cousa ai· 

. nun1n quo duvida fnça, a letcra a em voz 
dn. Jottt•n. a, isto é, ostnvam oomprohondidos 
oa a.t•ts. ~4 a ~6 •. 

() autogr•upllo a quo mo rot!l'O ostl\ as.!l· 
gn!luo po1• Doputados intolrnmonto Insus
peitos. 

Dou-so m:tis o seguinte ; o mosmo jornll 
da opposição roforiu quo um dos membros 
do tr•,bunnl do justiça do Estado, o distlnc!o 
S1·. dosombargndor Vloit·n. do Mo!lo, tinha 
na occasião foi to rot'orenclns t1 osto facto. 

Este dlstincto dosombargador, porem, cha· 
nmdu po!a Folha de Se>"tJipe para tliZOJ' sobre 
o facto,l'Ospontlounão lot• !oito allogaç[o do 
ospocio alguma, púis tal cu.so niio cunhochL ; 
onti'Otanto, parece quo J'ol tlahi quo so 
originou a porflrlia do contestante 1ls eleições 
do Deputados ú presento .logislaturn do ad· 
duzlr osto facto o sua roproducção polo 
O Pai;, . · 

A resposta, cnt!•utt~nto, cst~ dada pela pro·· 
pria Commlssiio e pelo quo aca.bo do anunciar 
ao Son:tdo, sobre o IJ,UO não póJo htLVOl' con· 
tostaçiio seria poss1vel. 

Passo n.gorn, Sr. Pl10Sidon te, •t sogun.da 
accusaç[o feita pe!'O l'«i:. . · 

Vou ler o topico do sou aJ•tigo oditurial tlc 
hontom: «A roacoão so vao fazendo assim tia 
poriphoria pat•a o conl1•o.» 

Quor so"roferir O Pai: :t reforma das 
Constitui(•Õcs dos Estados cum o llm do 
rever-so ·a Constituição Fodo1·nl. • A' 1'0· 
acção so vao fazendo n.1sim da poripheria 
pa1•a o contra. Pm•a favorocol·t~ nãu ba.iltL 
o doscrotlil.o a qu~. por suas proprias am· 
biçõos o luxo do pt•opotenola, tom exposto 
a Fo.l~r:tção t\s olygarchias rr.gionnos com 
as continuas rufol'mas das Constituições lo· 
caos, afim do nnicamonto accommoda!•om os 
seus mais inconJIJssa.vois interesses. 

E' do hontom o assomi>J•o que causava :t 
todos o desplanto com quo um ox-govornador 
do Sergipe, ao :1ln•i1• a Assomblola Legislativa 
do ~stado, confessava as lilcllidndcs qno o 
regimon dominante doscortlnava ll pt·olife· 
mção do nm1L tyt•annia cm cadtL zona fo· 
deracla.» 

S1•. Presidcnt;o, ou tlovia deixa!' passar 
som rop:ll'OS essa accns:1ção d'O Pai~, por'lue 
doado muitos ·~nnos estou aco<tumado il m:L 
vontade do~so orgiio do publirJid~tlo. 

Niío <Oi por• quo, mas devo accoltn.r o r.~cto 
como ollo ~. o, si do pois da pnbllcnção, nos 
,lmwcs do Senado, du. parto Integral ti~ men· 
sngom, a quo so reforo o topicu u'O Pai;, 
aintla continuar osso jornal a fttZol' lnjustlN, 
não como ngot•a, porque suppunho quo l'oi 
dovida :L fnltn. elo dados positivos, visto que 
os trechos truncados, '1110 forn.m publica~os, 
não fa~om prova, mas conhecida a historia 
por completo; si continuar no mosmo torrono, 
niio poderol mais, bom amou pezat•, prestn1· 
u.ttonçiio num joJ•nnl tão lmpot•tanto como ~ 
O Pai:. 

Vou lor n. parto da meosagom, n que so 
rolb1•o O Paü, o os trechos truncados, lidos 
nrtul o nnno passado. 
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Peço desculpa ao Sanado do ted!o que, por
-ventura, causar a leitura destas papeis 
vollws, mas sou obrigado a defender-me. 
E' just.o <!UO ao Indo !la uccusnção figurem 
documentos do dofeza. 

pro~ocçiio quo lho dispons<IVa o chefe da 
Naçno, nesse tempo, usurpou o Govt?rno, a 
principio por um Pl'cposto o depois possu,ll· 
mente. 

Os Poderes Executivo, Logisla~ivo, Judi· 
ciario, Governos Municipaos, finanças do 
Est<tdo, normas administrativas, tudo l"uiu ~ 
acção d•Hnolidora da politicagem inf1·eno, 
sorvida pelo victorioso caudilho. 

Eis como me dirigi !L Assemblé<L do Eltado 
do Se1•gipe: 

«Em obodioncln ao prosc1•ipto no :~rt. 33, 
n. IV, da Constituição do Est<tdo, venho 
dar·-vos conta dos nogocios puiJiicos o indlc:~r 
as providencias que mo parecem neces.l:~rins 
aos interosses do Estado. 
Não~ Jüra do proposito quo, antes de en· 

t.rar na parte propriamont~ administrativa 
desta Mensagem, ou torno ofllclalmcnto pu
blicos os mo ti vos da presença do um dos 
mombros do antigo Pa1•tirlo Itepublicttno no 
Governo do Estado,após a lucta começada em 
II do setembro do'l804, por occasião da usur· 
pação Valladiio o tm•minada em abril do 
1898 com o accordo G1rcez. 

Um dos dil•ectorcs do pa1•tido, que assu· 
miu re>ponsabilidadcs quando dofemli~ ante 
os poderes instituoionaes eh Repu blic~ o a 
opwiiio do paiz a autonomia do Estado o os 
oiro i tos .dos seus co-religionai•ios,cumpPo·me 
d dever do tambom dat• contas ao p<tiz do 
modo porque resolveu-se o conllicio conho

. cido no.') Am1aes do Congl't!SSO Nttcional, 0:18 
Mensagens do Pndor Executivo ela Republica, 
nos p!•otocollos do Supremo Tribunal Fc· 
deral " n:L imprensa io·Ja do Bt•azil pelo

. Caso de S.rgipe,-l'esultantc da d1mlidado 
do prcsidcuto do lMado o AssembhJa. Lo~il
lativa,-um Presidenta o uma ~sscmblé<l do 
direito o um Presidente o uma asscmbléa do 

·Jacto. 
Niio·me seria licito rccoNbr ossõ caso 

nesta occasi[o, si o meu intuito fosso fazer 
rec!•iminaçõcs, que só tm•!am por fim ac
condet• odios já extincto.!, o qua · considol'O 
impertinont JS em uma asmmtiléa quo, em· 
bora do natut·oza politica, não tom a fei(•Üo 
do aggt•omiação partldal'iiL, feiçfto que tam· 
bom não podem to!' a.s ~!onsagens do .Poder 
Execmlvo 1 mesmaAsso,nbll!u. Nem mesmo 
a justltlcativa do Jll'ocedimcn!o do partido 
Republicano, na evolução politica porque 
passou, tm•ia Ioga!' aqui. 

Maid elevada é a minha mh•11 ; olla Yisa 
.a ostabilidado da Fedomciio no l'Ogimon re
publicano, ·!lo autonomia dos Estados fu· 
durados, a ordom publicl, a. sogumn~n o a 

.gUl':LOtlu dos direitos dos ciJadiios. · 
Em 18 de maio rio 1892. constituiu-se o 

nosso Estado com a pi·omulgaçiio do sua 
Constituição, a oloiçiio e posso do sou p1•l· 
moiro Pt•osidonto. listo, u1n elfcctivo cxm·· 
·cicio do sou cargo, vlu·so dollo doposto pela 
força fodoral em 11 do sotombl'O do 1804, sob 
o influxo do co!•onol Manool Prosciliuno do 

·do OllvoJra · Valladiio,. que, abusando do. 

Foi um · <ksmoronamonto completo da 
fundação de IS de maio ! 

Esl·tbeloceu-so então o coofllcto ontt•e a 
logalidado roprosenhda pc!Js podoros· do· 
postos o o P:u·tido Republicano, do um lado, 
o do outro, pelos detentores do Poder Pu· 
blico.. · 

Foram solieitalllts ppoYidoociaa sobre o 
c·1so aos Altos Poderes da l,l.opublica, do 
Lo~isl•tivo. do Executivo e do .Judiciaria. 

Todos se juigaram incompetentes para dar 
uma solução, tendo, entl'etonto, o Senado 
l'e~eml' votado um projecto, uão accoito 
pela Camara. autorizando a maoutonç1io dos 
poderes lcgitimos tlo Estado. 

Esgotados os meios legaes, o partido ospo
liado, como recul'SO do de>espe1·o patrio~ico, 
apr"''eitou a revolta da força cstadoal con· 
t1'i.l. o· seu commn.nd(Lnte. primoil'O, o, logo . 
após, cont:-u o detentor do Podcf, que foi 
g<Ll'an.tido pelo Pt•osidoute da llopublica que, 
om ~rousagem u.o Congresso, pe1lirn. provi· 
ilencias sobro a dualidade do P1•osidente o da 
Assomuléll, do.lconbecondo assim a legitimi
dade do Governo do .facto. 

Conhecido o Jll"oposiio om que so aoh<lva 
o Cholo da Naçii.o om maniel' esse Go· 
VOl'no de t"ac~o, o Ptlrtido Republicano 
tgutou, com seus· p1•oprios osfoi•çoa, fi. 
cauda neutra a força fodoral,. empossa!' 
o seu Pt•osidonto, eleito o roconhoci.lo 
pela <Lsscmbléa de sua parcialidade, a 24 
d 'outubt•o do 1896, inicio do novo pol'iodo 
govei•namantlLI, so11do alndu obstado pelo 
on tiio Presidente da. Hopuulica, quo declal'OU 
ao intormedi<Ll'io, o gouot•al Ft•ancisco Gly· 
cm•io, ga!•a.n til• o succos>Ol' do Governo do 
f11cto. 

Tornou-so impassivo! a coutiuuação da. 
luta, tendo sido iuuteis, ante a intervenção 
do Governo Fcdol'al, os meios omprogaJos 
logaes o oxtra-logaos pm•missiveis no caso. 

No>ta coujuuctura difficll, o Partido Repu· 
blicnno não mais pudo clamar contl'llo a 
illogalidade Ja Hi\uuoão dominante , ti·an
sigiu com o faoto êonsunuulo, o que JÜO 
causou profundo posat•, posa!' quo allás nOCo 
senti •luando um ab1•1l do !808 trtLllSigi com 
as pessoas contra quem doglndlal'a atê a vos· 
pel'n. 

Educado nos pt•incipios da thoologia ca
lholloll quo prescrevo !lo mot•to do erro som 
odia1• os homens, Imnontoi a tnnsigcucia 
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rorcn.da dos pt•tnctptos 'quanto estimei a mantos do suprema indigna~ão civica; como 
a tra.nsigoncia com as po3soas, a qual poz rocuroo do dosospet•o, revolta-se contra. ü 
termo'' luta sustentada desde sotombt•o despotismo, 
tio !894. Si os fact?s domonstmrom qno· é vorda· 

E foi o accordo então colohmdo· a solução doiro o principio do quo nos· Estados só hr• 
do.co!obro Caso de Sm·r,ipc i um11 vontade a que todos os poderes se su· 

Nem Ioga!, nem logica foi ossa solução, bordinu.m, sob pena do soroin parn. Lo~:o ao
toda oriunda do patriotismo dos quo para nullados, a que fica reduzido o direito ·do 
o lia cooperaram· om bom do Estado o das coo· cidadão ás liberdn.dcs da democr.lcia 1 .. 
vonioncias partidurias no momento. O chofo do E;tado tem o direito do com-

J~ o Pt•csidento dn. Republica, quti om Mon· mottor todas as Ylolcncias o abmrdos coo· 
sn.gom 110 Congresso solicitara pro1·idoocias tando com o apoio do Governo Fedor~! pal'at 
•obro a du~liJadc do Pt•osidonta c do As· sua manutenção, om nome do respeito il au
scmuléa, o a Camara dos Deputados, que por tono mia do Estado.-Os ci•ladãos proscriptos, 
mais du uma votação, quasi unanime, victimas da tyt•annla,ain.!a q uo sejam a maio
rocus~ra·se a coi'rcspondcr·se com· a usUl'· rh dtl Estado, não encontram lcni&lvo par,\ os 
pado r do Go>m•no do Sergipe, o o Poder Ju- sons tormentos i E a consoquoncia dessa si
tliciarlo Federal, a quem o facto foi a(focto tuação intoloravel é a ab3t.oução dos homens 
urn PI'Jcessu cl"ime, deixa mm in>oluvcl a Lons dol no;!oclos publicos,é à partldaris.uoiu
conilicto. Lamonta1•aro, mas homologaram a tolerante e fo1•oz, ll a uosillusão no progt•osso, 
deposição do Govm•no legal I do E~tado, é a dJsconfiauça no rogimon do 

Não pódo o pJ•ocodonto vingai' sob pena pJvo pelo poro, é o dosappa!•acimonto do os· 
de pel'iclitar a forma fcdm•ativa da Ro· timulo,quo oxci!.~ o bt·io,.brio trua rotraho;so, 
publica Braziloim. E, como, em oppooição para un;, ou degooora, tl·nnsformanlo-se· 
tudo envidol para uma solução Ioga! do con- om cynismo, pai'a outl'Os, que dollo fazem· 
Oicto, hoje, no governo, deixo consignado aqui ostentação o so accommod~m .aos costumes· 
o meu motlo tio pensat•, o mesmo de cotão, da occasião. · 
como uma prova da convicção em que estava Nas relações do Estado com a União, esta 
o estou de qu~ as relações ontl•o os Governos fttVOl'cce a OJlprossão pela impunidade em' 
da União o dos Estados precisam ser ·deter- qno ficam os chefes daqu~Uos, o dahi esse 

. minadas pcsitivamonte p:n-a evitar-se a om· mal estar do que so queixam ropublieano~· 
nipotoncia dos govoJ•nos cstadoaos, omnipo· anteriores o posteriores ao 15 do novembl'o· 
teocb quo s~ tr.1duz om despotismo opprcs· e osso adilesismo .incontinente quo dop!'oci& 
sor do povo, o a tutela do Govot•no Fcdet·al o cal'actor, viela a educação pJpular, pois 
que anniquila a autonomia dos Estados; im· qno todos quorom o;tar com o Governo. c1uo· 
pluntando a anarchia, ou pola intervenção tudo pódo i .· , . 
manhosa, ou pola neutralidade culpavol. SI, por um Indo, os chefes dos Estados po-- . 

Jil é tempo q uo o povo tenha certeza do dom exercer a. tyrannla, com o apoio do Go· 
que o Chefe do IMado não ú a unica ootidado vorno Fodoral, por outro, esto,pódo intervir· 
quo tom liberdade, mas que todos, govor· nos negocies peculiares dos Estados. o dorro
naotos o govm•nados, são subdltos da mos· car a situicão dominante, reduzindo a uma· 
ma lo i. ficção a autonomia do Estado, consagt•ad~t· 

Os Chefes doJ Estados, si quizcrom, consti· pela Constituição da Republica. Dahl o adho
tuem-se dictudorcs de factos. intangivois il sismo solfrogo do Choros do Estados pll'a com· 
acção da lei o rofractal'ios <• ct•itica da o Cbofo da Nação, com receio do ~uo o;to bl· 
opiniiio. . · foje ou tolere a sua dopJslção. . 

Nos Estados, si esta for a vontade da seus Ou o povo sotft•e, som tor·para quem np-· 
Chefes, os cidadãos não toem garantia para pollar, o despotismo do governo ost·•doal, ou· 
og direitos do voto, do vida o propriedade, osto ll depos~o com apoio ou tolor~ncla, de· 
nem os juizes a liberdatlo de Jlroforir son· boa ou mt1 fti, do Governo da União, que se 
tenças. constituo de facto .(1 ololtor dos gorarna~· 
· O i.OI:vilismo c a igoavia constltuom-so os dores, · . · . 

prlnctptos educativos do caracter dos clda- Como quor quo soja a Federação estreme .. 
dãos do;sos Est~dos, exceptuados os que pro- co, pois os Estados niio podem vi ver na in·· 
forem nobt•omonto estiolar-so na t•oslgnação c01•tosa do dia. de amaohii, o os poros não 
acto o dcspotlstno a paJ•tllhtll' das vantagens podem se1• governados á mercíi da Loa ou· 
~uo ~sto dispensa. má indolo, da boa ou m~ educação politica 

Não hn poder algum que contenha os dos Chofos dos Estados. 
chefes dos !Mados na pJ•atica dos abusos. E Noru o absolutismo dos governos ostnduacs, 
o quo é mais, ollos toom em sou apoio o Go· nem . a. tu tola do Governo Federal, no pri· 
verno Fodorul pa.rtt garantir-lhes o poder melro caso, sotrro o povo, no segundo, a Fc
quando o poro, cnn~ndo do sotft'Ol', om mo- dcração; o ambos exigem uma solução logat· 

/ 
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<jUO g.tr~nt~ o pJvo nos sons direitos o os boas p1·~ticas do regimon ropublicano i'edo-
Esta!ios na sua autonomia. rativo. . 

IMo· é o cn•olim•io da sii.uação inaugu- Não fui prop~gandista do advento da Ro-
rada om Scrgipo poio famoso coronel Vai- puiJ!lca, mas o tenho sido da sua. consolida
indãà. Si o caso particular so convorto em çilo, concorrondo, no Estado.\(• para destruir 
regra, si esta for a Pl',ttica, desvirtuado as obras dos usurpadora;, j(L carregando a 
está o principio fc.derativo da Republica. minha pmlra. para construir o odificio con-

stitucional, presidindo a Constituinte, o 
Já duas vcz~s esto !Mado foi pl'osa do roconstruii-o, no posto que ora occnpo. 

usurpação, apoiada poJo Governo h União, E', pois, om homenagem ~ vol'dtLdO do 
tondo o primoiro POl'iodo comoç 1do cm 8 do systema dcmocratico, sogundo o qual o povo 
Junho de lBüJ o tor:ninado a 24 do novombt•o é quem dieta a Lo i 0 quom govol'Íl:\,pOl' meio 
do meomo nono, pala revindicação do Podm• de seus delcga1os, que mJ j 11:go na obrigação 
por parto do povo, com a l'otil•ada do apoio de, no Podm•, claro ll' pelos dil'oitos dosso 
tla força fcdor.1l dquoiio Poder o toiorancia mesmo Povo contra a oppl'o.>siío dos quo 
ilo Govol'no da União, o o sogundo, o caso governam. com a mesma convicl,•ão que nos 
Vailadão, quo terminou par um nccot•ilo po. tempos d:l opposição. 
tico, celebrado outro o P.~rtiilo Republicano E' osso um dever de c,hcrencia 0 mais 
o o então Pl'csidonto do 1\stado, Senador ainda ·do civi>mo. Praza aos C<ios, Srs. 
Martins Garcez; · Doput!ldos, qno om nosso Estado niio mn.is so 

A fedm•ação nao póde oxistir sob a dopon- rop1•oduzam os fd.ctos que onuncioi, os qucs 
doncia das convonicncias dos partidos, nem não achamm u:M soiuçã, legal, o que foz a 
agun1•dar a acção. do tempo para solver os posse du Potiol' pelo Pat•ti<lo Republicano
-connictos quo · fm•em suruindo. ser, nilo a con.sequoncia logica do embato dos 

E si o Senador Ma1•tinho Gal'coz, quando pt·incipios, i\1as o J•osuitado da ktn>igencia 
·presidenta do E.'tado, tove a intuição pa- <l••ssses mesmos p:•incipios. Esta solução, se 
'triotica do Pealiz~r a ollra de reivindic~ção é j:1stltlca ta pola nobt•oza dos impulsos que 
oro que o Partido Ropubllcano omp3nham-so, ~ dictarnm, não deixou,comt•<do, de pt•oduzit• 
·outros não a terão, o os odios partid~rios e n>·ranhües na dignidade dos partLlos o enj 
os syndic~tos administrativos se perp~tuarão lraquecN' a ostructura da Federação.» 
no p~dor com d~trimonto do povo, quo ú o ls1,o, S1•, Prosid·Jnto, é o quo consta. d1. 
p1•imeiro factor dos Governos mts domo- mensagem a quo se rofol'o U Pai:, no sou 
<:racias. _ editorial do hontom. 

Urge, pois, qim os altos podares da Ropu- Não vejo aqui cousa alguma, .que possa 
lJ!ica ·cstatuam uma loi quo, regulamentando cn.usar 1\Ssom !Jro a osso importauto.jm•nal. 

·o texto constitucional, liberto os povos do O.Jvo dizet• rtuo, na occasiiiu, rocebi rte v~
.a!Jsolutismo dos ~ovcrnos ostaduaos, ao mos· l'Íos congressistas !'elic.t.:tçõe~ pelo que havia 
mo tempo quo ·detcl'mine os casos da intm·· csc:•iptJ·O ospm·o que aquol!e.;, quo pol•ven
vençiio do llovm•no da União nos nogocios tura !'aziam quaiqum• juizo m·ronoo sobro o 
.pilculial'es aos Estados, para que haj:1 solida quo oxpcndi então, do ora o:n doanto modifi· 
confiança nos Podor«S Publicas o a an1rch.a cat•ão o sou juizo, porquJ o. qno SJ contém 
não faça a su11 obm do dos\ruição. nessa mensagem é uma dout1•ina pta•a o do· 
· Urgo convencor ac povo, cJm os fuctos, mocratica. 

ao quo o. lei, quo 6 um mandamon to da RIL· gntre os documontos quo pode:•ia adduzir 
zão, 6 quem- govo:•na, o não a vonbdo dos paro. p1•ovar 11 pureza do> conceitos omittidos 
homens,· incoustanto, a1•bitraria e sujJit~ ~ nossa. monsagem,ha um quo nrto posso deixar 
paixões. de t1•nzet• ao conhecimento do Senalu que me 

Hoje; que sou !nsuspoito, ,ilt porquo o~erço ·fuioiT'el'ocido por um amigo meu, o Sr. Depu
a alta ndminisll•>l~ão do E•tado, já po1•que tado RoJl'i•ues Dol'ia, documento que pa!'O. 
não receio a intcrvencão fednrai, attenhs 1> mim tom fito alcnnce,pot•quo, guaosqum•quo 
soildariedado pulitlca. o governamental que sojam os Ol'l'OS CJ,ne, na dirocçao do Partido 
mantonbo com o ·preclaro cidadão que ili- Republicano Federal, tenham sido attl•Jbuidos 
1•igo os destinos du. Republica, n mais que dquo!lo que dirigiu esse p:.rtido. )Jarn mi:n 
.isto, ·pela .correcção mantida por osso mos- olln tlum mostro nas nol'mas·domocmticas. 
mo cidadão, o Jlxm. Sr. Dr. Campos Salles, Conrosso que osso documento me encheu 
na sup1;enm gestão dos negocios da Repu- do s:.tisfaçiio. E' uma eo.rt!l do Sr. genoral
blica, com o osplrito Isento do prooccupaçõos Olycerio, nosso iliustro co!loga, roprosen
do interesso plrtidario, entondo cumpl'll' tanto do E;. Paulo, dada som so!lcitação de 
·mou dever do pat1•!otismo, doixando oxar uio qualquer natureza, sómento porquo !ou a 
aqui o meu modo do a.pt•oclar as t•ciações mensa~om. . 
entro os Estados o P. União, no inbnto do Von ler esta carta, o o Sono.do que uvalltl 
.eoncOl'l'er com o meu obscuro voto para as quanto me devia oila encher do satisru.Qão. 
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«Rio, 26 de outubro do !900. stltuir o raglmon prosidcnoio.l pelo parla·, 
montnr. 

Caro D1•, Doria: Não mo parece que s~jn ainda opportuno 
Aonbo do le!' a substrLnciostL e ionsatisslmo. tl'iLtar deste assumpto, Regulamentar o at'· 

monsr>gem dirigida polo. nosso illustre amigo tigo O• dn Constituição mo paJ•ooo suffioionto 
monsenhor Olympio do Campos d Assomblila para regular as t:elnçõos dos governos dos 

IMndos com os Governos do. União. 
Legislativa do Sergipe, om i do setembro o assombJ•o que causou o. o Pai: ll que mo 
ultimo. nsiombra; não direi o desplanto a quo se 

E' um documouto notlwel poJa elevação refere osso jornal-o termo me parece um 
com que é oscripto o; sobretudo, pola irro· pouco asporo, ·mas acccito·o porque cada 
prohensivolllrlolidade com que oxprimc o qual tom o direito do f~llal' como ontondor 
que me parece quo slio os vm·d~dciros con· -t~lvez ca.usasso assomu!'O a O Pai; que um 
oeltos do uma sã politica c do uma adminis· politico om opposição tenh11 clamado pela 
l!'açiio iotolllgonto. mtorvcnção do Governo Federal nos no· 

Nota-se, tl cm•to, a prcocnpr;cão c a ironia goelas peculiares aos Esta los o que no go· 
com que ollo refot•o·so rl pessoa do ox·govor- vcrno osso mesmo politico tivesse sustentado 
nado!' Valladiio. csea mesma. id~a. o bojo, como Senador, do-, 

Isso, por~m. que é de 1\wto um docliuio da claro que hypotheca o seu voto, sempre 
alteza " sovoridndo com que ll cscripta . a que so tt•tlta.t• do l'Cgulamontl1r o a"t, 6.' 
monsa~em, explica-se pela recordação do Talvez osta fmnqusza o cohoroncia do po· · 
facto, que em verdade não podia SJ!' mais lltico de opposição ao Go\'orno boatem o go· 
attontatorio da soberania do Estado o dtL.iD· ·vornista hoje il flUO causa assombi'O ao 
tegrl ,11do da Federação e do po,vo de Ser· O Pai:, porque hontom ora presidencialista 
glpe. c hoje, ile reponto, sem flUOI'or ospOl'ar 

Do rosto, ll consoladora, meu caro aml~o, mais algum tompo, no intuito do ver si 
a leitul'lt do um hl documento nuthontloando pi'D cuz bons fruo Los o regímen inaugurado, 
a oxMcncia do um ohofo politico cheio do quer mudat• para o parlamentarismo para 
dignidade em uma tlpoca do decndoncit\ go: ruzor as mosrnas objecções que fazia ao tempo· 
ral dos oustumos pnbllcos. cm que vigomva ossJ l'cglmen. 

Si, o"mo republicano e urazilciro, enchi· E do passagem direi, Sr. Presidonto; direi, 
mo do justo orgulho, observando como um para quo aos competentes aproveito -apro
J)adre modc1to pOdo fazer roalçat• o renome volto, não- para ~ue os oompotontos ro
ae sonpoquooo gstado pela sallodoriacomqno conheçam a noooss!ilado do regulo.montnr o 
presido a essa federação, como amigo do Sr. art. 6° c pôr um paradoiro a ostas lulas 
monsenhor• Olymplo, não podia ser maior~ quotidianas entro os Estados o a União, para 
satisfaçãu com que estou von~o sobro por-se quo cesso esta grita do todos os dias do que 
ás paixões o aos prcconr,oit.os, po.rn 11rezar são vm•d,~doh•as sntraplas, completas ollgnr
o àiroito do povo, a libordaao pohtica o chias os Estados, o que os governadores são 
fundamentar ns oondl(oõos em que o Estado o verdadeiros rllgulos, a tal ponto que faz . 
a União dovom agir e se conter como or- acanl!amento a quem que!' que sqj • o ser 
gãos do uma republica sonhndtl por uns o governador do um Esta<lo,. attondoodo·SD a 
aocoita'por ouLros. · que não hn censura, a que não ha pocha 

Creio que é a primoim voz que a Joitum que se não lho faça- do tyranno, dospota, 
do uma peça do tal natur•eza mo causou tn- dictadoJ'; do passn.go<n direi: til o Pudor .Ju
mnnha e tão ngradavol impressão. diciario tem com potencia para oonbocet• dos 

Man,le som pro ordens ao seu amigo alfe- actos administrativos o logislativos, purque 
ctuoso. - Jolrancisco Glicorio. • , não Ira de cunhocor tamllem da ma teria do 

oloiçílos.nos Esl!ldos? , · 
Dopois disso, Sr. Presidente, ott'ftUdtL mais D~sdo ~uo tenham certeza os governos dos 

teria a dizer, nada m •is rlovta arlduzil' cm 
defesa dos bons pl'looipios omiltidos na mon· Ji!sto.dos o quo n.s oloiç1ios a que nollos se 
sagom em <tuost~o. que, no fundo, diz ox- proceder• podem SOJ' nnnullarlas por poder 
actamento aqulllo que pretendo 0 Pai: na estranho, cstott corto que ccs:ltlr"~ a pl'll
sua ~ropagan 1ia pala revisão da Constitui· potencia r1uo possam oxoroor ossos governos. 
- o4 d ' PaJ•ooo, Si'. Pt•osldonto, que produzi a do· 

\lll0 c- 0 ,ovoroiro. fosa do ex.govornndo!' do Estado do ~orf(lpc, 
O Pai: ontonrlo quo ll Jll'oclso rogulnt• n.s accnsado pot• trechos truncados do sua mon· 

relações entre os governos dos Ji!stndos o o 811gom,.llda no Senado o anuo passado o pu
da. União; ost~u do pleno 11ccordo. Divirjo ullo"d'l no O Pai: do hontum, 
quanto aos motos. . . Mas, oomo· tr11to do nogoclos do Estado que 

Quer O Pai: que se fac~ a !'cvl;Jào da Cart~ l'OPI'osonto, npro,•alto n aconsião pÍit•n prestar 
Constlt.ucloonl do 24 do fovet•oiro pttra sub· uma lnformnofio no lllustro Sonadot• pelo Pao. 
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t·auá p~ra Que S. Ex., quanuo oulra voz 
J!zcr critica da administração dos Estados, 
fuça justiç:L :1o pequeno Est~do do Sergipe, 
cuj~ administ1'1lçiio tom sido regulo. r•. 

E antes <lo concluir• vou lot· ainda no So· 
nado como conclu• a monsagem, cujo começo 
Ii. Dizia cu ontlio : 

patriotismo, o dahi o servir-mo das novas 
disposições, que figuram do lois do Estado. 

Entretanto, essas lois não podem deixar 
do sor applic~d~s omquanto subsistirem ; 
convindo ponderar quo da sua appllcação 
resulta uma lição do mor•al politica-O cas· 
ligo do vicio pelo propr·iro vicio. 

c São es\11.! as lnformar;ücs, St•o, Deputados, 
IJUO, om ohsorvancia do po-cceito constitu 
clonai, o1•a cumpre-mo dal'·YO.>. • 

Da oxposíçito quo, mesmo om traços largos, 
doixo feita, J'ucil il ·do not:tr-so o cultos a que 

·ficou roduzida a administração publica de 
Sergipe com a passagem do cyc!ono qu11 a 
II do sotumbro de 189-1 dot•t•rtiu todn, a ordem 
Ioga!. 

Que di!for•onça entre a Constituiçüo do 18 
de maio do 1892 e actos d1t prirncira Icgislll· 
tura o :1 r•<fot•ma constitucional do 4 do abril 
de !895 o leis subsequentes l 

Que di!foronça entre a sll.uação Valladão 
c o quo S.J passa actualmente ! 

Não m ·.is' o o;trcito ·Partidarismo na ad· 
min!straçlio, a dosidia no funccionalismo. a 
subsm-vional:t·na magistralum, a Jbude no 
sutrr•agio eleitoral, '' mal vorsar,ão nus Jlnan· 
ças e a ana:·chia cm todos os ramos do ser· 
viço publico. 

Para quo não par•oça que sou inoohm•ontc 
mals!nando :18 profanações que mãos s:~cri· 
legas fizeram 011 Cunstituiç~o do 18 do maio, 
ao mesmo tum pu que uso de algumas das 
novas attribuiçõcs conferidas ao Poder llx· 
ocutl vo, julgo convonionte aduuzir aqui os 
motivos dosso procodm•. 

Affigura-so quo a minha passagem pelo 
governo do Estado, no momento actual, on· 
volve a mis<ão especial, si ~tssim o ontor
dordes, do 1'0construir o odificio que, lovan· 
tado pelo prosidonto Calazans sobr•o a planta 
traÇada pela Constituição do 18 de maio 
de !802, J'oi dcs\t•u!do cm II de setembro 
de !80-l polo usurpador Valladfio. 

Fm•om-so hoje com as proprias armas 
aquolles quo as fabricaram I 

Sirva isto de cort•cctivo pat•a que nunca 
mais, quaosquor que sejam as exlgcncias da 
politica e os intoros.iOS dos partidos, so fa· 
çam lois de occasiiio, leis do odio, negativas 
do bom publico, com o intuito do mole;tar 
ad vorsn.l'ios, no supposto do reduzir a ~uom 
O irroductivcl. 

O movei da lei O o bom publico o não o 
intOl'essu individual ou a perseguição parti-
daria." . 

Reconstruido o odiftcio com os instrumon· 
tos fornecidos polos proprios demoli toros, 
Ul'g'O . fazer dosappariJCOl' Ull. legislação do 
Estudo as enxertias lj'UO nell:L fizm•am. 

E dosa<trarlo orie foi o porturbadur da 01'· 
dem oro Sergipe 1 · 

Não foz 11dministra·:ão, nem politica. . 
Erro O pensat• quo bom administra quem 

t'az favm•es contra ou al<!m da lei, o maior 
orro suppar· que f:1z partido t'Osistonto, abne· 
gado, cheio de cor11gem civica, quem governa 
com intoloranc!a o violoncia. 

O govemo, assim inspirado, niio ro~z. a mi· 
gos, nem dos troça ad vers11rius. 

Reconstructor do edificio constitucional, 
tlnha dous nlvitt•es n soguit•: ou arrasar• turlo 
para começar do novo ou aceo!tar o facto 

No primoit•o caso, os favorecidos da muni· 
ficonoia do Podor,cu,tavontos polit.ioos adeptos 
.:o adhosisruo incondicional 11 todoa os gove1'· 
nos, allm do não pe1•dorem oi proventos, 
aban<lonam o •migo da vosper11, obodoccnrlo á 
sua uiv!sa-0 Oovm•no é que mud11, olles 
nã.tl ; no sugundo, o civismo roa.go, o um 
dia desmorona-se o p:trtido do occasiiio, 
vorda<loiro syndicato de especulação polit!oa, 
o rcaliza·so a t•oiv!nt!icação das liborllalos e 
rl!mitos do povu, pois que a ob1•a da iniqui· 
dado não perdura. · 

Pulitioa o administl•ação po:Iom o devem 
ser unidas, mas t!istinct.s, o que quer dizer 
~uo o partidista, J'unccionario, quando do
lmquo, dovo SCl' sab>tltuido por oatr•o do 
mesmo partido, sim, mas não m.1nlldo no 
officio publico aom desprestigio <lo governo 

consum:tdo. · · 
O primeiro alvitre seria uma dict!ldur•a 

quo sobrot:art·o~ar!n o lls\1do dos onus resul· 
tanto 'de actos som lois ou do lois retro· 
activas, alem do máo procedente, igual ao 
da conbeo!da pedra do Slsypho, do estar 
som pro em c,•moço, som mtnca. terminar, a 
ot•ganizltção do nosso Estado. 

Este alvltt•e, que ter•!a a Yantagom rio 
fazot• levantar novo ediflclo com sãos mll.to· 
rlacs, sobt•o o ponto do vista politico e admi· 
nlstratlvo, par.L a conso!idiiQii.o ua l~opublloa, 

. sorla um ort•o igual ou pelar que o pt•ime!ro 
- 11 usurpação Va!ladão. 

Proferi o segundo alvitre, imposto pelo 

o acoroçoamcnlo di1 outra; r"Ltas, 
O cidadão partidista, clmmauo a oxorocr 

um ca:•go, parda a !mmun!dado da politioiL e 
submetto·so á disciplina da n.Jmin!str.tção. 

Infeliz !lo Estado em quo saa auminisr.raç.'o 
on<mru~a dcllotos par• a niio mol!ndr tr mal 
ontont!:das · su~ rptib!l!dadus <lo indlv!duos; 
o m.1is infeliz aluda o pat•Gitlo que nã.o tem 
illonoos para os oaL'gos e pt•otogo com a sua 
roaponsab!lidado os tr·ansgrossorcs da lei. 
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Ao homem de partido cumpl'o procurar · E o povo, naquolla occasião, collocou,nio 
auxiliares entro os que lhe inspiram coo· no primeiro logar entro os seus eleitos;·t•il' 
fiança pessoal, partida!•la ou funcclonal; ao conhecendo dost'arto que na'minha' 1'••anque· 
homom do governo corro o dovor do não z:t ia uma garantia dos seus direitos, assim 
sacrificar· os in!ores•cs do povo ás conve·. como hoje parece mostml'·so satisfeito com 
nioncias de.pat•tido ou de indlviduos. a fiel cxocuçiio do mou progrnmma, quo, ~i 

Os interesses da colloctlvidado Jll'eformu· fot•o interesses individuacs, p1•oduz ·1•e:tl be· 
aos do partido o os do partido aos dos indl· neficio pa!'ll a collectividade. ·. · · 
viduos. Após quasi um anno de Governo, os meus 

Nno se transige com o ser1'i\•o publico, aétos não provocaram alndu: h•rompimento 
nem se viola impunomonto a lei.-E' o da parto dos que so dedicam,' no llstado, '<l 
lemma que governo e governados deYom ter dtica do sua adminlstmção, 'ou ·dos que; 
sompro presente o rociprocamento lombt·a.· por motivos do ordens diversas, não são n.t-.. 
l'Olll·n'o no~ momentos opportunos, tendidos. com os f~vores do Governo. · 

Foi cortamento por obliteração dessas nor· Será passivei que o silenéio dos. auvO!•sa· 
mws QUO o lnolvidavol coronel Valladiio niio rios do Governo a do po,·o om ge1•al soja 
fez administ1•açiio nem partido. traduzido, não por acquiesconcia· á orJem do 

Quanto 11 mim, não ~ noyo este mo.\o ue cousas ostabnleoida, mas á opprossão das 
t' autol•idades, tão cruois que abalitm os gami" 

~o~~rcircular com que pleito:oi a oloi•ão da uos das victtmas do sua tyt•annia1' · · 
t't ' Que l'ospondam aquollos· que tratam de 

cons 1 uinte do Estado em 180!, disse o se- ncaocios nas t•oparti•õos do Est••do ou plol-guinto : ~ v 
. toam os seus dit•oitos, ao te 1t justiça publica. 
«Quanto .<\ parto administrativa, a mais o agnurd11m coonadamonto o despacho de 

melindrosa, pols trata-só do rosurgimonto suas protonçõos sam o recurso do empenho 
.do um Lazaro, só mo ú licito actuar con· nem ignobilidades uu. advocaciu. administra• 
soante os intuitos elevados quo mo domo- tiva. · "· · 
vem a SOl' candidato. Que diga o povo, qua se ontt•oga ao la.buto 

•Assim, declaro mui to fal'malmonte, para da vida som· l'ocoio do· ser incommodado .na 
rJUO ninguom so deixo tomar do esperanças sua traoquillidade. 
illnsorins o niio me sejam lançados os con· Diz· mo a coo;cioncia que tünho feito go
ccltos que so applioam aos que não cumpt•om vorno do paz pat•a·aquol!cs que circumscre· 
o. Pl'omottido, que não acooito votos com a vem suas acções no amb!to da lei; garlin· 
condição do dar omprogos ou pt•omovm· no~ro· tindo·ihos todas as liberdades constitucio· 
cios outros do inr.eresse individual contrario naos, o do ~uo1•ra para os dosordeil•ds do 
ao da cullec\ividade. toda a espocio. · ·. 

«E' do Pl'esHmiJ' que esta roloba franqueza Nisto ostou e ospero não arl'Cdar-mo dosso 
utl logar ú. perda do alguns votos, insuffici· proposito. . · · · 
onte.s, cntJ•otantu, par11 produzirem a dort·ota, Tenho procur~do, quanto em mim cabo, 
tl\1 tt justi•;a que !'aço tlos patt•ioticos senti- com calma o tlrutcza, som impac,oncia ne.m 
mantos dos uoo~ set•gipanos que desojam VOl' ostentu.çü!ld, nm·mailzar a adminimação ·pu
cst:~nque a . iudust•·ia do em]ll'ego publico, biica em todos as sous dopat•tamentos, poia 
quo. só ap!'O\'Oita a poucos com prejuizo do entendo que uma admlnistt•ação republicana, 
mawr numol'O. nos actos o não sómente nas palavras, é o 

•E, quando tal dc1•rota so J•enlizasso, ou mais efficaz _argumento ·que o povo, com o· 
mo ·felicitaria, pot•quo pt•ofiro-a mil vezes taato seguro ~a expot•ioncla do quo vê o do 
n liga1• o meu nomo ao at•ruinamenlo do quo sonto, tem, para coovencoNo do quo é 
Sergipe. um ct•lmo do loso patriotismo proforlr o .re· 
........................................ , .. ghucn do·subdiwa.odocida.dão, o pr!Vilogio 

•O quo !ovo dito tl o que todos pensam 0 da familia ''democracia I! :t tutela Mpre;i· 
sentem, acl'cdito. · sidontos designados 4 liberdade do osco· 

lhol·os. . •Basta uni pouco de boa vontade, enorgla 
~ abucgação para que soja alcançado o objo· 
·clivo· almejado-Scl'gipe nutonomo, prospero 
I!J moralizado admintstrativa o politlc.l· 
::llcnto. 

Missionaria da .fé, não me é licito velar a 
palavra, nllm transiglt• com o dever o multo 
monos guiar por caminhos tot•tuosos aquelles 
que ·foram antroguos á solicitude do humildo 
ministro do Dous. Pregooiro·dJ. Republica,. 

Dosojaodo de boa fc collaborar na conso· só mo ó dado·governar om confot•mldnde dos 
.lidação da Republica, não podia ter outra principias da democt•acln, -porque é com as 
linguagem, que~ a mesma ora t.t•aduzida om bons acções dos dh•cctoros da publica admi
!'actos, por estar tamocm do boa f~ ao sor· nistroçilo que o povo pódo, no conft•onto do 
\/Iço do nosso Estado. . · · novo com o antigo" reglmoo, cort!ftcaN!I 
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das v~ntagens da domocraoia. sobro ~ mo- o omposs~sso seus candidatos ao ·governo do 
.narolllll. . Estado, cmJlenhando·s~ cm obtm• a intor-

Sim; só com a pr.ttica das bJas norm!lll <l vonção do governo !'odorai pa1•a. o IJom exlto 
que se far:l cessar es>as lamentações de todos dess;L om)ll'Oitada. . . 
os dias da parto do historicos-<Nifo foi esta Não Jlodondu consogui1• do Podm• Exccuti· 
Republica gue cu sonhei !»-;o da parto dos vo da Republica a intervenção tlesojada para 
outros republicanos-«Para so fazer esta Ro· a oliliçi10, a di.·sidoncia voitou·so par:L o Po· 
publica melho1• fóra niio dist1·uir a Mo· dm• .Judiciaria,. na esperança do assaltar a 
imrchill.! » · assomblê:t quo cu havill. convocado oxtraor· 

Cumpro observar que, não poucas vezes, dinariamento pam 5 do mez findo. 
uns o outros dos~os des:·ll11didos o dosconten- PtL!'ll os te desidc>·alum foram trnnsmittidos 
tos. s1i so quei~am quando são victimas dos tologt•nmmas alarmantes pnr.t a imprens11 da 
nbúsos de que foram auto1'os ou cumplices. Capitol Federal o pam us Sonadot·es Coelho 

Attribuom illnstit\tir;ão o que por justiça e CalU]lJS o Martinho G111'coz, dizendo-se 
cabo aos faiscadores dos seus principias. ameaçados om su:IS l.Let•dades o vida varias 

Quaes'luer ·que tenham sido ou venham a cidadãos, sendo requerido habcas-corpus, 
ser os voxilmes do meu ospiritq e as torturas pulo Senador Garcoz ao Supremo Tribunal 
do meu coração, cspet•o cm Deus não esmo· ~'odorai om favor do vico-prosiJonto do Es· 
roco1' na oxocnç1io de meu progt•amma, qno é tado, coronel Apulcht•o Motta, <lo deputado 
o do" partido republicano, p;u•a '!UO os meus Ail·aro· M:~ciel e .dus ox deput~dus 01'. Da
jurisdiccionados não tonimm sandndos das vino Nomysio do Atluino e padre Caio Sotcr 
ôlhas do Egypto, nem tão pouco da<lictadu1•a 

1 

L~uroiro Tavares. . 
-Vailadão. . . Ainda desta vez foiimpt•oficun 11 tentativa 

Si erros do acção ou omisliio J.onho com· para o piano anarchizado1' d~ dissidencia;
mettido, senhores. Do puLados, com pote a vóJ, por 8 yotos contra 4 foi <ieuogado o habcas
IJUO constituis um dos p1·incipao~ factores da corpus requerillo. 
roor~anizaçiio do Estado, comgll-os,supprin· Não posso deixar de ox!orna1' o n•eu pezar 
do, com vossas luzes,oxp~rioncta o pil.t.1'totis· por te1•cm quatro ministros do Supremo Tri
mo. as lacunas do mou do.~pretoncioso ·quão bunal Federal acc illdo as allogaçõQS foi tas 
sincero os Ludo da' cou, a 1 pub:icas, claLoran· poJo Sona·.ior Mll.rtlnlw G;u•cez,pm• informa
do leis, que, oxecut tdai do boa ftí, prep~rom çõos rtuo o vice-presidonto do Estaria, co1·onel 
para o nosso caro Scrgipo ftltU1'0 melhor que Apulchro ~folh, por si e pelo Senador Lo •n· 
o seu passado.• dro M<~ciol, ministm1•a p~ra baso do podiuo · 

. Ainda orn 100~ om mens~gem dil'igida á do !~~bcas·c~rp":': .. ,. ~· •. 
mesma. assemlJléà do· 1r.eu Estado dizh eu· Faz~ndo JUSttç.t a o,e;' ma?tsltarlos. quero 

· · ' · ac1'ochtar quo ellcs, a prmctpto votando p:~ra 
. •<SrB. Deputados ·t\.AssJmbl<il.Logislativa: que o tt•ibnnal dispon>as.m a minha inlbr· 

-Politica- Tendo iiSsumido o Govet•uo do mação o depois pela concessão do haqcas
·Estado om24 tio outubro do 1800, em nome do co>·pus, o fizesse antes por obedecerem ;, 
Jla1•tido ropub!icuno,nus condições quoexpodi no1•mas tio julgar cm 01sos ana.Jogos. normas 
na. mensllgom ·tino no dia tlo hv,io vos dirigi que 011 t'Jspeito, '1110 po1· da.t•om cretlito ás 
om !OOO,jám~is passou pola minln monto a alloga.ções Llo roqueronto e seus inturman
suspoita do que Ol'a. t.i vosso derol~ta.r·I"OsacJn· tos. 
tocunontos do gr.Lndé '·importa.noia oriundos Si isto é um1 iliusão, ou mo compt•nzo 
da. dissirlencla ab01•ta nosso pa.1•tido por causa com cila., tal a vo~ot•açiio de que é digno o 
do uma candidatw·n á Pt•csirlencia. do Esbdo, ma. i; olovado ll'iLunuJ da Ropnblicu o ao mos· 
.segundo am,•mativ.l do Senador Dr. José mo tempo a conscloneia que tenho da vo1•,fa.de 
Luiz.Coelho o Campos, autor t•osponsavol da minhu. infot•maçiio áqueiio tt•ibunal o tltl 
dossa. d!ssidencla, . · compostu1•a. com quo oxorço o ca.r~o '!Ue 

Nilo Ll aqui o logal' do apreciar os motivos accoitei pll.ra b3m do Estado o do partido ro
ilossa uivorgoncia partidaria; cumpro-mo publlcano, como condição do accot•Jo com o 
tão sómonte expor os factos quo so Jl1'Jnd.•m então presidente Martinho G:moz . 
. ,\ vitla do Govemo e ao roglmon federa- R.ecusa.dll a Intervenção. dos Poderes Exo· 
tivo. . . cutivo o Judiclarlo, o Sonadot• Garccz a.pro· 

ALerta o. di~siJencia nas fileiras do partido sentou no Sonndo um" Indicação no sentido 
ropubllcano,-tratou esta, balda t!oolomontos do ser inl0l'P1'0iado u n.rt. 0° da Constituição 
pa1•a a. vletot•ia nas u1•nas eioitoracs, e sem Fodot•al, imllcaçiio que fui 1•ojeit~da. 
m~lori~ n~ assomLlé~ .legislativa, de arran• Frac~ssando as tonhllvas do ltabea..ao>'P"·' 

.. iM•,.sob a direc~ão do vicO·Jlrosldonte doEs. o da lntoJ'pt•el;lçiio uo 11rt. n•, no dia 3 do 
tado, tiac <lo prosidente da assombi~tl, con- agosto findo, dia da primeh•a reuniüo propa-

. 1i>rmo o, disposto na t'oforma constitucional; l'llloria da sessão oxtrao1•dinar1a de 5 de 
uma duplleahdo assomiJI~aquo t'oconhooosso :~gosto, compaJ•ocot•am na pot•ttl do oditlclo 
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d~ AssomlJI<Ja Legislativ~ tio Esta•lo o Se- Os autores da suppost~ tluplicata do as
uador Leandro Macio!, u ''ico~prosidonto do som biCa levaram o sou desplante ~ J'~zer
llstado, coJ•onol Ajlulch!'u )!otta, sotodopu· chegar lL Secretaria do Governo om otllclo 
tados di.;sidonto.> c os cidadãos padro C; i o Ormado pelo ex-deputado, capitão· Joiio· 
Tavat•os o capitão João )!aJ•tins d'Avila, quo Martins d'Avlla, tuzonJo do 1 • secretario, 
haviam perdido o maudato,-soto, ou si qui· cópia do uma denuncia que diz ter sido dada 
zorom, nove dissidentes, estando presentes !O contra mim pelo deputado fictlcio Josú Fer
govot•nistas. reira d1t Silva, em sessão prosidid" pelo do-

O Dr. chefe do polici<t, juiz do direito putado Felino Fontes, fi~m·ando do vioo-pre
Autonio Teixeira Pontos, ![UO se achava pro· sidonto da tal assembléa, cal'gos osto· e 
sonto, com 0 zelo com quo costuma dosem- aquolle pruoncltidvs desde a sessão oxtrnor
ponh«r as funcções de que ú invcs~iuo, foz tlinaria do foveroiro ·dosto anno, authon· 
vor aquollos cidadãos que ora livre 0 ingros· tic~da a cópia pu r um official-maior interino 
so, não u sondo a possoas out1·as, u. bem da. oom cxistonch• Jogai; sem ter pago dh•eitos 
Ol'dom, como se pmt.ica cm to:las :1s rou· de nomeação, etc. 
niões de caracter publíco, por occasi1io do O officio do falso secretario A vila. a da-
agitação Jo unimos. nuncia, a d!stribuir;ão;- o voto da as-

Mostrando-se prasonteiros 0 agradecidos som biCa imaginat•ia, ·julgando objecto· de 
os dous primeiros cidadãos citado;, retira· deliberação a tal denuncia, o-confere-das 
mm-se todos ., dit·igiram·se · 1t CapH ;ni 1 do copias, tudo traz a data de B de agosto, 
P01•to, onde fo1•am recebidos pelo chefe dcss:t c O Momento diz em sua adição do 14 
ropar~ição !• tonontc Pedro Vioir~ do Mo!io do mesmo mez que a denuncia foi julgada. 
Pinna, objecto do deliberação no dia 71.1 

Para prova do r1uo qulll<[t!Cr pretexto, ou Toda essa papolad.a datada do 6 de agosto 
mosmo som pretexto algum, . a ro&irada do foi entregue ao pol'toiro da Socrotarilt do 
grupo dissidente se da1•ia, pot• ser. plano govm•no, na manhii do dia !3. 
pr~viamonte assentado, bnsh rofol'ir o facto Dias depois, O Jllamenlo publicou que·havia 
uo haver o Scnadot' Leandro Macio! pro· sido julgaâa Jll'OCeolonto a denuncia 'COntra. 
cur11du, do vospm•a, se ontonder com o Dr. mirn, o que importava a suspensão das mi· 
Joiio Telios de olonozos, que olio sabia ia sel' nbns funoçõos govornamontaes 1 
convidado pal'a no dia seguinte entt•ar no E ou t~inda e.>tou uo governo do Estado e 
oxorclcio interino do inspector do saude dos osta!•e! attl ao dia 24 do outub!•o, si 11 Deus. 
p01•tos, conPoJ.bulando com o mesmo Dr. na isto aprouvot•, 
manhii do dia 3 pal'a ceder· lho :t J•apartição ~~ Para que se avalio attl ·ontlo cltogu o dos
seu cat•go p·n·a o funccionamonto dn projo· .raspoüo á VOI'dado por ]J!Lt'to daquolios. 
ctarla duplicata do assem~ICt~. quo, occupando altas posições, so deixam 

O qno lo! rocusarlo poio inspector interino arl'astat• pot• uma politwagem tlosmuraliza
da s"udo dos portos fui pat·mitC!do pelo cil· dor11 das cousaq publicas, obsarvo quo a. 
pitão do Porto. J'~L'ça da duplicata compunh~·se, segundo O· 

Chegando ao meu conhecimento quo os poriodico-0 Jloma•lto-de oito deputados Ie· 
deputados di.isidontes em numero do soto, o gltlmos, trcs quo .perderam o mandMo o trcs 
o VtCO·PI'Osidonto do Estado se reuniam na roconltacidos n11s vagas do Dr. Francisco VI· 
Capir.ania do Porto, om officio do secretario eira de Mol!o, que perdeu o mand:llo por ter 
do ~ovol'no, soiicltoi inf<Jl'maçiios a I'Ospctto acco!tado a nomeaç.io do substituto do juiz 
e o capitão tlo Porto J•ospondou-mo com ova- f<Jdel'al, tio cot•onel Luiz Pereira do Carvalho, 
siva que mo dispenso do quai!llcar, accro- quJ renunciou o mandato· o do I' tanonto 
scentando quo havltt communicarlo o occor- .João SotOl' dn. Silveira, que pet•dou o man·· 
rld.J ao Ministro da Marinha. dato por havm•, dnranta n soss~o oxtraordl· 

Tolegraphol ao cidadão Ministro da ~!ari- nal'ia do fevereiro deste anno, oxot•citlo as . 
nha, expondo o caio o S, Ex. t•ospondou que funcçõos militaroa, 
havilt prohi~ido l'eunião de deputados ua O; trcs doput,.dos inventados p1ra proen· 
Capitania do Porto. . chm• astas tros vagas nüo fot•am candidatos, 
Aind~ mallograda ossa tentativa, o poria· niio tiveram um stl wto, ttuer n11 oioiçiiu do 

dico-0 Momento-ot·~iio da dissldoncia, pu- 25 do m1rçu Jlltl'a groenchimento d1 primoil'a 
blicuu noticias de trabalhos da ionag!Dal'ia as- vaga, quer nu. do .2 de julho p~,·~ preenchi· 
somb!tia, que só tevo cxistoncia nos telogram- monto das cinco vagas oxi~t9ntos, oonf<Jrno 
mas pll.l'a a Capital F'o~et•al o nas pag!nas da- consta das aot'IS das oioioões o da apuL'açiio· 
quello pOl'lod!co, poiS ot•a ignor •do o iogar pt•osidida pelo juiz do direito desta capital, 
onde se rounla o só tinha oito deputados lo- quo assistiu 11 !nstailação da psondo-assom· 

' gltimos o os tros cldadiios que pol'doram o biéa n·t Capitania do PJrto, segundo noticiou 
mandato, conforme dolibo~açiio vossa, O Jlomo•!lo, 
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Sobro estas eloições, a de 25 do mu.rc;o o~., compostu.do oitodoput:Ldos logitirnos,tresquo 
do 22 de julho, a Assembiéa Logisiativa,unico perderam o mandato o tros Ooticios,assombléa 
poder compotonto na O>'Pecio, lá dou o seu á qual nJJm od empregado.< dlL sem•otu.rin pa· 
voto, ~pprovu.ndo-u.s e rocunhecondo os cida· rentes o protegidos destes. quorom sot•vir 1 
dãos quo rou.imonto fot•am oioitos. S. Ex,,nõo sorá capaz do dizot· quo os cidadãos 
. Quem 6 capaz do affirmat• soh sua rospon· Mnnooi Gomo.i da Cunha, Josil Fort•oira da 
sabiiidado pessoal quo os ciundfios Manco! Silva o Ann~nias do Azevedo tiveram um 
Gumes da Cunha, José Ferreira da Silva o voto siquor n:Ls eleições de 25 do mu.rc;o o 22 · 
Annnlas do Azevedo ti varam um voto siq um· de julho, assim como não con testaró. a no li· 
nas eleições do ~5 de março o do 22 do julho cm do sou orgão na impt•eosa, O Momento, 
para preonchimon1o das vagas dos deputados que na edição do 7 do agosto diL comu reco
Vieira, Cat•vaihu o Suter? nhecido Bricio Cardoso e não o dito Ao-

Quem é capaz de contest:1r o que ostá os- nanius ! 
cripta nos livros dns secções oloitor11os, do E é um ajuntamento desces, illieito o in· 
registro dos taboUiãos, nas actas da junta decanto, carnavalesco, sioão criminoso, som 
apur•adora presidida pelo juiz do direito He- fórma,nom tlgut•a do cousa seri:1, Srs. Depu· 
r11clito Diniz o nas actas remettiJas pelas lados, que, f11llaado com o respeito aos Po· 
mesas .eloitot•aos ao governo do Estatlo e IL deres Publicas da União o do Estado, ousa 
secrollrla. d;I:J.Ssembléa? dizm·-so Poder Legislativo o é apadrinhado 

Quanto ao cidadão Ananias de Azevedo. por Sanadores da Republica ! 
convém dizer quo, segundo O .l!omento, snb· Evidenciada a impro.>tabilidade da proton
stltuiu na protonsa assombiéa o cidarliio dida duplicata do assomhléa quo, oxpoUida 
Brieio CarJoso, lento uo Athonou Sorgipenso, da capit,mia do pot•to, dissolveu-se polo ri• 
quo no dia ü de agusto communicou ao dil·e· dioulo do sua organização o deliberações, 
ctor da~ueilo estabelecimento que havia julgo-me no dever do dofondor-me da accu
prost~do o compromisso do deputado e no sação eontra mim iomntada no Supremo 
dia seguinte, depois que m:tndei applicar-iho Tribunal Feder~! o no Senado da Republica 
a pon~ rogulamontat•, otnciou do novo di· pelo suppusto crimo de tentar dis.;olver Ó· 
zendo quo rei1Ssumiu o oxm·cicio de sua ca- Podm• Logi;!atil·o do Estalo, doerotando a 
delra por nfio ter siJo roconhocido deputado i pm•da do mandato do quadro Deputados. 

A este professor limitei-me o. mo.ndat• ro· Tendo consciencia da legalidade dos melli· 
prehondor poio .sou proçodimento revelador actos, não é o caso do invocar para oilos 
da falta niio só de t•cspllito aos seus suporia· toiot•ancia caridosa; quoro o juizo sovoro 
ros, como da circumspeecilo nocessn.t•ia o. dos meus concidad •OS. 
quem uxerco funcçõiJs publiCas, principal· Não doct•etei, nem podia !'azol-o, a perda 
mente as do mestre da mocidade. do mandato do deputados; cumpri o dovor 

Como 'Jlecimen do ct•it~rlo o agilidades da constitucional do mandar proced"r ás oioi· 
supposta assombiéa, t.ransct•evo pat•a vorgo· çõos para proonchimonto do quatro vagas 
nba dos auto1·os o fautores dessa forca, os commttnicadas pelo vico·pt•osidente da as

·dous otncios do profesaot· Bricio Ca1•doso : sombiêa, quo presidiu toda a sess~o extt•aot·
.. •lrlm. St•, Director do Athonou Sorgiponso dinaria do fevereiro ultimo na falta do pro· 
-Communico a V. S. pal'a os devidos Hns, s.Jonte otrcctivo, que ri '' vice-pre;:dente do 

Estado. 
que, em data do hontem, doixei o oxoroioio Do via 0 vlco-pt•osidonto dn nssemblén, om 
de minha cadeira noSllo cstaboiocimonto po•· , d d' t "d · · -
ter p>·estado o compromüso do deputado osta- "ICO o tsposto no ar . !~ u Consututçao, 

doixut• rJUO continuassem como deputados 
doal.-Sundo e Cratornidado. Al'acujtl, O do cidadãos quo haviam perdido o mandato.~ó 
agosto de 1002.-0 pt•orossor do portugnez,. porque 0 prosidonto tia mesma assembléa, 
Bricio Cao·doso.> , de quem é ~ubstituto, por convcnionciu. par· 

«!Um. Sr. dlroctor do Athonou Sorgi· t!Ju.ria ou qualquer outro motivo, nilo cum· 
ponse-Commtlnioo a v. S., para, os dovid"s priu o sou dever constitucional? 
fins, quo, nesta data, reassumo o oxot•cicio Ondo o crimo? Onda o acto dietatorial do 
do minha caJeira no•te ostabaiecirnonto, por presidente do Ess•do qne mandou oxocutar 
po•· nao tor si•lo reconhocido deputado tl As- um pt•ocoito da Coustitulçiio? 
soinbMa,Logisintivn gstadual. Saudo o fra- · Nooum c,·iman roaimonto é osto l 
tornldado. Aracajtl, 7 do agosto do 1902.- SI crime houvesse, a ussombiéa não appro· 
O professor tio portuguoz, D•·icio Cm·doso,> mria o neto do sou v!oe-pro•idento, a quo 

·Que outt•as prov:J.S são pt•ocisas mais para doi exocnçiío, reoonhocondo deputados os ci-
condomna<;ão da nssomblríu do oomodia? d:tdilos.oleitos para proonohm• as vagas om.· 

O Senador Coelho o Campos niio é capaz do quest~o. · 
intormar ao Senndo onde o como aohou 14 · Si crime houvesse, terindosappat•ecido des· 
deputados para a sua duplicata de assombiéa do quo o vieo·pl'Qsidonte do Estudo, quoslien·· 
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,oiou sobro a olci~fío do 25 de março, na sua voltaram do.s resultados dosso acto clo sou 
·asscmb/da, como consta do jornal O Momento, actual collega 1 . • . 
. diz torem sido •·ocallltecidos cleputados om Não foram essas vagas commimicndas 
vagas proonchiJas M eieiçiio do 22 do julho pelo então pl'csidcnte da as.>omWa, coronel 

·cont1•a a qual pt•otest1J•a ! Apulchro Mott:L, independente do uelibora~ 
O pr·oce~imonto do vico-prosidonte doEs· çiio da assomblda ou parecei' da· rospoctiva 

t~t~lo pl'Oiost:1ndo contra a olo!ção de 22 do commissão d~ constituiçiio1 
julho porquo as vagas niio fo~am communi· O quo foi virtude hontcm é cri mo hoje ! · · 
c•das p;r s. Ex. o dcpob 1·oconhccendo O facto incriminado nada teve do anormal, 
·deputados figul'ando eleitos nossa cleir;ão, foi legal e l'.eccbillo som espanto, .servindo 
vem ou não justific&J• o meu acto c o do vic~· súmonto · paM oxplot•ações fúra. ·do Estado, 
·r>rciidonto d:1 as>ombléa 1 · para se dizer que o pl'esidente é régttlo, dos-

peta, d!otador, o te., etc., na. supposição do 
A que fica, pJis, reduúda a balol:i da de- mover os podot•es Cedet•aes a !ntorvirom com 

.missão de deputados, accoita por aquellos (orça para contel·o, som o menot• ex:tme dos 
niesmos quo a lo1•antaJ•am 'I · f•otos. 

Como explicam os maus accusadorcs o facto Dosdo o p1•incipio da scisão do p~rtido re-
.Jo haver o vice·pt•esidente do Estado e pro· pub!!cano, om junho deste' t\nno~ a dissi· 
·sldonto da assemb!M, na vcspora da pt•i- ~cncia só appella p:tra a intervenção do Oo· 
meira sessão preparatoJ•ia, mo officiado di- vcrno Federal, como ~~·ultima· •·alio da posso 
.zondo terem perdido o mandato tres depu· do pod 1r. . . · 
tados militares por baverom exercido suas As violoncias, o augmento da fot••;a. po· 
ftmcçõos durante Ires dias das s3ssõos propa· iiclai, a demissão do rleputados, e outras 
ratarias ao 1\lvorcil•o, pelo facto do terem baleias transmiLtidas polo· telegrapho, sem 
rccobirlo vencimentos inte~raos como si em qno, entretanto, tivesse havido unJa .só pri
.exoreic:o e.itivessom, quando, ao contrario, <l ~ão, um s<l dosaoat,Q, sem. augmonto qual
.pJ•ovado, po1• documento:J da Delegacia Fiscal quer do pra~as na força. publica·, som qile 
.do Thosouro Foilora.l, ctue os alludidos miii· !'assem demittidos deputados, n1i0 t.!voram 
.taras só receberam os vencimentos da dispo· outro fim sinão provocar. ·assa. iiltervençiio, 
nibili~ade om quo se acham ha mais do um que não poucos aeccltarn ou ropcllem; con· 
,anno. . !ot•me as eonvonloncias do m .• mento, sem · 

Corno explicam ainda os mous accusadorcs convicção. sogul':l, nem.patrlo!ica:" : .. 
. o fncto do considcraJ•om legal, embora con· . Declaro desde já que o Exm. St•. Dt•; ·cam· 
· tra a vordado dos factos e do dircitn, a pos Sallos, omorlto Pt•os!dente da Repttblica, 
.parda do mandato dessas doputadJs que não intct•reiu dit•ccta,.noni indircctamont~ 
assistiram dial'iamento a todas as sessões nos nogooios peculiares ao Estudo; o quoalil\s 
do revereiro c não e~orcoram, n~m po- não me surpl'ehondeu, níio.· só pelos princl

··dlnm o~crcor, fuucçüos do seus pastos mlii· pios cta· não iutot•venção · manifostO:U:os por 
tares, porque ostttvam cm disponibilidade, o s. Ex., quor. nos discursos pronunciado> no · 
níio consideram Ioga! ·n. dos seus adeptos Senado, quer na pia la( o•·""' pot•. occasiiia da 
qua não compareceram ás sessões dcixan- o!oiçíío que levou S, E~. ao pJtlor; coino 
·do·so ficar, contr:n•iamonto ao despJsitlvo pela inquubmntavol corrcccão. quo ha tldo 
. constitucional, no exorcicio do J'uncçõcs na gostiio dos nogoclos da Republica •. 
out1·as, estranhas ás Jogislat!vns, como cl!os Esta convicção <JUO cu nutro dos sont!mon-
.proprios confossaru, dous por toda a sessão mantos do .ominent > chefe da Nação, S. Ex. 
'l'efol'ida e um por parte dcUa? · tom eot•robot•ado com actos, não pt•óstundo 

Como seria f!Ua!ificado o pt•os!dont.o do ouvir!os ás solicitações de uma us;embléa 
Estudo quo fosse complico do p1•ocedimento fictic!a o de Senadores que podotn batulhõos 
<Jriminoso do prosidonto da a.ssmnhl<la, que do exeJ•oitocomo.o unico demento capaz, não 
di$.lo ter om seu potlm• cópias a.uthonL!cas da de apurar a verdade dus fuct.os pal'a oon
Dclegac!a F!solll, cópi:ts que niiD foram solldur.o t•egimen da democracia., runs do col· 

··fot•necidas pelos mo:os regulares .o, si exls· 'local' nas posições govorm1montaes do Esta.do 
.tem, não exprimem a verdade 1 quem não teve votos n·1s urnas eteltoraes, 

E po1•que tanto se esJa.nda.l!zat•a.m os So· quom não foi J'econhooido·polo poder com· 
nado~es seJ•gipanos, quando um. delles, o D1•. potente. . · · . · . . _ . · . : .. 
Ma.t•tmho Garccz, quantia pl'O<tdente do lls· . Ha. pr!noiplos com os quaos m10· so .tran-
·tatio, por decreto de 10 de julho de 1809, sljo. . · .. 
Jna.ndou proceder 11 eleição do dons do pu· · Alsim, sustento o ctue disso, Sonbot•es Dopu

:tadosparaproenchor as vagasdo<quehaviam lados, na mensagem:de 7 .de sotombt•o do 
oxcrc!rlo durante as sessões legislativas, 1000, tro.tan~o das rela1õos dos Estados o da. 
funcçõos estranhas a est:1s, o os outros, Drs. · União; e manifestando-me pela regu!amon
~ooUw e. Campos o LoandJ'o ~raciel so apro· laçlio do art. tJ• da Constituição Fedo~ai:-: 

I 
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<Nem a tu te! la da União, nem o nb.;olutismo 
dos govornado:·eS>. 

Estados, som tol'om os meus accusado!'os a 
leald~de do transc.-evor tudo o que cotão· 
disso. · 

Para confundir os que mo arcusam, de
turpando o meu pensamento, rept·oduzo al
guns tt•ochos do fJUO osct•evi em !OJIJ: 

PropugnanJo a regulamentação do art. 6', 
isto é, intervenção do Governo Federal no> 
cli!OS pot·· lo! determinados, não q um·o, como 
os mous oppositores actuaes, a· tntot'I'Cnção 
armada como :J.rbi tro J•ara, discricionaria· 
mente, manter no pouor quem não tem • ' • • · • • • • • • • · • • · · • • • • 
·mnio:•irt dos su!fraglos popularacs, nem a As relaçüos entro os governos da União c 
legitimidade· da investidura nos c;rgos pu- dos Estados precisam >OL' liotorminatlrts po-
bll·co· · sitivamoote para ovitttr-so a omnipotcncia. ' .. . Combati. a lt!let•vonção f<Jdcral em 1801, dos govm•nos ostoduacs, que so traduz cm, 
quando, empossou neste Estado um govorno do3potismo oppróssot• do povo o a tutella do 
reconhecido por 12 votos como maiot•ia Govorno Ferloral que anlquilla a autonomia. 
em uma assomhléa· de 2•1 deputados; com- dos Estados, implttntando a anarchia pol:t ln-
bati a lntot•venção em !894, ·quando foz tm•viío manhosl ou pela noutralidat!o cu!· 
assembléa composta dp cidadãos quJ, som pavel. 
protesto algum, foram derrotados nas olei- • • • • • • • • • • · • · · • • • • • • • 
ções o· não foram diplomados deputados ; 
comhatoria hoje ·a intervenção que, como a 
daquellos tempos, á mão armada, quizcsso 
garant.ir como assombléa um ajuntamento do 
sete deputadO.; contra 10, quaes os -da prt· 
moira sessão pr~paratoria de 3 de agosto, ou 
do 7 contra 16, como actualmente se dcha 
constitnido o Podar Legislativo do Sergipe, 

Os Estados não podem vivo!' na incortoz~t 
do liia do amanhi o os PlVOs não podem sat•· 
governados á mercê da boa ou má indo lo, dtt· 
boa ou mrl politi,ca dos ciLofos dos Est1dos. 

havendo umil vaga. 

Nem o alJsolutlsmo dos g0vornos estaduao.;, .. 
nem a tutela do Govol'Do Federal ; no pri
meiro caso so!fr.o o po1·o, no_ segundo a Fe
dOl·açiio ; e ambos exigem. uma solução legal· 
que garanta o povo nos seus direitos c os 
Estado; na sua atttonomia. · Ainda bem que a c.onducta ir••eprehon

sivcl do bonemorito Presidente da Repuhlica 
-voio fochnr o cyclo das deposições. c da.s · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · · 
farças de duplicatas do assomhléa. Ou o povo solfrc, som ter para quem-

Pudesse S.· Ex. intorvit• nos negocias do appellat•, o dospo~ismo do Go,·erno esta
Estado, e cu, coborente com os principias dual, ou este ll deposto com apoio ou toleran
qúo tenho det'ondldo, não he~ltaria, para o ela, de boa ou mri fé, do Go1·orno da União,. 
caso actual, em solicitat• a acção de S; Ex., que se constituo do !'acto o eloitot• dos go;·ct•-
não como querem aquollo; que pretendiam nadares. 
levar a dosordom ao Estado pJt' ca.us:L do ....... · • · · . • • · · · • .. · · ·. · • • · • · · · ·. • . · .. · .. 
uma caHdidalui·a ll prosidcncia do mesmo, Ur"e, pois, que o~ altos poderes da Ropu
eoliocando-so !L'! _poder poJa fot•ça armada, bliea 0ostatuam uma Joi que, regulamentando 
mas pala !nqLU!tQao dos facto~ e documentos _o texto constitucional, liberto os povos do· 
pa~a da!' a razao ~ quem. a ttrot•, . · absolutismo dos govot•oos estaduaes;uomosmo 

Essa. mter_vença.o pactHca, investtg~dora, lempó que determine os casos da !ntot·-
usti<:_otra, quoreret sempre; nunca a mtor· vençii; do Governo da União nos negocias· 

._vença~ at•tnada para dar ganho do causa peculiares aos E•tados para que haja solida. 
dellbmadal_Dento a este ou •lquolle agrupa- confiança nos portot•os publicas e a aoarchitL 
monto pojttlco, sem discernir do que Indo não fac:1 a sua obra do destt•uição.» 
ostl!. a t•azao. ' . 

Pa.rti~n.t•iO hontomda.intcl•vcnt:ão por qual· · · ·' · · ·· ·" · · · ·· · · • · · ·" · · · · · · · · · • · · · · · · · · 
quer• dos podares d11 União, ainda o sou hojJ Cito ostos tt•achos para contradlctar o. 
o sel-o-hei amanhK, pois que pugno pela 1-01 •• conselho pot•igoso o an .. u•chico dado poJo Se
dado. do. systemn democt•auco, que não se nadut•'Jlolo Coar!!., Sr. Joakim Catunda, que 
podo dizet• bem praticado, vivendo os govor· manifestando-se hostil tt intervenção federal, 
Ms cstatluncs sob a ameaça da !ntcrvooç·iio disse que o unico recurso quo tinltam os. 
nrbitr:.ria da'Uuião o o povo sob 0 jugo do adversarias da ~_ctual ;ltuaçlio el'a a rovo-
absolntismo dossoj govot•nos. !uçi\o c a úoposiçao. 

Hoje, os meus oppositoros "tt•ansot'CI'em Como osso íllustre Senador moroco · ~s· 
trechos mutUados da minha m;msagnm de minhas doforencla,, apezar da scm-corhnonln 

'1900 em que externo! os conceitos que se com que referiu-se n me11 governo, no sou· 
acham nn consctonoin de todos, mas que nem discurso sobre a .lndlcaçao do Dr. Garcoz, 
todoj toom a ft•anqnoza de em!tth•; bojo sou rJlativa illntorprotação Llo art. 6°, cumpre-
nccus •do de profossar ldéa~ que então ex- me ponderar quo quem faz revolução o tenta. 
pendi sobre a omnipotenci~ dos chefes dos deposlQiiO esttl sujeito a sor reprimido pele· 

... , 
., 

.. 

. ' 
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Govemo, pelos maios quo as circumstnncins darem sobrcsaltados : o povo espreitando a 
exigirem. occasiiío do nssnitar o poder e o Governo 

Ou pretendo o Senador Catunda que os vigiando os pasios dos pet•turbatioro; da -
chefes dos Estalos so deixem victimat• c ordem. ' 
depor como ma1•tyros ou imbeci> 1 Si, pois, algum dos podm•os da Ropubl!ca 

Admitthlo o direito do t•evnlução o dcposi- se ,i ulgassn com potente para att~nticr ás soli· 
cão, ondll a conflançtL que devem insplt••r os cit••çõos dos ~uc mo u.ccuau.ra.m do haver do· 
governos pela. sua estabilido.Uo 1 A anat•chia mittido Deputados o do tor impedido que a 
sct•iiL a consequoncia fatal do i.al direito do minoria da Asscmbl~a se consti&uisso cm 
revolução, que nccolto sómonio como 0 ro. maioria, cu acceitari~ a inlot•vençilo, certo 
curse>, a valnlla do dososporo contra, '•I OJl· tio que nüo sot•ia homologada a tt•apilça da 
pt•o;são. phant<~slica duplicata do Assombl6a., cm que. 

O Sonador Catnnda, com o sou consolho, infoliimente ostüo envolvidas pc.,otiS do alta 
organiza a. anarchia como systoma do go- representação no paiz. 
VOl'nO. 

Neste Jlst~do, como se sabe o rcfcl'i na Que fossem intcrvoutot•cs o digno Senador 
mensu.gcm do 1000, no dia 4 do setembro Catunda o à illustrado Ministro do Supt•cmo 
do I89ü foi oxpollido da t•osidoncill oillcial o Tt•ibunal Federal Dr; .João Barbalho, l'Oiator 
dotcotor do Governo, o qual lhi reposto no do habeas·aorpus, o ou flcat•ia satisfeito com a 
dia seguinte pela intorvcnçiio lildcral, apozar escolha. 
de sOL' p~ln Podm• gxocutivo da Republica ' O •tuo não tolero rcsignauo ú ser apodado. 
roconhocida a du<Liidado do Governo, sendo do tyt•anno, dictadot•, o te,, porque t•osisto :1.s 
igualmente gaL'antido o succossot• do Govc,·no ameaça~ dos q,uc planejnt•um a tl'ilrnoia da.·. 
de lilcto, om 24 do outubro do mesmo anno; duplicata,como recurso implt.riotico do obto
tlc modo que no estado act,ual das cousas, .rom pela for~a IMoral o quo não puJaram 
alúm de arl'iscado, produz olfoito negativo, consegnit• p3los meios legaes o docentes. , 
ainda mesmo vencedor, o conselho bellico~o Tratando stlriamontc as cou>as sérias c não 
do Sonudot• ccarcnse. pactuando com os quo so servem dos mnnojos 

Já 1\ moda, aMs dopt•imentc tios Ct'lltlilos da politicagom, para tlcpois dizerem quo a 
do rcgimcn·fcdorativo, !'aliar-se dos govornos Repllbliaa J isto masmo, cu fallo com a slnce
dos IMados, acoimantlo-os do, dicttLdnras, rilladc de quem não so revolta noto as coo
satrapius, etc. sequcncias dos prmcipios que profossa o não 

E pot·quc aquellos quo assim Sl muni- hesita em submctlcr-sc depois do convencido 
·fcstam não promovem os meios do ragu· lcgalmontc, judicialmente .. 
larizaL' so a si&uação rio povo con!t:a a Explicados os fact08 e ratiflcado o meu 

. tyranoia dos. governos 'I modo do pensar sobro ·a iutorl'cnção federai, 
1\' quo só clamam pela intervunoão fuderal julgo foit~ minh~ dofcs1, . 

quando se acham fór~ das graças dos go- Agúra, Sr. Prosidcntc, volttlndo á dofo>~ 
vcrnos ; ao contrario, ropcllcm-n~ IJUantlo do meu llslt1do, d"vo dizer: Sergipe foi Ol'!lt\· 
estão em harmonia com ossos govornos; nizu.do cm 18 do ma.io do i8V2, nos mal~ 
modolam as convicções, o p~triutlsmo, a modcs~os moldo> ~uo ~ possivol. Seu pri
puroza do t•cgimnn fo.lm·ativo, conformo a.s mcit•o prcsitlonto foi o Sr. Dt•, José Calazans, 
clrcumstanciiLs da occttsião. capitão do cot•po do engenheiros, q11e govet· 

O Scnadot' Martinho Gat•coz tl c~cmplo nou tlaquclladnttLatú li do setombro do 1894, 
dossa duplicld~do do opinião ; quando Go· quando foi doposto pela Coi'Ql federai, c dovu 
vorno, ora cont.rat•lo ú. intot•vcnção, hoje dizor cm bom do sou nomo que administt•ou 
apresenta. indiclção para soL' i ntorprct~do o o 1\st tdo a contento do todos, deixando nos 
art. 6' o podo força nmtot•ial para. resolver cofres mais t,C 800 contos do róis. 
qn~m dovc ser o Presidente do Es'.ndo no Do 21 do outubl'O tio 1899 at~ agoJ•n, cu 
vindouro tricnnio. assumo a t•espousabilidarlo do que ao tem 

Zelando a potncna rosponsabilitlado que passado nlli; o devo dizer ao illustt•o ScnadOL' 
tenho nos negocias publicas , não cos>aroi pelo Pa:-a1111 que o estado da administração 
do insistir pela ndopçiio do uma lol pci!L qua.l ~ esta: om 24 do outnbt•o do 1809, encontrei 
se possa. rcsolvor as crises do povo contra a o Estndo llovcudo 1.08~ contos do reis ; c, 
tymnnia dos governos c dcstll!l oontt•n os· ex· ho,ic, segundo a ruonsttgcm -do seu digno· 
cessas do povo. ' ' · JlL'CSidcn~e {)'que li hontcm, devo apenas 

Si !tojo se requer lwbeas-oorpus om J'nvor l6S contos am IL!loliccs do !Maúo, 30 das 
tle Dcputadus c dos que so dizem tuos, ama- qunes scri'Cill do c~uçiio 11 lotot•Ja, o que ,não 
nbii so poderá requerer om favor do prctcn~ Yencc juros, hnportancin nquolla que Slll'il 
rtcutes-ao r.ovcrno do Estado; o ó pura evitnt• rosgaüLda por mmo, do um ct•odlto .espacial, 
manobras llosto jaez que_ o Governo.o o povo. 'scm.o moDO!' 'dcsl\ilquc, po1•tanto, tlt:oceltu 
tlovcm subcrsob que lei vivem p11rn n.iio an. ot•dlnarin, 
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Conlrahiu-so cm 1890 um mnp1•estimo do 
400 contos com o Banco dtt RopuiJlica, em 
condições muito vanit1josus, graças ti into:· 
vonçãó do illustl'O collogtl o Sr. Senador 
Coelho o C.1mpos,,, 

0 Sa. Co~LIIO E CAMPOS - Não tonho 
parto nisto, 

O Sa. OLYMrJO CAlli'OS-,,. c~ confiança, 
CJUC inspirava o Goym•no de entãu. 

O St•. Thoinnz Deltino-A ma
tm•ia em discussão é so:,~n·amento do gmndo 
relovuneia. 

A Commis~iio do Justiça e Legislação 
tom satisfação o honra cm YOl' as smt~ 
opinlüossanccion,tdas pelo Senado, mas hntu 
maiores soriio ·ti .•atisfuçiio o honra ~unntu 
mais consciente o muditad1t for a sancção do 
Senado. . 

A suggcstão do honrado 1·cprcscntantc do 
Maranhão, quo homem tão brllhantomonto 
fallou, <l accoitiwcl. 

Em nome da Commissiio, apresento '' 
considqrac~o da Casa u seguinte requeri
mento: 

«Roquoil•o quo a propo~i<:ão, com o~ substi· 
tutivos, vão ás Commiss.;e.; do Justiça c 
Legislação c Constiluição, Podere~ e Di pio· 
macia.), · 

Desse omprestimo, 11 ultima prestação que 
se vonch1 ainda em novembro deste anno, 
foi paga no moz do março proximo passado; 
c é tal o ct•cdito do Estado q no, ainda ha 
pouco tempo, um syndicato ft·ancoz propoz 
ao presidente do Estado construh• uma es
tJ•nda do fort•o quo ligasse ar,uollc Estauo 
ao da Bah!a, mediante garantia do ,juros, 
o que .não foi accoito por não compot•tar o 
Estado o o nus q uo provin!m d11 tl•ansacção. 

Em todo. caso, isto prom ~uo o Estttdo 0 St•. Pt•e,.Jdenle-O l'C"uct•imcn-
moroco credito o confiança, ,, 

Não existe no Estado, nas t•cpartiçüos pu· to que V. Ex. acitha do !lpresoutat• núo pOJo 
blicas dependentes do Podm• Executil•o, um sm: accmto pela, )lesa~ \'ISto que 1m porta ~o 
só omp1•og1tdo pa1•a servir;; clicntol!a eleito· ndmn~cnto da dtscus;a? o o ~og!m~nto nao 
ral o, ·actualmonto, a sua receita ll do rm:mtttoquo um lll'OJOCto .lOJI1 at!}ado por 
1.000:000$ quo divididos por 300.000 habi· mat~ de urna ycz na mesma dtscussao. 
tantos, cm que ó calculada a população do . DIZ o at•t, I nO: 
Estado, ca.ho a cada um 5$:133, o q uo deixa •< E' vodado, na me.lm<L di.;cussão, l'OJU'o-
ver <JUO us habitantes desse Est:ulo não so du7.Íl' adiamentos, aind:t ~uo em t.ormus ou 
acham muito onerados do impostos. • para fins dllfor••ntc~. salvo antes do votar· 

Niio sei si o illustt•o Senado!' quororá mais se em 3• discussão u JH'ojocto, p~l'a ser este 
algumas inr.ll'maçõos. sujeito tL exame do alguma Commi~são, caso 

Si as quizor, estou prompto a prostar· om quo t1 discuisão pro~oguir:l depois do 
lh'as, afim do que, quan<lo S. Ex. tivm• do parccm•. » 
J'azcr ·um ·novo trabalho do ct•itica, tenha Po1•lanio, vai pPoscguir a. discussão do 
o!omontos par,, ser justo, visto ~no na que projecto o, si V. Ex, ontendot• conven!onto, 
foz só exceptuou os .Estados do S. Paulo, antes da vot11Ção, submctteroi o l'equorimon· 
Paraoá o 1tio Gt•ando do ~ui. to tl d•cisiío .do Senado. 

Quoro que o honrado Senador fique con· 
·vencido de que o Estado do Sm•g!pe vivo O St•, Tbomnz Dei fino (pc/" 
pobremente, mas com honra o com dcconcia, o1'dem)- Sr. Pm;idL>ntu, uão mo t•ovolto, 
cmquanto tiver na sua dircoção homens do nem tenho moth·os para faze1• obsm•vaçõos 
probidade. E actua!monto o Governo ó l'O· sobro o que V. Ex. acalm do dizm•, 
wruontado POI' um t•opubllcano disUncto, o . 0 quo quero ~uo fique bem claro 6 que 
~r. Josino do Menezes, que oshl pondo .em a intonçiio da Commi1são do .Justiça o Lu· 
pratim1 as ldóas que p1•cgou quando propa· gislaçiio foi pro1·ocar o .mais amplo debato 
gand!sta da Ropublioa, o oxmno subt•o a nmtor1a, pl•omovondo no 

(.II~tito bem; muito bem. o m·arlo1• J com- Senado todos os osclarocimoutos de que, JlOl'· 
1wimc11tadó) ventut•n, ollo careça, 

' Em occa.~iüo opportuna, I'Ccd!tnl'Oi o requu· 
ORDEM DO DIA. rimonto, 

EXrULSXO DE ESTRANOI~lROS 
O Sr. Gomn e i\lello- Sr. Presi· 

dente, pedi n paiM'l'iL para oll'et'OC<!l' tl consi-
- . dm'tl~[o do Sem1do algumas observações, t'o-

Contlm\a em 3• d!scussiio, com o substitu· Jat!vamonte no projecto sobro oxpn!siio do 
i.ivo oJfereo!do nesta o oapprovado om 2•, a estrangoil'OS. 
proposição da Camat•à. dos Deputados, n, 2, Sol, Sr. Pt•os!donlo, quo a act>J do tomol'i· 
do 1003, J•ogulnndo a expulsão do ostran- dada minhn intm;vlr em debato que tom sido 
goil•os do parto ou do to(lo o torritorio na- !llustt•ado, com autorizada compctonoia, o 
clonai. sob os sous mn!s elevados aspootos. Mas a· 
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minha falt~ da pratlm das grave; questões accaJ•dcs os hom•ados Scnadoros·qua mo pre-
agit.adl\~, a dÓSJloito do hrilhnntismo do do· cederam na tribuna, -
b:l!O, ditDcltmonto dostorrarll do meu cspi· Exporei com ft•nnqncza o mau ponslmcnto, 
rito dttvidas lfUC tenho. pcdincto ni:tda uma vez ao Sonadu mo releva 

Assim acredito que alcan~l\rei a indu!· 11 impertinencia do intervir cm controversia 
gencill do Son,~do,' •too rolovaril a minha in· immcnsamonto superior il. oxlguidado d() 
oxpo.rlencia, lilzou•io justiça 11 intouçiio que meus rocur!oo. 
nutro, que outrn couS:I não~ sinib concorrer Pnro~o·mo, St•. Pro>itlonto, quo pJdcrrr 
quanto cm mim caiiJa, pam·o ciuc:dltnOnto conciliar-se as opiniõJs upposh,, harcndo 
da mataria em discussão. cJncosslics rcciprucas da parto dos que sus-

J~ ouvimos, Sr. Presidente, os irnporton· tentam que em face do nosso dir.tito consti· 
tes discursos do disUnctos publicistos dos\~ tucional o.l cstrangoii•os não podem sot• 
Casa, oraculos em cuj 1 palavm eloquente o'xpulsos do paiz, o doquolles·quo attt•ibucm 
o Senado está habituado a l'CVJr a sabedor!~ om absoluto essa ro~culdodo ao Governo, 
do suas dooisiics e to•lavia, não sol Jlori!UO, E' exacto que o at•t, 72 da Constituição· 
não foi ]lossivot quo OiSOs distinotos oradores garanto os dit•oitoo civis, tanto aos nacio· 
cbofíassum u. occordo sobt•o pl'incipios, a!ills D'JOl, como aos ostrangoit•os residentes no 
famumontaos; do nosw direito publicJ, En· paiz. . . 
trot,.nto, desde quo taco prlnciptos passlt'am No § !O está Ollabolocido o dii•oito na tu
paro ~ nnssa Constituição politica, tc;m sido rai de locomoção, commum, portanto, a 
sulll<'io~tcmoilte oxplanndos o ostutlados, ex· uns O· a outros. 
ist1ndo sobt•o os mos mos, aldm de tt•abllhos Ora,. si assim tl, si os nacionaeJ om hypo
gerae.<, bellas o luminosas monog1•aphias •. _ thcso alguma, não podem ser expulsos do 

J~ conta cerca Jo 13 annos a Cons\lt.ut~ao sólJ pa.trio, devo estar fóra do· questão qn~ 
Politica da Itopubiica, sJus )ll'Ocoitos já so os ostrli.ngoil•o; tambem não o podem sat•. 
vão tmn~plantando para os costumes, o Bastante razão tinha, pois, o 'illustro Se· 
portanto ~ p:1ra cstt·anhar que não so achem nadar polo Maranhão, quando sustentou esta 
ain1ia. tt•anstbrmados em outl'Os tontos axi· ·doutrina. 
oma•, CJ:uo uma voz expostos, não otrorcçam Do outro lado, muito attondive1s são os 
b::t.!IOS a in&ot•protaçõcs oppostas, autOJ•izantlo a!'gumontos do hont•ado Son1d'ur por Sot•gipc, 
nrua Jlerigosa pluralidade do sontencas. quando pensa quo niio ó possirol que o· Esta· . 

Nii.o ~ mou intnito apreciar UJ conjuncto do tonha. alhoado sornolbanto lll.culJade, nliás 
do suas disposições o )lr~jecto da honradtl mantida om got•ai peius povos cultos. · 
Commlssito ue Legislação o Justiça. o o sub· Concilio, senhores, cst~s opiniõJs, pJnsan
stitu til' v otrorecido pelo illustradú Sr. Sena· do quo o Govot•no, c~mo no rJgirnon plSStldo, 
dt.>J' poJo Paraná .• lá ftJram jlrecisamento continúa. a ter a faculdade de expulsar os
indlc.lla.s a.s divcrgoncias entre um o outro trangolros, nu1s com a rostt•icção oxtlrad1 no 
·tt•ab:tlho. ulitts dignos do merecidos enco· citado art. 72 d~ Constituição, o qual se-

' m iu; p~ia elevação do visti\S o ·Jllll'iotismo rof~riu não a toLlos,• mas só1nonte aos estt•an· 
de seus iiiustmdos autores. goiJ•os, que tenham findo doftnitivamento 

Mt1s, St•, Prasidonto, nost~ quostiio do ex· sua rcsidencia no p1iz. 
pulsilo uo éstmngJit•os o quo d~vo ter im· E, sinão, vojarnos: A nossa Coostitoiçiio é 
pt•ossiJnado profun iament~ o Senado O qno, um conj110cto do p!•lncipios quo não se oon· 
1uu qu,;nto de utn lado, uma das notabill· tr~~~z~m. pelo c~ntrario, nos affirmam a 
d11.dos desta C ;sa, o honradJ Sonadot• pelo rordado dos outros, o todos ligam ~e loglca· 
Ma,•a.nhiio, ou,i:1 auoencia neste momento en monte, obedecendo ao mesmo plano do or· 
sinto, .usten&ava quo a Constituição da Ro· dom· o do lib)rdado. 
pabiica vodon cm absoluto a expulsão do Sabemos, Sr. Pra;idento, que a immigra· 
cstr .• ogdiros,ontro ot•ador niio mou,s iliuslt•o, ção ostJ•angoir~. O uma velha· asplra~iio do 
o ltom.uio Souador por Sor:tipo, sustontaVtl nosso paiz, e que com o advento da Itopu
d()ntrlna intoiramunto opposta, blic~ o novo Governo, para o fim do favo· 

.N[o I! certamente possivol, sonhorJs, que r"cel·a, não poupou esforços, otroreoondo até 
liLIM•assCin om m•ro membros tiitJ distinctJS o titulo do cldad[o brazilciro a quantos 
dest!L Cam .. A opposiçiio entro ai !dOa; qno estrangeiros residiam ontlo no Bt•azil. 
ou unclaram devo ser m1is 11pparonto 'lllú A opiniiio publica desejava prestar todo 
l'oai. Em questão do semelhante natureza, o seu apoio o. essa politica do·novo rogimon. 
o di Vllt'goncla ~ó pódo SOl' de fórnm, o não Ertl·sulfragada pelo~ dilferontos nucloo~ so
d~ funtlo o cssoncia do doutt•inas, tralln· oiaos o ospoeialmonto poh~ Importante classe 
do-se de mostres abalizados do nosgo direito dos laVI'adcro> do sul, quo vit1m na falta do-
constitucional. braços 11 quasl oxtincçiío do trabalho rural. 

JlnCrútanto, I'Ot'Sltn, minhas duvidas sobro . A Constltúlç~o •te 24 do f~voreiro do 1891 
CidD mesma. thoso om quo niio se mostraram volu om apoio dosso· pt•ogramma governa-

-
I 

-• 
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, montal o traduziu o ponsamonto da Nação, 6 costume em todos os povos cultos oquipa· 
quc'dcsojliva a immigrnção do braços o ca- l'~i-os aos.naciona.cs. . 

· pitac~ QBtra.ngoiros. · Esta doutrina so oncontt·a nos Jlriuéipa.es 
<E' ·asiioi, s·r •. P••osidento, 'quo no § 4' do tratadistas, e para citac. um autor, .!ombro 

, art • . 60 ficou estabolocido que sot•iam natu- Pradicr Fodo1·é, que no sou bcllo liVl'o-Di· 
·· · ralizados cidadãos brnziloit•os todos os astran· ,·cito Politico, trata magistr.>lmonto dJ as· 

oci1·os que, achando-se 110 B1•a;il aos lú de 1io· sumpto, o fundamonta a doutrino que acabo 
.~emb•·o de 1880, não declaJ'as.wm, dentro rle do oxpendor : -
seis me:cs, depois do o11t1·m· cm viuor a Con· Portanto, senhores, o art. 72 da Consti· 
stitüiçllo, o animo de co11w·vm· a nacionalidade &uiçiio não veiu ·ostabelocm· uma doutrina 
de'ongem. . .. original, nem tambom veiu ferir os cscru· 
.. Tamuom .»o § fí' , do mw;w a>·tiyo ficou Jlulos dos b!'aziloil'os. 
estabelecido que se•·iam considm·adoi cidadaos 0 Sn. CoELHO E CAJIPOs-Eu dis.~o J;s) hon. 
lwa:ileiros · todos:os estrangeiros qtfC possuis· tom.. -

. .sem. Uei1s immot:ois .e.se casa.~sem com úrn;i. 
./eiras, ou tivessem filhos VJ'a;i/ci>·os, comtanto O Sn. GAJ!A E MELLD-Nem se diga, 50• 

. que •·esidam no llra:il; sal"o si manifestarem nhorcs, que a.mplio o conceito da p •lavt·a
a intonçr7o de nllo muclrtJ' de nacionalidade, rcsidontes,do que usa o ic~islndor,additaodo· 

Assim,.seguiodo o fio const.itucional;choga· lhe a id~a. do tempo mais ou menos pro-
. mós :ia art. 72, anile ao diz que. os ostrán- Jangada. ' 

geiros •·asideutesno Brazil t~t·ão as. mesmas Elfcctiva.mcnto, só podemos afirmar que 
·garantias dos nacionaos. um individuo tem rosldoncia cm certo Jogar,. 

. Mas ,quo~estrangoiros sfio estes ? Como taes o com maioria do razão si se tt•ata do ostran· 
. dovor-so·hao entoador todos os que apot•- gciro, r1u~m!o nc.sso Jogar tem permanecido 

ta1•em em nosso .paJz 1 . durante ·um per iodo mais ou menos · prulon-
. · Analyzando·,so a douttoina, Yot•lficar.so·hn, gado à nollo exerce industria. ou pro~ssiio,quo 
'Sr .. Prosi~onto, quo em, primeiro logal', lhe ministra os meios do subsistoncia. Tam· ·· 

entro os estrangeiros de fJUC tt•ata . o art. 72 bom l'Oléva obsemtr quo sabiamente não 
estão·contomplados os .referidos no § ·1' do usou o legislador do vocabulo- domiciliados 

· art.· 09, quo declararam derin•o do seis para evitara confusão quo poderia rosult:~r 
.. ·mozos, depois do entrar em vigor li Consti- do sentido tcchnioo dos>~~~ expressão· prefe· 
· 1.uiçiio, o,animo do consornr a nacionalidade rinilo o vocabulu->·esidcntes-em virtude do 
do origem. sua lata o conhecida accopçiio na lingu:~gom 
"o· Sa. RAMIRO BARCELtÓs- A grande commum, maioria. Podor·SO·bll. dizer quo essa ma~oria não é 

constituclonnl, e quo mal avisailo andou o 
· o:sv .. G.\~tA,ll M1~u.o-Em soguudo Jogar loglsladot· incluindo-a em nosso estatuto 

. aquello art., 72·a.~range -ainda os incluidos· fundamental, rtuando do via. t•elcgal·a para. 
· . no § 5' do art .. 69, quo toam manifestado a as iegislatm·as ortllnarias, mais habilitadas 
. · -Jntonoão do .não mudar de nacionalidallo. a. conceder ou a rotit•ar ·as g:~rantia.s doses-

A Constltuicão a oss3s dous·g1•upos do. es· trangci!•os. 
,trangeiros olfereoou desde logo os dit•oltos hcto entre brazileiros, a nossa Consti
de 'cidadãos brazlloiros, mas para os rospe· tuição Politica devia sOmente reconhecer o 
ctlvos indiv iduos, quo não os qulzo.~som, garan~ir dit'Citos destes o esta é, em gorai, a 

· ampliou. no· nrt. 72 as garantias do quo not•ma d.as- Coostituiçõe~. E' assim quo a dn 
gozamos na.&ut•aos do p,aiz. . Bolgioa na opigraphe cot•respondont•• ao as· 

Ora.· Sr. 'Pt•osldqnto, pm•eco·mo simples snmpto do· quo so occupa o·art .. 72 da nossa 
esta deduccão .e agora, som mr<ior esforço, Con;tituioiio, diz oxpro.,samonto- Dos ·di· 
som a nocossld!do de torcer a iottra cooali· roitos dos Be!g:1s. 

· ·tuoional podcr·SO·lta dizm· que as ditas ga· Mas o legislado!' constituinto, pelas razões 
· rnn\ias tambo'm ao estendam aos oi&ran· que aponte!, prascrevou do outra. fllrma, e 
goiros.que, embatia não so achem precisa· assim fundou o nosso dh'Cito positivo. E' n. 

. ·monto inoluidosnos dousgt•upos mencionados, loltt•a da lei, cumpt•o obolecor-lho. 
· pot• aun longa: rosldoncia no Brazil, onde Mas, Sr, Presidente, o grande a~·gumonto 
· exercem .industria, proftsJiio ou toem Cil· que so levantou contr:t a lntorpretaç:ío do . 

pitans, lhllll possam sot• equlpat•ados, at•tigo constiluclonal,. osso ar~umonto det•i· 
· Sabemos que os intm•nacionnlistas dividem va·se dt> lo~lsiaçiio europtla. 

em .vat•los grupos os ostt•angoiro~ que apot~ Mas, si d exacto que sobro muitos assum
Iam a um paiz, e consideram dilforentes as ptos duYe Hor conault~da a logisl .oão dos 
reillcõos de.cadll grupo para com o Govuroo p~izcs europeus, tr~tando·so tio immlgração, 

· loo11l. Snhomos mais que cru relação llqJlolles, pnrcco-mo quo nüo é rogul~t· estabelecer o 
· •1uo toom uma prolongnd11 re~hlencill. no palz, conl'ronto, visto como, sob o ponto do vislu. 

Sonado V, U líl ' 
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da povo.a2ão do t~rritori~, são muito outt•a.:: O Sa.' CoEI. I lo 111 CAM~Qs- Nenhuma, lei 
as condtçocs do nosso patz. Jlódo haver gat'àn lindo os .ostrangOi\•ps: : : .. 

Emquanto, sJnhoros, o Brazil ~om suas O Sn. G,\JJA ,E M8LJ.o-Já diBSo a·V. Ex., 
V.astas regiões dcshabitadas.quer a.tmmfgra, tt•ata·SC d3 uma questão do pt•incipios,,,O Ó, 
çiio; os paizo&da Europa, CUJOS t.orrttorlos git· preciso ligai-os, considerando· o< no sou con· .. 
llcilmonto contemo suas grandes populaçues, Juncto. - . ... . . . . '· 
cm geral procut•am abril• novos caminhos, Sou fot•çado, Sr. Pro>idontc,. a. acomp:~
não á immlgração do cstmnhos, mas á o.'.!ll· nhar· os argumentos do honrado. Senador. 
gração dos nacionacs quo em outras rogwcs por Sergipe quo. mo honra., com. os seus 
fuuJcm 11ma nova pltt•ia sobt•o os ·alicerces apartes,· porque não só,.· por,,csso meio 
trazidos da mctt•opolc, o modelada pelo seu minhas duvidas so csclarcriorão, como pela. 
san~uo c pJ!as ·suas lngt·imas :t imagJm admiração o ·alta estima. que consagt•o u, .. 
desta ! · . S ... Ex. ·.o u.inda pela iinpot:t:mcia .do. as .. . 

Siio pontos de vista oppostos. As lOis SO• sumpto. . .· ... . 
b1·e dep~J·tação, na Europa prin~ipalmonto, ·Em rogra gorai,. não. Jl<'ldC haver .loi do 
visam afaRia!' os filhos de outros palzes quo· g~rantias cm. lavor do omangoiJ'os, c~ulpa· 
~·ão·Jevat' idéas anai•chicas o subversivas da rando-os nos nacionoea. Mas jll as razões 
m·dom 'publica; cidaditos, em uma palavJ·a, fundamentacs do restt•lc<,,ão .rrue dei encon~ . 
que· n1ir1 so propõem a fundar um lar no tt•am·so no nosso direito conslitucionàl. .. : , 
Jiaiz que os t'OJll'imo ou os oxpuba. S. Ex. í1assou em rovism v':irios pat·à· 

Cumo, p<>is, ir. busear. nas naçües da Eu· graphos do art. 72 e concluiu que lis garan· 
:ropa·a1·gument0s comparativos para a si· tias·rospJctivas niio podem ·SCr.Jlartilhadas 
tuaçãu du Brazil '?! ]lor estrangeiros. . , ·. . . · 

A eomprtraçiio não é po>sivel, sob osto O Su. CoEtno E CA)JPos-Umas·não podem' · 
]lonto do vista, entt•o o Brazil, entro os tor; de outras eram privados.'··' ... , ·. : .,, · 
Jlll.ÍZCS amoricanos O OS OUI'Opous. 0. SR. GA)IA E MELLÓ:::.;(·pi'ÓjlOsiCao ~· 
o sit. VrcEXTE MACUADJ _Na Iialia, até gcnorlca c; para' resJiundcr· com···seguranç:l. 

cs filhos riu. p:•iz estão sujeitos ao que so ao honrado Scnadot•, se••! a pr.ecisq' porol'it•·mc 
c!Jam:• ~domicilio coactJ- o que niío pro- ao; pat•agraphos que antot•izam.sua opi· 

nlão. St agora não ·me· occorrem a me• · 
cisamos fazer aqui. moria, limltar·mc·hci •L arialyse .. da · idéii . 

O sa. G.lllA E MELLo-ll!as, Sr. Pt•csidcnte, gm•al do assumpto. · ·· · ' · ·· ·. · · 
'lUJLnio mesmo tivosscmos leis IJUO dcssom E. St•. Presidente, :~rgumentando a t'O· 
ao Govorno a faculdade ampla do· expulsar spoito, tenho a obsoJ•var quo· nem todas as 
· estr11n ~oiros, a Jettra l'ot•mal do. art. i2 d:1 m .terias contidas nossos par:•graphos con:· 
CunstituiC.w to ria limitado essa·raculdadc. stitucm aquillo quo SQ chama direlt.o civil c 

O ·hom•ado Scmtdor pot• Sergipe, si não mo quo lambem so dcsfgna plila equivalente 
falha a mcrnoria, disse que se tratava de expressão de-direitos incliv'Jduaes'-; all:i.s, 
uma attribuiçiio governamontal, garantida n!lsscs parag!•apbos, ha dilfct•onto~ dispas!· 
pelos custumos. çues sobt'O o quo se chama gm·anho de ·a,. 

O SR. CoELIIO E CAM. ros- Garantid~ poJo •·citos, sendo que a. distlncçãa;·quo indico·, 
os nossos mestres de dit•eito publico. 'com 

rlJreito intornacfonal, que ,; expresso ou dcsonvolvJdamcnto tratado. ' · · ., · 
tacito-cxprcssu, si está na iett'.·a dos tra- E' assim, Sr. p1·csldoatc, quo o§ Jlftrma 
tados-tJ~'Lo. si é de usJ commum, o direito da inviolabilidade ,,o lar o, ém ·se· 

o Su, GAMA Il ~lELLO-V. Ex. cm parte guida, assegura o rospofto à·o.~so dlrello; 
tom t'a1lir·; li! cho~at•oi. quando prcscrove ·que • nlnguônr póde· alli 

Ma•, sr. Prc~iduntc, parocc·mc IJnoS. Ex. ponotrar, ii noite, som con.;~nllmonto do mo· 
i nvocn o direito c.nsuotudlnario, o pot• esse t•ador, slnão pat•a acudir :Is victimas do ct•l· 
larlu niiu mo pódo convencer, por~ue nlnguem mas· ou ·desastres, nom do• dia, sinão nos · 
molhar• do quo o honrado Senador pot• Sor- casos o poJa lüt•ma pJ·o~criptos na lei •· 
glpo sabo quo não provalcco o dit•oito con~ Nosso omlnento c"llega, o llJnstrado. Sr. 
suotudln:.J•io, havendo, ao contrai• lo, di roi to !J.uy Ba,t•bosa, esgotou esto assu~pto, e!D s~u 
e,aripto. · 10torcssante opuscnio -.Actos lncon.•hluc•o· 

, , naos-publlcado om 1893. ' • 
O Su. CoEwo J, CA~Jros d:t um aparto. Portanto, uma cousa ,, dlroito; o outra 
O Su. GAl!,\ }:M~>LLo-Estoujustlficando a cousa é garantia do diJ•oitos. · · 

doutrina ·do a1•t, 72 da ConstituJçilo. Já No cltaJo opusculo, á pagina ·JSG, 16-so·: 
respondo ·a V. Ex. Esse artigo rcconho"o e •Os nossos proprlos toxtos c0nstituo!onaos 
garanto os direitos dos estrangeiros rcsidcn~ ostaboleccm manilestamontc a dl~tlnc'çiio ; 
tes DO pafz,,, pois,· ao ]Jassd que, rnbz•icando. a secção II, 

f 
' t ,. 
' ' ' 

' 

;. 
; 

, .. 
• r. 
t 
' t 

• L 

" 

I 



SESSÃO Elo! 2S DE SliTJIMBllO DE 1903 '467 

do' titulo IV; :.ó 'legislador constiiulntó . lho 
ohama •Dcclarar)io de dh•eitos•, no art. 80, 
onde M occupa·com a< faculdades anormaes 
dO Congresso e do. Poder· Executivo lluranto 
o estado de sitlo,não se refere siniio a-garan, 
·tias constitucionaes.• . 

No art. 72 da Constituição, Sr. Presidonto, 
nós •vemos quli estão accumulados: não só ili· 
l'C!tos, como ainda ·ns ·garantias do diversos 
desses dlréitos;' Mais ainda : oncontram
so·alll' fórmulas, verdadeiras formalidades 
que é preciso não confundil• com os direitos, 
Jlropriamonto' ditos, · ou com as garantias 
destes. 

E' assim qué, si' bem me lembro, se re
feriu o lioDI'ado ·sonadôi• jlor Sergipe ao 
casamento do e.;tl•angeiro. Não foi esse 
·(d:>·igiuda~se àa Sr. Se nadar. Cacllia e Campas{ 
um dos argumentos do V; Ex.? 

O,SI\, CoJ;~;IO t;.CAliPOs:- Um delle;. 

· As consc~uencias não se fizeram. esporai•. 
Todos sabem cm (JUO del'l\m ~s otHcinas· do 

Governo Fmncez; os des~sti'Oi ulterioros om · 
virtude do reconhecimento de semelhante 
direiio, e mais t~rJe a depJrtaçiil em massa 
do uma multidão quo se havia illudido, acre,·. 
ditando em promossas que in\'ertiam o.<· 
termos inconfundi veis das r Jla~õe.; moi\\OS e 
das rolaçõos juridicas. 

0 SI\, COELHO E C.UIPOS dá: UÜl aparto, 
0 SI\. GA)(A E ME!.LO - Eu respondo a 

V. Ex.: aumitta-sa quo ólfectivamente .a 
fórma do casamento é um dil••ito. Em· pri, .. 
moit•o Ioga!', como disse, a Constituição .só 
o concedo ao estrangeiro t•osidante no 
jlaiz, áquelle que tom nelle o sou domicilio 
e ba. revo·~do a intenção, ombor~ .não se 
naturalizo cidadito brazileiro, de adoptai-o 
por sua nova pat1•ia ; o tl clat•o que os que 
se casam pela lei de sua nacionalidade, que 

O SR. GA~Ü t: ~~"'·'·o - Ora, o casamento, procuram o consul de sou jlaiz para este o 
sob a rolaçiio de que trata a. Constituição, 'é outros netos da \'ida ciril, manirestam de 
apenas a fórmula leg~l de um conti•acto. tal modo que· teom apenas no p1lz uma 
mie não é o que se chama direito individual l'esidencia Jlrovisoria, o, Jlortanto, não é a. 
ou civ.il •.. reconhecido o assegurado aos na· ellos que se esten lem os direitos e,gar~n· 
ciona.es.'e Qslrangoil•os; ,; unicamente a fór· tias em questão. 
mula. e~terior de. uni facto natm•al da vida, Realmente, não ponsa qu3 as quo assim 
u é .oss1 exclusiY:imento quo se encontt•a. pl'Ocedem estejam comprehondldos no art. 72 
detei•minada u·a. nossa· Constituição, que no- da Constituição. . · 
nlinma outra admitte quo imp1•ima sancçiio o SI\. CoELHO E CA)IPOs - A Cansti tuição 
1eg1il·rt união dos sexos. · assegul'i\ eJle dh•eito a b(•azileiros e a cstran· 

Por conseguinte, Sr·. Presidente; não se geiros l'esidentes no paiz. 
trat1t. propriamonte de um direito individuai 0 SR.· GA:.!A E 11ELLO _ Quaes são os es· 
ou civil, mas de uma IJUOSião de fórma. 

A união dos sexos é uma oxigencia da vida tmngeiros residentes, j1\ o dis;e, · 
lJhysiologica, mas não consti1ue um direito. Pradiol' Foderé entende como t~tos aquel· 

~·actô inevltavel;. a lei, cm bem da con· los que a(lOJltam o paiz JlOi' sua nova p!l
stituiÇão da. . famiiia e da mor .!idade pu· trla ; e agol'll o nobre Sona:lor POI' Ser· 
·blica., o encaminha até a solomnida.de de um gipo fará a obsequio de prestar attenção ao 
contracto !ndlssoluvol, que passo a expo1·, 

Si t~l acto fosse um direito, · havm•ia a o SR. CaELuo E CAMPOS_ Estou ouvindo 
obrigação corre>]londente. Mas o absurdo da a v. Ex., com toda uttenção, 
co·rela.çiio é patente. 
·Para evit.ar duvid~s. é omilora. esteja l>em o· SR. G.urA E )IELLO- Dizia ou, S1•, Pre· 

claro meu. peus:imento, prociso declamr sidente, que não era absoluta, nem jlodia 
•lUO não trato dos. direitos .e obrigações ulto· ser, a tho~e enunciad11 pelo nobre Senado!' 
rioros a9 caSi1mento. po!J Maranhão, isto é, quo o Governo, om 

Ha actos assim na vida individual. Atil caso algum, jlódo exjluis~1' estmngell•os do 
clii•to ponta a sociodade rcseeita·os e otre· tel'l'ilorio nacional. 
·rece·lhes garantias, ma.s nao podem e~ Não, isto não tl possiYel e nu, corno pudm•, 
·t•igol' sm• capitulados entro os dh•oi!Os indi- demonstrarei a minha humilde opinião ao 
vidua.es. . . . nohre SenadO!' PJI' Sorgipe. 

Uns são meras éxigon~ias organicas, outros 0 sa. CoELHO E CAliPOS _ Havemos de 
·são apenas deveres quo a natureza e 11 socie· acabal'J'untos, nr10 lia duvida. 
dado im110om nas individuas. 

Sr. Pl'esidente, obSOI'V(I Mauricio l:!locl( 0 SR. (1.\ll,~ E ~IELLO- Sr, Pl'O'idonte, 
que,pol' esquecimento do principio que acabo dizia eu, hn pouco, que ON racional, era 
de annuncia!', em l848,o Uoverno proviso1•io jut•idico a Constituição doclaJ•at' iguaes os 
tia F1•nnça reconheceu o supposto direito do direitos individuaes dos esti•ans;eiros e dos 
'\i•nbalho, quo aliás,, um simples dever, nos brazllmros, desde quo aquclles ltvesssrn I'CSI· 
termos que oxpuz. d~ncin na pniz, 

.. ,. 

, 'I' o 
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Sonhoros, a rosidencin, creando domicilio, . E', Sr, Presidente, em.1•elO:çiio .nos estra.ns. 
li•az a. pt'Oflssiio. geiros que compüem as classes mencionada..-· III 

0 ostrn.nr:eiro IOI'na·SO propl'Íeta~•io OU que prevalece a Jilculrlade da. oxpulsiio; 11 O 
Industrial, funda a f<Lmlliu, jn'esta serviços Gove<·no:de nosso paiz deverá exorcel·l1 desde 
ao \la!z. Assim tom so constttnldo a !'OillÇiio que Iaos indivíduos perturbem a; ordem,,n, 
de 1 il•oi.to que se revela por con<.racto tac!to, paz ou 11 moral publica, ou ·compromettam 
de urn l:~do, silencio do Govol'Do, consen· as responsabili'dades da nação para com ou· 
lindo que o ostrnngeiro se torno proprieta· tras potencias, como ·àcontecori:~ si· eml~· 
rio, se torno industrial; do outro indo, a grados, quebrando a nosstL noutJ•a!idade ·• 
lntonçilo do estrangeiro, que a~sim IJ•abalha arregimentassem forças 1!0 t&rritorio na~. 
o BO flrrm> no t~rritorio nacional. cioual contra o governo. do· Rou. pa.iz,. · . 

~las, Sr. Pros1tlonte, tendo enunciado com : A· 1 - ·d ! ·t · . , · . · · 
a 'claroza que me foi JlOsslvol o meu modo do ~xpu suo o errl orw <l a. un!ca. provi•· ~-
IÍI} ontenuer as quostões levantadas· 00 ue· : ~Ola q~o .. em tal omergonc1~, ~e 1m põe. 
La. to, J'elatlvamento ao art. i2 !la nossa .Elia é mdiscutivol, o sm~ omL~~ao. po<lertl. 
Coni.tituiçiio·. olitica, cumpre· me llgOI'a do- :arras:ar o palz aliliL un~a guorl':t externa. 
mcJnstt•ar a restricQão quo neilo d pa1·o, o . Assnn· procedeu ~ Su1ssa, c_o~.rormc refere 
qtto, parece-me, originou o eQuivoco .havido Fwre, faze~do ret1rar. Ma~ztn< de L~gano, 
o11tre os iliustrQ~ Scnadol'es po1• Sm•gipe e donde orgamzavacousptracues na ltaha. Do. • 
Maranhão. · · mesmo modo agiu o Govol'nu Francez em 

Senhoras, é >a;bi!lo que os tratadistas di· 1869,mandando prendar D, Car!os, cm Lyão,· 
viooru em varias cla;;,e.> o.; cstrangeh•os que o fazondo;o reconduzir á front~1ra. 
vl$ltam um paiz. · ·Não compL•ehentlo,. portanto, como so nogn· 

.A :primeira, a. mttis not~vel <l a .dos rosi- em absoluto a faculda~e da expulsão e em 
dentes, eriuiparada aos ua.cionaes pela nossa oil•cumstaucia;s de.semollmntonaturoza, ter· 
Coll;tituição. ri:vois crises intornncionacs quo. nenhuma. 

Elll relaçilo a esta, ainda moa· :vez o·ropito, outra solução podem ter. · · ' . . · 
nii.o prevalece a faculdade govornamont~l Mas, Sr. PJ•esldonte,.levaodo aq · m1nhns 
da cx:puloão. As outms classes s~o: a dos sim· duvltlas n.té este ponto, é ·claro que ·não· 
pie.l tol!ristcs, c1ue são os quo Yiajam pro· posso acceitat' o projecto em sua totalidailil. 
cut·:mdo recreio ou instrucção; a classe dos Só dni•·lhe-bi:. o .meu voto si fosse. inspirado 
quo viajam para tratar <lo seus negocias ou nas idéas que acabo de. expor, e lançado·' 
iutoressus particulares ; o a dos emigrados, nos<as linhas quo extremam tiio . profunda·· 
gue são aquelles que, uma voz travada a monto a boa e a miL .ii!rtunt; da immlgraç.~o. 
luta nu >O<l paiz, Yencidos,sabom om massa. Agora, Sr. Presidonto, sendo exacto q~o· 

.- Estes são os quo·t~om o fl1•mo proposito de estas duvidas· niio compmhentlgm·, o Pl'O• 
l'ugre>lSa.t' ao seu paiz, com as armaK nt~~ jecto inteli•o, si faço osta impoJ•tanto con·· 

· JUiLOS para guerrearem ou substituírem .o cessão, mostrando os dill'erentes .g1•upos de· 
]lodO!' <ruo os lizora omigraJ•, ostmngoiros, sobi'O os quaos .pótle incidir a 

Impot•tante. oxemplo: desta classe oll'oro- lilculda•lo que tem o Govet•no de expulsa.l-os 
~ern os prinr.lp<•S o fiilalgos lrancozos que <lo tel'l'llorio nacional; agom, chegado a. 
~abil•am do sou ]Jaiz no inicio da rovoluciio esto ponto; JlOI'gunto: uma lei a.J•ospoito seJ•á. · 
~ só1nonto rcgJ•ossamm em 1814, oscoltauos uma lçi nocossaria ~·Quem. pediu esta loi ?'O 
]lolol exmcitos in1'asores. Podo!' Executivo, quo tem estn attl"ibuiçiio,. 

Mesmo nas fJ•onteü•ns tio nosso paiz, tomos di1•igiu neste· s~ntido mensagem no Con
"Visto bandos tlo omigl'ados das republicas vi· grosso Nacional?. Deram-se !actos .'no paiz, 
:sinb~s aguardando cm nosso· territorlo' o ha roch~maçõos im)lOI'J.js,~s que· auto1•izom ti. 1 
dia. da vind:cta pu do tl'iumpho de suas vutaçiio do tal ioli . 
i~~as on fa.cçües , temos ainda a classe dos SenhÔI'OS, osta lei· tom camelo!' odioso, e 
~·orugiados, aquolles que voom Pl'ocurar nós. s:~bemos que lois. de somolhante natu. 
·abrigo á sombra· da lJandelra do paiz, o, om l'OZa. só são votadas no cllSo do nocesshlade . 
aer-ni, são homens do parUdo que, pnla m•gonto·, ·-Mui; t~inda. Não sol como sobl'C· -~·'l 
:luga, ovitam uma perseguição· polilica im· csto assumpto se possa legi~hll', . · .. 
J:Uiocoto. Tnmbcm, tis· vozes, os refugiados Tt•ata-so de· uma fllculdnde disorioional'in 
>ião Cl'iillinosos qno escapam t1 appl!caçiio do podei' publlco,<lo uma dtll[uellas quo não 
dns lcisponacs Ue ,;ua nn~fw on .~iio vagabun· poilom sc1• J•cgulad:tS· por loi. . 
dos· o homens perigosos por suas tondencias POl'VOil turu, j~ .vutou o Congresso Nacional. 
Lmmor.1os. · algum~ lei quo rogu!usse em go!•aln amnis· 

F'illrtlmon l.e, lia a intl:t os· b:uli<los, que ~iio tia i ·Ha al~umn tam bJm <JUO ostaboleoa ro· 
ON <lrs.tm•rndo~ tia pntt•ia cm viJ•tudo do sou. {l'l'IIM.Bobt•o o pwtliio 1 . ' 
toil<):l judicint•ia on do m11 acto <ill :mtoJ•i·· .. Unt dos commenttJdoros d:~. nosen.Consti·· I 
!Indo. tulçiio, C ln r.~lnr,ãn ao.§. Ü" do art. ·l~ (in··• 
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·dulto o oommutação de .penas), oscrovou: Jador constituinte dechn•Ju no · § 5' do 
•Nem so pódo, como alilis entendo al~uom, n1•t, QO : ' 
regulu.r·por deot•eto o oxorciclo do dlrmto do •<Sot•ão cldadiios bt'<LZileiros os estrangeiros 

. graça; funda·so na oqulda.do, o a oquida~o que possuírem bons immovois no Bt'it!il e 
. não obedece jilmnis a regras proostabolom· foram casados com brnzileiras, . ou tivo· 
· cidu.s. rom ·filhos bmzlloiros, com t:1nto que ro-

As'matcr•Jns do equidade,· ensinam _os ruOE· 'sidam _no Bt!'-zil, s:tlvo si m!lnifesta.r·om a 
tres 'de dil•oito, só podam SOl' aqutla.tnda.s Jntençao de nau mudar do oaownahdadc,» 
,pelo ndmJnistt•ador., 0 SR, COELIIO E C.\.)!POS -Nem JH'CCisn. a 
. Incidem na clns.!o das questões quo o Jlodot•: intenção. 
publico ,julga disoricionar.amcnto, o! por·, O SR. GAMA E Mrn,r.o- Salvo si ·manl!ils· 
tu.nto, o mfet•ldo ·podor, conf.,rmo as ctrcum·; tllt'<lm a intenção do conser\'al' a ;ua nacio· 
stancias ~uo caracterizam os f~ctos, é quem' nalidado de ori•em. 

·sabe aprcclat• e·decJdlr si o casu é ou _não do' w uma natnr~Jização taclta, que so obtem 
amnistia,· si .o caso é ou niio do pordao. pelo slloncio.·Mas vejamos o r1uo acontece, o 
· O.Sa. CotJLI!o E CAMPos-Si o caso· é ou que resulta dahl .. · . 

. niio do deportação. Ternos, S~. Prustdcnto,. no· patz, uu: l;l'UPO 
. · . . do estrangmros quo mngunm sab3 Bt·S:LO ou 
O .sa. GA.~!A.:E MELLO-Pet•feltamon~e,, o é ou não naturalizados, ·e que, conforme os 

pot•tsso quo, dtgo q~te esta mato~m nno P?do seus intet•ossos do ocmL;ião,"se intiGulam.ci
.ser.~oguladn,por Jot; quando mutto será. JS>o 11adãos b1·azileit;os •. , 
posstvel uos palzos quo admntem em toda.. 
sua latitude o.diroito de expulsão. ·O SR. Co~r;no E CA)Iros-São bifJ'<JDte>. 

,O SR. CoELHO E CAl!Pos- :Em t•olação á O SR. GAMA .E >l~Lt.o- ... :voliando a sor 
depot•Lação, di.vor;os paizes da Europa teom estt•aog-oir·os,, quando tal necossidode desap-

, leis a •ras~oito. ·. · · parece • 
. 0 SR. GAitA ·E MEL LO·- Sanltot•Ós, o OS· PoditL até roferit• factJs do <JUO tenho CO· · 

traugeit·o que vom vi~itat' o nosso paiz, ,-nhcciruento, o alguns d3 que fui tosto· 
aquelle outi•o lJ!lO o ·não 11rocura pal'a esta· munha. 
boiecer -t•osidencia, não ct•êa nenhuma rola· Trntando·so, -pois, de;ta mataria, parece· 
çiio'de.dil•oito, o o paiz •. t•ecebondo,o, p~atica mo r1ue o projecto dovetü cantor um:t dis· 

. apenas um acto d3 oqutdado. · . ,p11siçiio .quo marcasse prazo para que osso 
Abrig.t•o,. hospeda•O, o -ti hospedagem drt gcupo do osct•angoit•us llzosse suas decia

.sómento áquolle ·quo a t•ocobc anuillo quo .t•açõos. 
nós chamamos um direito impm·rolto. ,iliifl Depois; St-. Presidente, occot•t•e que o pro· 

· é u_m direito ao qu:ll eorrcsponda·n111a oht't· jeoto não contém nenhuma ~t·ovidonciõ. sob~e 
. gaçao oxlgtve!. · . essa questKu. QuauJo. o uove,•uo um dta 

Si,- 11ois, nestas condi~üos, nenhum ,Ji. ·ti vosso do proceder con&L'a quaiqnet• dossos 
l'Oito !ta que é quo ;a tom a t'O"ular· ~ eswlln.(eit•os, facil 11 ostesm•ia dize1·: uiio ma· 

, - ' . . " ' -nifostoi a inten~ão docun;ot•va.t• ·tt·minha na· 
~obre oqug1•ados. o l'eJ!Igmdos temos ~e· eionali<lado do ot•igom; pot' eousoquencia, sou 

-gras do tlu•eito lntot•naotunal. A respmto oidadiio braziioh•o c depois ·dizet• peranto o · 
· do~ :outt•cs, ospeci;1lmonte dos vagabundus o· sou c~ o sul: ou uão' d~olaroi ~ou~" ·alguma ás . 
· Cl'lmlnosus vulg_a!'lls, a ;fsXjlltlslio som urna autoridades bt•~tziioiras, o, portauto, continúo 
~~dida_ ~o ~dmmi~tt•uçno ou .mm•amonte ·po-. a sor l'rnnooz ou italiano. · . 
licJal, CUJa oxecuçao uma lot t·eguiamuntat• ·E,to pat'tl"t'apho não póde doixat• de ser 
podot•á Mll omblmçnr, . · · explicado. • . · · 

Senhores; o nssumpto é compioxo. Outms· Mas como esta, S1•. Presidonto, outras 
· duvidas ttlnda·o projecto levanta sobre suas· questões podem surgir; pot• i<so, entendo quo 
·idéns capitaos· o a fót•ma pt•atloa do sua ap-· a matoria é grave o complicaria, o, si mo 
pllcaçiio. . . : ·fosso jwt•mittido, si u. illustJ'O Cummissiio do 
· !ln tendo que não lUL oppol•tunld•tdo pam~ -Legislação o do .Justiça não levas!o a mal, 
·11. sua votação, item raziio .impot•iosa nuo. ou dirin.que o quo vejo neste momento em 
a ·dotormino, o, si ror. convot•tido em lei,' ·pot•igo é a boa doutrina·do a1•t, ·72 da Con· 

· dal•lllogal', St•, Prosidonte, a .questões in·i stltuição d11 Republica, o quo se·torua ·ur
oonvenlentes que hão de pt•oduzh• suas con-: ,gonto que ·seja vot.\da uma Joi doclarandc 
sequenol.1s, · . ' que os ostrangeit•os ,que ·se aoham '.lnoluidol 

Sr, ·Pros!donto, Srs. Senadores, na.nossa' ·naquelio artigo não podem sor expulsos • 
. · pressa, na •nossa soti•oguidiio, aliás patt•lo- Os julgados de Supt•omo Tribunal podem 

.. tica, de 'ntllUI'alizar·os estl'angob•os, o·legis~. prestar·so t1 Interpretações multo Jntiles 

•• -.c •' ... : 
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quo as discus.;õcs o. os projectos das Camaras 
,·irão .confirmar. · 

Ninf:UOm_!llais polindo a palnvJ•a, o.ncpl'rll· 
80 a dJBCUSSUO, ' . . . .. , . .. ...... 

E' lido, apoiado e posto· cin 'di>citssiio o.so· 
guinto · . ,.' · .. · .: . .. , :. · · . 

Acredito, portanto, Sr. Presidente, que a 
illustro; Commissiio levará em conta o quo 
aci1bo de 'dizot•• afim do que. fiquem ampa-
t•ados os direitos do cstt•ango,ros que a Con- ItEQUERI~!E"TD 
stitulção oq ui parou aos dos nacionacs. ~ 
. ~~·. Prosidon!e, já tenho.fatigado assil.s... Roqueiro que a proposJ<;ao e os. sullsti" 
o Sa. CoELHO E CA,n•os- V. Ex. tom tu ti vos vão :ls Cornrnissõos de Jnstiça c La-

discutido p~rfoit~mento bem. gislação o do Constituição; 'Podore·s c Di· 
· plomacia. , .. , ., ... ' ..... , ·· 

O Sa. GAMA E MELI.o- ··'a pacioncia ·sala d•s "Css"ues, ~3 de· ·s'o'>c· m··b·r··o· ·'o.tiló3. doSonndo. (Ntio apoiados.) · • " • • u 
Não foi meu intuito c:ent• embaraços á -Tltoma: Dclfino. . .. · . . 

.illustrada Commissão deLogisla(·iio o Justiça. Ninguem pedindo a palavt;a, oncorra~s' a. 
·. ~!ais alto foi o meu· objectivo, que· não discussão. 
foi outro siniio rendet• preito á dou- . 
tt•!na con-tituc!onal c externar antigas Posto a votos, é appro.vado ·o requcrt .. 

. monto. · · ,. · · ' convicções. · · 
lista> convice,ões, senhores, cu a' deiuzi Fica· adiada a votação da ~i;,oposi~ão.' .•.. 

das id6as tradicionaes dos 1Jt'azileiros, som-
pro propenSOS 1L aiJI•ir OS braços aos es. LICENÇA A ,tÓÃO BAPTISTA· COTÍl)ll A ltANll.t 
wangclr~~s. 

F.llas foJ•nrn aragadas JlOr essas gerações Entra cm 3" disous~ão. a, Proposição da 
aotigas, que viveram; pot• aslim dizor, uma camara dos Deputados n. 05, do 1003, au
vida interoccanica, crnternplando no solo torizando o Prcsidnnto da·.Ropubllca·.a_con· 
palt-io o berç~ do seus filhos e além mar a ceder urn nnno do licença, com ot•dorrnilo, ~o 
campa do seus pacs. . tolcgruphlsta do · 4• classe dn Rcpartlr;ão 

Dir·so-hia at6 que as inspii•am a rno.;ma Gorai dus Tolographos, João Baptista Cotrim 
vastidão do nosso desp"voado torritorio o os Aranha, para t 1•atar d9 sua· snudo, onde· lhe 
rugidos dosso~ rnat·os que o banham, o jtt· convier. -- · · · 
se cnfut•ocom ·por bater ha tantos :;,Jculos . 
solll'o praias de~ert~s! Ninguom pedindo a palu.yt•a, oncm•t·a-se,.a 

Sr. Pt•osidento, si os poderes publicos,corno discussão. · · · 
dovor do honm, devem mantm· illcsa a lei Posta f> votos, t1 approvada 11 proposição, 
fundamental do paiz, osso tle\"Cl' cabo prin· om escrutínio secreto por 25 rotos contra,8 ;. 
cipalnwnte ao ~onado. O Senado tl por o, tendo adoptada, v ao sorsnbmottida ,ú..sanc-
Ol:colloncia .o gunrrl:t, o tio! doronsnJ• das ç1io pl'Osirloncial. , , . , ', .. , , : , 
lois, o sabemos po:a hlstori:1 o ]Jola expo· 
J'iencia que, !fur.ntlo os podervs pnb:icos se 
abalam o ontt':lm om dccadcncia,o Senado 6 o 

.prirneh•o que solfc•o os golpes da adversidade. 

:'i .... 
CREDITO DE 32:001$ SVI'I'LE,IF.NTAR .\ · VERDA 

Qo DO Al\T, .2" D,~ LEI. N. 057, DE· 190~ 

Jtl Hamilton, um dos illustros fundndot~s 
do direito americano, chamava para osso 
ponto a attoncão r\os contcrnpot·anous. Ello 
JocrJbt•ava o caso do Sparta, em que os opho
l'OS abateram os podere• do Senado. RecO!'· 
<larJa iguahuonto o caso .dos tribunos do 
}{o ma que con.~eguit•nm neutraliz:u• o Senado 
<lo sou pa!z.E, todavia, os.tJ•ibunos Ol'am dez, · . 
<J.suas docisõos só provalocinm hnvondo una· Ninguom potlindo a palavra, encN'l'LHO a. 

·Entt•a om 3• discus;ão · li 'PJ'oposiciio d~ 
Cnrnara dos Deputados n. !Ol,'do l9o:J, a\'' 
torlzando o Presidente du. Ropubhca a nbrn• 
o crédito do 32:000$, supplcmont<u' ti. rubric~ 
0"-,\,iuda.s do custo nos membros. do Cqo. 
erosso Nnclonnl-'-do art. 2' da lei n .. 057, do 
ilo do dozombt•o do !002. ·· ' ·· · 

llinoidado de votos. discussão. · · . . 
Tnmboin,dopois da sogundu. guerra punic11, Posta. a. votos <l approvadn a proposição ;. 

<1 SonrLtlo do Cm•thagu pet•llou oon antigo e, sondo adoptada, vao ser subtnettid a ú.. 
Jlrestig!o. - ·tonc!al 

. '. Senhores, o Sonarlo só tl' forte polo sou snncçao pt•osu . • . , ._, 
rospoi to idoi ,' ·. ·. · , .' . , 

I"' SOU dOVOl' do honra o lealdade politica Cl\EDlTO PAI\A PAOAÍIENTJ. DE. G.Ut 'ANTIA nw· 
cumprir o í'llzor cumpJ•it• o art. 72_ dli .JUROS · · · 
Cons.tituiçiTo da Rr>publlca. (Jiuito bem; _muito . • . . · , _ . 
/!<UI. o m·ador ti comp>·imCIIlr<do JIOI" g>·anác . Entra om 3• d!scussao .. n 
fJUirJOJ'o de Scn•rlo>'•MJ>resentc.<.l . . Cnmara dos Deputados n. SB, ... ,, .. , ' ' ' '-

. . ' 

proposiçii'ci da. 
de !903, auto,-· 
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rizan'do o Prciidonti) da Republica a ·abrir o · Ninguoni pedindo n' pliavra, encerra-ao n 
crodi10 extraordinario de !06:141~755 ,Plll'a di!cussii9. . , .· ' ' ' .. · 

· àttendor :•o pagnmonto da garant1tt do juros Posta a. voto;, I) appt'JV;\da a pt•oposiciio: 
do 6% sobro o capital do 1.500:000$ concedi- 0 , .sendo adopta1a, vae. SOl' .submotti!\a·.v, 
da d. Companhia Engenho Centrai de Quis· sancçiío presidencial. , · 
samã. ·· 

Ninguom pedindo tt palal't'a, encerra-se a 
.. discussão. · ·. · ·. · · 

" .... '' 

Posta a votos,.•l appt•ovarJa a proposição ; 
o, sondo adoptada,. vac ser submottida á 
s:incçiio pro>idoncial. ··. '·'· .... ···. ', 

REVERS1o fll~ PEl(S10 A. i'RI!!ILIVI,{ DA CRUZ 

Entra em 3• discussão a pro~osiçiio da Ctl· 
mara dos Deputados, n. 106, de W03, aut?· 
rlzando o Presidente da Republica a conco· 
der a? procurador da Ro'publica. D:. Carlos 
Bot·~cs Monteiro, seis mozes do licença, com 
tod~s os vencimentos, para tt•atar do 'u~ 
saudo ondo lho convier. 

Entra cm: S• discns;1b a propoJi;·ão da 
Camara dos Deputados, n. 66, d·l 1003, man· o Sr. 'Viceute l\lncha.do-P<!tli 
dando :t·e~Q,r,te.l: em l~vor do Primjlivia da a pata1·ra, sr. ProsiJento, simplcsment~ 
Ct•uz -r,:ot·t•eu•:t e FranCJsc_a dtl Ct·uz I•crra1ra, pal'a mandar ú. Mosa. um~ emenda ao pt'D· 
t•op~lrt.ld~me,nt~. n, ponsao .m.cnJal do 70$ jacto om. di~cussão, con:JOan~e com o .'·ot,,, 
que pmccb!a D. GCctl!~ Ca!v.llho da c.ruz com rostrw:ues quo apresentO!, na. qua.\1dad<: 
Fet•t•ou•a, Ylll\'11 do m~~:Jor do. engonhOtros do membro· da cummissão de li'manr,:~s. 
Francisco da Cruz Fct•ren·a Jumot•. • · . , 
'Nin~uon1'pcdlado a pal:~vm eucOI't'a·so a E' !.ida, ~pomdn. o. posta conJunct~mõn•o 

uiscus~iió;' · · · ' · em dt:lcnssao a scgmnto 
. PosÍa a votos.' f•i ~ppi'OVada a propJSição 
em escrtltinio,secruto, pot• 25 votos contra 8: 
e, sondo ,adoptada, vao ~~r submo rtida ~ 
sancçõ o preshlencial. 

CREDITO' DE i:203$8i4 PAnA PAGAl!ENTO DE 
AI\TIIl:R DELLO . 

OnJo se diz- com todos os vencimcnto.;.
diga·so : com o J'cspoc~iro orJonado. 

Em 2:1 do setombt•J do 100::;- Vim!,• 
JJadtado. -Entra em ::• ·discussão n proposição da 

Gamara dos Deputa.•Jns, n. 2~, ·de lOO:J, n.n~o· 
rizando o Presidont.c da Republica a abril' O s.... Ph•c,. l•'ot•t·~·h·u -S.-. 
ao Ministerio da Industria, Viaçiio o Obt•as Presi•lont~, l:1stimo ter do contrariat· :, · 
Puhllcas o CI'Cdlt·J extruot•din:u•io do l'•'is· cmondtt tipt•osentadtt poio hont•at!o Senado1· 
7:20:l$8i·l, par~· realizar o pagamento 11 pelo Param\; mns o l'uço não só tendo cm 
A1•thm• llol!o; ft1ncoiona1·io da ltopartição nttenção o caracter do Sr. Dt•. Borges Mon · 
Get~:ll.dos·1'elogmphos, do yoncimen&os quo toiro, manll'ostadoem correc~ão '' sm•viços o 
lho siio devido~;· em todosrs Iogat•es QUe tom occupado, como 
· · Ninguem pedindo a palavra, oucart·a·so a deante dos arestas do propt•io Clln~rcsso. 
t!lscussiio. . : ·. . . Esso·cldadão, Sr. Pt•es1donte, t"m se .l'C· 

valado um funccional'io oxtraol'.iinnt•iamcnto . 
zeloso no cumpt•imento dos seus devct•os . 
(apoiados), e do. uma assiduidade que p.:O•.Io 
ser tomada p:tra exemplo. . · 

Posta r1 1;oio.i,' ú app1•ovadt1 a proposição ; 
o, sondo adoptada, vao SOl' submol.tlda ~ 

.sancr;âo preshlencial. · · 

CREDITO PI~ \O:GO·l$034, surrLEM8li'l'.\J\' A 
VERU~\ 27:1 00 .ART, 2u, D.\ L~I N. 957, ()E 
19021, ;,:: ,;, ... 

Doanto do seus ~ntecodontes e do sou cs· 
tado do pobt·eza, porque tl hunootisslmo · Q;,o 
funccionario, tonho o diroito do acredi t:1r 
qt1o só uma molostia g1•ave o obrigue a vlt• . 
solicitar do Congresso uma licença com vcn· · 

Entm cm 3• díscussiio a propo>iQiio d~ Ca· cimontos, afim de cuidar •lo sua Sllltie. · 
mat•t~tlos Doput:tdos, n. 101, do !003, au'toi'Í· Nestas condições, St•. Pro~identc, potUrci 
zando o PJ•osldente da Ropubllcn 11 nbrlr ao ao Senado quo approre a proposição da Ca· 
Minístm•!o da .rustiça o Negocias IntOI'ioroJ o m:u•a que concotio a licença com to~os os 
croJito de !0:604$93·1, supplomontar !\ m· vencimentos,· a exemplo do que hn. poucos 
brloa 27•, do art. 2• da Ioi n. 057, do 30 do dias aqui mosmo.so fez. 
dezembro do 1902. · Il1•aoquo tinha 11 dizer. (Huilo be111.1 
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· V Sr. 8ig1Bmundo Gonçalves I O Sit. Srars~r~sno GON9ALVEs-Com tanta. 
· (·) - Sr. PJ•esidont.o; o assumpto não oxigo i nsistoncia ~ o que ou queria dizer. 

m11.is cxpla.nação o, si não· fo;so a ciroum- Eu perguntarei a S, Ex. ·si foi soiuprc 
sta.ncia de tor sido eu o l'elator da. ma1eria essa. a regra que tem tido. . . . 
:perante a. Commissão do Finan_ças, me dari!J: . o sn. VICENTE MACUAno-Fiz uma. ~~
]Jor satisfeito com a~ observuçeos, que o So· cepçílo apenas, como membro da Commissílo 
nado ~caba do ouvir, do 11lustre Senador de l'inanças, votando 0 parecn1• a. fuvor do 
]elo P1auby • . capitão de mar e guerra Jooú . Fra.ncisoo da 

TI•ata-so, c_omo o !llustJ•e .Sonadol' p~lo Conceição; Fui osso o unioo. ca.so. · • 
. J>lauby J•oforJU, ?o um funcciOnorlo mwto 0 SR·. Srars~msno GoNÇALVEs-Ora bem ; 
compot~nto. (Ap"ados.) estás. Ex. niesmo condiJmnando a insisten-
. A rl!_gra ol, do corto, só se concede~ a. f!l'~· cio. com que m•a procedo. S. Ex .. declara. que 
:Idc~çao pro !abore ; ma.s, é um principio foz uma.. excepção; não quero dizer que 

- de drreiLo .'!lU! to commum que toda a regra tonh" sido tal voz a unlca; talvez algumas 
tem excepçno. • • outras existam,. mas para argumcntor basta 

0 SR. LOPES CJIAVES- Quando está ex· esta. . 
~ressa na lei. o Su. 'VICENTE ~!ACHADo-Aqui no Se· 

o.sn. SraiSlWNDÓ GON\'ALVEs-.•• c a ver- nado tenho sempre. apreRCntado ·emonda.s ci 
. dndD!ra justiça é consldera.J• c:Lda. caso, se- quando .ao tratou de coric.edor licença a.o 
gundo as suas condições especiaO!'. Sr. Piza e Almeida o outros ministros do 

o illustre Sr. Dr. Carlos Bo1·ges Monteiro Supremo Trlhunal, tambem apresentei,man· 
é um funccionario pob1•o, a. quem farão dando dat• sómonto licença com ordenado. 
gi•ando falla os ·vencimentos. que percebe;· O Sit. SIGISliUNoo GoNÇALVES-O Sr. So· 
qualquer rcducçãu, mosmo, nollos, sorá nador pelo Pa.rnml mesmo est~ ·daolarando 

. Jnuilo sonsivol a osso dislincto funccionario .. quo já Jbz uma excepção á .~ua ro.~I·a. 
Os seus wncimontos siio d·e 500.~ mens:LCS ; a · Entendo que o Senado. ,seria. -justo o Sua. 
grll.tillcação, que é t(e um toJ•ço. d·,·ve sm• de Ex. iguaimontojusto, si fizesse uma segunda 
~onto o sessenta o sois mil e tantos réis. oxc~pção a essa regra, concedendo Ucença 

Os pi•ecodon tos são numerosos, concedendo com todos os vencimentos a csoo dlstiocto 
l!ratitlcaçõcs aos funccionarios que obteom .funcciooar,o, quo tanto precisa delles. 
licença o o Senado constantemente vota. Tenho concluido. (Muito be1Í1; mnilo 
licenças com todos os vencimentos. Tom·so bem.) 
dito •m relação a alg-uns, aos memLros do 
Supremo TJ•ibunai Federal, por exemplo, o sr. VIcente JUncbndo.(')
(jue o. gratifica<;iio delles não tot•ia du ser g1., Pro>ideoto, tinha~mo limitado 1• mandar 
:p1ga a outJ•os, pelo que o Thesom•o nii.o faria uma emenda á Mesa, coborente com o voto 

. a rnuno1• despoza. Mas, si não se p•gasso a que dei como membro da Commissão de Fi
<Jsscs funcciunarios a gratificação, esta fica' naoças; mas v. Ex. 0 0 Senado vêm que 
l'la. no Tbosouro, bavorla umiL economia quo sou ob1•igado a dizer algumas palavras em. 
importaria no mesmo .de se deixa!' de dar sustentação dessa mesma emenda. . 

· <tp:plicação a essa parto dos voncimootos. Cohorente com o mou voto dado ua Conl- · 
Creio fJUO a emenda apresentada ago1•a missiio do Finanças,. acabo i do. coiltcssa.r qurJ 

om 3• discussão pulo illustt•o :ropresontanto a.onda. outro •Üil votei como membro dnquolht 
do Paramt é atJonas a domonstra(iio d11 colle· ·Commlssào, ·pu!' uma licença 11 um capitão. 
xeocia.do S. Ex., mesmo porque S. Ex, niio do ma.1• o guei'ra, de nome. si não me engano, 
pódo tor má vontade a.~sse funccionario. Josú Fra.nclrico da, Conceição. . · · . 

0 SR. VICENTE MACIIADO- Má von·tad~, , .N~BSIL~ ~ondii;õcs, dovodi,zo~ .a V. Ex. que 
11a0 . mal 0 conhooo . - .. 1o1,a umca.liconça qun cuncoJ1 com . o meu 

' • voto do Sona.dor .• 
O SJt. SwJs:uoNoo GoNÇALYES'- Sr. Pre- . . · • , • •d 

~idonto, 0 !Ilustro Sonadot··~olo Pat•aná já . O Sn: ~IRES FbnREIRA- P1ocu ou com 
tem por algumas vozes fmto oxcepçiio n· toda a JUSttça. . · · · 
Esses Jll'incipws, que S. Ex. estll. agora advo· O Sn. SJGIS~n;:o;oo Go:oiQALVES - V. Es. 

• jjlllldo com tanto calor. · · fazon~o tna segunda· oxcopção Pl'O.tica.J'I1 
0 Sn. YJOENTF. IIIACIIADO - Coio tanto uma. JUS IÇ&, · . .. . 

·calor· i Mandei slmplosmonro ii. minha. omon· . , .o Su. VICENTE hl\OIIADO -Em todas essas 
da á Mesa. · UooooUB tonho tido K Jniclatlva do .manda.J• 

·--
t ) E~\o tliuuu·~o nii.o foi 1'0\'hto 1.olo oi'O.dor. ·, (•) E11\o dl~totii'IIO n~n r'ol ro\'Mo pulo o1•ador. 

I • 
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emendas ao Simaúo, c o que 1lz om rola.ção Post~. a votos, é ro.ioitada a omontia do 
ao Sr. Piza o Almeida o a outros .membros Sr .. ·vlcento Machado. 
do:Su.Pt"omo Tribunal, cujos nomos não mo. 
occol'rem ·agora~ ~. 

Vou no omtanto ex.Plicar a V. Ex. os mo· 
tivos por que 1\ÍÍO pude abrir uma segunda 
excepção agora. 

Posta :L voi,o~, !l approvatia a proposiÇão 
em oscrntinío secroto por 28 votos contra 5; 
o, sendo aduptada, vae ser suhmettld:L :\ san·. 
cçiio presidencial. 

DEROGAÇÃO DO DI~CRETO LEGISLATIVO 
N, 930, DE 1002 

Tem-se repl'Oduzido esses pedi tios de li· 
cenoa com· todos ·os vencimentos e ainda 
·agora,. como membro da Commissii.o de Fi
na.n~as. tenho .om meu podm• um requeri
monto do sr. .. Dr. Luiz c,·u!s, director do Entr:~ em 3' tiiscussiio, com 11. emenda 
Obsorvatorio .Ast'ronornico, pctiindo licença appt•ovati~ om 2', o pt•ojecto do Senado n. 15, 
em taes tormus. . . · · do !003, d~rogando o decreto .legislativo 

·Outros .nas mesmas condições toem sido .n •. 930, do 29 tio •. ezembro.do 1902. 
· feitos; e tilanto do>· a multiplicid~do do casJS 

nesse sentido, os ·momlJt•os ·d~ Commissão.tie Ninguem pedindo a palavra, encorra·se a 
i discus;[o. . F nanQus o resolveram· que ·era .POS!tiva.-

mente lrreguJ~r dar taes licenças, o que se Posto a votos, é a]lprovndo o pt•ojecto, tal 
deverill npenas ··dar 'licença> com ordenado qual p~ssou em 2' discus;üo ; o, sondo ~do· 
quando su tratnsso de sande do funccionario pta1lo, vao sor I'emettido á Camara dos Depu· 

·B com um terço ·do ordona.do quantio :fosse tados, intio antes iL Commisão de llodaeçao. 
para tmtamonto tia sande do alguma pessoa 
da lam.ilia, .eomomand~ .a lei actu~l._ . .SEPULCIIRO DO :IIARECilo\L FLOttiA~O·PEIXOTO 
Dop~1s .da .dohboraçao da .Commtssao tio 

· il'inanças o Sttbordínado a o!la, dei pa.t•eeer Entt·a· e. m l' discussão 0 proJ'octo doSo-
·COm rostricções. 

A C.mmissão, pot·~m.entoodou dever t~bnn· ·na!! O n; :!2, tio !903, ·auto ·izando o · Prosi
donar .o seu propo;ito, logo ao primeiro dento tia Republica a indemnizul' a D. Josina 
caso. que .appal'ocou, 0 eu entendi manter 0 Peixoto, viuva do M:il•eebai Fioriano Pei
.Pro:poslto om ~ue collnborava com e!la. xoto, da importancia do 40:000$, despendidos· 

D di s d 1 d n • construcçi\o tlo sepulchro do mesm, Ma·· 
ovo ~or.ao ena oquo, ncompan 11111 0 ct•eclml, nu cemiteJ•io do S. Julio Baptista. ossn projecto que concede. a Jiccn~a. com 

todos os vencimentos, jó. ticvia ter vindo a 
meosugom do Poder Executivo,.podindo oro· O Sr. Almeida Baa•a•eto-S1·: 
tiito oxtraot••linai•iu snpplornontar .Para pa- PrcsiJonto, om coilsidal':lção aos moul col

.gamento do suhst.ituto .1!0 St•. Borges Mon-. legas o amigos, que nssignaram este pl'O· 
·toiro, no Jogar do pl'ocurador da RcpulJiica. jccto, eu não de ria üLllar soiJro ollo em pri· 
• .. Inqucstionavelmonto, St• .• Prosídonte, snbe moil·a discussão, mas, si o não tlzésso uesta 
·o Senado,· que no.Orçnmcnto do IntoriOI' o occasião, de conl'ormidado com n minha· 
. Justiça. lm vorba para pagamento do arde· conscioncia, ou não ficaria bem com migo 

nado o ·gratificação do prncnr:.dor ·da .lto· mesmo. ·· · 
:publica; quando este funcolon:~rio Pntm no Sou oln•igatlo a alhstat•·mo Ja no1·m~ que 
goso do ,licenQU: percebo o or~onado e quem aqui tenho seguido a faYOr das infelizes e 
o subst!Luo rouobo :~.gratlficnçao. publ'"S \'i uvas dos ofiiciaos do nosso OXCI'·· 

· . Mas agora; .Sr; Presiuonto, datia a licença cito. · · 
com totius os voticimontos, o Governo não Nilo sou conll'a!'lo ao }ll'ojecto em discus· 
tem dinheiro ··]lara pagai• ao substituto. do são. m <S quero mostra. r ao Senado que esta 
Dr. Borges Monteiro, o naturallnonlfi torá do senhora, a quo o mesmo projecto so refere, 

'pedir ào Congresso uma .verba supplomontar níio tom tiil·oíto a indemnização alguma. 
para esse fim. . · · · O p1'ojecto antoi•iza o chefe da 'NaQiio a 

·Estas cansiJoraçõos devem calar úo animo índorunlzai' a YiuYa do .illusi.!•e · mD.l·ocbal 
, do'Senado. ' :Floriano ·Peixoto com a elevada quantia de 

'Niio tenho miL vontade contra o.!Jt•, Borges 40:000$00'!. · 
Monteiro ; obotioço em .primeh•o .lagar a um Ot•a, Sr: P!•csidento, Indemnizar que!' di· 
.Pl'oposito meu e cm segundo log:Lr á oombl· zo1• rosarc1r todos os prejuizos de um direito 
·DaÇão,· folta·.na .Commlssão; .!l vortlade que atreccado·; constitue-se uma. obl'lgaçíio. 
ft'&cassadtl.dosdo o principio. . .Pergunto ao Senado.: a senhora de que 

E' 0 11uo tinhu ztdlzo1·, (,Uuilo bem.) trata o projcuto está nestas condições? .Do· 
, . . ve-sa·lho alguma cousa 1 · 

~Ninguom .mais pedindo a .Palavra, cn··. Encommendon-so·llle algum serviço! Acho 
· oorm·so 11 dlscuS!io. · · ·. ·q uo não. 

Sanado Y, li . 00 
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·Seria ossa ·senhora consulta ia sobre esso honrado Senado·.· poJa Parnhybil i a ,;~rdade. 
pedido do indemnização da coostrucçiio"do po~ém, é que .o projecto poderia csor ·modid
um· • mansoléo, ·que dovo· sor. considerado, cado do accordo com as opiniões .omittidaa 
aão só ·por ella· como·por t3da a sua fa.milia, por S. Ex., o"que sor•ia uma. questão de .. ro· 
11ffill. rellquia onde. ost~· depositado o•corpa. dacção, cheglilldo-se ao· mesmo t!m·,. · .,, :. ·: 
de·SEU venerando esposo o pae de sous filhos? Agora, sr. Presidente,· del·o ·Jnforma\' ao-

1\ollo. isto lmp;ssi"ol ; essa. s~nbora niio Ulustro senador• que ·me acaba do ·p·receder 
SCI'ia capaz de unnuir a sJmclhantc ilé11. que, elf~ctivamonte, a d.stincta e .resp:iita· 

.. Em 2• ·discussão, se o projecto for hojo liillssima bonhora do l[uom cogita 0 projoct(} 
~Jlprovado, fallarci com mais franqueza o om debato ~ii~ voiu b:tler ~irportus,M pon· 
li bordado, do confol'midado co:n o mou modo g1•osso a soliCitar osto "auxiUo, :·nem padlt• 
dCJT~~.1sap1,ór ac!tSo. essa senhora· n3cessidndo osta indemnização, Tirojrl. occasiiio da· dizer· 

como so ot•iginou a situaç~o cm que se viu 
· dH rnciospara 'sua manutenção? Pal'oce-mó collocada esta sonhara, 8,tuação .~igoa das . 

que· não, porquanto uma senhora ·que tom· nos;18 o,tt~nçúos 0 que dcu·logar a qu~ na 
I:~OO.S por moz o c cujos filhos o Congresso t c d c t 'dé · 
j~ , concedeu uma monsalidado do 200$, ou ra asa o engrosso cs a 1 a sur•glsso. () 
n<!ha-sc abrigada o não está cm condi~Ocs fus>e consignada om uma. pt•oposição; . . . 
da necessitar que llw venham. promovo1• · O Sn. AurEIDA BAnnero-Jl:por que a: Ca
nct ui ·nnut indemnização, a quo otla não tom mara não a approvou 1 ·· '· · ... · · .. , .. · ' 
di r•citc, ·pois, comó já· disse, só se conca· · ·vozEs-Appro1·ou. ·. " .. •· ': .... ,. 
do nt indei!lnizaçüus por otron>~~ do direitos 
adquiridos.· O Sn. L~ uno Sooni)-Approvou. O no~rc 
· Supponho, Sr. PJ•csideoto, quo osta so· SonadOI' não mo ouviu. Eu ac1bo do dizer 
·ultora niio pódc accoitat• tal favor o creio oxnct~monto quo Cita idtla é oriunda da Ca
mesloo nito tot• sido consultada. m1ra. Quando J'albl aprcsontrtodo â consi-

Si cst() p1•ojccto aulot•izas:lo ao chof~ do dcrar,~o do Senado o projecto;, cxittiituoi'ós 
· l'odor J~xcculivo a pagat•.ao ompr•oitoiro,quo motivos polos quaes, .. · · . ·. ··. ·. ·· 

construiu o mausJ!tlo; a importlacia consu-· o ~n. Ar.MEIDA B~RRETo·-v .. E~. tom os 
:11tlda, 011 ostarin ·de accol'do; mas in- d t .• d d t 
dornnizor aqHlllu quo a nação n1o tlcl'o, nom ooumon os ucsta ospo.<tt, ocumon os que 

. auto'izou ningnom a r11zor, me parece nm provam quo se gastaram 40:000$000 'i · 
cm tl'a.sonso, contm o qual protesto. . O Sn. LAVRO Sonn1~-E' como·st'os· tivessó • 

. A.sdm c:~nvuncido, Sr. Prcsidonto, de que ·.· · · 
e1ta indemnização é illogal,. doclaJ'O quil VozEs-Apoi<ldo t. 
vot<J,contt•:t o PI'Ojcctti,por me pai'OCOI' oJfen· O Sn. LAURo Sonn1~-São do tal nature1.a 
siva aos seiltilmntos t!c.~sa sonhOl';t. as informuçõos·quo possuo, ellas·veem do t~! 
. renho conclnilo. funto, tão olovadas, tão altas; tiio lhhpas,, 

que, apresentando o p!•ojóeto·som Jnstruil·.o 
com documontoJ, ~ como si me .. bascasso nas 

·o !!•·· Lauro Soch•é -·sr•, P1·o- mollrorcs provas. · · ··' 
sidentc, o voto do illusll'O Sonttdol' poJo, Pa- o s11 , ALMF.IM BAitRoT3_::Ma~·o Thosourcc 
r<th~·h~t, co1no rt Gas 1 acab:t. de verificar·, tl 0~0 pag11 soin dccu.mentu~. · .. ··.· 
favoravot· 1i idéa· coo tida nos to pi•ojccto do 
lei.. O Sn. LAu!lo SonRil- Essos dticumontos 

llcvo apenas lombl'ar ao meu illustro ccl- foram certamente Jll'Osontos ~ Qumura;.ninda 
Jagtt IJile, como tive occnsiilo do oxpllcar, o quo não estojam incorporado,~.ti..proposiçiio. 
projcjto o1·a submottlt!o a do~ate tl cspJ. do I~ VInda. . ·. . . , ' .... 
ciulissinto; . Agor·a, pedirei pormissiio pal'a tlizct•· ,ao. 

Co1i11> mo· coube dizo.r• :na. qualida~o do i!ln;tro Senador polit Pal'llhy,ba quo a pro·· 
un do3 s~us slgnatario; o quantia' o aprosen· pt'hl pala.v!:a-indemnizacão,-nüo ostli ·ahl· 
!I)!; o pi•ojocto foi dostnca:Jo do uma propo. mal posta. · · . . . . . . .. 
alçã() vinda. da Carnm•a. dos Deputados; Por· Os quo. fnrmulamm esta .. Joi,. pormitttt 
ln.nto, ~11m proJoeto em condições multo S. gx, que ou o diga, .. tiveram. esta PI'Boc· 
CBJIOclacs. · cupaçiiot quo a Nnção,por uin .. acto lo!IVIIVC!, • 
. Uoi·11o Sou ado ai mziio> om quo ·nos astrl- · 'cbame ·a ii a pt•opriot!ado do~ o · monumon.t~,: 
b~v~rnos nós. os ·sou! slgnatarios, para: cro' ticalido no1so caso na obrlgaça.o :do indornn~· 
arJuos·osla sit:~aQlio, um tanto ol'lg!Dal, dcs· z1tr a quem foz ~ssa dospozn. ·E'., po1•tanto, 
11cnndo o· pro,jocto do uma proposição da com osso inlutto que acc oitamos .a. proposi, · 
.:~l!lll.r& plt'a oonstltull-o distincto. · . . · ção tal qÍI!ll voiu da Camnra dos Dcputãdos, 

J:;iLoseJ, ·Sr. Presidente, si a dtscussiio foi o por Isso não .mo plt•oco rrada a rcdnc~ão 
1un collco::ula. no terreno em quo a· poz o do projoc to·do tot; · · · · ' 
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O.Sl'. ALitEID.\ BAMETO dá um ap1n•te. pesado, ta.! vez, embora s~crificlo hoot•oso, o • 
.. :.C.ii:SR:.L.\uaó s·o~u~.:..Pet•dõe-rne o mustro despeza reiatlrnrnentc grande, reita pot• olla 
reP,~sentante·.d~·Parahyba;· ê urna·tndemni· com a. construcção do monumento onde·rc· 
za . o.pagamonto do uma divida da Re· pousam os restos do seu esposo amado. · · · 
pu lica p .m com o seu lnolvld11vel servidor. Ainda ha uma consideração a .fazer, 
A · d ) . N vista da ve. ncraciio que o povo.braú!oiro. 

\ !]lOia os.goraes; . · . . · t " d •r h 1 FI h .. Né;sa.s condir;ões,nii.o me parece erra.ua a vo a ~ memot'la o •• aroc a · oriano .• -ei· 
· · - 't xoto, e não havendo um pantheon nacional 

oxpressao, rep1 o. , · · de · llld · d 1 · · Sr~ . .Presidente,, não cstttrei longe de ac- on seJam reco I as as c10zas os. gran< os. 
coitar:qua.lquJI': emenda por. pat•te do hon- servidores da Pali'i11, como que a popul•ção 
l'ado Sonador:·Almoida Barreto. deota cidade, 1111e 6 a Capital da Republica, 
. . · .... . • · · se apossou uaqucllo monumento, onde, todos 
::O·SR.· ALitEIDA BARR~Te d:t um aparto, os annos, vae 11 multiJ1io reverente levar as 
· · o Sn. LÀuRo Soniúl -Poro iL y. Ex. que suas saudades e.o preito do .suas homonagona. 
niodite mcihoi•;,, d .. memoria do grllnde SC!'Vidor da .Naçiio. 

· ·. . , · (Muito bem, muito bem.) . · , 
. ,O .S'Íl. ALI!E!D.\ BARRETO- E~ P1'r.cl>o os- Aquclle mooumcnto, pois, j:t não .JlO!'tonco 
clarocer. b~m. o;sa questão. ;t familia; já não ú um monumento parti-
.·0, SI\, .LA uno SoonJ':- ..• na enunciação cuhr.; a popui·t~ão da Capir.al da Republica 

do· p)u;asos como a que acaba de proforir,quc tomou-o como um tpmplo, onde vao annual· 
olfondcm molin(ircs, ferem ponto; dclicadis- monte levar saudações 1l memQrla do illus-
simos da alma humana. tro soldado. · . 
-o sn. AtliE!D.\ BARRETo- Na opinião de Niio era Justo, 11ortanto, í!UC posasse oxclu· 

v. Ex. sh·amente_ so~re a 
1
ramilla a construcç~o e tru 

. consorvaçao uiLquc lo monumento ; foi os 11; 
· ·O .Sn. LAVRQ Sonml- E n~ opinião de to- id6ajusta.... . .. 
dos os que tóein os;es· sentimentos em muita 
considorâ~ão <i apreço. . ·. 0 Sn.. PIRES FERn.Im:,\.-PatríotiCil. 

E;sa senhora l'~i !orada por sentimento O SR. R.imno B,(RCELLOs-.... o patriotic~-
natural á·rC!tliznção dessa obra,o nós j;t sabe- ~ue foz vlt• da Camara dos Deputados o pr.o
mos a situação a que elln flcou rctluzidn o JCcto em doba to. 
da qual nua podor1t sahir ·som essa medida o Sn. AL~mro.\ llAnnwro _Eu estou de, 
essencial pn1·a o caso. acc01•Jo; o quo não quero o quo se diga in· 
·Perduc~mo o honmdo SJnador-não ~ uma dcmnizaçiio. , . 

csmolit o quo o Congresso vno fazer. S. Ex. 
f~la nas condi~íios om que esta sonhot•a sn O SR. RAMIRO llARCET.LOs-Foi esta a uoica 
acha: •. qu~nto,tt ma subsistoncia; não ê o palaYI'U. oncontt•ada pa·:·a exprimir a do\ica· 
Clso·de tl'ntat•.disso,' · dcza dos roprcscntantcs da Naç[o ·no cum-

·_Eilb.' não vuiu b~tet• :i.s portas do Congt•csso primon to do um duro!' nacional, contribuit•· 
pedindo csso·au~ilio; mas não flca mal ao o !besouro com Jl.Oquono o bolo para a exo· 
Congross~ esteil.LOr-llio a müo. p~rn p·.1gat• CU(ao o l!l~nuten(:ao do. mausolou sagrado. 
essa di rida do honl'a, que ú um dorcr d~ pela grat1dao dn. Republica.... . 
Rep~biic~.P~t'llicom a· momorin do se.u benc· o SR. ALMEIDA B.\RRETO-Ii'l entendo quo, 
mc~Ito o I!DmorLal con~oiida((Or.fMtnto bem; essa pulavr~ foi muito mal omprogad~. 
111111tos apooados.) . o s R R S E · · '· . . .. · · · It. •AMlllO ;\RCELLOS- ... O , 'X, . 
. · O liilio.llumiro Borcclloa (·)- Ílega o sou voto no projecto pot•quo se om· 

St•. Pt•osldentc/niio entraria no dob~lo pro· pt•cga osta paln,·ra !• 
voc~do pelo Ulustr~ Sona<IOI' pela Parabybu, O Sn. AL~IETD.\ BARRETO- Quem disse n,, 
si.nae fosse ter S. Ex. col_locado om ponto do V. Ex. que ou nog~vn..o mcu.voto? · o.pomis 
ytsta muito pequeno, mu1jo·acanhado. o pt•o· quero 11110 soj~.J·etirada essa ).lalavra. 
JOcto que v~m d~ .camara dos Dopuhdos o o s11 • RAMÍRo BAI\CELLOS _A. questão. 
qucaqu!.f01 dest.~cado. . .· . • uüa<i do palavra, tl do tacto. . . . . 

Rcalmontc a vmvo. do.tnol\H\n,~l Muro· Em que a palavra modifica as condições do, .. 
chn! .flurlano~n?da _sollottou 110 pa1z, Ulllll projecto 1 
8edm a~Gon0resso, ID!Is houve no Balo da . o C(UO ou queria lembrar n. v. Ex, ~que,. 

0 
a~ar~ .qu~m so lembrasse das clroumstan- ·assim como o Congro;so estondou um v~o de, 
la criiJcno do fort~ua om que ~c encontro o~quocimonto sobJ•c todos os resonlunonlos· 

a vluvJL .dessa !mmot tal .sorvido! da l!epu- passados, concedendo nmnistin nmphi .e gol'nL
bl~c,~. c .. so.u.uo,i~. quo lho o.ra um snct ltlcio sobro os factos e os homous, o! necossa~io .. 

· ·· · t~mbom que,. do outro lado, uma amnlstin'o 
(•J iioió·'~(.c;; •. ,~ ,·ii, f,i ; . .,.1.,·. ·, •i~ .,:,~., .. , um vê o. do es1uoctmonto so estendam sGbr&. 
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. os resontiroentos quo possam perdura!• na rodo, Vicente Machado,. Gustavo Riobnrd, 
alrnn dnq uellos quu não cornmungaram com Hot•cilio Luz, . Julio Frota ·e Ramiro .!lar
as idt'as do illustl'll servidor da Republica. oollos (31). · ' · 

E' preciso que a mesma 2-mnis\la se oR· Doixani do compal'Ocer, com ·causa parti·. 
tcnd~ o que não~~ faça quostao do. pal~vras cipa.da., os Srs. Ptnholro Machado, Nilo P&

. para votar o proJucto tal qual ost.l, polque, çanha, Costa Azevedo, Constantino Nory, 
.tal qual estli, ppeencho ovtdcntomente o Hrn Junatha~ Pedrosa, Paos de (Jn.rvalbo, Justo· 

· 'lUO nsou o logtslarlor d~ Camm•a dos llopu· Chermont, Manooi Barata, Gomos de Castt•o, 
tado~ o o fim que, crew, tl·gorn.lmenw ud· Boifort Vieira, Alvaro Mondes, Jo;!l IJor-

. ·D}llado polo Senado. . na1·do, Pndro V olho, 1\lva!'o Machado, ilCJ•· 
E' o quo tinlm a dizer.. cuiano Bando ira, Slgísmundo Gonçalve>, 
Nínguem mais pedindo a palavra, oncor· B. do Mendonça Sobl'inho, Mat•tiuho Oarcez, 

r-a-so n. discussão. Coel~o ·O Campos, Art~U!•Itws,_ VH·gllio ~a-
. . • . mazto, Ruy Barbosa, Siqllelra L1ma, Marttns 

F1ca admda a votaçao por falta do numero Tor1·es. Lauro Sodró, Barata Ribeiro, lluono 
.)ega.l. . Bt•andiio, Joaquim Murtinho, · Brazilio da 

Luz o Folippe Schmidt (30). 
O Sr. Presidente- Nada mais 

ltanlndo s trillttr, vou. Iero.ntar a sêssão, 
· dEsi,qnando para ordem· do dia da sessão 
. ieguinto : · . · 

E' lidil,-posltt om<liscussão o sem debate 
approvada a ao ta dá sas,iio antorim•, . ·· 

O Sr. ~· l!!leca•eb•rlo (servindo de 
t• J dá conta do seguinte. 

. EXPEDIENTE .. 

Votação em I' uisêussiío do ]n•ojocto uo 
S<Jnado n. 22 do ID03, auto1•izandu o Prosi· 
d<mto da Republica a indemnizar a D •. Josina 
?ci>coto, v i uva do Marochal Floria no Peixoto, 
·da importancia do 40:000.~. despendidos na 
-construcção do aepulcbro do mesmo Marechal, o meio do Ministorio da Industria, Viação e· 
uo crnlterio do S. João B~pti~ta ; Obras Pub!ic~s. do 2B do correntll mez, 

2• discus~ão da proposição da Camara dos l!•aosmittiuuo a Mensagem com quo o S1·. 
- 0(JpUlltdos n. P.B, de 1903, concedendo á Pt•osidente da Ropuullmt, t•espondondo a que 

Socioda.de Opm•aria s. José, emOut•o Preto, lhe foi dirigida pelo Senado, ptocsta as ln
. o USJ do proprio nacional, onde 1\mccionou foí•mações so!iéitada~ a respeito da aposen· 

-·1 Dolo:;acia l•'iscnl; ·ta!loria do engenheiro .Aristides Gaivão do 
2• discussão da .proposição da Gamara dos Queiroz, no cargo do diroctot• .da oxtinct~ · 

,, DEputados n. 120, de 190~, autorizandr •. 0 Secrellll'ia do Ministel'io dos Negocias da 
PJ•c•idcnto da Republico. a a!Jrir ao Minsto1·io Agt•tcultura, Commercio o Obras Publiotll!, 

· daH Relações Exteriores 0 credito especial -A quem fez a reqlliSi<;iio·, rlovolvondo; do· 
: . de 100:000$, ·ouro, para o mesmo fim do que poisá ,·ocretat•ia do Senado. .·. · . 

. fi) i a.uto!•lzndo pelo decreto n, fJ77, do 1903. OutJ•o do mo• mo Ministerlo o do. ta, trans-
J.ov~nt~:.se a ·sessno 1ts ~ horas da t~rdo, mittindo a ~lonsngom com quo o Sr. PJ•c

.sidontc da Ropublic~ rootltuo dous d9s au- . 
tographos da Resolução do Coogl'OSSO Na-. 
cionu.!, quo s:1ncclonou, o que autoriza o . 
Poder Jlxccutivo a despender até a quantia · 
do 200:000$ com a Exr,os!ção Internacional 
do Apparell!os a Alcoo, a roallzal'-Bo nosta 
Capicai. -:\rchivo,so itm dos autographos e 
communique-ao :i·Camara.dos Deputados, re· 
mett~ndo-se,lho o outro • 
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'l'l·esída.Jcia do Sr, J, Oattmcla (t• Sccl·ctm'io 
. . ' . \ 

. A' meia hoN depois do melo dia abl'O·SO o. 
. se~siio, a que conoorrom os Srs. Sonadot•os 
-J, Catunda, Alberto Gonçalves, Jlonl'lquo 

Cl)u\inllo, Donodlcto Leito, PJres"FOl'l'Oh•o., 
· Nog11elra Pnt·anaguá, Nogueira Accioly, · Joíio 
Col'delt•o, 'Ferreira Cbavcs, Gama o· Mello, 

..Allneida Bnn·oto, Rosa o Sllva, · Manool 
]IJ.at•to, Qlympio de Campos, Cloto ·Nunas, 
1b.ornnz 1 Delfina, .VIIZ de Mello, Foliolano 
P1noa, Lopes Chaves, FJ•ano!sco · Olycorlo,
..\ltredo Ellls, Urbano do Gouvõa, Joaquim do 

. So11m, Jtodr!guos Jardim, Metollo, A. Azo· 

O Sr'. 4.' 8ecretorlo (soroindo do . 
2•) lê e vão ti imprimir, para ontnr na 
urilom do; tralm.!hos, os seguintes , 

PARECERES . 
N, 17,0 - 1903 

A Commissão do· Instrucção Publica, to· 
mo.ndo ·na devidt~. oonside1•noilo a11 razõos 

11 .. 
I 
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do v'eto opposto pelo Pres!dentG da Republica cuidado da Capital Federal, no anno de 1885, 
â Rcso!uçao dó Congresso Nacional quo con· pa1•a novamente matricu!ar-~o, independente · 
c~~ou permissão ao ox·alumno da Faculdade da prestação de qualfjucr exame prepa· 
de Medicina d, Rio de Janoit•o, Antonio Me· rator10. 

· dolros da Silva·, para matriculm•-se do novo, : éama!•a. dos DIJputudos, 12 de sctemb!•o de 
independente da prestação do qua.Jquer exa-
me prepa.ratorlo, e, reconhecendo a.· inteira 1894. -· F•·allci.<eo do Assis Rosa c Sil•a, . 
procedoocia. das mesmas razões, 1; de paPoCo!' Pro;idonto. - Jo,ra Coelho Go11çalves Lisboa, 
quo 0 nato deve ~or approvado. i' Secretario. - Jlugus/o Tavares de Ly1·a, 

Sah da.s coinmlssõos, em 23 do setembro 
do- 1003 .. -II. de .llolldollça Sobl'inho. -l1ii'!Ji
lio lJama;io~-:-Al(tcdo Bllis. 

RAzõti~ Dg VETO E. RESor.uçXo A. QUE s" 
REFERE O PARECim SUPRA 

sorl'indu do 2·• Scc1•otario. 

N. li! -IDO~ 

Em requm•imento datado de 23 dej1mbo 
)n•oximo plssa.do, roque!' Pampilio Dantas . 
Bacollar, 2' c:.del;e sargento ~judanto gra

'duado, uma pensão afim do minorar o sotrri· · 
.. . . Ra:~e.< de· ucto ,monto de sua paupm·rima cxistencia.. 

. . · Do informações colhidas pela Commissiío 
Nego sanação, nos te'rmos do art. 3i, § i', ;do ~!arinha e Guerra consta. qno o supp)i

da ConstiLuição. Fadet•ul, por soç _contraria .cante l'cSldc no Asylo d~ In.validos da Patrla, 
aos interesses du. Nação, a rosoluçao do Coo- purcobo o soldo de 1$ dmr10s como 2' c~tdete 
grosso Nacional que. concede permissão a I~ Sal'gento reformado do extincto 24' bata· 
Antonio Medeiros lia Silva, ox·a.!umno ma- !ao de Voluntarlos da Patria c abona-so-lha 

· tJ•Jculallo na. primeira sllrio do curso modico o valo· da etnpa da gut~rnição c fardamento · 
da. F;lculdado da. Capital Fedm•at,· no anno annua!mento. 
da 1885; para novamente matricu!nr-sc, in- ·A vi;ta do cx~osto,. osta'Jdo amparado · 
dependente da. prestação de qualquer examo pelo Est~do o pot!olunar!O, ~O!DOS 1le parecer 
p1·epara.torio. . . . · que o Senado mdofira a. pot1çno. . 

J;;m tempo ~~~um matrlcui?U·Se na Fa· Sala das Commissões, 23 de setembro de 
ou! lado de ·Medtcma -desta CaJ)ttal o ~1dadao !90>.- 1llmeida Bm·1·eto. - Pi1·es Fc•·•·ei>·a, . 
do quem trata iL menc10na.da rosulucao. relnto1•,-JIItio J•hta,- Ilet(01·t l'iei•·a. · 

Apenas om.\8~6 requereu o\le ao Governo 

ORO~~~ DO DIA 
n sua matricula naquoile ostabolocimonto de 
cokino, prevalecendo para· osso ell'eito o 
exnme de nlgebra·.que prestara na. ttntiga 
E~c~a Na. vai. . · _ . o 81•. Presidente - Nõo 1m vendo .. 

Nao senrlo attend1do porque nao o .per· ainda num1l'o le~al contimla adia.da a. vo
mittiam ~a.s disposição~ om vigot', ro~ovou, em , tnçõo cunstanto da ~rdotu do di:t o pussa.so il. . 
outubro do anna pa.ss~do, ~ seu ped1do, sobro materia o111 discussão. 
o·qual foi profer1do 1dont1co 1lospncho. 

USO DI' PROPRIO NA.CION.U. Mo posto, O man!fo;to que a matricula 
desjo cldad~o impor\ n·in em fiiWl' pet'llona· 
lissimo o do todo ponto excepcional, visto Entrn om 2• discussão: com 0 parecer r~- . 
como seria incluido em o numero dos alu· voravo! da Commissão do Finanças, o :U't. I' 
mnos •lo um cm•so supol'ÍOl' som apresentar d:t proposição da Cnmar:L dos Deputados, 
as !ndisponsavols Pl'ovas do habi!itar;ã?, .que n. 86, do IUU3, concedendo :\Sociedade Ülle· 
teom ·si.to ·sempre exigidas, com m1110r ou mria s. Jos1', cm Out•o p1.eto, 0 uso do pro
menor dosonvolvimonto, dos outros estu· prlo nacional ondo l'unooionou :~ Pelegaci~ . 
dantos. l'iscal. 

Capital FodOl'ilJ,.22 de setembro da 180-1. Ninguom p3dindo a palnV!'a, oncct•ra.so :t 

· FtoRJ.\NO PEtxo~·o. 

RESOI.UQÃO 

O Congresso Nacional l'Jsulve: 
.Artigo unico. E' concodidn. porm!sslío n 

Antonio Medeiros 1la SIIYn, ox·alumno mn· 
tr!cullldo na. 1•· sOrlo do curso modico dtl FII· 

discussão. 
Soguo-so om discussão, quo so encol'l'a sem 

dobate, o n1't. 2°. 
Fica adiada a votaçiio da proposiçüo po!' · 

ff<lla do DUIUOl'O. 

. CREDITO DE 100:000$000 

Entra om 2• di,cnssi\o, com o suiJstitutivo . 
oncrccldo peiiL Cummi;siio de Finanças, o · 

- -~~~~ 
: ... 
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'llrt .. I' <h proposiçiío da camal'i1 dos Dopu-' · 86" s~ssXo E)t 25 DE SETElin'nà'1ni'l90~" 
l!Ldos n. 12ü; do 1903, autorizando o Prosi· • ·· · · · · '· · 

-dente da. Republica a abrir ao Ministot•io das l'tesidcneitt do Sr. Piullcil'o Jllaclwdo 
Rolaçõ3s.Extm•iot•os o crodito especial do· (Vicc-Presidente) ·· ''····· · 
IOO:OOO$,·ouro, para o mosmo·fim do que foi · . . · · · · 

.. ~ttlorlzado pelo decreto n. 077, de 1003. ··A' nieia. bom depois dQ meio-dia abt'O·So ~~ . 
Níriguom ·p~dln :o a· pa.hma. encm·ra-so a sessão a que concorrem os. Srs .. Senadora~. 

I. - · Pinheiro Machado, J .. Catunda.,.Alb3rto Gon· 
11scu~sao. · 1 ,. 1 c t d ça.Ivcs, Hont' que Cou,m to,. 01 a. Azovo o, 

Sogue-se om discu.;são, quo se ooc~rt•a. som Belfort Vieira., Benedicto. Leito, . Pü•cs .. l'er-
·dobaLO, o art. 2'. róira, Noguoh•a Accioly, João. Cordeiro, FOD•>" 

Fica adiada a. votação da proposição J•or roh•a ChlVOS, Gama. c Mello, Rosa .o. Silva, 
.Jalta de numero Jogai. . Siglsmundo Gonçalves, Oiympio Campos, 

Martinho Garcez, Coelho O· Campos, ArGbur 
Rios, Virgilio Da.mazlo, Ruy Bat•bosa,,Cleto . 

O 8r. Presidente-Estando· osgo· Nonos, Thom~z Deltlno, Vaz. de Mollo,. Fell
tada a matet•ia d!~ ordem .do di~. daJ•oi a pa.· ciano Penoa, Lopo.l Chaves, Francisco Gly· .. 

. Iav<•a. aos St•s. Senadores quo a qucira.m cerlo, All'rodo Ell!s, Urbano de Gouvêa; 
pa.m assurnpto de. expediente. (Pausa.) · Joaquim de Souza, MeteU o, A:.' Aztirodo; Vi,·, . 

Ninguom pedinolo·a palavra, vou levantar. cento Machado, Gustavo" Richard; Follppo 
. a sossiiu, drsigmindo para ordem do dia da Schrnidt, Julio Frota e Ramiro Barcollos 
·sossõ.u seguinte: · · · (36), 

Votação orn !• discussão do projecto do Deixam do comparecei', com causa par-
Senlldo, n. 22, do 1903, autorizando o Presi· tieipn!la, os Sr~. Nilo Peçanba, 'Constantino 
dente da Republica a indemnizar a D. Josina· Nm•y, Jonathas Pedt•osa, Paos de Carvalho, 
Pcmoto, viuva do marechal Floriano Pelxo· Justo Chermont, Manual Barata;:.Gomos do 
to, d · ime_ortancia d_o 40:()00$, despendidos na Castro, Ai vat•o Mondas, Noguci'''1 Paranagud, 
constru~çao do· sopulcht•o do mesmo maro- José Bcrnnt•do, Pedro Velho, Almeida Bar-. 
cbal, no ccmiterio de S. João Baptista; roto, Alvaro ~lachailo, Hm•culano Ban·,lo!rn, · 

Votação em 2• discussão da proposição da ~!a.nu~l Dl!at•le, B. ~e ~lendonça Sobrinho, 
• C:cmara dos Doputa.dos, n. 86, do !903, coo· S1quotra ~UI,la. Martms Torre.s~ Laura S~Jril; 
· cedundu ~ Sociedatlo Operaria s. Jos1', em Bo~ra.ta. RtbOH'?• Buen? Braatla~;. Rodrtgoos_ 

ÜUI'U Prcc.o, o uso do 'proprio nacional onde JardJ.n;t, Joa.qutm Murttnho, BrazliJo da Luz o 
funccionou a Delegacia. Fiscal; llereJiw Luz (~5). . .. 

Votação em 2' discussão da pt•oposiçüo d<l E' lida, posta em disc'!ssiio o. s~m. d~baie 
Ca.mara ,,,s Depuhdos, n. 120, i\a 1901, nu· a.pprovudaa acta da scssao antertot._ . 
:torizan.do o. Prosidente da Republica a abril• 0 's.-. 1, li!leca•etorlo doclat•a quo 
no Mllltsterw das Relações 1\xtet•iores o cre-

. ditJ especial do IOO:OO:J$, ouro, paJ•a o mosmo não ha expediente. 
fim dJ que foi ;mtorlzado pelo decreton. 077, o 8t•. ~'.liileeretnrlo le e. vau a 

• ',jD 1003•, . ' d '' t b •~ impt•imir, para entrar na Ol' em uos ra a- , 
lhos, o seguinte . · · · .. 2• discussão da pt•oposição da C~mara dos 

Deput1~dos, n, 120, de IOD:l; fixando a fol'':ll 
na vai para o exct'cicio do IOOJ; 

Dlsoussão unica do veto, do Profuito do 
D!strlcto Fodoml á resolução do Conselho 
Muoiclp~l, que manda aprovoitat• como 1' of

·llclal o fllncclonnt·io addido o encni•rc•ado 
• 1!0 plantio. 0 

Levnnta-:>c a sc.<.>iio ao meio-dia e· 40 mi· 
•nu tos. 

,, 

PARECER 

·~. 172~1003 

A Commissão de Constituição, Poderes o 
Diplomacia , conformando-se· com as rnzõos 
justificativas do oeto quo o Prefeito oppoz ti 
re;olução do Con•clbo Municipal, maodando . 
abonar aos ox-pt•olossorc~ das escolas • do 
2' grito dosianad~s para. reger turmns de 
ensino not•mal c profissional; as vaotago11s 
consignada~ no nrt, ·I• da lei n. 407, de 17 
de novembro do 1897, J'olntivamento no 
tempo oro que dcsempJnhnram aquella 
commlssiio, ~ de parecer quo soja o mesmo 
oeto approvado. ' · 

Sala das Commlssüos, 23. do setembro do 
1903.-Fal'>'cit•a Cltaoes, reinl.or.-G/yccdo. 

... 

"" I ,. ... 
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ltESOLIJ_ÇÃO., DO COSSE_LIIO )IUN!CII'AL E .VETO 
A'QpE SE REFERE O PARilCET SUl%\ 

o éonsóÍiio ~~~oicip~i rcs~ivo: 
Al'l. i.' Fica o Prefeito autorizado a con

ceder. aos· ex-professores das escolas do 2• 
g1•áo; designados para a regoocia do turmas 
do ensino normal· ·o· profis>iooal, as vanta
gens a que se refere o art. !• da lei n. 407, 
de-17--do·.•novombro de''l897, apenas relat!. 
vameíitc ·ao tempo ~m qu3 estiveram cm 
exorcicio, abrindo -par~ illlo o necossario 
credito,. · 

Al't; 2.• ·Revogam-se as disposições cm 
contra1•io; · 

SÍiladas sessões, i do novembro do 1902.
F•·cdc•·ico Sclunidt. ele Vasconccllos, presi· 
dento . ..:,Rod•:ig•ios Alces, i• secJ•ebrio. -
D01i1inoos E.<lcccs.J1Iaggioli, 2' secretario. 

RAZÕES DO \'ETO 

Sr;. Senàdores .:_ Nego saocção á inclusa 
·resolução do' Conselho Municipal, quo auto
riza. o Profeito.a conceder aos ex-pr .. ressorcs 
-das escolas do 2• gráo, designados para ro-

circumst.ancias, reclamar mais t:.;rdo o pa
gamento da rogcncia do turmas, não podendo 
o Prefeito doforir essa pretenção por não 
lhes ser appllcavol.a rosoluç.'io do Conselho; 

Não mo _parecendo util, nem benotlco, o 
systcm'!: do log,islar paJ•collo~amento pa1•a 
coocc>sao de lavores oxcepc10naes e ainda 
mais com augmcoto soos!vel do dcspezas, 
q~o o .e.>tn.do llnanceiro d:; municipalidade 
nao comporta, submotto QO vosso esclarecido 
ci•iterio as razões quo me induzem a cumprit• 
a lo!, oppondo •elo 1l referida rew!uçào. 

Districto Federal, lO de novcmbJ•o de 19021 
14• da llopublica.-Cal'los Leite Ribci•·o, pro-
feito municipal interino. · 

O Sr. Vicente 1\lnebndo (·)
Sr. Presidente, 11 ~uiza ilo protesto, vou fa. 
zer algumas considerações sohre .o discurso 
pronunciado na Camara dos Deputados pule 
honrado representante do Minas, o illustre 
Deputado, St', ·Calogcras. 

No Dial'io do Coll!l>'ess9, de hoje, vem pu
blicado o discurso ali pwnunciauo por s. Ex. 
na se,são do .23 . deste mcz, a pl'Oposito uo 
impostos intcr-ostaduaoa. 

Correndo, pela manhã, os olhos sobre o di!· 
curso 1ic S. Ex., notei, Sr. Presideuto: que 
a esse discurso acompanha um quadro de
monstrati\'O dos diVeJ•sos orçamentos de va• 

gencia do tm•mas de ensino normal e profis. rios Estados c das quotas quo oestes urça
sional, as vantagens do nrt. I• da lei n. 407, mentos co:rcspondom aos impostos inter-es· 
de 17 do novembro de 1807, apenas relativa. taduaos. 
monte ào tempo cm que ostivoJ•am cm c.~er- Acredito que pouca baso \ovo o !JOn:·u<lo 
cicio. D~putado pot• Minas paJ•a oi'gaoizat• esse 

A inclusa rosolU\iio tende nada mais do quadro. Em relação, por exemplo, ao Estado 
que n. ampliar favores a pl'Ofcssorosquo, em· do PaJ•an~. jlJSSO assegurai' quo cllc nãu toX
disponibihdade, por terem sido cxtlnctas as pl'imc a vmlade; •·st/1 ol'!'adu,_e aci·ouito que 
cadeira:~ do 2' grão, que J•egiam, c nu goso de o mes111o se P.óilo dizut• <1uanto aos outros l!:s· 
vencimentos intc~racs som tt•abalbo clfllc· lados da Ulllão. 
t!vo, foram· designados pelo tlh•octor gora! TJ•at:1odo de diversos Estados, cujos orça· 
tia Instrucção Publica, o não pol' decreto do mentes conheço, o· honrado Doput 1do aJ•rc· 
'Prefeito,· p11ra rogm•om tr.msitoJ•iamen te doo dou as cifras consignadas nesses oJ·çamon· 
uma uu outi'a cadoil'lt na Escula NOI'mal, não tos, que não são, assim tomados, os votados 
·do professores olfoctlvos, mls om divisõas de polas rospoctivas asscmbltlns. 
\Ui'f!l_as. - . PudoJ•ia citar aqufnostc quadro, por ex· 

Nao teom esses professores dlt•cito ao favo!', cm pio os Ol'C:~mcutos dos IM·dos do CoaJ•á 
q~e ~-ro'soluçãu in_os concodc, porquanto a de Pc;·nambuco... ' · · ' 
iOI citada n. 407 nao elevou os venci moo tos 

.a todos os protbssoros aprol'citados das ex· 
tinctas caâoiraa. do 2• gr:to, especificando 
sómeute aqucllc.l quo tinham mudado de c~· 
thogoria,.passando a servir dotlnitivamonto 
·no magistorlo DOI'IDal c pi•oftsslonlll. 

O Sn. SIGISliUNDO GoNçALVES - De Per
nambuco, ostí\ exacto. 

O Sn. VICE~Te )!AOUADO - .••• 0.000:000$ 
redondos 'I . 
· 0 Sn. S!GISMUNDO GONÇALVES...; Siio oito 
mil o tantos <>ontos, mas j~ deu 10.000:000$. 
Nllluralmonte o i!lustJ•c Deputado ai'l'cJon
uou a cift•a Pll'!l tirar Illl!IL média mliS 
oxacb . 

Accrescc .que. a resoluç~o tem caractcJ' 
poasoal,. f~vorccondo, p~r ~xcepçiio,oa quo só 
se acl!anm cm cxcrclClo llltcr!Oo na rcgon· 
cia do turmas na Escola Noi'mal o quo nada 
. podem reclamar como um dli'o!to c deixando 
do lado os que ainda. estão !Cl'Vindo o que 

:pt•ovrtvolmonto. vlrJnm, po1• igunldnd~, do '(•) g~te lli~:cu:·~o niio rui ;'c\'Ho J1t~lo o,•ntlor. . •;> 

< 
'• i 

... : .. ·:··· 
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0 SR. VICENTE MAOIIA~O- Estão presen- posto quo' DÍÍO p6do sÔr levado 'á conta do.' 
tcs os rep!•esentantcs· do Jlstado do Ceará. Imposto inter·estadual •. E si quize'sso ser 
Pergunto : i! o orçamento do Ceará de rigoroso diriU: que apenasuma p11.1•to. ,, . 
3.000:000$000 ?· . o SI\. SIGI!liiiUNQO GONÇALVES._ .A outra . 

O SI\, .Joio CoRoemo- Trcs mil o poucos parte devia sm• da I'edm•auão. · · . . 
contos. · O SI\, ·VICENTE ·MACIIADo-,,, dosse im· · 

O Sn. Swi>lrt:NDO GoNç,\LVES- Portanto, posto, como diz· o honl'ildo Senador•, dovia 
s1lva a ,.edondc:a, o quadro ~st:l certo. ser do Estudo, e· a outra deveria ser !ovado-

O Sn. VICENTE MACIIADO- Pois certo não á conta da Federação.. • 
·está; porlorá ostar om relação ao orç:1mcnto O SR. SwrsMUNDO GoNÇALVES ..:. Pelóque· 
do Estado do y. Ex., não 0 estando, porém, V· Ex. está dizendo,. on não examine!. cousn.. 
em .relaçao dos or~amentos de outros Es- alguma. 
tados. O Sn .. VIci~NTR MACIIADO-:- !l··um imposto 

Sr. Presidente, quem se dá. ao trabalho de inter-estauual; não dovia existir·. A outra 
confoccionnt' ·um qua<lro destes flca na obri- parte deve Sol' levada ll contada exportação. 
gação do Jazol·u com torta Jlro"isão, não · Perguntarei ao nobre Senador, l'opresen· 
tenL!o o dirctto ·do arredondar cifL·as. ll1nto de Pel'uambuco, quo mo apm•teia: o 

o sa. SrorSltU~oo Go:-;çAJ.vr.s _Dá appro- imposto de córrimercio, do gyro, no smi Es-· 
ximacões. tndo a que conta deve ser levado 1 

0 Sn. VICENTE MACIIADO-Ainda· não com· 0 SR, S!OISl!UNDO GO!'IÇALVES- Isso não• 
pt•ohonrti, sr. Presidente, por que mo aparteia existe. Passon·so lm mais de 20 nonos. · 
com Lanto calor o honrado Senador pur Por- O Sn. VICENTE IIIAC!IADO -E' um engano 
nambuco. · de V •. Ex. Não é do 20 annos, é de 'outro 

O Sn; Srars~ruNDO Goioçuw.s-Os mous dia. 
,aparto• so ref"rem ao orçamento de Per- O SR. SIOISliUNDO GoNÇALVEs-Acabou-sa 
nambuco. em 1882. Tem 21 annos di} extincto. 

0 SR. VICENTE IIIACI!ADO -V. Ex; es\W 
O Sn. VIcE~TE IIIACIIADo-Em rela,ão ao enganado, ollo é posterior• :!proclamação da. 

Estado do Pamnll, dlz o illustre reprosontanto Rep!lblica .. Lú, hoje, existe um impu. st.o: do 
·cte Minos Goraos o seguinte: c O orçamouto · d · d t · 
do Paraná, para.I003, é do 2 _ 823 , 000.~ ; im· patente ou e 10 us ru1s o pt•olls;ões,. comi} 
postos intor-ostaduaes, 7ol:OOO$OOO. ; ·queit•am chamar, tendo por buse uma por· .. 

Pedi ;L Secretaria 0 orçamonto do !Modo cenlllgem que lambem pOdo ser calculada 
do P:r.l·~m\, para mostr•ar as suas di rersas polo valor das r•ondas. 
cubrica; e domunstmr ao Senado que nãó é O SR. Srars~rUNDO GONQAL\'ES- V. ·Ex,. 
absoiutamento verd;uloira a affirmação do disso· que era imposto de entrada; 
honrado Ooput 1do pot' Miuas Gemes, 0 Sn; VICENTE· i\L\CI!ADO - Eu disso im-

Realmemo o orçamento do Esmdo do Pa- posto do lndusll'ia, impooto de barreira, que 
ron:l Ll 2.800 o poucos contos, sondo quu, é.cobrodo na·ox·portacão do gado pr•oduzido 
quanto· ao imposto inter-estadual, não figura no Jlstado o vendido parll fóra, · . 
na'luollo orçamento quantia· superior a ·15 O Sn. S!G!SliVNDO GoNQALVEs....:Esso i! quo 
ou ill:U00$00U. é o· imposto. de exportação. Suppuz quo 

O disllncto Dopntado por Minas Geraes, V. Ex. estava tratando do impostos intor-· 
provavoimente riu !\as diversas rubricas cst.,duaes. · · 
auqueilO orçamento, por· OXOU!plo, impo.vto oS&: V!CEliTE i\IACIIADO- v. Ex. OUViU; 
d~ bm·,·cira, qiiO 6 o imposto de expor•tacão 

. que cobra. 0 listado sobr•o 0 gado de sua pru- mu.l; eu me relbria 11. Imposto sôul'o gudo, 
. ducç!LO quo saho pnl'aS. Paulo, e 0 consignou sllivo si osso imposto tl tomado como impos
comu imposto intm•·est;ldual ; viu- 0 imposto lo inter-estadual. ISso é positivamente um 
aiil clmma<lo do-patente commurcinl-, 0 eogano,.,porquo o imposto é de·bai'l'oiriiS do 
tomou-o_ tum bem por imposto inter-estadual •. norte do Est.adiJ ; 6 um imposto pat•a ~or co-

lMe 1mpoolo o constituhlo do seguinte brado JlOio gado export11do do Jlstado. 
modo: Ll"uma purcontagem sJbre 08 .casas !lias, S1•. Presidente, voll:lndo á questão, 
.eommbrcino~. constituindo a patente quu direi quo as patontos commo1·ciacs, como 
dovem pagar touas, tendo J1or b1so a impvr- dizia, não r•ondom a quantia do i40:0U0$000. 
tl!i;ão, som dlst!ngulr a sua procedoncin, soja ·O· SR. SIOIB~IUNDO GoNÇALVES dd. um 
c.<tr .• ngolra, .<qJII nacional. . . aparte. · , 

E~so Imposto existe I'OIIlmontc; é um lm- O Sn. VICENTI~ MAOII.IDO- Pordôe-mc O· 
posto do patonto commorclal, mas não chega honrado Sonudor; osEes impostos não chegnuL 
a rendor ao Est:uio 380 cont•;s, E' um tm- n I'Cnder 400:0:10$000, 
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Sr. Pre~i,Jento, as.litn, pois,d" ~ccor•Jo Cllll 
oss:1s ba,se;, dJu o lwmtdo Deputado por 
Minas Ool'ilCS umtL pol'I.!Oil t,ag1!lll pn.m o 
Ol'çamonto do Paranri, quo OI\lOU orn 2.} 11 /n 
du Mal do or•çamonto par•a i.mposto; inter· 
o;taduaes. (l'aww). 

Eshlos rl<t U11iii", devo dizer• qu:J no oNa· 
m:mto do l~itw!J du Par·an:t nilo ha 11unhuma 
r•ubt•ic.t qno taxo politiv:tmontu o;to uu 
artucllo gilnorJ d:t pr·oducr;iio nacional. 

Sr. Presidenta, m:tndoi p~dir• 011 biblio
tltcca o orçamento do Par•an:L, para ler• o 
mo~trat• a V. l!Jx. o ao Son;~du a-1 suas di· 
vors~ts rubr'icas o pot• os;o m;tivo intot'· 
rompo o mou discur•ao. (l'<wsa). 

O Srt. JoÃo Çor.ot~lllo -~!IS t·1xt1 intlir'ê· 
otnmonto. 

0 811. \'tci~NT~ MACIJ,,DJ-Niio h:t imposto 
ele on wa•la. 

Sr·. Pt•o;idonto, estou vomlo que a espor:t 
so tom1 muiLo long:t: m<1ndel busc:1r um 
livr<l nn blbliuthoJa, sei quJ oll:1 tom o de 
WOO o por ello vm•oi as rubricas do or•r:a· 
monto do JMa•lo do l'<l!'an;t. (Pmr.m). 

Sr. Pr~sidonto, mandam-mo um liv•·o da 
1803, no qunl n[o voem os <H'çamontos do El· 
tado do Pal'amt ; é um reguln.rnonto. 

~!as, do momori:~o vou cital·o.;; cJnltcço 
p3rfoit.amonto o o 1so o me compromol:to a 
adcluzir as provas. 

PoJo orçamento du Est:ulo do Par•aml, as 
noss;L:-:J gi·andos vorha~ são a.s soguinto3 : 
imposto do oxpoçta·.,ã~ d:t hoi'V:t maLte, 
imposto do industrras o [H'oflssü33, imposto 
soiJro alr.ool, imposto do tl'arumiss~u do 
pr·opl'iodades, impo;to ehama•lo do patonto 
commot'clltl o imposto elo lnrr•oira. 

O imposto sobro a her•v 1 matte <l o im· 
posto do oxpol'taç~o ; todo mundo sabe que 
o Estado rlo Pal'an:t <l gr·ando p!'atluctor• do 
!torva nmtte e tem :1 su:~ oxpor•t,:.çito não só 
para as Jtopublioas da ·PJ•ata como para a 
do Chilo ; é por isso um impJ;to do oxpOl'· 
taciw porJ'oit.amento eonstil.uoíooal. 
· Imposto do indnstr'i:ls o prollssõos : aind:1 

ninguom so lombt•ou do contostar aos Esta· 
dos o dirollo d•l lanç ll'Crn ·impostos sobr•o 
industl'ias o pr•ofissücs. DJ imposto do trau ,. 
missão do pt•opr·iodados púde-.;o tlizor o 

··mesmo. 
O imposto do b:lt'reiras ct•Jio rtuc M osso 

que irnpl'ossiooou o Dor;ut1rlo mincit•o, é um 
imposto par•:1 cobrar• os pr•otluctos d~ oxpol'· 
ttl~!ilo do l!:st;~tlo o ó colwado nas btu•roit•as d, 
norto, porctuo, t01lo u nosso tnJvimonto do 
OKpJrtação do g.Hlo ó foi to par:t S. P.111lo o 
o imposto clbmdo n:ts burroit•ul do ltttr.wé 
o Passos ,[os InJio<. 1\' pJr•::wto, um imposto 
tambom ·tte oxpol'hQ[o. · 

O imposto tio [J:ttonto oomrnor•cí~l 6 IUU:I 
cspooío do impo;to rio imlustrlas o pr•ofi~;ilo.<; 
cJbt•avtL .. so uma. pot·c~·ntn.g-om ou umu. t~~~m 
pam mdu. uegvcianto, do accut•du com u 
V\l(Ol' 'filO t~Jio.; ilil(lii'LIIIll. 

JM.o impo.;tu pódo sot• hmulo 1l conLa 
tlo ln tm· O.:itallo:t,l ! Ntlu, o p:Jlu mono:..; nu meu 
IM1tdu, !IOi'<lUtJ p:tt'<L u oll'oitu tio dotut'lltinw 
:t qnuL:L llOill flUO e:llitL lliJ~tJCi!~lll,u t!U\'tl CÔll· 
í.ríuuir, tanto Jl:ll'a o quo importtt tlu ost.ran· 
goir•o, como JlUI'It o quo lmportrt de outr•os 

Stlnnrlo V, 11 

O Srt. 1'1"·11'1'1~ Sr:ll)flV1' d:L um aplrto. 
O S~t. VrcENm ;L,GIIAoo-11' possivol. 
O Srt .. roXo Corwemo-lsto Joi 11ru pr•o. 

toxto lnrontado para illudir•. 
O SR. Vtc:·:~1'•' M.ICIIAt<o-Niio se p3;.ra 

imposto do eot•·~Jil; p:tgCI·oO uru imposto d0 
pat3nto commer•dal, que é cobmdo n:1 Ca· 
pittol c que é facultativo p:1~ar p.u•ocllada
mcnto ou pa~ar por unu1 quota li:m, unnu1.Ll· 
monto; om duas Jll'iJ;t~çües. 

0 Stt. l'~Lll'Pii ScmllúT -S6monto na Ca· 
pital? E a estação Jc Pat•auaguü? 

Ó S!t. VICENTE MACII.\00- A ustaç[o do 
Paramtgmt ~~ um~ o.stH}ã.o tlsctLl o Dí1 nego
ciante; p:efurem pa!:tl' ali, porrtuc, [lJl' o~sa 
ostaçiio pJdcm Ncebor• ~<tnillo <JUO im· 
pot•tr\01. 

!tu posto p:op:·iamcnto intor-ostadual ~PO· 
dor:\ soL' considerado uma t'tXa a q no teve, 
outro dia, oconsiiiu tio se rofc•·ir· u lwnr•ado 
Souatlor· pelo Rio Gr•:tndo do Sul, quo pr·c~itlo 
os UOlSJS .tl'IIJalhos. 

O i:nposto do pJ lagio, oobr.tdo na b:u·· 
reira do Sul p~t· "'uln animal •IUB entra, pal'n 
oJfJito da consorvaçiio da; o;tradas que lig~m 
o listado do Pa•·an:L :ta Rio Gt•antlo do Sul, 
osto imp~ôto <l do 1$ por· cabeça do animal.. 

O Stt. A1.1mnro GoNçAr.ns-Quo vai in· 
Yo:•nnr. 

O SR. Vrm:NTm )IActuno - •.. <JUO vai in· 
vornar•, 

Esto imposto não I'On\lo pll'iL o E-;ta~lo 
nom 15:00J.J; ; o si do alguma cousa pudosso 
valer :1 minha :Lffit•m:l\'iiu, ou declar•:u•ia IJUO 
lntluit•i:t por• tortos os modos par•a quo, na 
Jlt'íllloil•;t rouniãu tlo Congresso Legislativo 
do mou 1\statlo, os ta po<tu~nina o mlscravol 
taxa, ura coiJt•arl:L, tlosrtpparcicosso, visto que 
O III nada ouilcol't'o pnr·~ o ot•ç:unonto esta11u:tl 
o d~ ooo:1siito o oppor•tonidarlo a que so di~a 
qno o Estado do P:u•.tn:l oobm impostos in· 
tor-ost.m\o ,es. . 

sr·. l'rositlento, ne:ro ~ uo quem olfereco um 
llttadt•ottusto:l (mo;.;t,·audu) :L :~prccitt~·iio. elo 
Congt·o~tiu, tlo\'U tit~Jl' u.u tt'!dulliú oxacto o 
Jttilllll'i!)SO, . 

Aqui o:nii. u nwu E.iL<ttiiJ t.ax:do om ~fJ~~ 
tlu su:• r•ecolt.a, [H'ovonlontu du impo.;tos til• . 
~Ol'éStutlUtlOS. 
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O E,l.ndo do S. !'nulo tJ:.ru:•n com n quantia 
r!t1 2. !00: ono.~ ~ n. ('111 s. Pl~tllo 11'~ llllCIIaS o 
impu-.!,ü <{o !l'LU\~itu, ~11:•. conhtço, ma.:-;·, Sl\l.\'o 
!l.st.o, fJIIalqrwr· outr'd impo~to qrn pJssn .~(lJ' 
}eYa<lu :l.contn. 1lo irrtm·e~t:vln:ll, creio r111 1 

!JÜ:J o.~i.-;tzJ, 

O Slt. Lol'I~H CnAYFS- g• sú p:u•:L o; 
~l'Otlllcto: tio IMado. II:L um impnst.o do 
transib, ~\\I) pag:l. \) enfL\ di~ S. ra.lli·J, hPm 
com1J u tlc ~!iat\.i litWiH'S, rptc pa~m pelo 
E~t:ulo. 

O Srt. VJCr:~·rr~ )f.\CIIM>O -.J:l so rtl, poi.;, 
1]110 tl IIII\ iuq:O;I,u pct•feit.:LIIIUIJ\1! l':LZOit\'UJ, 

O l·:.,t.:du llc r.lintLs G.l.nles 1\gal'l\. ·com 
JCS:IIOOS<JOO, 

Não· c·JOIIO~O o o;'<:nmonto do Esla<lo rlc 
:\li nas Ger;r.cs, mas coniiPço o ~ogouinto fiz c Lu: 
Qrwnd·J riaj"i pai·J l•:<tndu do Mini.; Gemo~. 
ás:~.h'da cá cn:rnda de l'u~us tio Caldas Jla· 
guci o irnru;lu do nlinlm b:l,!{:tg.·m. 

Creio. <·::r.rotanl;~. que o fac:o 1110 ptide Ser 
/;wado :1 contad•J govemJ do ~linas üo:•acs. 
E:' um imrosto da mtm:cip:\lidado. 

Aindn ha pmco tempo-o d:I·SC o f,teto.om 
r.odo3 oi l(s~a'los-num camlll'it municipal do 
nw~ t·:>tatl·i crcou um imposto do Sou reis, 
Cl'~io, pJl' ldlu {!o ca.f'C qao eni.rasso no E:;
t:l.tlo, h:~u plll'(jll' a E-;t,;tdo na. Z'JntL du nol'to 
pt·o:m calil a cnl.un.leu elia ~no o mólhoJ• 
111 •io dJ mlo:·izH' o c:Lfo do nrunici]li•J era 
t:Lxol o CJIII aquallo impo4a. 

O ;:owr•nadul', Jl'"'~l/1, uslntlo da atlJ•iiJui
(iLO qno Jbo ú confcr:th pela constituição !l 
lt!is csLa,uao.:!, i llJilJdiattLillCnto mun•Jou 
fnspcndor•, llüsta parte, o o.·ç;l!nonto da ca· 
lUtti'IL 11111/lÍcJp:LJ d·L Vi!J:L dn J<LC!Ll'CSi!liiO que, 
lilljil, C!'Cio, cl1anm·sJ de NJ\'tt Ale 111Lar•o.. 

Vo,iJ, St•. l't'<lsidontc. q:1u ost·1s notas (mos· 
t!'roulo) não sfto iuJ:tttctas sómont.o om t•cln.
(:ilo ILO Estttdo tio Pat•anã, POL'qllo \'C~jo I~SG!L
(lus como pai' lXemplo o tlo A~ngô;Ls, cuj·J 
~l',;tllllUn r.o jj tlr. fJI!!UHia SUJICI'iOl' tio (!UtiS 
Jllll contos do l'c'is,. si lnm me JornLr·o, llgn· 
J'óll' com 1/Jl\:L rcnd:L, cm 1002, lia mil no,·o· 
Cntl t,us n ctnc~cnta Cl cinco conLos~ 

O listado !lo S:w ',:L C:rli!OJ'ina tom ll!ll:t 
1·onda suporir·l' a tiJns mil cunl.us. 

O S::. f:.:r.l!•rr·: Scli/Mwr-N:\o, cnlro:•; c 
i nl'cl'lol', Jrl Lt·\'O, nliJS, agoliL Odtri l'Orluzit.la. a 
nril o ttwuntos uu mil o qnatr·ocont.ol cuutus. 

O S11. VJCE~'fr> ~LICilAfJO -I\ is bom: 
e.;l:ts Jlut:~a (mo,</l'ando) dão-no CJ!n tlim 
l'<lll<l:t do I ,2llii:OO::$OIJO, 

O EsJiil·ito Santo l!gnt·a com 2.·HlD:OOn.s, 
!.~tu tt, l'OIIl ronda. inlill'iot' ao IMado do 
i'<ll'ltll:i., (jiiiJndo I) t·lln snpct•iul' 1t uu meu 
~~~tl,Ju, ~Í lwlll lHO I'Cl!UI'dO, 

"''· l'J'c'Si .unto, C>to quatlt·o (lllo.<lt'wHiu) 
niio ú :LIJ~olutrtnwuto l'Oitl, não rupt•o.sonttt 
1/Jl'l e.!tudu vot•iltHioil'v dos Ol'~ttmontos dos 

IM:Hios, mm quanto :i. impul't:rncin ilrss~s 
o:·~u:nonlas. nom t)U:lllto a qrwt:1 que u. 
ll%es Ol'<;tllliCl/I,QS c:LhO pel:t JICI'CCHKU do 
impus tos ln'.OI'·cf:ta,Ju:ws. 

ôl', l'r~sidontn, J'oi s!mplrsmr.nt3 pa ·n 
isto qrw pedi' a palan:t ; e, CtiJTio não on· 
contJ•oi na BittJJJI.heca do ~onatlo o ultimo 
oi>ç·amont.o do ~~tudo do P~LJ'an:1, nem outro 
1lu annoi-1 unt(lJ'lor·o.~, compromott~,.mo a. 
tl'/lí~CI' u ult1mo OJ\::t.montu voGado pcl•J Es
tadtl, alilll do "O VCJ'iiJ~:U' que Cão COU\',1 alia 
impJ,l.~ intor·esl:ulu:tol. 

OlWgM DO DL\ 

YOT.\I,'ÕES 

Votn~i'Lu e:11 l• tlilclllSiiJ do jll'J.ioc'o <lo 
Scn "lo, n. ~2,Jo IOO·!, :urtJI'izandu o Pt'C.Í· 
dcn:.a da Rupublí~a a iulomni~ar alJ. ,Jo.>in:L 
Puixoto, v.uv:L do llliLI'Cch:d .:Fio:·iano Poi· 
xnto tb unpJ.'t"nc:a du ·l'l:I!'J .s. <lcspt•n.lidos 
na const.ruct;iio uu supulclrr.> do me;mo nm· 
t'cl!lllll, OJ comi.orio Jo S. ,João llr~pthta. 

Postas a votos, ~ approv:L•lo om omrutinio 
socrot,o JIOl' 20 v Jtos con1t'.L sotn o pa lstt paru. 
21~ diSCII··são, indu untos tl Cummissão do Fi· 
nanç:L<, 

Votn.ç6o c.n ~a di:lcmsãJ lia.tJr .. plPil;ão da. 
Canuu·a dos o.~pu•.a,los n. ~o .. do !DO\ L'Üll'" 

codon,Jo :l S"clcd ulo Opor•Mia s. .Jus~. cm 
Out•o Pr~to, o uso tio pi'op:·io nacional, ontlo 
funcclonou :L Do!~g.tci>< 11iscal; 

\'ot:t·SO tlll ]li'Ui'CJ'I'Uuia o ~ apprOI'atlo O 
sul,;titutivo dT·:I' ci lo poltL Commi;,;ho tio 
F'inan;ns. 

B' ·•, p!'OpJsição, assim onirndada, adJ
pl'ld:t o pa~sa jlJm 3• discussão. 

Vut··,çllo om 2" diocus:ão th p:·oposiçiio' ú.L . 
C~llllll'l\ dos IJ.'putat\OS 1\, )2c\, UI 1003, IIII· 
toriZilndo o PrcshlcnLo ua Rep·.hllca a ab:·il• 
!lO M.nistJt'iO tias ltelaçiics lcxtcl'i.r<·s o Ci'O· 
dito especial do liJO:OO• $. o:n•u, pat·:L o lllrilllO 
fim do qao J\>c autol'izadJ PDlo d~ct·Mo ~.977, 
do IU03. I 

Po<los a I'Ot-ls >ão succcssinuilooto appi'O· 
vudus os ur!s. 1° o 2°. 

E, u. pt•oposiÇào auoPtatla. o pa~:S.l pnra 3·~ 
U i~CU/1SI10, 

FOHÇo\ NAVAl, Po\11,\ J\10·1 

Jo:nl.t·iL ('Jll 2 11 dfSCIIS:'~(l, L'Ont O pa:'CCOI' (a
VOI'U.VCl d:L CummJI";,il.o do ~lill'inlm t! CluoJ·t•a, 
o lll'&, Jo tia. twn,.osir::io d:t Cama a tlus IJI•pu~ 
tnúos, n. 120, do wo:!, lixando :1 J~rçu. naval 
piU'i~ o oxorciclo do lli04, 
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Ninguom ·pNJind.o a palavra, cncor•r•n-so a 
discus>"o. 

se(~ltalll·SO cm discus~fí.n, que su O!ICOI'f'í~ 
sem dolta,I.O, us,:H•t:;. _zn, ;{u O 4n. 

Postos~~ volol, sfio succcssivumonlo appro· 
vados os ar•tigos, 

W a proposi\·ào adoptutl:~ o p:usa par1L 
gu diS11llSS[LQ. 

O Sr. Dclf<:wl Vich•n (pda Ol'dcm) 
J'tH}llOl' rlispnnsa de intcr•:;Liciil p:U'<L a :1d dis
Cl!s-.,\lO tia. proposiçr~o. 

Con,ultatlo, o Senado concedo lt dispcnRa. 

\'l:;ro .\. HI~SOLIJI,'.\0 ~JU:"!ICIPA/, Rl~J.,\TIVA 
AO FVSCC:/o:"~'AitJO APillliO I~ g~C1\ Hltf~G.\f)Q 

JJO Pl~,\:\'1'10 

t~ntr-•. em disc!lssúo unica, com o pnt•ccm• 
f:worJIV~l d:t Commissão !lo .Justi~i1 o Lcgis· 
h(•;i,o, o "''ln ,[o Pl'OI'oito rio llistrido Fo· 
dcrnl :i rnsoln~ii.o l!o Con;c\llo ~lunieip:tl, <tue 
nmn,l>l apJ•oroit~r. como l~ oJflcial, o J'unccio
oal'io aduiuo e \JncaJ'l'egado do plantio. 

Nin7no:n pedindo a p:tllll'l'B, encerra-se a 
UÍ.~CU'>iiO, 

Posto a votos é 11pprovado o «i lo. 
A rcsol11ç1ío vac ser· rluvolvirla ao Pro

feito. 

O Sr. P••esidcntc-Estando o'go
tarla. iL matoi•itL ria ot•dcm clo dia., !laJ'Ji n 
pala\'1'11 aos Srs. Sonarloros que a <1ueiram 
Jlar:J. "'""mptos !lo oxpeüicnto. (/'·""'"·) 
Nin~ucm pedindo a pulavr:t, \'Ou levantar 

a s~s><'LO, designando pn!'IL or·.Jom do dia da 
sc.~srw scgumte: 

3' rlisclliSiío da. propo.<iç1o r!:t Cnm:u•a dos 
Dcpnt>tdos n. 120, tlo IU03, fixando u J'urça 
mwat lJILI'\1. o oxerclcio do W04 ; · 

2• disc11ssiio da proposição da Camnra dos 
Doputadvs, n. •li , do 1002, autor zanrlo 
o Poder lúocutivo a abJ•it• ao illinistorio 
1\a M>u•inlm o croclito extl'1tol'tlinal'io tio 
57Ü133•1l;0•1·1 para UCCU!'rOt' 11 diJfOI'CD~II Olltt•e 
a mooJa. .. p:tJlt·l u a mctnllit!tJ. nas despczas 
JiJitas cm 10 11 com o cr117.arlur B<:11jmnin 
Conslcmt c COII![li'IL <1~ subr·cs:Llcntos pam o 
tor•pouulro Tamnyo ; 

2~ llbcussüo diL Pl'opo~iQ~o du. Camnr:~ tlos 
Dop11tado~. n. 115, do 1!102, lllllol'Í7.111ldo o 
Poder l~xoont.ivo a llbl'ir ao ~linistol'io d~t 
Fa7.olltli~ O Cl'l'rlieu r\0 :lii1000.S, SIIJ1Jl[Cil!OIIt1LJ' 
:t 1'·11'~11 ~li" tio nrt .. ~~r la lu i 11. 8~-1, do 30 do 
dtlZt•lllill'U du I UO I ; 

2·~ disen~sfio ci;L }IJ'Ppu.-:~kli.o !h Canltll'iL tiO.'! 
TltlJJUI,ilth·s, 11. I::, du 1\JO:·:, autul'iZ:t.ndn o 
i'J't''itlmte rl11 J(cpu!Jiica a abrlJ' ao Mini.~· 

tm•io da l'nwnrla o CJ•crlito do J.Orl010110i;,sup· 
plornenl.ar :l verba 17, do art. 23 ria loi 
n. S:J.J, do 31J rlo rlozmnbr•o do JDIJI i 

2' rliscus;iío ria JH'oposiçiio rl:c CamaJ•a rios 
Doputurlus, n. 33, rle 1003, aur.or·iz·•nrlo o 
Pl·e~idtjl\to da. Republica. a. a.lwit· -n.11 Minis
torio dn FltZouda o cr•odHo extr:wr•Jinn.J'io do 
H·l:75.5$1 70, em oxecuçiio do son I.CO\'-' P1>.<:cd:c 
um .Julgado om flL\'or llo capitão .Tos1j l•,ur-
l'l!il'a dos Santos; .. · 

2;1 cliscnssão tln. propo.~l1;ão ela Cnmarn. elos 
Depnt>tdos, n. s:; rio ID!J3, ltlllOl'ÍZ1tnU0 I) Pr·O· 
;idonlo ria Ropuuliea "abr·iJ' ao MinisLo!'io 
da l'azond:L o c:odito rio JU:75~.s. supplc
mcnt:r.J• it Y~t·Ua !Ja do art. 23 da.loi n. ~3J, 
do 30 do dcznm bro do 1 !lO 1 ; 

2" rliscns;iio tla pi'Oposi\:iio d:L Camnm do; 
Dnputarlos, n. !lU do lúO::, autoriZ1tndo o 
Prosidonte da Republica a aiJr·ir ao ~linis
tci·io da Guerr·a· o or•cdito do :l231000,$ sup
plemont:t.r :t ~:onslgna(·iio :l~"-Transpor·to de 
tr•opus-da rubrica 15·-~latoriul-do art. 16 
da lei n •. D5i, !lo 30 do dezombi·o tlo 1002 i 

2n JiscnsJiiO da proposif;Üu dn. C1~mara. do3 
Deputados, n. IIG de Wo:J, relevando uo ex· 
Dopntudo pelo DbtJ·icto Fodor·ul .lost': Augusto 
Vinhnes a pt·c~l'ripçfi.o cm cluo incoJ•ror·:tm os 
8eus sui.Jsi.tlio~. 1,0 11 úo agosto a. 25 do se· 
tcmiJru rio IH03. 

Lol'anta-se a scs;iio :L I ltora o 15 mi
nutos. 

87" sm:i.o EM 2G DE SI~Tl~lfJJ!lO DE !003 

P,·caidcnCI'a do 81·, Pinhcito Jfuc!tado (VI' cu· 
P'·"'iclcnk) c J, Calrmda (i' Sec>·etorio) 

A' mcia·IJOI'a rlopois do ruolo·din abrc·so >i 
~ossão, a quo concoi'J'~lll us Sr.;. Scn:duros 
Pinhoiro ~Inchado, .1. Catunda, Alb"t·to Gon· 
ça)l·os, Honl'iquo Coutinho,· Costa Azevedo, 
.lusto Chol'munt. Mannol Barat:c, Gumes do 
Castro, 13oltor't Vieira, Bcncrlicto Leito, Pil'o~ 
Fcrrcii'iL, NtJguoit•n .Acciuly, .fuão CoJ•floil•u, 
Pol'l'olt•o C1!1tvcs, G11111a o 11ol\o, Almoirl:L 
Ral't'<Jto, Alvaro Machado, Ros:L o Silra, Si
~ismuntlo GonçaJ,•e;, Olympi'' Campos, ~lat•· 
tin\10 Oar•coz, Coelho o Campos, AJ•thJII' J(io~, 
Ruy Burbosa, Clci.O Nunos,Tltomaz llcl/lnu, 
VllZ do ~lello, L"pos Cl!1m•s, Fmnci;cu Gly
CO!'io1 Alf,·odn Ellis, Urhano do Oou\'ti:~, .Joa .. 
quim !lo Suuzn, Hocll•igum; Ja.J•dim. Motoll11, 
Vi couto ~lnchi~do, Gtt:-~l•t \'o Hidlill'tl, F~·lipp~! 
Sr:lllnirll., IJOJ'•:iliu Lnz o .lu\iu 1-'t'<>I.IL t:>V). 

J)Ci.'\i~lll tlO Colllrnree!ll', 1:UIII l!ati. i~ p;tt•!,ici• 
p:1tla, o.; Srs, Nilo Pu\'tllrlm, Cons~autlup 
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N-Jl'~r. ,lonn.thas Po[lt·o~:~, Pao.~ dn Cal'\'a.liJO, 
Alv:u•o ~rendes, Noguoit·a. Jlal•anagu:l, .i•'St'• 
llornardo, Podro Vollto, ilm'clliano ll:ul'.!oil•a, 
Manoel llllill'!c, ll, de MuiHiilll;a ~ubl'inilo, 
Vil'~ilio Danmzio, Siqntdl'iL Lim:~. MrLrtins 
Tot•t•es, Lam·n Sotll'l:, nat•ar.n ltih~il'O, 11nono 
Br:u1tlrLn, Folici;~11u P.•una., .Jo:uruim ~Itu·
linllo, A, Awrcdo, lli'.LZiliu da Luz o ll!lllÜI'(I 
lhrcollos (2~), 

Jo:' Iilb, posi.:L um diseuss:w o som uelmto 
app:·ovn.tla tL ae L: L d.:L scssüo an tr.l'iot'. 

O St•, 1' SeCI"ctm·io th\ conttL do 
~~gttinGo 

EXPI~Dli~N'l'l~ 

Dous ofllcios· do i' Socl'ei.:Lrio da Calll:Ll'a 
dos Deputados, do 25 do cul'l'Oil te mcz, l'C· 
mo~tcndu as scg11intos proposiç·õo.i ü:L mc.-5ma 
CtLllltLl'i~ : 

Antorizando o Pro.<Licnto dtl Ropnhlic:t a 
ahrit· ao illinistcrio da Marinlm u c1·cdil.o 
cxtl'iiOI'lliual'io ilo H50:000.j, JHLl'iL p:~g:tmentu 
IIO.S COJICOI'fjUS JlOS Cl'UZa!iOI'CS 1'il'lld1Jn!t:.~ O 
llt::nJrwân Uv11staul, l!l'liZlldOl'·tUt'püdBÍl'O 1'H· 
Jll/ u V<L!JOl' do guct'l'<L Ca1·lv.~ t_;uwes. -A' 
Conuuis~ão 1lo Flnanças; 

Pt•ut•o.uaJH.lo no\·nnwnto n acL!Ial sussfi.o 
lugHatim até o dia I do novombt•o do col'
~~ntc ann~. 

Fica sobre a. m::os·L, p~t·a sct·, como mtdc
l'ÍiL uJ•gunt!!, lln.do pnr<L ot,lom do di11 d:~ ses· 
s:tu s0gui n to. 

0/llcio du Sr. Santos illllllOIIt, do 2:: do 
corron~c me~, agt•aducoudo ao Sonatlo a o lo· 
'Vi~lliL hom•a quu lho conJ'ol'iu o quo ]CI'II da 
llUS:iCL Patl'ia como um dos maiut•os incunLi· 
-vos piLl'íL pl'usuguit•, IH'ocut•;Lndo sempt•c no· 
bllit:Ll" o ~on numo, - l11toil'ado, 

O .~•h·. .·-.!•• Sect .. cltu•Io lt} os se
guinte~ 

N, l/3- I~J:: 

A ]ll'uPJ'io,!fto •h C:una.I'IL tio:; I lopul.ados 
n, 1, Uo WOJ, olev:t iL :tBfJIJrJ di:u•i . .J::l a P~IIS:in 
u sul!lu que por·colm u 111 ea1lo1.o mf(.J'JJ\lL·Iu, 
CJIIl hon l'ilg tlO III f,!l'O'I 1!0 OX!!l'CJlO, ÜI'OZi III uu 
Cin•los GoJ't'Ôt\ 1lc !.nmo.-1. 

lJoS llllnlOI'O~O~ t!UCillllOIJtLl:~ filiO :tCOlll}líl
J?hiLtn rt. fH'upOSIÇiVJ, l'llll.iGtL filiO O Jh\'ul'ncitiu 
lo~ ucamptLilliiL do Pm·a~UIL\', Oll!ln tornou 
p1uotn nc~iYn cm 1Hvorsu8 Cmuhntu.q, pot•· 
tlunllo alluul a put•mc tliroiL<L uu tio ~I tlo elo-

zcmlH·o do 18m~. om Lomr1~ Valont.ina~. l~o .. 
J'.JJ'Ill"L l!l em IHf.iD, p:JI·cehc acLutLlmoutu !L 
jiulls.iu du s",l)8 di:u•io.i. 

A Cunun:s.:!ilo tlo )bJ•lnll:t n GuCL't'a, l,unclo 
um (~on~i lut·~u;:io os :;m·viçns llu put,cionnt•i,,, 
t': dnJl'Ll'O~O · qtl.l o Sonadu appt'tJYC a pt•opo
sit,oã.u tht t'nmaJ'<L do.~ OOJHJtrLUu.i, 

S.d:1 tlns Colllllli<st'ics, 31 do julho <lo JD:J:l. 
- .llnwída Barreto.-.fu/io M·ola, - l'iJ'eS 
/•el'l'vira, rd:tl.ut·.-Bcl/ilrf \'it:ira. 

A pl'opo,içiio da Gamara tios ·Dopnl.ado.<, 
n. I, llu !003, oloraa ~~ tdtLrios a ponl;ri.o o 
soidu qnc JlCl'COiJo o i' c,tdoto l'CI'ul'llllulo, 
00111 hoUI'ILg tlC IL]i'tll't).l UO CXCI'Cito, ÚI'OZillliJO 
Carlus l\H'I'1~:L do Lomus. 

O cndctc Ot•ozimltu turnou pndo por muito 
tompu 1n ~IICl't'iL ~~ontJ':t o Par.1gu·.y, pJ•es· 
r.andu l'(!lovantes sut'l'ir;o~; üllt1·ou cm lii
VCI'IIOS com h:L~os, un t 1'0 us r1 uaos o do L:.~11ms 
Valun',inas, om rtuu perdeu :•, pormL ·dit•eil.rt, 
Pot' e;to motivu J'oi l'ül'Ol'lillttlu com holli'ILS 
do IL!ftJI'"'' pel'eoueuolo o sJ!t!J tio lüiJ r~is 
dinrins o oiJtHvo .tam!Jom UIÜ!L ponsfi.o Uo 
-100 I'éis dhwius. 

Sondo os ta qnanli:l in,;ulllclo:tlc p!Ll'IL SIIIL 
Sll~SLtOill!iiL O tlC SIHL ÍhllliJia., l'OI}IIl!I'Bll pll:' 
mal . .; du uum vez, IJIWl' IIJ antigo, quot· no 
actual J'e;.dmun ur;t o angmouGlJ do· suLiu, 
OJ'IL u dtL jJOOS{lO. 

Em UIIIH d~ SIHlS pulkiJC:), a do ISOi. j(L 
iLileg-ava clle r.nt• nJ:ds de iO armas d::~ j,J:tJe o 
um ouLt'.l, do !:1/JO, cxplietL SCl' casa( lu o I.': I' 
cinco fllhos. 

'fl'iLr.u.-tic, pJis, do nnt !IDin!;lll com t•eaes 
sorviç~us Jo ;:u<~l'l':L, 'innt.iliznJo cm cornlJ:Lte 
~~ subt•oe.tl't'cgado do lhtuili:~ nfi.o p~qunm~, 
ton .o eumu unho t•cctu·so 500 t'éis 11i:u·jo'l. 

A Commhs:i.Jilc l1'inanf,ns, qnu nãu su ::1cnto 
tliSJ)IJ.;t.a :L litUi':t:u• Uillllll•lOl'irl do [JCIJ,jUPS, 
n1iu ptlile, t:ni.I'OI.anto, tloi.1:cr tlo co,wot·,Jar 
cum o tlll;!llltWW sulicita.du pul' u~su S.Jl'\'id1H' 
tla Pa~l'ia, tun1IJ om vist:~. nfw s:J os sct•viçJs 
pot' ollu p:'t!SLatlos o 11 l!itua\·:io inliJiiz om 
que so neln cu!lue:ldo. ma. . .; tt~qtfmm a insi· 
~niflenrtci:L quo ;~ctualmunLo po;·cr~Uo. 

ltopultL, })IJJ'éiil, lntli:!pcn.~a vel uma omon. 
1lu á pt•opJbi(,tiiu. EiLtL elo VIL u ~·B :~ püll$10 o 
o soldo, tio mutlo IJIIO, ]lQJos turmos om quo 
::lu aclm ella. ~onceld,J:L, o ang-ntonto se d:L, nfi.o 
só 1111 JIOns[o, como no soltlo diL l'Di'ol'lll:t. 
gn1 IH'iuwiJ•o log:u•, n:·to pal'l!co l'O,~ular o 
IICJll htt nuco ::-;ltl:ulu do altet',l~··~o, om t•eltLI:ão 
11 11111 ilulivldno, IIIIIIL tabull:~ tlu sultliJ, qu" 
aiudu llujo l'.tg-0 tutiJS os casos occJut•t•idos 
anto; tlu sol' snbsl.itllidtL pot' outi'IL : 0111 so
gumlo lo:tar, !JiLVBJlllu JHli:L }lt'upu:;içfto um 
augutonlo do 1.~51.0 diat•ius o niw so discl'i· 
minando Jlt!.,so aug111onto fJilid a pat•to l'ol:t ... 
tivl\ u.u soldo, ftllill ~~ t•ohti vn :L pen~fw, to!' .. 
nl~·SO impassivo! li~z~n· Cl)lll I'og-ula•itlndo 
no Tltosuut•o a osct·ipLut•at;ãu du.-;,m thí::i!ll!:.m, 
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Por j:;Lo, pt•opi'io n Cummi~~ITo quo o an· 
~r meu tu se tlt~ uuiea.mr.nr.n na. pon:of1o e con· 
~:n•vn o mo.•mw augnwnlo, doixandu nlt'·m 
tlos 2.~ lli;u•hjs cio JWnsito, o pequeno soldo tLJ 
IOU !'é ir, pol' din., o t}lle impurtit :Lin.l;L uma 
vantnrrom, (jiJO uão dnvo ROI' l't!;.:';1to:r,da, a 

" 'I quem lm longo:; annus al'J'i.l8LIL UIU:t Vll a 
c!wi:L do pt•inu.~üo:~ o t!c I'Can~ s~rvic;us au 
p:~iz. 

W 0~b 11 emenda, qno toma a. rút•ma tlc 
um Rnb ... lHntivo, por cau~a do modiflc:H;õos 
q uo tem elo soO'!'ol' 1L redacção tlo pt'o,kcto: 

Subst.itua·so u HrLigo nnicu }ll'lo SPguintH: 

I' llOJ I·:C'I'O 

N. ~i - lfJO:J 

O CongJ•osso N'aciur1a! dr·~l'oi,a: 

Al'l.ign unico. Fica olorarilt n 2.~ dia.r·io . ..; a 
pensão tio ·100 reis <li:ll·ios qunpOJ•cclm n i' ca· 
doto t·ct'nrmado, com hunr·:ts 1lo a!J'ercs do 
cxm·dto. ÜI'uzimlw C:l.l'los Cot·rêa rlo Lemo.; i 
rcvn_::arl:ls as disposiÇÕ!!~ cm eontJ•a.riu. 

AK~im. a Cummis.sfio 1lo Fin:utça:-:, acCt1i· 
t .. a11du n id1)11 principal da, Jli'Opo~id'w, ti de 
par•ocol' quo SQja. a.ppt•ov:.tdu po!o Senado u 
SllLit.itlHiVo ~llO oJI'ot'CCC. 

Sala <!:L~ Cominis;iín;, 25 tio .sJlomiJJ•o de 
10:13.- Pd!ici111~'' l'u11n1r, ]ll'Csidr.:1tB. -/JrJ· 
lltHiicfn /.eit1!, 1'0/!Ltol', - R(/11/ÍI'O Bm·c·t~l/o.~. 
- Wccllfo .1/llduu{n,- Sr'rJimHIWio (;or·rall'i'.~·. 
-J . .foriqlll'-10 do.SfJ~t:a.- ,llt.'i/O ('hei'/JIOH/, 

PI:OPMJçÃo nA c1DIAitA r,o:-; nr.t•Ii1\\nos, 
iS'. I, JJI~ (90~! A QUE SI~ UF.PI~IUi: O I'AHECEit 
SIJi'ltA 

O Congt•os~rl Nacionall't)i.lui\'O: 

At·tig-o mtit~o. Ficam ol!wados n. ~2:!; llim•ins 
;t pl'n>ilo o o ;oltlo ~no pm•cchc o 1•> c;ulotc 
~·cf'oJ·madu, com hmll'a.':i de íLlfm•o:.; du oxot'· 
ciLn, ÜI'P2.imhn Cnr•lot1 l'or•t•!!;~ dn Lomo~; 
t'C\'OAadus as rlispo:-;iç-õtH om. evi\t.t·at'Íil. 

C:tma!'ll tios llt'Jlll~:ulo~. ~2.dttjunilo dtt J(t(J::. 
- F. do )'fl!/[11 o. nuio/IO'r1u;:, Pt·csitll!llt\J.
.1/Iom/!( rl v • \!eH cm· Gu iollll'tif.•::, I o SoeJ'e t:LI'io. -
2'/wmrr.: I'OmJII'tl /'i11to .\ccioly, !Y' Sect•otal'io, 

N. I i·1 - I!JO:l 

A' Commiss1lo tl11 Fiuant:a• tio Snn:t~lt> lu i 
]H'n>onto a· Jll'uposição d;t Uamat•;t do; llnpll· 
Lado.~, li. ~I. de~ to itJHlO, quo autol'iz •, u Prn· 
sltlonl.o cilt Hopnlilia:t :t aLt•il• tiO· MinisLtJI•io 
tia. hu!tt.~t.r•llt, Viação o Oh:·as l'nbll :11; o 
cr·otllto oxJ,r•:tnt•tlinm•io 1lo 22:Ui'8,,8 10 pal':t 
pngnmon to do vunelmt~nt,>s tio aposon !.rtttori:L 

<i<•Yi<los ao ongonh<'it•o Jo:milio OtlLrcck, clto
J'e t!o distl'it:l.o tolo~'l·npllico. 

Es:;c m·n lito f1Ji pedido pol' J!cn~agem dQ 
20 de maio du :mno cort·onto e li vi~ ta do 
J'untlamcnt:uh expo;içiio do Sr. Minislro da 
Jnduslria, Viaç:ito o Oltt·a~ Publicas. 

J)C!SSIL C!XJ11-·SÍf;ão \'í I'ÍfiC:L·SO f}llü O alludif!o 
ongonilC'it•u l't'i apo:-:entado )JOI' ducl'eto tlu 20 
tiu maio tio 1807, no.< wt·mo~ do ar! .. ·180 do 
regulnmentu appt'o\·aJo !)du dllct•oto uumo
ro I . CG,, do :10 do janniro du I H!l•l. 

O Jll'occ~so deJ::o~a: apn:-:ontadoria foi cnvi:trlo 
ao ~I misr.c!'io dn Fazeu.u~ o por r.sto, cm 20 
tio maio do 10110, devolvido ao Mioi.<t.et•io da 
\'iaçiLo, pat•a 'I 1te esin satisfizo>.<o oxigencias 
l'ceommontiatias JCC!o Tltmouro. 

E~·sa t·oquisir,·ão fui Htt.i~J'oitn om 28 do maio 
do !DOI, pot•.mt do modo incompleto, do 
mancil·~t qun o Tribunal do Conta.~. JHL fói'I11tL 
do dncisücs antJrioros, nuLndou re,!.dstrar n. 
a aposcnt:tdori:t a contar do 28 <lo janeiro do 
10111, om voz de Jilzol-o do ~O de m:tio tlo 
lS07, da.tn 1la ~JWSCIIt:ulo!'ia.. 

lnquestinnavclmontu os voncimontos <la 
npo~cntarlol'itt são de\'i1los a esse cn~cnheit•o 
tiu.,,Jo :t data um rtno cll:t !'ui dada o da qual 
lU i a.f'a~tado ol!n do oxm•cicio do cargo. 

O Sr, 11ini~tru, n:t <'Xpusiçito feita ao Pro· 
~irlnnte da llupuhlica e quo ncornpanllíL 1L 
~Icnsagcm, domonsr.ra com minncias o Uil'Oito 
do cngonhoil•o Otllmrclt. 

A Cnmara dos llcputados concctlou u cro· 
dit.o, nos tot·mos th pt·opo.<ição qno appt•ovou 
c enviou ao Sanado. . 

,\ Comtui:-;são, :i. vista do cxpo . .;to, ~~ do 
opinitlD qnc n pt•t~posiçilo St1ja npJJI'OvaJa. 

Si o t-imt:Ldo ns~im ontondnr, os creditas 
:tutoriztLtlüs no corl'llnW anno pa.ssa.rão a sor: 

31 Exi.raortl i· 
nnr•ios •• ,. 

1·1 Sltpplo· 
lllen t,at•o . .;. 

4 J·:~pocincs .. 

Papel Ouro 

8:400$000 

·l.iSil: i20.~a:!O ·15: 000$~00 
~IJO:Ililll.)OOO 1.200:1100~000 

Tol;tl .... , 11.3·11 :f51$·~ns 1.25:1:·100$000 

Sal;L tia~ Commh::-:üc:;:, 2ri do srtcmbt•o do 
Jf)ll:l,-/oi~til'iono P1•nna, p:·csidont.o.-Vicente 
Jlacll•lllo. l'Ol;ttlll'.- ltall!il'rJ l111'Ct!l/os,- Be
uerlidv Ldlu.- .1 • .loaq11in1 r/v ,\'o":w.- ,\'i!]i.~·
mrcw(o Gull('rl/th'.:,- .fu.:lo ('fttTI!/011(, 

J'J:I)J'tJ:IIÇXO ll.\ C.DL\ltA JJOS DEI'l.J'l'.\IIO.'il 
i'\. '!!1, ]li·: Jü03, .\ t~UI~ ~;Jo: ltl:I'Eitl~ n PAitl:• 
Clm SUI'IU. 

O CongN1~sn Nnclonal resolvo: 
Al'L 1.• Fica o l'r·psJdonlo tl11 Rc•pniJlien 

nntul'izadn a oh:•lt• lllll nl'cdit.l1 ext.rrtot•tlinal'io 
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d1~ quanti:t dn 22:0S~St·HO prt1·n. pngar ao cn
genhuiro l~milio O!lnlJ'I'eck os vouclmcntm; tio 
sua íLposonttulol'iiL, cu mo !!hol'e dn dist ·icto 
dtL Rep:t.l'ti!,~:lo fict·at dos Tol.•gt•apho.,, ~~ I?Dll· 
t:n• 1lo ~!) do llllll'ço do 1/:lDi a :!.i do j:1noirn 
de IDO!. olwigandu·S.! c !lo 1t I'Ommciltl' a t,odu 
dit•oi t.o suiJI'tJ IJII'WSIJIIIll' Yoncimcnto.; do sua 
cll'octividade dui':tllte o,<so tom pu .. 

:\t•/,, ~.n HO\'OgiLIJl- . ..:u as disposi~·iit·~ om 
CO!l~l'IU'IO. 

C:umr:t dus Depuladus, li de ,iulliu de I 003. 
-P. dr: Paula U. t:11i111W'tk~, PJ'OSidonto.·
~1/anod rir: :1/enr.m· Guimrm7t:s, 111 S!J;!l'OtlLI'ÍO. 
--'1'110111a-: Powpctl flinto .r1cciu{lft .211 SCCl'O· 
t.1rio. ' 

N. 175-10:13 

O cit!adão Manool do Alhu~uol'qno Porto· 
CtLI'I'Oro, :tmanuouse rltL Dircctorb Gora! do 
JM.atistica, J'oi rlispens:ulu tio lugar quo 
cxei·ci:L, pelo gorerno, autorizndo para isso 
pelo al't. •13 da lei u. 428, do I d.t dozomiJru 
du 180ü, quo rc,;tubo!ocou o al't. 4", n. I, da 
lei n. !01 A, do 30 de setembro do 1803. 
Con t1·u. u~sn .Jiwto rccla.mou, allogando o pi'O· 
vaodu qne tinha mais de lU annos do ~or•vi•;o 
puulko, cunl'ot•mo pl'<'ceitn:t o § ii•, n, 11 du, 
:u·t. ü·• da loi c, 4~0, do 10 do dezomiJro 
do 18:10, 

A \tendida n roclnma\•iio, lleou o alludido 
amanucnse addido 1L Dil'ectoria Gm•1L1 de 
Estatütica, o roqui<itltdo o p·•gamento "is.io 
so uppoz o Tl'iiJUJml rio Concns, sem nttandcr 
nllá; ao disposto uo n1•t. 10 dtL lei n, 489, 
do 15 do noromiJt·u do IA07, 

A Camal'IL, uom jul~ando do direito do 
peticiomLI'io qno so dil'i:.riu !Lu Cong:csso Na.· 
cional, fol'mulon tL pJ•uposição n, 103, do 
!90:1, quo autor•iza a abm·tura do Cl'edito do 
481$•J.I7 pam esse pagamonto o, com ella do 
nccorrlo, a Commios~o do l'inanças do Senado 
opina pela sua aJlpro\·ação, 

Com mais os te m·cdlto, os que foram nu· 
torizudos no.>LO nnllo poJo Senttdo, pussarüo a 
ser : 

Papel ÚUJ'o 

l'ltornsH,!.\o n~\ c.Df.\ nA. nos Jll~J>U'l' 1\ o os, 
N, !flJ, UI~ HJ03, A. Qeg SI·~ m:J1gug O PA• 
lti·:CJ~It SIJI'ILA 

O Con~r·csso Na·,ionai resolvo 

At•tigo nnit~o. Ficn o P1'0.,idon &·J d:L R o .. 
pnbliciL :•.nwrizarlu IL aiiJ•ir o CJ'OJ!ito rio 
481SI·17 p:tr'tL )ngamonto das. gl'atitlc:~tiios 
dovÍ(la~ ao a.m;L .tmnso da. Dit·eetoi'Ía Gm•,d do 
Estalisl.ica Manocl do Albnqucrquc Porto 
CiU'I'OI'o, docor'l'ontos 1!0 I de j.Lfleiro a 13 do 
julho do ISD8, rovogn(hs as dispJ_dr;i.íJS om 
CullCl'iLI'iO, 
. CamiU'<L cos Deputados, I de satombr•o do· 

JD0:1.- i". du /'aula O. Gui1JUtl't1e.o.:, Pr·osi· 
contc.-.Mwwcl d~J ...llc11ca1' Guimlll'l1es, -1° Soo . 
dJ•etat•io.-J. /1. 1\'amle>·lcyúa JieiiÚDI1ça 03 
ScerettLI'ill, sm·vindo do 2', 

N, liG - !90:l 

A' Commissiio do Finan~as do Senado foi 
pt·csonto a pl'oposiçfio n. 130, r!esto anno, 
da Camttt'tL dos Deputado.~. que auLOt·i~i~ u 
Presidente da RopublieJL,. ahriJo 110 )liniste
l'io u:L lndust.r•ia, Viaçüo o Oht•:ts Publicas o 
C!'O[itO OX\l'i!Ol'JJillal'ÍO do 514:1iol:l$2011 pa!'IL 
occot'I'<Jl' 11.; despezas com o custeio ria ~·s. 
tt•atla tio P'crt•o do S. 1;-muci.:iCo Xavi Jl' ao 
Commcr·cio, i tlCJI'Jlol'ad ~ adm i ni~tt·ati vammt· 
t.o 1t listr·adiL do Jo'ol'l'o Cuntl•nl dJ Brazil, 

lisb ercrlito foi pedido Olll mensa:;om r!c 
!3 de junho do.;to tLuno, UCJUipanlulila r!" do
monstr·açiio da r!o;poza poJo St•, Miui.itJ•o ria 
Viação. 

A Commi~são ti do pm•ecOl' que n prapo
sição devo roer accoita polo SJnado, 

Adoptarln 11 proposiç.io, swão os sognintes 
os ct•orl i tos arJtorizndo; poJo Sonario nn sessão 
legislativa. actual : 

P;1pol · Ouro 

33 ext.raoJ•di· :12 oxt·,·nordi· 
WLJ·hs .•• , 

14 " fiJl pi fl· 
l)HJIJttLI'0:-1 , 

•1 t:S11uciac.l. 

G.35õ:OII:i8,· !5 R.'wo··ooo mLI'ios ..... 
,. ~ )4' S lf JlJJl U• 

O, 800:055.$0 IG 8: .JO:l$'100 

·1. iRO: no.~030 •IG: 000$000 monl,u!J•r~" 
~110: Ul10.jU:IIl I. 200:000$000 •i CSJL.'C :ws" 

.J. iHf;:i2ti$0311 ·t:í: ooo.;ono 
~WJ: III lli.~UIIO I , 200: 1100$000 

------- -------
'l'ol.:il .. , ll,:l·l2:3::?$7·15 1,253:·100$000 

Snln das Coi!Jndssür;s, 25 do sotemuJ'o do 
Hl03. -I•Uicilwo }Je1ma, Jli'csidcn~u.- Viccu· 
la .1/aeltmlo, l'OI.~tni',-ÜIIíltiJ'o JJm·ct!!lo.v.
JltJ nl'd i elo /.cU 1..', -.l11sl rJ Olw1'llwnt , -.1. .Tua
túti Ui d ·· ,\'o11.:;a,- Sifll'.~m wulo G rmçalvcs. 

'l'o',n..l .. , :I J ,R!il\::~iG.~0.15 1.25:1:•l0~$000 
Sala dn.s Gommissüo~, :.!ú do sctcmlu·o. do 

100:1,- Jo'e(jciw10 Pomw, pro~itlontu,- Vi· 
C:tJII/{) Jlfllcluuln' rclatm·.-·Uuwiro Burcdlos. 
-llcnmlictn/4citc,-J, Jolffjlliu~ do Sou:a,
SitJi:m/.rtlldu fltmça/tJtJ.o.:, 

.. ... . 



PROPOSIÇÃO DA. CA:OfARA !IJS llf:PVT.\DOS. N. 130, DE 1901,.\ QUt:jl fo,fUi:;ta do 2 3 

SE RE:}"EIU.: O PAilt:CEil SUPit.\ · classe • ,. •••• 

O Congrc.i-:o Nacional rcsoh·o: 

.Art. J.o Fica o P1·o;idcnt() da. Rcpnl.llica. autoriz:~do n. a.brit· ao 
~finisLCriu d"a. lndustt-h.-, Yfação c Obrai Publicas o credito cxl.ra.
ordin 1rio do 5l4:04:~$~0:J }HI':l, n:" confo<•midado •la. tabCJlla annexa.. 
occorrtH' ;is dcsp~~as cum o cust~io dtL E~tr.~oda: de Forra S.· Jt""ra::cis~o 
Xavier au c..,mme•·cio. incol"p[.lr.J.da admini:;tr.J.Livamentu .;L E~tr.u.la 
de Fe;:ro Central do llraziL · 

Art. 2. 0 Itu,·ogam-.se a.-:i dispnsiÇÕC'S cm C1fllt'.1rio. 
C na:u·_t rfo., Dcpnt:~odos. 17 tlu s~tembro clu IUJ::J.- F •· dt! Paula 

O. Guimarães. PrcsidcnLC.-- .1/n .. "Jd de Alcucl!;· G•fimm·ües, Jo Su
crct:u·iu.- J. JJ. \l7auú.:dey de J/em/onça. 3o tiCCl'C~trio, ~crYin;.fo 
do 2>. 

T.\DELLA A QUE SE ItEFEftE O PROJECTO X. 2!5, DE 1903 

2a. dir:isc7o 

8 ag-ente;; dC 5a. C]~Ls:.;P. •••••••••• 
12 conf!rehtcs de 3' classe ....•. 

l C!ln•lucLr de -t• c:la.ss '· •••••• 
-9 guar·•f:•~:-chav••s ••.•••.•••• _ ••• 
2 trab:aUI uiOJ'~ ................ . 
3 ,!!Ha:·.l .s-f.r•.dus •••.•.•••••••• _. 
1 in'u:JduJ• d • t:·:t(ego .•..•...•• 
1 .suh-iu.:;tcc or d:.J tt·af~gJ ...... 

Gt·a :ific;Lçjo de lO ··• soht·~ 
,. ~uci:u..:::ntus ........ _ .••••• ~ 

Pes.n:1l: 
1 machiDis;,a. de 

J• cJ.t.;:; '· ••• 
J pr..ttÍCtiiiLU t!c 

t_:. cJass,:i ••.• 

4• d:visüo 

1 :soo.;;ooo 

I :O;O.S10.:J 

10: ROO.~OOO 
10: R00.5000 

!lll0$000 
5:7!Jü:;ooo 
I : 10 l$"l1KI 
:!: 1 ~o.wao 
7: R(J0.~100 
4:::lUIJ:~J:JU 

~: -2..-,o.:tJ!l J .fj: SiO.~OO:l 

I ::r;·a.~oir·o •...•• 
1 t1•a1Jalhador ••• 
I litnp"<!o:· .••••• 

Material : 
Combustivel e ln

. L 1· i fi cante.::;: 
diversos ...•• 

Custeio:~ c Inatn
riaus di ver-
so~ ......•.. 

Heparação : 
2 concertadores. 

.A·:lministração : 
2 o ugcnheiros 

rc.;idontus. _. 
ujnJanrc .•.. 

:.t a r maz~nis-
t:t.:; •• --- •• --· 

4 111 o s tro.:;: do 
linh<t •••••• 

.Operarios: 
28 f O i t Ol'CS do -

con:::.cr,·ac:i..o. 
112 t. 1· a!,alhado-

doJI'os itlcm. 
10 gu~u·da.s .••. 
2 machinist:ts. 
2 f ,gui:-:.t.as •••• 
-~ f c i tures ·do 

Jasu·~} ..... . 
30 1. r aho.Lih;lllu· 

dor~s idem. 

........... liiiilliiliiiiiii.liiiil .. iii:Jf,;-J~~-·-"=r $ s 

7;}0$()00 
05o .. :;ooo 
tl00.$0:l0 
6~o~-ooo 

15:000$900 

100: o )0$000 

5:650.~0)0 

II5:ooo.;ooo 

1:950$000 

5a tlicisüo 

!I' 6002;100 
3:ü:lll.:i1JOJ 

3:000$0!0 

ü:p00.$000 

21 : SOG$r,oo 

Gl :R2-lSOO'J 
5:0tti;S-tJUU 
I :ô~ti~(JII() 
1 : -t72.-;ouo 

I :561$000 

16: 560.~000 

22: 200.~000 

I22:Go:J,;:ooo 

~ 

"' ~ "' i;' 

"' 0:: 
w 
c 
o 
"' 
"' "' .... 
"' ~ a; 
"" o 

t:l 

"' -8 
to 

..,_ 
<:r.> ..... 



i' 
2 feito l' e 3 d e 

turmas do 
valias ......... . 

12 trab:tlhadore s 
idem .•.••..• 

3 carpinteír.Js .. 
30 pe.trciros .... . 
12 cavoqueiros .. . 

1:56-1$000 

6:6?-l$000 
2:7ôü.~000 

Acccssorios pl.ra. 
h•ilhos ...•.. 

Materiae.s divor-
sos ............ .. 

2.5: OOQ.~OOO 

so: ooo .. :-ooo JO;J: OOO';OJJ 

Sumn1a. ................................ . 
E\·cntnacs .......................................... .. 

·----~--·"-~·-.-~-

2D3:8-l8$00J 

4(j7:3IR:=>OOO 
46:725.~200 

,.. 
00 
Cl:> 

I pintor .....•.. 
30 881'\"Cll lCS •••• 

30: 350.~00(1 
7:7.ts.-:;ooo 
1 :012. .. ~000 

16: 56&~001) 17G:640.$000 
Total ..•.......•.•..•.•.....•.•. ~ ..... 51~:04:"·$~00 

)laterial: 

!8.0.)0 dormentes 45:0Wi$000 

X. 1<7- JgOJ 

.A Commissão do Ju-itiça e Lcgis~aç:io é ele 
-parecer que seja appt•u,·aJa a. pr·opasiç:w 
n. 114. do 190:;. Ja Ca.ma.ra. 1l05'õ Ueput ~dos, 
•tno autoriza o Pr.~sidonto th Republica a. 
conceder sei.:; nteze.s de licença, :-::um venci
mento:;. ao juiz substituto fí'dcral na Sf!cção 
do Pará Dr. PeJr·o Pereira ChcrmonL lta.yol. 
cm prorogação daquclla. cm cujJ gosu se 
.acha, para trat"lr tio sua sauJo onde julgar 
eonveniontc, por acha. r justo. 

·Sah das Commi~sões._ 20 de S:!temllrO rle 
·1903.-J. /... Coe/Tw e Cam]JUS.-.·\. P • • Yo-
91Icira A.ccioly. rela.ior.-Jlarlinlw' Gttrcc:;.
·Thoma:; Dclflno.-J. Jl . .llelclf9. 

T'ROPOSIÇÃO DA CAliARA })OS DEPUTADOS, 
"S .. }}-!, DE }9()3, A Qt7E SE UEFEitJ-: O PAHF.
CER SrPIL\ 

O Congre:;:::o ~acional re..-,.'úh·e: 
Artigo unico. Fica o Prcsitlcnto da Repu

blica autoriz..1.do a c,mccctcr sei' mezes de li
cença. sem Ycncitnentos, ao juiz substituto 

Cama.ra. dos Deput;uh.;;, 17 de sotembt~tl flo 1!103.- F. de J)aula 
O. Guimarac.~, Prc:;J,J,~utc.-Jllmocl dr! Ale nem· GHimm·(7t.!s, lo Sect·c
't.-:t.l'io.-.1. R. ·nra.ulcdcy de .Vem/ouça, 3-~ S3crct:trio, ser\·indo 
de 2 3 • 

federal na secção do Par.;l Dr. PcJrO Pcreh•a.j com referencia. :w art. 5D ns: I c 3 ela Cons
Clwrmont ilayol, om prorogaç:lo daquclla. em tituiç.ão. só é applicavclnos cn...;os d·, citado 
cujo go:;o ~c acha, par.L tratar de sua. samlo art. 5D, n. I, c;::; l'', dorogadas as disposiçÕ33 
oncle julgar c-Jnvcnienio; revogadas as dis- cm cJntrar·io. 
posições em contrm·io~ Sa.1a das Commissõ~s. 26 de setembro de 
Cam~n·a elos: Depntatlos, !l de setembro de l!10:L- _lfctcl!o.- G. JUr:lwnl.- r_:ama c 

I90:L-F. de /'arda O. Guimm·t7cs, Prcsi- J/c/{.'1. 
olente.:--_lfanocl de .• Ucncm· Grlimm·acs, to Se- Fica. sobre n. 1nc.;;a pa.ra :'5CI' discutido na 
~rutarw.-:f. B. ·~l"aildcJ"/cy ele .1/endonça,l sc:-:::.ão sc:ruinto, depois do publicad•.J no 
311. Sccrot:Ll'JO. surnnlo •lo 2". Diario do Cmrqrcsso. 

A imprimir para en~rar na ordem dos I ~ · 
irabalho3. O l!!rt~. OoMI:t. Az~vedo (") -

Sr. Prcsadcnf.e, h a. alguns <h as passa,Jo.::, em 
virtude de tele!!ra.mma:.; recebidos do Estado 
tio Amazonas. tive occa~iãu d~ annnnciat• aO 
Senado a oxtt·a.vagancia. do PoJ.m· Logislativo 
dacttmllo E:Jtado. :mgmont.ando do 100 rt"·is 
por kilo a. ta.-xa de cxporta<.·ãu da b-Jt'racha.; e 
di~sc então que não conhecict pcrfcitamcnto 
quaes ~t.;; condições em que iri:t funl'ciouar o 
llanco. que pm· t•s:;:a. lei df"vori::.. rcccUm· o 
pt•ollncto d~~..-:L taxa~ ma~ f)_ue.na.tnrahneute, 
pulas inft,>rmaçõcs que tinha, s~wlo do 

X. 1<8-HJ03 

RcdacçtT-1 Fnal (/o prajeclo 1/o Scnwln, n. 15. 
de 1903. tlelcrmilllmrlo 4uc a dispos:·çiio do 
arl. Judo di~(Tclo H. 938, dt! 29 de dt:.::em
hro de 1902, com ;·cfercncia ao ar/. 59 us, 1 
c ;J da l'attslillriçt1o. sd ê (!pplicarcl nos 
casos do citado t:rl. ;í[) n. 1 c §§ Jo e 2o 
do n. :J. 

O Congresso Xaeional decreta. 
.Artigo nnico. A disposição do art .. 

decreto n. 038, de 2!J ele dczcmbr0 de 
}o do 
190:t, I·) E;! .. ,:: c::.·~o t:ii, !"ni r .. ,·i-~, ~·~!., o:-:~dor. 
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2.000:0008 o c:Lp.H:d do~:~n h::neo, p:ul:a.i !.n111 cunhet•imnnto da lei rpth a:.r_~J·n.VIL tL ÜLXtL 
as~of!UI'at', em \'ll'LIItlo do o;•çamrnt1 du dn OXJlOI'I,:u;fto dn. UJt't·:wlm ti·J .\mrtzonas t~m 
IMailo, qnn o h:.nco J'IICr.l.oJ•i:c c :r::c ilo nmi< do 100 J'l'i< pol' l•il·•· c:n illlllnfieio !ln 
J.Gun:oou; nm~nan . .;, tln:"SiL t'iXiL, ~Hantld st'l- um b:uwu, itnpOI't.an.lo mn um jtii'U do capi· 
monLo OI'}L oht•Jgrulo a. to:· um c:~pit·d dGl t.al, que clovm•:\ cor ttS."C lJan~~o, de t~CH'C!iL do 
2.000:0011~. o fJIIO !JIIP.I' diz:w 'i"" l'f!cohrli'Í:L 70 :L NO "/o ltnnu:c!JilOil&i!, 
7011 80 "/"• :cnnn:clmcntl!, do capital q11c S 1, 1,. "li 1 , , , b. 1. !""" 
Q~l!)l'OgiLSSD. ,'w \,, .m ~.~ I C , ( lf lll lO t ( ;l(}oJ,-

!JiS:o;.) o;t.:w pour.a.:-; p;L\iWl':ts arona.s pat·a Bt~turJ tlt) !.tU!auo. 
\'CI' si :L :ttlGJH;~o tio honr•atlo )linis&ro 1l:c 
Fn.zt~nti:L ÍJ'Í:t ar,noll:t:J i.Jnginquu.:-: p:tra!!0ni 
pa.!'a vol'illcaJ' so rn:Linwntu ot'1L, c11 nu a~:o;c· 
gut•arn d 1 _lit, incuJH~itucional L'S.m. tax;~ 
croacltt. 

Pustcrlol'mcnto, os jm•n:LfJi; totlos, 1lt1s~;t c:t· 
pil~'. tcem dennnchd;, 1fc nm modo !'ri' 1t1LO 
~~ pa.tuta d:~ .crnaç.rt·o dO.'i'iliL t:t..\a. om J'aro1• do 
banco, tamllom om ]ll'OVei tu dus :tmigos 1lu 
actual g.)\'CI'n:L· !ot• dll At·,azonas. 

n /JI'IIlZl do Omllme1·cio d~ hontcm publica 
:L lei .i; i :;·wccion:ub, li•zcn.lo n I ;uma< l'cfo· 
rcncia:; quo euni!I·mam u (1110 l.m&r~o eu dis~c 
ao ScnadJ. 

Jlonr.um, eom m:t:or hJ•gucz L, .l TrUnow, 
jorn~l qno. orei), ;cpoh o Goi'CI'IIO, f.•z c~n
shlol'J.l;l.i.J~ íLspcH'.~-; c .nt1•a c~s·L crcação tio 
hlllCO o nggl' 1 va~~ão da tuxt~ do oxp .ii·~:Lçüo 
da iiOI't'aril~. 

Nto loio o adi;!.l JlOIIJIIO p:Ll'.!:!C·Il10 de~· 
noccs:ql'iu, llns1l.l que ::~oticito dos lunratlu~ 
Son;LtlOI'U., c do Go\'Ot'Oo 'IUJ o lci'Lm pa.1', 
bOlll porce!Jm•Cul lllil undc l'oi O •!.,SJJJlbal'.lÇO 
d:llldmíni;t,.aç[o do Anw~ooa;. 

To1lavi:~ n.s ult~mas p:L!;~\'1':1:3 do arLigo, 
S1•. Pr•csidonte, rn as von !01•, allm •le que 
O quem I·n~i..;tt•ada:-; nos An1!t1CS 1!0 Scnat.lo, 

O arti~t1 tonl pai' opigl'll.pho ,t kl'l'lr da.~ 
p·lf11ta.~ o tel'ntint .. o soguint.o m.Hio: •<Ató 
qu:tnUu csh NrH:ão SCI'!Í a:;~ lll g'O\'CI'Oi\da., 
istu ó, oxplo!'atl!t, ruuh:~·.la, llupt•ctl:lth (t> 

Ucsojo, ~~·. PI'Cshl•!nto, rcmett.or :t Me:irt 
' lJJ)ll'OIJIIOI'IlllJDI I 1!110, C']lOI'U, Slli'll llflJli'O• 

vario pJio Son111lo, p:11'a qnl!, poJ• intiH'InGilio 
da Mesa, :-:o solic·to do Oo\'CI'no ini'Jl'm:\~;ius 
soht'•) si tom cJnhncimon t>J d:~ Jo, rJUO a.~
gl'av:~ :t t,tx:t. llrt nxput•l,'lÇriu d:t hnl'l':~clm do 
Arnrtzonas, do rnai; 1110 r.' i< p 11· Idlu, cm ho· 
no !leio tlr. tnn lmnco a cli'Cl:LJ'·so em ~l.~n:'Lu3, 
o p•l' 10 llllnos, imp:n•tan·lo om nm jn!'os •lo 
C1pit1tl quodove lül'tliso lmnco do 7U 11 ~O~. 
iLOilHidllll!Ol.O, . 

g:-~pm•n, }lois, qno o Sonat[l) di! o ::;ou \'uto 
ll OS(,(J I'Cf!UCI'illlOIItU do illfOI'lll'IÇ'lLO, 

'l'llnlw dito. 
E' li1lu, ll poiat!o o po.-i&u 0111 lii.-:cn8são a 

:~ogniu~n 

O Sr·. .r. On hwdrL ( · ) - Sr, 
Pl'Miúcntr!, muit,n'mn Cll8t~ impugnar um 
r·c~uorimn:rto rio illustro Senador pnlo Am:c
zonns, ;L q uelll, pot· 1111litos título~, prt~SI) o 
anar.o. Mas o ussumptJ 1lo r•cquol'imcnto 1b 
S. Ex. niío ,; llaqucllus qrw mtilnm na aprc
cin.t:fto tb S•nMdo. 

O qtD vamos nó.; l'azer conl"'c3to roqncl'l· 
monto 'I • 

Ptn•:.ruut:tr n.u Gov(li'OO si tem ou ntl l co
nhecimento tlu ol~jocto tL quo se t'OflWO o rc· 
quol'inwnto, isc.u !'•, si t.~m c.•nhecimonto de 
um at:~.u da. oxclusi V;~ cotnpmoncí:t du go
vm·no du Estado do ,\maz·Juas, 

Pois hum ; o qun no< podi)J';\ r.spondol' o 
St•. Pt·csi.Ient·' da Republica 11 eHJL pm·gunta 
PX1,nmp..J1'anc:~. ta.n ~ > 111n.i:-; mtm11 pvr.Lnon. 
rruanto i'• s·tbido qu' nem r.ó;, Scn:tdo, nom 
:::. Ex., u St•. Pt'o:üdento •. n. Rupublica, po
!I.lrfio t'1m:u• nrnhunm p1·ovírlenci;t a. o.~to 
rc . ..;peitJ (! 

S. E~ .• oS". Pre<i.lontu da 1\opublica,po. 
dorá intla·mal'·no.; do que ;·\LJ quo eS>:l lo i 
t'oi vo:1t.In !' rrao j:l es&:i sanccionau~t. 

O S!l, U!W.\~O DI·: Gouv1::.\- E' a in
I.Or\'cn~iio da Uniüo no3 i':':itn.do~. 

O SI\, .I. Cnu:-w.•-1\~tou bom cm•tJ !ln quo 
o actu,tl Sr. l'I'C<irlcn&c ria 1\cpuhlic~t não 
intorvit·:t :t~solntomonw naquoiteN negocio:; 
<1 1 c.~clusir~t c1mpotcncia dos E<~nlos. 

Por nmis estranhwul c re;l'IJvavol mosmo • JIIC Sl'j:l IL merlil!a 1L (jllO <O I'Oibi'C O l'C(jllC• 
t·imen&o 1lo honrlvlo Slnador, nom o Govm•no 
·l:t Uni:iu, nem u Sontulo podtwã.o tomar 
'!llll!rtliDI' !ll'OI'idcnci:t:t Lif,u!o 110 l'O)l:tl'ILÇiiU, 
(..J]'Oillr/11.<,) . 

Portanto. 1tcho rJno o \'CCJIIOl'imenlo do 
~. 1\x. niíu pinl<l sm· appr·uvado, sob pona do 
~~t:wmos r,o,{us 0 ~ din:; a consultar o fio
\'t~J·no :-\Ubt·c ~~Jih;:l~ <JiiO nfw :\fto do flU:l cumpc· 
t.onci:\, o :;olH'O as qu:tl:S nad;\ tom qno 11iZ01'. 

O S.-. Co"'l n ,\zco,·eclo-S••. Pl'ol· 
'irlcnlo, nno 1le,ojo contr·a1'i11r o honrado Se· 
n:ulot', 111 Som·etario tia Ca:·:~. 

() l!llll !li'O&IIllolia j1l CO(}S.J~IIÍ; O Cl'IL f:IZill' 
u llJ\'Orno 1\c:u• nu cunlwcím~nto llos~o 
;ll':tlliln uscandalu quo so Jll'lttlcou no Ama-

lteqnnit•o quu o Sotl1tdu, p:.H' intllt'lllO!lio da --·---· .. 
~[l·s:~, Holí,•itn tio Oovul'llO qno inCut·mo sn ('l E l!1 d: ··1;:· (, 1 ;, • fui ,, 1·: t, \":o o:<Hlor, 

SI.IU!\1\o Y. li 
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z,Jna:;; e, ]).)l' C'Jn:-;equ~>ncia, tom:tndo mn 
:ütmH;Úu :dg-uns !'Gj!tlt'US qno, ha, dh~ P'l:-i~·~· 
d( !"\, [Í·Z. ti. t'L!tl~wc::lu dv. ua~da de J..Vo/iciu.'i, 
oxi.L'aolturr~lo quo o Son:LílJ ar.~r·ovtll'i.S ~ o 
l'o<JlillJ'ÍillOilto qrw ~l'l'I',<Ontuí ri ~Jcs:1., )lUJ',JfiC 
nno púde pt'üllllZil' u!l'Ldi.D :tlpll)l}, po~~o b
co:JQ:l nu Sl)nado pn.t':L rotil'lll' ü l'~ltllúrimLII\t.o, 
visto q11c, cumo di~:m, ji eun:-;cgui o ·nm \ji\C 
tiulm e111 vis&a. 
~ CO!Ii41\!t:ulo, o Senado con:::ento na. rctirrLU.tl 

du l'J(}I!ül'imenro, 

Jt;ntt'a om ::a discussão :L pt•oposiçiio tltL Qa .. 
l!lili'ILtlo; Dcputr1rlos n. J>O.do 1003, lixando 
rt 1\JJ·ç:t naval p:u·n u cxm•ciciu do IUOl. 

Ninguom po.~hdo 11 p:tlnvra, cncot'l'il·so a 
rllscus;ilo, 

Postrl a voto.; tí appr·oYrcrla rt p:•opo,J:;ão; 
n, <onrlo :tdoplat!a. vno set• suhmou •. iJn <i 

::11:: cç.:Lo Jli'Csirlc ndnl. 

CIIE:DTTO I·:X'I'Il.\ORDI:\AitTO !>E 570:1:l4.SG4·l 
P .\ltA )))~t-Pl~Z.\~ F~l'l'.\S CO)I O CltUZ,\)JO!t 
«Ill~XJt\~11:-i CO:-IST.\:-1'1'» 

!~ntra r·m 2n discussiio, com o ptll'C!'C!l' con· 
~l'.tril) da Commí.;são tlo l"inan~as, o nl'tigo 
11 ·,jeo rl<c p>'opo•Jr;no d:c C<lmam doo Dopu 
tr•rlo;, n. ~1. rlc IOJ2, autol'izrcn•lo o Porlm• 
f:,.ecutivo 11 rtbt•ü• uo Minis·,orio rl11 .Marinha 
o crorlito cxtr·aot·rlinat·io de fl70r33gn44 11:wr 
IIC:COI'I'Ol'IÍ diiliJJ'CIIÇil en\r•o a IIIDOrir;·p:cpol fJ 
n Jifltrlllrc:t nas dospez·.t; foit:cs um l\JOI com 

• o <Jrllz~dot• Benjamiu Cou;tmtl o cJmpru <lo 
roll!'es~lontes jlM'!l. o luL'JlOUUil'O 1'omoyo. 
~luguem pedindo IL palaVJ'a, oneOl'l'a-so a 

~li~cussflú. 
Pu;; tu a votos, <l roMtn.rlo o nl'tigo, 
A pr'U9JSição vao SOl' duvulvi.ln :lqucl!n. 

Cirlll~ ra. 

C:IIP.:Tit1'J nr: 30:0110~, >UI'Pl,F.MI,~1'.1R ,\ n:rtllA 
;2(!, 110 Mt1', !!:,·!lA. 1.1·:1 ~. S:t.f, m; !~lU{ 

Nlngnum podin<lo a pahlvr·a, cncOJ'I'iHO ~ 
JiSCII.SSi1l. 

Posto a votos ú r•ojoitiLdo o nr.;igo, 
A pJ•oposir,tio \'aO SOl' dovolvirh ~·jttulla 

Cama!'~. 

cnrwJTo nr·: 1 .mo.o·ro~.SUPI'r.r·:~m~nn ,\ ''rmnA 
li. n0 .Ht1', :!::,o.\ u:1 N. ~:li, ng WOJ 

g·~t:·n. cm 2:~ tlh;cu~sã.o, cJm n p:wocm• CJO~ 
tra1·ío til Commi:-:Bfí.l> do i~'in:~nç:~.-s, u a.t·ti~o 
itnicu ri<l )li'O]Josiçiio d<1 C.1m:t1'a. do; Dllpll• 
!atlas n. 13, du I!J:J::, autol'i1.antlo o Prcsi .. 
rlcnt'J da RopuhliC<L a nb:•il·•to ~linistor•io d11 
Fuzon.Ja o ct•o.litrJ do l.IJJD:II:JIJ.~, supplomon
llU' it vm•ba. 17, U 1 n.1·t o 2:~, da l3i no t-~3-1, do 
:10 rlo dezembro do lUOI. 

Nin~:uorn pedindo a palavt•a, cncJL'I'n·SO a 
díscu~sãoo 

Posto·,, votos é rojoibrlo o a:·tig.J: 
A pL•upo;i~iío vac SJI' tlcvolvid:~ :lqueli:L 

Camal'a. 

CniWl'fO l~XTRAOnDIXA~IO PJ·: X.l:i:>:í$!i0 l'1\lt1\ 
J~;mCU!'ÀO Df; ::li~NTI~NI~A A 1-'A\'Oil JH! Jost~' 
!1 grmtÚtt~ i>Js S.\,ToS 

Entl'll orn 2' disaussiiJ, eom o pai'OCCJ' · fl· 
,~vruYol dit C~mmissã:J tlo Pjn1n1.~•~s. o :u•tigov 
unko tla pr·oposir;ão da C~mam dos Dop11· 
ta.dos no :l::, l1~ 1\JJ::, ;wt.otoiz·.~.nuo o Pt•csi
rlontr! rla ltopuulrc:t a ubrit• ao Ministm·io 
d:t Faz •nrl11 o ct·cdi\J c'tL•aordinar'iJ de 
84r755.)170. om oxocuç:io do sentença p:t.~· 
sad:l 0111 julgado oni ravor do capi!iio .lodú 
l•'eJ'l'OÍl'a do; San tal, 

O Sr. F•••nlei•rco G lyee••lí~ -
O Sanado do1·,, L'O :ol'J<tr-so do qrw Qm tum 
drc:> sossüos antol'iOJ'OS mantovo u paPccor ria· 
Comrnl<s"o ti:J l'innnças cm lrypothosc hlou· 
tica:l do projecto qno s~ vau vutw. 

A illnstt•c Cmnrui.,ão de l'inrmça~. pelo 
OI');~O do sou tl stincto I'Ol~\ot·. snstontrl.t n. 
rlrnr tduu. do q uo o Congt·osso 'oi\u do v o lrrlbl-
1 i r.u• o Podm• Jlxocu ti v o a pagr1r sontcnçns 
ju.licino;, som qrro estas srjam rlo1·lrJnmonto 
oxocu\tt!as, ttltru rlc quo. op;1ondll rLin:t<t a 
Fazon.la omh~~~ogo:~ int'1•inA"untos do j:ll~t~Uu, 
)lOSS<I, · po1• sJntonr;n, uppJil:LnriG JlUt'.L esta 
ultiwa instaucin, i;onl.ai'·SJ rlo;su. condomnrt· 
ção injrrstn. 

~;nb•acm 2n di~c 1:-sib, c'orn o p:n•ncOr eon.. NJ .. sa.occn~ião tovo o. ONl\l!)r tL honr:L do 
\t"'fldu li;~ Commjl)siLu 1lc l•'itmnças, o ''·l'~,igo impugn:l\' ú:3:m. pa,J•eeor; o S ~nado, pJl'l!m, 
ir1!1lo11 dn llt'(tjlo,i(•~o tln C:unaJ•a do.{ lloprt· mnncuvu 11 rlottl.l·ill<l dtl Contllrissiw. 
u..rloJ n. I l:í, <h JU.\2, rtrrtoJ•iz:rrr.Jo o i'oJru• O tl:tr·ccot· rl.1 Co:r1mlssã0 subr·o o pr\ljnctJ 
E . ...:rreuli yu IL ~rbriJ• ao Ministor·iu lia l'azonrl:r tio <JIIO su LJ•at l concluo [lrll' u;l,:.s pala nus : 
rr é:r..,rlito tio :::lrOIIII~, snpplrlmcncrtt· ri Ym·b:l ' A Cummis~ão do Flrr:rnçr1s, ri Vhi!L do ex· 
11. ~\J, do III' I,, ~:: rhc lei u. H::.!, rlc ::o tlo rle· posr.o, embot•rt c?nvonclr!rt do qno a Fazonútl 
l<i~lli>N tio l\11.11, Nacton:tl fol c.JT\domtJ:Ldrc ~ ll:lgiiL' nma in· 
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ilnmniz·tçKu in1kvl :,,, m·t; rcconh Jcnn.tn 'JIIC 
put• cnlp:~ du âlHt pt'.Jf!IU':tllut' ·nliu l!1u t·~~~;t 
mai~ recttt•so nu. !L·~~.~.iu quJ l!u) !'ui pro· 
po~~a ... >' 

O !Wot·. .Imolo Che•·mont-(') 
SJ•. Pru ;jdo:Jl.u, :tc:t!Jo r lo ehnga:· ;i Cas'-l.; 
t·.~r.ar ;, !J·Jl' c.JO'iOtlnc::ei:t,au:-iOnte, n pot• cst;~ 
t•ruã.n nftu ouvi !Li pm•gnnt;ts IJIIll o hont•:tdo 
Snn:t:ldt' pw S. Pau lu 1\irig-iu :i. Cumruis~U.u 
du F,n;uH;a:-1. Scnrlo nocos:;atO:o, pot·ém, llu.r 
:tS. Ex:.um:~J·c:·qm))t:~.JH!r;o:t V. Ex.rttwit'i~ 
iim!lllat··mo-o~ papeis I'ohtth·o~ ;í. qtwstfía 
t~lll duh:'ttn. (.s'rro t:tlli'V!JW;.~ ao fJJ'ttdo,. o;; l't:{u· 
rit!us ;wpl!is.) 

Aii~Jn'du recHI'l:lo de sontenr.~rL euntJ•,t son· 
ten~~a ua. ;~cç'to, a. Cummi~~:·ta ~U')I,nnt.uu tL 

t!OIILJ'ina do CJIIO ha. O l'CCUl'~l) de umb:Lt'gOS 
jn.J'ring~~ntes do jtllgallo n;t c~ceut;:to. 

No eo1·po J.u _iH.LI'liCCl' ·a. Comttli:)sfí..J allntlt1 :L 
llnlllii<JUidll(<o; no llnitl dJ pat•o.JOI' allnle 
;L I';L\ta tlu appullaç:lo úa. suut0111;:~ ua ac1;.lu. 

Animar-so-hilt o 01'1tdo1' 1t iiHJUil'i1' tl<t illus
t.ro Cumml~:;fiu, com u tlcvit.I:L Yeni11, si CS .. iL 
sentnn~'a tovo ingi'OSS.1 de exeeuçi'io, si h ou vo 
p1·~1'ÍIL liquid;t·;ão tlell:t, si o JH'<~Clll'il•lot• dll 
IWJlUiJiicu., du. accnrdo c..:>m a doutl'ina. 1la 
C:.~mmi.~sfw, um }l~H'l!cet· :utttwiur, t'Ji no~ifl· 
ca.t.lo ll~/,J. oppul' omha.l'go~ ;L sJntcnc:a, si 
?'. opp01:1L e si esta; fomm t•ujcit~tlo; J<Gio 
JIIIZ SCUC[.JII~I. 

Rolcv~ pon:lm•at• que o 01';\·lor acc~itnl'i:t 11 
modi(ica•;iio <I~ <louti•'na da. Conuni>>:io do 
V~nan~·<LS, tuti:tvi,~. som qnc o cullVL!llÇ1.111 
n.ullht da pt'.Jcetlcncl;~ juritUca dd Jll'imei!•u 
pat·~cet·, submnLtc, :w, pol'fpJO ó um voto ú, 
~on:ulo, 11111 Jl:LI'OCCI' tia C,Jmmi:Lã.u saneeio· 
naJo j!eltt Ytl&:tt;ã.o llo Scmdu. 

9 Srt. COBl,liO B CA~!PJ;-1~' uma. iJu~ do 11 • 
tt'10:L. · 

S1•. [>t·c;idcnto, o p ·~'·'''01' 1b Commis•iio 
de PiiHLtH::ts vot•,.:L suht·u una IH'lpO~içoiu 
virHh tl:t Cn.mai':L do:-: DJputn.do:-: n l'PSpcrto 
do p:t~arnonttl 1[e qnantía tfovíd;tonl ririUd!! 
1ln st.m&nnr;a p LS~at\lL cn1 ,julgado, pagnmuntn 
os~n finA roí pedirto a.o Cong'L'es~·l por meio de 
monsagem do Pro~idente da RcpuiJiic:t. 

N<" q<mli·.l:t!lo tio roiiLLor tia Commi>São tio 
Fiuanr:as, oxaminoi duLiJ;unon •,o IOlir.s . us 
piL(JOi' e documentos que vioram com a pro
po<i\·rro tl1t C:tm:t1':t dus Oopularlos o ,·,•ri· 
tlquni aquillo rpw allogo no mo<mo pat·ocOl', 

O CJngt'es~o nfin pódc ab~olut~n10nto I'O
cuzal' o cJ•'oilit·J p :didü, pnt• iss:) lJUO a scn· 
1,cnç:t j;l passou em jutg,tdo c n~> l'csta nnis 
l'OC!ll':'\D algum iL FaZOJllltt p;u•a. impedir o 
p1,qnmcnw dcst:t 11 uan tirt q uo, C·Jn t'urmo 
nll·~o nu rlilo parew·, e·JnsirleJ•o iuueviJa. 

Censuro a f,dla do zelo do 1'.<JH'os•mta'nto 
da F:LZCiltl:t Publica, qu<J JcixJll corrut• a 
acçih qtnsi qno :t l'JVnlia. 

Pela leitu1'it 1lo p:crccot• o Senado l'ot•:n. 
ca!'in. (jllC, t'tlito o exarno 1lo toJu.s as Jlll\~as 
quo acumpanhlll':t!D o dito rwoco;so, esde 
l:wt9 se <!ou. 

O Srt: FrtA~c'1sco Gt.Ycr.nw-Do modo quo, 
om btlo cao;J, }mr:L quo l) Scnaúo nfi.u ea[:L 
om c .ntt•adie~n.o,aninu-so :t .:nbmo' Ler estas 
p.)rgu.Jt·ts :L illustt•it Commissão dt~ l~in:ttu~:ts 
J:: t~ lerado, sympathica.monte, 'a voL:n· o 'pa: 
ganunto dt!~S<L Lh!spe'l.:L portjlh) úllu. ~~ .f.JiLa 
om sat,isfaçfi.o tlo. Urt!l1llJ.~ Ci.\lt.~a~los pJ!t~s 
tl'OJlas loga.os na llol'es:L 1líL or.ium Jmblica. 

A Commissiio ítllo~:i quo o auto~· da ~on-
. ~n!lQtt li,i um l'~VJ!uciunat•itJ, .qnu tnuitos prc· 

,JIUZllS causou a Ol'tlom publica. 1'01.hvin. si 
lL~ tMp:ts lcgtLe~ ti\•ct'.L~n neces~iJ;u!o do lan· 
çai' tnü.o Ll:t s li i\ Jl I' O Jll'ietli.LLl :J,d.J sou g-ado, p:t rtt 
tloro.~a 1la. mosnm ot•.lom,:t Uniã.~ é obt•i.,a.da a 
p:t:::nJ-os, tanto Hlrtis quo o Sonutlo nfl~ il'l:t 
siníi·J s:t!lcciuna.r CJm o sou \'Oto um acCJ do 
HOll illnsLro i'l'e;idllnto. 

A,:m <i fJUO, JlOt' oxomplo, na. liquiJar,ão 
f{l\0 ::lO Oft'IJl!!.UOU, O pl'UClll'iLÚOl' SCCCÍUlltt[ n;lo 
campu.t•oc~n o dcixJu que ns aY:dü~·.·üos 
fo;som J'uitll4 Jlll' m:ds do doÚI'J tl:t<Juillo quo 
us:tnim:.~.os :Lprdltl!lÚll{u~ yu.ll.lm. Pt·o~nrei 
inl'oi'llltLI'·mo 1lo preço des~·1s animao.l n.J gs • 
L:Ltio do l'1u':ln:l o vot•iii 1uci quo real monto a 
n,vn.tiação ha v ii~ siJo ruull,o oxuggct'aú~~, 

Niio s:tiJ3 si o S1•. l'J•OJiclénio 1io Senado 
CJllliOeu IIi jlU.i~O:tS ilillSLl'O.l.,, 

O Stt. Lor1~' C11.1 VES-Con!Jceo. 
O Sit· F!t,\:'-iCJscu riLYCEtuo- .•. fJliO flgn

r;u•:tm llUiiO ploiLO 1!0 hJIII'II, 
NCl-!",a.i condir,~õ.1~, vao suhmoltcl' :l n.pi'O· 

ci:LI3io u :w L't'it,uJ•iu da Commiss:h) do Fill ·.n. 
Ç.\J IJ,i;~:l~ !J~)Pgllll i:til, CtJllt:Ori'O!HIO llSSilll p:t\'11. 
'l no o Sd!litdn nfto cai!t, PU~uo dis:.o~J, om um:t 
coo L1'1u!lo .~u. 

1•:1'1\ 1J fjliO f.inh:t :t diZOI', (olf11i/11 bc111.) 

O Sil, l'1lANCtSCJ G~YCE!UJ-~!as, J>Ordiio: · 
•t a\·:lliaçoilo flJ( I'oit,:t na :~c\~õo ou JU\ exo
cw}~o ~ 

0 SR. ,]u;To 011~1\JlO~T-AlltCS da CXO· 
eu cão. (/la oll/l'n:: ap<ll'l<!s). 

l'úst•wiot·mo!Hil, !lopni~ quo .<O liqui,tou o 
!Iopo is do jlli?. i.C1' jul~ ctlu o nppt•uv;ulo a 
mNna li<Jlli i:t:;1'Lo, oiil! rO•Jll01·cu, cunfol'lll" 
U.lilúClllllllilLOS 1].110 SU acham llfjllÍ, :t Jl1'CC:t· 
1,0!'HL. 

O S1t. 11BA=-'Ctsco G1,YC1mJO-ilcqncJ·ou ao 
Ministut•.o d:t Fazén.Ja '/ 

O Srt .. ll'si·o ClllmJJO~T-ilerrum·ou ao ,iuiz 
~HUI!IOnt\1, ( fltt 011/1'0:1 lljltti'll'.~,) 

. . 

.• 
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J.:sl1~ duvitht do hun1•ado Sonarlut' pot• São 
Panlu PI'OY~lll do facto de niw tot• S, lix, 
lido o.> docnmonto; rJIIo :~companlmm n nwn· 
sagom. 

O Sr.. Fn.\oCJ.<Co Gi.YCimto-E' cJ ;ro o 
pot• i~so pcd i i nlbt•mnç·ücs ;t Com m_is.~:·to. 

O SI\ •• lusTU C11Emto~T-O c:1piliio .losé 
Fet•roh\~ dos Santo . .:; l'OQtWI'l!tl p!'ecatoJ'ia no 
juiz succional do Par;uHi, viStJ t,m• OXJlir•;Ltlo 
o pt•azo lc;.::d pat•a olfwocimonto do ombat'· 
gos :i. oxecuçã.o ila. sontmlç.a.. · 
. l~;so )ll'azv oxpil'ou o o juiz dul'rJI'in a pc

llcao, 
Om, tn1lo isto_ l'oi consccnl.ivrl o a Jll'ova 

~c q.nc O:it:t 11cçao C.,9l'I'Oil qnasi ;i. l'ovoli,t, 
JUStt0Cil11l aH nxpt'C:iSOC!S, quu pudont ,-iOl' C011· 
~itlo.l'tuh~ nm pouc~ ~ura~. ma~ fJ,IIO ~iLo 
.JIISttcolt·as, d:t ComJnlssao rlo Finanç:.s·. 

Eu suston~al'in. rtno ltinda caUht 11111 I' c cu I'S 
:t Fazcnd;L, 

ConsLloYo! S1•, Pi'O'idontc, ~uo a. Jlazon,Ja 
soffrnu Jesao CllOI'IUO nas nr:di:tr:õos quo 
so Or.ol'am o, pot· consrl-l'uint.P, Cl'nio f!UQ 
antes lla. cnJ.I'Pg'tLJ antns de J:lzm· n nxccuc-·o 
(a oxccnc,Tto só tormin:L dopoi; ria. Ôn· 
ti'O,.!.Ul oll'uctira, do::; tlinlloil'os), an-tos do;o;~;L 
entrega compctn no p!'ocrn•tttlm• :it~ccional 
pl'OflOl' llnl!L llCÇ~fio OOVI~, rO-lt~ÍSOI'ÍIL,Oll alJo;.ml' 
o bonoflcio •ln rosLiwiçiio in illkf/1'() filiO u. 
Fi~zcní.lii po~.;uc nos HIOSII'IO:J casos om f!trO 
os mnnOI'os. 

O :u•tign_. ereio quo 50; do dr>ct·oto loJoral 
<1110 consoiHion toda~ os dis:1osir;õo:. do Jli'O· 
cn.·:so J'cdoml~ 0SGal.JoJccnlr i...;t.u-quo a Jõ'n• 
Z(]nd:L pnhl.ca. go.•m do lJcnn/lcio tia rest.i· 
tn\çi"1o ú1 intey)'o no:-l 11\CSmos ca::;u\1tlos mn· 
nm·os. 
. 0 Sr., Co"J.IJO 1·: CAllPOs-Si V, Ex, con· 

Sidot•n. o pagamonto írrdovido. t1 o cnso do 
IL}ll'usont:u• o sou mu1lo do rct< 

O Sr. •• JU.>1:o CJmnMO~T- N:io qniz apl'D· 
Sú!llat• üst:t~ Hl~ns por·qno li ouro clnviil:t~ no 
soro d1~ CommisH~o. ficando rn i..:olado ; oru 
todo u caso, t•optto·aS, no.-1to munnnto, ao 
SCI\l1.l[O, 

Acho rp10 :1 fuzonr!a pu111icn v.ut pa1ra1' 
llllliL quantia indovidn, · " 

Ct•olo quo, d1uli~ eskL ·cxplic:wií.o tenho sa-
l.i~\'cito au illlnt'iulo Sonnilol', ' · 

O St<, Co"l.IIO r~ CAlli'Os - l'cl'l'oita
JDonJ.o, 

(O,\''': /'in!u!il'() lllacltwi(J jlaSstr a cwlllil'll 
rla }'1'1!S1IietJctlt @ ,'\'1•, .\liJCl'lo Grmç11ltJe,.,·, f!o 
SacJ•elm•i:J .) 

O S•·. f>rcMidcnlc- ·continlla a 
tli:icii~Bii.u. Tom 11 }lalrtl'l':t o S1•, l'inllnil'o 
;rachado, 

O~ ••. PI'CI'll<lcnlo-C"nrido "SI'. 
!0 Sr.e!'nt.al'io~ a as:-<~r!llil' n JH'o . ..;i!lorwin. 

(O St. }" 81?r~rctm·io a::Sifl//1' rl Jll'tJ:~itleHci~l,) 

O lil•·· Pinhoi1·o :\lnclm<lo(·)
SJ•. Pr•n:;idrtnl,r, ohndh111to SI1JII!Jl'O aos man· 
rlamonto.-; do meu illrrsl.ro amigo, o !JOrll·;~do 
Scnadnt· pnr· S. Paulo, S1·. gúdoral Glyccdo, 
n~:dw :t 1,d!mna. d:u· itS cxpllc;l~ões que me 
p:t>'Oc"u S. Ex. do,eja1' do mm\111 pwl.ll, i•c\:t· 
tir:Lit\OtrCO ao 1lúLfl fjiiO ;.!ül'nlr :[ 1I,CI,'iTO, j;i, dCl'i· 
midn polll justiça, r)nc obrigou o St•.' Presi· 
11into ria Ropnlrliea 11 solicitlll' 11111 e1'c1lir.o ao 
Cl)ngr·o~:-:o N:wiunal p·11·n. pag:n• a ír~clomníza. 
~!iPJ r·ccliuund;~ por .los1• l~~~!rL'OiL'a, 1lo:; S:tntos. 

Sompt•o mo neho :t Ynnt.a,\e, rJnc: so ll'ato 
dos rnflrrs dcrm·c~ pl'i\"llflos, (lllllT' f.:O tr:ttoflo.~ 
mous dcrcL·cs pnblkos:nm da!' rlolios oxpll
cn.•,•õc.l :ws mr.tr:-i CuOPI•lalll'í.ns ; }liJI' i~so mo 
cabe ngr•:trlocct• :l'lun!lo Yclho o Jll't•znrlo 
nrnigo :t flUO lt:L ponc.~ me I'r.JCI'i n tcw mo 
dn.rlo nn.;oju Jllll'a oluci.lat' os lilcl.o< cm qnc 
;~ppu.r':lotorncnto ost.ivo rmrolvi(lo, à vista 
dl 1S ~~o· .. •.umcnM:~s :mj{}itos ti. o.pl'Q(\t:v;ii.n du ~o
na:lo. 

Sr. Pi'osirlcnto, n"o ,; do ho.io, ,; rio longa 
rl:ll:l-O dhto Jlódo rl:ll' r.ostomunlw o Sonnrlo 
-qu.J venho comb:tt.nurlo, opponrln-mo com 
vm·da:!cir·u c.~l')l\'U d. s:~r.iH/hç!:\0 (hs indornnt· 
zaf,•õo . .: t•eclanHt•las por· ::nppo..;t•JS o I'CilOS JH·o
jtrizo::. llU!'oLntu it p:tssrul.!. 1'0\'ulur,·Iio. 

Es,o mon inl.u!to l.cm tirlo sm·tc vtil'i<L: 
tom si1fo urni~~ rczos aparll'inh:ulo, unt1•as 
l'üclln~s:vlu pu!:~ illnstl'o Commis~ão 1!0 l\'i, 
nn.nça:ó: tlo Sonatlo. 

)lr,,l.1;s ui t.imos rcmpos, l'.>li?.mou~o pltl'll. o 
pniz, a boa tlnut,t•ina tnm sílfo accoita ·O do-
1\mili:l:t ui10 ~r\ poLI illnst,roComruissiio n. qno 
a.eaho dn mo r•oJ'ut•ii', cu mo polu P:tJ•i:l.nwn t.o 
llt•.•ziloil•u, quo sornpt·o· tem t•rpnrli:tdo, ro
shitido;:t:-;n.tii!lhçilo ti11 pagHnonto Uns moncio· 
nnilas indomniz:11;iio 1, 

Devo con:;\liüra.l', S1'. P1•csilk~n te, q \U tt~ 
r'o\·ulnQõc~ ~ii o \'t 1r•dadoiros catn'ely:·nnu~ :-:u· 
ciaes o o PtHlOI' Pulilico nrw pódn ~l)l' l'Ci'lpon· 
SIL\'01 poJuS [ll'~',illiZu., iiOJJO.< tltiCOI'i'Oili.OS, 
gsla ,; rloutl•ina arlmitti1l1L om·vat•iros prm>s 
eulto~. o notatlamonto no:~ Estado'i Uni1lo~ 
q 110 apüs iL g'UOI'ríL lia Sneo SflO uno p:Lg'OU 
iwlomnizar:fio :tlguma. 1•: lwm a ris alo andou 
nrpw:lo !JO\'O, PI'O\'orlilttlo assim (jliU ~o dtlssc, 
como fltl>l.n JHtiz, o nppal'r.cimoflto 1lo nma 
novn ·i rulustJ•ia, um que a~ ospoc:ulaçüus Slll'
gi:·tlllt do tutloR us porrtos,\.;,tonr.:uHio as·mlt:u· 
n Llro~nm·o pulJlien, f;ünUo do notiLl' que mni· 
tu; tlo:·: l'Oelarrlllllto:; l'or n.rn a WLIIHiL pl'imncin.l 
dns pol't.tr!'baçtjo~ (trte niio só on:-;angttonr~:Lrnm 
•'1.•1110 ornp:Jht•ocm·am IL P:drln. 
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IMo Jll'Opl'iu inrlivllluo que outOI'O do; tl'i· 

bun:tt!S tlo nos~o }miz lllll:L :-ltJIJ ton(;:t l'i.L\'UI'a vul, 
tllitlld:LntlU t!UC i:i!J lJIC jJ:L).{lL·-l:O:l10l Cl.l!ltO O !.:L!! LJS 
cunt.us d11 l't;id, put'1{liJ :L Lnuto mu11t.·~\'<L :~ 
sua pt•o&:m~:ã.o: tOJllOll p:LJ't,e _!.!CJIJIO cuu~lm!.ento 
:wLi\'0 1111. üX.LJill!G:t ror,J!w;:LQ, 0 . ..; JJlHSLt'C~ 
Snn:ulores do .PaJ•:tn:L qno so ach:un Jli'C.itHl
tes podudi.o a.t.Losht• :L nH•tl.do d:vpullo que 
acnho riu ttlllt·mat•. 

O Stl. Vtct~'Tg JIActr.lllO rht um ap.r.l'l.o. 
O SR. U~tn.\~O llt~ Guo\'ll,\ -E a Culll· 

missão t•ofuriu bsn no sou parucm·. 
O Sn. Pa·mimw ~IACJ!,\[JO- St•. P!'c~i· 

dento, tpmndo o nmnidpio tle P:Llm:ts, on1lo 
lla.hi&a\'a, ,José Forrcit·:t tlus Santo . .;, :tintiu. CS· 
t:Lvu. cm p~ona pn.z, ,i:t cllo J'ouni:L gt•upus 
so.llciusos, purtut•bandu :L ot·.Ic:n pu 1rlica, 
]H'CJHJ.cndo as aur,uridado.:l l!~gacl, o mai:; 
ain ~u, como con.-;t;L llu tlot!IIIIWJl&o.; pu1,liuus, 
]lCI'COI'l'Cil!lU itS ITltt.tt·Ls :L Ci1ltL do:_l fut'i.tgídu~, 
pcr;;eg-uintlo~os wn~znwuto u tn:Jtlo, eum :~ 
Cl'llühl:ulo do sou prO(~cdiruonto, ucctLslonatlo 
a marco rio pout•cs vclltas a~omtd~l pcl:t sua 
rorocidado. · 

Poscm•iut·monttJ uin•b, St·. f't'csi.Ionto, 
quando omt•otimda ptl'a o Riu Gt•anrb <lu 
SuL GmnoJ•cirHlu Sarai ViL pa.ss~L\'tL pci!J mu· 
nicipio do Pn.lmas, l!:;sc nwsmo indi\·illttu 
rounirt gonto, n:!gl'eg-.tndo·:~ ;:is f'orr,\as t·cvo· 
lucionat•i:ts, pr.IGic:Llldo tutla :1 ot•tlmn rio tlr.
pt·edar)ücs. 

1•:, cousa notavul, Sr. Pt•ositlontc, nem 
siqucr ello m•:L, au mouus n:upmlla. t'•IJOc:t, 
pt•opl'iettwio do fazonda, algnm:t ·nu E~r.:ulu 
do Paraná, óo cu,itt cwiru;ofi.o ptttlossu LCl' ;-;hlo 
dtiS)ltlj:ulu pcl:t !'ot'(•:t legal. 

O St•, Sonuuor Vicen co ~ruchatlu pti lo tli<<o 
J:n• tostcnmnho. 

,\.s fur·ç rs rln rlil·is:io riu no de, olll tl'uns· 
ii.u c urn m:u•dt:L r;cpid:t polo nuruidpio <l<J 
P~lmas, om pm•:mg-uit;ã.o Ue Gumot·ci nJo S;~
r•uva, nem ao muntJ.'i pa~sat'.llll po!o toL•t•ono 
onde osso iwlividuo t~Heg;t possuit• t'a:w:uh, 
Entrol.anto, logo annus ap1j3 dooxtini!t1L tL t'O· 
Yolu!,'ão, olle cunsoguiu Ot'g-J.nlzttl' .JH'Oras, 
:qwescntal-as pOJ'tttltLl u.-. tJ•ibunuc~, compru· 
vando u sou falso alio gado. 

Jfais tio que ist.o, ort<,oUCt'dll ,inizcs inepto< 
OU culpa.tlo:-; CJ.LIO doi:Ut'ILIIl CtJl'l'úl' il l'U\'Olia 
u Pt'oco.s:m, quet• dut•autu a pt•upo.s[t.ut•.•, ú:t 
;~ct:ão, qum• dopnis t\cs . .;:t tut•min:HI:i, n:t. u ... 
IJllidaçfLU O não iL{ll'l1 ~llllL<L1'1llll OS l'CL!lli'!'3U.i drt. 
lei pam amparar iL l~i~Zuntla Nacional. ('l'!'O· 
(~11/l/ ... IW {ljllll'it:::,) 

Pot•tant.r, n:'ttl l'oi rlnmasl:ul:tmonto sm•ut•o 
o cotwottu tl:t illu;&t•u Commiss:'w tlu l'inan
,,~:~:;, utl1.0iltlondu quu o 'J'hthUlll'O Nacional r,j. 

. nlm siUu l'mlllllltlo JIUl' cs.~•~ ~untGIJr.~:L Fui, 
:w cunW;u·io, tllll ;~visu s:Litlt.Ul', ll:tl'a qnn us 
Jni;w.; ljllU n[u 1:1VCill Cllllljlt'it• U ,;uu lÍUI'Or 

t·oconhet;:tm quu, mais tn.t•do ou IIHLÍ:i cedo, 
a;-; H.tas m:LivoJ'S:tçlie;-; c:thom sob o nonhcci .. 
mcntJ d:c opi ri:'ru du sou p~iz. 

SI o:·:w1 esta;, Sr. l're.<idnnte, ~' o.\pli
cnçibs que o il:usLt'l~ Srun.Jot• por S. Jln.ulo 
tlcsej LYil ouvit' th rni11h:t pu·r.c, t•cl:tLint 
1ncn~e ;t p:·opa . ..;ir:iLU que c;o:l.il :;ujJit:~ ao co~ 
nlwcinwnto do S ~nado, croiu quo a~ dei 
~~.Jmplota..; o ~~abacs, cilnl'ot·mo é de meu cos~ 
tu me c c ~l'ilC',et•. (.1/t~i/o úu1a; wrlilo lnJm), 

O !!iJ•, Vicente "Itu~hndo (')
St•. Presidente, nfi.o \'enhu di~cutir <t mato
l'iiL do eroclito pcdulo p1~lo GO\'OI'nn. 

Fui mcmlit•n tia Cnmmb;ito de Finançll; 
mas nl'io ttssignr.i os5J p:u·ccm·, tendo, ali:ts, 
assis~.hto ;L lat•ga ili~cn~~~to que t,\H'O c . .;~ o pt•o ~ 
jc.·to no ~oio tl:t Cummi~~;i.o, 

Tove clla rlnl'itltts cm r!:Lr parc"or, :tpp:·o
vanrlo o ct•ediLO, nms afin:tl ccdcn, como 
rli;;, o ;cu illnstt•o rolal.op, :l oriilonci:t de< te 
l'acto :-a. cau~ ~ Ja F'.:tznn•la N:lcir'n:Ll nã.o ti~ 
niH\ mu.is recnt·so do orJem <Llguma; o pro
en;so jwUcbt•iJ t.nhn. cut•ridu totlos os tl'a.· 
miGt!S logac . ..;, a ox~cu:;ão Linlm sitio J:l,\'l'!Lla 
,J u pPoJul'w.lnt• dtL H.op:tllllca, io.tiumdo a 
oppth• emlJ:~rgo:~, Linha dnixndo passar o 
pl'azo e a scntl!:t~~.~ om julgado; .sU Jopo:s 
dbsu o juiz seecional do P:u·amt expOll n u. 
pt•ecatm·iu. p:t.J':t u JlinLterio u~L Fazend;L. 

Duu.nLe ll:l flllú3tfi.o leg<Ll nfio IHWitt he.ü~ 
~~u;fí.J soht'ü :t. J'Gi'ma. tio p:u·ocJt', 

A Commisião tfcu esse Jlllt'ocut• cm oc~:t;i:io 
cm qno pcttrli:t t:cmlrom tlJ seu csltulu um 
1\tctu "'' natur~7.'L iJcotio:t, uma indemoi
z:ulLn du quinhentos o t~tntus cotüos, su[id .. 
tnda du Cc:u·;t, com metts:~.gcm do Podm• Ex~ 
ccuLívo an Congt·u~:'lO, pc.Lnúo a. {tLt.wtm·~t do 
t•ospcct.il·u cro.lt&v. 

St•. l'rcsitlonlo, <m sei, o cuollrmo o fuctu 
rel:ltatlo polo ltotn•urlo Senatlut• pelo Rio 
Gt•aJHlo elo Sul, quo o Sr. Fot·r·oil'íL dos S:~ntos 
fui l'OVultn.<O O, <C Uülll tnO iOlliUI'O, I'SCO\"OdO 
al'IIHH lllt mã.o clo!Hl'O du Pa:an;í.; l'vi Llego
lado, oneontt•.t.otlu·so com lorç:ts nu mesmo 
tor•l'i!ot•1o •!U Pulm:t~. 

o Sit. I'L'illEllW o[ACllAll0-0 Sr. Fort•oit'l\ 
Uos S LIJ!,us est:L rivo. 

O Stt. Vtct·:~n MACtl.\tro-Rellt•o-me 11 um 
it•mfLu dollc, qun l'vl Uogol:tdo. 

O Sn. Goltt~i 111·: C.\STtw-l'ul' qnom 1 
O Slt. Vlcg:'\1'1·: 1l.\Cll.\no-Nii.u sni, Eneon .. 

ti'0\1-SC Cúlll i~~ fun;:t'i legíLI!S lJUO OJl01'1LYiUU 
I11J I•:.; tudo, •• 

O Stt. l'tNtn:mo JL\Cit.\II0-0 it•ntãu dos to 
es.·iO\'ü e111 az•Hms o cucoJJ/.l'úll·bo com IUJ•ças 
no:sa~, qun iam ao nnuntHI'U lla~ t'llt'Ças !lo 

(·) K .. l. d. l''i '(l ::i' I i . '.'\. ! ' :'!I "i'IUIOI', 
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.Juca Tigro o, ,inlgandu quo ossas fdl'ças cra.m 
~~de Jum Tlgt·o, lill mot·to um comb:tto. 

O Sn. V!C"NTJ~ ~!ACII.\uo-Pol.~ ú i;lo, 
0 Slt. P1~1mmo ~IACILIJJJ-E V. Ex. rlovo 

sa.lJOl' mais o S(lguinr.o-c sabe-quJ c.~to F'ot:· 
l'~il·a ttnhl J•ounitlu g<'Jtutlo copht do an<· 
U\a(ls, 

0 Sn. VIC"NTE MACIJ.IDO-N~n Soi; fvl 
· justam••nto pat•:. lsl.o que po:li "pahtV<'tl. 

Qm~ndo so deu a i1w:~:;ão tio Pa.lmns, ou 
ostam n:1 fl'onl.cit'<L do E•hdo doS, P:1.11lo, o 
quu.nuo rcgrcs<cl :1. cttpit·tl tio lisJ.arlu, as 
Jul'ÇilS da di VÍ,ÚO do DOI' LO j1t OSCUVillll om 
P<tlm~ts; harhtnHO rctira.tlo. 

UI tGJ'io<•men lo, pola nat•raçiio dos /itctos 
occot·rltlos mquulla rogülo, uouhcço do alguus 
que ulli so dor;cm, 

0 Sa. PJNIIEinD IIIACIIADO-Quando V .Ex: 
cl1ogou a Cu!'itybl, nóJ cstammus oru 
Plllmas. 

O Sn. VJcJ·:;o;rE ~LtCJJAoo- ~las não ilnha· 
n1us cummnnieaçües teh•g!•apluc:~·. V. J~~x. 
subo quo só muito mu,is ttu·~lu Livomo.i com· 
municaçiics por meio dll c.m·uda tio fot·ro. 

Mus, nfio estou cutt•antlo no mot•iLo do :tS· 
sumptu, nem <JUOI'O mosmo onlt'lll' nossa 
~UOsLão, . 

A historli11lrst.a indomnizaçilo '' a mo~un 
rllsJmuro o nãu dofoudo do modo algum a 
Jusolça Forlm·nl do mJu l~studo, que mLCI'· 
\'Oiu no faeto, nem levanto contra oll.~ 
a.ct:us 1çüos, pul'qno todos os srus act.Js cstfio 
woot•los pela au&,J•iclado du SupJ'Jmo Tduu· 
nu I Fodcml. 

V. Ex. devo fombt'lll':s~. Sr. rro.idonto, 
couto todo o Sonll•lo, <JliO, daqui mesmo do;ta 
tribuna, o deste mesmo Joglll', lovantoi ao 
cUSJtçües dccJrl~tgmvi<huo cootm a.lu<tiça 
Federal no Pat•an:i. O juiz quo dm osst1 
son\cnçall o mesmo do entii.o. · · 

0 SJ\, ÜOMP.S Dll CASTRO- Ainda 6 1 
O Sn. VJCilNTJI l\LtcJI,\DO- Sim, sonhar: 

nTI.o põdo ser rlomitLldo. 
U.\1 sn. Sr~:-1;\DOn- g o procurmlol' 'I 
O SJt, VJCJ~~·t•E MACIIAJJo-llsto não ropt•ó

.sonl~t mais 11 Ftt?.ond<l Naclonal, ~ hojo J'uuo· 
>()iOIHLrio da Justiça nu !Mudo do Rio Grllntlc 
~o Sul o ó I! lho do pro~itlcnto do Tplbun:t! tio 
.Justiça da<Jil •llo Esl:tdo, o St•, DJ•, Looua<·do 
1:\lrtcodonlu Franco o Suuzu. 

Cnlpado fui o p!'OCIII'<L<lot', dlsso o !Jom•ado 
Sanado!' polo Mtll'tllll.tàu o dis.;o nma vot·dudo. 
O juiz não illtOJ'I"UIIl ''·""•fficio, o !tl pu!' soli· 
ohu.çiLo du ad\'ugu.du tlit .iu~&i!,~:t. 

J~:Hc'~ es~ou cunvunciJ.u, eomo o honl'allu 
Sou ar! ur, ro IMO!' do parecer, p!'OUC<ion 
Jl.osidlosamcu to nos~o cnsu, 

A sentença pi•incipal tiiL Jtc~.Tiu c.mnonmou 
n. I~aztmdlt Naeion:tl a pago.t• aquillo que ~:o 
liquida~sn rm exocuoiio. 

NILtlll'nimotllO, .inridlc<Lmcntc, o portado1• 
1lo.~t·~ .senton~~a.~ _ anr.os dit oxccu~~ão, a pri· 
mdt·;~ cou·<~ do quo tJ•utou llJi · fazct• a 
liquid··çiio, . 

Cumu s~thcm o~ Juristas dcsL<L CtLSfl, ollo· 
putliiL. razol-:. po1• <li versos meios : por aPhl-
1o~·amonto, pol' al'ti~os, nl~m "de outJ•os. IWu 
pr·ol'•·rlu csld ull.imo moia u 11sslm u.Jez, o os 
uocruncul.o.; pJ•u;outcs ~ Commt..:sfi.o. do Fi· 
mtuç:~s pronm qttl cst.a liqulola<;.fiu cm·rcu 
absulut:1mouto ~ t•ovolia <lu pt•ocm•:~rlu~· dn. 
Republica, 

0 Stt. Go~WS DE CASTRO-Vfljam que p!'O· 
curador i 

0 Sa. VJCESTg 11ACIIAD0-0s procos do.i 
nnim:tcs ['oram t•ca.lnHmto a\~aliaclus :t vun
tado di1 liquitlani.o; cllo liquldou som con· 
li'at•iodado da uur.J'a parto o o juiz julgou pol' 
scntnnçíL a lil}nidação. 

!?ui isto quu su dou, ~rns,aindu I'.1st:~.vnm :10 
p1·o~ur·allor~ da Ropul.Jii~.·a I'CCU!;sos pll'!~ u do· 
ft!S:L do:linto:•o·~sos onvol\"itlos ncs5:.t a.crjiu, 
inr.or·essos "'' Fazunda Nacional, que Cllú 
do v itt<lol'endcr. . 

Req u ~I·:Ju :J, part.o, St•. Pro~iJ.;nto·, ·a. oxc· 
cudíu da sonLcuça; o, cJmo V. Ex. s·•bo, n"s 
pt•ucc::;::;u:-; conunuos, pt•ucos:~os ortlinados, 
0111 <iUO 11 p~r~o cxccuta<ltt nã:J <\ :t l•'azond;~ 
:l':tclunal, tom c lia sois dlas i'"''a oppôt· om· 
biU'"OS, . 

A "c,a.zomln. Nn.!iona.t. port!JU~ pm• cXpross.L 
1! isposi~áo .uo lo i. tom ·J ~ d 1<1', tt·o 1 vozo. 
lniiÍS O [li'IIZOCOOC31!lt]o 11 qualtJIIOl' Olll ·o !is 
tl~nnto. Pois bo1n; tlocoi'J'Ol'am .. o.<;os 18 
tl·a~. liavontlo alhls rocobirlu intimaçito Jl:tra 
o leito o pJ'ocUI'Ildor rla!topJJbiica, som quo 
u!Jo tiPI'fl.lcntas.<c Ol!lblll'gos OU dofom do OS· 
pociu al~uma.l 

O Srt. JoÃo Col\oEmo-llt•n. um opLimo 
pt•ocut•atlol' da Ibpubllca! 

O S<t LoPJ·:s Cn.-vt~s-11 ó Govm•no niio 
soubo d.sto 1 Não o punlo 1 

O SI\. VJCJ~~T~ l\1.\Ófl.tno...,.N;io aprosoutJL· 
dws os omba.1•gos nu tot'mo lo;_ràl, foi julgado, 
O illllÇillllCUt.U jlO!il OIJJ,rJL Jl1ll't.O TOIJUD!'Írlll. 

De<llJll'lli'CCJl'am JL>sim,por comploto,us ro· 
Clll':Íos utJ quo potlin lançrLr mão a l'uzont!JL 
Nacional P!LI'tl<bi'o~a dos sons dit•mt.os. 

Dis>o o hon!'atlo Scn:vlur• o osto Jll'OCUJ•tulot• 
rla ltcjlllhlicauiio foi r•flsponsnhiliz:ulo1 

Náu o Joi, pol'<['<O OJ'fL Jll'ttCisu quo so Ji'I.Oss~ 
iljll'uVfL do <[110 r;inlm Jl!'ue::dido ""m dolo; 
com w:t n··, <lo <filO r.whrt sido poit11do, suhol'· 
nado. 

A Jntm•vonção du Jli'OCIII'<Itlor <h l!ujlu!Jliu:l 
Ó ubl•iglllUJ'Üt, JnllS Jidl<ll' OI!O ll•J jli'OUUSSO 011 
doixru• do 1\tllt!l' il neto pt•ivJLtlramouto 
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sou. !Ma pupto rio Intervenção volunL:trilt 
que tom um r·opr•osontauto rio mini.<toriu I'U· 
blico nrLS ac~Ü~i como ost:1.. clJixnJ•i:t· !lu ex is-

. tir pal'il. o·ds~ir a. sua. prcs n~·a úbJ•ig tul'il~, 
cm virtude tJ~., JcLCJ'm.mH:ii.o tlu Govot•no. 

S1•, Pr•e :itlrmtc, como mcmbl'O da Cum· 
missão, nilO as,ignci o p:tJ•cccJ' por um:L 
razão muitJ siurplc.;: quando o pa.r•eocr r." 
dado a USoÍg'OíLtllra. ou ·nfw C:;','a.nL PI'O.'\UOtu ;t 
Commissio. 

Dei o meu· vot 1 para '!llfl sn cone:dosiio o 
erudito. as:-iim como o d ·i, o comigo;~ una.
niu:idnde rl:t Commi~slo, pu•a quo s 1 cJncc· 
clo>so o cr·od .tJ cm relação rt uma IH'Ocatori:t 

monlo rio importancla~ a quo o Tluoul'O 
h· 11\'0'SJ sitlo CJildOIIlJHLI]O, 

O Govot·no mitr·ou cm accor1~0 com di· 
ve:·so~. Alguns tinham o :-cu prvcOS":'o inr.ei· 
l'~tmonto ltvt'o, t'1t'nlinado, nr.m mu.is t'CCUI'SO -
C0111potia :t F'azc•tHla Nncional ; útlt.l'03 O· h· 
\'iLrn unlcamcntJ armallos dn. acc,·ão Jll'incip:LI, 
O ii OLI\S da, 0:\CCIIÇfto •.liJ•ig-i:llll·SJ au Ü.;VUI'O
par·a J',,zc:• o :"cor•Jo autor·izadu pelo Con-
grosso. 

Einr•o outro1 po;;o citar do momorill um 
Sr•. MascarJni'"s.,. · 

O SR, PJ'rli~Ino Mo\CIIo\DO- E' oncto. 
do I><t ·:do do Cear•(,, pur·r1uc. a l"aZ0nrl:L N:•,· O Srt. VrC8,TP. MACHADO- ... que rocc
cion:LI nrw rinh:t mai:<l'ocur>os., E si ll ccl'to kn1 impol'l.:urtJ quanti:r. tio Thcsourv, som 
quo, e~gutado~ os recurso:J ju ~iciu.T'ios, mlo: }H'!! via. execlu,·~o. 
pódc :t Fazcnd:1 oximir•-sc do Jl"gamcnto do Eu qrrizc••:t quo prcvulccesso a opioi5.o do 
di \'idas que r•ontr·nlliu bem ou mal, o JlJr'CCCl' llonr·ado Senador pJio ltio Grande rio Sul. 
da rommlss[o d.r J•'inao .ns C perlilitamentJ Co no se s tbo, as- l'evolrH;õcs til o cata-
.illl''d!:o o :rcceir.nl'ol. clysmos, 'C ucllt~s se onvuii'Oill p.rrtCht~·ius 

Acho quo o emrno r;uo ho,iJ so quer f,tzor do um o nutro lado, u·noll:rs as rbpr·cdações 
no Srna•lu sori:t um exame pJr'I'Jir.:wrcnco ca· so <lho l'uttlmonto, inovitavelmouto. 
Uivo1, · ttccoH:nrd, Oi1 ac~ão, na oxocur;fi.o, si, O padcl· publico SCl'i.L ·l'Ospon:~u.voi P.Jl' cs:mi 
c,miJ rliss1, o procm·ad •I' da llrpu'rlica, rom- dr•pr·urlaçõ's I 
1 onotr•arlo de sons dovcr•os,melhut• rlol'enrlessc Sr. Pr·osidento, o f•cto real <l quo a no.<sa 
os lntoro;sJs ria Fazonda Publica.. jur•rspr•udenci:t bu fir•mauu cs;c direi tu, em 

Devo, antes do tl'l'min.tr, s:1m tot•nn.r n.') rcclanwç·õ~ est.t•rtn·.reiru.~, l.nse<t.Ju.s cm ~teLus 
assumpto d' cr•olito, quo oxpuz com a ela· do rov.,lr:ç'io, que tivor·nm prgamcntos fui tos 
rencom que poJia f;tzJr', dizer ao lronr•adJ arlruinisr.r·ativ;uuonto, p~i•' par·to riu Gol'er·no. 
Scn:rrlor• pci•J Rio Grande do Sul quo niio ~l.d< :r.ind~. Uoprorla\<ões r·ecunhecilas mais 
ti c>t t a unira, nem a pl'irnoil'a indo uni- t:rrJc como l'iulatloras do dir·ei~o do pr·o
za~iio que a.qui· to 11 ~iJJjulglda. pl'ied:rdo J'or·:un t•Jmbcm intlemnizarlns pc!11 

Lan!Cnlo qncnão.osLojaproscntoo tronradu l'azcnrl:t P11Llica, som ~entcn~·a do<Jnitim do 
Sonar~<: r pJio Piauhy •• , Pudei' Judrorar•ro. 

0 SR. PIRES FrmitEIM-IMou prosou to. 0 SR. I'I~IIP.IItO ~l.\CII.\00- No IMildú do 
, . . Sarita Calhar! na, om Campos Novo:;, organi-

0 SR: 'ICE~Tr. ~!~cuAnc- .... quc nrn_ln sou-se 11111 syodicMo pttra reclamar in
outro dm tovo (CC~srao de fall~r ,, pr .. poôlt • tlcmniza\<Õo;, 
do nm facto de naturoz:r.llcul.rca, pnl'll mos· 
tr·ar quo uma a.cç~o d.111tr·o do IMatlo rio O S!t. V1cr"rr. MACHA no- Sr·. Prosi· 
ParnmL linha sido voncid11 pol11 I•'•zontla douto, niio ú muito que a Com missão doso
Pnulic:r. por• fundamentos que não oram pr·o· und•> dê p'll'occr t'iJvoraYcla esta pr•otenção, 
cedentes. embora 11sso p.u·ecol' niio repr·esonto o de· 

o SR. PINur.mo Mo~cnAno -Isto não so I S<>jo d~ S~uarlo, pru•que, a<sim pr·oc~dendo a 
d:í Eó no Bstado de v. Ex. Cumn11ssao, dou um .Pr'OI'a do l'O_:lj orto a um 

dcs po~rr·cs consmuJdos da Nnçao- u Pode!' 
O Srt. VrcP.NTE MACIIA-no-Sim: no IM:11Io Jorlidnrio. 

do Rio Graml? d~ Sul O·Sil pl'atica torna-> o Sr•. Prositlcnto, o Podor .Judici:u•io rot•o· 
uma vcr·dadou·a. tntlus rb. nh 1ceu o dit•cito, no,!!aJ'tt n ~C'nndo o CI'Odit:J 1. 

O SR. PI~nf:mo ~LICIIADO-,\p-lado. Ne~ando hojo, nilu puilcrtl nel(al·o 11l111L· 
· S , . , ,. nlrõ; cm dado rnomenlo h:t do se indemnizar 

O 11:: VICh,Th ~!ACHAno-:- Nao huuYO•:t p;u•to quot·st~ ar·mad~ dJ umascutrn~tl 
quo,!ll nao so JUlgasse com drrmto do pr•opor· irTovn". 1•01 
acçocs oon t~'lt 1.1 11a7,onda Nuerrmal p:ll'll. t'O· 111 ~·liz'mo~ t 1 0 facto é 0 ·te 
CC~Cl' IJllflntiiiS rnrlo\'lrJ:r~, O nllllt0S l'OCObO• '· I , · ' ' ' , , , .c 
r·am "l'andc.~ , 0111111118 do 'l'hcsollr' .0 . • A~ho ~uo ~ .Pr occtll!nonto t1.1 c~mmr>.,ao 
cur·1.~ · .. o, li 1!1 (lXO t.lu I• tnaw,•as Jol o llltll"i cul't'.:cto, lul o mats 

•' •· Jogai, o tluu unm pl'ova dhto u illu-"tt'IJ t'e· 
V. Ex, ti ovo lrm l1t'ill'· ;~c. St•, PJ•usidnu to,du latoJ•, uxpontlo o.s lilctus com tod:L a f'mtl!lliUZ11 

CJUO lrllla das rJispoSiÇÕOS tiO !lUla /c i Vvt:rda liO ocrmuo,-
JlCIO Congrossa· autul'IZIIVll o Gurci'IIO a O Sonarlo, si rprizJr, dar•tt o cr·ctlil.o o obo· 
uuu•m• umnccuJ•tlo com us partes pn!'ll pag11· tlccerlt no \'OI.o da L'onwri;>fio; sl uão quizol', 
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neg;mt o ct•otlito, mas nem ass:m t.o·::t oXI· spoil.n tlu V. S., pJI'quo o cousldm•ava um 
mltlO a li'azcn!h\ Pttbllc;t dc~so pngament.1 ; humom l1nnJsto; mr~s, mesmo n..::~hu~· JlClli 
um bollu..tlh LL pm•ie J'OtÍI'iU'iL dos cofl'OS Pll· conscdw tio gU 1J,'l'iL ptU'it V. S . 

.. hllcos aquillo que o Potlot• .Judiciaria en- 'I' tu! o t! falso, me disse cllo. Pt•oci;o ler o 
tendeu tJUC lhe pm•tenci:L · . tlr:cumoul.o. 

Desrj:Litdo mostrai-o, l'ui ao Tt•ihun:ll l'c· 
O St•. Plre" Fm•t•eh•a- St•. det•al e p:11li ao ho.tl':ttlo c digno Pt·ocut•arlnt• 

Prooidelttc, n:1o estou tio accli:do com :ts d:t Hopu:,lle:t que m'o mo3tt•as.~o, o s. llx. 
opiniões cntittidas polu u •ilt'<J Scn:ttlor polo leu a c ll'\:t:tssign:ttl.t pc!J majot· comm tu
Estado do Rio Gl't~ndo úo Snl, cuntr·u its in- danto ~la pl'itt.~t~ do .litguaryi~hl.vtt. 
dmnniZtLr:ües qno o Govm·no dcYO fazet•, em g 11 t vordarlo, di.t':lo o mu.joc, o gndo pr.l'
rolaçito :l PI'O[ll'icd:tdc ~llteitt. utilir-ada p)ia tonci:t ao cot·po de exercito do comman.lo tio. 
lo!, om su:t doi'Js:t, jlJI' intol'llwdio do seus 81•. gcnoral Qnadt•os o tinh~ do SOl' remottido 
vot·dadelt•os ropresont:tntes, porrtuo :tssim s • p:tt'a PuiH:t Gro;s:t poJo SI·. Domingos 
deu no i':tl':tn:l, o o Govorno da ltcpuiJllca M:trtins. . 
tcm.sc dosmnpcnhado com honm•a.hilidado n. Ma-;, pet•r;unl.n, nJ .. ,so~i autos CJnst.n. 'atgu'm 
rJspcito do totlos os docnmontos fil•mados documnnto cm 'JU~ so Jli'OI'e qho o Sr. Do· 
pot• mim a pr·opo•ito do ~pdos ah:ttiJos pur'a m:ngJs M'll'tin:; cntr·ogotL um Pont:t. Gro~sa. 
consumo da divis1o do mqn comm 111tlo, na· qn tlqner qtnntidado de ~:ulo om nomu do 
<lUCllrt uccnslã.o o tia cttv:dh:~tl<~, em poquono cuJJltJI!l!ltlan Lu il:t pl•aça du ,fagttai·yal\i v a ? 
numm·o compmd:t pa1·a o sr;t•viçJ do c un· l'olho:ltnos os :lUI.Dd o nada existia. · 
p:tnlta. · [sso vem pi·ov:u• quo a dospoza pag:t pulo 

Isto n:trl:t tem do commum com lndom- comm:tllil:tnto do 5• dblt•icl,o mill•.:tt', p:tra·a 
nizaçüos motivando podidos do credito por con.lucr;ào do h~uat•yahiv:l :l Ponl.:t GI'oss:J,, 
p:tt•\o Jlo Governo, porqno, co'mo multo bom l'ui ph:tnl:a;tica. !'OI'UIIl documonl.os t~dJ•o;lo 
disso o hom•a•lo Sonadnr, l'or:tm rovolucio· foJ•gic:ulos pni·arctirar do The;oui'O Fmler:tl 
narios quo, ost:tnJo :l fi•enLe tio f'or•:a~ :II'· oss" qu·tutlll, omiJuJ•:t poqnoua. 
mat!:tH, at•t•Jb •nh:tram gados alheió~ o o.i des- Acct•oscontou :tinii.a o ofllcial- :1 que alltdo: 
tin:ti'am ao consumo Ilo suas 1\Jrç:ts. - Esl.ou disposto 11 decl:tJ•at• pot• oseripto :1 

Ainda 1m poucos dias, dlscntlu-so aqui um vet•d:tdo do que dtgo, poranl.o .o l?t•ocut·:lllot• 
p01iitln d.J credito para p:cg:m1outo Ile uma tl:t ftepnlrlie '• o nosso sonthio fii'lll111 elfoeLi· 
wdomnizllç·íio rcelamad:t ll'lr um cidadão tio v:tmeiHu um •lo umonto, cuja llt•un. Iii-:1 pro· 
Estado do Pa.ranú.. d:io sJt' roconhociJa. 

Imagino V. llx., St•. PI·osldonto, quo Niio ]lJdonlo cu roconho~cl-a pot•quc ora 
trutllvtt-so do um citladJto, major d:t columna parte, :w:tu:t dú o SOl' ngoi'It polo illuslt•u Se· 
do meu com mando, que dcclarav:t, por o•- n:tlol', muit.o digno 2' Scci'OI.:tt•io, monsonhol' 
cJ•ipto, ter ortlcmtdo :t cootlucçno do gado dr. AliJot•tu Gonçal·ros . 
. J:tgurtl')'ahiV:t :l J>ont:t Grossa por miultn Nesse docnmouto L'lio docltÚ•J, (1;8) '·. 

· ordem. 0 SR. AUTIIUll RIOS I~ oumos- 1;,8to ó 
ComlJ:tli o credito e tivo tt sntisl'aç[o de um ucgochnte ltonmdo c muito con:sid~r:tilo 

vel-o rejoitntlo. 1 1 1 1 
Ao rotir:1r-mo do SonadJ, nesse tllit, c:tsiml· n:t cnp t~ 1 ~ llu tia. 

mente oncnntroi·mo com o major comman· O SI~. PmE> P1m1t1mu...:: g tanto es.s:t il .. 
d!tnto da praç L do .Jttgum·yahivu., n:tquulla .a vot•.itulc, quo, quu.nJo clwguoi n ltíLr;u·é, n. 
tlpoc:t, signulat·io u:t c·.trt-L uutol'izanJo u 15 Jo fuvm•oiro, Il~ 111 horas da noico, assumi 
r.!mes~m de t.ru.tlo p:~rlL Pout1t Gro3s:.J.. . a J'esponsu.bi!idwlo tlo commn.nilo, o tt'OS dins 

Doseoulwci-o, poi\JIIO li11ha doixa•lo do vol·o dopols prineipi:t~•ama che~ar os [JaJ•an:ton.;os 
lm muitos :1nnos. lo:tlo ficou snrproho.tdldo o quo so tinh~m I'ot.il•ado, :ll'alta tlo.garimtins 
mo disse: uo tiou gstado. 

Sou 0 mnjur Maurhdo Slnkc. Procuro! collocat' tod.s, cmlJom l'ossom 
para mim dosconliocido.;, o oncai'I'oguoi tl t 

ltcspontli-lho: aihnii'<Joino muitJ, put•quo t•op:tt•tl•.•iio do mato1·ial da db·isiio o SI' •. 
acabo do ver um doeumuuto :tssignado poi' nmjot• Maurlcin Sinl,o, quo, tlopols do 15 
V • S .• C ti:tl.:ttlo tio Jll de UHliO, dit cld:tdu tlc dias do .'lO!' ViÇO to v o Ulll Jll'OCOllimon l,o IjUC 
JaguiU')'altiv:t, cm que :tntoJ•izava :t um ro· mo antol'lwu 11 dizei' n:t Jll'cscnç:t do muitos· 
voltoso, Domingos M:n•l.in.~, tjun a>t:tv:t oni.ão ollleiaos o t!IllJUüllns qu:I Hn tinham t•cttriulo 
~o~ Hti vi:.;ttLs da poHcitL mili&at•, a contlllzil' tio Pat'lLU1l11JtlO, ello dopois ~.u tão puucus dias 
f:lttlo om meu nome, d~t 1\tzcii<ia dQ Sr. Du· do soi'I'i•;o, já se mos•.mva um bom zoladot· 
min;.ros OuuhrL l>:r,';L Pont11L nros~:L, th~ l•'uZ:.JIHla. Naeiontd, g niio mo onganui. 

Digo·llic Isso, accJ•oseunLui, [IOI'CJIIC IlosLu:t l'oL•_lssu, tjll:tlldu pedi quu l'usso l'OSJIJUSlbi· 
Uo BUli hnm•atlu p;•vc.:u!limuutu ntHtuolla t\poca llztulo om con:-:elho tlu gllut'l'il, tlucliwuiiJitu, 
o Iltt ini\JJ•nuw~o '1110 Ilol arJ Govot·nu 1~ ru· eomQnttnLo o tlvo;~tl cumo humom hunoJto, 
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assim como o St•. mtjor Vir~:ilio X'lVict•, 
morador om Jaguaryahiva,julgtwa indispcn
savol a sua justifimtção ... 

O Sn. Vtot~Nm ;\IACII.\DO- Pessoa acima 
do to da a cxcepçlo. 

O Sn. Pmr.s F'r.tmr.mA-.,, pessoas acima 
do toda a excepção que procederam com toda 
tL rogularUado dut•anto o tempo om que osti
vorttm sob as minhas orJons. 

Por Isso mo admirn.va do que tivessem 
pt•ostado essas informações, dovtdas oxclusi
vamonte a não ostn.rom ollos a par da oscrl
pturação militar, o, p·)t•tanto, dando Jog~t· a 
que se fizesse mtlo juizo de quem, até aquolla 
d~t:L, so tinha havido com maxima corre
cção, 

E' o qtlo tinha a dizm•, cm•to do 1!110, em
bora não concordo com as opiniões dv hon· 
rado Senador pelü Rio Grande do Sul, noga
t•oi mou voto a indemnizações ct•imioosas, 
vindas ao Senado por ollbito da dosidia do 
procut•adores soccionaos, dosto ou dnquollo 
Estado, descuidados complotamont3 dos into· 
rossos da Fazenda Nacional. (Milito bom; 
mt<ilo bem.) 

Nioguem mais pedindo a palavra, encerra· 
soa discussão. 

Posto a votos, é approvado o artigo unico. 
E' a pt•oposiçiio adoptada o passa para 

3• discussão. 

CREDITO DE 16:759$, SUPI'J,Ill!ENTAR ,t \"ERBA 
.9• DO .\RTIOO 23 DA LEI N, 834, DE· 1901 

Entt•a om 2• discussão, com o parecJt' con
trario da Commissão do Fint~nças, o artigo 
unlco da proposição da Camara dos Depu
tados n. 53, do· 1903, autorizando· o Presi· 
dento da Republica a abrir ao Minlst~r!o da 
Fazenda o ct•odito de 16:758.$, supplomcotar 
:\verba o• do artigo 23 da lol n. M3l, do 30 
de dezembro de 1901. 

Ninguem pedindo a pala1•m, oncorra·sc a 
diacusdão, . . · 

Posto a votos, é rqjoitado o artigo, 
A prop.osição vae. se1• devolvida arJuOlia 

Camara, . . · 

Clt~Dl!'O DE 323:000.~, SUPPLimE1i'I'AR .\ RU 
fl!UM 15 DO A!lT. 16 DA LEI N, 9õ7, 
DI~ IDO~ 

Entraom 2• discu&qiio, com o pai'Ocot• 1\t\'O• 
I'a\'Ol da Commlssiio do Flmtnças, o nt•t. i• 
da ]lroposlçiio diL Camat'<L tios Deputarias 

Set.a:ulo \", 1I 

n. 119, de 1903, autorizando o Presidente da 
Republica a abt•it• ~~~ Mlnistorio da Guerra o 
cre<lito do 323 :000.~, supplemontar á consi
gnação 32'- TranspJrto do tropas- da ru
brica 15'-Matm•ial-do art. 16 da loi n. 957, 
do 30 de dezembro ilo 1002. 

Nlngnom pedindo a palavra, oncorra-sc a 
discussão. 

Sogue:so om discussão, que so encerra sem 
dcbMe, o art. 2'. 

Postos a votos, são succcssivamcnto appro· 
vades os at•ts. 1° o 2•. 

E' a yropJsição a1optada o palsa para 3• · 
discussao. 

RELJ;Y.\çÃo DE PRESCR.IP\':\0 El! PAVOR. DO . 
EX-DEPUT,\DO JOSÉ AUGUSTO \'INI!AES 

Entra om 2• discussão, com a emenda. o1l'e· 
recida pela Com missão do Finanças, o art •. 1•. 
da proposiç.'to da Cama1•a dos Deputados 
n. 1!5, de 1903, rolovando ~o ex-Deputado 
pelo Districto Federal Josa Augusto Viohae~ 
a pt•csct•ipçlo om que incorreram os seus 
subsidias, de II de agosto a 25 do s9tcmbro 
do 1893. : 

Ninguom pedindo a palavra, eocm•t•a-so ·~ 
piscussão. 

Scguo-so om discussão, que so encerra 
som debate, o art. 2•. 

Posio a votos, a approvado o art. 1• em 
oscrutinio secreto por 23 votos, contra 10, 
sal v o a emenda. 

Posta a votos, ~ approvada a omonda, 
assim concebida : · 

Ao art. I• nacrosconto-se : - Abrindo·se 
para isso o neccssario credito. 

Posto a votos, d approvado o at•t. 2•, 
ll' a proposiçiio, assim ~monrlada, adopta· 

da e passa pilra· 3• dlscust;•o. 

O Sr. Prealdentc -Estando os
got.ada a materla da ordem do dia, darei a 
palavra aos St•s. Senadores quo a queiram 
para nssumpto do oxpodicnto. (Pausa.) 

Niogucm pedindo a paiaVl'a, vou Iov.antar 
a sessão, designando pnt•a ordem do dm dr1 
sessão seguinte : 

Discussão unica. da pt•opo>ií•iío tia Camam 
dos Deputados o. 1·10, do_ 190:l1 PI'?ro~ando novamente a actual ~ossao logtslaltva .Ltrl o 
tUa I do novombt•o dn cort•onto nono ; 

3' discus~ãn tia proposl~ãn da Cn~m·:t ti~ 
Deptlilrlos 11, 82, do !\J02, UIIIOI'IZilndo Cl 

1)3 
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Podal' Exeeutiro a concodol' rolh;•ma, no 
posto tio I' tononte, com as vantagens lognos, 
ao I• tonont.o honoJ•nrio tl11 aJ•matla, pharma. 
coutico mu commissiio, Autonio Cnntlido da 
Silva Pimontol; 

2• discussão da proposi~ão · thL Gamam tios 
Deputados n. 102, do 1003, co1ncodondo li So· 
ciodado Protectora dtL Infancla Desvalida, da 
Fortaleza, no lMado do Ceará, para. mano· 
ton~ão das suas aulas o dos respectivos cul'· 
sos, o uso do proprio nacional .quo sorviu 
outr'ora de rloposlto do artigos bolllcos; 
. 2• discussão da proposit;ão da Gamara dos 
Doputatlos n. 107, de 1003, mandando conti· 
mmr a fazm· gratuitamont.u a imp1•essão da 
Ra1Jisla1lo Club do Eugonh:~t·it\ 1 na lnt}lrenstt 
Nacional; 

21
' diseUtii)Ü.O ti;~ pt•npo;iÍ(3Lo da Canmra dos 

Dcpntados n, lOS, de 1003, mandando conti. 
nua1• a fazer gratuit<Lmonto a impressão da 
Re•ista,d~ Sooiodado de Medicina o Cirurgia, 
n~ Imprensa Nacional ; 

2" discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 116, de 1903, autorizando o 
Presidenta da Republica a cont~r, p~ra os 
clfoitos da aposentadoria, o tampo em que o 
conservado!' do gabinoto do opCl'açõos o appa. 
'!•olhos d:~ Faculdade tio. Mctlidna do Rio do 
.Tanoiro Juattuim Alves Ct~rnoil'O $Ol'Viu no 
oxorci~o. . . 

Lcmnt·aso a scs;üo ti~ 2 horas da tal\lo, 

-

1'1·e.<idem:iu do S1•, J. Caltmda 

A mela hora t!opols do meio-dia abro·bO a 
sossiio a quo concorram os Srs.· Senadores 
.1. C~tunda, Alberto Gonçalves, Honrlc!UO 
Cominho, Costa Azovodo, .Justo Chill'lnont, 
Manoel Barata, Bolfol't Yloil•a, Boncdicto 
Leito, Nogucil•a Accloly, Joiío Cordeiro, 
Fot•rei1•a Clmvo~, Gama o Mollo, Almolda 
.Bnl'.roto, Alvaro Machado, Ros~ o Silva, 
Hm•culano Bandeira, n: do Montlonça SobrJ. 
nbo, Ol)'mpio Campos, Ma1•tinho Garcoz, Coe
' lho o Campus, Arthur Rios, Virgllio Damazio, 
Ruy Barbosa, Ciclo Nnnos, Slquolra Lima, 
'Lam•o Sodt•6, Thoma1. Do! fino, Vaz do Mollo, 
Feliciano Ponna, Lopos Chaves, Frnndsco 
Glycorio, Alli'Otlo Ellls, U1•bano do Gouvtia, 
.J\odt•igucs .lartllm, .Joaquim ~lnrtlnho, Mo· 
tJI!o, A. Azoroào, Viconto MILclmtlo, flu~ilwo 

Richard, l'alippo Schimi.lt, Horcillo I.uz o 
.Julio Frota (·l~). 

JJoixam do comparucor com causa partlci· 
ptLda os Srs. l'inhoil•o Machado, Nilo Pe~a· 
nha, Constantino Nory, Jonatbns Pcdl'Osa, 
Pao' do Carvalho, Gomos do C:ast1•o, Pil•os 
Fonoira, Alvaro Mondo~ •. Nogueira Para· 
nngut1, Joso Rornndo, Podt•o Velho, Slgls· 
mundo lionçal vos, Manocl Iiuarto, M11rt!ns 
Tort•os, B:n•ata Riboh•o, Buono lll'andão, .Joa· 
quim do Souzo, Brazillo. da Luz o Ramiro 
Barcollos ( 19), 

E' lida, posta cm discussão o som debato 
approvada a acta da sessão an torlor. c 

O ~a· .. 2" Seel•etaJ•io, ('se,·vimlo 
de I") ti:!. con~<L tlu seguiu to 

J~XPgDII!:NTE 

Ollloio do I" Soct•etario da Camat•a dos 
Deputados, do 26 do col'l'onto moz, romot· 
tendo a pl'Oposição da mosml Camara, quo 
concedo uma segunda ~poca do exames aos 
estudantes do prepamtorios.- A.' Commissiio 
do Instrucção Publico;, · . · . .. 

O Sr,,.l' Seca•etarlo(se>·uindo do. 1') 
lti CJ Yiio a imprimir pat•a entt•at• na ordem 
tio~ tmbalhos u; seguiu tos 

PAI\ECERES 

N, 179-1003· ... 
. ' 

A pt•oJJosição n. li7, do 1903 dà Camara 
dos Deputados, autorlzaodo o Poder Exe· 
culivo· a crear o regular, ~em onus para. os 
cofl'OS publicas, uma ca!x~. boneftceoto na 
Brigada Policiai desta Capital, parcae.podor 
morooor approvaQiio do Senado... · . , . 

. Já o decreto n, 231, de '7 de clozombro do 
1894,autorinl'a o Executivo a faZOl' tal croa· 
ção o l'egulamontação. A autot•ização ·mo
~oroa, ontt'Olanto, dir. com que fundos . sorli 
constitulda u caixa, o que não fazia a an· 
tlga. A' ,semelhauoa da Caixa Benoftconto do 
Corpo do Bombeiros (tlocroto o. 2.224, do 20 
dJ janeiro do lBOG, art. 00 a 102), soril for· 
mada a Caixa Dono ficou to dl1 Brigllda Policial 
com roaursos obtidos da prop1•ia corporaQiio, 
ou por donativos particulares ou legados, 

A croiiQãoimportaom gat•antla para 11 Bri· 
gada·o em ostlmulo para o bom desempenho 
do devores. 

Sala das Commlssõos, em 26 do setembro 
de 1003,-·J. L. Coelho o Campo.<,-7'homa; 
D,•/flllo,-,lftt>'lillltO Gm•c1: ',\, 1', Nog11eira 
Acdú/y,-J, M, ,1J6te/lo, 
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rnorosri;Ão- DA CAIIARA 
No 117, D~· 1g03, ,\QUI'! 
RI~OER SUPRA 

DOS D"PUTAllQS, 
sB tummB o r .1 · 

Velo 

Srs. Sonauures - No!(u sanc\·ão ;i Íllclusa 
l'osolução do Conselho Municlp;ll, quo c~ta-

0 Congresso. Nacional doct•ota.: holoce possuir toda a furça obrigatorla, l'o-
. Al't. 1.' Fica o Prosidonto da ltopu- vogad:IS t,oclas as disposições om contr:~.rio, a 

bllctL autorl~ado 11 cro;u• o regula~·· s"m ouns loi n. 503, de 31 do uozomb1·o do 1807. 
para os cofr~s puhlic~s\, uma. CU!XtL. ~enefi- A loi n. 50::, promull(ad:L pelo ootiío Jll'o-
conto na Bt•Jgada Pohci<~l desta c,pltal. sidonto do Conselho Municipal, foi a quo 
.. A.rt. 2.• So~á constllUJua com .o desconto autorizon o Pl'eftli\o a aproveitar como pro
da 1mportaoclil do um dia do soldo om cad?- fossor adjunto nas escolas nocturnas creadas 
moz, dos omctaos o pm~as da mesma brl· pelo uocl'Oto n. 02, do 22 do nov~mbro do 
gad11, 20•;. das multas impostas .P01' faltas 1807 o cidadão .Tos~ do Campos Martins. 
disciplinares o quttosquer donattvos parti· ' 
elltlares ou legados, B:s o quo a l'espeito elispunlta o art. 1·1 do 

.e· · - dccroto n. 112 : Art. :;.n Rcvogam·SO as uii'OJIOSII.'UI.lS um 
contrario. . ~ As ·uscola~ nuduruus, flludadtl; nas proxi· 

Camara elos Doputàdos, (I do selolll~l'O ue midadus das fabricas, turão o lUOSIUO pro· 
1903.-F. tfc: Paul<~ O. Guimat't1es, Prusi· gmmma uus escolas su~urltanas, lovanúo o 
donte.-.lli111 oc:l de .l/unem· Guimm·elcs, i" S~· ensino unicamente até o curso méulo. Seus 
cretal•io.-J. B. Wttndm·lc:y de Me11douça, 3' professores terão us mesmos direitos o do· 
socl'Otario, 801·vindo do 2'. veJ•os dos das escolas diurnas •· 

N, !80-1U03 

As razões do Prefeito Dr. Xaviol' da Si!· 
vcira .Tunlor no ue/o a resolw;ão do Conselho 
Municipal de 29 do dezcmbJ•o do WO! são 

. (ll'ocedontes. O Conselho ontondo quo as au
·torlzaçüos 'forçam o Executi\•o a pralic~l' 
actos quo são ~a osphora da. c9mpotonc1~ 
atlmlnistmtiva., mvertondo-se ass1m as a.ttr1· 
buições dos podoros municipaes. Depois a 
ro;olução,. favor oxclusi\•amonto possoal, 
mandava nomear um·adjunto ás escolas no
cturnas, escolas que nunc1 exlstil•am. O ci· 

. dadiio a quom aprcl'eitn. a resolução do 28 de 
dezembro de 1001 foi, a soo pedido, exo· 
norado d~ adjunto om ·20 do julho do 1800. 
O. uclo dovo ser mantido. 

: · S:tla,' dn.s CommissõoJ, 21 de SBtomb••o do 
1903,-J, !,, Coollto o Campos- 1'1toma: Dei
fino- Jllm•Jinlto Garco:- A. Jl, NoouuiJ•ct 
Accioly-J. Jlf. Mele/lo, . 

' ' 
RESOf,Uf,'AO DO _CONSELHO MUN!Cli'AL E VETO 

A ·QUI~ s~ OEl•'EllE O PARECER SUPllA 

O Conso:I1o Municipal rwolve: 
· .. Artigo unieo •. A lol n. 508, do 31 do do
zombl'O do 18~7,cstllboloco direito o tom toda 
lurça obl'igaloria ; J'OVogadtLS as dlsposiçüos 

.. um contt'i\l'io. 
StL!a. uus soshlíus, 23 do elo dezomht•o 

·do 1001. - Josd Joaquim da Costa Pc>·dra 
· ll>'U!J<I, prosldonto.- Rodl'iguas .. ttues, !• H.J· 
Cl'Olill'iO,- ..1/a/illct Rci11 2° SOCl'Olarlo, 

O arti~o citado PI'OYia a eJ•eacão do o>co
las nocturna<, dotorminavil anuo ollas sc
l'iam installad<IS o marcara os dil'ilitos o 
devores dos pro!'tlssoros quo YiOsjom a sm· 
para ellas nomoa<los. Mas, de r.,cto,. não· se 
voritlcou-u creação. Nem o Prefeito, nom 
o Conselho Mnnieipal, <tuo outão tinha com· 
potencia pt1ra inicial' ossa dOSJlOZtL, cogita
ram du oxccut,u· a medida, não porquo elln. 
fosso inutil, mas porque, necessitando ainda 
a instrucção p1•imaria sor ampliada em es
cola~ diul'nas, pareceu adiavol chagar a os<o 
complemento. Não houvo consoguintomeote 
occasião do cumprir <L ordem, si Ol'tlom et•a, 
nom do utilizar :1 autorização do loi n. 503, 
quo dispunha sobro o aproveitamento, como 
adjunto, do cid~rlão .José Cam1 os Ma1•tins. 
Adjunto pro.suppõe pl'Ofi:.<SoJ'; Jli'o(c:sso•· pre
suppõo e.oco)o: nom oscolas · nnctnrnas nom 
Pl'al'essoros p;u•a cllas oxisth•am dr.odo 180i 
atei o.itn data. . . -

Não o!Jstanto tor a lei n. 041, do 30 de 
novomlll'o do !~08, mandado installal' 10 os· 
colas noctul'nas o ha\'01' •penas a lei orça· 
montaria para o cxOI'Cicio po 1890 consignado 
vcr!Ja pal':L 10 Pl'Ofcssal'O.; primarias dessas 
oscolns, não tonuo sido prslOl'iormonto repro
duzida, julgaram os meus antoco.ssOl'O.s in· 
couvouiuuto 11 Cl'oação dos rofm·idos institu
to.:, ou por lnoport.unos, ou attondondo ao 
ostndo critico das finanças municiJlaos. 

Como o.;sa l'O~oluçiio p!•ojudicasso os iuto· 
t•ossJdos,um dolles a lCI'OU uo Poder .Judicia· 
rio o ttunl, porem, negou-lho mziio. O a.cto, 
p01:La.nto, do mou antoeosso1· foi considoJ•;cdo 

lust.o, Mais tnl•do o Conselho Municipal, pol11 
'ci n. 7SG, do 17 elo dozombl'O do lPOO, fJUO 

.. 



' .500 ANNAES DO SENADO 

roul'r'anizon a~ l'fll1nrti~~~ie::~. municipnr.s, tlJiltL • . , I · ::;uppt•imiu ns c.~eul:L . ..; nocí.lll'llus, 1'0\'ugant o, 
portanto, a lei n. 50:J. . 

I~' consoguint.omonto inuxo.j~ivol uma I'Ç· 
soluç~o quo tl:t forç:1 oiJI'i;(:ttoym :L lllmL !~1, 

. para cn,i:t .ox~:cuçãu o p:·op!'IU 1:onsoll10 ~ao 
tbrnocou mmos do !uval·:. :1 clfo1Co no 01 ç:t· 
monto para o fntn••u cxorciclo q~1~ acabittlo 
sor sanccionado 11clo doct•Jto n. ~·J,,, do lD do 
uozombro COl'l'On CC. 

Accrosco a os tos consirlorações a circum
stonoi~t valiosa do ~no, oml~orn. pt•om~IIga~!L 
a. roso!nçiiodo Conselho atLinonto :.o cul:tdao 
Jos~ do Campos Martins, n[o l\Ji mais do que 
uma ailtorizaçilo concedid:• ao Pl'Ofoito, que 
podia doix:n• do usar dol!a, como foz, po1·quo, 
para sot' considerado. obrigatorio oss.e _ favot' 
pessoal, so inverteriam as atmbu1çoes dos 
podares municlpaos; ficando o Conselho com 
o. do nomo111' os funccionarbs dn. Profoitura 
o o Prefeito apenas com a do lav••:n• os do· 
crotos do nomeação, ordenados polo mesmo 
Conselho. 

As escolas noctu•·n~s não nst:wam c1•nadas, 
~uando foi Jli'Omul:;atla a lvi de i<utol'i:aç<lo 
do.1807. O unico acto <e•o protondcu t~rna~ 
olfactiva a stm install:tçao, om 1808, nao ~01 
!ovado a niTcito, cm virtude da resoluçao 
tlo Púdm• Executivo lllunicipal, rcsoluçlo 
bojo ampai•ada com o p••ostigio mor~l do 
uma scntonça do Podot• Judiciario. O proprio 
Conselho as eliminou por occ~siiio de 1'001'
ganizar as 1'0Pl1l'liçüos municipacs no COI'· 
l'onto anno, ASHim tacs escolas niio oxistom 
nom existiram. 

Fiualmonto sanccionar :t p1•csento t•csolu
çãu Gquivalori:t a concJssiio do uma tonçn. 

- ou ponsiio vitalicia ao cltladão .Tosó do Cam· 
pos Martin;, pois não podorh sm• rcspeit.n.·.lo 
Ri não como professor adjunto om dispombl
lidn.do quom exerceu oss:> · ctu·gu algum 
tempo, o·, som tor cntiío uil'Cito algum n. 
vitaliciodado, Jhi <lollo exonerado, a sou pu· 
1lido, om 20 do junlw do !80G, 

O Senado Fodm•al, n cujas luzos J'Jcorro, 
decidirá si devorá )Jromlocor a presento l'ol· 
solução, :t qual Ol'll OJlJlonho veto, na J'orma 
do. !ui. 

. Joaquim Xavlcr cl(i Si/-!JtJÍI'a .funim·. 

Rio do J•noi•·o, 2a do dozombt•o do 1001. 

N. 181- !002 

Municipal, l'i!conhocondo 1ls no1;m:\!1s\as: di· 
PI•JilladiLS pulos l'Jgul:tmontos do 1881 o 1803 
o llll'Cilo á; ,snbi'On\•Õos concodidas.prilo ar· 
tigo I~ do decreto n. 08,do 2 .do novomb"r6 do 
18!!8; pelo quo pensa n mesma ComwL;sõ.o 
qno u vdo mot•oco n approvação .do Sanado, 

Sal:t d:ts Commissões, 26 rlo sotombro do 
I 003 .-l•c•·•·cil·a Chaves, l'olator. -1•', Gly· 
c~Jdo. 

- . . > 

RESOLU\•ÃO E VETO A QUE SE. REl•'ERci 
O PARilCEn SUPRA . . 

Rcsoluçílo · 

o c'unsolho Municipalrosolvo·.: 
Al't. I.• As no••malistas diplomadas de 

accot•Jo com o progt•amma do o.studo do !88! 
e 1893 toem dil•oito, closdo quo o t•oquoh•am 
o lwj1 disponlvol verba do profosso•·os ·o! e· 
montares, a sm•om subvencionadas nos· tot•· 
mos do art. 12 do dom•oto n. 98, de 3 do no· 
vcmbro do !808. Quando houver diversas 
candidalls scr:i escolhida a que tivot• maior 
tom po do sorv iço. • 

Art. 2.• Ficam disponsadas.de óbsol'var o 
art. !2, §§ 1' o 2•, da loi n. 98, do. 3 do no· 
vombro do !89R, as diplomadaspolo" regula
monto do !881, candidatas ás escolas ola· 
mentarDs, cro:tdas ou .que so .vagarem ; 
attentlendo-so ·para osso fim; do proforoncia, 
:iiJUC!ias quo tivorom polo menos oito nonos 
de servil,•o no magistorio ou tenham prestado 
concm·so para o provimento ·dos togares do 
adjuntas olfoctins, com dil•oito,. ,porém, ás 
vantagens conforldas polo § 3• do art. 2• da 
lei acima citada. · 

Art. 3.• Rovogam-so as disposições cm con 
traria. ·· · · · · 

S11la das sessões, !O do novembro do 1002. 
-Fi·cdcl'ico Smith do Vasconcellos, pro;ldento 
interino.- Ro·l••ig11cs Alves, l• socrctario,
Domingos Esteves Maggioli, .2• socrota1•1o·. 

,., . 

V<1lo . 

Srs, Sanadores -Opponho valo, na fó1•mn. 
da lei, :1 inclusa rosnli1ç~o do Conselho Mu· 
nicipa~ quo pm•mitto a concessão do subvon· 
•:õos, nos termos do n1•t. 12 do docroco n. OB. 
do 3 do novombt•o do 1808, ás normalistas 
diplomndas pelos 1'oguln.montos do !881 o 
1~3. . . 

• 

• 

• • 

. 
• .. 
,. -' ' 

• 
' 

'fon1 todtL o Jll'ocoUencl:~. sngnnJu Jla.rcce 1t . 'fnnh~ vozu~ Huccl.lssiva~ 1,ransfol•mo.çõos li 
f.'cl!nmlssi•o tio Coustitlli\·:1u, l'ud.-••c.; o Di pio- t~om sido opomdu no on;!IIJ po'imario o nór· 
mada, us t•azüo~ com tJU~~ o Pt•ottdr.u Jus !.i- mn.l, duranto co:·c.t do uoru annus, munifos- ;-' 
1l11í~ o t,eto opposh <L rc.5vltP;iio do t'ou.~ollto t.a~.lafl pcl:~ ploth1l\L Ue rot'ol'Hms ~:obro rofol'· 111 .. 
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mas, <jUO pareciam niio.passar d~ tonttttivao 
elaboradas ho,io para sorom amanh1i desfeitas 
·o produzirem a convic~ão; ~infio do insuc

. cesso do gi·ando numm•os· de !las, pelo menos 
'da falta do uma i<lila directriz que so tor
nasse basa olasslca dos problemas fun<lamon· 
taos da instrucção o oducaç1io, confiadtts :1 
ad!ninisll'açiio dosto Distrlcto. 

Jloi para tlestruil• tão funesto principio, ap· 
plicado tal voz com tanto malogt•o quanta por. 
sovcrança; foi no louvavcl intuito do não con· 
vertm• a logisla~iio dislrictal, ua p•u•to con· 
cornonte :1 instrucção publica, cm Uffill sél'io 
de actos que muitas vozes se contradiziam o 
so ropollia.m na rodo opprossi va do leis, ro· 
gul~mcntos, rol(imentos o pl'Ogmmmas, ool
Jocando além disso a admiuistraçiio om se
rias dlfficuldildcs p1ra a execução p1•at.ica 
das disposições· cm vigo1•, que o Conselho 
Municipal,. na lei ma!s recente que regula o 
ensino prima rio, deliberou, no ultimo artigo, 
revogar oro todas as suas dlsjiosi\·iic~ t.oda a 
legislação antorio1•. 

A leitu1'a. do art. 03 da lei n. 84,J,do iD do 
dezembro do iDO!, firma a convicção do que 

. · o legislado!• Pl'Otendou oppor um dl•t uo :1 se
l'iação complicada de addiçõcs, alterações e 
emendas, que demonstravam incerteza ou 
hesitação. na adopção de principias, modifica
. veis a. penas pelas lições da oxporiencia, pelas 
. necessidades do momento o palas oxigoncias 
da opinião. · · 

Eis textualmente transc1•ipta a disposição 
clara., terminante e taxativa do art. 03, 11 
quo mo refiro: 

· · · •Fica revogada em todas as suas dlsposi· 
· ções toda nlcgislação anterior, implicita ou 

oxptioitnmonte relativa á. DirectQI•i:J. do 
lnstl•ucção Publica, ás suas relações com as 
l'epat•tições subordinadas, ao ma11istcrio pri
maria e normal e iguu.lmontc tuuo o que fol' 
contrario a esta lei.• 

Entretanto, pol1t presento resolução, ba· 
soia·SO o Conselho no dispositivo do art. 12 
do decret? n. 08, do 3 do novembl'•' do 1898, 
docroto . rcstubolocido, depois de implicita o 
cxplicila,.cnto l'ovogado pola lei n. 8-14, do 
19 de dezembro do !DOI, o l'opudia os prccoi· 
tos cstatuldos no a.l't. lI da mo.;ma loi pal':l 
o provimento da l'c.!oncia das escolas elcmon· 

, tat•cs, PDl'. olla. Cl•oadas, afim do f11ZOt' vigomt• 
. : , ._os quo fl:u.va..o dccl'oto I'ovogaUo o,con~oguin· 
... tomonto, som mais força imperativa. 

Rolova notur quo a subvenção dol11'mi· 
nada pela lo i, l'evognda, n. !JS ptii'<L ns no r· 
malislas ou •llplomudiiS, nus locu.lldadoil om 
que faltavam escolas primnt•h1s. o rcsttllll'atll~ 

· pol11 rcsolw;iio quo om nnalrso, e1•a do 
· '400.$ monsac~. além· dos moveis o fOl'nOl,i· 
. montes escolares. ao pasoo que nu loi vigente, 
n. 8H,a subvenção, Ol''l nnnllnd•1 pela mcsm11 

ro,oiução, será sompl'O para os professores 
do escolas clomontaros. âo 200$. som direito 
n. nenhuma outra. vnntn.gom, n.fóra. n. con
signac;ão para cxpclliont,o, 

O art. ~' da rosoluçiío est•t rotli~ido com 
tal f<t!La do clareza quo mandtt dispensai' :t. 
ol.Jsot•vnnci:~ do nrt. 12, §§ 1° o 2\ da. loi 
n. OS pam as diplomadas do rcgnl<~mont.o 
do 1881, nada determinando qmtnto ús di· 
piomndas pelo rogul:1mcnto do lSO:l, a quo 
t11mboni se rcfBrc o art. i.'. Om, .si cs.ie 
artigo dispõe que o procnchimcnto, na ra
cancitl das escolas clomontaros, so litçn por 
antiguidade, é claro quo niio so fal':i mais 
por exames o pontos; sendo, portanto, inulil 
a rfvogaçiio. 

Accl'OS co 'J uc o mesmo t1rt. 2' concoclc ic~ 
diplom:~das as mnta~cns do § 3' do nrt. 12 
da loi n. 08. Ora, o disposil.ivo desse par:~
grapho consisto, não cm vn.n~agcm. mas em 
pena do rcvol'Siío, para o quadro dos adjun
to.l, '<los diplomados quo não tenham salis
!'oito t~ condi<;ão do •lar !O "/o dtl alumnos 
a cxamo. 

Siio estas as princip:~os razõe~ quo me 
ohrigam a noga.r sancção á inclusa. re
solução. 

O Son1uo Fodoml, porém, dcliboraril. cm 
sua sabe.dol'ia como julg:!l' mais a cortado • 

Distl'icto Fodm•al, 13 do novembro lio 
1902. -Ca>·los Leito Rihciro. 

FAI\EC!m 

N.I~2-!DO~ 

A Commi~.itio do Polici1'1 do Sona.io, con- · 
vencitla da necessidade do serem alteradas 
va1•ias disposiçõo.i do seu ltogoimcnto, vom 
submctter o prosou to trabalho •L consideração 
o ao estudo dos Srs. Scnn•loro;. 

En Lro as disposições contidas no actuar 
ltcgimonto algumas j1L fJr:~m mouificu.dus pol' .. 
voto expresso do Sooa<lo o out1•as pela praxe 
soguitla ; pt1roccndo, pois, do ovidonto con
voniencia não só cotllficar como >nppt·imit• 
umas o out1•as o lomill'al' nrtuolltts quo são 
aconsolh:ulas pela pra1.ic•1 nd·plil'ida na di
l'Ccçiio tl"s traballtos. 

A Commissiio cumpre o do,·m· do doclamr 
com lc:tldado quo ha um ponto que deve 
merocm· luda 11 attcnç•<o do So1111do o sobro 
o qual nem todos us seus mcm!Jros SJ oncon· 
l1•am do inteiro accordo: <lo do quo tratam 
os arts. 108, 2" J111l'to o li2 sobt•o a votuçiio 
JlOl' osc1•ntinio SIJCl'eto ; razão pch1 qual não 
tLpt•oscnta emenda, ospl1l'antlu1 pol'~lll, qua 
os St':l, Sana!I01'od tumuriLo a intciath•tt da 
•liscu,são sobl'u o a;;umpto, que a Commiss:io 
espora flcar•L do vc~ resolvido, 



R
c
g

im
e

H
to

 ú
1

le
n

w
 

-
-
-
-
-
-
-
-
;
-
-
-
·
~
,
-
~
-
-
-
-
-
.
-
-
~
~
-
-
-
-
-
-
.
 

l?
r;;cíirlm

: 
.. M

tcrações 
feita

s 
pela 

Senado 

,,, o (
v
 

T
IT

U
L

O
 I 

D
A

S
 

S
E

S
S

Õ
E

S
 

J'R
E

I'A
R

A
T

O
R

IA
S

 

A
rt. 1

. o 
X

 o p
rim

e
iro

 an
u

o
 d

o
 cada. l

c
g
:
~
 

latu
ra, quinze d

ias an
tes do 

design:ulo pa.ra. 
a 

rcu
o

ião
 d

o
 

C
ongt·esso 

Nn.cional~ 
to

d
o

s o
s 

S
en

ad
o

res dcJvm
·ão co

m
p

arecer n
o

 edificio d
o

 
S

en
ad

o
, a.o 1neio-dia, p

a
ra

 a
s sessões p

re
p

a
ra


tv

rias, 
a
s 

q
u

aes 
co

n
tin

u
arão

 
no.s: 

d
ias se

~
u
i
n
t
e
s
 a1ê q

u
o

 possa. ctrectu
ar-so

 a ab
ct•tu

ra 
-do C

o
n

g
resso

. 
N

o
s o

u
tro

s an
n

o
s c n

o
s cJ.sos 

d
e convoca.

{Õ
C

S
 cxtra~!'dioarias, o co

in
p

a.recim
en

to
 

d
e 

q
u

e 
t
r
a
~
 

este 
artig

o
 

yeJ'ilicar:se-ha. cin
co

 
d

ias an
tes d

o
 in

d
icad

o
 p

a
ra

 a a
b

e
rtu

ra
. 

A
rt. 2

.
0 

O.s: 
S

en
ad

o
res 

q
u

e
 
fc~.ltarem 

;ls 
~es.sões p

rO
p

:trato
rias p

a
rtic

ip
a
rã

o
 ao

 S
en

ad
o

. 
p

o
r officio d

irig
id

o
 ao

 1° S
eeretario

, o m
oti"V

o 
d

o
 seu

 .im
p

ed
im

en
to

. d
eclaran

d
o

 ao
 

m
esm

o
 

tem
p

o
 q

u
an

d
o

 p
o

d
erão

 co
m

p
arecer. 

A
rt. 3

. 0 
V

erificad
a. 

a 
cx

isten
cia 

d
e
 

S
en

a
dores-

·na. 
C

ap
ital F

ed
eral, e

m
 

n
u

m
ero

 
d

e 
m

etad
e, e 

m
ais. u

m
, o S

en
ad

o
 eo

m
m

u
n

iC
ará 

ao P
resid

en
te 

<
h R

epublica. e á. 
C

a.m
ara dos 

D
e

p
u

ta
d

o
s. 

· 
: 

. 
· 

O
:m

&
L

ÍlO
 fa.r.<i q

u
a
n

d
o

 
aco

n
teC

er 
q

u
e
 po1• 

fa
lta

 d
e n

u
m

ero
 sufflciente de. 

S
enadol'ei! a.t<l· 

á. v
esp

era. d
o

 dia. d
esig

n
ad

o
 

p:Lr&
 _a a

b
e
rtu

ra
 

d
o

 C
ongresso. n

ão
 possa. esta. eff'eetua.rrsc. 

A
rt. 

4."' 
S

atisfeito
 u d

lsp
o

sito
 

n
o

 artig
o

 
:P

rec.odentc. 
n

ão
 

ba.V
endo 

m
a
 te

ria
 d

e. q
u

e o 
S

en
ad

o
 co

n
tin

u
e a. 

o
e
e
u
p
a
.
r
-
s
~
 

e 
n

ão
 ten

d
o

 
receb

id
o

 d
a
 C

am
a.ra. · d

o
s 

D
eput<W

os 
pa.rtici· 

p
ação

 d
e te

r cua.·num
et•o su

fficien
te p

a
ra

 q
u

e
 

p:Jssa: ínstalia.r-S
e o 

·congresso~' ficarão ·sus-
p

en
sas 

as snssõe3 
prepara.toria.!J 

até q
u

e 
o 

p
resid

en
te m

arq
u

e n
o

v
o

 d
~
a
.
 

>
 

"" z >
 "' "' "' o 

• 
I 

I "' "' "l >
 

o o 

... ...... ~ .. ,~~:..~o·:;,:~-.;>~-;~. 
·-,-,.:-·,~,,.,_H·--· 

. 
-
'
-
'
;
.
~
~
r
 



-f-f: I . f 1 
! ' .__;,;,; 

-
A

rt. 5
.• A

lém
 dbs 

Íi.clos 
necessario• p:nal 

a v
erificação

 d
e n

u
m

ero
 sufficiento d

e S
e
n

a


d
o

res. 
o 

S
en

ad
o

 
n

as 
sessões 

p
rõ

 
arato

ria.s 
t.a.m

bcm
 tratará; 

observadas :as ~posições 
-dos arts. 21 a 2

8
, 6

9
 § 3

• 
e 138. 

do reco
n

h
e· 

cim
en

to
· d

o
s p

o
d

eres d
e 

seu
s m

em
b

ro
s n

o
v

a-
m

en
te eleitos. 

· · 
. · · 

·· 
. 

· . .;. 

A
rt. 6.~ O

s acios d
e q

u
e 'trata este titu

lo
 

p
ó

d
erão

 se:. p
raticad

o
s, ainda. 

<jne _·o S
en

ad
o

 
n

ão
 se 

rcuna. 
cm

 
n

u
m

ero
 

sutficiente p
ara 

Je
lib

o
ra

r ; este n
u

m
ero

, p
o

rém
. 

é 
in

d
isp

en
· 

sa.vel quando se tiver· d
e v

o
tar o

s pareceres 
relati>.O

S á verificação do poderes. 

T
IT

U
L

O
 

II 

D
.'s.. 

~ES.-\• 
E

riA
 

E
L

E
I(_"Ã

O
 

E
 

A
T

'I'R
lllU

IÇ
Õ

E
S

 

.A
rt. 7 .o

 A
 m

eSa. será. co
m

p
o

sta d
e u

m
 p

re
· 

sid
e
n

to
 e 

q
u

a.tro
 sect'O

tario
s. 

1-JaY
crá. u

m
 v

ice-p
ro

sid
en

tc 
e 

d
o

u
s 

8
U

p


plentcs de secretaries. 

A
rt. 8

.
0 

N
a.o; 
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d
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 d
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 d
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s d
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 p
ro

jecto
 in

iciad
o

. q
u

e
r 

n
o

 
S

e
n

ad
o

. q
u

er· n
a ·eam

ara dos 
D

ep
u

tad
o

s, q
u

e 
ver.sa.r so

b
re

 a. p
ro

ro
g

a
ç
ã
o

 d
a
s sessõ

es d
o

 C
o

n


g
resso

 N
acional.· considerar;-se-ha 

com
o 

m
a

teria u
rg

en
te, e 

serã 
dado 

p
ara ordem

 
do 

d
ia 

e:eguinte, 
observando·B

e-, 
na: 

discussão, 
o q

u
e está estabelecido n

o
 a

rt. i 54 .. 
. A

rt .. 94
. N

as propostaS
 p

a
ra

 reform
a co

n


stitu
cio

n
al o

b
s
e
r
v
a
r
·
s
e
-
~
a
 o St"gu~ote: 

§ 
I. • C

onsiderar-se-h&
 proJK

>Sia 
a 

refo
rm

a 
q

u
an

d
o

, sendo representada. p
o

r u
m

a q
u

arta 
-parte, pelo 

m
en

o
s, doS m

em
b

ro
s d

e q
u

alq
u

er 
d

as C
 am

aras 
do. C

o
n
~
o
 N

ac.lonal, fõ
r a c• 

ceita, em
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o

r d
o

n
s terçó
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v

o
tü

s n
'u

m
a· e 

n
'o

u
tra

 
G
a
m
a
r
a
~
 o

u
 q

u
a

n
d

o
 

·fô
r so

licitad
a p

o
r d

o
n

s terço
s d

o
s E

stad
o

s, n
o
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d
e 

u
m

 
~
n
n
o
,
_
r
o
p
r
e
s
e
n
t
a
d
o
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:i· 
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o
 p

e
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~
 ~
o
~
 d
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a
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p
r
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o
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T

ad
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o 
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aio
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d
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n
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s d
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s
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o
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p
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v
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b
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 d
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N
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c
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O
és. 

o
u

 
em

en
d

as 
d

a
 

-:2-
o

u
tra

 
C

am
ara e o en

eerran
ien

tó
 d
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 p
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d
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 d
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b
re a co

n
v
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v
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ro
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x
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o

n
d
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n
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 oS 
d
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v
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o

n
d
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n
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a
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n
v
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s d
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o
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 d
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 p
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u
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m
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g
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u
alq

u
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m
pto co

n


cln
irem

 o:~ seu
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areceres, ap
resen

tan
d

o
 p

ro


j
e
c
t
o
~
 

d
e le

i 
o

u
 

reso
lu

ção
, 

tacs. 
p

:u
-eceres 

serão
 ~
n
s
i
d
m
·
a
.
d
o
s
 com

O
 razões dos ditos p

ro
· 

jectos, e entrarãO
 

co
m

· elles _ em
 

d
iscu

ssão
, 

d
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en
sad

as as fo
rm

alid
ad

es prescl'ipt."l.S
 p

a
ra

 
os ilem
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o
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A

rt. 100. Q
uando o3 p

areceres conclnirom
 

p
o

r pedido d
e
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fo
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, d
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en
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u
 

q
u

e 
o 

a
~
s
u
m
p
t
o
 
·
~
a
.
 

su
b

m
ettid

o
 

a 
o

u
tra

 
com.miss.~o, serão'Ç

P
'nsiderados re·querinientos 

e
. co

m
o

 taes~ d
iscu

tid
o

s e 
v

o
tad

o
s. 
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A

rt. 101. 
A

s 
in

d
icaçõ

es 
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b
re 

q
u

a
lq

u
e
r 

m
a
 te

ria
 d

ev
em

 ser a.ssig
n

ad
as p

elo
 

a
u

to
r 

o 
ap

o
iad

 ,s, ao
 m
e
n
o
s
~
 p

o
r cin
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 senadores para. 

en
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 discu53ão. 
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A
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2

 •• S
i a· iqdicação fo

r d
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l im
p

o
r
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~
o
 o S

en
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o
 ju
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u

e
 co

n
v

en
ien

te ir a. 
u

m
a
 c
o
m
m
~
o
,
-
i
r
á
 á 

q
u

e
 tiv

e
r re~aç.ão co

m
 

a 
m

a teria. o m
esm

o 
8

0
 rará, 

independente 
d

e Y
otaçã.o."si o req

u
erer o au

to
r. 

T
ratando-se d

e indicações sobre refo
rm

a do 
reg

im
en

to
, serão

 rcm
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o
s á 

~lesa p
ara in

te
rp

o
r p

arecer. 
A

rL
 1

0
3
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3

 
req

u
erim

en
to

s· d
ev
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se
r 
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p

o
r 

cin
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n
a
d

o
re

s. 
a
o

 
roem

os, 
:p

ara o
n
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re
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 n

a
 o

rd
em

 d
o

s 
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alh
o

s, -o só
 

p
o

d
o
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n
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o
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m
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as p
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g
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e
n
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 p
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A
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ffere

ci!las n
a 

occa.sião 
o

p
p

o
rtu

n
a 

p
o

r escrip
to

 e 
assig

n
ad

as pelo3 een
s au

to
res· e~ sen

d
o

 ap
o

ia
d

as, rcm
ettid

as ã. C
om

m
isS

ã.o 
resp

ectiv
a. 

A
o a

rt. 104. O
ndo 

so
 d

iz : «S
ão Terba.cs~,l 

d
ig

a-se: cS
ão

 verba.es e in
d

ep
en

d
em

 d
e
 ap

o
i

am
en

to
 

e 
d

iscu
ssão

 
e 

serão
 

to
tad

o
s 

co
m

 
qua.lquer n

u
m

ero
»

 .. 

~
-
.
 

~
 

>
 

z z >
 "' 0
0

 

"' o 0
0

 

"' z ;s; 

"' o 

lt!l ii!íi~P'lffio'l.!o"ti' "'·.L·',~b=t;.'~~i-.. :+i\':i<...-..~..-• .... -~ ~-• ., .•. $
,.:; .. -

. Jp_U"'\"1 'JI!Iil! .
.
.
.
.
.
.
 ----~-. 

• 



çõ
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G
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q

u
aesq
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er d

o
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m
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ja 
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d
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d
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U
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 d
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u
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 p
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 d
e r

e
g
o
~
i
j
o
 publico; 

R
eelam

ação d
a o

rd
em

. 
· · 

S
ão

 escriptos 
o

s req
u

arim
en

to
s q

u
e tiv

e
re

m
 p

o
r fim

: 
P

e
d

ir 
in

fo
rm

açõ
es ao

 G
o

v
ern

o
 

F
ed

eral o
u

 
d

o
s E

stad
o

s so
b

re q
u

alq
ller IL

SB
nm

pto o
n

 re


m
es5

\ d
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 d
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llegimeJ.'Ito interno 

Decidindo-se affinna.tivamente, sel"á· o.pro
jecto d:ldo para discussão na sessão segninte; 
afim de sotrrer as · necessarias emendas. e 
voltará á- Commi~são para redigil-o de ao
cardo com o· Yencido. 

Art. 137. Na diSt:!nssão dâ. redacção, s31vo 
a hypothe...;;e do artigo ~ntérior. cada Semi.dor 
sõ poderã fallar uma. vez. 

Art. 138. o. pareceres. indicaÇÕI\S e re
qnerimentos passarão por uma· dironssão 
unica em que c:~.da Senador só poderã. t'allar 
uma vez. exeepto -o relator ou aUtor, qne 
poderá falia r duas vezes. (Art. 100•) · 

:Art. 139. os requerimentos serão discuti
dos e votados na parte da .Be$ãO destinada 
ao expediente. Essa dis,ussão. esgotlda. a 
hora~ cont1nuarã nas sessões seguintes-, si o 
Sen:tdô nã~- çonceder preferencia. para a apre
sentm;~ão· de· outro.i requerimeritós on indi
cacõe.!\: · · ' .. ' , ' 

Art., 140. Si 'i ordem do dia for trabalho 
de comm~ões, a diseussao dos nquerimentos 
proeeguira até o fim d& sessão .. 

,Art.· 141'. os requcrimen~s vcrbae3 serão 
votados sem·discussão .. 

_-\r L. 142. As emendas da · ca:maril. dos 
Deputados aos projectos do Senado terão uma 
só discussão. na. qual não se poderãO fazer 
DO'\"'as emendas. 

Art 143. Quando por falta de.-numero legal 
não s~ puder ,·ota~-Qil;alquer· m8.teria. que 
estiver na .ordem do _dia, depois de discutida, 
ou não havendo. quem queira · 4iscutil·a, o 
Presidente encerrarã a discusSão, adiando a 
votação. • 

~~tfri.\~.@i!;f$jff'~-,; -~ ~ .....,::•-~"' · ·i+if1"!FTmt' "' - IIJ'I'i,... 

. .!Ilerai'liCs feitas 1lC[O Senado 
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Art. 144. Na sessão segnin~ .. a ordem do 

di& comecarã pela.. votação dileína.terías cuja 
discussão houver si4lo encerrada. 

_-\s ma terias. com diseu..@!li.o enecrrada. que 
não forem resolvíd:LS na sessão legislativa e 
Jlcarem para a seguinte, considera~e-bão 
adiada.a p~ra. continuarem a_ser _discutidas, 
nos termos em que se acharem. · 

Art.. 145. O encerramento de uma.. •lis
cussão não praja.rlic.;L ,ã, das matarias --Qile se 
seguirem na ordem do diá.. até. que est:, se 
esgote; si sob r~ r tempo; _sõ_ poderão ser aprt;a
veitad~ para. asstirnpt". de expetliente. 

A.rt. 146. Inicia~a a disenss.'iD.de uma ma· 
teria.. não I!IO po:lerã i_olerromP'r_ P.ara tr&~ar 
de outra. sal,,.o adiamento ou questão de 
ordem· suscit&<:la a respeito delis. 

Art. _147. Oi 'à1iamentos são por teiiip~ 
1ixo ou iodétermioado ... · '- · · :. ·, -· -- --·: · 

O afliamento por temp:> :fixo tem lagar : 
1 ... 0 Para ser o proj "c to rameU.ido. a. alguma 

das Comrnissões da cas~ .. _ - -, .r r ! · . . , 
2. • Para. ser. diocntidc.. em, . dia . deter mi· -·· . . . uauD. 
O adiamento po~ ten;lpo·- indeterminado ou 

para a legislatura 86gninte~- -equl,ale: á 
rejeição da m~t.eri&··princip&l, · --• .. , · 

At't 148. Os· adiáiiie;n~t03 -!tõ' JJOdéiii' ser ·pro
postOJr· peJos Senadores.- quaudo Jhes couber 
a~ vez de f~Jlar. ~:~-in~JL q~e !1~~-q~~~ni. ~n~ 
t1val~os:. -e, ent_ralij.o em ... ;·#í.scussao .. sendo 
apo~• por cinco membros. . . . · .. 

· -Ut- 14~; Quando se· r""iu""'r. o· adiamentO 
da· materJa ·em -di.:;eussão., ou1- se suscitar 
sobre eJJ;t ·questão rf~ ordemt. ·o Jnclde~te 
será submettido à votação e se procederá 
conforme o vencido. 

Não havendo na cas1. numero para votar
se. julgar·se-ba prejudiCado- o incidente e 
eonUunurá. a discussão da materia principal. 

(Art. 156.) 

..... ll:illiiii, ..,. ... w 11. 1611iilili!~.M ~-~irl!'fft">!M$T$'iiif~?·itfo~-~'hU'$~?:·:.i. 

Ao art. 147. E' permíttido requerimento 
de adiamento por tempo indeterminado, da 
discussão de emendas da Gamara dos Depu· 
tsdos, rejeitadas pelo Senado c mantidas 
pela mesma Cttmara. (Dclibcraçtto de 31 ele 
maio de 1893.) 

Art. 148. O Senador que requerer o adia· 
manto da. discussão de uma materia não 
perde a vez de fallar sobre a mesma. (Dclí
bcraçtro de 27 ele maio de 1899.) 

Ao art. 144. Accrescente·se : depois das 
palavras « sido encerr-ada. : - salvo havendo 
pareceres sobre reconhecimento de ~deres 
ou ma.teria julgada urgente, que terao pret 
Cerencia. .. :a. 

Ao a.1.•t. 145. Sup)lrimam·so as palavras 
tlnaes: «Si sobrar tempo .•• até o fim.~ 

A' deliberação de 31 de maio de 1893. 
Accreseente·se: cEstcs adiamentos, porêm, 

sõ se considerarão approvados se obtiverem 
dous terços dos ,·otos presentes .. ,. 
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Regimento IntdnJO 

Art. 150. E' vedado, na mesma diSCllssão·, 
·reproduzir adiamentos. aind& que em termos 
ou para. fins dift'erentes; salvo, antes de 
votn"''l~ ~rn s• discussão o projecto. ltllr<l ~r 
este ~ uto a exame de , afgw;na comlli...~o, 
caso ew que a. discussão pt:OJ!8guirá clepo\s 
do parecer. 

A·rt. !51. São vót:\dos sem · discussão, e b 

requerimento werbal, os= adiamentos· para 
que a disCnssão fique par& :ou'tra.·sãssãoi não 
excedendo a oito dias ute~s;. :-1·~- · .u:~ 

.Art. 152 Para. se dar urgencla._é.nccessa
rio que seja. o requeriménto app1•ovado, se1n 
discussão, pela maioria dos · Jllembros p~ 
sentes. 

·O Senador que quizer propor_ nrgencia, 
murá da. fórmula: c Peço a· palavra para 
negocio urgente.· » · · 1 1 

; .A..i;;\53: t:U~g<:>rite pàra .. interromper & 
ordem do dia-só se.u.eve entender. a_ mataria. 
cujo reSult..'ldo s"e tOrnaria nrlUo e· de nenhum. 
elfeilo se deix·a..e de ser trío.tir.dà''immediata-
mente. ' ·- ' · ~_: ,;. J•<.-, • · 

' . ' 
Vencida a urgencia. o Presidente consul

tará do no,·o ao Sena.do · si o. a..~umpto ó do 
natureza. t:1l que. não sendo tr.itado imme
diatamente, si tornaria nullo· o de nnnhum 
etreito. · "_· 

; .Si o Sena.rlo decidir affirmativamente. en
trará a ma teria. immediatamente ·em di!· 
cUs-.t'ão; ..ficando interrompida a ordem do dh 
atê á sua deeisão final; ·si decidir pela. nega
tivá, será a discussão do·. assumpto a.dia<ja. 
para a ptimeira hora da sessão seguinte. 

ilíiãi&df ~ 

Alterações {citas pelo Senado 

' 

'·~~ ~ ~(I'J':'-,r.- ::'1 ~ r-q:-~ 

Emendas 

Ao art. 150, ou onde melhor for. Accres
cente-so: 

Art. E" licito ao Senador requerer que 
um projecto approvado em 2~ discussão vã. 
a_ qualquer d~·.s COmmissõed. 

Ao art. 153. Ondn se cliz cse tormn'i:>. nullo 
e do nenhum effeito» diga-se: csoria prejudi
cado.» 

Ao mesmo artigo. Sopprim&-sa a 2• parte. 
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Art. i 51. Nas ma teriaS ·aujeitaJÍ, a _duas 
discu~ões •. a_ urgencia dispenâará.,O inter:
sticio da 2 .. Pára a 3· ; naS sujeita5. ·a: tres dis
cussões. dispensarã a I=- e o interstício da 2-
para a 3•.. · · ; " r.: .- · · .'.-. · 

. . !· 

.•.: 1 

Art. 155. Nos casos de ln..-a•ão, sedição ou 
rebellião poderão ao \res discuS>'õell ser felb\s 
no mesmo . dia,- preceden~q.- approl:ação do 
Senado. 

Art. 156. Todu as questões de ordem serão 
decididas pelo Presidente; com recurso para 
o Senado, requerido · por · qualquer de ..,os 
membros. O Presidente poderá; ind .. pendente' 
de recu1'80, submett.er ao Senado á,. decisão 
das questoes. (Art. 149). • · 

A"t. 157. Em qualquer discii!Biópoderã a 
proposição ser remettjda a· uma· Commtssão, 
por deliberação do Senado. · 

Art. 158. Sal..-as as disposições. e.peclaes 
de•t.e Regimento, cada Senador Podará fali ar 
duas vezes na mesma. diacussão. ·o relator. de 
parecer, que concluir com· ·JJrojecto ou . o 
autor deste. poderá tallar· matS uma :ve~-.no' 
fim do debate. 

DA 

! 1 ·r. 

TITULO IX 

DISCU5sJo DOS AcTOS' DO. PODE'n." EIECUTn~O 
SUJEITOS A" APrRov.A.çÃo DO sEN.A.Do · · . ... . . , . 

. . :·:. . \•' 

Art. 159. 'As eonimunicaÇões midereçàdas 
. ao Senado pelo Presidente' da Republica sobre 
nomeação do membros·do,Suprcmo Tribunal 
~Federal. do Tl'lbunal de Conk.s_e Ministros 
DiplOmaticos, serãO. ·conf ôs pa.J}ets·-qiie 3.s 
acompanharem~ envia.t;las _Jogo pela ?tlcsa re· 
spectivamcntc á.s Commissões de Justiça, Fi-

~ nanças e Diplomacia. - -------- --·--

Ao art. 154-• .o\ccresconte-se: 
Art. A urgencia não importa. sessão 

permanente. (Dei. ck 26 de agosto de ~893). 

Art. A discussão da materia.julgada ut•-
gen"Le pOde ser adiada. (Dei. de 4 de noPcm
bro de 1898). 

11 ial IIII • 511ft!':1rlE ...... 

Accrcsccntc-se á Dei. do 4 de novembro 
de 1898: si pela discussão se mostral' que o 
negocio não ficará prejudicado não sendo re
soh·ido immeLI.iatamentc .. 

Ao <1rt. !55-0nde se diz-Nos casos-di· 
ga-se: «Sõ nos casos.:. 

Aos arts. 159 a Hlô-Passc para o titulo
Trabalho das Commissões. 
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Art. 160. Inteirada.·do·a8l!umpw; ·;. eo,;..., 
miss..;:o respectiva: formulãrá.- o seu·:pareoer, 
com a urgencia pOMivel, depois- de proeedar, 
quando necessario seja, ás inquirições e tlili
gencias, que no cas_o. coube_rcm. concluindo 
pela npprovação_, ou reproyação das_.nOmea: 
ções. ou quando con'l"cnha, J)ola. soliéitação 
de novos esclarecimentos ~o Po::ler Ex-
~utho. . .... !..· ·:! · 

.-\rt. 161. Nesta ultima hypothese o pa· 
r-eccr serã dado para ordem do dia ·ímme
diato, votando-se sem .debate-sobre a couve- . 
nieneia. da. l"Cíjuisiçãó: indicada; e;! Si a ca-,.1' 
mara nã.o deferir esta,. de,Tolver-se-~a .o _as-: ~ 
sumpto ã Commís;!ão, para espender o -~a
juizo áoorca. das nomeações submett.idas ao 
Senado. · · 

Si a. Caniara· dererir ,1 pedid~s 51-0 Presidçnta 
da Ropublip.l. as inrorm_~çõos c_onveníeilte~, · 
sorã a resposta enviada'· á GómmisSãó para: 
dar cm fim o ~u Jl~rCÇf_r ácerca.da nomeação 
dapendentedaacquieocencia_ do Senado" 

·. Art. 162• •Apresentado o parecÍer serâ•da.d;, 
para ordein doii irabalhos: do dia. 'imínedíà1o. 
salvo adiamento • justificado por algum ·Se' 
nador e approvado poJa Casa, ·preferindo 
este a. outro qualquer assumpto a _cujo re-
speito si não :veneer .urge~ci~ espp_r.ia.l. _' I'_·. 

A•·t. 163. Esse pareoer terá· uma só dis- : 
cu.:: sã o em seasão secreta. . - , .. i I 

Art. 164. Q~a.ndo se articula~em ~ccusa. : 
<;ôes contra o nomeado, 11ca á díi!Brição da 

1

. 
Commissão respectiva. ou vil~. 1;1~_tes de IOr- _: 
mu1arpareecr. . _ -. ---· · · . j • 

Art. 165. O assumpto tratado. em· sc8sãó~ ' 
secreta o as comrilunicaçõos con11de!1Cia<'S do · 
Poder Exocutivo sftrão conservadoS em ·.si· 

!!IIII 

Altcl"ações_fcUas z>clo Seaaclo 

1'1'tfttfUi4f(Ai. 'I';' I· l!!t'- i•!Ji "IJ' ~" 

-" ---'"-'------' ·~~~---·-·- "---
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gillo_ emqnanto o Senado Dão resolver o .;.,n-Jl 
traTlO. . t,: - -' 

"Art. 166. ll<> deliberação que adoptar o 
Senado.-approvando ou·não as ·nomeações.,_ a 
Me~a. en viarã immed.iatainente · communi
cação ao Presidente da Republica. 

TITULO X 

DA VOTAÇÃO 

Art. 167. A votação póde ser feita por Ires 
maneiras: I• symbolica; 2 .. ., nominal; 3•, 
por escrutínio secreto. 

Art. 16d. Em regra terá logar a votação 
symbolica.; a nominal, só nos casos d~ art. 37 
§ao, da. Constitnitáo on quando o Senado a 
determinar, a requerimento verbal de algum 
Senador, sem discussão. · 

A votação por eacrutinio secreto terá logar 
nas eleições e n03 negocias de interesse par..: 
ticutar. como são_: pensõe!~y remissões de. di
vidas, licenças a· runccionarios pubJiCoS, re. 
fonnas. aposentadorias, _jnbilac<Jes e Outras 
de igual natureza. · . ' 

• Art. 169. A votação symbqlica se pratica; 
ra levantando·se. os Senád_ores que appro._ 
varem e ficando assentados os de opinião 
contraria.. 

Paragrapbo unico. Si o resclt8.d9 dos votos 
fór tão manifesto que; l ... pdmelra ,vis.ta, se 
conheça a maioria, o Presidente o publlcarl; 
nãQ sendo elle manifesto; ou "Si· algum Sena
dor o requerer. ·os Secfetarioa contariio· ·os 
votos. principiando pelos qne se levantaram 
e contando em seguida-os qne ftcarani -assen-· 
tadü.S, que para e.;BB 1Im o Presidente convi
dará a que se levantem. ' , · · · · 

Art. 170. Na votação nominal, o I• Secre· 
tario fará. a chamada dos Senadores que hou
-verem comparecido ã. sessão. os -quaes re-

~ - illll 
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R.egiJ~t_ento ·interno 

sponderão - sim - ou- ,,;o- ÍL pi'oporcão 
que forem chamados; os 3° e 4° SecretariOI 
tomarão nota dO!l votos, qne serão lidos 'e' o 
Presidente puhlicará o resultado.. . . 

Art. 171 •. A votação por escrútinio _secre~ 
to, tratando·se de eleições, se praticará: po!" 
meio de cedulas esêriptns~ sendo estas lança
das em urnas que os continuas correrriio p.lr 
todos os Senadores. ApresentadaS 8. 1\fes& 
todas as cedula.s, o 1° St-Cretai-io as· conta-rã 
e publicarã o se ti numero; em Eegnida pas
sará uma por· uma ao Presidente,~ q~e, lerá 
em voz alU\ o seu conteúdo e a entregará ao 
~ SMratario. Concluída. a .B.puração •. o P.resi
dente publicará o resultado. . · · _ 

Art. 172,. A votação por escrntinjo secreto 
sobre negocias de interesse particular se 
praticará por- meio de ~spheraS;. lançando 
cada Senador em uma urna uma. espbora 
branca, si o voto for favoravel, ou preta. si 
for .Contrario. ,_ , · 
· Para este fim receberA do continuo· uma 
esphera lu'anca e outra preta. . . . • 

A capb~f& qu_e não for uti_li~ada. par~ ~i:· 
primir O Voto, será lançada em outra urna. e 
servirA para conferir o resultado da vo 
t:lção. Dando-se -enipate rePetir·se-ã. a vota
('.ão na sessão seguinte; si reproduzir·se o 
empat.. ficará regeita~a.a proposição. 

Art. 173. NenhlliD. SeUndor presente po
derá. excusar·Se de votar,-eal~o si não tiver. 
assistido ã discussão.·. · ·· ~ .. , 
~x-ao .. poderá '\"'alar_ nos a"Es_umplos ·.em qtie 
tive~. in~resse individual, ·.co~s~r.v;andQ·s~. 
entretanto, rio recinto. ·- · ·, .. t . 

- A"rt". 1_74. A votação não se interrompe, a· 
·não ser pela falta de pumero.legalde· seua
doreo. 

Alterações feitas pelo Senado 

I 
I 

Ao art. 172. Supprim"-so o ultimo período 
quo diz -Dando-se, etc •• até o fim. 

• 

"" ..., 
~ 

.. 
!<'! 
!Z ... 
"' m 

"' o 

"' "' !Z ... 
8 



' 

~:. . 

'. 
·. 

'l;c 

Art. 175. DandO.seemp&te em· "um" oA-~ 
u.çãa -~esta repetida na se.<s:ío seguinte ; 

a IIi reprodozir-se <!empate, <> Presidente dei cilirá, uza.ndo de sen voto de qilali-lade. · 
~ Esta disposição, pon!m. n~ eomprehende 
vota~o por escrntlnio secrew. ;< . . . 

~ TimLO_XI. 

DO SENADO COIIO TRJBUNAL DE JUSTIÇA 

Art. · 176, Tendo ·o Senadu de deliberar 
como tribunal de justiça para o julgament<> 
do Presidente da Republica e dem:J.is fun
ccionarios federaes,ua fórma da Coostituitão 
.sei-â presidido pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal o suas sentenças serão pro
feridas por dons terços- ·dos membros pre
sentes. 

Art. 177. Para essa fim, o logo quo s'eja.m 
en\iados os documentos indispensaveis ao 
proceSso, o Presidente do Senado oftlcia'rá ao 
do Supremo Tribunal Federal convidando-o 
:t. a.~umir., no dia e hora designados. a. presi
dencia do senado afim <le constituir-se em 
Tribunal de Jnsüça. 

Art. 178. O P'""""""" e julgt~mento sorá <> 
eitabelecldo na respectiva lei. 

TITULO XII_ 

DA CORBESPONDENCIA l)O SENADO . 

Art. l i9. O Senado rorrespondo-se: 
1.• Com o Presidente da Republica por melo 

de eommissões ou. do mensagens assignadas 
pelo Prosideoto do Senado em nome o repre-
sentação deste. · ' 

2.•. Com o Camara dos Deputados PQr melo 
g de commissões ou por omcios do 1• Secre

tario dirigidos ao I• Secretario da referida 
, Gamara. 

1 

-Ao :u:t. Ii5a Supprima-so o ultimo período 
que diz- Esta. disposição ... até o fhn .. 

Ao art. ISO onda se diz a-MC3a.-diga--'C: 
ã Commissão do Policia. 
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Re!J!mento interno 

3.• Com os Ministros de· Estado; por inter
médio de suas coiDJllÍliSões em conferencias 
ou por e.;cripto, segundo a natureza dos nego-
moo; , 

4. • Com os governadores dos Est&d.os P')r 
otHcio do 1° See.ret.'l.rio em nome da .Mesa. 

TITULO Xlll 

DA EOOt\O~liA ll'I'"TERNA. DO SENADO E SUA 
POLICIA 

Art. 180. A Mesa fará manter a ordem 'e 
o respeito indispensa. veis dentro do edificio 
do Senado. 

Art. 181. E' permittido a qualquer ])e8Sila 
-ve.otida decentemente assistir ás sessões, com
'tari\o que entre para o edificio sem armas e 
·se ~-!•erve em Bll:encio. . 

Art; !82; Quando ·por allloencia de· ee· 
pre~or<>s na.> for sulllciente o· espaço das 
galerias, o Pl'esidcnte poderio. franquear a 
entrada em outro lógar, d'onde pos.am 
asili-tir ás sessões, evitando-se, em todo caso 
que ireja partnrbada a marcha dos tr&'-
balbos. · . 

. Art. 183. Si dentro' do· edificio do Senado 1 '· 
alguem perturbar à ordem, depOis da pri· 
meira -advertencia, o Presidente · mandã.:rá. 
·pol·o em custodia ; feitaS ·_as avet'iguâcõee 
neoossarias, scientificará ao Senado para sul· 
tar-se o paciente-ou etitreg;d-o á autoridat!e 
~mpetente. com_ -~ffiçio -do 1 o . Secretario, 
~ticipando a. oocurrcncla •. 

• ~ ·~: , ~··v-·· .istro da Fazenda serãó 

Ot. 

Alterações feitas pelo SeJJad!l Emendas 
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"enViadas as folhas do subsidio <.os Sena- , 
/ 

dol'cs e á, dos vencimentos que. competirem 
aos empt;egados da Secretaria, afim de serem ' -
pagas pelo Thesouro Federal, e deltas "!' 
remetterá. uma cõpia. ao Ministerio do In-
_terior. · · 

.Art. 185. O directOr da. Secretariá, sob à 
:llscaliza~ão da do Senado, ser,·ir4 de tb&
soureiro das quantiaS que forem votad;;La na. 
lei de orçamento pa.ra. as despezag ol'dinarlas 
e e-r-entuaes da. casa.~ e a somma. que receber 
do Thesouro Nacional set'á. recolhida. em co
fre seguro, de que terá. uma chave·o dir'eetor 
e outra o official da mesma. Secretaria, en

. carregado da. contabilidade, ou então a algum 
~tabelecimen~ bancario, si assim o jolg~ 
mais conveniente a Mesa. • . 

Art. 186. No primeiro trimestre de. cada 
anuo, o dito thesonreiro apl'e$CD'ta.t'i- a ne· 
ces..<aria conta do que recebeu e deependeu, 
e do saldo que esistlr em caixa; afim de ·ser 
examioada. e approvada c'm conferencia da 
!.lesa. 

TITULO XIV 

DA SECRETARIA 

Art. 187. A Secretaria do Senado terá um 
director, sete oSllci&eB,· sendo um encarre
gado do serviço ""pecial das a.ctaa e .oulro 
do arcbi.-o, bibliotbeca. e contabilida.de ·; um 
porteiro e um l\iudante para o serviço. da 
sala das se!li!ões ; um porteiro e um ajudante 
pa.ra o serviço da. Secretaria ; dez continuos 
e um correio. · . __ 

./lri.. 188. O director e officiaes da. Secre
taria serão nomeados, dis_peosados do serviço 
·e demitti~los · J;K~lo Sonado, em . virtodle de 

Art. 187, A Secretaria. do Senado terá 
um director, urri vico-director, um biblio· 
t.bocario quatro 1°' officiaes, tres 2°11 um por· 
t.etro e um l\iodante pa.ra. o ser\·iço do 
salão um port.eiro c um ajudante para. o 
serviço da Secrotaria o 12 continnos. 

(Deliberações de 27 de agosto de 1894 ,;J9 
de de:.embro de 1898, f!B de ctfltwro e 6 de 

de:.emb•·o. de 1902 .} 

-Ao art. 185 onde se diz - ~lesa- diga.~so: 
Com missão de Policia. 
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·Ao a.rt. 188. Onde se diz propogta da. I 
Mesa, - diga·se - proposta da. Commissão 0< 

. de Pollci,a; e onde se diz «pela ~rasa .. diga-se :::; 
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AliNAES DO SENADO . 

Scguo-so om discussão, quo so oncm•ra som 
dobato, o at•t., 2°, 

Posto n. votos, 1\ o.pprovado o 11.1'1. (o, cm 
osm•utlnlo socrolo, por~~ voto! cnntra 14, 
. Posto o. voto~. ó n.pprovado o arl. 2", 
~· 11 p!•oposl~iio ndoptn;ln o pn~m para 3• 

dlscnasiio. · . 

Q li!la•, Prcalllou tc-l~tanJo osgo· 
tada11 mataria da Ol'Uem do dio., tlarcl o. pn.· 
lavra nos Srs. Sonntlo,·o; quo a quoimm 
paJ•a aasumpto do cxpodlouto. (P.<tm<.) 

Ninguem podlndo a palavra, vou lovanilll' 
a sossao, designando para ordem <lo clia da 
aossã.o aoguiuto: · 

· · · Dl!cuasão unlcn. do vdto do Prosltlonte da 
Republico. d resolução do Oi>ng~osso Noolo· 
na! q1io concedo permlssiío a Antonio Mo· 
dolros da Silvo,· ox-alurono roatriculado·na 
I• serlo do curso modico da Faculdade dn 
Co.pltal FedoJ•ai no anuo de 1885, para no. 
vo.meote matricular-se indopcndcnloda pras· 
iaci\o do qualquor.Qxamo propnrntorio. 

Discussão do parecer n . 171, dA 1903, da 
Commlssão do Mo.r!oha e Guori'O.; oplnn.ndo 

· quo soja indeferida o. petição em que Pom
pilfo Dan tas Buccllar, 2• cadoto, sargento 

.. ajudn.nto graduado, podo uma pons~o ; 
· · Dlsonssiio uolca do do lldto do Prefeito do 
Dfstrfolo Fodoral ·1i resolução do Conselho 
Municipal qua manda.· abonu1• dos ox·profes· 
aore~ das escolas da 2' gr•to, designados 
p~ra regerem tu1•mas do ensino no1·mal e 
p!•oflssioaa.l, as vant:~gens consignadas no 
·art, J•dlllol n. 467,de 1Bll7, 

l.ovan tli·SO a sossão !l. l borá da tardo, 

89• S~SSÃO E!l 20 DB SETE!UII\0 DE lfiQJ 

Rrtlnd~o, .Folloiano Penno., Lapos Chn.ve~, 
J?ranclsco Glycorlo, Alt't•otlo tmis, Urbnno do· 
Ooul·•1a, Joii•Jnlm de Souz11, Uodrlgucs Jal'· 
tlim, .Tonqulm Mnrtlnho, MntoJio, A. Azoro· 
tl~. \'!cento Mnchado, llnstava IUchaJ•tl; Fn· 
lip~o Schmltlt., .lullo Frota. 11 namh:o ll:u·· 
collos (·16) ~ · · · • ' 

llBIXIIm tio COIU}\:II'Il,COr, COnl CIIÍI~I!. Jl;Í•i.i
cipatll10 os S1·~. Nilo Poçanha, Constantino 
Ncry, .Jomlthns Pedrosa, Pncs do Cni'Valho, 
Alvaro Mendes, Jostl Bernardo, Prulro V olho, 
Slglsl!lnndo 01JUÇtll_vn~, Cleto Nunns; · Slqnol· 
m L1ma, Martin~ 'l'oi'l'cs, llaJ•ata lllhoii'O,' 
Thomaz De ln no, fknzillo dn ·.Luz o Jfereillo · 
Luz (15), · 

E' lida, posta om tllscussão a som dobllto 
appruvada a actn da sossdo·~ntcl'lor,: 

.. ·-. . .-, .. ·: ,, . _ .. ,. 
O 8r, 1' lieClretnrõo d1l cont1i'tlo 

soguinto 
. ··;! .. '• .. 

. .:; . 
EXPEDIENTE -i·., '. 

RequcJ•imonto cm que Ju~!l de Souza· Linili, · 
pao do CuRiodio do Souza Lima, :•llhros· do 
8• regimento do c~mllni'la, :f'allccido . na 4• 
expodl~iio do CanudoR, ui legando soa• •mnloi' 
do 70 annos, ln valido. e pobJ•o, pcdo uma 
ponsíio de 120$ monsaes; c~rrosp .. ndcnto no 
montoplo o moto soldo do.sou olitlloc,do !Ilho, 
-A'~ Commissõos do M~1·inlm o Qucl'l'a e elo 
Finanças ,. · · 

'·'··. 
O 8r. ~~·liccrctnr1o .lô o viio a 

Imprimi!•, ptra onlr:it• na Ol'ilpm clO.s:;tJ•a· 
b:•lhos, os snguintns .: , . . , . ·:. : ": 

l'.inicriliES. 

N, i83 - .1903 :. ' ' 

. A Comm!Sil1o do lnatl·~cç:iil Phbtica, tci\ÍI~ 
oxamlnado a proposJçno ela Cam11rados Dojiu •. 

Pi-o.•itliliwla do S•·· l'iniiCil'n Mac:lwr/o (Vicc· tados n. 150,tfo 1903, que· c1•oa um11 sn;runda' 
· · · f'••c.<idmllc) época de oxnmos do proparat ,J•ios, <!.de pai'O· 

. . . . co1• qno a nwsmo. p!•oposlç11o.soja adóillo.da. 
A' 111o1a hal'll dopàls do mofo·dla abi'O·So ; · S:tl;t d11'1 Commfssõos. · 28 do snlombro do 

11 aos!ao·a quo conooa•rom os Srs. Sonndoa•os 1003 .-B; i/c· Memlo"l'" .sat"·iJtl•o. ~ ,l/fi·cdo · 
·.Pinheiro Machado, .!, Catunda,. Alburto Gon. /Wi~·-Vi1•qílio.Dmii«Jio, · .. · , . 
. calvos, llom:ltJIIO CouUnho, Costa Azovt•tlo, · · · ' · 
,Justo Chormont, M1•nocl BILI'ata, Gomos dQ· -

: Cnslro, Bulfut•t Vlcll':l, Bon••floto Lufto, PI• 1'110\'0SIQ.\0 · liA QAMAIIA IIOS . lltWilTAOOS1 

"" N, i:lll, IIII i!JOB, .\, QU~ Stl.·ILI:FP.ilfl O· 
roa l'erroll'O., Noguol1•a Po.r~naguil, No~uulr~> PAil~OI'II 3u)'IIA. ·;. · 
Acaloly, Joiio corileh·o, Forrolra Ch~vos, 

·Gama e MoiJo, AIJuoldn ll:trrela,· Alwro · ··'' · · : .. · · · 
· Maohado,ltoalt o SI! 1'11, HoJ•culano uandefra, · O cóngt•ossa Nadonal resolvo : , 
'Mu.naol Duarte, ll. do Mondoncn. SobJ•lnho, Al't. 1'. Jo:''.O"Oovoi•no o.utódz11do a cónco· 
· Olymplo Campos, Martinho Garooz, Coelho o dor, no cot•toeÍito aiíno. uma ~ogunoa ~poan do 

~~- , .. . · Oampos, Arlhiu• Rlus, Vli•glllo_D.rmuzlo, UltY joxamos I!OS· .. ostnilnntos: do. propar~~laJ•IoR, 
~~~:: .. Blu•bosa, Lnuro Sodrtl, Vn~ do 'MoJJo, Huono abrindo p:u·a Is~~ o necus;IU'tO aJ•cdlto; ~ . 
·.";.· ' 
'••·· 
~ :-· ' 

·. ,, . 

-..:...-...... -· 
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Art. 2• •. Rovogam·so as dl~poslçõcs om Art .. · 2.• Rovogam·so ·a, dlsposiçõcl em 
. contrario.. · contrario, '· 

bamara. dos Deputados, 26 do sotombro do Camam·dos Deputados, !O do julho de 1903, 
1903.-Jo'. de Pt!ultl O, Guimarll'cs, Prosl· -F. do Paula O. Gulmw·ll'os, prosldonte,
llooto. - Manacl de Alencar Ouimar.rc.<, I• Uanoet de Aleucm· G11imrm1os, !• socroiarlo, 
SotiJ•otnr:o.-J. n. W•mlm•/eytle Mendonça, 3' -1'/wma; Pampe11 l'into Accialy, 2• sooro• . 
Secretario, servindo do 2•. tarlo. · 

:'• 
.. N. 184- JOOl PAI!F.CER N, 100, DE )903,. DA CO!IlllSSÃO DE 

r'INANÇAS SDllRI~ A I'ROJ'OSIÇÃO SUPRA 
. ,'j, p!;Oposic;ão Sob 11, 10, do COl'l'OOto 110001 

d~· Camal'a dos Deputados, o a ro.;poito da Espocl6cando Ós p1•oductos que devem 
. qual manda o Senado qno nos pronunciomos, gosar dos favores ostabolccidos no n. 4, do 
niio nos pa!'oco coutrnri11. 11s dispoSições coo· art. ·I• da•lol n. 123, de 11 de novembro do 
stituclonaos. .. . ·. · 1802, a Camara dos Deputados, om propo-

. 'SI t! .ccr~o,quô o)aglslador cJnstltulnto, sição quo enviou ao Senado sob o. 19, do 
proscruvondo que a nu.vogação _do cabotagem corrente anno, determina quo IICiiam con• 

, seria. folb poL' navios .. naclonaes, obt>dcceu Pido!•ados-'- geooros de. ftlcll deterloraoiio
ao. sablo o patrlolico ponsu.monto do Incro· assucar, farinha, 1arquo, fumo, arroz,feljio, 
mental' o desenvolver a industria maritlma milho, manteiga, banha, produotos soloos, 
mtclonal, attendondo assim a considorações sal, fructas e Jogumll!. . 
do alta Ylilla,niío so devo dahl inferir a inflo· São por dem~ts·conhecldos os motivos que. 
wibilidadc do p1·incipio, do mudo a ·sacriftcat• !ovaram a Cam~ra a acudir com· esta mo
lntorossos cconomlcos .. cuJa guni•da o defesa dida loglslatlvail affiictiva situação om quo 

.. niíó .seria ,Ilclto, no loglslauol' deocurar, · se encontrou a producçiío nacional do&nte 
E a pruva. día.io :tomos, segUI•a o incootcs- do accoJ•do foi to por nossos armadores par" 

ta\'OI, :na lei P; .123, do I I do novembro de o levantamento dos frotas. . . 
18Q2, ljuo, vedando •. sob pena do cootrilbaodo Coostituin•lo a navegação do cabotagem 
aos·n~vlos:estrungo1ros, o commorcio de ca· um monopollo para ossos ll.110adoros, a do• 
botrigom, pcrmlttm•ihos, cntrotanto, o traos· Josn dos productoros contra o exaggoro do• 
·pol'lo,. do uns.p~ra outros po!'IOI dil ~opu· p1•ecos de transportes só repousava oa .,com· 
bUan, d,o passa~e1ro~ ••.• o p1·oductas agr•colas poioncla quo entro os mesmos armadorot .. INI 
cm (abn• do (acll doler•oraçrra, , · estabolcaosse. Desapparoaeodo es~a. pelo 

' Não. toodo, por~m. :o Joglslador do 1892 accordo quo lavou a surproza o despertou 
deftnldó qu'aos· ossos productos, o que, como g1•andos roooios ç_m toda! as nossas pr~ 
•l facil do approhonder, não doixal'ia de commorclaes, nao se fizeram, ospcro~r do 
causar difficuidados praticas do grave al· toda parto as mais vivas ·reclamações o 

·cano o, a pi•oposl('ao dll Cnmara tom o in· justos protestos, roolamaçõos e proiostos que 
tu! to, parece, do p!•oonchor 11 lacuna, desde· encontraram cebo ou seio dilo ropresontaÇão 
bJ•aodo; ou antes completando o pensamento nacional. ,, -
da citada lei n. 123, ·do 1 I do nov~mbro .. Succumblda a lavoul'a do oorio · 11 sul, ao 
de''l892. · ·. . · · poso do uma extrllOrtlloarla· baixa do valor 
. ':J~' ess.· c. o nosSo parecei•. de sons preductos, o aon vento dos at•madores 

roprosonmrr~ um golpe mortal no orga.· 
··Sal~· das Corilmissõos, 29 do setembro do nlsmo nacional sl, com urgeooia o energia, · 
i90:.l;-'::Fcri·ell'a Ch·av~s.-A!·lhur Rios, niio surgissem a defesa o protecçio por parte 

·., dos poderes publlcos, · · . , . . . · 
PROPOSJQXO nA OAMARA DOS DI:PU'l'ADOI N. 19, Acatada a modldii aomojusia O equ~tiva 
D~ !UO:l, A QU~ SE ·R!Ft:RE O PARROER om relação 110 bom equlllbt•io dos .. !nteroSIOS 
sUPRA · • das olaslills produotoros, aonvllm, todavia, 

... , ... . niio esqnocel' os que se prendem 4 nossa OIL• 
(}con:tJ•esao·Nnclonal rosulvo: botagcm naoional, auja sltpução est1L. bem· 

·- longo do ser prospera. . . . . • 
Art. 1. • São considot•ndos producto1 agri: Doanto dos e1!gontcs rogulamontos,. V811l.· 

colas o.fubris do facil dotoJ•!oração, par:1 go.· tortas lmposl~lleoi e onoro"'IS pra1eB a quo 
Zllrom ~o·fnvm• do que trata o n. 4 do art,4~ está sujo! ta, niío pejorá ellr~subll&tlr,- oo ~la 
d .. .Iol n. •-123, do i 1 de -novomb1•o do 1802, em que .. tlvor do ontr11r om compoteocilloom 
o~ .segulntw: assucar, farinha, xarquo,fumo, os ut•madoros ol~rangolros, a quem uma· 
arrLz,; feljito, mllho, mnntoign, banha, pro· rtonr~·llb.oJ•dndo do lCQiio garante .. lodaa as 
ilucto~·sulnoa, 'Hill, l'1~11uta" o lognmos.: . [il"llhlllllr.s e _provontQs, . . . . · 

... · ·' ,, .. 
.:~- '" ·. ' ' '~' . 

. '·:~."·:·.:·· .... "'::.,.! 
. . . .. ·-. ' ' 
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, . O navio o~t1•angoiro tom a facu!dâdo de dopondor o fot' convonionto pam quo ·u. na
' trazol' 11 sou bordo tuào o q11B prccloa, quar vog•Lçiio do <nbotagem soja· rottu. pal"-navlos 

· do mu.tertaos do uvogaçlo; qnol' do mu. nacion:1os, om condlçõoJ do prodnzh• os · 
nutonçiio, som pagai' Imposto algum ; n~- rosalt~ los qno· tovJ ·om vish o lcg!sladol' 

· voga com o numero do mu•!nholros q·1o lha conllitulnto com a dispaslçiio do art. 13, 
·convém o os rocruh, a soid~·l~ muito mo· para~l'llP~Io unicJ, da l'o:lstltulçiio' <la Ro· 

· ·•licas, o:n toda a plrtJ dJ mundo; tom publica. · · ·' ·. ' ., · · 
, apenas em sou com naudo •lon~.· quanolo · · · ._,., · · , · · ·,. 
mnito, trcs otncia~s; niio so lh~s impiíc nu· Ó lll•·· P••e•lilento-Foi · apl'oson
·mero determinado do 1n1chinL~l:Li o fog'nis· t:I•Jo hontom, c liii•J no Pxpoili'ont:J;·ô-p.:irccol' 
.tas, nem posa•ias o Cli'Js vi>torlas; ns suas ela CommJsqã.~ •h Policia, · rcl~tiv,imontn lis 
dospczas Siio, em fim, rcdu~idii.!lma;. modinca~üJs quo julga nocossnrlaN ·no· ltngl; 

. · .· E' 11 sombra das gran~e• o 'onomi11•, p:·o· monto dl C.Lia o b !ffi assim ror,,r.Jotcs o. 
. vonientca da Ubo1'dade quJ toem cm au~ cndificlç;i? d'J.S altora(•Õil3 .J4· ante1'1o:rm2nte 

· · acção, que resulta para os n.wlos cstJ•an~Jl· fJita•. · ' ' ·" · • ·· 
' ·, . ros, principal monto os do eu•g 1, quo ft'O· 1!:8 iio p tbllcadJs no Dim·io do Cimm·e·uo o 

-quontnm a OJSi:l costa, a posslbllldilde de parecer o ai alt1r.1çõos que jul~.1· a Commls· 
ottol'Ocor ft•otos bantos. são do P"lich t!ovoro:n sor· feitas;· mas oomo 
· Com as ·muitas dospoz:IS, u. quo os no;sos os lmp.'cssol nlo .os~'l. àint!a ·na CastL, c 
regulamentos ob:•lgam "s a1•mndor~s .na· inosmo porqÚJ o as;uinplil·d·· importante o 

· cionaos, lhos ó voJado f•zcr o mesmo. cxlg~ o 'ostuao e n aproülaQiio doSena1o, niio · 
·,, Si ó, pois, uma no~ess!Jado inadlavol Pl'ú· o darei pa.M or.tom.do dia ~o 11manllit. 
:curar al!ivio nos productoros, no quo dl~ EntrJtanto,julgo tlo mo1i-'devor·commiml~ 
respeito ao preço l!os transportes, ó Igual· cal' ao Sona1o que, inbro ns nl\eraçõo,s· pt•o·, 

· mente dc1·~r nosso dar 11 cabotagem na- polias, não hn i•Jtoh•o .. accordo ~gr parto. d~s 
·c·cional uma sltu~ão, siniio supador, pelo membros daGomlnislao·do PJhch.': Al opl· ·' 
·.monos igual dquclla que pcrmitlimoJ 11 na· niõol são diror;NntJ.J, · · •' ·.• · <<J~ · 
· vagação estrangeira, rJuc lho vao faZ31' con· ·,tsslm, rolativamonto ao vot~ · sóor!liô, lia 
currencia, membros da Mesa. que jillg~m''dove·r ic'man· 
· Assim considerando o assumpto, 11 do pa· tor a actual dilposiçiio··do' 'Roglmoaio, o 

-·recer a Commissiio de Finanças quo so deve outros na quo entendem que: dere:,,sJr olla 
prover ao mesmo tompJ os ln\3reslll8 ac· eliminada. - ·., .,. 
tualmento dosharmoniZ'ldus das duas classes, Asiim pensa a minoria da Comm!Siiio, ' 

... para o. que oll'orcoa ao Son·1do a soJuin•e ontro a qual cs~ou ru, is·.o é, sJu do opinião 
emenda addit!va 11 propJsiçiio da.Cama1•a : quo devo sor oxpurgath do lwglmonto a dli· 
' Depois do art. 1• accrcsconto·so1 poslçãn do cscJ•ulinio secreto. 

· r · • • · · · . · No~\c, cJmJ nos domai8: •UBSUIÍlp',os. qu J 
. :. , Ai't. 2.• Ficam isentos os naviJs na.,lnna;ai, .razJm pli•tc 1tas mudiftcaçõoa, prop·Jshs pela 

.. a vela. ou a vapJr, do . tud:J.S c quaosquor Commlssiio do Policia, olla;, · como sempre, 
, dispodçõol l'ogulllmoutaros, . hxas, cmolu· ucahrtl. 11 de!ibcraçf\o do Soo .do,. · ... , 

. ,montas o obrigações qllJ não sajam actual· · 1'~mbom con<t:i da~ p1·-~ostas Mt:1~ poli\ 
, ~.;ente_ tlpplioados ou imp~sbs a•Js navios Commlssiio'do Policia, uma moJiftoa~iio !'ela· 
.. ostr~ngelro6. •' · · · tivam3nt1 ao votó do Vlcc·l'res~dei!'to'do Se· 
. Ptll'llgrapbo unlco. No&l.:l.s bençõJS niio 1 bstit i · 1 1 

, ftcam. oomprohondidas· •s .. v"''"rias, 'lUC oon· na• o o ~eus su. . u os: ~uan,, o,. na. P,I'Oi • 
u '"w lloncla. · · "· · .·· · '' 

·. tlnua••iio 11 ser,li!ihs, mls gratul~·umont.o. o lt~gimontJ aclu 11 o~tah31o'có,'íivldimto· 
. Sala das CommlSBõos, ·.18 do agosto <lo monto, uma inoongruoncla, porque;-·ruqial!lo 
1903; · 1•' liciano l'imna, presidente; Jla. quo priva o Vico·l>ros~diuho;'· o~ercon•lo 11 
miro Bm·cellos, l'~la\oi'.-.ltrm·o Maclmdo,- prosidoncla ou seus subNtltutos, do votar 011 
Justo • CIIO/'IIIonf.-Sigismuno/o Gonçalue•,- vota~ão symbJl!ca·, entretanto pormltto qu~ 

, . .J.. Joaqlfim de 8011:11. -Vicente .l/achado, o f~çlm na votação por dou I -tor~~l :ou po~ 
. ,,c~momoadas sobre phospbor"s cm~doira; o oscrutlnio soo:•ot~. ' · · 
... que .aprosontarll. nu. dilcus:liio,- Boncdiclo Nonbum dos mo:Dbr.Js da ·Mela faZ'.Oabohl 
. ·Leite, com tU emendas const:intos do par~cor d~ssa dispoalção; entendemos, porém, .q~o o 
.. e tondent,es u. molhoJ•ar as condiçõol da na· Roglmilllto devo sor altor.ldo, ilo modo quo 

. vagação nacional cm fa.co da est1·~ngolra, o 'não .hl.ltl excepção; ·ou ftca voda.:IO'II qu~l·tllor 
· attendondo ás procarias olr.iumst.anolai o n membro. d!1'Mos1;,quo'o&Jr,a: '11' pro3ldencltt, · 

-que ncmnlmoato se acha ·o tr.tnsportc nJ tomar pu•til na. voni)M, quor s.lCi'Otll,· que i' 
.· )lttoral. d!~ ptl_z, causando . sorlos cmbal'aços pDi' ·dous · .t~roos ·; liu ontiio·. os • bonra~o.i 

· , .. 11 pr,oducçu~ o M clmmol'clo, vo:o pela p1•a. sennioras ostllbolocqm 3 di~pJllQiio d~ qno o 
.. peslçiio, ont3ntlondo. ontrat:lnto qno dovom vlco-prílli•lonto ou sml substlti!IOS p?l!am 
·,os \lOtlm•cs pnbllcos f,L~ijr t1illo qn11ntl dollAl tomn1• parto.om tmh~ RB'voiAÇiios,.' 

. . " .......... . 
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.. ,., Julgv tambJm do meu .dovor communioar 
· •.aoseno.1o.quo.:· trat~ndo·sJ de assumpto que 

diz relpcito.dir.•ctamonto 11 ~irccção _do.! tra· 
... , bllbos desta Caso., ·01 ton•l'u a Comuu.,ao do 

_, Pulléil que nã' con.vll'i•l faz~t· altm•açõ~s e 
,:.modlftcaçõo$no ll.egtmento, som P•:~v;amontJ 

oonsultll' o. crltorlo. 11 expcr.onctl o sa~o
doria da Ulu; .1'0 Pl'elidJntu dJ SonwlJ, que 

. foi ouvido. e, collaboro1t na ot'glnizaç;1o da 
.," .. l'of.irm:\'reglmontal, .. _ , 
,.· .• , .. Eram estas M expltcaçuos.quo.tulguel no· 
.. : .. ce.l!lo.rio !t':lzor .ao eonhoclmonto·da Scno.•lo. 

, . O. 8r. J); de Ue11donç.l. 8o
··brlnho- (·)Sr. Pt'OSidonto, acabm do 
. -116r.li~o n:~ Mesa um pat'OJor dl Com.n!~sio 

.: '· 4o, .lnsr.r.ucÇiio.Publico., do quo r:tQO parto, 
., .a, _rcspott).~da prJpaslção da Camlr,\ dos 
, · ,Ooputados,,_quo ct'OO. uma 2• époc~ do cxa-

,, .,maa:do_propllraht•ios, · . . 
· . . .Como é do praxo. os~3 pu. •'Oco r s:rá amo.

.. riliií publicado no Diario r/o COIIfJI:e.•.•o e os 
Srs.: Senadores, rle.sto modo, lerão occ~-

.. . sião.do lol·o. . . . 
· · Assitn sondo, pl'Qo 11 V. ~;~. con!ul o o 
.• Sonad•l sobro si concedo dlspcn:ro. dn. distri· 

·. bulciio cm avulso d) t•ol'ot•ilo p.trocer, afim 
• :.. dJ ILUO figure na ot•Jcm d 1 tlia da proxima 
, : iles.~o a proposição da Co.maro. doJ Depu-

V ao se p:occdor :l ch~mat!a par;t. a vo· 
tar;ã?· no'mioal, dovenJo ro;p;ndel'-sim-os 
Srs. quo approvat•o·n o oJto c Mo os quo vo• 
tar~m cm sentido contrario. , 

Pt·ocele·sc á eham1dn. o.rolpondom .<m, 
Isto é ap?rJv~1il1 o oetJ o~ Srs. Costa Azo
vo•lo, Justo Chormont,Mlnool Bat•o.ta, GJmes 
dr. C.tstro, BolfJI't YioiM, Noguelt·~ ParJn!l• 
gu~. N Jguelt•.l Accloiy, .Jo·1klm Catunàa, 
~'orreira Chaves, Gam-. e MJllo, Almeida 
Ba1•ret~. Alvo.t•o M.trhai '· Rosa.e Silva, Her· · 
culano Bandeira, Manocl Duarte, B. do·Men· 
donca Sobrinho, Olympio de. Campos, Mar· 
tinha Garéez, Coalho e Campos, Arthur Rios, 
Virgillo Damo.zio, Jlonrique Coutinho, Laura 
Sodrd; Vaz de Mel!J, Buono Br~nliio, Lopes 
ChI VOS, Fran~isco Glyccrio, Ali'rJdo -Eilis, 
Urblno de Gouvêa, Jo11uim de Souza, ll.o· 
drigubs Jardim, Joaquim Murtinho, Me:ello, 
A Azorodo, VlcentJ Machado, Alberto G.on· 
ç1lves, Guotnvo Richard, Felippe Scbinidt, 
Julio Frota, ll.amiro Barcellos . e Pinheiro 
Machado (41); o -u<To-o Sr. Pires Fcrrd1•a • 

o sr. Pre•l.clente-Poi o.ppro~ado 
o veto porA I votos cJnit'l\ I e, J•Or conse
guinte, .rojoiiad& a t•esolu;ão, o quo .se vo.e . 
communlcar ao Podot• ~;xocuti voo il. C&mwa 
do• Deputlldos • 

. . ;hdo~ ~- qttJ.ol\o .se refore. . . · 
: :" 'Consultado,• o Sanado cJn~oJo a dls- O Sr. VIcente Mncllncio-Pcco -

~nsl. n. palavra pelo. ol'lem. 
. ' ' ' . . ' 

,;: 

. ~v . . OtiDtm DO DI.\ O Sr. Prealden.te-Tdm a p1laVI'II 
o nobre Sonadot•. · 

:; ;' VllTO. uo··t•RESIDENT& DA llEPVIILlCA A' RESu· 0 81•, Vicente 1.\lachado (pela . . 
_.,,-,,,_ ·J,VÇÃO·'DO COSORESSJ NACIONAl., ltEJ.A.TlVA OJ'dcm)-Sr; Pro;idcnto, quaolo V. Ex. liD· .. 

,.. A' !1.\TIUCUJ,.\ III·: A'STJSIO ~IEDBIROS DA nunciou a VO~O.Çii•l du U'lo, OU perguntei Si O' .. 
Rtr.I'A .. : .. · · que so ia votlr e.-a a prJposioiio ou o ueto. · .. · 

.,. : V. Ex., ap~zsr dn. mitiha pergunta; sub· · 
· · ' · · · · · · · · mettJu a votos o velo o niío :t proposição, o· 

·. ·:•·: J~tltr:I'OÍII.tliFCUSSÍÍ~ ltnioa, com O par~cor CU obedionto t1 dot•rminação·da ~[OSO., Votei_ 
·; IÍivti't'livel. d:J. Commissão de ln;lruo<~'io Pu· poJo ••elo, N>pondendo si111, · .... 
· 'blioa, ó u:!lri do Presltlento d.1 Repub!ica 11 M 1s, a. voto.çii.o, St•. Presidente, do via sar • · . 

.. . rcNoluçiio do Congresso Naciunal <jiiO concede sobre a lll'JPOli~iio. A Constltuiç.'io e o ttogi· . ·: . 
. · .pilrmlss:io :1'Ani1nio ~le.lolres da Silvn, ox· monto assim o .dotot•minam. · · ·· :· 

:·· · alumno 'nlalrloul:tll' n 1. 1• serlJ do cursJ 1~1 i 0 quo diz o § s• do at''· 37 da eonstl· ... 
·:. ·:mo;!ico da.F:1<ml~ildo da Capital 11cdoM nu tulção: .-. ... .,. 
· ·. ·anno do· 1'8:!5~ pa·a navamonto 'matrlcn· 

· lar·s~_lnlppJndchoo da pt·~stação Je qu·•l ptOI' c DJvolviJJ o ~r~joct.J 11 Cnmara !itloil· 
· oumo prop1ratorlo. , . dot·~. _!lhi sa suj nta ·11. :t· uma di:lcussiio o il. 

:, . . · , voto.oao nominal, con;t•loranJo-so apr.rovado 
. ''· . :Ninguem pedtodo a p~bvt.l, onoJrra-so a. si obtlvo1•· <ll.nl to ws dos sutrrag ·;s · pt'B· 

. discussão,. :· : · · ·· · · santos~• · " · 
· ':.·•i :j).lilr, · Preál'dente- Na r<lrmo. da . O ll.~gimonto ~otor!_lllna a mas ma cousa·. · 

·,. ·constilniQiiD· a· votação tl nómin·1l, coa~ldo· C1•cio <(UO V· E! n~o levari\ 11 mal estas .,-: 
• ·, ;• . .-rando·R3 approv11•la 11 ,l·~sotuoão si obtiver slm~lod pon~oraç9os • 

. :,: ... dou~ tnt•r,.Js .dos sull'mgtas pro;o~tes. 
!~:.:i-' ·-·--'--

: • "C·H~~Í~, c)J;cnl'jjt'l f ~o ~(li 1:h·l t 1 · JlHI•l nra1lol'. 
Ge~·~do. V. ll · , · 

·· .. _,., .~ ... .,. ... 

_O Si•, Pt•eal<lento-Pilt'foiilmonto; 
V. Ex. tomtoJarazilo. NocasJ~oqno1lovln 
sw rolado ~1',\ a'ln'opostojo, · · 

70 
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554 ANNAF.S DO SENADO 

·Mas, v. Ex. nOCo negarll. quo o veto, no . O l!it•. Pre~Õilolente -.Estanlo osgo· 
caso, oqulvalo a propos:çiio. . tad:t a matoi'JIL dn ordom do dia, darei a 

palnva·a·aos Srs, Sonadoro~, quo 11 quoh•am . . · Demais con't!l d11. ordom do' dia do ho,iP, t d d' t (P ) · 
hontem orgllnizada, a discussão unlco elo vdto paraassump ·0 0 oxpn 100 0 • aH,a, 

···do St•. Prosidont.o da ltopuhllca, o uãu d:t Ninguum pJtlindo a pllavra, vou lovnntaa• 
proposir,iio, a.sossão, dosignaJlilo para oa~dnm do dia da 
.. Vozt~a.:....o a•osultndo ~-o molsmo. sossão sogninte: · · · . 

3• dlseussiio illl Jll'oposiçíio·dll Cama1•a dos 
O sn·. RAMIRO llARCt·:r.r.os-Aqui · ~ompro Doputatlos 11 , HO, do !Oil:l, concodondo ·11-So· 

so vota1•am vdtos, ciodado Opw.-at•ia S •. José, om Oui'O Proto, o 
, ·· · a Sn. Ar.m~nToGo~çAJ.n~s-Pr·.lticamorito uso do pa•opt•lol nnclonnl, onde l'unccionou a 
··, 

1 
• c!. a mo•ma cousa. Pologacia. Fiscal; . . . 

. O Sn, PnEsiOÚim-Eott•nlltnlo, o itom•ado :1• cliscussão da prap:Jsiçlio d11 Cnri1ara elos 
. . .Senador. tom mziio quanto ao CjUO diz a Con· nopulaclos n. 12D, tlü JOO:l, nntili'!Zilndo o · 

Htlt.niçiio, · · Prosldeoto da ltepubiic:t n abrir no.Mini~· 
tm•io das Rolnçõe.i llxtorioro• o oa·~dl.to os~o· 
cial do IOfi:OOIJ.~, ouro, para o· mesmo. fim do 

. PRETESÇÃO D~: POliP!I,!O DANTAS ll,WJLI,,\R quo foi autot•ir.ad~ polo doot•CIO Q, 071, ,dO 
100:!; . 

· · Entra om discussão uniclt o p:!rocor n · 171, 2•. discussão ela proposioão da Cama r a elos 
110 1903, d11 Commlssiio do Marinha o Qu.trm, Do pu !:Idos 11 , 1:10, ·do I\IO:l, nutor;zando o 

:, op'nnnolo que 110ja indolorlcb a pot.içiio om Prosidonto drL Ropuhlica a abt•ir 110 Mini&-
. qoto Po~]!pilio Danl:ts Rncollru•, 2' catloto SoU'· torio 11;1 Industria, Vinçiio o Gb :·n.q Publicas .o 

, , gonto aJudanc.o grnclundo, pod1 ~nm ponsao. credito oxlraor,Hnario dn i>J:-1:0-1:1$~00 pa,l'l!. · 
. · .. occori'CI' ás doapo~ns com o on.ilolo ola.Jo.s-

. O Sr. l~I"CIÕ!lllente-Pot• or1ulvoco, trada Jo FOI'J'o do S. Francisco Xrtvioz• .. ao 
roi. dot.orminrulo quo 07.0!1!10 parto da ordom. Commot•clo. lnéot•porada. . ILdmlnistraliva- . 
do di11 tio liojo os lo par oco:•, porque, por monto ti. Esll•ada. do .. Forro Conll'lll .do Bra.• · · 
despacho da Mesa, c"nslanto da potição do zil . . • · . • ·, · .· · 
rcquoranto, mandou-se quo o J•oquoz•imonto ~. da'.scus•·ao da proposHio da· Cam~r~-~Í~s . · 
fosso ás Commlssõrs do Marinha e Guorra o ' 
do Finanças; ontPotanto, a commi8São do Deputados n. 33, do 1903,' autot•ilan•lo' o 
FI - d · ·- 1 t' · t Prosidonte da Republica a· abrir.ao .Minls· nanoas nno ou Sllll opanaao z•u a avnmon o lorio da Ftlzondtí o cradlto óxtl•nordloiarlo .do ao-t'lliiiCrimonto. · · . . • 

84:755$170, cm oxocução do son~moa· paaqa,o 
· · . Do conlilrmitlaúo com as pr11xos os ta bole· om julgado om ravoa• do .capltao .19•~ .l•'or-: 
"llida', vou rotirltl·O da tliscnssiio nfim do rolm dos Santos; 

:. · ·ir á Commlsüo do Fln~oas, om cumprimento 
.. ao despacho da Mosa, 3~ dlscussã:o· da proposição 4a Cama1•a dos 

· ·lloputados n. 119, do· 1903, autorizando o 

. VIÍTO no PREFEIN J.. RF.SOLUÇÃO no CONSEr.rJO 
. l!VNIOIPAL, REI,ATIVA A VANTAOENS A EX• 

PROFF.SSORES 

Pros:donto da Republica a abrir ao Mlnis
tcrlo da Guorra .. o credito do• 823:000$; ;sitp• · 
plomontar iL conslgoaçll:o S2'-1'ransporto do 
tropas-da rubrlcallí'-Matei!Jal-do art. W 
da lo! n. \!57, do 30 de 1lozom bro do 1902 ; 

. Eo~ra c'm discussão unl"a· com o \1arooor . ·a· dlscussilo da p~oposlçiio da camaril!los 
. t'llvoravol ela_ Com missão do Const tuiçiio, Doputildos n. 1 i5, do 1903, .relevando .. 110 
.Poderes c Daplomacla,o vdto do. Profo!to do ox:Ooptttado pelo Dlstricto·. Fooicrat·. JosG 

..... Pistc•icto Fodot•al li. resolução do Con .!C lho Augusto Vlnlmo~ a, Jll'OScriPQiiO o;n q!JC ,ln· 
· · ·. Municipal quo mnn .a al1 nat• nos ex-profos· corJ'OI'Ilm os seus subsidias, de. li· do agosto 
. · · · soros elas oscol~s do 2" grdo, tlosignntlos para r1 25 do sotom'bl'o do 1803 ; · · 

· t•ógóa•om turmas do ensino noJ•maloprofls· 
· sional, ns vantagens consignadas no ut•t, I' 
.da lo1 n, 467, do 1897. 

· · Nloguom pedindo a ·pllavra, tincorra-so' a 
discussão. . · . 
:Posto a votos, cl npprovnd~ o vt!to, · 

. · · A rosoiuçi'io vno. ~O.' dovolvlola ao Prc· 
· fui to. 

2' discus>ilo da pt•oposl~io · úa Cumam tios 
Doput:1d"s n. 15'J, do 1991, croaodJ umaRo· 
gunda ~p.oa dO·OXJIIUOS .ilc pt•OpU!'IItol'ÍOS,; 

~· . ·~ ' . 
Lovanta-so a·sosslio·i(lltor.l d~ tardo., .. 

.. ,,· 
... ·,,· 

'•' '•' 

.• 
' . . ·· .. 
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SESSÃO EM 30 .DF. SETF.MRRO DF. 1003 

. · 90• SESSÃO Ell 30 llE SETEIIORQ DE 1003 

Pretidcnr.ia dn Sr·, J, Catundu (/' ,\'cc•·olario) . . " 

Ouvido sobro o caso o ~Íinfstro da Guorr~' :. · 
infol'mou osto <tua o b:1chnr•of Nabuco Noiv~· 
nomeado anditot• do guort•a do I" dlstt•lcto :· 
militar om junho do 10110, gozou om 1901 de· 
oito mozos 1io llconçl o j1L olrtove no nnno._ · 

A' mola hor·a depois d' molo dia, al!l'o-so cor•r•oni.e sete mozcs par·:1 t.ratm· 1!P sons ln- > 

n scssiio n ']IW eoncorronr oH SrA. Sonn,for•cs t~t·nsscs, Informa alndtl quo nfio consta tor 
Pinhoh•o M:1chndo, ,J, Catnnd:1, Alborto r;on· sido o !ln sujeito nltirnamonto a inspocçiio ' 
r:alvrs, Honrl<j!IO Coutinho, Co~ltL .Azovo1in, do saudo 0 opina poln oxi~oncin desta for- · 
Justo Chol'mont, Mnnocl nar•a!a, Gomes do malldado, qrir reputa inllisponsnvol 11. con· 
·Castl'O, .DolfoJ't. Vlolrn, Bonod!cto Ll!lto, cessão da !lconor1 aos funccionlll'lls sujollos 
Pires· l•'cri'Oil'tl, · Noguoir•a .Ptlran:Lgwl, No· no·MinHtcrio da Gum•t•tt, sojnm o!itLS conco· 
guelra Accio!y, João Cordolro,Gam11 o Mollo, didas pu!o Goçorno, nos termos d!L loglslaçllo 
AI molda Barreto, Rosa c Silva, llcrculano doo aa. roge, sejam pol' autori~iLção especiaL: 
llnndoira, 11. <icMoudonça Sobrinho, O!ympio 
·l, . . A ti 1'1 V' 'li D ' R ° CongroJ~o. · . · . .. . ampo.i, t• 111r , os, rrgr o amaz10, uy Não vnc d" encontro 11 msa odgoucla.a . · 
Bni•bosa, Clo!o Nunes, S!quc!ra Lima, Tho· proposição, tal como· se acha fol'mul~a. : 
·mnz Delphlno, Vaz do Mali o, Buenu Brandão, Como 80 vê do seus tormcs, 11 licença 11110 11 . 

'Follcinno 'Ponna, Lopes Chaves, Alft•odo conccdld~ pelo congresso. Esto apenas auto-·. 
El!ls, Urb:~no do Gouvlla, JonrJu!m do Souza, r!?.a 0 Governo a conccdol·a 0 nada so oppilo ... 
Ro1h•!guos J~rdlm, • Jta<julm Mul'tlnho, A· a que ollo, antes do fuzol-o, mando submet· 

. Azerodo;,Vlconto Macha~o, Oust.avo Richai'd, ccr 0 auditor alnspocç!o do saudo, si aS:!im . 
Jlollppo Schm!dt, Hol'ci!io Luz, .Tu !lo Frota o julgar convcn!entG. o quo a prop sição ro~·t.;ll 
ltamh•o Dnrcollos (42) pormlttir 0 gozo da licença dnr11nte um anno• 
.. ·Deixam (lo éompt1recor éom causa pa!•ti· com o ordenado ; niio alter:~ do fôrma alguma., .. 

- ·crpndn ·os S1•s. Nilo Peçanh:1, Constantino o modo 1lo concoJol-a. O GJvorno, no uso da' 
· NcJ•r; Jonatha; Pedrosa, Pno~ ·do Carvalho, autor!zação, procederá a tal respeito cJmo · 
· Alv11ro Mondas; Fm·.·oira Chaves; .Jns~ Bm·- jul~ 1r melhor. A Commlss.'io ~.portanto; do· 
uiúdo;'Podro. Velho, Alvaro Muchado, Si .'pnro~OI' quo soja a pt•oposição appJ•ovada pelo 
g!smundo·oonQIIivcs, Mnnool Du:n•t.o, Marli· Sonndo: · . . • · 
nho ClnJ•coz, Cno!ho o Cnmpos, Martins Tor- · Sala das Comm!dSÕ3<, .29 do sotombr!l do~ 
l'es; L&UI'O Sodré, OaJ•ata IUboh•o, Francisco 1003;-Fcliciano Pem1a, prositlonto.-Den~- · 
·Giycm·io,.Motollo o.llrazilio da Luz (10), rliclo Lcilo, re!alor.-, Ramirn narcc/lo.<,-v,,-_, 
· B'lida; poJta Óm d!;cussib o som dob.tlo conte Muclwdo.-J, Joaquim ele Sou:a.-,Ju•lo 

·~pprovadn. ~~ n~h da sossiio anterior·, . Chcrmoni.-Alvaro Jllaclwclo. 

·>o llla;, ~·· lllect•eta a• lo (muindo de 
i') dcclat•a que niio ha ~rpcdionto. 

·'o· 8;·, ·;l. Secretario (seruinrlo de 
2.0)Jú· o. vão· a imprimir, pa1•a onh•ar na 
or•dom.dos trabJihos, os soguinlos · 

l'AIUWF,I\F.S · 

N; 18.'\ ,:.. 1903 

A'· Commiss[o do Flm1nças do Sonndo. foi 
pl'oaon to 11 ·Jlropos!çiio. da camar:l dos 0Jpu
tn~os n •. st ,.deste anno, quo an.toJ•lza o i'ro· 
s!donto ·d11 [topubl!ca ·11. conceder um anuo 
do licon\•11, com oJ•donatlo, no IJauhnrol Jos~ 
Nahnc~ Nolm;.andllot•. do gJtorJ•a 1lo I" dis· 
!!•leio mllitnr;·· p:11'a tratamento do s:Liulo, 
011'10 .fho COO\'!Jr, · 

PROPOSIÇÃO DA. CAMA R.\ UOS D~PUT,\POS,N, 8!, 
DI: IQ03, A QUm st: 'REI-'11111~ O l'AD.F.CP.Il 

· SUI'Ro\, 

O Consrosso Nac!ooal ros~l.vo: . 
Artigo unlco. F!CIH Prcsidimte da 

hl!ca auto!•lzndo a concodet• um 
licença, com oJ•dcnado, ao bacharol ,u·., '"'"'" 
buco Nolva,aulitor do ;;-uorJ'tl do i• 
mHtal', para tJ•ahmcnto .do saudo 
convier; J•ovogndns as d!spos!çilo~ 
trario. · 

.Camal'll dus Doputrltlos, 14 ·do agosto do. · 
1903.-fo'. de Ptlilltl o. 1/uimar.rc.•,.Prosidcn:· 
te. -MmwJI tio ,llcttctw UuiJiitU'<7<.•, i" Scoro; 
tar;o,-7'/wmu: l'umpou l'inlo.,tcciulv, 2•_So: 
CI'OÍill'i•l, , .. · 

Roquoronrlo o.ls:1 liconcn no Congresso, N. !Sü-1003 
apresentou o rnlbJ•ido baeha1•ol atto.Ur\t!o do 
um moJ!co do Par11, niOr•mando soll'r•or oito O alforos do oxordto Paullno Julio de 
do 11ortito snb·al(lllltl do f'órma rlunmatlca, ·Almeida Ntu•o l'OIJnorou ao Congrcsso,Nac!o· 
quo o impossibilita dr vlvül' nos cllm•ts hn- 0111 ll<umr,a pol' deus nonos, com ·os venci~· ... 
mldcs, lllt'utos, lLllm ,to Ir 1l &nJ•op:l oxocutat• o · · 

·, .. 
• ·~·::..~.·~-~·: ...... ;'. :~.:~;,.:,~·.:; .:• :< . ..::: ;: ·:..;.::.::.:~·:.·.;· .';' ·'~ :.:..~:: ~·. :·;;:~· . ' .. 
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A~NAEB. llO SENADO 

apparolho do sua lnvenQiío par11 locomoç[? lico.oça, com vencimentos, a? aifO!'lÍ~ ~~~~fino 
aeroa pol' meio do tu.o.•, dunon:in~do «Vol .. ttl Juho do Almold:l Nuro, p1ra 1r á Eu10pa 
Bartholomou do Gusmão.. . construir o c~p~t·lm~tl_!ar, tt ~ua cu;t11, o ap-

. Ouvido sobra csb Pl'tltonçlto o Mioisl.ol'io parelho dosULiovonç~o, tlonominado -Lo-
. dtl Guorm, manífoJtal'olm-so contl'a o1f.1, opi· comoção aot•oa por mo10 do az.~s. . _ 
nanlo pela lnoxnquibllidadc do invento, 11 Al't. 2.' RovoJgam·so ns tltspostçues om 
J•SocQao da·Oirocçiío Goral tio Engenharia, cJnll'lll'io. . 

. 11 3• SocQão do Estado MnioJl', o cho!'ü desta camam 1los Deputados, l7 ·do ago>to do 
ropartlç1io o o Minlslot•lo da Guerra. 100.1 -Ji!'ancisco de Pa11/a O. Guinwil'e.o,Pz•a· 
·O chefe da Dll•ccciio Gemi do Engenharia, sitlento -J!anoet do ,!lenca•· Guimm·,re.•, I' Se·' 

·general Carlos Eugenio, oplnlndo tambom cret~1·i~.-l'l1oma: Pompc11 l'into ;lccioly, 
pob fn,·iabilldado do pl'OjootJ nas condiQões 2' see1·otarlo. 
em que 11ctu •imJoto se ,,ct1a, pensa, ontro-
hnto,quc ollo não moroc~ repulsa definitiva, N. 187 - 1903 
o o Dr. Manool Porolra Reis,. om par.tcer Em mons1gam do agJsto do llnno corroo· 
que o pt•otendonto oxbi!Jo, doclaJ•a que o ln· to 0 sr. Pt•asiúonto d 1 ltopubltca solicitou 
vento ~merecedor do nttonção. do' Con"t'CSSJ Nacional 11 abortm•a tlo um· 

'). . CaJ!Iara dos Dopu!ad~s._ ntto1!1lon•lo} crodi\o0sclpplcmJnt-lr do. 4~:912.$'íSO,. .u.o v o·' 
sohcllliQllO, votou a pt•oposiçao n. 87, do •. o tudo soh a rJIJriaa-'i•·ahflcaçil'o·add•c•onal a 
ao no, autorizando 11 concess~o ill llcença carteiros, o te., da vigonteloi do orçamento,· 
podida, mas com a doclaracão do SOI' a via· para occorror 11 dcspoza consoquonto dJ do· 
gem·folh ll cusll do impotJ•anlo o d~ sor croto lO''ísla.tivo n. soa, do 5 ile novembro 
dada. a llconQl caso não hllja incJnventcnto do l902" p31o qnll sa reduziu de 15 a lO 
p"ar~ o SOI'Vi;o militM•, . _ . annos o'tampa do ~ot•viQo exigido no art,-315 
· Com · estas l'ostrtcçõos, a Comm1ssao do 1to Regulamont·J dos Corroias da, Ropuúllca, . .. 

~liJ.ançaa do Sonatlo não se oppila <I prop afim do que os cartoir~s comocom. apm•co-
BJçao. · uor a gra.tlficlçiio l!(ldicJOnal do 10 "/ ... 

Dolla não Multai•,\ augmento do dopoza, A pt•opJsiç[o n. 131. <lo i903, da.Cnma1'a. 
pol~, o omcial farll 11 vtag31n á sua custa, o dos Doputndos, ora SIJ,ioHa .11 1LpreciaQão. da. 
oontlnuar<l li porcabor 01 sou1 ''oncimentos Commissiiodo FlnanQas do Senado, tra~a <lo, 

· lntcg:.·aos, c.;so a llconoa lho SQ):l nog.1:la, autori1.·1r 0 Poder flxecutivo a. 11'-1r1t•' o rafo i 
convindo pondot•ar qne a ausc~cia dollo nad~ t•ido credito supplomon c~1·, p tra poder sol' 
alterartl sob1•o C>ta.ponto do vtsta, porqu.1nto dovldt~manto aumpl'id:~ a citada.· loi ~· ~06, . 

. · o.numoro do3 offlc111os excedo no do qn,lflro do anno pasJ ,1{o. J.:xamlna.ntlc·a. o. 11 Vt;t~ 
. ordln~rl~. _ da exposição do ~!iniltro da VhQiio.~ a COJ!l· 
· Po1• outrJ lado, naJ tondo a. viagem do missão do pilt'oco:r que a pr•oposlQiío SOJ:I 

·. manolra algum,, cat•aotol: olllcJal: qualquçt• adortda. . ·· · · · · · · 
. fracasso Jlara o In1·.ento nao podora. rolltlctzr s 0 Son~d~ res'Jlvor po<• ~ssa. lilrma., os 

sobro ol poderes publicas. . cr~ditos autm•iza~ns na Pl'osonto sossao logl'· 
• Finalm3nto,no que enton~~ p~oprtam~n_to Jar.lm passaríia a. snr: · 

cem 11. coo Yonloncla do SOI'Vlço, 11. propos!Qao Pnp•l Out•o 
deixa lntolramo·ntJ livro 11.. ailml~ist:·aoã·J, 33 li:xtraor.!i-. . . . · · 
fazendo dopondor 11 omoJsaao du. ltconQa do n~rlo• B.8G9:fl55:;;015 8:400$000' 

· juizo do Governo a tal r~spelto, 15 s'u p pi~: 
Nestas condíQ<lcs, ontol!,dO a Gommlssiio do monlal'cs .. 4.836:63~$1fi0 · 45:000$000. 

FlnanQM que a prop~siçao pódo sm· ~ceei ta . 4 EipOcfa~s.. 200:000)1!00 1·.200:000.~000 
polo Sonatlo. ----- --·---

Sala. dag Commlssüos, 20 do sotombro do TÓtd .. ; 11.90~:288$475 1.253:400.~000 
·1~03.-~cliciu~>o Ponna, ~residonto.-Dane.- Sal-. daS comm(ssóJs, 2~ dÍl sotombl'O do 
.d•clo /,,.!e, rol•tor.-Ram~t·~ Bm·cell~s.-v,. l903, .- Ft~liciano l'cnna, prJSI~onto, - Vi• 
COIIIC Mticlt<lflo,-J, JDllq111111 <lo Souza,- cento .1/achar!a, relator.- Ralluto.Ba•·cvllo.•. 
Ju~lo Cho•·nw111.-.lluaro Machado. _ Alom·o Machmlo, - Ju>to C/•mno111. 

J, Joaquim de Sou:a, -.. · B. cne.IIic.la .. l.cilc •. · .PROPOSIÇÃO D~ 0,\MI.R,\ D3l DEI'UTAOO~, N, 87, 
. ." Plll J9ll:l, 'A QllE SR Rl:I'Eillll d 1'.\RECE!I PROPOSIÇÃO, DA· CA!f,\RA P~J DEPUTADOS, 

HUPRA• N. 13·1, DE IUOJ, .\QUE sr. RRPEal~ O PA·· 

O Congr,Jsso Nacional. relo! ve : , 
. Art. 1.• Fica. o PrOJldonto <la Uopnbilol 
a.ntorlzado, cnsa niio hajllnconvon_ion!o pa.t•a 
o s~rvlco mllitat', n oon~Oilor tlons nnno.>s tlo 

. ··' ,' ;··" 

llEORR SUPI\ol.· 

O Congresso Naoion~.ll'osol v o : · ' ., 
Al't. ·1. ~ Fica o Pz•osidanto da Rcpúblicll 

autol'lz:vio 11 a~rh• no MlnistOl•io da Jndus· 
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tria, 'viação o Ob1•as ·Publicas o erudito de 
40:012.S5:JO, supplemontar á rnbl'ic:l- Gra
tificilçiio addicwnal a carteiros-da verba :1• 
-'-'Coi'roios -do art: 21 da lei n. 057, de 
:JO"do dczombJ•o do HJO). 

Art. 2." Jtovogam·so as disposições cm 
contrario. · · 

Camara dos Doputa•lus, 21 do sctombi'O do 
1003, .- Ji,. de Pt~ulu O. Uuimm·<1e1, Prcsi· 
dcn(O.-·Jfwwcl de A/cnccw Guillial'tTcs, I' SJ· 
crctario, - 1'/wmaz l'owpc11 Pinto Accio/y, 
211_ .Seci'otario. 

34 Extrnor· 
tlinarios,. 

Pnpol 

8. 060·: oss.so 15 

Ouro 

8:400$000 

.. 

15 Supplo· 
montares 

4 l'spa· 
ciacs .... 

Pnpol Out•o 

'4,8:J0:63:l$400 45:000$000 

200:0C0$000 I ,200:0~0.~00() 

13.106:2888•1i5 1.253:400$000 

Sala. das Commis;;õcs, 29 do setembro do 
190:J.-Jol:liciano Pcnna, presidente,-'-Vice1110 
Jllucltado,I'clator .-llamii'O Barca/los, -J,Joa• 
quiln de Sou:a.- .Tu.<tD Clccl'monl.-Al~a>'O 
Mt~clwdo,-/Jeiicdicto Leito, ' 
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iiN lHES 00 sl!N A llo 

PROPOSIÇÃO DA CAMA.RA ·DOS ll~PUTADOS, OXll'UOl'dinario, O, Olll oll!cfo n, 131, do 2-1 dO 
N. 137, DE 1003, A QU~ SI; ltEFERE OPA· julho do.~to nano, podiu inloi'muçÕOS ao Sr, 
nEcr.n sUPRA Minlsti•o, quo as dou om oUiclo n. 3, do 21 do 

agosto do anno corronto. 
O Congresso Nacionalrosolvo : 
Artigo unico, Fica o Prcshlento da Repu· 

, blimt autorizado a concedo!' ao "onductor do 
trem do 1• classo da gstt•ada de FOI'I'O Con tt•al 
do Brazilllonto ,Jostl da Silva, um anoo do 

. licença, com ordenado, para tratu do sua 
·saudo ondo lho convio r; revogadas as dispo
_siçõcs um contraJ•io. 

Camam doa Doputldos, ~1 tio sotomut•o 
do 1003.- P. da Pau/a O. Guiu~tm1cs, Pro;i
tlont.c.-Mw10cl da Alcnca•· GuinumTcs, I" So· 

·crotarlo.- 'f"omru l'umput< Pinto Accioly, 
· 2u Sucrottu•lo. 

N. IDO- 100:1 

A' Commissiio do Finança; foi prosonto 11 
'propo8lçi'io n. !39, dosto anno, da Camara 
·dos Dopntados, autorizando o Presidente da 
Ropubliea a abrir ao Ministcrio da Industria, 
Viação o Obt•ns Publicas o crolito oxtraor· 

'dlonrlo do 170:400.~ para p1gamcnto, no 
·presunto oxcrciclo, da garantia do juros 
concodid11 á Compa[Jilic Auxitiai!·c da• Ult~mi>IS 

·de Fer riu llrd•il, polo decreto n. 3.184, do 31 
tle dozombro do 1898. . 

. J~sso credito foi podido por mensagem do 
.23 do junho dosto anno, o, na Justificação do 
. podido, ap;·osontada ao Sr. Prosidonto d11 

· Republica., diz o Sr. Ministro da Viação o 
soguinto_: 

• Sr. Prosidonto da Republica- Entro a; 
·linhas forreas sujeitas no ruglmon da gamn
_tia do juros acha-soa do S. Gabriela S. Se
bastião, que liga as Estradas do Fot·ro do 
Porto Alogro a Urug~ayana e Rio Grande a 

__ . Bagd, no Jo:stado du Rio Gr11ndo do Sul, o da 
. qual ti cossionat•ia a Compc<[Jniu ,Iuxiliair.: 
, iic.o; Clwmins do Fcr me Brt!sil. 

Pola construcção do refm•ido ti'ocho gosa 
a companhia citada. da garantia do jm•os do 
6 11 au anuo durante 30 annos,. calculada 
sobro o capital do 2.090:000~, conJbJ•mo o 

'disposto na clausula XX do dcoroto n, 3.18·1, 
. do 31 do dezembro do !SOB. Ntl I'Ot'ba 8• do 
· art. 21 da vlgonto Jol orçamonta.t•ia não Joi 
· incluidiL a consignação •1uo !UJ•ia du occot'I'IIt' 

· · uo plgamouto no actual oxorciclo, toi'Ollndo· 
. so preciso solicitai' do Congresso Nacional a 
concessão. do um credito oxtt•,ll'dlnarlo do 
179:400$, importanclada garantia ao porioJo 
rorerido, poJo quo, submetto o assumpto 11 
vossa aprocluçiio, afim do sor rololvldo como 
julgardes mais acertado. • 

Não jul~ou, pordm, a Commiss[o tio ÚI'<,,n· 
monto d:t Citmni•a dos DoJlutatlos CJUO bom 
justificada ostivusso 11 .\Dliclta~ão tio m·odlto 

.. '- .... ··~ .: " 

Decorro, diz o- St•. Ministro, somolhanto 
pagamento das clausul.ls XIX o XX. do do· 
ci·cton. 3.18-J, do 31 do dozombro do 1898, 
quo autoi•lzou o contracto com aquolla com· 
p~nhia para a const1•ucç;1o do,profongamonto 
d11 gsti•ada do l•'orro do Pm•to Alogm a Uru· 
guayana, no trecho indlca•lo do S. Sebastião 
ti S. GitlJrlol,o da omissão qno so do·J do con· 
signaçiio para. fui paga.monto uo corronto 
oxoi·cicio, na VUI'ua 8•, 11rt. 21, da Joi da ot•· 
ç:1monto vigonto,quoj!L nas antorioros figm•a, 
o ospucificadamonto na verba s•, :u•t, 17, d11 
loi n. sa-l, do 30do tlozombro do 1001. 

A g1trantia d do li% sobro o capital do 
2.!lllll:000.$000. . 

PoJo quo vem exposto, pensa a Cnuuuis~iiu 
tle Finanr;as !lo Senado qtiC a. proposl\·iio dovu 
sor adnptn.da. . · 

Si olla mot•ccor- a approvação tio Sonauu, 
os creditas autot•izados uostu anno passat•ão 
a soros seguintes: 

35. g x traor
dina· 
rios .... 

15. Sup p 1 O• 
monta-
l'CS,,.,, 

~1. gspo~iaos . 

Popel OU!'O .• 

8.2_40:055$015 8:-100$000 

·'· 
4.836:633$460 ·15:000.~001) 
200:000$000 l,200:000$õóO 

------- ------
Total .••• 13.285:688$475 1.253:400$000 

Sala das Commissõcs, 29 de setembro do 
1003.- Feliciano i'C>IIIa, pi•osidonto.-Vi· 
cente Jllacllado, relator ,-'-namiro Barca/tos, 
-l. Joaquim de Sou:a,-,l/vm·d' Macltado,-
Bencdicto Leite. · 

PROPOSIÇkO DA CA!IAUA DOS "·DEPUTADOS, 
N, 139, DE 1003, A C/ UE SE UEI'EUE O P AltE· 
CEU SUPRA. . 

O Coogrosso Nacionalrosolvo:. 
Art. I.• Jllc:t o Pt•osidunto da Uopubllca 

autorizado a abrit• ao Mlnl~tot•lo_ da Indus· 
tJ•la, Viação. c Obrai Publicas o credito Ol· 
tmordinal'io do 179:·100$, par•a ·;.ttondm• ao 
paga.munGu, nn pl'osonto u.~ol'olclo, diL gm•an· 
tia do ,IIII'Oi concotllda :\ !Jumpal}nie .tu,,;. 
li«ÍI'C de• Chami11s da Fel' ar• /JrJSil pulo !ln· 
ct•oto n. 3. 181, do 31 !lo dozombt•o do 1898. 

Art. 2.• Revogam-sJ as disposições cm 
contt'lli'io. . . _ . 

CainarJ dos Deputados, 21 do sotombt•o do 
1003.-F. da l'aul" O. Uuimartlas, Prosl· 
tlonto:-Manuol dtJ Aloucar Ouimart7e:;, lo So
crot u•io. -Tiwma: Pompeu Pinto ,1ccioly, ~~~ 
SOCl'Ot:u•io • 
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N. Wl - liJO:I 

A' Cummis;ão do Finanças tlo Sanado foi 
prosonto, para lntet•put• sou parecot•, uma 
potição do Dt•. Luiz Ct•nls, dit·octor do Obaor· 

· vatot•io Astronomico do Rio dJ Janeiro e 
.Jonto d:1 J~scola Militar dJ llt'azii, dirigida 
ao Congt•osso Nacional e solicitando mais 
tres mezos do licon•:a em prorogiLr,ão da quo 
om cujo goso so acha, Isto para tt•atar de 
sua snudo o com todos os vencimentos. 

Nlnguom podin.lo 11 pal•1vra., oncorl'a,se 
a discussão. 

Post:1 a votos, t\ app1•ovada a proposição, 
com a omonda adoptada. om 2• discussão. 

E' a proposição, iL~slm omond~ua,. adoptada 
o vao sn· dol'olvida áquolla Camara, indo 
antes á Cummissiío do Rodacç;io. · 

CRIWITO llSPllCIAL Pl·: !00:000.S000 

Vem it referida potir:i!o acampanhada do Entra em 3' discussão a proposição da 
atto<tado modico, ont fJ.UO se aU!rma que o C:unar11 dos Depu lados u. 126, do 1903, auto
peticlonario cuntini<U doente e impo.<.<iúililwlo rizanrlo o Presidente da. ltopublica a abrir ao 
rle l>·almlluw, II!To podendo aúsollllamcnlc Ministet•io du.s Relações Exteriores o ct•odito 
1'l1lf1:.<:11mi1· o tMSI'cicio dos seu..: caraos ttnl~s do especial de 100:000.~. otii'o, para o mesmo 
me: da aÚI'ilfitltll'o, fim do que foi autori1Jif!O pelo decreto 
· Apo?.at• <lo não constat• do attcstado qnnl a n. 077, do 100:3. . 
molosLltL que solfro o poticigm1rio, como <l Ninguom pedindo a palu.vt·a oncorn-so u. 
ns.un! em taes documentos, nao ~elm iL Com· discussão ' .' 
m1ssno dever recusar a autot•tdado desse • 
tlocumonto llt•mado por conhecido o acatado Posta votos, ri appt•oviuliL a pro~oslção; u, 
profis.iloual. s~ndo adoptada, vae S3r submotttda á sanc· 

O quo não pódo a Commissão ri conceder a çao presidencial. 
pt•orogação do licença, com todos os venci· 
m ~ntos, apozar do já ter sido nesses termos 
concedida a. anterior. 

Nost:~s condir;õos oJforoco a Commissão á 
considora~ão do Senado, esporando que tenha 
ii sua accoitação, o seguinte 

PROJECTO 

N. 28-1003 

o· Congresso Nacional resolvo: 

CRP.DITO EXTIIAORDINARIO oll 51·1:043$200 
PARA CUSTEIO DA ESTRAD.I. DE l•'El\110 B, 
FIIANCISCO XAVIER u 

Entra om 2• dlscussã~, com parecer llwo· 
ravol do Com missão do Finanças, o art. I• · 
da proposição da Camara dos Deputados 
n. !30, do 1903, 11utorizando o Presidente da 
Republica a abrit• ao Mlnlstorio da Industria, 
Viação o Obt•as Publicas o credito oxtraor
dinario rio 514:043$200, para occorJ·or ás dos· 
pozas com o custeio da EstJ'ILda de Forro S. 
Francisco Xavlot' iiO Commorcio, incorpot'll· 
d11 admlnlslrativamonto á Eslradil do Ferro 
Contrai do llrazil. 

Ai'tigo unico. I•'ioa o Podot• gxoc<ttll'o nu· 
torizado a pt•vt•ogar, cam o t•ospooiivo ardo· 
nado, o pulo pt•azn do tros mozos, a Jicon~a 
om cujo goso so acha. o Dr. Luiz Cruls, .. Ninguum podindo a palavt•a, 
.dh•octot• d•• Obsot•vu.torio Astronomico do Rio d' -. lSCUSSi10. -
do Jauolro o lontJ da Escola Militat• do Bt•a. · · 
~il; revogadas as disposições um contrario, Soguo-so om discussão, quo so encot·r~ soru ~-. 

deb~te, o at·t •. 2<> •. _ • .· 
Sala das Commlssõos, 20 do ·setembro do 

1003.- Feliciauo Pauua, presiuonto.- y;. Postos u votos, são succossivamonto ap
cenfe Macilarln, rolator.-/lamiro Bm·cc/los, pt•ovados os arti~os. . .. 
-J. Joaqaim de liou;a.-Ja.<lo Oltermonl.- ·li' a pt•oposição adoptada o pass:1 p:u•a 3• 
•Aiva•·o Madmdo.-Boncdicto Lcife. tliscussiio. 

ORDEM DO i:ll.\ 

USO DE PROPRIO NACIONAL 

Entra em 3•'discussão, com o ·substitutivo 
approvado om 2•, a proposição da Clllllam 
.dos .Dupulldos n. SG, do 1903, conco.,ondo 11 
SOoloJa,lo Oporat•IJL S .. IoM, om Ouro PI•oto, 
o uso do propi•Jo nacioual onde J'uucoiouou a 
DologtLCiit Fiscal; · 

' .. ' 

O Sr•. l<'ellelauo Peuuo. (pala o1·· 
<lllm) roquot• dispensa do lltlorslioio parilll 3·' 
tllscussão da proposl~ão. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. 

CREillTO EXTIIAORDINARIO l>ll 84:755$170 · 
PARAEX~OU<,'AO DE SE~'TEI\'ÇA };l{ FAVOR DE 
JOSfl FERREIRA Doa SANTOS 

Entl'a om 3• <liscuss:to a proposição do. c~~ 
mara. <los Deputados n. 3~, do 1003, autot·l· 

.. '. ~·.· 
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ztndo o Presidente da Rop:tb!ica 11 abrir. ao ou dtl do Polutns. não ÚIO JemlirJ bom qual,_ 
Mini~torio da Fazenda o c!'odilo extraot·Jina· dava noticia do quo o protcodonte á suhst!· 

· rio do 84:i55$170, cm execução do scntençl tuição do Dr. Jaymo Darcy, no C/ll'go quo 
passado omjuigado om fuvot• do capitiio .!os~ occupava, o!'a o Sr•. Dt•. Leonardo Macedunio 
Fm'rcira dos Santos. Fr•aneo o Souza. 

E' passivo! quo osso fdcto ti vosso inliuido' 
. O Sr•. ,Julio Fa•oto (·)- S!'. Pt•u nu mou ospirito para do terminai' essa suppo· 

.·. '- · · sldento, pedi a palavt•a simpieHmontJ para sição. · 
'' : : · uma doclaração. Quando ontrou esse pru· Em todo o c1so, faço do bom gra•lo a l'Oc'·i· 

1

., r·- ,locto om 2' discussão, o iliustre Senador poJo flcaçiio, 
; ';C.:.· ... faraná, roforindo·so ao pt•ocuradul' seccional Ni · di .• 1. , .'. ':':~.,.,· lia. Republica na11uoiio Estado, quo não ap· nlíuom ,!llats pe nuo a pa avra, encerra· 
· ;.· .'· · 'pollou da sentença do juiz, dociarou quo osso 80 a dtscussao. · 

1 : • J'unccionario dJ on ão o.·a actuaimonto ma·. Posta a votos, é l'••jeittlda a proposição. 
• ~:· glstrado. · · '' proposi~ão vao sm• duvolvidi ;L Camara 

·.· · .. ;j;:•. ·O Sn. VJCBNTCM.\CIIAUo-Pat•ucmHtW i:Jto. dos l!uputadus. 
0 SH. JJ:J.LO ~'llO'I'A-. • • llO. J~stado dJ ltiu CIU;UJ'I'U IJil :i:l3:11111)$'sul'l'L~MCN'l'AH .\ n:IWA 

Orando do sul. Na occasião nouiwm do nós 15' 00 .llt'J'. Iii CJA l.Bl ~. iJ5i, m: 100~ 
Jllido "(lrotostar pol'quo durante os CJUatl'O 

-. mezos CJ,UO aqui o;t~mos tal movi~~nto podia Entr~ em 3• diicussito a proposição da 
ter havtdo na mag\;tratt!L'a. do J,u~ Orando camara elos Deputados n. 110, de 1003, auto· 
d~ Sul, som que iltsio tiVc:somo.i IDfOJ•ma· rizando o Presidenta da Republica :tabrirao 

. ~·ucs.. , . . , ,. Ministorio cll Guort·~ o m:odito do 323:000$, 
i': :;.:· . HoJO, potém, om VJSI:t ú~ dcclataç:to supplomontar á con;I~nw;ao 3~·-Trausporto. 
_, ·' ; .. .;,:- formai do illuat.t•o Deputado Sr. Germano do tropas-da rubr·ica 15"- Matorial-do 

/ .. :: llalllllochor, om drscurso pronuncl~d~ hontom. art. w d 1 Jol n. 057 de 30 do setembro do 
, · ... , ' na Camara doa Deputados, posso mtormal' ao 190, ' 

... Senado que a informação quo o honraio Se· •• 
.>: nadar teve não foi exacta. Nioguem pedindo a palavra, oncorra-so a 

'·:· ·.,~.. · Esso moço é slmplesmooto advogado no discussão. · 

~
~ : .. _·,.';~· .; fóro do Rio Orando do Sul, não pCI·tonoo á 

roagMratút•a elo E.:itado. 
·,. :· Nala mlis tenho a ditor. 

~~1 r O. Sr. Vicente Muchatlo (')
Real monto, St•, Presidente, o Sr, Doputado 

., · Germano Hasslochot•, illustre ropresJntanto 
, • do Estado do Rio Oundo do Sul, já havia 

', .. · ''··,• . declarado na Camwa quo tinba havido 
' :· ;,: , .. f'cqulvoco •la minha parto, quando affit•mol 
: :'· , ,·~"! ·que o Sr. Dt•. Leonardo Mac~Jonio Franco o 
':.~ >·' · Sou1.a era membro da magistr·atura do Rio 
I., . , 

.. 
\;' ;., 
",<, :. ,. ., ,. 

•\' ·.~ . 

. . 
' '·· 

.: .... 

·· .. 

Orando do Sul. 
Disso, é vol'dado, que aquollo bacharel 

occupava um Jogar na magistratura ou om 
qualquer outro sm•viço publico. 

A' vista, porém; da doclara~ão formal do 
iliustro DoputaJ!o, o agora corroborada pela 
declaração do honrado Sanador poio Rio 
Grande do Sul, estou fót•a do duvida do que 
cllo não ó magistrado naquciio Estado ; ,; 
advogado o fliho do p!•osidcnto do Supremo 
Tribunal do Justiç~ do Rio Or~ndo do Sul ; 
essa afilt•moção é a quo cu fiz positiva. 

Et•a multo simples um equivoco, o Iom· 
bro-mo ponfoitamento que, quando do volta 
do Rio dtl Prat~. pasSIIva pelo Rio Orando. do 
Sul, nm dos jornncs lia cidJulo do Rio Grande, 

Posta a votos, ó approvada a proposição; 
o, sondo adoptada, vao sct• submcttidtt ti. 
sanc~ão prosidoncit1l. 

RJ;LEVA(•:\o JJA l'R~SUIUI'í'ÃO 1;11 1-'AVOII DO 
EX• DEPUTADO JOSÚ AU<IUSTO YINIIAES 

J•:nti•a em 3• 'discus~ão; com omend·.•, app:o· 
vada em 2•, a propoilção da Camara dos 
Deputados n. 115, do 1003, ro!ovando ao 
ox-Doput·1do poJo Districto Fcdo!•al .José Au
gusto VinhaoR a pt•es~l'lpção om que incor· 
l'oJ•am os sou~ subs!dios, do li du agosto a 
25 do sot~mbt•o do 1893, 

Ninguom pcdlnlo a p1l ovra, oncm·•·a·so a 
discussão. ' 

Posta a votos, é appr~vatla ã JH'OP~~ição 
com a o monda. em oscrut.inio soc1oto, por 25 
votos contra JG, 

to:' a proposição, assim omondada, ado· 
ptada, o vao ser devolvida áquoila Camlrll, 
indo antes á Commissão do Redacção. 

EXAMES DE PREI'ARATORIOS 

IMra om 2• cllacnssiio,. cJm o parecer. ra: 
vorM·oJ da Commlss1io do Instrucção Publl~l, 
o at•t. i" da proposição da caroara dos oqpu• 
taúos n. '150, do IU03, auto\•izando·O.: 'Clo· 

.· .. ·., .... 

• [ 

: 

1 •. 
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·vc~~o a. conceder,. no CJI'r,Jntc a uno, nmn. 
-~o·•unda epoca do cxamos :~os 03tu,Jantcs do 
proparatorios. · "' 

Ninguom pedindo a. pn.la. ·n·1~, oncot'l\t.·_s~ a 
·discu~são. 

Segtto·se om disou;Jão, I!UO sJ oncorl'·~ sem 
dl}iJlLtc, o a.rt. 2'. . .. 

Postos a votos, siio suc1cs;i vamon te app!·o· 
v ado.;; os ll..l'tigo3 ~ 

Jo:' a proposição adoptaJa o p:tsS.l para ::' 
JiscuS>ão. 

O 81•, ""' t'\.zeretlo (pela Oi'r/em) O· 
<]uer dispon~ll do interoticio pa:·.t a 3• discns· 
;ão· da proposição. 

Consultado, o Senado concode a dispensa. 

O Sr. PreHi<lente.,.. E>tando o;go· 
:~ada a mato1•ia da ordem do dia, darei a p.t• 
,Javm aos Srs, Son.tdOJ•Cs qtic a· queiram para 
assump\o d? expelion)o. (Pmt,w.) · 

Ninguom pedindo 11 pala,•;a, vou levantar 
a seMão, designando para ordem. do dia d:t 
.-sessão scguin to: 

:l" úiscussão d~ proposidio tl~ c~mar.t dos 
Deputados n. 130, do 1903, autori?.antlo o 
Prosidonto rl~ Republic~ ~ abrir ao )Jinis· 
tct•io d" lnduslria, Via~iio e Obras Publicas 
o ct•edito oxt1•aordina1'io do 514:043.~00, pn~•a 
oOCcorrer ás despezas com o cusioio · da 1\s· 
trada do Fet•t•o do s. Francisco Xavi'Jl' 
<1.0 Commercio, incorporad~ administrativa
mon.io :t Estmda do Ferró Contrai do Bt·azil; 

3" discussão da pt•oposlção u·.1 Cam<lra dos 
Deput~dos n. 150, dolD03, ct•cando uma so
.gunda cpoca do exames do pt•oparatorios ; 

2• discussão da pt•opJsi~ão tla G.>marn dos 
Deputados n. 117, do lDO:l, autorizando o 
Pt•esidente dll Republica n croat• o !'~guiar, 
·sem onus pal•a os coft•es publicas, uma Clixa 
boneflconto na Bl'igada Policial dosla Ca
pital; 

3' discussão da pt•<Jposlcão da Cam lt':t dos 
Deputados u. 102, do 1003, concedendo :l So· 
cioúado Protectora da lnfauch1 Desvalida, 
da FoJ•inloza, no Esbdo do Coal'ó., pat'.l mu.· 
·nutencüo das suas aulas o dos rospJctivos 
<Jtn·sos, o uso do prupri3 nacional quo serviu 
·OUÜ'Ol'lL dO depoSitO do· artigos iJe]I!COS ; 

:l" tlis~nssiio ·!la pt•oposiçiío da Cama!' a dos 
Doput:Ldos 11. 107, do IOO:J, mandando conti· 
mtal' a fazm· ·gratuitamonlo a impt·es>iio da 
J!vrisla, do Club do Engenharia, ntt lm]ll'onsa 
Nacional; ' ' 

:l' disausslio da proposiçiLo da Camara dos 
Dopntailos n; .108, de !903, 'mandando con· 
tiuuat• a fazer gt•alnitamontti a illlPl'o.,slio da 

:::ount!o Y, lJ 

R~.·d.~ta, dn Suciodn.do do ~IodlclrH\ o Ch•ur .. 
gin.-. na. Irnp!•on~a Nacionnl. i 

3·• rlisau;sfco da pt·oposlção tl:L Camat·n. dos 
Deputn•lus n. llG, <ic l!JO.l, autOriz:tndo o 
P!'tlôideute da Repui,Jica a contar, para os 
olfoitos da apo;ontadoria, o tempo cm <Jue" 
conso:•ndot' do gabinete do op3raçõcs o ap" 
parcl!Jus dn Faculdade de ~lcilicina do "!Uo 
do Janeiro, Joaquim c\ll'os Carnêiro, sot'l'ill 
no exorcito ; 

,2a !li.-;cuss[u Ua p1'oposif;ã.o da Ca.mat•a. dus 
Do pu tados n. I, de JDO:J, elemndo a .:?$ 
dia1•ios :t pon;ão o soldo quo p01·~e1Je o 1• ca· 
tlutc roJ\JI'tnl!Ju, cum lwnt•a; de aifot'oJS do 
exercito, Oroziml,o Cario; Cort'êiL do Lemo;; 

2• di;cuclsiio da Pl'Opo;içãn dl!. Camara dos 
Deputado; n. · 21, de IDO~. auto1·izl\nda o 
Pl'Osidenlo d:t ltepublica a abt•h• ao ~!inis· 
t3J'iO da lndumia, Vil!ç'io o Obra; Publicas 
o ct•ldi;o extraordinat·io de 2~:98:3$840, p:w:c 
pagamento de vencimentos de aposentadoria 
am·idos ao en~onhoiro Emilio OdciJt•tJkõ, 
como ciJOJiJ de distJ·icto da Repat·tiçfio Geral 
dos Teleg-mphos. 

Ler:Ln•a-.;ea se>são á I hora da tardo. 

Ü}' SESSÃO E~!) DE OVTUIII\0 DE 1003 

P,·csidcncift do;; SJ' . .; .. f.Caru,,tla (I" Secretario) 
All!el'to r_:onçalt't.lS (2° Sec1·dario) 

·A' moiJ. bom dcpoi.; do moio·di<L abre·se a 
se5s:io <t que couoort•om os S!'s. Senadores: 
Pinheiro ~!achado, .1. Catunda, Alimt•to Gon· 
Qalve;, Hum•iquo Cominho, Costa Azevedo, 
JtJsto Citet•tnont, Manoel Barata, Gomos Je 
Castro, Bolfort Vieira, BenJdicto Lnito,Pires 
Ferroil'ít, Nogouoira Pa1•anngmt1 No~uoira 
Accioly, .!oito Cot·doh•o, Fot·roira Chit.ves, 
Gama o ~lollo, Almeida Barl'oto, Al\•aro 
~lncltado, Roo:~ o Silva, lleraulano Bandolm, 
Sigismundo GonpiYes, ~!anue! Dua:•to, B. 
do )Jouthmça Sobrinho, Olympio Campos, 
Martinho Gltt·c,•z, Coelho o Campos, At•thtu• 
Rios, Vit•:;ilio Damllzio, Ruy Bat•bos~. Cloto 
Nuuos, Siqueira Lima, ~lartius Torres, 
Lauro SOtit•tl, Tiloumz Dolfino, Vaz do ~lollo, 
Bueno Brandão, Feliciano Ponita, Lopol 
Cilavc>, .ilf,·odo Ellis, U1•hano do .Gouvtia, 
JoLLrJttim úo Souza, !lodriguea Jat'ditu, Mo· 
lollo, A.Azorodo, Viconto ••lacha1o, Gusl~\'u 
Richard, . Fclippe Soltimldt, Hút'Cilio Lttz, 
Jullo l'rot~ o Ramiro Barcolloa (50). 
. Deixam do comp:n•ecer com causa pat•ti· 

cipada os St•s, Nilo Pe\•anha, Con.itautiuo 
Nory, .lou:Lthns Pod:•os:t, Pao; do C:tlW<Llho, 
All•arJ .ll•Jndos, .lo.<tl BCI'nllt\lo, Podt•o Velho, 
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Francisco Glycm•io, .Joaquim )!III'tinho o 
Brazilio da Luz. i 10,1 

E' lida, posta om discussii<J 1.· .wm dehato 
approvaUa a a.ctn. da scssliJJ anterio~·. 

O Sa•. ;!.!:o Seca•etn.r•.io t 8~·:L·iltdo 
de i') dá conta tio scguin 1.0 

EXPEfJJE"TI': 

Requot•imcnto.<: 

Monteiro, procurador gm•nl da Rcpublica.
Ar"hiYO·ôO um do car!a um dos autogra· 
phos o communique·sc ú Camnl'a dos Depu
tados, romottoodo·sc·lhc os outros. 

Um do Ministurio da Fazonila, Jc f!S do 
mez findo, lt•ansmittindo u: mensagem com 
'j"e o Sr. Pl'C.;Jdento d:t Rcpuillica ro .ti\uc 
r ou< rios antogr.1plws da l'csoluç[o tlo Con· 
gt·cs.~o Naciunn.l, que sanccionou, rclovnnd.o 
ao ox·Dopntado .!oito do Siqnoii'<b C:wal· 
cnnti :L Jli'•lSeripr:ão pari\ rocehimento de 
subsídios COI'I'esponclontos ao pei'ioilo docor
I'lUO do !8 do dozombi·o de 1$01 a 20 do J•
DOÍI'ú do 1892.-Archire·so um dos :illtogra· 
phus o communi~uo·so '' Cnma.l'<\ dos DOJlU· 
tados, Pemot&ondo-sc. l!In o our.ro, 

Du SI'. Sonu.dor .Jo~e Bc:!'n:tl\to. pot· seu 
pl'Octmti10i\ o Son:ulot• Fcn•t•cir<l. Chn.rus, em 
que, allogando pm·.<istirom Oi 8CUS ino"m· 
modos <lo ~aurlü, solicita a indiSJlL•usarol 
Jiconça p:LI'a nüo comp:Ll'OCOI' uo Senado du- Tros rlo Ministorlo da lnrlustl'ia, Viação c 
r:tnto assos~üo.<da actutl Jli'OI'ogação. -A' Obms Publicas, do 30 do scLtJmbro ultimo, 
Commi.l.liTo do Constituição, Podci't·i e !Jiplo· tmnsmittiodo as mcnsagons com que o 
macia; Sp. Prosidooto da Republica restituo rlous de 

cnda um dos autog.·aphos da·> rosJluçõos do 
DJ S!'. Son:ultll' Pacs do Clli'\'all!o, J'OI' iCU c.tngl'CóSO Nacional, quo sanccionou, rola ti· 

procumrlor .Jo1to Hos:.nnah do Oli>oii•a, om ns 1t abertura Jos ci·oditos oxti•aor·dinni•ios 
que, allog11n.lo porsi;til'em os ruoti,·us que o de 7:263$874, p~ra roalizui' 0 pagamento a 
tlotormin u·nm a solicitar licença pai'" roti· AI·thur Bulia, funccionu.!'io da Repai•tição 
mr-so p:u·:L lüra do Brazil dumntc a sossfto Geral dnsTolographos,tlcnncimontosquo lho 
logL;latiY~ tlo<te anno, pr lo proroga(·ão da ;fio iloYi•.los, 0 do !üG: !4l.S755 para a~tendcL' 
mesma. licença. dm•anto o tü111po da no\·a a.o pugamonto' dtl. gn.rantio. uo juros dd G ~~ 
)Jroro~açiio d~ soss:to.- A' Commi<>'1o de sobro 0 capital do !.500:000,S, concQ(!Ida (, 
Constitui~iio, Poderes c Diplomacia ; Companhia Engenho ContriLl do QIIIS<tlmã, 
Tolo~I''Imma do Sr. Senador Con.;taniino sendo HI :•lfl4$3·10 pum 0 oxorclcio do !DJ2 c 

l'icry, oxpodiilo ilo Cc:Lrà, om ::r:• tlomoz lin.lo 84:6ii$415 pura o corrente exm•cicio, atú O 
commurncanJo c . .;taJ' cm Yial!em p:w:t tornar do dezomhro, quando cess:~ a rlit·~ garaut.in.; 
Jml'to no; tmb:dlws lo:;blatiyos.-lntoimdo; o á coneossüo do um ar. no rlo liconç~. colll 

Um otnci•l do ~linistei•io da .1usti9a o l\'c· ordenntlo, ao tolographism do 4• classe da 
;:ocios Int•rl'itJI'J.;, do 20 de sotombi'u uUimo, Ropai·ti~ão Gora! dos Telographos .Juão Ba
J•emotr.omlo :L mens·Ú(OIU com que o Sr. PI·O· ptism Cotrim.-ArchiYe·se UI! I de c:ula unt 
sidcnto tl:l Republica, commnnicando qno 'dos :LUtog'l'nphos o communique soá Cam~ra 
mandou publica!', pl'lo doci'cto n. 1.059, dos Deputados, romettondo·sc-lho us outi•os. 
dos ta data, a resolnçiiu do Congi•es.;o tine! o· 
mi, pl'Ol'u~anr\o novnmonto a actual so.<siío 
lc~islatir:L at·l o di" 1 de no,·ombJ•o do 
corrente anno, ro.;;tituc dons dos autogl'a
pbos a~ mosm:L resolnoiio. -.\I•chire-so um 
dos anr.o~r:Lphos o comruuniquc·so :l Camara 
dos Deputados, l'õmcttendo·10·Ilro o outro; 

O l!h•. 4' Secretario (sc,·oindo d~ 
::?') lê o (ica sobJ•e a mesa, par.L ser ,lisoutido 
na ;oss[o seguinte, do pois du Jillblicado no 
Dim·io do CoHg1·esso, o seguinte 

PAl\ECt:n 

N. 102-1901 

Redtrcç11o {11W{ r/o ]irojecto do Su1wrlo, SHUsti
tativo dt! p1·oposiç110 da Camm·a doa Depu
tado.<, ii, 82, tl~ 1902, que auloi·iza o Podet 
E"cculivo a concedei' o·ofoi'iiW 110 posto de 
Ja tcnonft\ com a,,· 'l'aHtngoHs legaas, ao 
tu toHento l1onoral'io (la m·maclr., plHfl'Jlla• 
ceutico cm commi.'ls!To, Antonio Cam/ido d1.t 

~ilva Pimciilcl 

TI•os do me~mo Mini;tci•io, o da mesma 
du.ta, tt·;~ns!nir,tindo ns- mcn~agL'Us com quo o 
SL•. PI•oslilont1 da Ropub!ic:1 restitue dous 
do c~da um dos autographos das I'esolti· 
çêíos do Congresso Nn.ciona!, qno sanccionott, 
l'clativas : :\ abortni'a dos CI'orHms sup· 
plemontnres do 10:GOJ$q:lt :\ rubr!CIL 2i 
do m·t. 2' dn loi n. !l5i, do lfJ02, sendo 
2:4õ0$lll0 p:ll'u dospczas com exames do 
pruparntoi•ios, G: 154$8:\.t cem aulas sup· 
Jllomonturos no Externato, e ~:000~ com 
gi'atificuçõos ~ddicionaes no Intm•nnto ~ . 
o do 32:0110.~ ~ vorb:1 O> do mesmo ai'tlgo; . O Congross.1 Nacional resolvo: 
:i concessão do seis ruozos de licenl:a, com . Al'tigJ nnlno, Ao pharmacoutico pi'ntico 
todos o,j voneirnonlos, ao DI', Cario> Borges d •, al'marla l' t~no1to l10nora1'io Antonio 
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Candi,lo da Silva Pi monto! ser(, conccditla,: uma omonda complutando o sentido de.,se 
nas condições das. lois vigonto, q uand'' so ln· artigo. 
vali~at•, ãposontadol'itL corrc.<ponrlont.o á dos A pro;tosição d:L Camtu•a reconhece que 
funeciunarios da Contadoria dil Mnrinh '• qtte essa caixa de1·o sot· igual ú que o<isto no 
por sua catogoria to'm 11 gmduaçfw do posto no Corpo do llombeh·os, tanto que diz aqui 
du !• tononto. -li somolhanc11 da Caixa de Bem licencia do 

Sala das Commissões, 31J de sotcmbt·u de Cor1lo rio BumiJoil·us, crcada so•ttndo o de· 
creto lo~islatn·o.cJUC as.~im n. tiJ~•m,JU. 

1003.- r:u,lavo Riclw>'rl,-Gm>H< c :1/el/''· A minha o monda acct·esconta ontão as se· 
guintcs pahrras: o os sons fins serão o.' 
mesmos existentes no Corpo do Bomlwiros 
,w;ta Capital. 

ORDEM DO DiA 

CI:Ef>ll'l' I'XTHAORDJX,\RIO D~ 5!·1:043$~2Ó 
PAitA CL'~1'Eiü 1M. J·:STR.U'A JJI~ Flmf!ú S.\0 
FRA~CISCI 1 XA Y Ilm. 

Entra cm 3·~ discussão a proros1çao 1h~ 
COLmara doe Deputados, n. 130, d<' l[JO:·;, auto· 
l'iz .nlio o Prcsl,Ionto da Ropulillca a abri!· 
ao MinbtL'<'io da lndnstria, Via~fto o Ob1·as 
PulJlicas o c l' o di I o rxtt'!IOl'dinariv 1!0 
51·1 :Q-1:.~$'200 pa1·a uccot•rer :b: do:ipozn...; com o 
cus reio d:~ Estradn do Fct·ro do ~. FI·nndtiCO 
Xavier no Commercio, inco<•porada :11lminis· 
trativamon\o á EstJ•ada de Ferro Centrtll do 
Bm?.il. 

Ningnom poclindo a palavra, oncct•ra.so a 
discussiio. 

Postn. n votos, ú appt•ovada n. proposição; e, 
sondo adoptada, vac sol' snbmettiLlit !\ san· 
cç·ão prcsi,Joncial. 

EXA!IIJ;S JJE PfiEI'.\RAT/.Jfl.Iú:' 

1"' lida, appt•ovarla e posta ~onjunctamonte 
f.'~ 11isctt;;•ão a seguinte 

EllE:'iDA 

.\o ar•;, .2~ n.cc:l'IJ.::l~entJ~so i11 (t,1,:; 

.;. t -~üu~ !ln ... serão os mesmos da c:ti.~Loot•: 
r.o Cot·p~ de Bombeiros <lest:~ C11pital».-Pi· 
i"t'·: Fí.Ti'cil'll, 

Xin;!Hf'm mais pedirHLJ a palavl'a, cnco1,~ 
ra~se :~. 11iseu:;~ão. 

Scóuc .. w cnu di:;cu.,~rta, quo se oncCl'ra sem 
deb:>te, o :u•t. 3•. 

Posto a votos, é ttppr<lYado o nrt. i'. 
Posto a votos,~ appt•uvt~do o art. 2o sah·a 

~ em,,uJa do St•, Pit·es l'oneiaa. 
Posta a rotos, O approvadn n emonda. 
Posto a ruto;, é approvado o art. 3'. 
E' l propusição, assim emcntlada, adú· 

p r ~H!l e. p~1ssa pu.ra :~" discussfi.o. 
Entra cm 3• discussão a proposi,·iiú Lili p· . F . 

C. . 1 · o, t· d . r·o 1 JOO" , O u•e" et•t•eu·u. (pâa wdv;><) 
. am.tra ( u~, ;tm ~l o.'i, n. D ' ~o ,), etc· ·t·oquer úispo:1sa de iotõr::~tichl pa.ra a. 3(1 Jis· 
ando uma >e0 undll ~poca do ox.11110S de tll'e· ct·,·:to da prop .. 

10
c10 · pn.t•atorws. \ .. ;:, U::) 'J' • 

Ninguem podlado a palavra, encm·ra·~l} a 
!liscus>ão. 

Postn. a voto.~. é approvadn a proposiçilú : 
e, sendo adoptad:1, vao ser snbmotthlr, :t 
sance,ão pt•osidonoial. 

CAIXA llEXCF!CE~TE DA llll.JGADA POLJCI.\L 

Entra om 2• discussão, com o parocm• ÜIVO· 
mvel da Commissito do .Justiça o Legislação, 
o at•t. J• da propo,kão dOL Camarn dos Depu· 
tados, n. !li, do 1003, autorizando o Pt•esi
!lento da Republica 11 croar o rogulat•, som 
onus para os coft•cs publioos,unm caixa bono· 
tlconte na. Brigada Polictnl ilcstn. Capital. 

Ninguem pedin,lo a. pala vm, oncot•m·se a 
disom<siío. 

Soguo-so om discussüo o nt•t, 2•. 

Conmltado, o Sanado concedo 11 dispcma, 

USO De Pll.OPil.IO N.lC!OXAL 

Entra om 3• discnss:io, com o substitutivo 
n.pprorado n1n 2\ a proposição da Cn.rnnrn 
dos Deputa!los n. 102, do WO:l, conco.Loodo 
;t SocioJade P<·utocto<'tl da !Diilncin Desva.
lidu. da FortalCZil, no Esl.u..~o do Ceal'á, para 
manutoo~ão tlns suas tLulns o dos respectivos 
curso.;, o u~o do pt•opt·io ntclonnl que sm•viu 
outrur~ do depomo tio arti~os bollicos. 

Niuguom podlndo a palliVI'll, eneot'l'rl-SO a 
dis~usslio, 

Pusttt a votos, ,, appruvnda" pt·oposição ; 
e, sendo ~tdopt:tda, vao sm• subtnetti<b :< 
sancção pl'osidc•ncml. 

l\r.VIST.\ DO CLUB DE J:);GI:NliAil.l.\ 

O Sr. Pl.t·e• Ferl'oh•n- St•. Eutra om3• disensslo n proposiç~o dtt Cõt. 
Pt·e.~idonto; Jlo<ll a pnlnna ptra :~prcsontJil' 1!!:\ra dos JlJputa,los n. 107, de l9l3, miR. 
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d~ndo continnat' aso lltzo;• gt•atuitamonto a 
impressão da Rcvi.<ta, do Clnb de Engonlw.· 
rla, na lmpi'ODS:1 Nrtcional. 

O 1!1•·· Pia•esFea'1•eh•n-Sr. Prosi· 
dente, os rolo motos serviços q uo o C ln b do 
Engenharia tom prestado o o<tti' dia1•iamonte 
prest~ndo ao paiz t!otorminavam a Commis
~iio do Finanças a tcl·os om conta c um pouco 
mais do bonovolonci:l com a rluuta associação. 
Entendo quo se não lho doro negar o po· 
qucno :LUxilio qno ollo vem podir ao Scn:tdo, 
)!ara a impJ•ossiio de sna revista. . 

. Estou cm• Lo do qno u Sonarlo, r<lspcltando 
os intuitos da Commis;ão, dar:t o seu voto .rt 
fitVol' do Club de lln~onh:~ria, t~.nto ma1s 
quanto iL dcspoza quo ollu podo nao excedo 
t<tlvez de 2:000.$000 monsaes c na <tn n,. 
11is/11 são publicados tmb;L!hos (\UO hom•am iL 
scicncia bt•azileiJ•a o muito a recommcndam 
n:J extel'iOJ'. O Club do E•J;ronharia mereco 
auxilio; ello j:l o tem justi0c11do polos so~s 
scrriços o sorriço.> mais do uma yez sollct· 
tados pelos poderes publicas. 

Nin·gucm mais pedindo a paln..rra, encer· 
l'a·sc (Htiscussão. 

POSL:t a 1·otos, é appt•ovada a prpposição ; 
c, sendo adoptada, v ao ser submotwla >l .,an· 
cç1ío presidencial. 

Ttr:nln v.1 SncJEn.lllE DE MEIJICJ~A r. 
CIRURGIA 

Fntra em 3• discussão a proposiçiio da 
CruÚara dos Deputados n. 108, do 1903, 
mandando continuar a f~zct· gratuitamente 
a impressão da Redsta, da Sociedade do ~lo· 
J!icimt e Cit•ur~ia, na Imprensa Nacional. 
Nin~rucm pedindo a palavra, encot'l'a-se a 

uiscussiiu. 
Posta ~~ wl.os, ~ r;voitadtt a pi'Oposição 

e vao sol' devolvida águo!Ja C~mara. 

APOSg~TADORI,\ DE JOAQU!ll. ALnS 
C.\1\NW\0 

Eulra em 3' t!iscussão a pi'Oposição !la Ca· 
:mara. dos Deput:t!los n. !lU do 1903, auto
t•izando o Pt•csidcuto da Republica a contar, 
pa1•a os ell'oltos da aposontttdorin, o tempo 
em q uo o conservador do gabinete do opera· 
r,,iJes o apparolhos da Faculdade do Modiclnn 
do Rio do Janeiro, ,Joaquim Alvos Crtrncil•o, 
s,orviu no o:tercito. 

Ningnom pcrlindo a palrwrn, ouccrJ'il·Ho a 
discussão. 

Posta a vo~os, rí nppt•ovada ii p1•oposição 
cm e~cJ•utinio secreto, por :12 votos contra 
12 ; o. sondo adoptad:t, vao sox• suiJmcr.tirla ;l 
8anc1llo presidencial. 

I:LE\"AÇ;.o DE PENSÃO DI: OROUI!IlO CARLOS 
CORRJ:;A DI: LimOS 

Entra om2• t!iscussão, com o parecer favo
ravel da Commissão do M11rinha o Guerra o 
o subslitlltii'O oJforccido pela do Finanç11s, 
u r\1'/,igo unico da proposição da CumaJ'a 
dos Dop11tados n. I do Hl03, elevando a 2.~ 
di'.u·ios it pcnsito o soldo que percebo o I" 
cad1•io relot•mado, com honms do alferes do 
oxm•ci to, OJ•ozimbo, Carlos Corl'i}a t!c Lemos. 

<ilnguum pedindo u palavra, encerra-se a 
úi~eussü.o . 

Po.~to a yotos, O approvado om csorntinia 
sect•etu, por 3!1 votos contt•a dous, o sub;ti· 
tutivo. 

E' a proposição, assim emendada, adoptada 
o pitS!tt pal'a a 3• discussão. 

CnEDITO DE 22:9838840 PARA PAGAliE~TO DE 
Ellii.IO ODJ:OI\EKT 

Enn•:t em 2·' discussão, com o parccm• 
fa vora vol da Commissilo de Fin:wça~. o 
at•t. I' da pt•oposição da Camat·:~ !lo~ llojm· 
lados n. ~1. de 1003, autorizando o Prosi
ilontc da Republica a abrir ao Minisierio da. 
lndustrii~, Viação e Obras Publicas o crc· 
dito extraordina1·io do ~2:D83$840,par:~ paga· 
monto tio voucimontos de aposontariOI'ia do· 
l'itlos ao ongenhcit•o Emilio Odobrokt, como 
chefL' do districto d:t Repat•tiçiio Gm•al dos 
Tclegraphos. 

Ninguom po•llndo a palavr;t, oncet'l'a·so 11 
discussão, 

Segue-se em discussão, que S3 encerra som 
dobn.to, o ttl't. 21

\ 

Post·js 11 votos, são succossivamcnta ap· 
pt•ondos os at•ts. Jo e 2o, 

E' it Pl'opoliçiio adoptada o pas>n para 3• 
discussão. 

O !h·. P••esldente- Est:1ndo os
gotad:t 11 mataria da ordem do dia, t!•u•oi 
11 pala I'!' a aos Srs. Senadores que r•quoil•am 
paJ•a uslUmpto !lo oxpodicnto. (Puusu,J 
. Niugilom padiudo a palal'l'il, vou levan~ar 
u sessão, doslguanao pal'a or!lom do rlirt da 
sessão soguinto : 

3" rliscussiio da )ll'Oposição da Calllill'!L dos 
Depu lados n. I 17, do IU03, auloJ•iznnJo u Pt•o • 
si douto da Republica a croar e regula!', som 
onus para os col!·os puiJiicos, umil caixa 
bononconto na B1•igada Pol!oial desta Ca
pitrtl ; 

2·' discussão du. proposição tia Camt~J'il dos 
Dopur.ados n •. .J03, do IU03,. rwto1•izu.ndo o 
Prosir.!cnte d~ Rejlnblica n ~hr!t· o_croditu do 
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481$447, p:tra pagamento rias grati~cações 
devidas ao amanuense da Dir,ctoria Gorai 
de Est:tlistlca, ~Ianoel do Albuquerque Pot'·• 
tooarJ•oro ; 

2' discnss[o da JH'oposi•:fiu d:L C'amar:1 dos 
Deputados n. li•J, de 100::, autorizando o 
Presidente un.· Ropubl!ea o. concmler Eeis 
mozes rio licença, som voucimonte.i. ao juiz 
substir.nto-l'edor~l na soc~ão do Parrt, Dt·. J>o 
dt•o Poroira Chormunr. lluyol, om p:·o:·oga
ção daquo!la cm cujo goso so acha, para tm· 
ta:· Jo .,ua saU<lc; 

Discu:;sfio unico. do vdto <lu Prefeito do Dis· 
trio lo Federal li sesoluçftO do Consollw Muni
oipnl, roooohccondo <Is normalisr.as tliplo· 
matlas pelos regulmnontos do 1881 o lt·9:: 
o di!'oito às subvenções concedidas pelo o.r· 
ligo 12 do doc!'oto n. P8, do 2 do norcmbro 
do 1898 ; 

Diicussiio :mic11 do tJio do Prefeito tio Dis
tl'ieto Fedm•al á resolução Jo Conselho Muni· 
cijml, detormin:mdo quo a lei n. 508, <ÍC 31 
tio dezembro de 18~7. estahelcco direito c 
tom tothL forr;a olJt·igatot·ia. 

Lcvanitl·So a ses;üo a I hom c 15 minutos 
da tardo. 

1'1·csidcncia do 81· • .!. Cn!wula 

A' moia hol'a depois do meio dia abl'e-.<e a 
ses>ão a f)UO concorrem os St·s. Sonatlorcs 
,J. Catunda, Alberto Gonçalves, Honriquo 
Coutinho. Cosr.~ Azovodo, Justo Chermont, 
Gomos do Camo, Bonedicto Leito, Pires 
Fo:•reira, Nogueira Accioly, ,João Cordeiro, 
Ferreirn Chn ros, Gama o Mello, Ahncida 
J3o.rroto, Alva:•o Machado, I-Iorculano Ban
deira, Siglsmundo Gonçalves, Olympio Cam· 
pos. ~lartinho Gn!'coz, Coelho e c~mpos, 
At•tltm· !\los, Cloto Nunes, Siqueh•a Lima, 
Thomaz Dolflno, Vaz do ~Iello, Bnono B:•an
tliio, Lopes Chavos, Alft•odo Ellis, Ul'bauo do 
Gouv,'n, Joaquim do Souza, !lotlrignes Jar· 
tlim, Joaquim ~Iurtinho, Motollo, Vicente 
Machado, Gustavo Richard, Fclippe Schmidt, 
Julio Frota o llnmiro Barcollo> (3i), 

Deixam do comp:u•ocm• com causa parti· 
cipatla os Srs. Pioilch•o Machado, Nilo Po
çanha, Constantino Not•y, Jonathas Pcdt•osa, 
Paos tlo Carvalho, Manual B:tt•ata, JJolfot•t 
Vlcil'tt, Alrnro ~Iendos, Nogucit•n Pat•ann~utt, 
Jostl J3omnrdo, Podt•o Velho, Rosa o Silva, 
Mnuocl Dmll'to, ll. tlo ~lcntlonça Sobrinho, 
Ylrgilio Damnzio, Ruy Btu•bosn, M:u•tius To!'· 

t·cs, Lanro Sodrú, J3a:•ata RilJciro, Folicinno 
Pcnna, Fmucisco Gl,rcel'io, A. Aze:odo, Rra· 
zilio da Luz o llcrcilio Luz (2·1), 

11' !!tia, posta cm discu;são o 'om debato 
nppl'vvadn a acta da .~cssfio nntot•ior. 

O St•. :~r, Scct•etnrlo 1 (_çer~:inr!'-J rh· 
to;, 11il conta. do seguinte 

IIXPEDIE:-ITE 

Otllcio do St•. Scnadvr Pinl:ciro ~!aciH!<lu. 
do hoje, communicaodo que, por motiYo tlt· 
saudo, ú forçado :t retirar-se desta Ca?H'• I 
por al14uns dias, doixnnrlo por e,se mou ru 
tln comp:trccor ds soslues. - lntetrado, 

O S1•. ".to Seca•etn .-i o (m•vitulo rJ.· 
2') lê c ·ficam ,;oln·o a mo;u para sor(•m 
tliscutidos na sessiio seguinte, depois de puiJli· 
caJus no Dfw·io do Ccn!J''cno, os seguinte~ 

r.lnEt~P.ES 

~.10;.{- t0u3 

Rcdacç1To final do pl'ojccto do Se11ado $rrf,.-{:'· 
tut~'to da Jll'oposiÇITO da Camm·a dos Ih,.t 1• 

lados, 11, 102, de 1003, qua conccJ<: 1' 
Soci,dado i'J·otaclol'a da Jll{ancia Desvoli•la, 
dt! FGI'faleza, 110 E.~tado do Ceard, p rl't: 
mmwtençao da$ suas aldas c dos l't!;'}H'· 

Giit:os cw·sa~-, o uso do p!'Ojw:'o lJaci~11ttl 'J!It' 
scJ•viu olll/'0/'(f de deposito de m·trgCts l1u/· 
!te o~· 

O Coogmsso Nacimmlreso!vc : 
Are, 1.' l~ictt tran~forido ao Estado tio 

Ccat•;t. nos tct•mos U;L dispo:;ição con.sr.itu· 
cional, o dominio tlo pt•ctlio que, na cirlatlc tia 
Fot•taloza, sor1·iu pat'tL tleposito do nrti.~os 
hollico,. 

Arr .. 2.1) Rcvog:tm-so n,-; Uisposi~õcs cm 
COUll'Ul'ÍO. 

Sala das Commissõcs, 2 do oumbro tle 
Hl03.-Galillt a .llol/o,-Gtlslaoo Ricl•a»tl.
Mdt'llo. 

N. 19·1 - 1003 

Rc!lucçao fi,w1 tia emenrla do S:Hudo if 1:, :~~·· 
lHtitJa tia 1)/'0pos·:'çc7tJ da Gamam dos 1-•~.,·!···· 
lados, H. 80, diJ 1003, que concede li S·,, :·, .• 
ciacle OpCI'tu'ia diJ S. Jost!, cm Ow·o !':1'!· .• 
vt~ra manuft.'Hç~ro ela $Has a11la . .; v cu;·~;.·, 
i1so do Jll'OlJI'io twcioual omltJ (mtccil:.iJ •<! 

Delegacia Piscctl 

O Cougrcoso Nacional dec!•eta : 
A!'t. l." Fica t:•ansfol'ido ao domlni<J tlu 

V:sttldo tlo Minas Ger~e~ o predlo cm '1'11' 

,': ... 
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J'unccionou ~ Dologacht Fiscal, na cidade do 
Ouro Proto. 

Ai't. 2." RoYogn.m-so as disposições em 
contt•ario. 

Sn.l:t tias Com missões, 2 do outubro do 1003. 
-Gama" Jlcllo.-Gu.<tavo llichn>'d,-Jkle/Jo. 

N. !OS - 1903 

Rcdacçtio fi1wl da emenda do ."c,wdo (! fJi'O· 
]losiçtTo da C'amm·a d&.~ DepH!1~das,n. ll!J,dc 
1!103, fjlf!] 1·devrt ao cJ.~·Doputado pelo Dis
ll'iclo FíJdtJ;•at Josd Augusto t'inhaes t! pi' C· 
SCt'ÍpÇriO t1iit fJICd Í,ICD/'I'él'lllit úS SCtM .SUlJSÍ· 
dio ... tle 11 de auo.~to a 2:J de sdcmbl'o 
dei8D3 

«Ao art. 1.' ac~J·csconlll·oe : n.bl'indo-se 
l"~i\l'a i:·Ho o necossario Cl'erlitu. )) 

Sala J!:.ts Commissüos, 211o outubro tio 1003. 
-Gflma e .lltJ/lo. - r:lf.~ta.,o Ridl(li'd. - J!t:-
~t'l/o. . 

E' lld:t. post:t nm discns.sno t) .;r,m tl•::•rtio 
;~ppi·ov:t•b a J•cdncção fin:Ll do pl'O.iecl.o do 
Senad•J. ttib•ti;utiro !ln prop.•>i~~o d:t Ca
ma.J·u.·'dvs Dopntatlos, n • . ~:!, tlB 1902, qnc eu~ 
\Ol'IZ:t o Podei' 1\xec!ll.iVO n. concedt'r l'ClO!'lll:t 
no posto da 1° tonent,o, com n.s \'rt.ntagen~ ltl· 
:;aes. n.o t,mcnte hunol'nríu d:L arm:uln, ph:.tr· 
macoutico em commis~:'to .-\ntonio ('anilido 
ela Silva Pimenlel. 

O S•·· ;\.lf•·etlo fl.llls-Sr. Pt•e;i· 
dento, u que me tl'IIZ :i. ll'ibuna ll o r.rr visto 
em um jl)l'tJa! da manhã est:unpndo um li'· 
tigo 1lo SJ•, Dr. :\lfrcdo Guedes, dündo 'de sJ· 
tcmbt·o, P;~'dz, <~m que S. gx, con .est:1 uma. 
das nlllt•mativas que tlz <111ui nesto recinto 
qu:ua!u jlls~ltlquoi um l'Ol[tlel'ilnent•J, solici· 
tando do Guvt~J•no, p:11' intermüdio d:L ~rosa., 
cúpin,s do.~ cunl.!'netos ft!ito.S mJtl'ü as compa~ 
nhi"' do estrada Jc fort•o de 5. Pau! v o o 
lUOSill•J Governo. 

Sur [lrohcnden· mo, 81•. Pres!tlen te, :~língua· 
~cm ncrimoniosa, o ató corto ponto injustn, 
do S. Ex. o Si'. DI'. Alti•.,do Guedes, quo foi 
~!lnist.ro UI~ Agl'iCultum do Est:tiiO de S. Pau: 
lo duJ·ntHO o gu,•ot•no tio illustro pnuli~ta 
Fm·nando i't·cstcs, meu preclaro amigo. 

Survt'•lilen.lou·mo, St•. Pt•t~sidonto, por~uo 
apuioi com tt maxima dedicação o governo 
daquc!lo illustt•o amigo, l'Cconhecendo sem· 
jll'O nos seus auxlli:u•os mnlto patriotismo, 
mtollig,,ncia. o dod!caçiio, 

O J\tcto do Sr. Dr. Alfl'cdo Guedes, bem 
como uutros quo nuxillnl'am o governo do 
illustJ•o.pau!Ma, tor mais tardo so doc!aJ•a,Jo 
oro opposição ao actual Governo, não produz 
cm mim a co~ueh·a a ponto do doixar do ro· 
conhecei' em ~S. Ellx. grnndo valor, aJtiyoz 

do cat·actor o o mm•ito quo lhes J•econhecia 
qunnuo ss. EEx. prestavam sm•viços role· 
vantes, cooperando patl'iuticamontc pnra o 
drsonvo!vimonto o prospm•idado do Estado 
que ruprosonto nesta Casa. · 

.:\ ttr ibuo, S1•. Prosidonte, tt n1!gt~c~são quo 
acabo do recebct• do Sr. Dr. Alfretlo Guo,los 
~o Jacto do S. Ex. nilo ~or, nn. occasião. os 
dados o os csclltrocimontos proci~ns para 
fcrmaJ•um~ opinião esclarecida. S. Ex. pcn· 
sava quo cu discutia as tarit',ts o os con· 
tractos. quando aponll.l! fvt•mulava um ro([UO· 
rimontosolicitanúo do Governo a., cópias dos 
l'Ot1ll'idos cont1·actos. 

Não podí<t, portanto, discutir com a eom· 
potencia quo S. Ex. linha c tum, pol'<!Uanto, 
tendo manusondo todos e~s,,s papeis, Lendo· 
os c~tllthdo como secretario da A~ricuitura 
do Estado do S. Paulo, Jov:wa sobro mim a 
vantagem de conhocor as clausulas a os 
textos destes contJ•actos, subsidlus quo mo 
lillt:tVam ; o .iu<l.~mcnto porque mo ftül:tvaro 
esses. documentos foi quo os t•c<jUOl'i do Go
vomo. 

O que mo cumpro, St•. Presidente, dizer 
mais é qno <~s intul'llla,;õos que I,J'OUYO pam 
este rccintoniio só tinham o cunho ofilctal, 
corno me toram foJ•necid-.s por um .tlistincti.l·· 
simo funccional'io '"t l'Opartl~iio tia Inspc· 
c1oria das E.<tmdas do !lot'l'O do S. Paulo, de· 
v!UamcuLc autot·izaJo. por .~cn ~uperirJ11 hic
t•arcliico. 

lMuu certo, St•, Presidente, '[llfJ, r1uando 
ocwpci "li'ilmna noM.a Casa e me referi ao 
Sr. Dr. Alt'rodo Guedes, os iilu•:trcs eo!logns, 
QIIC mo dm•am ~ hoOI'<t do ouvir as p:•laV!'II.1 
que pi'Oilllnelei, com ~e!'lez~ nul,:u·ttm <1uo 
í!.\3 minhas p:~la.Vl't'lS oram antes do ologio, do 
que de cen:mrn.. Nc111 b:tviu. motiro abs luta
monte pal'lt as taz•Jt', put'•lllllntn ou sott o 
p•·imoil•o a t•oconhocor os gr·andos serviços 
p!·os~ado< pül' S. E~. dlll'anto o tempo do 
.sutL ~ot•uncla n:L past:t da. .~gl'icultut•a. no 
meu Estado. 

Eséou couvoneido que S. llx. pPocurou pot• 
todos os maios lícitos aboli!' :t t•Ll'ifa movo), 
acabar omllm cum o.<s~s concos.sões 'JIIO os 
go1'ornos· :tntor·ios a S. Ex. Jmviam Jeito 
po1' occasmo da Cl'itica sit.u:tção que om 1802 
atmvossarnm as cstrn,Jas tio for•J'O do meu 
E.sttLdo. 

Dando disto conlwcimoato ao Seo:;do, nada 
mais fi~. Sr. ·Prosidnnto, sinão corroborar a 
ratillear os nobl!lssimos c Pltlrioticos intuitos 
do~. gx., tl'aéandode•pror.ogol' n. lavoura. o 
outm~.c!llsscs produoéoras quo so aclmssom, 
po1• assim dizot•, subjugadas o ató corto: ponto 
asphyxiadas pelos posados o deshumanos 
J'rotos foi•ro·viarlos • 

·.Ja vi), portanto, o·Sonndo:quo S. Ex.·niio 
tinha rauio do so magoar absolutamento 
com o humildo oratlOJ', quo 6 incapaz do 
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-transformar a tri!Hina do Senado em posto 
de dillamação ou cm pclourluho do aggrossão 
pessoal. · 

Faço justi•;a aos intuitos de S. Ex, o 
esporo quo S. Ex. da mesma fó1•ma fartt jus· 
liça ao.i meus, porque não tenho outJ'o 
movo!, Sr. PJ•c.,hlonte, sinão o do bem pu
blico, nem outra divis.1 fjUO não seja P1'0-
movor ~ prospo1•itladc c ::\1'andcza de minha 
Patria, Doc!IU'O IJUO ainda niio recubi a.~ 
cópi:Ls dos contmcw,, pedidas cm junho ao 

·Governo. 

.Em isto o rgtc tiuha a dizor. 

·o Sr•. Bueno Brnndiio 1·1-Sr. 
Prcsi~ontc. o Son~do, as;im com~ tot!a a po· 
pulaçao de; ta Capital, cltwo te!' ttdo a noticia 
do fllllecimento do Sr. D1•, ,\nJ01'ico Lobo 
Leito Po1•cil•a, ministro do Supremo Tl'i· 
bunal FOÚ01'lll C oHO]ll'OSOn\llfl\0 do Es
tado tle ~li nas .nosta Casa tio Congresso. 

O illusl.ro IH'llZilcii•o que so finou lwntem 
no meio din. com um longo p:~ssa.!lo Jo inol· 
vida vois sC1'Viços prestados ao an ti "O 1'0· 
gimcn o ,;, Rr.pulJ!ica, o isto ju;~.i ft~a que 
este aconr.ecimcnto não passe cm silcoci•>. 

.\.inda muir.o moço, dcpois·do ter rccchido 
o titulo do bacliarol cm direito pdtt r'ucn!· 
dado do S. Paulo, foi o Sr. Dr. Anwrico 
Lobo nomeado juiz municipal tia conmrea 
do Pou;o Alegro, na então provinda de 
~Unas Geracs .. 

Na. nutgistrn.tnrn. no .inicio dn sua c:u·roit~a 
o !llustrc finado deixou ·traços. luminosos d~ 
'un. pass:tgom por· n.lli, o, mais tarde eleito 
Deputado á. Mt5ombléa. 11Cl'ítl, deiX>Jll nu.-3 
,lanaa;: daf[UClla Cnsa rio Con~res.;o, bmu 
rcgistmdos, os .1cr1·iços prcstatlo's po1' S. Ex. 
~o paiz c 1l provinda qno l'O[ll'o.sont.ava, 

Ropnblit-ano do convicções sinco1·a;. logo 
dcpo1i do tm•nunado o sou manrlato lo· 
gisl~tivo, ~ilou-so ao gr!Lntle partido que 
entao s~ lol'tuou om ~r_taas Gomes, pt•o 
sta.ndo ameia nessa occa.9wo l'Oiuvanti.~~imos 
serviços 11prop~gantli1 l'Opublicann, da qual 
e1•n. um dr•s nms convencidos luctudo1•es. 
• Proclum1L<hL tL Ropub!ictL, Jui s, Ex. elcit.o 
~onador polo Estll lo r lo ~linn.s Goraes c o 
Senado do\'O so recordar aindit do stm pas· 
sagcm bl'ilhanto nost11 Casa (apoiado.< f!er·aes), 
onuo, a. p:n• do um tttlonto pore•'l'ino c umn. 
illustmciio comp1•ovacb, S,' llx."t!ou Pl'OVtl.~ 
tamuem do seu cat•actor austo1·o o úo <tm 
JXlraordlnnrhiiO!IIdn.do. politica. · · 

Numoatlu minist1·o .do' Suprolllo T!•ilmnal 
Fodm•al, upm das m1ds ·' _olovp.das corpol'U· 
,,õos tio pn.1z,. S. Ex. alh continuou ·:IS tra.· 
dlçõcs du seu,lntogm•1·inio cal'actor o da p1'o· 

birlatlo do 'lUO so con>tituh·~ typo dosâê o 
inicio da sua. c:tl'l'ch•a na magistl'atura. 

AHSIJU, Sr. Presidente, n'1o preciso demo·' 
rar-mo :na!s na t1•ilmna. rolombrando os 
gra.ndos SOI'Viços prestados ao pa.iz o '' P1'0· 
vincia. bojo Est~rlo do Wna>, purquo ~ão 
ainda. lllllllO roc !ntes o conhec1rlu< dll todo 
o Senado o du todo o Brnzil. 

D~sto modo, e, de accor.lo com as jll'ttxos 
pill'lllmontares, venho pedir a V. llx. '1110 
consult.e o Senado si consente que n11 act~ 
da. sos"lü.o dü hujo so in::;il•a um voto dn· p!'O
fundo pOZIL~· pelo J\!llecimouto de L': o il:u"''"
i)l'a.zileir•o. 

Posto a ·;.i'/J~, o1 app!'O\·ado o rc~lucrl
m~~nto. 

r)RliE)J DO DIA 

C.\lX,.~.D::;;:.r-!CE~TJ~ D.\. DP..I(i,\DA l'Or.ICI.\.r, 

Enü·~ ~:n 3' dbcu.~.,fí.o, com a emenda. :tp
prova.du. •)Jn ~:., :t proposição tla Camal't~ do~ 
lloputadr>< o. 117, du JGU3, autul'izanrlo o 
Presidente tia l(epuhlka a crCll1' e rcgul,u·, 
sem onus p~ra os .• :oJi•cs pu!Jlicos, uma caix;L 
uonodccol·e n:1 IH'igatla polida! dost;L r.'a
piml. 

:\ingut!m ~6dindo a. p:tl:J.wo., oflccl't'a-sc a 
di:cussã.o. . 

Posi,~ a votu.i, .; appro,·arla a proposiçõo 
cum n. emenda; e, ~entlo adoptada, V;\U St'l' 
devo!l·irla ;trJUCll<L Camara, iodo antas ;t 
0JJUI!l;sdí.ü d.e Hedac(:ão. 

Gn.\.T.iF:CA•::ics IJEYJDA.S A ~L\~OEL Hl:! AI.Dl.'
l;U.Cftf~L"E POR'l'OCARHEitu 

Enu•a. e:n :t1·tHst·us:;ão, com o parecer f.tYo
l'aYel ,}n. CoiúJHissão 'lo Finan~as, o artigo 
unico .d,\ P1'0posit;iio tltt Camam dos Doptt· 
tados u. lu::, J., W03, autoriz:u1do o PI·csi· 
dento d'1 !lüpt!iJlica a abrir o credito cio 
.J81~·H7, pa1'll pagamoDLo das gmt.ifl"açiios 
devidas ao alllllllUon>O da Dirocturia Geral 
.lo lMatHica )lanool do ,\Jbu~uol'quo Porto· 
CrLl'i'Cl'Q. 

~iogue:nl•Cdindo a palavra, oncerra-sc a 
discussão, 

Pusto a .,ot.s, ú app!•oraJo o tu•i!go em 
OSCl'lltinio ~OCl'Oto .pot• :!·1 VOtOS CODLl'il tl, 

E' a p!'vJlO;içilo ttdoptad~ c )lassa parn. :~· 
discussão. · 

LtCE)<('A .\0 l•P.. PEDRO PEREinA CllE1DrOl'IT 
RA \'OL 

Entr~ em 2• discussão, com ·o pill'COOI' fa· 
voravel u11 Comm/s;ão tio Finanças, o n1•t!go 

l 
\. 
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568 ANN.IES DO SENADO 

unlco da p1•opo3k:io da Camam dvs Depu· 
todos n. 1!4, de 1110::, autot•iz:tJillo o Presl· 
dente da Republica a conceder soi' ruczcs do 
licença, sem I"Oncimcntos, ao juiz substituto 
fodoi•al na :;ccção do P:Lrá Dr. Pe<li'O Pereira 
Chm•mont Rayol, om proro;:ar.ilo daquolla 
em cujo goso so acha, prtl'a u•atnr de sua. 
:mude. 

Ninguom P"lintlo a p:tlWI'", c•ucerrn-so a 
d!;cnssão. 

Posto a yotos. ú appi·orado o t~l'ti:;o em cs
crutinlo sccrotu pJr ~lll'olo' contra n. 

E' a proposlç1io atlopt:td:L c pJ.SS:L pum 
3[\ di;-;cussfio. 

I'ETO .\ IWSOLUQÃO l!U:'ó!Cll'AL P.E~ATI\',\ A 
SUnYEXÇÜES A i"'OR~t\LlS'f.\S 

llntt•a em discussão unica, com o pa.1•ecer 
Ca.voravol da Commissiio tlo Constituição, 
Podares o DiQloma.cia., o veto do Prcflüto do 
Dístricto Federal á rcsolw:ão do Conselho 
Muuicipal, roconhocendo lls nol'maU;tn.s di
plomadas pelos regulamentos rlo 1881 e 1803 
o direito ds subvenr:ilos concedidas pelo 
a!'l. 12 do decreto n. D8, do.~ de novcmbt•o 
de 1808. • 
Nin~uom pedindo~ palavra. oncet·ra·se a 

uiscussKo. 
Posto a votos, é iLpprovado o te/o. 

A resolução vao ser dovo!l'ida aó Preroito. 

\'~TO ,t nESOf,C('ÃO m::.;JCIPAT. I;'.;TSni'RET.\
TIVA. DA LCt X. 50::, I1E. 1807 

EntPa cm discussão unica, com o pat•ccot• 
fnvoravel da CommissTto do Jrtst.iça o Lo;:is-
1ação, o veto do Pl'oli:!ito do Disti·icto FC· 
tlol'altí resolução do Conselho Municipal, do
toi•minantlo que a foi n. 50::, do 31 do dezom
bro do 1807, esta.boloce direito o tom toda 
torça obt•igatoi•ia. 

Ninguom pedindo a palavra, PncoJ•ra-so a 
díscu.>siio. 

Posto a ''o los, G app1•ovado o"''"· . 
A resolução vae ser úovoll'idn ao PrefoJito. 

O !!Ir. Presidente- Estando esgo
tada a mataria da ordonJ do dia. darei a pa
lavra aos Srs. Senadores quo a queiram 
para assumpto de oxpodíent,;, (Pausa.j 

Ninguom pedindo a palnvt•a, vou levantai' 
a soss!lo, dosign:~ndo para ordem tlo dia tia 
sossão seguinte: 

2' disoussílo da proposir;üo dtt Camar•a dos 
Deputados n. 87, do 1903, autorizando o Pro
sldonto da Republica a concouor, caso nao 
11aja inconveniente par~ o sorrlço militat·, 

ao alforeg Paul!no .Tnlio do A!mcitfa Nuro, 
deus annos do licença, com Yoncimontcs, 
par:L li• 11 Jo:ump:L consti•nir o oxporimontat•, 
li suu. cus r.~. o app~roll!o do sua invenção, 
denominado - Locomoção -am·ea pot• meio 
do nzas; 

2• discussão da pt•oposir_,fio da Camara dos 
Deputados n. 130, do 1903, autot•izanilo o 
Pr"sldcnt.u da l~opublicn :t abi'il' ao Miuis
tor•io da Industria, Yiur;ão o Obras Prtblicas 
o crodito cxt.·aorrlinni'io de 1.201!:000$, pnm 
OCCOI'I'Or ao pagamonto da.; UOS[lCZllS de 
cus tolo ela llstradt\ de Fot'l'o Oesto do Minas, 
durante o segundo semestre do cot•rontc 
oxercicio ; 

2• discussão da p1•opo.~ição da Gamara dJs 
Dopnt.udos n. 137, do 1903, au~orizando o 
Presidente da Ropr1blica a concedo!' ao con
dudor do trem do !• classe da Estrada "" 
Fot•ro Contrai do Bt•azi! Banto ,José da SilN 
um anno do liccnr:a1 com Ol'donado, para tra-
tamento de saudo ; · 

.~' discussão do p:•qjocto do Senado n. ~8. 
do 1903, nutoriz:1ndo o Podar Exeoutii'O :t 
prorog;u•, com o respectivo ordenado e pelu 
pmzo de tros mozos, a licença. em cujo goso 
so aclw. o Dr. Luiz Cruls, diroctot• do Oh· 
SOl'\'atorio Asl.ronomico do Rio do Jancü·o 
o lento da. Escola Mi!ittu• do Brazil; 

2• discussão tia proposição da C limara dos 
Deputados n. 134, do 1903, autorizando o 
Presidon to da Republica a abrir ao i.\linL<
torio da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito de 40:012$53U, supplomont:Lr' :i 1'11· 
hl'ica-Gralificação nddicioual a cartoil•os 
da Yorba 3' -Col'l'oios-do at•t, 21 d:1 foi 
n. 057, do !902. 

Lomnta•.,O a sa;siio :t I hot•a o !5 minuto~. 
da tarde. 

Pl'e,·idencia do S1·. J. tatunila (/' .1\·~l'el<ll'io) 

A' moi~ llOJ'a dopois do meio·dia abro,so ~~ 
sessão a que concopr•em os Srs. Som,,.loros 
J. C a tunda, Alberto Gonçalves, l!ont•i<tuo 
Coutinho, Costa ,\zevcdo, Gomes do Custro, 
Bolfoi't Vioira, nenedicto Leite, Pires Fct·· 
rclra, Nogueira Pai·auaguil, Nogueira Ac
cioly, João C,llrdoiro, Fol'l'OÍI'n Cbai'N, Gamlt 
e i\!ollo, Almeida BarJ•oto, Herculano Btln
doim, Olympio Campos, Mnrtiuho Gat•coz,. 
Cuollto o C11mpos, At•thm• Rios, \'irgillo D~· 
mazio, Cloto Nunes, Siquolra LinliL, )lartin>· 
Torros, Vaz do Mollo, Follclano Pennll, AI· 

\ 
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frodo WlL~. UrlJano do Gourêa, .Joaquim do 
Souza, RoJrigues .J:tl'(Jim, Viconto Machado, 
Gustavo ltichard, llorcilio Luz e.Julio Frota 
(.13). 

Deixam de comp:u·ocer, com c:msa particl· 
pada, os Srs. Pinheiro )faclmdo, Nilo Pc· 
•:n.nlm, Constantino Nery, Jon:tthas Porlrosa, 
Pacs do Cat•ralho. Justo ChermouL, Manuel 
B:trata, Almro Mandos, .Jos6 Bernardo, 
Podro Valho, Almro )!achado, Rosa c Silva, 
Sigismundo Gonçalvo<, Manual Duarte, B. 
de.)fendonça Sobrinho, Ruy Barhosa, La.uro 
Sodt••í, Barata lUIJelro, Thomaz Delflno, Bucno 
Brn.ndão, Lopes Clmvcs, Frn.ncl~co Glycerio, 
.Joaquim Mm·tinho, Mctollo, A. Azerodo, 
Brazilio da Lttz, Felippo Schmidt o Ramiro 
Harcollos (28). 

E' liola. po.i!:l em discussão c sem dcuaie 
approYn!la a acta da sessão aotot•ior. 

Interiores o credito de 100:0008, supplc· 
mental' :1 rubt•ica W, consignação <Dili-· 
goncias policiaoS» do art. 2' da lei n. 957, 
do 30 de dezembro de !002. 

A' Commi;são de Finanças. 
Autorizando o Presidente da Ropublica a 

abl'lr ao Min isterio •la .Justir;:t o Negocias ln· 
terioros o credito oxtraortlinat·io do 4:000$ 
pat•a JHLgamento,no poriodo de 1 de sotomhro 
:t :li de dezembro, aos profcssol'OS d:ts ca
deiras do logic:t o littoratm•a rccontomontc 
crcadas no Gymnasio NacionaL-A' Com
mis.;ão do Finança>. 

Um otncio tio Wni.\tol'io da ~farinha, do 
30 do sotembt·o ultimo, transmittindo a mon· 
sagom com quo o Sr. Presidente da Repu-. 
blica t•cstituo dous dos antogt·aphos da reso· 
Iução do Congresso Nacional,quo sanccionou, 
fixanuo a foJrç:t naval para o oxorcicio tlc 
!904. 

O St•, ~..! 0 Scc••ctn••io 
de t') dú conta tlü seguinte 

(m·vi11do Archire-se um do.~ autogt•aphos o commn-
nir[ue-so :l C<trnara dos Duputado;, remettcn· 
tlo-se-lhe o outt·o. 

gX:PED!ENTE 

Requcrirncuto do St•. Sanador Pedro Velho 
llu AIIJuqucrquo Maranhão, pot• sou procu
rador o St•, Sanador Ferreira CbaYes, cm quo, 
alloganilo continuar doente, solicita licença 
durante os trabalhos da actual prorogaçilo. 
- A' Cummi1são do Constituição, Podares o 
Diplomacia. 

Cinco ~.di! cio~ do 1 fl Sct!rotario da Carnal' a 
dos Deputados, do 30 do setembro ultimo, 
romottcndo as sc;;uintcs proposições : 

Autorizttndo o Presidenta da Ropuulic~' a 
cuncedm• ao 3' otnei:tl d:1 Secretaria do Es
tado d:. Justiça o Nogocios lutorioros, Max i· 
miano Rodrigues Barbosa, um anno de li· 
conç,a, com ut·donado, para tratar de sua 
saudc onde lho con,·iot·, 

A' Commissão do Finança.~. 
Crcando no Districto Fodot·al mais uma 

>ccçüo da Justiça Federal o d:! outms provi· 
•lcncias. 

A's Comruissücs do .Justiça o Legislação o 
do Finanças. 

Autorizando o Prosidonto da Republica a 
aht•il• no Miuistorio tia Ju.;tiça o Nogocios 
Intm•ioros o ct•odi to cxtraordlnat•Io do !O::lOO~, 
para int!OJ1111 izaçüo no lento do Gymnasio Na· 
clortnl, lmclmrol Jo[Q Riuoh•o, da dospoza 
feita com n publicaç[o das obt•as «Historia 
do Orionto o l\rccin• o <Histot•ia do Brazll», 

A' Commlssão do Finanças, 
At!ioriznmlo o Pt•osldonto da Republica a 

aurlr tto Minlstorio da Justi~n o Nogoclos 
StnD~O V. Il 

O Sr. 4.' Sccretn1·io, (se1·víHàa 
de 2') lê o \'aO a impt•imit• para entrar- na 
Ol'•lem dos trabalhos o soguinio 

X. IOG- !003 

A Cummissão do Justiça c Legislação, jnl
gundo procedentes as razões do veto opposto 
polo Prefeito do Dist!'icio Federal :1 t•ew
iu~ão do 26 do novembro do 1001. do Con· 
sol110 ~lunicipal, autorizando o oxtorno da 
quantia do 100:000$, da verba consignada no 
§ .Jl. do :u·t. 72, da loi n. 791, do 20 rlo do· 
zembro de 1900, tl do parecot• que soja o mos· 
mo veto approvado. 

Sala das Commissüos, 2 do outubro do 1003. 
--J. L. Coelho c. Cm11pos.-J. JI, Mate/lo, 
rolatot•.-Thoma: De/(i11o .--,t. P, .VogHeí••a 
Accioly. --Jim·tílliiO Garce:. 

llESOLCÇÃO DO CO:-"SELIIO )[Ur,'!CIPATo A. QU~ 
SE llF.PERE O PARECER SUPR.~ 

O Conselho Municipal resolvo: 
Fica o Profoito autorizado a extornat' a. 

quantia de 100:000$ da verba do § ·ll de> 
art. 72 da loi n. 701, do ~D do dezembro do 
1000, qno não teve applicação util, o a quan
tia do 00:000$ da rubrica--Material oscolnt• 
o lh'ros, constando do § li do roJ'm•ido ar· 
tigo o lol, no total do 190:000$, sondo 170:000$ 
para a rubt•lca-Alugueis do casa-o 20 para, 
n vot•bn- ~!aterlttl de Instrucção. 

'I •! 
'' ' 
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:\rt. 2,' Rovogam.so a~ Llisposiçücs cm 
contt•ario, 

Sal:• u~s s~ssõcs, 2G do novombi'O do 1001. 
-JosJ Joaquim da Casta f>erci1•a JJJ"a[Ja, Pre· 
·~idcnta.-Rodri!Jues Altê.~, 1° socretal'io.
.·ltaliba Rc<S, 2' socrolarlo. 

.:\o Senado Fedo mi: 
S1•s. Sonaduros.-Nogo sn.ncç:iu ;i incJus;t 

:\lSu!ução tio Consc!ho ~!uuicipal quo auto· 
!'iza o I'I'Cfoito a extopnat• 11 quantia do 
:oo:OOO$d~ vopba. do § 41 do-aJ•t. i2 da loi 
n, 701, do 20 1!0 dozembl'O, O a qu:1ntia oiO 
00:000$ da rnbl'ica •< Matei'ill! escol:u• e li· 

· v1•o:; »do~ ll d1> l'et~t·ülo íWLigo. 
Esta rosoluçico niio se acha 1lo ]lHrfe\\o 

lCcordo o•om o pedido feito ao cunsolho,pelo 
:ucu antccesSOl' n'~ monst\gcm n. 120, do O 
Jo outubi•o ultimo, quo ,innlo cncont~at•ois 
po1• cópia, nl 'm de tor-so datlo um o~niroco 
1uo :c torna inoxo ;uinl ; ]lurquant.o não 
púdo SOl' oxtornad:t 11 qnll.nlia. rlo 100:000$ da 
-verba do~ .JJ do art. i:l dtt !Pi ot•çamontal'ia 
•}Uo foi dotada com a qua11tia do 8H:IIJO~'l00. 

Para pi·urm• :lo remediu a os•o OQIIiroco 
'ou ob1•iga,lo a uppo1· Y11lo '' pl'i':lGllll r<l:lo· 
lução c a I'Oitm•ar ao mesmo tempo ~o Con
selho o peoli~o feito por meu anr.cce<sor n~ 
liludiJ~ mensagem 

O Sanado Fctlcml uolibm'al'il como julgtu• 
· :llais accrt~tlo. 

Rio da .Janeiro, 29 uc non•mb1·o d•: JOO!. 
-!oaq11is;t XttUÍCJ' dtt Silt:!.)Íi'U Ji,,lio,· 

E: lida. o posta. cm üi~CII.~·são, que sn ''!1CC1'· 
CCl,J'a. som doUato, tlcnndo :L Yotação ;:trJiada 
por ttlv hn.vm• n.inda nnmero leg:~l; n. t•cdt~ .. 
cç~o fin:tl do projecto do s.,nado, sub>Litu· 
\ivo ola pi'Opnslr:iiu Cama1•a tios Doput.~dos, 
Q. 102, do 1003, quo COU<!OIIO t\ Snclod:IUO 
Protoctoi'a rh lnl11ncia De;v11Jida, dtt For· 
;aJeza, no Estado do Coal'il, Jlltl'll lllannten· 
çlio das sua.g nulas e dos respectivo~ ~Ul'sas, o 
uso do Jll'upJ•io nacional que SOI'\'iu outr'ora 
da deposito de ai•tigos bollicos. 

E' lida, pa;ta cm Jiscu,são, que se ou. 
CC!'ra ~om debato, flcanrlo a -votação ~·liada, 
por niio IIavCl' ainda numaJ-o Je;ral, aro
aacçii.o Omtl do pt•ojeo\•J úo Sanado snbstl
tutlvo d11 ]ll'oposir,iio da Cam:tra do.; Depu
tados, u .. Sü, do !OW, que cancodo a So
clodD.de Opoi:at•itldo S. Jos~. cm Ou~o Preto, 
par11 manutenção .do sua~ aulas o óursos, 
o uso do .proprio nacional onúo .!'uncoionou 
a Dologacia. Fiscal. 

I 
E' Ilda, posta -em discu;são, quo so encerra 

som uoba.to, iloando 11 votação adiada por não 

llav~t· ~i nua numoJ'O legal, tlroJacção final 
da emenda. elo Sonarlo :1 proposição ria C:l· 
llllll'a dos Deputados, n. I 15, do 1003, qua 
roluva ao ox Deput,\do polo Distl'icto Fo.loJ'<11 
Jos6 Augudto Vianbuos a pro<ct•ipçii.o om que 
incort•cram os seus Slths!dtos, •lo 11 de ~::;-osto 
a 25 d•J 9olem1Jro do !803. 

ORD!lM DO DIA · 

L:iC~~ÇA Aú AJ~l"EI!ES P.\.ULii\0 JULIO 
DE ,\ !,)lEIDA IIUHO 

Eu~J'ilo ijm .2:.. discussão, com o pai'OOOl' ÜL
\'Ol'IW~l ua Commissão do Finanças o ai"t. 1° 
da p.·opo>ição d11 Cama1•a dos Dopulndo.~ 
n. ~i. de IUO::, autorizando o PJ•osidcnto d[t 
Ropubl.c:1 a concodor, c11~0 não il:~j~t incon
vcniontc par:t o serviço militar, :w all'el·cs 
P1tll!i11o .rul1o do .umelda Nlll'o, dons annos 
do liccn~:t com Yencimontoi, pnr:t ir á 8n .. 
ropa con~truir· o cxpol'imontar, tt smt custrt. 
o appai•olho do ,sua invon~iio donomin:lllo
Locomo•:fio am•ott por meio lo tLZ. \S. 

~inguum pcdindr1 n. palu.n'i1, onccl'l'l·.~C ·dt 

di.~cu~são. 

StJgUI! se om discussão que so encerra. 6r.m 
do bato, o art. ~'. 

Pos~·J a votos ú :•ppi·ovaolo o art. 1', em 
üSCl'Utlnio >CCI'Cto. 

Po>to "votog ol npp1·ovndo o n1•t. 2°. 
E' :.1. proposi~?iio adopindn. o passa. .Pr!.l·.t ;}' 

\li~CU:o)~ãú. 

l RED!N DI~ l. ~00:000$ J'.lfiA tOSTEI O D.\ 
!~')'l'lt.\D,\. JJ[:; FEhnO OEST~ llE )Jl;';'AS 

Enit·:l em 2~ <li~eugsã.o, eon\ o pn1'CCC\' Ü\. ... 
YOI'i\VCI da. Com missão do Finanças, o ni·t. I' 
dtt vroposir;ão d11 , Camai'a dos JJoput:tolos 
n. !36, uo·tao::, ;cut.o1·izandoo Pt•esitlento da 
Republica '' a.\J;•ir 110 )linistel'Íil rli\ Jndu~· 
trla, V!açiio o 0\Jr;ts Publictts o croililo ox
h•ttoJ·dinario do 1.200:000$ pai'a occurl'Ol' no 
p:.~ameoto das ·Jospozns do cnsLelo da E~
tmd~t tio Fel'l'O Oosto do ll!inas, du1•nnto o se
gundo somestt'O Uo Col'rento cxcrcicio. 

Nin~Udlll pCl\iUl[O 11 pa\aVl'a, cncCI'l';\•SC lL 
discussiio. 

So;ruoJ.So om disoussiio, l[UO so anccrm so!ll 
dolln.~, o :lt't. 2'. 

-Posws a Yotos .são succossfvamonlo appro
Vndos os art."C~, .1° o 2°. 
·E' a )lropo,içlio atloptau:1 o p11ssa pa1•:1 3' 

discn~~ito 

í 
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o !!O r. V icll'ntc :llncbndo (1wla I Postos~ ·;ot.os. são succr.ssil•amcutc o.ppro· 
o•·rlem) roquer dispensa do interstlcio para a. vados os arts. I' c~'. 
3• di.cussiio da propusiçfto, E' a pl'Opo.;i.;ITo adoptada c pas~a parl 

Consultado, o Senado concede a dis· 3' t!i,cus,fio. 
pons:t. 

LICE~Ç'.\ .\ DE:\TO .TOS>~ DA SILYA 
O S1•, Vicente lllocbado (j>da 

o;·r/,,;;1) l'cqucr dispo11sa do intorsticio para 
a~· dis"ussão <h pt•tJpusiçüo. 

Con.;ultado, o Scn:tdo concede :t dispema. Entra om 2' Jiscussüo, com o parccor fa· 
VOl'avol da Commi~sã.o 1lc Finnnc:n.s, o l\rtigo 
unico d:t proposição d:t Cnmara dos Depu· 
tatlus, n. 13i, do l90:J, :tut .. riz:>lldo o Prl':ii- O !!i•·. Ph•e>~ Fe1•1•eh•n (pda O>'· 
dente d:t Republica a conceder ao conductot· r/em) requer di.<pcnsa do intersticio para a 
doirem do I• classe d~ Eitr·atla de Fm•t•o 3" disc11ssão do projecto ,jo Son·,Jo. n. :28, do 
Contrai do Bt•azil, Bento José J., Si!Ya, um 1!!08, autut•iz:tiJd,, a ~oncessão do licença. ao 
anno Jo [i,.ença, com ordenado, pal':l. trata· Dr. Lult. Cruls. 
monto de ;ando. Vol'it:cantlo·S' nKo hMel' numero legal, 
Nin~ucm pedindo a palavJ•a, onccrra-;o a o ~r. P <';hlcnte mandn procedo!' :l chamad~ 

discussão. dos St•s. 8cnado!'ns, que concort•ct• .• m a 
·Pusto :t votos ú appt·ovado o m·tigo unico. scs,ão. 

~Jm cs1:ruLiniu secreto por ~i vut1JS contt"<t 5. Proc:ü..iu-s·~ <i cha.ma.dn. a qua deixam J·1 
~~· ~~ pruposiç·ão ;~dopL:ula o p:~ssa para 3a re:-:pm~de1· t•~ Sr~. Cusr,J. Azeyo~o o J1tlio 

discussão. Fl'uta. 

LICEX('.\ .\0 úit. Lt:lt. ClWLS 

Entl'a. om 211. rlis(:u~sã.o o rwtigo unico llO 
projecto tlo Senado, n. ~8. do IDOJ, ofiet·c
cido pola CummissKo de Finan~as, nntori· 
zn.ndo o Po !ot• ExPcutivu a. }lroro~:n•, com o 
rospoctivo tJrUenado e pelo pt•azo do tres me· 
zos, a. liL:OllÇil om cujo goso se aclm o Ut~. 
Luiz Cru I>, diJ•eclm• do QiJ,;m·v:Liorio J.strooo
mico do Rio do J:tnniro c lente dn. Eseui:L )fi· 
litar do Bmzil. 

Ningucm pctlindo n. pn.ht n•a, ent!ül'f'[l.-SO <t 
discu .• sfto. 

Posto ~ votos é approm•lo o a:·tigo unlcu 
mn oscrutinio S!:croto ]j01' 2n V•ltos contra :1. 
. E' o _pt•ujccto nJopt;Ldo o p:tsin. para. :iR 

dtscuss:w. 

OREDITO IJE .lf):912SJ30 P.\r~.\. Gn.\TlFIC.-\1'.\•J 
AnDICIOX.\

1

!, A C.\nTE!n11~ • 

Entt•a. om 2~ discuSsüiJ,I.!Om u parccoL' fa.vo
ravcl rl:~ Commi;s:io do Finunç:ts, o at·t. i" 
da prop0sir;~o •1:1 Camat·~ do< Doput.ados, 
n. 1:34. da 1903, autorizando o Pt•csldcnto 
da Republica a :thdt• ~o ~linisLol'io du In· 
dustt•ia. Viação o Obt·as Puhlicn.s o credito do 
•19:!ll2.~530, suppl.!mcntat• :l·rubricn- Gt'll
tlfica~ãu adtlicional a c<~rtoit•os-.ta vorb~ 3' 
- Cot•re!os - do nrt. 21 !la lei n. 957, 
do 1902. · 

Ninguem pedintlo a palavra, oncorl':t·so a 
1\iscussiio, . 

Segue·so em discussão, quo se occot•t•a sem 
tlobate, o art. 2°. . 

O S•·· P:t•e .. idente- :-ião lmvendo 
nnnh•t•o iiúa pt•cjurlica.t.:.o o l'Cquel'imonto Jo 
St·. ~(m:ldOI' Pil·o_.;: Ferrcil'tL. 

E:::l;\w!·J c,;;;ot:v!rL n. m:ltt'ri:L 1ln. ordem tiO 
dia ,_lar~~ i :~ n:tlaVl':t. ao::: Srs. Senn.dor•cs c1uo 
u. qnei.·:.m p:ira :t<sumpto Jo oxpediento. 

)lin;::ncm pedindo a palaYJ'a, vou lo,·antar 
a. sos~ã.o, desig-nando píti'~~ ordt1m do dia. d:t 
sc~Hlo .seguiu~~~: 

3~ Llt:-iCII-5~:(1.] r h Pl'•Jl1J.'iÍÇir) tla. Camara. do:-J 
DeputaJod, n. J::ü, •lü L.Oa, autodzando o 
Pt·c,idcntu .a RopniJiiea" :LIJt•ir au ~Jin,stOl'io 
ti<L [utlu;tri:t, Viac;ilr) u Ohrns Puhlicas ocre· 
d::.o ~~xtr:tol'olinorio de I.!!OO:uOn$. para. oe
cor ·ot· ao pa~amcnr.o dns rlo:-;pí'zas ilo cu .. ~tcio 
tlt~ E<r.t·a·h do Fot•ro Ocsto de ~lina,, dut·ante 
o so:;un.lo -~ome~tl'd úo t!Orrcn to úXL\i'Cicio ; 

33. 1li~cu~ . ..:rto dn. pl'oposj,;ão da Ca.1üal'a. dos 
Dcpur.ados, u. I;}.J, do IU03, autorizando o 
Pl'üsideotc tln. Ropuhliu<t a. abriL' ao ~Iinis
tet•io J<L lnJustt·i<L, Vinção o Obras Publicas 
o ct•edito Je -!0:012~530, .supplmucni:Lr :1. ru· 
lJI•ica-Gl'íl.tifi~aç;i.o a.dt:licionu.l a co.rtoil'os
da, vc1•kt 3-•-Cot'l'l'io~-do m·t. .21 tln. lei 
n. ~137, de !llú2. 

2"' tliscns.silo das emendas o.o Rl:'~imonto 
Interno do Senado, pt•upostas pelo. Cummis· 
são de Polida no p:u•ccet• n. 182, do l!J03. 

Levanta·>O a <~ssilo :t I 1/2 hul'll d~ t~rde. 
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572 ANN.~ES DO SENADO 

0·1" SESSÃO F.J! 5 OE Ol'TUDitO Dll ll103 

P1·asidaucia do S1·. 'A!!»J•SO Paillw 

A' mei~ hom depois tio moio·dia abre·.<~ a 
~cssão, :1 quo concol'l'Cill os Srs. Sr.undoJos 
,J. catumla, Aloei'W Gonçalrcs, He1~l'~~ue 
Coutinl1o, ,Justo Chmnont, Manool n,,J,ua, 
Gomos do Gasu·o, llcHoi'& ViOir:L, Henedtc\o 
Leito, Pir(lS Fcl!'rcirn, :-\o;.!'roil'a. Pm·anagt.Hl, 
NogueiJ·a. .Accioly, João Coi·~tel:o, ForrúU'íL 
Cli:l\'CS (lama o Mello, AJmoula Barreto, 
Hercnl~no Bandeira, Sigismundu Oonr:aires, 
Mmwel Duarte, B. tio :llcudonç<t S0bt•mho, 
Olrmpio Campos, lllartinhJ Garcez, C'~ellJ~ e 
c:impos, Arthur Rios, Cloto :>unes, Slqtwu·a 
Lima, Mortins Torres, L:ulro. Spdr~. Bamta 
ltiboit•o, Vaz de MoUo, Fo!tcmno Pellna, 
Alfl·cdo Ellis, Vrbano de Oonróu, Joartmm 
tlc Souza, Rodrigues JHrt!im, :>ret~Ilo, ~\. 
Azcrcdo Vicente illachatlu,Gnst:L1'0 ldcha!d, 
FoliJ·Pe Scbmidt, Horcilio Luz, Julio Frota e 
Ramiro Hnrccl!os ( 42). 

Deixam do comparecer c~m cau;a partici: 
pada os Srs. Piollciz•o )!Ochada, ,Nllu ~cça 
n hn cos\:1 Azovodo, Const:m (Jno );c!";". 
Jon:lthas Pedrosa, Paos do C:ll'l'nlita, AII'IU'O 
Mondes José Bornal't\o, Pedro Vo\ho, Alvaro 
Machad~. Rosa o Sih·a, Virgilio Damazio, 
Ruy Barbosa, Tltomaz Dclfino, Buon~ Jlmn
dão, Lopes Chavo>, Franez<co Giremo, Joa· 
quim Mm•tlnho o Braz11Io tia Luz (!9). 

E' lida, post:~ em tliscu~lilo o som dulmc 
aPJll'OVa((a 11 acta t(a Hcssao antenot• . 

O St•. 1• Sect•etat•io d:l contr• tio 
~c·glt:ntc 

Ofllcios: 
Tros do I' Scct•etuJ•io da Gamam <los 

Deputados, do 3 do corron to moz, rcuwt· 
tendo as seguintes ]ll'O]JO>i~üos: 

Autol'iz~ndo o Presidente <1~ Republica a 
alll'ir ao Ministorio da Indusl.rin, Viuoão o 
Ol!ras Publicas o ei•edlto exti·aordinnrio do 
000.~ para occorJ'ei' uo pa:;amonto da:J. gi'a
tidoa<'~os dovi<l~s nos i"' oscdp\ut•aJ'JOS do 
'fhesu'uro Fodoral BC!'Ilat•do Hilarilio Alvos 
da Sih•n o Alfredo Regulo Yaldot:Lro, incum· 
hidos t!a tomada do conta1 dns Estradas de 
I•'crl'o. Carangola c santo Editardo ao Ca· 
chooiJ•o do Itape!llirim. - A' Commissão tio 
Pimmç:ts, 

AutorizAndo o Pt•esltlon to ila Ropublic~, n 
alJrir no Mlnistm·Jo l\a l'azonda o crotllto ox· 

ti•aoi•tlinario do 31:802.~300 pa!'a occOI'I'~,· ao· 
pn"amouto dos ordena los do v idos :1 Jo:w da 
Cz·uz Socco, b~rn como o.~ jl!l'OS tl:! mót•a o 
cust~s.-A' Cummis<ão do Finança.~. 

Fixando n Je;põza do Minisf,OJ•io du:: Rc· 
]adies C:xtoriores pa1·n o exorcicio dr' 1!.10 l.
,v'commissão do Finanr.as, 

Dons do ~!Íoistm•io da Faz0ntla, de ~ rio 
cot•ronto moz, tt•ansmittínr\o ns mc~;ngens 
com qno o St•. Prosldonte d:L Republica ros· 
titue dnus do cada um dos autogruplws cl:ts 
resoltwüos do Con;:rcsso Nacional, quo sane
clonou' J'O]atil'ns :l abot•tm•a do erudito de 
l.ü·ll :037~572, supplemontar :i VO!'ba do 
n. 32 do art. 25 Ja lo] o. Oõ7, do 30 do do· 
zcmbro do 1002, para attcndcr no paga. 
monto do dospezas ctroctnatills pelo Minlsto
rio d:1 MnJ·iuha, o :i reversão, cm f'ai'OI' de 
Primilívin da Cruz Forroim o Franci;ca da 
Cru7. Fei·reira, da pcn-lío mensal de 70.~, 
que pcrcobia D. Coei lia Car1·aJho da Cruz 
l'ot'l'oim.- Archivo-w um ,:o cada um dos 
nutographos o cummuniquNo :i Camat•n dos 
Deputados, romcttcndo·SO·lhe os ouwos. 

Do governador do Estado du Sergipe, de ll 
rlc setomhi'O ultimo, otlbrocendo um exem
plai· imp1•cs<o d~ mensagem q_uo n.prcscntoll 
:1 rL!SOillbl~a lr.gblatim do _E>tndo p~t· 
occn~iii.o Un. alJCrtura da 2·l ~cs.sao oJ'dlnat'Ht 
da 0"' legislatura.- J\grndoça-so o archi
YO·se, 

O Sr. ~~· Sect•et.u•io docJ:n•a 'liiC 
não Jm ]Jnl'€CCI'OS. 

E' posta a voius o :Lp[ll'OYnu:t :1 roiaccilo 
final tlo prujocto do Senado, substitutiro da 
pl'Opàsição da Cumara dos Doputnrlos, n. 102, 
do 1003, quo concede :l Bucictl:ulo P!'otoctor:• 
d:L Inli!nci:t Uesv:1lida, da l•'o!'l:\loza, no !'~· 
tado do Coará, para m:Lnu tonçiio das sua~ 
aulas c dos t•cspocti vos cursos, o nso rio pl'd• 
prio nncional quo sct•viu outr'ora do deposito 
<lo artigos bollicos, 

li' po;tn a votos c appromda a rcdttcl;iio 
final do pt·~jccto do Sanado, substitutivo d~ 
proposfroão dn Camttra dos Deputados, n. Bü, 
do 1003; que concedo :t Sociedade O]lcrari& 
do S •. Jost•, om Ouro Preto, para ml\nu· 
tonção do WRS aulus c cursos, o uso tlo 
proprio nacional ondo J'nnccionou a Dolcgacla 
Fi~cal. 

E' ]Jos\a :1 votos o a]l]ll'uYadu a redacciio 
fi nnl da emenda do Senado :1 proposição da 
C amara dos DoputadLs, n. !15, do 1003, qu6 
rolon ao ~x.Dcputndo JlOlo Districto Federal 
J osrl A ngusto V mimes n prcscripr;ão cm qui) 
incorreram os seus sul,sidios, do li de agosto. 
a 25 do sotc,mlJro do 18fr3, 

' I 

I 
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ORDEM DO DIA 

ÇREDITO l!E !.200:000$ PARA CUSTEIO DA 
ESTRADA DE FlmRO OE.>TE DE ~li:>AS 

Bntrn. om :1(1. Ui.~cu.o;sl'i.o a. propos[ç·ão da 
Caruai'<I<Ios Dsputados, n. 13U, tio 1903, auto
rizantlo o Prosit!ont.o da Republica~ abrir ao 
;!inistorio dn. lndu;triu, Yittção e Ohl'as Pu
blicas o credito cxtraordinarlo do 1.200:000.$ 
para occorl'Or ao pagamento das dospezas do 
.custeio dtt Estrad:t do Fc!'l'o 0.1ste do Minas, 
durante o segundo seme<tro do corr•cnic 
oxorclcio. 

Ninguem pedindo a paLLI'l'a, encerra·EO a 
discusslo. 

Posta a votos 6 appro1·ada a Pl'oposiçiio, 
c, sondo adopt·tdtt, vao ,·er sulnnottida (L 
stLneção presidencial: 

tRED!TO DE ·l9:0!.~8j3Q r,\l\A GltAT!FlCA<;Ão 
ADD!C!O:-IAL A CARTEIROS 

Entra cm 3• discussão a Pl'úpJ.>ição da 
C<tma!'a dos D'putados, n. 1~·1, de 100:.1, 
·antol'!Zando o Pl'esldcnte da Republica a 
abrir 110 Miuisterio da lnJustria, Viação o 
Obt•as Publicas. o ot·~dit9 do 49:912$530, 
supplemontal' a rubrica -Gmtiflca•·i'io ad· 
<licional a carteit•os-da verba :1'-Cul:reios
do art. 2! da lei n. tJ5i, de 1902. 

Ninguom pedindo a pal:ll'ra, encorl'a·so 
a dis~ussão. . 

Posta a votos, ~ apprJvada i\ proposição · 
O, Suntlo adopta1J'a, VitO ser submettida a 
suncção Pl'Osidoncial. 

O Sr. P~a·eM Fea•a•eh•a (pda or
tl<m) ro~um• drspensa do inr.cl•;tlcio afim de 
SOl' dadJ para or,lom co dia diL sessão se· 
gu.nt~. o projecto ,[o Sonr.uo, n. 28, tlo 1903 
antot•iznodo :L pt•ot•oga('iio da licença cm cuj; 
;;oso se acha o Dr. Luiz Cru!.<, 

Consultado, o Senado concede a tlispensa. 

nP.FORJ!A DO DEG!J!E);TO 1:>/TP.R:-10 DO SI:);ADO 

EntPam con,iunctamc·nto cm discns&üo as 
omondas o/l\Jrocidas pela Commiss1io do Po
lioiiL ao Regimento interno rio Senado no sou 
pat•ecol' n. 182, do 1003. 

T1·atn.-~o da 1·cforma do Rogimonto da. Cn:S:t 
e eu entendi dovor lilzm· algumas obserYa· 
~ues 1L p1•oposta foi ~1 peht Commissiío do Po
licia o pm•mitti·m•, o direito do apresental' 
algumas omentlas que entendo nccoss:rl'ias ao 
tl';tbalho f<Jito por CiSiL Commissão. · 

E' do.lnecos<ario cncarcc.n· a ncccssidad11 
de uma rolul'llliL no llogimento Interno do 
Senado; olla mais do um:~ I'OZ tom si<lo ro
clamad:~ o a pt•ova oxnuiJranlo que so póde 
dar 1lo ru~to e.~ tá nas continuas rosolu~~õo.-:; 
do Senado suul'ü diYel'>OS l'ontos do Regi
mento e que o •eem altcmdo considol'a
velmento. 

Y. Ex. sabe, ''"mo sa1Jo todo o Senado, 
qnc mais·de nm ponto do Regimen10 tom 
sido altol•ado; é verd11de tamboru que não 
põdo Sol' contestada que sobre o mesmo 
ponto rcsolu~ões conli'atlictorias toem sido 
tom11das pelo Senado mai8 do uma vez, o 
creio oiJodecer neste ponto (L cor rente de 
id6as que no momento dOI<linil esta col·po-
I~ação. · 

Confesso, Sr. Pt·e>idonto, que do lon;:o 
tempo sou lllll uo> que estão convencidos da 
noces>idado do uma reforma; mas peza-mo 
dizei-o o por isso pc~o desculpas á honrada 
Commissão de Policia-a re!'urma ora feita 
não Volm collocar em ruelllOl'OS condiçüos os 
tl·abailto< internos do Senado. 

ParecJ·mo quo o simple.s trabalho. pot• 
assim dizm•, de codi11ca~ão do Regimento 
contendo algumas altornçücs Jilitas, umas 
pelo voto do Sonalo e otmas agora pt•opostas 
pela )lesa, não é tudo quanto .~e deseja. 

Necessitamos de uma reforma radical do 
Regimento, que 6 · d<•11cienie; as emendas 
que 1·ou apreson1ar, umas são tendentes a 
estabelecot· pt•ocossos novos no Senado, 
out1•as tonJcntoi a l'Wabolecer disposições 
do Regimento actual e c1ue, me parece, 
foram <tdultol';tdas na proposta da ~lesa. 

Pn.1•a. não estar alongando ~~ discussão, o 
quo alius n1io podc!'ia fazct• sinão com 
grande sacrificio, o Sen;tdo esta vendo que 
só fitllo com g-t•ant!o esJ'ot•ço, eu tocat•ei cm 
um ponto que mereceu o estudo e emonlas 
pol' elltt apl•osont:ldas. 

Da leitura do Pl'qiocto do Regi monto otro· 
l'üchlo :L consid•Jl'.lt;·ão do Senado, re~altn o 
soguintc: 

H:t um Senador qno, investido das funcçües 
de Pt•osidento do Soaado, t~m om todas as 
discussücs dons votos. 

O Sr. ''lcentc :Unehu.<lo ('l
Sr. P1•osidonto, st'l o cumpt•imento do <lovm• 
o o intot•esso que tnor<lc' a impo1•tancia dr. 
11uostão que se dobai e 'ão quo me tt•azom 11 
tl'ibunn. 

O Sn. ALnEnTo Go:-.•.'ALVEs-::'11io apoiado. 
0 S!l. YICE:>Tl; ~1.\CII.\DO- S1•, Pt•esi,ieute, 

o Regimento acttml osiaboleo•o que o Vico
Pl·e~idento do Senado tct•:t ,·oto quando ~o 
tratar do votação tle projectos que reclamem 
n presença do dous terços, ou osct·utinio se: 
creto de todas as outt·.~s vezes de~de <tue ln-
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torvenlia como Senador o não ~omo Yico· 
Presidente do Senado, 

Sogunrlo a lottPa do llogimonto actual o 
Yice·Prcsirtcntu !lo Sun1tdo ~nb<Lituo o \'ice· 
P!'esiuon 1.0 t1:1 Republica o tum o Yoto. u_o 
qual,dat!c. Subo o Sonauo quo ostn atti'J· 
bulcão do Vico·l'rosi•lonlo tem sido oxePc da 
aqui mais Ue uma ,·oz. 
. O pt•uiCCIO du lt·Jgimentu nã.ocogitn rlo caSJj 

mamem inr.e::ml a disposi~;iu do Ho~.dll1éOto 
actual o o \'ico·Prosidont" c"niinnar<í a ln ter· 
l"il' cru tudus as votiLçõrJ~, q11e1' tl17.tH', ln ;or
,·iril rms votttC.~ÕiJS om filiO forem exi
gidus tlous tol'cos, na<:~ Yo~a.t;ÕtH symiJJliC.iS, 
uas Yottt~~úos por• c::cJ'lltillio .secr·oto e mt:s 
vot11çõos nominnos. 

Ma:l ollc ta111bom p0do o;taJ' oxcrcon<lo a 
Viuo-Pru;idoncia do Scn:tdu c I C!' o I'Jto <ln 
qnalid:.dc; o cumlH'olionth·so L;nn- qnc som· 
ma cxn·aot·dinal'ill rio J>odm· so d;i a nm So· 
n:tdot"t u.pezaJ' do il1 vc!sLitlu cllo do C'Hl·go tio 
Vicc·PJ•csidcnto do Sonadu, c m ciSo direito 
quo lhe purmitto o RoginJCntn. 

Subo V. 1\x .. t:omo to.Ju u Senado, S;•, Pro· 
.~idonto, qno a pt•Jscuçn. rlu Vieo·PJ•csi !ente 
do. Republica, pl't.'Sidindo as so:;slíos tio Sl~
nado, lU i. dotor·mina.d(~ aqui, l'OIUO nos E::;
tado' Unidos da AnwJ•iea ;lo 1\ol'tu. poJa 
flOC<ISsit!adc de nrro (jllOUI'iii'·Sú a i~ual,turlo 
Lll\ L',tpl'OSOOtaçfto do~ JM·.c ,os. 

Si o V1uo Pl'esi;!cuto t!u Sonallu, quo tl Se· 
nad .. r da 1\upnllliü<~, tem rlJI'OiLu do rutu, 
como tloro te;·, pul<t Cc•nstituir;ilu, além do.,so 
direito de Yoto. timr ainda dirci1.0 au 1·otu 
do qu<didade, I[UC r' aJ;t,ibuido cx•·iu im
monLo ao \'ieo·i't•osiJcnlo d;L Ropiiblica, 
Presidenta do:;t;t Ca:m, ÍllCúllto.na,·t~!IUI}ntu 
]Hwm·J. um Es&t~dtJ dtt Uniã.u qo~o LOJ'Ü dnnu·o 
do Sonado, não tt•cs \"tJtos, mas slllt q11atr·u, 
sendo <JIIC um •los 'JlliJ clJo 1lisj>i\c nlo tanto 
qrmntQ wotatle c mais um 1lo; ,·utus dos 
momlw< p;·csontos no Scua,Jo. 

Acho quu, no.,tu ponto, o quo dispõe o 
Ro~imon&o acLu d ó o quo so ontumio por 
natuP:~I o razoavol. O Vico-Pr·csidonto do 
Scnadu, qno 6 Senador, nunca porrlo o di
roiw de sou voto como Son:ulvi' o iur.ot•rom 
nos dohur.os, apro;ontn omoudas. diocuto o 
apouns, si ollo lCm doixn.do a \'icn~PI'OSi· 
doncia. occuj>:Lnílo·a nommcnt~. niio pódo, 
c;n ruluçiio aus assumptus cm quo intot'I'Cin 
como Sona1iur•, dobutunilu·os, utiliz u• dous 
votos: o rutu, que puJo d<lr comu Sonadot', 
c o roto do quali<liulc, IJIIO pódo dai' como 
Prosi.Jonto das sessões. 

A d;spusiçflo do Rogimon to uctu:~l il a se
guinte: 

« Al't. 15. O Vicc-Prcsidonto substituirá o 
Presidente om tod:1s suas attt•ibu1çüos o do· 
VCI'OS. 

§ I.' PúdOJ'<I oJrorocot• projecto.<, indica
çilos c l'Oiluorinwntos, d1scut!r c yot:u·, 

quando julgar eouveniont~ no oxorcicio do 
sou mandato como Sonadot•, comt11nt.o quo, 
pam o fazei', deixo a Prosidonci:t. OlllQllltnto 
so t1·atar do as111mpto om quo into;•,·ieJ'.» 

Yê V. Ex .• S1•. l'rosidento, quo 11 dispo· 
siçiio do Rogimcntu nlio cassa o diroico 1!0 
row no Sanador quo é· Yico·P!'Csldontc do 
Sonadu; o quo impc.1o ~que cllo ucilizo dous 
I'Ot"~' o qnc p~de tot• como SOlmdo1·, c o do 
qunliu:tdo, quo pó;lo ioP como Pt•c.sirlonto do 
Scrmrlo. 

Tem sido c.stn a praxo n;m~lmonto seguida 
Hl!lli, 

O Sr~. Or,ntPro C,\MI'OS -Mas, si ostil·or 
pPosid.ndo 11 sessão, por<lo o voto de Sonatlor. 

O Sn. AwEnro Go)(ÇALYES- E' o que ia 
dizoJ•, Fica um Estado sem tm• voto. 

0 Sn, VICP.:>TG MACIIADO- Mas cllo DÜO 
pó.Jo ncar com dons Yotu~. Como Presitlomo 
tio Senado, si não intr>rrom na discnss;io, si 
não apl'e wnt~L indicaoões, pl'Ojectos, oruondas, 
ullc tom mais que os outros ~on:ulol'Ol: tom 
um roto, que ~ o do qualidade. 

O Sn. OLYMr•to CA~tPOS dtí um aparto ..• 
O Sr.. VJCE:'iTE ~!ACHADO- Estun perft'it:l· 

mcnt.c de accor.lo com o honmdo ~onador. 
Si ti1•armus ao Vic8·Prosidonto do Senado·o 
voto do qn dirlado, ollo deve tor I'OI,O om 
todas n.s votu\_·iics; mns, si rllo CtJlll,iním, 
como tom osr,ado nM aqui, com o vuto de 
qwtlidado, ou h~ do mantcr·SC " disposiçlio 
w·ttml do Regimonto, ou, (1n&üo mudific·.u.lu. 
como cst;i olla nn pt'<~Po<'t:t da il!u.<iJ•e I'Olll· 
missão, hnvorii um Sonndor.com tto11t1 votos. 

Agora, 81'. Pr·csidonto, rcj ~mos o qno diz 
a propusttt rolatimmonto no :u•t.. 15, ~ 1': 

"'Ondo .su diz : «O Vico.Pr·c;iJunlo" -
digtt·se: « O Vice-Pt·csiJoote Lluc é u Pro~!· 
dente du Commissão do Policia.,. 

"Ati § i' do mo>IUJ artigo: Onde so diz : 
« podct•l\ oJfoJ•cc I!'" diga-se : « q11autlo no 
uxor·ciciu dtt pl'O.·iitloncia, pJtlrl't\ »; c suppri
ma.m-so as paltnrras (< o votal' >•. 

Uma oull'a tiispo,içfLO diz: «o Pt·esitionto 
iotol'virít cm toüas n:J votaçUos •. » 

Sr. Prosidonto, 011 soi pol'foit:tmentc que 
niio so pOde tit•ar o diPoito de voto ao So· 
nadot•, mas os.<o direito não~· til• Mo do mo,Jo 
uonhum poJo Rouimonto actuo!; ollc dcixat•ú. 
do oxorc.Jl·o dopondoatc tlo sun. vontade. 

Mas o ~110 ~ Jüt·n de durid11 a qun, pll>islul:t 
a jwoposttl actu:ll o mantida osta dtsposlção 
quo osLá no tu•t. 15, I(Uo diz quo o Vico·Pl'O· 
sidonto snbstituit•á o Pros!dontc om to,las :1s 
suas ·atLt•!buiçlios o dovoros, tlCIIl'lt o Vioo· 
Pt•csidonto du Sanado com dons votus, l~to 6,. 
com·o voto rio Senador a quo tom uiroito, o 
com o outt•o que ralo vou mrt~dc o mais um. 
dos rotos du Sonndo, 
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Eu n.prcsen\o uma omonda Slipprl•Soira da 
crnonda apresentada pela Commlsiõo a c.lt•t 
disposir:ão do Regimento. 

E não é a unica : divor.laS outras di.;po,i· 
ções do Regimento são modificadas c dealgu· 
mas-permitia· me a hom•ada Comrniss~o de 
Policia-não pudo compt·ohondor o moti1·o 
da altel'a(·ão~ Hn. tamuom rllspo>iç0es addi· 
tiras que cstao no mesmo caso. 

Encontro no art. ~I o seguinte : ,_. Eatún· 
dor-so-ha por diploma o titulo ou documento 
quo Jüt• como t:tl dolloido cm lei>. 

Aclw rtne isto é intoil'amentc tlosnc·ce,sa
rio aqui no no:; i monto Intor•uo do Senado, 
visto que nós tomos do accoitar o dip!om:t 
do SonarLt• oleito, d 1sdc quo esso diploma 
cstoj:t cm•cadu (l::J todJs os cn.J•acturi:!ticos 
para poder sor co1no tal considerado pr.la 
loi. A loi olllitor:Lirogltla o ca'o ; port:ullo, 
el>a declaraçiiu C simplcsrneu to ocios:,. 

0 SR. Ar.nERTO Go~('ALn:.s- Y, g~. não 
so recol'da quo lm muitas disposi~õns consti· 
tuoionaos qua ratão rcpru.luzidas no l\e;:i· 
mcnt0. J:l vê quo o argumunto de v. !'!. 
proi'U de mais. . 

O Sr .. VJCE:-iTP. ~IACIIADo-?\otei, St·. Pro· 
sident~, um:t prooccupn.cão no~t!~ J'Of1Jl11lln. do 
Ro;.timent l, a p~·o!occuprwão ori110·la, cL'dO 
eu, de uma. aitcmçiLo \·utad:L aqui o ao no 
pas>ado do dti'Ol'sos pontos que trat~m do 
substituir IL :>Icst do Sanado pela Cummis,;o 
do Policia. 

Em dii"Ol•sos pontos do Re~lmonro. ~r. 
P1•csidonGo, cogica-so lh substittÚ~~ii.o tb Mo~:1 
do Senado pela Commissão do Polic:t,, 

Sou iususpei!.O pal'a l1·atal' dcstu ,,s;umptJ, 
porquo C SLbtdo quo Ju1 um dos <JtW a•1ui se 
OatOl'Ulll CJntt•a O.< podOl'CS de I[Uú úi!ÜIIl "0· 
san1 o Vico -Prosidonto da Ropnbl'ica; achm·a 
Cl~O o Yico-Prosi,lcnto do Semub i'Õdo func· 
cwnat· como pt•osidcntu da CummissiTo de 
P~llcla, o nfio o Yico·PI'C.>idonto da l~cpn· 
b!tc:L qno tom por atlrlbnlção aponn; prosi· 
tla• o soando. 
Ma~. St·. Prosl,lonto, nosto tt·:~baiho, insi· 

~nifi~an\o, 'de .substituir 11 Mes11 J'Jia Com
mtssao do Pohcm, hn. algttm:L cousa qn~ ,·em 
croat• ou pótlo croat• diOIJuldades a~ cnmpri· 
monto do Rogimonto. 

Pot• oxomplu: guar,Jar a 01•dom duranto a 
sessão no o1lillcio do Senado, n quem com
pota? 

O Sn. Pm~srDBNTB - .~o Pro.siuonto da 
Mesa. 

0 SR. V!CE:-i1'r. M.\Cll.\00- A Moso, poJo 
Prosidonto qno ontfio n t!il'!gir, soja ollo o 
Vlco-Pt•csldonl;o da llopubllca ou o Yico
Pt•osidonr.o do Sonado. 

Mas, St•, Pt•osidonto, substituhln a Mo'a 
pcltt Commlssfio rlc Policia 'tot•omos qn~ \'Õr 

Y, E~ .. Vico-P1•o;ldento da Ropublica, na 
nocossidnd.o m•gonco, para rmtntcr [L ordem,· 
quor ncstoroclnto, quordcntro do orlificio uo 
Senndu, do podit• n intel'l'ot•oocia da Com
missiio d' Polic.n, p,rquo V.Ex. não pudor:", 
tomar nenllumtL providencia neste sontido. 

Ess:t tlispu:;içfw osttt contida no nrt. 180 
ao <Jimltoi apresentada a .;eguinte emendr~: 

" Onde so diz -11 Mc;a- diga-so-A Com· 
mis:!âO de Policia,)) 

Estou correndo, ao tratat· dosto assnmpto. 
conl•J gato poi' brazas., cvmo so diz yulgnr
mrn te. 

Nfio pos.lo mo manto:· por muito tompo na 
tribuna, c p"~r j~to vuu tJC:tl' nos diV"ersos 
pontos ao; quaes PI'Otcndn ápi'Os~ntar emen· 
das, c maurlal·as (~ MPsrt ; creio qno inter· 
!ll'iM o ponsamenlo de todo o Senado; c. 
tiütando como 1110 falta, autot•ida<lé< par~ 
impr,r upintües pt•oprias, cm rolar.ão a·estê 
r.cto, si me 'iuizesso oscudat• om opiniiio 
nlio.la, mo sóccot•reria da do ltonrado Se· 
nadur voio ~ramnh[o que aqui, mais de 
uma roz, j:L tem tmtado do assumpto. 

A t:ummi;são do Jlol.cia, estudando n re· 
ful'ma do Regimento ontonuou do ver nada 
pro:101' ao-Sen:Ldo cmrelaç·iio á votação po!' 
cict·utlnio socreto, deixando quo esta corpo· 
l'aç:;o deliUm·o .-out•o o caso, ou suppri· 
mindo, ou manlen.lo esto systema do Yu· 
b1·ão. 

St•. P!'o . .:;hlonte, o systoma Uo vota(:iio po!, 
oscmtlniu so,:ruw ú nut.ll!l de tudo oll'onai,·o 
d:t intu:;1·idntlo do Senado (a1wiudos), sendo 
tunbent COI'Io que ll pot•lurbatlot· da eco· 
no mia da . .; sessões, porque V. Ex. sabo que se 
gast:L muiti%imo tempo, que os to systoma tl 
moro~issimu o <JUe, nü.o rcuas· vezes, o Se
nado, prooccupado coml'ot:Lções po1· esct•uti· 
nio scc•·oto, rol'urontes a assumpto do inter
esso indll·i,lual, doi~a do dar numm•o par:t 
>olaçõo.> symbolicas, deixando de votai' ma· 
t~rias impol'tautos, como, pot• o.~omplo, cro· 
ditos sol1citadus polo Gu\'OI'OO. 

Aclw, purtauco, qne dovomos abolit' esse 
srstJint~ do '·otnçüo. 
'Ma i~ tio unm yoz, divorsos Sanadores se 

toomoxtm•nat!o sobro osts lhe to com upplausos . 
do t.odas as bancadas. 

E' cnrto quo niio se pódo e!imio~l' por 
compioto o systoma do Yotaç:\o por escruti· · 
nio socrJto, porque o Regimonto crouu o 
oscrutlnio soct•oto p:tt•a !L olciçiio do Yico· 
Prosldonto dn Sona,io, dos seus Socrouu•ios c 
dos mombt•os das Commissõos. 

EssM vut1~ções não. poilL'm deixar do SOl' 
pJr oscrntinio secroto. 

I~ 11 pt•uposito dosto faoto devo llizm• que 
11 Commissiio do Policia submottou ~ consi· 
dol'a~ão do Sanado nm:1 omonda, roalmonte 
dlgnn do elogios, AtO aqui, a oioiç:1o da~ 
Commlssüos se fazia ctn listas completas ; 
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:agor1~ a CommissKo de Plllicia suggcriu ao 
'Sanado, por meio dJ uma emond11 ao Regi· 
monto, a nocoslidado do so p!•ocodm• 11 oss~ 
oloiçiio por listas incomploias,dando assim dl· 
rei to IÍ minoria, si bOUI'O!', pOI'ilUC,SCildO Os\~ 
uma carpora(·ão doliJJoranto, pótlem muito 
•bem fol'mat•·so aqui mesmo gl'ltpos ou par
·t:dos, 
Um~ ontm mot!ida, Sr. Prositlonlo, pro-

· posta pela Commissiio do Policia. tamuom 
digna do elogios, ú a soguintc: «Niio se po
derá desmembrar de pt•ojoctos quo tonltam 
"Vindo da outt•a Casa p:trtcs pnra constitui
·J•em projectos em sopat•ado, a não ser POI' 
dolibet•ação do Senado.» 

Aind11 outt•o dia, St•. Prosident~. nós vimos 
o caso do uma proposição vinda da Camllra, 
mandando p1gar ''v luva do marechal Flo· 
riano Peixoto e dando outl•as providencias, 
;pt•oposição que estava cm ·estudo cm uma 
das Commissücs ·o sobro a qual o Sonauo 
a.indu. nüo tinl1a deliberado. Pois bom ; o 
lwnrado Senador polo Distl'ioto Federal so
plrou dessa proposição uma pat•tc, caosti· 
tulu·a pl•ojccto no1·o o nth•ou·o ii dolibora
çtio do Sonlldo. 

A Mosa rcalmonto, dontl·o das disposiçõJs 
Tegimontaes, não podia recusar o novo Pl'O· 
jacto apresentado pelo illustre Senador pelo 
.Dlstricto Federal. 

Mas é tacil do comprchcnder os inconvo· 
·niontes quo esses 1'11ctos trazem, c111Sando o. 
pet•tu!•baçiio da. \'Ida Jog-islatil·a. E' muito 
possi vol q uo, ao pormi\tindo a continuação 
dosso dlreito,llouvosso disposições repetidas 
cm mais do mnlloi o repetidas inconvonien
tomonto, to1•nando o tra)lalho logislati~·o, em 
vez de cuidado o ponderado, um trabllbo 
l'Oa.lmonto digno do consut•;~, 

Para abaudonat• a tri\,uria, vou tra.tal' Iam· 
lJom do Ul!l(lonto impJ!'IIIO\e que so ref~ro a 
uma emooda l'adica.l, que apresento ao ltegi· 
monto da Co.;m. 

Atóaqul, sabe V. Ex. quo o trabalho do 
vo1•ificaçiio do poderes faz o Sanado modianto 

·o os tudo foi to polaCommissãodo Constituição, 
Podm·os o Di~io1llllcia. oxclusivamente. A essa 
Commissiioé attribuido o exame das eleições. 
Mas a disposi~iio do Regimento do Senado 
torna facultlii vn a intorvençUo tambem,para 

:esse GStutlo, da. Com missão do Legislaçilo o 
Justiça. 

Não &1o pcq uonos o nem toem passa1lo tiia 
despercebidos ao Senado os lnconveniontos 
do nturadJ estudo d~s oloiçõoa ((O Sonaúoro.i, 
muito ]ll'inclpalmonto quando so dd a renova
ção .tricnnal do Senado, estudo osso que ú 
feito por uma Commissiio reduzida o quo, 
afinal de ccntas,tem,põr necos;ldauo mosmo, 
de demorar mui tas voz os o estudo de ma teria 
que o prop1•io J\ogiruento da Ct~sa consi(lom 

. urgente. 

Sr. Prosidento, n[o JIOSSO COUSU!'al' 11 Com· 
missii'• tic Constitulcao, Podot•os c Diplo· 
maci:1, pot•quo, no pt•incipio de cada legis
latura, !ova um mez ou mais pam dar ptt· 
recer sooi'C elol~.ões de Senadores, porque é 
preciso niJtar quo a ossa Commissiio são en
tregue< no pt•imciro dia <las sessões pt•cpa
J'<Itorias o escudo de 21 eloir;ões pt•ocodidas 
om todo o paiz, oloiçõos ds vozes com du· 
plicatas, :;-t•ando numcl'o do actas, toruando 
ausolutnmento extenuante t> tl•aualho dll 
Commis;iio. 

E' vot•fl ade q uo essa Com missão pódo 
cb~~tnar cm seu auxilio a do JtuliCII o Lo~is
laçiio, mas esta póde sol' chatmda, o, assim 
como é faculta~iva a sua. ch11roada, ttllllbom 
pódo ser f:tculiatim a sua intori'Onção. 

O 'lUC.; natural <i que, subordinanu~-llll 
nosso particulm• o Senado 1\quillo a que 
estão subordinadas todas as out!•as corpora· 
r.ilos logislt~tivas, mais facilmente cllo possa 
toma1• providencias radicao~. oll"octivamcnte 
ra~oaveis cm relação 1í verificação do po
tlOI'D>, pol'(jUO o Senado nunca do;appat•oco ~ 
o mosmo ua renovação das logislatums ftca 
com dous terços pcrmancn tes arjlli roprescn
tando·o. 

Na Camura rlos DilJlutauos não se dá isso: 
as Commissõcs do Veridcar;ii:o do Pridoros siio 
tiradas po1• sorteio da lista or;:a.nizadu pela ' 
t•oprescn!l~ç[o fJUO \'OIU inrcstüla rio um di· 
ploma. 

A' Mesa da legislatura autol•ior fica o 
àit•cito de 1'01' quaes são os diplomas Jegiti· 
mos, qu:~es os fóra do duvid1t o organizar 
assim a lista desses diplomados o po1• 1uoio 
do so\·toio escolho, ct•eio fJUO cinco Com· 
missões. · . . 

O Senado não precisa do cinco Com missões; 
com duas pt•eoncho perfeitamente os seus 
devores. E' VOl'datlo quo o> »tísruz ponosa
mou!c, pot•que essas Commissõos são com
postas do trus membros. 

A minha proposta, Sr. PJ•midento, IJUO 
offoreço á considoraç-lo do Senado, consta do 
uma emenda, ot•ganlzada simplesmente cm 
dou:; artigos, quo siio o3 sog-ulnto.;. (f.J,) 

Sr. Presidente, conso~uento com ost'ls 
idoas quo aprosonlo b. conshlornçlio do So
nado, eu elimino! da Commi!slío de Consti
tuição o Diplomacia essa attribuicüo dtí vori· 
ficação do podoros ; olla contlnual'il a set• o 
quo dovo sol' uma commis;iío do Constituição 
o Di~lomacia •. E~tudarÍI toda~ as questões 
constttncionaes quo o Senado dovn allbctar 11 
sou estudo ; cstuda!'IL toda; ns quostõos fJIIO 
disserem l'CSpoi to ás nossas rolaçõos dlplo· 
mt~tlcns submottidns !lllp!•ociaçiio do Sanado, 
jánppt•ovando a.; nonioaçõos propostas pJio 
St•. Pt•osi l,outo da Republica pal'a o CO!'po 
dlplorilatico, j1L ou!l•ns do.!ta nllLUt'OZI~ • 
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O trabalho da Commisaão é do.s mlislm· St·. Presidente, coufeiso que, quando Yi :1, 
portantes. PNPO>ta de reforma do Jtegimcnto o a H 
· o sn. CoELHO E CA~!rv~-Nüo ha mais im· Jigolramente,tlrtuel multo rcceiolo pela sorte 

t t dessa lei Interna do Senado, pJrque me pa· 
por an 6 • recia que a mataria teria uma só discussao; 

O Sn. V!CEI'iTE MACHADO - Como bem Dess:~ dttvide. tirou-me o Dia tio do Coll[JI'CS· 
diz o honra~o Sonadot· por Sm•gipe, não ha so, annuneiando-me a sua segunda discussão; 
mais imporhnte. pois esta Commlsslío, cuja então vi que essa ma teria oboJecia ás me>· 
funcçiio principal é in fot'mar ao Senado da mns r~!!l'aS e :l mo>ma Ol'dem do todos o.; 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade pt'Qjccto> submottidos ~consideração do Se
dos projectos, póde sot' incumbida de dar nado. 
parecer sobre as eleição;. E' um tra~1lho ex· St•. Presidente, acho do maior interEsse 
traot•dinario o,pot• ma.ivr que soja o zelo dos pot• parte do Senado, bem como da illustre r. 
illustres membros da Commissão, ·dinl,il· honrada·Conunissão dJ Policia, o dotai' esta 
mente podem vencei· o. instituição com uma lei interna, que não 

como sabe 0 senado, t.Jro se dado 0 0150 traga difficuldadcs, nem pat•a aquellos quo 
do um Senador, que traz 0 so 11 diploma. tc1• dit•igJm, nem para "c!uellcs que, accidcntll· 
de osparat• um, daus o tt'Os mczcs mesmo monte, slio diri~idos. 
para sm· reconhecido, . pot•que 0 traballto Eu, possoalmonto, não tenho oatro intc· 
dessa Commis>[o é oxtraol'diuat•io. rosso que não soja o do concorrer com luzes, 

~ \'ordada m1tito diminuídas, muito mo1•tas 
O SI\, Srarsl!UNOO Go:-;QA~VE>- E>to anuo (n<To a1)oiados), para o estudo desta questão, 

os trabalhos da Commissão foram demorados pot•quo soa um Senador qua>í a abandonar 
pelas part3s e, folizmonto, nenhum dos pa· esta cadeira. 
t•ocoNs por clla apresentado:> deixou do sor A rofot•ma que so fizer no Regimento, 
accoito pelo Senado. quor dê gara.ntins aos membros desta Cas:t 

O SR. VrcENTE MACHADO - Mas v. Ex. ou as supprtma, pouco ou absolutamento 
não pódo deixar do concordar que é um tra· naJa mo aproYoitn.. Dentro do poucos dias 
balho demot•adisslmo e fatigante. toroí de doix:~r esta cadeira o, talvez, o Se· 

Compt•ohcndo-so per(citamontc o 'Lilil ,,eja nado tenha occasião de vot• substituindo-mó 
o exame do 22 olclçõo.~ procedidas cm tolo o pessoa mais competente c capaz e que maio~ 
paiz, algumas dollns em dupl!Cll.ta, t'tllgor pos.~a trazer aos debates do Se-

Eu fiz parte dessa Commissão·duranto mui· uado. 
tos annos o na ultima voz'; justamente o"t Vou maudal' <t ~loJa as minhas emenda<. 
um anno em que se dava' a· renovação Jo A ~rosa as tomará n1 consideração rtue me· 
torço, tive do fazer o ostudó dos diptoma.s t·ccorcm ; "• st, como penso, ellns rcpre· 
do quasi todos os representantes o muitJs sentam um estudo desap:Lixonado do Pl'ojecto 
em duplicata, PONUO nollO anuo dou-so a do reforma do Rol!imonto, estou de certo de 
coincidoncia · singulat• de havo1• duplicata om qun assim sel'iío'ollas apreciadas pelo Senado~ 
quasi toclas as o!Jiçõos. accoitas ou rejeitadas, conformo a inspiração 

Da Ihhia foram enviadas duas ot•dens d) suporio1• que no momento dotnin&r as reso· 
actas quo, collocadas umas sobro as outras, luçõos desta Casa. (Muito bem.) 
formavam uma muralha maiot• que a minha São lhla>, apoiadas c postas conjttncta. 
altura. monto cm discussão as sognintel 

O Sn. A. Az~nEDo- Entretanto, V. Ex. 
não achou que o tJ•abalho era domasiatlo. 

0 SR, VICE~TE MACHADO- No cumpl'i· 
monto tio um dovor, todos nós nas esforr,o.mos 
pot• bom sorvh•. 

Vamos fazm• o quo fazem todas as assom
blc1as logiilatlvas: que ltajtl Commls:;ücs cs· 
P.Ociaos parti o estudo dessa matot•ia. 

O Sn. SIGlS!IUNDo GoNÇALVES - l':u sou 
insuspeito, uiio laço pat•to dossa Com missão. 

0 Sit, VICENTE MACHADO- Nem mo l'Ofii'O 
a V. B~ • .-e si as minhas p:UaVI'as pudessem, 
da !ovo slquor, otrondm• a Y, Ex., ou, apo· 
znr do ontomlot• que, em quo.>tücs de p1•incl· 
pios niio ha otronsa, retiraria a minha pro· 
posta. 

Sonndo V, ll 

Depois da 1' parto do art. I•acct•e.>ccn· 
to se: 

Art. Nesse prlmoit·o. dia organizal·ti a 
Mosa duas listas do Senadores presentes, 
sondo a primeira dos t•eprosontantos dosEs· 
tados do Amazonas, Pará, Maranhiio,Piauhv, 
Cearii, Rio Grande do Norte, Pat•altybn, Pei·· 
nanbuco,Alagoas,Sorglpe o Goyaz;o a segua· 
da, dos representantes dos Est~dos da Bahi", 
Espírito Santo, Rio de Janeiro,Minas Get•aos, 
S. Paulo, Pat•anii, Sanltl Catharlnn, Riu 
Grande tio Sul e ~lntto Gt•osso o do Dlstricto 
Federal ; e dostas listas, por moio do ';or
toio, sor(io nomeadas duas commis,~iie~ ~o 
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cinco momb,ros' c~!la \una; o quo oxamlnaPilo 
as c!ciçõo.j realizadas para " renovação do 
terço do Scuado, · dcvon'clo' a· Com missão csco
lllid~ da pt•imoira lista c;tudar as o!clçõog 
dos Estados da so~unda o v ice-1·er,l, 

Pat•agt•apho unico. · ' 
Est1ts Commissões. guardado o principio 

da divisão ost,tbo!ccitla, cxamin:wão o darão 
pat•ccoc• tambom, cm l'oluçüo :t :od~s ~s o!ol· 
~õt:'s quo, llDI' vaga, ~·enuncia ou mor•to, so 
derem tlurantJ" !cgcslatum. 

A segunda parte dJ art. l' dcre.con;tiLuiJ· 
artigo sopar:cdo. . · 

Sala das sessões, 5 do outul1ro du l9•J3.
Vicente J!achado. 

Suppt•lma-sc a omond~t o1fot•eoida ao § 1' 
do:m. 15. 
Supprima-s~ a cmen:la. oll'ercoid~ ao § 2• 

rlo mesmo ~rtt."o. 
Supprima-sc o. p~ragrapho addilii'O pro

posto ao art. 21 ', 
Supprima-so a palavra-Podcro>-d:~ Com

misstio de Cocstituiçiio . 
Ao art. lG~. SIIJ'PI'imum-so as paluVJ•as, 

•lopo!s da pata~·ra-oloiçõos-o aecrescenl c-so 
em substituição:-dos membros da mesa o 
tlas Commissücs. 

Al't. 171-Snp[ll'imam-se as palavras~tt·a· 
t:mdo-sc do o1ei~ües. 

AI'!. 172-SuppJ•imiL·SO. 
Suppc•ima-so u emenda ao :tt·t. 180. 
Supprima-so a emenda ao at·t. 188. 
Supprima-so a. cmecda ao at•t. IDO. 
Sali1 dasse.lsües, ~do outubro de Hl•:•3.

VicMld· V:acltado. 

doira, que ú nquella presidida pelo Yica· 
Prosldontc do Senado. 

Sei destas cousas mas luto com difficul
tla.le nt•sta oocasiüo, porque não sei a qual 
dcst:ts entidades mo duva dirigi!'. SP.j11 cu mo 
foi', vou entretm• convoc-sa com us quatro 
illustt•os socrot!Lt'ios o com artucllcs que se 
,iu!gnl'cm com direito a te1' assento n:L prc
sidoncb d:t )fosa do Senado. 

O Sn. ~IA:-IOEL Dt:ARTE-0 c•tso é Jlarll 
isto. .. 

0 SR. B. DE MENno:--rçA SnBRISiro-Sc•. Pc•c· 
sirlcnte, ou estam presento n~· sossfto do 
Ulllln passado quando Joi apresontad:t a 
celebre t•c!ot·ma. rogimonta1, til•ando. todas 
!\li attribuiçães que cabem. ao prosit!ento do 
Senado, passando-as pnt'11 o Yice-presidoute. 

Votei contr11 essa c•ol'orma, porque entendi 
e ainda entendo que o pt•osiuentc do Senado 
~ um só presidente do Scn:1rlo rl aquollo 
que não só: Pc•osido ás nossas sessões 
como pc•osido n. todo o Senado. Ent.ondo 
que a p:csidoncia do Senado rl igu•l i 
prcsi.loncia da CamaJ•a. dos Deputados, onde 
.nilo lm dJslincção, cão ha dous presidentes, 
um das sessões· o outt•o da. Casa.. 

Pat·ece-me quo · iRto do Senado tm• dons 
pt•esidontos ú uma anomalia, e pora que o 
SPnarlo·n noto eui'offn•h•Jhun caso: 

V. Ex . .'; .o Vke·Proc'idento• ti~, Ropubliea, 
nst1 pra~uhndo a sr.ssao,clo Son:wo, mas si 
.um frequentador dllS nos>as snssõés·a.ltot•a a 
or'llom nos corredores on nas. galot•ias, .V. Ex, 
pens:t qtre, com o Regimonto. actual, jlÓdo 
lllltntcr a ordem no odlficio do Scn:1tlo? Não 
póJc; V. Ex. tomdomandarchamar o.Vice-

0 !!ia•. B. de lUeudOll!,'ll ~o- Prcsirlonte do Sonado, quo rl o Presidente da 
brlnbo (") -Sr. Presidente, :tfastado C:t~a. pat•:t m~nt.m• a ortlem nas galerias ou 
ha muito dest~ tJ•ibnna,por· motivos de torça nus cot•redot•es. 
maior, vo!l.o hoj~ a olla, não pam Jazer pr·o- O Sa. o\J.D~RTO Go:--r•:,I.Lves-V. Ex. cm 
priamontu um dtsmn•so, nem lato bem paE:t l'ez de dirigi!• a 'sua convor;a aos socrut:trios 
trazoc• e,c!arocunootos :to Sona:lo, mas tao deve dil•igil·a ao Senado, que votou a re: 
sOmonte para ontt•otot• uma ltg•Jlra COI'\'•Jrsa , forma. 

· parlamentar com a illustre Mosa do Sen:tdo. . . 
Não soi bom, sr. Pc·osideote, si dem cita- · O Sn. B •. o~ ~r~~nor.;•,'A ~omu:'>uo-Mas 

mat' de Mesa do Sonado on Cummlssão do ·tenho. 1.nmbom o tlllolto do dcrtgli-a aos se
Policia, porque a refot•ma rogimonta! oma- cre,tarJOs.' q?eforam os s~us autot•os •. 
ranhou-sc tanto noss:t 1!istinc~ão do )fosa C~nvettotam, S~. Pres1.Ionte, comllcen~a 
presidida pelo Presidente do Senado; do u;, v· Ex .. ,o .rro~t~en.to do ~onad~ o~ u.mn 
~rosa presidida pelo Vice-Pt•esi .oncc doSo- n.ura do PIO~ do nayro, 011 como •!! dtz \UI· 
nado, pelo pt•csidcnt~ ~~ Comtnis~ão de Fi- ga~·r;'ont?, .om uma figtn·:~ de papclao. • ,. 
nançll8 0 pola Commc;sao de Poilela,.quo ·ou Est.a C.1sa, sonhares, dispõe do tlous pteSl• 
não soi a f[Ual dostas ontldades. mo dev11.dl- dentoo ao mesmo tompo. 
l'i"Ü' V. Bx .. só pros1do :Is SOôSÕOS dat1UOlJ:lS gt•a-

Bu 'sai q u~ n;sim como lia tres possoas dia- das p:u•a. dont1·o •. funccionando o oct~t·o pt~o
tlnctas" um só Dous verdadeiro na San· sldootc. cumulattva.monto c~m V. Ex. Sno 
tissima Tt•indarle, aqui no Sontld~ nós tomos dou.~ pros1d11ntos quo funccwnam ao mesmo 
~ulltt•o mesas rlisl.!nct:cs mas uma .~tl verda· tom! po.. V E S p 'd t 

· (') E~to dJ~c1u·~o niío foi ro,•l!i\o:~ polo orador,-: 

mngcoo • ;:t,,,. !'. resr eu o, quo, por 
accaso, no momento em que V. Ex. lomn
t:u• a sessão, um ompt•egado do Senado falta 
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~om o devido respeito tL v;· Ex. V. Ex. para 
castigar nsso ompt'Jgauo precisa recorrer ao 
Vico·Prosidonte para quo o:;to tomo provi
dencias a rosp.Ji!o, uma. voz que\'. Ex. nã~ 
o pódo filzor dlrocta.monto. . . 

E o mais curioso O isto: quando tacs tLttt•l
buiçÕ3S são retiradas dtt ··pessoa do l'l'ABi
dento do Sona •.O. pot• llilltl nova disposição 
regimental dotorinina-so que o· Pt'e>ídento 
rlo Sonadi.>, ~ ob!'i!pdo a mttutct· a· ot•dom 
dentro o fórn d,, J•ocioto· o a· .litzor· cumpr!I• 
9 l'Ospcítar o Regimento c a Constituição! 

Cada vez·compt'ohenüo mon'os, St•. Pt·eSi· 
donh o'ca;la ':c1. mais ino: convon~·" tlc <Ju•• 
as noss:Ls 'refot·m~s n.o cnvcz de vi~tLt'cm mo· 
lhorar o serviço publico, são em · geral 
~'eitas ... 

O Sr .. :llA:-iO!>I. 0UAI\T8 - Pal'll. n.núdti· 
ztll-es. 

0 SR. B. DE MENDeNQ.\ SOB111:-ilt0 - ... 
J1arn. anarcl:izal·OS completamontn. 

Lela V. Ex., Sr. Prosidooto, o lbgimonto 
com as rctbrmas foittLs o n.nno pa:;~ado, 
leia·o depois om faca da !'c forma. propo$ta, 
•J ''orlncurà·que·v. Ex. não tom ttttl'lbuiçiio 
nenhuma, absolut:rmentfi' nenhuma;· o que·, 
senta·.>O nessa cadoh·a. sórnento· ]lM'a. umà 
YOZ ou ont1·a quando um orador se nll'astilt' 
<lo Regimento. ch~mal·o á O!'dern, lhzeodo 
rospoiL:u• osio.mosmo Rerjimànto. 

Dado que osso Ol'ado!•.(o;tou figut•ant!o uma 
ilypotlhlSO) não !tttJÍI'<i uboiJocer lL SUl' pala· 
·:ra, Y. Ex. nntla p;derJ. ft•zot•. E' pi'tlciso, 
. Pois, que SJ colloqt!o por'&raz da ca:loít•a de 
V, Ex. ou;l'.l c:Ldcl'itt.e tl,t]JlO se assen!e. o 
\'ice·Pt•osi lcn~e. pat·ti., orri tacl cas~s. qtiaildo 
óm voz 'ti.• V. l!;x. se volt:ú· ptw·a. ti•ai: e 
rlizor ao Vico·Pl'Osiclente, Olltl; ti pr·eciso 
:U~DlOl' li OI'JOill. (Rí;o,)· ' 

O SR. A. AztmJwo- Quom manicm a or· 
•lem é quem csttl na prcsirloncia. 

UMA Yoz-Não tl isto o que usttí: no ltogi
mmito; 

o SR. u. r'" Mi,:-;vo:-;ç.~ Sonmxi1o - St•. 
Prosidonto, conr a n•anqun::a lfUO 1no c ·.mcf.oc 
riza devo dtzor quo acho mtds tltspcnsavcl 
a presença do S. Jlx. nnstc recinto do quil :• 
do St•. Vieo·Prosidcnto do'Sonntlo, 

lntnglno V. Ex. quu ·um oratlor fnllando 
excitfl u8 n.pplausos da.s gale·1·ias: 1 o· quo<o; .. 
'ando V. Ex. na Jlrosiúencia; não pmlondo 
manter li, or,lom. lilra. do·t•ocinte, tor•tl <JUIJ 
manda!' charu!l\' o Sr. Vlco·Presiüento do 
Sona.I.IO.PILL'IL IJUO S. Ex., pol' t1•nz dn caL! ,j. 
J':L Jll'Olldcncial, leia a disposl•;iío l'Ogimontal 
quh niio poJ'tllitto quo as· )J'Il:lorias· so manJ. 
restem. · · ' · · 

II' comtL cm•Josa.! 'Emftm, ·~ lei do Senado; 
u ttucm occupo'c'pssr· cndo!m, soj~ V. gx·:; 
c•ja o prositlenfo dn Comrniisiio do Finançns, 

ou outr•o qualqt~or tom que se ver em umt~ 
dobadoura. 
··o que·não conll\l'ehmido é quo·a Mesa possa 

funccionnt•'sob tantas tlonomlnaçücs rlffl'oron
t.,s ropresentanuo entidades tão distinct::s. 

Dão-se ainda outro; casos mats curiosos. 
Por exemplo, V. Ex., Sr. Pmsidootn, está 
agora com os quako .sccr·otarios pt·csidindo a 
sessão; mas de repente a Com missão de Po
lici:l'p:ccisl J•eunir-so, o corno a Commissão 
não ,: constituída unicamnnte pelo' Vlco-Pt·e· 
sidcmc· c cotn'o o Vica·Prosidenfo não póde 
agir sinõ.o auxilrado pclns fJUlltJ•,J sccrot:u·los, 
o Vico-Pi•csidentc M Senado vác ti ~!osa· o 
p1·dc licença pil.rffi que o;scs sccrotarios se re· 
tirem poJ''Iu" p,.ccisa rcunh''" CómmL<são do 
Policia., IJ que . succedol'ã! Succot!orti IJUe 
V. Ex. ficará súslnho, isolado na :Ilesa ! · 

Foi por isso quo dissé ha pouco, o com 
raziio, IJUC não sabia a quem mo t!n•lgit•. 
Quero entreter umn conversa com os quatro 
illustl•cs sccretarios, mas uão sai si tlovo 
r;~zol-o toamndo·os como memhros da Mesa, 
ou como th Cornmis •ão tio Policia, visto que 
o pat•ccor n~o é dtL C'emmissão rlc Pollcia; do 
liicto; roas dos· quatro >0Ct'ett1rios, quo agora 
não funeclonam ·na qnt11idildo do membros da 
Commi.~,ãn de Polici:i, m·a~ na qnalidade·de 
membros da Mosa. 

ú Sn-. PnFsrnE~Tif- V. Ex., de acl!or~lo 
~~oJil u qno llmiJr'miua o Ro,:.dmcntJ, nas djs .. 
~~ussões dovo 1Hrii:ir-so ;L ;\!o.~t~: mas, di.-.;. 
cutindo o par·cuor·, 1'. Ex. pódo dirigfl•.se aos 
signntarius· d~,so wo.~mo p:u·ecer· . 

O S11.ll. DB :\!f:1>oo,çA Sommmo-,\gradcço 
~mlito. a. ohscrrtu.~tlo de r.· gx, ~ão ignoro 
es;ri tlisposi~ào, po~ljne ;_on.leitor a~s!tl~o tlo 
!l.ogimMto .. ;)las drscussoo~ posso dmgn•-me 
ll \'. Ex. ou tliJ Senado, to!ILS actualmente 
nno· qnol'u dit•igh·~mó'.ncrh a v. g:f. 110m no 
Senado, por,1uo dis',uto o par•ocot' do uma 
~ommissão c preciso tlh•i0~t·-mo espo~ial
uwnt·c a,· e!:l . .;n.· l!ommissão: ·QHm•o nesta mo· 
monto 'dil·i~il··uw ti Commis.~io de Po/icin ou 
1 )l<o.;a da C:1sa, •'lll!to SS. El·:x. cnl.cnde!'Olll 
molltor. 

Pois liC!ll, Sr. Pt·~sidonto, <'Onvido o~ 
Sr.<~ quntr·o sccroT.arlos <la ~lrsa, ropresen· 
·tatítlo 'IUalquor dns cntcndidadcs do que 
a••abol do t\tllnr•, p~1·~ me·n,•ompnnharom nn 
pettigrinaçiio que Yon fnzct• pela sua t5o diJ. 
"authHa ol<ra tle ro/orrnit rwimcntnl. · 

Len.lo d ]mrc~cr da Commlssii'o de Policia 
ou dn' :l!c;a' do Sen:úlo; fiquei perplexo. 
Quando <o trata de rorormn cio,iruportanto 
do Regimento; uunndo. se tratn de limitar o 
mandato· dos Sennuot•os, cltnmados •omhai· 
xadorcs dos gstn.dos>; quando se trata d'c 
suppt•imil• c limitar dlscussüos no Senado; 
quando se trata do tlnr grantlo arbttrlo tl~ 
Commiss~cs para ouvit·om ou não 11S'JmrleB 
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intorossadas; quando so- lt•ata tlo desvirtuar 
o rogimon presidencial, substituindo·o por 
um plrlamen~~rismo inqualltlcavel c som 
adaptação no nosso regimon; quando se lt•at.a 
do todas essas m•tet•ilts importantes pot• sua 
natureza c que deviam mot•occt• a mais 
accontuarla nttonção da Commissão de Poli
cia do Senado, Joio o sou parecer o quo 
vejo 1 . 

A Commlssão chama ospecialmonto a 
attonçiio do Senado pat':t dous pontos que 
julg:t ossonciaos na roümna: 11 vot.aciío por 
oscrutinio secreto o a votação snnbolica do 
vico-prosidcnto do Souado !. . • ' 

A Commissão collocou estes dous pontos 
acima de todos os outros. 

Mas, sr. Presidente, como conheço a rogm 
comesinha do miHimi.< """ cw·at )JJ·ctO>·, acho 
que a Commissão do Policia chamou a atten· 
çao do Sou11do justamento par11 o <ttto niio 
merece tamanhâ imp"rtancia. 

P:wa nós pouca tmportaneja deve ter a 
votação symbo!ica, a vota•;ão pot• o;crutinio 
soct•oto ou a votação nominal. 

A nó.; mais devo importat• as ma.torias im
portantes rtue tomrn retilrmadas 011 cuja re· 
forma a Commlssão do Poliria YOm submet· 
ter á aJlreciação do fonado. 

0 SR, J\LDERTO Go~ÇALVES-Pot•que esse; 
dous pontos não alcançaram unidade do 
vistas dtt rommissão de Policia • 

O Sa. B. DE ~lENDONQ.\ Sonm:-wo-0 nobre 
Senador ainda vem mais om meu auxilio, 
S. Ex. vem dizer que a Commissão pouco se 
importou com desvit•t.uar o regimen presi· 
dencial; julgou cousa de pouca monta. A olla 
l'oi indilTeranto quosc limitassem os dil•eitos 
dos Senadores que so .sontam aqui como t•e· 
pt•escntantes ou embaixadores dos seus Es· 
tados. Ella tbl indilTot•ento a tudo isso ; só 
dirct•giu quanto ao voto som•eto, porque a 
Commissii.o de Policia não gost:~ de cousa.; 
secretas, só so intm·cssa pot• cousa publicas. 

0 Sa. AI. BERTO GONÇ!.l.VES- V. Ex. está 
dando dous sentidos. 

0 Sa. B. DE MENDO :oiÇA SonRIN!!O -São 
modos do aprociat• as cousas o cada umns 
aprecia conformo a sua lntolligoncia o cri· 
torio. A minha intolligoncia o o meu c1•itorlo 
pormittom fJUO ou apt·ccio dosto mudo. 

A Commissã.o só cogita do factos publicas 
P. não de couias' publlcas : quando so \!•ata 
destas, parece que c lias lho merecem pou011 
Jmpot•tancia,o 11 prova é que, cm voz do cha
mar a atteoção para aquillo quo ~ impo!'· 
tanto, dotom-so no QUO niio tom itnJlOl'tancla 
nenhuma. 

Não oslou dlzontlo novidade, estou ropo· 
tindo o que ostd oscripto. E, si n:io a ve1·· 
dado, o Itom•ndo ropri'Sontunto polu Parand, 

mombt•o da Commlss~o do Policia, aham1 
mo·lm :1 ordem. ' 

O Stt. Ar.nERTO Go~•.'Al.vr.s-Niio o char 
:1 ordem, mas V. Ex. não os til dizendo abc 
iutamonto o q uc se passott ; não houve i 
toiro aecordo entro os membros da Coz 
missão quanto a esses pontos. 

0 SR, B, DE MENDONÇA Sonl!!NI!O-PO 
ou lamont• .. , Sr. PI·osirlonto, lamento si 
coramcnto que, om uma questão impo 
tanto como ost:t, :~ Commiss:io divorgiss• 
!amonto que, em uma occasiã~ em qt· 
estão om jogo grandes Interesses pariamer 
tares, a Commissão, :1 somclhanoa dos musu 
manos, doixasso riuo o sou roducto fos, 
atacado. 

O Sn. ALnERT•J GuNOAL\"r.s-v. Ex. nã 
devo osquocot• que o Presidente da Com 
missão declarou ao Senado que a Commissã· 
não f:tz absolutamento questão de ponto 
nenhum da reforma, ospet·ando o auxiho da 
luzes do Sonado. 

0 Sn. B. DE MENDONÇA SonntNI!O-l!a~ 
S1•, Presidente, como podemo3 nós illumimu 
a commissão do Policia, quando olla j~ ost: 
tão i Iluminada 1 

0 Sa. AI.llERTO GoNÇALVES-A Commissãc 
não está tal- as;im. o a prova ú que ostot• 
:~cceitandu a illuminação de V. Ex. 

0 SR. B. DI~ MENDONÇA SOBRINI!O-POl'!fito, 
eu não estou illuminando,j:l o dia;o ; ao con· 
trario, pódo ser que esteja tornando n 
questão mais obscuJ':t., o t:tnto assim que 
tomei a libordn<le do, no principio desta 
minha conversa, dizer ao Son:tdo que não 
vinha esclarecor ; vinha apenas cf1amar a 
attonr,•iio dos mous · collo~:ns para ponto•· 
mui~>impurtantes dosl11roforma regimental, 
qno incidom na Constituição do 24 do Fo
vcrolt•o, 

Note-se QUO ou itl tenho medo altl do fallat• 
na Cunstltuição,' porque, quando so tl'atu. 
aqui do votos do Pre(oito, diz-so logo.: não 
podem ser rejeitados si não por dous terços ~ 
mas, quando so tt•ata da Constituição, clla tl 
revogada todos os dias por simples maioi•ia. 

O SR, BAR!. To\ Rmr.mo- Nem mesmo po1• 
maiot•ia ; ollu. é rovogadtl por cada um dos 
seus executot•os. 

0 SR, B.oE MENDO;>;•,'A SODRI~Ho-Todos o; 
dias olla •' revogada, tiorogada o l'OiiJr
mada. 

Do vez cm quando nRpat•eco um Sr. Sona· 
dor, como o general i•rancisco Glycorio, quo 
diz : «eu sou supm•si.lcloso pela Constituição 
do 24 uo lovorolro, tenho JlOt' clla vordadoil":l 
idolatria>.; mas, do voz em qtmndo,a Consti· 
tuiçiio toma golpes daqui, golpes da IIi .. , 
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0 Sn, l.iOlmS DE CASTRO - São pancadas 
do amor ••• 

0 Sn. B. DE MENDONÇA SonnJ!\'IJO -, .. 
quo não doem. 

Sr. Presidonto, ou não o>tou dizendo no· 
vidados ; ostou acompanhaudo pm·i-P"·"" o 
parocor da lllustro Commlssiío do Policia 
desta Casl. 

Vamvs devagar, St•. Prosidonl.o, recolo 
cansar a a1.tonção do Sona<lo •.. 

0 Sn. Go~ms DE CASTRO -Não apoiado. 
O Sn. B. Dil Mll~Do:-ó('A Sonni~l!o- ..• 

o que basta o seguinte: trata-se de assumpt 
pot· domai; positiro e som a.ttraclivos, 

O Sn . .-\LwmTo Go:>çAT,vEs-V.Ex. mand, 
as suas emendas :i Mesa e nos Pt'e.~tar:l con 
isso grando ser,·i•;o. 

O Sn. B. J•E ME:-óDO:-óÇA Sonni:>Jio -Agra 
deç.o muito o aparto du honrado Senador 
mas V. l·:x. !1:1 de desctllpar-me: ou m• 
deixo pouco suggcstionar ; vou marchando 
conformo me apraz, bom ou mal, ombor" 
possa marchat• molhot• acceltando os con 
solhos do Y. Ex. 

mas niio ton!Jo outro remedia. Entendo quo O Sn. ALDmno Go;.;ç,u.rEs- Acho que 
a base do Senado <lo sou Rogimentv; si nós sim. 
nfio tivossamos um Regimouto que respeito o sn. B. nz 1IE);DOXÇA SoBni:>IIO 
os nossos direito~ de Senador, os direitos ln· )las, Sr. Pt•esidonte, como cJmeçou a 
tlividuaos daquolles que ontram conftantr.s Commi;são ? Supprimindo. Snppt•imindo u 
aqui, das pot·tas do Senado a dentro, do que 11110 !! O rocabulo dons. 
sorvir:\ o regimon J•oprosentativo?! A ~les'l não quoJ•m~is don> supplontes.,. 

Parece quo não tcr•t valot• algum. O Ro- 0 s \ G Q t t 
gimonto, Sr. Pt•osidonto, depJis da Cousti· ~'· 'LDERTJ o~ç.\LYEs- nor ln os 
Iuiçiio, <l a lei suprema d•l casa, como diz quantos !'orom Yotados pelo Somvlo. 
Pimenta Buono. O Sn. B. DE )lE~no~çA Sommmo 

Voto.so um regimento rostringimlo a libet•· .•• llUOl' mnit·os supplentes, o tom mziio, 
dado da tribuna, cerceando os dit•o!Los quo porque quando so dor uma. dosordom l1t om 
go~amos aqui, as libot•dades individuacs da ... cimíL ( a,JOII/amlo pw·a as [falaria~·), ou no 
quollos que toem intorosscs confiados a núJ, odificio do Senado, ~ uccc~Sal•io que haja 
o qno I! caril .sendo o mandato do Senador'! ! quatro snpplontcs, '1110 auxiliam a V. Ex., 
A qu3 ficar(• reduzido 1! O que toremos do Sr. Pt•esidente, o:wtuanto os quatro sccrc· 
fazer aqui ? ! tarios sahcm com o Yico-Prosidento do Se-

O SR. BARATA Rw:,mo-Fica reduzido a nado, para irem manter a. ordem. 
urna tlguro. Uo orn•uucntttl:lío, Nada. ma.i:s do U)I Sn. SE~Anon- A Mc.-m. é olJrigatla a 
quo isso. abandonai' o seu lagar pat·a manter a. ordem 

O S nas galerias ~ ! ... 
R. B. DE M:lXDONÇA SoBRINHO- Não 

~uu ou quem o diz: d o honr:l•.lo Senador O Sn. B, I>E )f~-:~noxçA Sonar;.;uo-
pelo Districto Fcdet•al. O que ha de fazet•!! Não •1 a Commi>siio 

do Policia a compct~utc para mantet• a or· 
O Sn. BAR.\T,\ Rim,mo-Jà o tenho dito dcm, o asseio o a economia da. Ca.s1 1 

muitas vezes. Não ha remedia. Acho razão portanto ... 
0 Sn. ALilEilTO GON\'A!XES- Mas não ú O Ul! SR. SEX.\I>Ul:- Y. Ex. quer roduzit• 

J\cgimon to que o reduz a o.;so papel. o,; membro< d11 ~los:L :to Jl<Lpol do serventes'?! 
0 Sn. B. DE MENDONrA SODRI:-'1!0- Niio é 0 Sn. B.DE )lJ-:~J>,j;>;ÇA SoDR!NIIO- Nilo, 

o llogiluonto, mas •' ::. tÍJUi amada e quorida scnhot·. Então V. E.~. aclHL que a Commissflo 
rofot•ma feita pola illush•o Commissiío do Po· do Policia il composta do sot•vontos 1 Nãc, 
!leia do Sanado. senhor, ao cont:•at•io. O quo ou quero ~ que 

O S • G d a Counuissão >lo Policia do Senado niio fiquo 
n. Jd.tmnTo O:I'Ç.\1.\'Ils •i um apaJ•to. doslitkada o abuuüonado o sou Presidente 

0 Sn, )1, l>E ~lt>XDO~\'A SuuRJ~l!O -A O lU C!llúl'((ODCia CúlllO OS:ia; ftUOl'O quo, 
Commissilo diz quo. não morro do amores quan<lo os soc,•otarios sabil•om allm de acom· 
pela roformn; entretanto, vao empm·:·ando panharom o Yico·P:•cside~to pam manter a 
Jlftl'n deanto, o clla a 1·ao m:\l'Chnudo, si não ordo 11 : no edillcio do Senado, niio fi<JUO o Pro· 
~ncout:•a1' algum cntt'ltro, ato o tormo da sidente do Sen[l.do só em sua cadoh•a, tenha 11 
•ua vota~iio. seu lado algnom •tno lulu os projectos, as 

11' o quo vou fnzot• hoje, da tl•iuuna do So· emenda;, faça a conv1gom do votos, etc. 
nado. Venho vot• si ponl\0 um cravo na Acho, pois, razoavol, repito, quo a Com
roda, nthn do eonsoguh· quo olla não ca- missão do Policia não quo!J•a sómonto dous 
mlnhe tiio depJ•ossa. supplontos o sim muitos. 

Voltemos, po!'ilm, ao assumpto. Niio desejo Pois,.,, <JIIO soj11. Estou de accordo. Vo· 
c~ut;at• a paclenr!a do Senado com dlscussfto tomo~, portunto, St•s, Senadores, por muitos 
.ta o mouotonn, como ostarealmonto o é,parn supplontes. (Pa~~.w .) 



f 
I 
l. 

i: 
li 
j 
' 

., 

(: 

' I 
" 1, 
; 
~; 

·~ ,. 
" 

l' 
' ,. 

.. 

.. 

r: 
I' 

.. I•· -
<I. 
·~I;· 
i .~· ·,' .. , 

. :: .:: 

,. ,. .. 
' 
.,·: 
. ~ ' 

' 

' 
• i 
I 
;'' ... 

;r.' 
r. 

ã82 Al\'1\'AES DO SENADO 

Contintía, Sr. P1·osidanto, a Commis.íãO: 
Ao al't:o", díz olla: ,,Em vez do-os membro; 
da Mcs:L - diga-so : o Vico Presidente o os 
socretaJ•ios.» 

O Vico· Pt•osülonto o Seul'otal'ios ! ... 
Elia não quer mais que· oc chnmo «Mesa >•: 

quot• que so clmme ou diga: «o Vicé-Pt•osi
dento e o~ Socrol..>rio.-. 

Sabem os S1•s, SenadoPcs o que rrue1• dizct• 
isto? 

Vou completar o pensamento dt~ Com
missão do Policia, ou antes da. rofoPma, 
londo.o nume1•o l do al't. 13 que oiJa rrucl' 
complrtnl' . 

O n. l diz o seguinte: «Ao Presidenta do. 
StltJILdo compcl.c abl'lt• o onccmtr as sossõos 
oos dias c horas estabclccitlos.» 

O Sn. AL!Ilm"N lioxçALms- Porque o Pl'o- Isto ,; o que diz o ttcgimonto. Mas o <!Ue 
sidcnto do Son<1do n[o é c)oito ]JOio Senado. foz a Commhslio do Policia 1 Depois do cm•-

O SR. B. DE Ml~NI!ONÇ;\ SoBRINHO_ Tenha ·COill' todas as ILtl,l'iuult,õcs do, P~osidcnto do 
pacioncia \'. Ex. Tom 1·azão a ~lesa. Elia ~e~a;lo, achou P,Ottco o q.uo, d~s_ru~ u_ ~-_I d~ 
0~0 qnet• mais 50,. clmmntln "Mesa •; Ji<.z '~. ~~:- 1~-,ab ,tr o oncor1a1 .LS, ~s~< es no~ 
distincçiio, quot• quo se chauw " 0 \'icc·Pt·csi· ,ul<~>.o ho.1as c•tnbolcct~os-:-e ~c~l~>~ootou. 
dento o O> Sect•etat•io; »,o tolllt'llzão, po<·que « ,m.~nÉCl a o:dcm o Jaze'. ob,m v.n a C ou., 
J•oalmonto. ~or • Mesa » .srl se entoude a stt~1~1çno, a~ \ots e osto !lognnont~.· » ,, 
que é pros1duin polrJ Pt·ostdente do Sanado, ~~ · Pro~Hlo~to,_c?rn~ ~Mo Y · Ex .. man~ç: 
quo.é o Vicc-Prcsiden.to ti]L JL<pubiiGa. ~ oulo~, fot~or ob,mym .• ts !ots o e:teReo! 

s1 cham:Lsso Jlc.w, J< n:LO se r·umpt•ohondc· '.lento, ,Ach~ dltllctl o. qn.mdo _mesmo so~a 
rla rrnal ú a JH•osidida pelo vico pMidonte o l;•Ctl ~ . ./ • ll~. cump_1:n· _esse ·lduo~~o ~. 
composta dos q tULH'Il sect•otat•ios. Pm• cnnso- commt,.<o d~ Poltclu, tolo ,Já está cun"o.n~tlu 
gtlinto como1;ou c li~ num r.t':õiJ<Ilho J';t;t,idios<J n~ n_oss~ _Ro.gul!o~to, porque IIS .at~t·llanço~: 
a sulJslituit•:L p:LlaVI':t .lksa JIOI' Commis.wTo ,.te.\ • Ex. ~0lttnt~am ~?UI ao, ICCI~~~ o, h 
de Polic'a ás rozos o otttl'as wzrs po!' /',·e· mttan<lu-so ,w rccmto, J• o n~s~o lttomlCnfo 
s'donlc 0

1s~ctota 1 •1 o.<' · ·d!z: "lntot•I'O~Iper o omtl,or,qua~do so de~-
' • .nal' Ja qnestao, quando ml<•mgu• o Rog!-
0 S11 .. \r.tmt~TU Go:w.u.rE>- E r. Ex. tuento, quando faHar i1 con.id,t•ação devido. 

não nos elogia put• esto nLCtO ? Essas Cul'l'e- no SonaJo ou :• cada um úe oous momb!'oS, 
cçüos ·srro feita; om ob~dicncia ao Yoto do arh·crtindo·o e chamando-o ao ponto dr1 
Senado, · · ,questão ou :l <miem o retil•,.núo·lhe a p:t-

O sn. 8. nr. Mt~Noo:-~çA ~unRrNI!o-11 r. Ex. lavra, si não fui' obo.lec!do, na couro r idade 
- "l 1·r··t 1 · " t do.<arts.:H,:Jno37.» 

oao es" sn .ts O! o cow os" ogw; que os ou , Pa1•n quo, pois, osso accrosoimo, si Y. E.~. 
f~znntlo? Niio soi cumo :!O pos.j!L elo~in.r não tem antot'i<bdc n:<ra m:tntor r• orden: 
IDfiiS, " 

E.;ton dizon,Jo 1unn verdade. St•, Pl'eS!· uo odificio do Senado 1 
tlontc, n Ccmmi;;iio cmal'<lnhou-sc tanto Pat•u. rtuo d:11' a V. Ex. uma atll'ilmiç[o 
nc;sr1 <li;t,tucçno do M.,,a prc>idilla p"lo Pro· qucJt lhe Iili cas;,ruln,

1 
passando pnt·a o Vice

sidonto do Sonadu, de Mes:L prc,idid11 pelo Prc.lllm~tc _do Snn.u!? · . .. . , , 
1'iCc·pt•osiriento, poJo presidenta dn Commis- A obra d.~ Comrutos1io rio Poilct.• ú mmt~ 
S- ·' !'' , ,1 c ·. , 1 p 1. ·. lion, mas nno me conformo com ollu. 
no ue •w.tnn~H:i 0 pu'' ornmJ.:ois,w ( 0 0 JCltt)' Continu,~mlo, St'. Pl'osidonto, diz n. Com .. 

substituindo;, palavr·a Mo.m, um por· Co,;,. missão do Pulici11, no u. 12 do ru•t. 13: míssdo de PoUcw~ ora por t•ice .. pl'csidente o 
sec>·olal'ios, quo foz um emÚI'ú[Jiio to1•ri vel. 

Em mui t.us loga1•es Mt!Sa; em outros C'liii· 
missfío rio Polida, cm outt•os aindrt, vice-pre
sidcnta a . .;;cctelm•ios ! E' um \'Or·dadeit•o mcwe 
mar;nmn ! 

Não mo limito rL raztH' allogaçõos ; faço 
soguil-as do pr•ovas para que o Senado se 
convonç:~ <i<J que estou dizendo n vorrlado • 

Pois l>em, St•. Pl'osldonto, não chamemo; 
mais os scc!'elat·ios do .l!estJ; ch;wwmol·os 
do Commi9siio do Policia ou rlig:Lmos sempre 
que tratnmos dollos- o Ylce-prosidento e oa 
~OOI'e tln•los. 

Contlnuando na sua reforma, diz u Com
m!ssiio do Policia no art. 13: 

«Acc!'osconto·se: nellas manter a orclem 
c fazer obsel'1'lll' a Constttuic[o, as lel~ o os to 
J\oglmcnto.» 

<Accresccnte-sc: c rnixta.» Esltt emenda 
não tom importnncia . 

O Pre.>i,lonto do Senado .l•t tom compoten
cia pal'lt nomcal' commissõcs especiaus, e, 
om vil•tudo du uma pruxe, osl!t nomeando 
ta1u boin a; mixtns. 

Mnts tLdr.an\0 rliz n. Commls:~;1o : «Onrte se 
rliz-0 \'lco-Pre iricnto "- rli~:a·so: O Vico· 
Pl'osldouto, quo <lo Prosidontó da Commis.lão 
do Pvlicin.> · 

Qunn tus vezes quot•or:t a mesma aommissiio 
oucnixar no Regimento, fazer sont.il• que o 
\'ico-Pt•osidoóto do· Senaclo .tl o Preslrlonto 
diL Commissiio de Pollcla 11 

Isto j:t ost!1 dito o rodito. Na reforma qua 
rot.amos o·unno passado já. so ulsao isto com 
touasJLS loGti·M,.lsta ú, quo o P~csidonto da 
Mesa ser(• o mesmo do Sonado duranto a 

: '; 

., 
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seasão ordinaria e p da Commissão de Finan· 
cas durante as ses~õos goroos ; e, fóra das 
sessõos,sompro que 1\mccionor como Commis· 
são de Policia, a Mesa será presidida pelo 
Vice-Prcsl.tonto. 

Mas, é pouco, Si•. Presidente, é p1•cciso 
que adoant" se !ombro, mais uma I'CZ, gue o 
Vicu·Prc•idento ·~ o Presidente da Cummiss'io 
do Policia, 

0 Sn. ALBEnTo Go:-.ÇALVES- Não tl por 
isto; é pOL'•JUO accuit~ w emenda,. e.strt dispo· 
slção dosappal'ccor~. 

0 Sn, B. DE ME1>DOXÇA Sonnr:mo-Como 1 
O nrtigo que ·acabo do lor não é ponto de 
reforma. 

casos: quando a votação ora poL oscL•ntinio 
socroto, o qnando ora nominal, ficando sem 
voto nas votações symbulicas. 

A Commlssão cntondcn <[nO cm nma pro
vltloncfa má, que não se devia limiGar o 
vo~u doVico·PI•osldente, occupmdo a cadoil•a 
tia prosidoncia, o quo ao contrario devia elle 
to1· rodos os votos, mosmo nas Yotar:ües sym
IJtllicas. 

o Srt. Ar,nEnTo Go.,;çALvr:s- DoYi<t ter ou 
não. O que tl pl'tld>o G auoptnr-so um~ norm~ 
geral. 

O Sn: 1.1. nr. >1~::-.-onx•:·A Sonnrxno- Eston 
discutinrlo o qnoa Com missão oscroyou. Si a 
Commisião tinha ou tem intonr:iio resermda, 
não ~oL 

O Su. Ar,oEuTo Go1>ÇALVr~-E· mna cotli· Pela roformtt, o Vico-Presidonto tambom 
ftcação do Rugimont.o que vamos Yotal'. podol'il vomr nus votações S\'JUIJOfica;. Poi; 

O Su. Jl. DJ: !I!ENoo:-.çA Sonur.,;Jio-V. Ex. bem; discnta•nos oste ponto.· 
est:i en)!anado. Não ltiio, pot'•tiW não quoro O nosso Regimento, muito SBIJiumonto, dJs. 
cunçar it p:wioneia dos SJ's. Sonatlol'iJS, pon,Jo sobpe o mawri:t, declara quo, o Vico-

Na L'el'orma que votamos o anuo passado, Prcsitlcnco occnpnnrlo " eudeil'u. d:t presi
já ficou bom claro quo o \'íce·Pr •sitleote do deocia, só ruiat·:l quan.Jo us YoiaQúos furem 
Sonndo, ú o pro.;id,nto tla Com missão tle po1· escruti:lio secreto ou nominal. 
Policia. Jl;tá diJ•oito : quando a l'otaçiio fo1· pOL' os· 

·Notem os Srs. Senadores que não estou crutínio secreto ollo tomará uns duas bolas 
combatendo a omonda, tJUO aponas estou as- o IIi colloourd o:" urna;, ue conformidade 
sign:litmdo um facto. com o critCL''o qne wloptnr; qnando nominal, 

O qne ora se diz qu:tnio ao Sr. \'ice-Pro· o Hou .no•no so1•:i mencionado. 
sldo·1te do ·Sonutlo, já ost:l dito na t•oforma :lias, supponh~. Y, Ex .. supponham os 
votada o anno pas>atlo, Sz•.s. Scnadorus qrte a vuiar;ão é sym1Jolic11. 

Sonlto•·os rl;t Commissão de Policia, nó.l .i~ Nós. sl•nplos Scn:tdOI'O.', uo.l leYan .ur·tlmos. 
snbomos que o Vice·P1·os!dento do St'IHtdo é o plll':t que \',Ex., S1·. PrcsidcnCrJ, l'ej:t que ap· 
prositlouto da Comniis ão do Poli•:ia. p•·ovamos a mataria; o presidente. dado que 

Mas, Jiriio SS: 8Ex. : não h:t nenhum il1· :tppro1·o a maw1·ia t:llnbom se !emntarâ? 
conYoni"UIO em so ropotír ~ di~p,siçiio. · ~i tlc<t .se1ttarto, dno;i S. Ex. si l'ut:\ a t\n·or 

Dirüi eu: a loi n:to pó,fo ter JHtlwras ou contra? 
ociosas, rorlnndandas, porque :ts rorhtntl:lo- E' innom•;ito qnc n,·tO existo em rog-imonto 
ci<ts s•) servem pal':t OIJSCIII'ocor ou bt• nz· nr.nlmm: innol'uç:(o que não tem razüo do 
cada. vez mais cumplicadn o que está clar•o, set'1 corno 4Jlltt·a~ qwt j:l oxistern no nuJso t'e 

Ct't'io fi. tiO o illnstro S •nrú{ot• cst:l com·eu· goimonr.o. 
cido da Yorrl:tdo tio qn•J affi.-mo. A.ssim niio Clllll]li'Ohoadü, SI', Prcsidontc, 

Li, sonh,ros, com mnit<L atr.onção, com a 11Uo um m•Jmbro da Mesa, Jll'~nunclo tlis
attcncfi,, que mor"co a todos nós :1 lllusl,ro ~uysos o·rltl ~~J:tt'les ,re ~n!' ~.u!mt•a. A >lesa 
Comroissiio tle Polici:t, a l'Oform:tura e1u do· Jol constltnu a p~l'l tlll'1311' os tl·uli.tlhos, 
bato; o, confesso quo niio estou do accol'tlo •Jl:lr<l m:tntol'l\ o1·dum e. n:to par·a JlMUOI'OI' 
com· muitas dostns emenda;. ~osor.wm. O socz•otarJJ quando !11'111' do 

l:tllnr no Sona•lo uo1·o aiJ:tndonnr a sua 
catloira .•• Contim\a :\ Commis8~0 do Polioh1 : 

«.Ao§ I• t!u JU,Jsmo nl'tigo: Onde se diz: 
Podorá otl'urucot• - t!íg<l·so : - q lutndo no 
exot•cicio dll prusltloncia, potlOI'Il- e suppl'i
mam-so as p.dltY!'us- o l'ota!',> 

Isto não tom importancia. 
0 Sn, VICENTE MAOIIADO- Esta disposição 

tom a maior lmpo1•tanoin. 
0 Sn, B. DE MENDONÇA SonnrNUO -A im· 

portanola ostá ndouoco, ost1\ no§ 2'. 
Attl aqui, polo nJsso Roglmonco o Vlcu; 

Prosidonto do Soando vota vn ltl om dous 

O Sn, ALn~nTo Go~ç.u.rr.s- v. Ex hn 
pouco l'oouson col'co .L' os du·oitos ~o Scnatlor, 
"j:l coosulel'll lnnovação tia I' npa1·tes. 

O Sn. B. DI: .\!ENDO:'iç,\ Somu:-.uo -.,. 
do1•o vu• para a ll'lhnnn tiiscntlt• 11flm do qu~ 
o P1·osidonto o ch~1110 11. ordem qnanJo dol!a, 
so n!flts\11 r. 

Supoonhamos quo mo dh•lio :l Commis.~OCo 
do Polloi11 o ctuo o Ulust1'0 senador P•llll Pa
raná dtL um npa·•co co1n nlgnmls dossa.s pn
lt\Vl'!\S conheo!Clns por não pal'lamontaros,quo 

I: 
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o Roglmonto não cnumal'a o quê,cntrct;Lnto, O Sn. B. oc ~!E:-iPJXç.vSunm:>uo-V. Ex . 
Y. Ex. diz que não ,, pa:•lamentilr, nesse tem parto nel1:1; ú uma das partes do todo. 
ca~o V. Ex. tem do cham:u· <l O!•dcm a o sr.. ALUEI\ TO Go:-;çALVEs-A' l'ista dcssllo 
Mf.!àrro a ~!os:~ chama ,, ordem a si me•mo.? promessa, nfto darei mais aparto>. 
Nrio comprohcndo isso. O Sn. B. DE )lr.:-;oox(•A SoDRI=>'IIo-Quor a 

O regimento que conheço dispõe o con· Mo.>~ quo, daqui por doanlo, o Vlco-Prosi· 
trM•io. dento ,·onha n. ter quatro votos. Infolizmcnto 

Para não andar l'iaj:Lndo por muito longo, eu só tenho um; si mo quizessem acct•oscon· 
porque llco cano;ado c niiJ pos.;o an:lat· Jlltt i to, tat' mais outt•o, eu agradeceria. 
yiajo sempt•o pol' perto. Só tenho um; só posso vota:· ou pro ou 

No anti~o rcgimcn os membros da ~lesa contt•a. 
::nmca fallavatn nem apartcavmn dolla; )los o Vico-Prcsidento j;t tem t!'e.; o acham 
1inham falia!' das bancadas. Era ossa. uma pouco, QUerem dM' mais um: são quatro. 
àisposi\•ão multo pt•udonte, po1·quo quando Tem mz[o, s~o quat1•o ontidailes tlisllncta~, 
fallaYaru á oPdom, o Presidente diPlgia·se, conseguintemente dovom ter l[na!ro votos: 
nlio ao membro da ~lesa, mas sim ao Sena· j:t tem o do qualidade, substituindo o Sr. Pro· 
dor que so achara na trlbum. sidonto na \'Otnçiio, tem o de oscrutlnio se-

O sn. Ar.nEnro Go;,-c;·ALVES _ Isto 0 nosso croto, tem o nominal c quor mais o voto 
ll · t - 1 b y 1 syrnbolico, ogm1en o nao P1'0 ti 0 • ·• Ex. man! e uma Pois que lho soiil dado, mas não com o 
~monda nosso sentido, prohibin!lo, meu voto. ' 

O Sn. B. OE )!E:-;no:-'\'.~ Sormz.suo- E' Continuando, a commi;s;io do Polícia 
certo I)UO o R~girocnto nãopi'Oltiho, jú o disso diz. (Lê,) 
e notm. "Ao I' Secrot:u•io incumbo lltZCI' o extracto-

O Sr .. ,\LnP.RTO Go:-;o;AL\'ES-\'. Ex. tnande do qu;Llquet• outt•a oot•rospondencia ou peti-
n ,;ua emenda; o Senado votat·ú. çüos dirigidas ao Senado, com os documentos 

OS B DE '!r.~ s · o y E IJUO vierem apponsos.» R, , " '· DOX(A ODr.l~ll - • 'X, j' • J , t · -
~.;tá l'opctindo a mesma cousa.~cm razão de A :·o vt•ma tem raz1o, o "~ucrc ·u·w nao 
ser; eu j;l disse que 0 nosso Regimento não filz nada disso, manda fazot• c passa como 
proltiiJo, estou apenas no\:Lndo que' o não autol' daquillo que não faz. 
prohiba. A reforma corrigiu bem. . 

O nosso Regimento diz: •<Fazer o extracto 
O Sn. ALnr.ttTo Go:X('•\1.\'CS - V. Ex. de qualquer coJ•rospondonci~. otc.»; m:Ls, 

lJilo pódo censurar dcsuc que não tl JWolti· nuuc:L fez, quem faz isso 1; o oJJMal da act:1 
iMo· o o 1" Secretario pas;a como autot• daquillo 

O Sn.D.Dic )!z;:<noxçA Sonni:>'Iw-Estamos CJUO nito é oLr;, SUIL, O pt•ojecto do Regimento 
>ratando da rofol'!na rogimootal. ([1101' que so dô o sou tL sou d<Jno. !Mtt di-

O Sn. AwERTO Go:-:çAL\'ES _ Pot• isso~ roito; s"""' c11iq11c ll·ilmcJ•e. 
'JUC digo: v. Ex. refot·mo· agora si quizor, Couti:Júa a Commisliio do Polioia ... 

:i' o to, Sr. Pz·ositlento, quo j:í You cancando 
O S!l, B. DE 11l::;no:;~A Sonm:-;uo- O :10 Socado o tambom por miulta YOZ vou 

que não posso J\t!hLl' •' •contra o Yonciilo>>, mo canç:~ndo o ~i as cousas cot•rot•am assim 
mas sobre assa materia posso, porque ost:\ acabo pot• sont1r-tue. 
na ordem do di:L o C do !Jue estamos tra· Contilllh a Commiss1io da Policia: 
tnntlo. 

0 Sn. AI,ItEilTO Go:>'~~l.VEs-Estame~ po· 
•lindo <L V. Ex. que mando emenda, OHClarc· 
''endo osso ponto, afim do 'Jue o Souado l'O· 
solva. 

0 Sr •. B, DE ~lE:>'DO:Ií'.\ Sonm:-;uo- Nilo 
posso !'azar tudo ao mesmo tempo. 

O Sn. ALmmro Goxç.\L\'l:s -futão V. Ex. 
p!'omotto mandar cmondas 1 

0 Sn. B. DE ~!Exooxç,\ Sonntxuo-Pro
motto. Vou do vagar o mnodnroi não só essa 
como algumas outras, si o ltonrado Sonadot• 
ll\C njud;tr a emendar a suo. obt'il. 

O Sn. A!.DERTO Go:>ÇAL 1'ES- Pois não· 
acccitamos com o.~pccial agrado. " ' 

,, :\o art. 18, .n. 2, a.ccrcsconto.so: ox;opto 
os que tii'Ot'em sido lidos por seus autoras.> 

:\ctunlmonto, j~. os ~ccrot:Lrios doixa.m do 
lct• os pt•ojoclos, desde que ollos sejam lidos 
pelos seus nu toros, embora não soja is~o clis
posiciio l'O~imontnl; p~rtnnto, isso nrro tem 
t!llport~ncia, pois tL t•ofot•m:t, sub;tltuindo, 
diz que .ficam exceptuados tln loitur:L palo 
scct•otat'JO aqacllos documanlos que tiVOl'am 
sido lidos polos sons autot·~s. 

Aunrt. 10, u. O, diz a. Col!lmissiio •<Sup
prlma-so,» Nilo tom lmportnnci:l. 

Ao art. 20, diz: «nccroscontu·se dopols da 
palavra '"'me~·ar,ro as sogulntos: supplontcs 
poln da votnçilo.» Tambem n[o toro im· 
portancln. 
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Ao art. 21, diz a Commissão- o ou I mJssiio q~iz d~ftni1• o qu~ ora diploma, m,a.~ 
a<tui chamo a attcnção dos honrados Sena· nao definiu dtploma no~ c~<tsa. alg<\UHl. 111!1 
dores - accresccnto·SB : summa, o quu a Comtmssuo dtz 6 tsto: dJ· 

« Entcndor-SO·ha por diploma ou titulo _ou ploma .e o que e diploma: . 
documento o que for, como tal, defintdo ~o~t10uando1 ~r. Pt•nstdcnto, dtz a Com· 
om to i.» mtssao de Pol!cta : 

Aqui est;t, Sr. 'Presidente, si cu nlto co· «Ao art.. 27. Substitua·so o ultimo pc-
nhcecssc a loi oloitoral, ficaria som conhccot• riodo pelo so~ruinto :-A pos;u, quo será. 
o que~ diploma. om sessão publica (Constit<tição, art. 21), pu· 

A Com;nis~iio qniz dcfini1• osso documento, doril. t•oalizu-so na mesma cm que for reco· 
mas não definiu, dizendo apenas que sr nbecido 0 Senador.» 
onton<loriL por diploma aquillo quo é tido o honrado SJnador pelo ~!aranhão, o Sr. 
c"mo tal. M~.< supponha·se, 1[Utdquer pessoa Gomos do Castt•o, não me poderá. dizer por· 
1]UO não soja lida, muito lida em mataria; que se cita aqui o art. 21 d1~ Constitui~iio? 
cleitoracs, tendo o Rogimonto, ficar:t na 
mosma. O Stt. Cio:ues DE CASTlto-Niio sei. 

E' como si po!•guuttllsc a V. Ex.: o que é O Sn. B. nr. ME~no~çA SoonrNHo-Pot'1JUO 
o ~enado /E V. Ex. mo t•o;pondcsso: o Se- será? A Constituiç~o não <l!'Cspcit~da, mas, 
nodo é aCamara dvs Senadores! do vez cm quando, vao sondo citada. 

Eu dil'ia: estou llll mesma. V. Ex. nada A Commissão do Policia diz artui o clar.~· 
:l(loantou,porquo ou não sei o que é o Senado. monto : «A pos.;o, que sot•;t em sessão pu. 

St•. PI•osiJente,quanuocstuJoiphilosophia, blica (C0n,tituição, a~t. 21) .,,>> ~fuito se 
li nos autot•"s quo, ou so dor ia defini!•, ou prooccupa a Commissiio com isto. 
não so devia o que, para se definir, a. do· Ult Sr.. SENADOit _E' porque já 50 dou 
finiçilo deveria sot• completa, abranger tJdo posso aqui a um Senador om sessão sccrot:t, 
o deltnido .•• 
'0 SR. Gomes llB CASTRO-E SÓ O definido. 0 S!t. ll. D~ ME:>DúNo;A SODI\I:oõl!O - :<Ião 

censm·o o Jispositim <la reforma: censuro 11 
O S11. B. DE ME~JJO!'l 1:A SonmNuo. · · -e pt•eocc"pação da Commisslo cm citat• a Cun· 

suo definido, como bom accL'oscont:t o bon· stituiçlo. Em. tudo mais quo fez não citou 
r~do SJnador polo Maranbiio. elll a Constitui~ão, mas, pat•a ft•llar om 

Foi isto o que li cm philosophi~ o CJ'Cio soosiio publica, ht vom o Mt. 21 da Consti
iJ"O, si com osto Rogimonto so quor !t•ans· tuiçiio. Não to11uem nollo, diz alia: ,,A posse 
phln\at· isto da lei eleitoral, isto por onton· sorá d~da cm sossii? p"blica•• como diz a 
dm• quo ora necossario definir, então dovil·SO constituiç:lo,mas, quando vejo a Constitu[ç;.,, 
t•opotil• aquillo está oscriptJ na lei o não uizot•. ,,o m"nicipio <l autonomo>, ni!G so cita 
<lizcr·se: <Entondor-so·ha por diploma o ti· a constitui~ão. (Jual ConstiT."içilo! 
tu!o O<J documento quo foi definido em lei.• 

Não soi o que!\ diploma, c, de duas uma: Qu~ndo se tt'.tta do votar outt•as medidas 
nu a Com missão do Policia devia deftnil• ou inconstitucionaos, aqui não YOJO ninguom 
não do1·it~. Oosdo, pot•6m, quo dollniu, a dofi· citar a Constiwi(•ho o, si alguom se lombt•a 
nição dci'Í:t s~t· complota, dor ia· aiJrau~or do o fazet', o fttz em vão ; a intol'pl'otação ,; 
todo o doftnido o só o dcftni.lo. Uma YOl, outr• · 
poJ•<lm, que a dofiuiçi\o não abt•an:;Ju todo 0 n quo o.;t<l OJct·ip:o ,; unm cous.• o intm·· 
rlcftuido o só o definido, a Commissõ.o do Po· Pt'Jta~ii' é outt':t, 
lioia incot•t•ou om ;;,·avo consm•a, mostt•vu o St\. Jl.IR.\T.I lttBt·:tno - o Senado lm 
'!"O osti\ esquecida das lir;üos do philosophia muito não tom esta prJOCl'upa~ão. 
'JUO l'ccobou, não sabe mais dclinit•... 0 sn. B. rot-: Mr.xuo:>ç.l sonnrxuo- Pois 

O Sn. AI.nEttTO GoNÇALI'E>- Pat·oco que ou, aqui, Iout·o a Commiss5o Jo Po!icia,quoru 
isto é vct·dado o n<)< acccitamos. que soja rospJit~d'• 11 Consiituiçiio no sou 

0 SJt, B. DI~ MeNDO~{'.\ SonntNIItl-.,. o :u•t.· :!I. 
,1uo 1<11nonto. XcnhumSouadot• rrodm·;L tomat• possosinão 

Eu quiz, Sr. Pt•eslr!outo, tmzot• Pl<'a aqui om sessão publica para quo todos saibam 
c01•tos u.utot•os, para dar dollnlr.ão complota que <! Setmdur. E' disposiç:lo s;tuia. 
disto; mas, depois arropcndi·mo, pot•quo :oiosto totupo,cm qno todosso cungPatulam, 
'"JUi uiio estamos om collegio Jlat•a tomar apt•osento t<tmbom ns minbas con~l'"tulaoõos 
lil;õos. ;l Commissiío do Policia pot• osto dispositivo 

si\bio, quJ encaixou na refot•ma rogimontal. 
O Sn. Ar.nEnTo Go:-.Ç.\LVEs-Bast~ a aut•J· Pv:lia l'oticitar a Cummiss1io pela imprensa 

ri~ado do V· Ex. ou mesmo por C<lt'tn, mas Ji~ço-o da tribuna, 
0 Sn. B, DE MENDONCA SODll!NtiO - Li· pol'qtto SOU lltlljlOtlCO avesso a ;oguit• O quu 

.mito·mo, porhnto,a 11\'!Ôr a consura. A Com· os outt'os fazem. 
Senado V, 1I 7~ 
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Ao titulo lll, diz a Commiisiío de Poliõi«: 
•Accrcsconto-so onde convio!' : «Are. Os 

Senadoi'Os podem em f!Ualqucl' tempo tomar 
conhecimento das actas e oxaminll1' as poçtlS 
doposita:la• no at•ohi\'0 do Sonadu,.scm, ou· 
trot:~nto, dai! i roiirnl-as, si não por oxpt•cssa 
do!ibernçiio da Commis>"r.• rio Policia o mo· 
t!lante recibo.> 

E' um dispositiYo noru : não hn ncllc o 
menor incon,·onicnlo. Ao cotm•ariu, a Com
missão do Policia consigna na sua l'OfoPma 
um llisposHivo, quo, si não ollol da Cas:o., ~ 
uma ppaxo ostaltolocida. Pol' Cullscguinto, ê 
o primeiro dispositivo da !'e forma rogimr.n
tal, que púdo ir na,·ogantlo om boas a~nas r. 
lltço l'oto; pll'a quo nito encoul.!'o pur ahi 
algum aurollw quo impe\'a a sua p:t,agem. 

A:;oz-a ~ quo tenho urua CfJot.a gmmlo .1 
aju8tM' com a, Cumrois~i'to d.c Pulicia. 

,\t~ aqui cstil·o cwnret•;;au•lo arui;to;a .. 
ruonr.,, com n. Commiss~o. dando·lho, ora 
:parnJ)an~, Ol'ü. mo5tl•n.ndo·lhn a!ga1\S llofei· 
tosinhos nu :mn. rcfuJ•mn., e rui mo.~mo muit.o 
boni;;oo com olla. visto f!Ll" a Commissão Ll 
composta de ami~os meus .... 

O SR. Gom·:s nt~ C.\.~TJ~o - Pc .... ~o.:1.~ iliu 
Loas.... · 

0 Sn. B. PE ME);OOSê.' SüURISllv-,.,. 
poSSúíl.S tã.o hoa:-1, como tli'l o nol)l'e SüGl\Uot• 
pelo Maranltão. 

Vejo n:t Mes:t um illusr.t·o sacm•tloto; Yojo 
um illustl'O a~ricultOl' quo esr:t p:H'a ser pro· 
;it!ontc do IMLLdll do Espil·itn S:1nto; um ii· 
lustro i>l'ocoptm· dt1 mocidauldt\ n•» rogiõos 
longinquas do Cea 1i; ú voJo m ds o ororuv 
opposidonista, u St•, A. Aze•·edo, a <JUO!ll 
aprnsen&o ~s minhas folicit~çlios po!' rm· 
<leil;~do ess~ em~da da oppusiçilo e procut'M' 
outr·a da l[llal S. Ex. se achava desl'lat!o lm 
muito tampo, pt•ncuramlo liozcr ns JlUZl'S 
com amigos compu.ohoii'OS üo l'el)l'C~ontaçüo, 
c ao mostuo tompo 1':1zontlo u possivel JlUl''l 
quo t•eino a antiga lm:monin. qu~> oxi:nia 
rntt•o tot!o:-J, harmonia. quo fa.Ql• Yotus para 
que clwguo la pal'a os lados rio · Sot•;;ipo, 
approximaado antiglls cOI'rt•llgiunarius· do 
tot!os os tempos, •1uo sn acham hoje sepa
rados, separ!lçito quo, a mnu Y~l' (peço li
cença Pll'a dizei-o) urro tom I'aziTo do sm•, 
])l'incipalmonto achamlo-;o, como se uclm. 
do um l:1do um sac.,rdotc illust!'O, como il o 
o diotincto Sonndot•, cujo nomo poço licença 
para declinai', o SI'. O!ympio de Carnpns, 
<tuo se h11, do lcmtrnt• llnquello sou pas;ado 
honroso do bat•monius com o !Ilustro Se· 
nador polo mesmo E;turlo, cuJo nomo n~o 
procl•o pedir liconQa pat•a doclinnr, po1•quo 
:m ost:í discutindo o ltog!monto, o St•. Coo· 
lho o C:tmpos, o porslgnnt qu~ arubo.! toom 
Campos no fim. 

Espero, pois, quo :•• pazes não se domo· 
t'llrfio. 

Ú Slt. ALOERTD GO!\'f:ALVES - V. Ex. OS• 
quecou-su de dizet•que- o Sr. Azorodo estll 
substituinrlo o Sr. Nilo Poçanh~ n~ MdOi1'l 
dn ;{a soc•retario. 

0 Sn. 13. !Jl': Ml~~DGX•:.I Somwmo- Nlio 
procisamdlzol-o; S. !lx. ,; supplonto, ll da 
r.ur1M que V, Ex. quo1· agoraologcl' qut~ndo 
os ctJ'o,,r.iros ii r orem do pt•ostar • :;crriços 
fól'll. 

O Sn. Ar.uERTO Gol\'çM.VES- O 3' sacro· 
tMio C o St•, Nilo Peçanha, quo uiiu ootC. 
pt·o~L>nte. 

Digo isto poJ·quo pódo muito Irem sor que 
V. Ex. quo.1•a Hlzer a biog1•aphin du.quollc 
illu;tt·e co!lcga. 

0 Sa. B. DC MEXDOX<;A SuJH<lNIIO-V.E.~. 
rplet" então quo ou ra~a a biograpliia do Sr. 
1\ilo Peçunhll! Pois ou dlllego 11 V. Ex. 
piou os JlOdoros, o po>Su aconsolllLLl' até :r. 
v. Ex., o que e olosnoco<s<ll'ÍO JlU('quo o sol 
bem pl't>ticu, que. sl preci,;at• de um ~ore 
~nxililll' não Slll'<l mtlo tlar um passeio pela 
Sccrot .l'ia ria .Justiça, onde dizom, ha-uQ! 
~oi:IH·o biogPapho. Soi que osso lJiogl'apho 
&eur oscripto muitas bio;rraphius, o só am· 
bil'ionaria sor ~linist!'o da .Justiça para tor 
biogmphia v tor rmrato na ala do honra. 
(Riso.) 

Os ontl•os ministros tom só rotr11tos nãv 
tcntlo bio;(rn.pbia. 

Mas, Sr. Prosillont•, os IJOhrcs Senadores, 
dão·rae do •Juando em quando, apar·te.s quo, 
<i bom que me proporcionem tllgnm doscanso, 
1\tzcm com que pel'ca o fio de mou dis
curso. 

Eu não posso perdor o flo das idilas, porquG 
e.,ttiu pt•ep<L<'an•lo as coe tas quo tenho llttjus
tar com os maus amigos, mombros da Com
mis.lfio ue Policia. 

Foi justamente no titulo !Y que a Com· 
ml são pnz as mangas do tóra, Dbsc e lia na· 
turalmonto: niiu quero mais titulo i V ; isto 
nilo presta; 6 preciso razor obra nol'a o as· 
soiada. 

OSR. ALBERTO GOSQALVI~S-11' apenas llllla 
q uost:io de l'Odacçiio. 

0 Stt. B. DE MENDON\:A SoUl1.l);llO-Redl\· 
cr.;ão ? ! Quo I'odacção ? ! 

E' o cuso do se dizer n. S. Ex. o que ha 
po:rco ti isso: S. Ex. parto da rodacçiiu, c ou 
vou illntcrprotaçUo. 

J~ o nobt•o s·o rndot• poJo Dhtt•icto For!ornl, 
o S1•. Barata Riboil'O, d!.iso aqui que a; !ols 
untos do sót•om feitas 1jtl ostilo lntot•pt•otadas: 
!JUO totlo u r!luntlo u1z : Isto IÍ o quo est~ 
oscl'lpto·, mas oilo !listo o que o legislador 
<[uiz ; ollo quiz cousa dllforonto. 
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A proposil.o, :ünu~ lia poucos uiad trat~n·l ;uhstituamus pelo impt•osütvol, pois tomo.; 
do alguo111 da computsor·i~ na minlm pro· om cont~ tão püuco o direito do~ q,uo nos 
sonça, c apozar da. Constituição dizer t[UO as mandam pa1·a a 1ui, que são oloitoros, e que 
aposontadol'las stl podam sot• eot:rotlitlas por nos doll'gam poderes. 
invalitlcz, osso algucm conl'undi:t aposenta· O qucoumus nós? Somos ou não l'•Jpresen· 
dCirtas com jubilações, J•cfol·ma, otc. tantos do povu 'I Pat•a que estamos aqui? 

Quem lê assim, diz:-aposoutadori,., ju· Temos uu nãu u devot· do rO>J•Oitar o direito 
bilaçüu o reforma, tudo é a mesma cousa; o de f~llar dos intero>,atlus ! 
legislador n:io .quiz ser muito cxtcn~o, e pot• Sonhol·es, h~ nada mais comcsinho cm di· 
isso osct•cwu uponns :tposonGarloria. O !agis· toitu do que i.;io! 
ladur escr·rn-eu as::;im, JU1l:-:i lfUt:z· uutl':l cousa. A prim~ir·a do todas a~ l't:gras ,iuriJ.icas e: 

E' o tal easo; nilo dovouws cntondor us que pcr;o li""nça para citar, desdo que me 
leis como ollas ostli.o cscl'ip~ts, mas como dirijo a um i Ilustro sacm•doi.C, ~ a 'lUO so en· 
doviam sJr oseriptas. contra. nos !i nus da Pentateutico no Demo· 

o sn Go~IES DE CAsTRo-Como f'G pr~· ronomio, P esta: .,ieíi/0 deúct inawlit11s dam· 
toado qu~ deviam 801, oscrip&·~s. ,w!·~ u~ngueJu tleYf.l .ser conU.omn~do som se~~ 

prunon·<Lmcn to ou ndo o con vonc1do. 
O. Srr. B. T>l·: Me:-;no:\•.'A SoHnr:-;ll.-,- Crmo S•' contlcltlll't a p:n•tc interessada 

Aecmtu a umo~da: como iO protuntlo qttl' de- com~ ·e condemim \'quem vem por· nte'; 
viam sot• osct'!ptas. .' - ,: 1 a '· 

\"Ol' vttnl 8 ao tit 10 IV ColtJmJ.;.sao de lnr/ncmo, qunnr o po.le par.n 
J o . a. . l;u 11 

• •• . , sep onndu, qun.nr o apresenta um l'Cf!Uert· 
f\Q~ll lu! la .ulc!. l'asa; aqur Jo~ golp~·,c~~ monto om smt dofcza pot· ~i ou por suu pro-

tctr~, nqul olum~ou·s~ t.udo Q~·llllO ext,\J,,, curnd , J·to é cou ·~ in:.udita 
aqm o. Comm,sstw íhsse- mLD ; nó.'i ugol'a l 

01
• :,; • li:. l • • •. 

somos Commi<>ão de Policia, o tleYomoJs fh· _A rogra de threno que '!c~l!ct do Citar 
zor obr:L:tssui:tr!a, obt•a bon. nao fot.cro~.j,, por homens cmlts:lllus,. Yon: 

Entiio, St•. Presidente, ontro uutt·os muitos dus PI'tmltl1'o; tempos do mun~io; r.wgttet: 
dispositivos, uns quo parecem mantür 0 que dcl'r: .<:el' r.ondcmilado :.'~Jii1 ,\'CI' o~tndo, 
jti existe no Regimento c ou\t•os quu mu-J~m O Scn:ulo tra Repuhlica, no so,•ulo XX que 
destacu-;o este que~ de tirat• o chllpéu: · não ú mt1is o das !uzos, ma~ sim rios luzeiros, 

«.As Commi:.südS quanJo .so occupnJ•cm de dos nerona..Yes o de outras tu.ntus novitl<.ule~, 
intoro~so P"rticular, ou quando urocetlo- que assombram o munto inteit'o, vem o do'
l'Om n tnquorito, tornarem depoimentos, claPa não; o~sa I'rgt·n t: cousa antic1uarin. 
informações ou pJ•atica.rom out.J•as dillg•m· não 1';de coosa tLhlm:l. 
cias ~Onlclliauto.; colcbt•at·ào as suas sossõos 0 ~e do .0 01~1-0 a ,1110m 11uor 0 ,111antlo 
pulJhCILIUOOtO, S:t.lro SI a lt'l autOI'IZar O .SL'~ ," na ~ 
grado, Jlet·mittindu ás p:~l'to.s intOI'C '·"•tú:~: o qum. 
sons advog:1tlos aprr.soutarom dot'cza.> O Sl' .. At.nEr.To GO:'i•;<~LYEs-~Ias oart. ~3 

l.sLo tl o <JttO dispõe o J!UôSo llogimento. do aom:d il<•gimentu não tom1 obrigatorio, 
0 SR, ALIIIORTO Go:>:•,'M.YE< _E' 0 a:•ti· t!!z-perm!Uintlo. 

go •IS. O SR. 11. v E 'I!r.:o;oo:o;o;.\ Soum:o;uo- Per· 
O S mittindo o quo! E' impOt·alil'u. \', Ex me 

R. IJ. DE :I!t;:-:ooNÇA SortRI:\11•)- Diz tlescnlJlO quo ou tlic.•a '1110 o hom•nrlo Sonttdo:· agora. a rof'urmn: '" nãu J•ellectitt bom; H podei':\ si o julgfil' c.,nvc· 
«Qun.ntlo ns Commissõos so occuprtt'll!n dL• nionte>) 6 0 que ostd. c-;c1•ipto na omtwda. 

negocio tio intorosso p~J·ticulat• ou JH'tJcotlo- . Sr. p1·ositluuto, osso tl um t]us P••lll s pt•in· 
l'om tL ill<[tlOI'tto, tom:u•0111 dopoimunto.q ou cipaos da ref,t'lll:L 0 0 um disposir.ivo dm
pratictU'tllll outras rlili:\'onoins ,otttOIJULotes, coniano, qno não r1óJo ;ct•rutado poJo Souatlc' 
podoriio, sl u julgnrom oonvonionte •.• • da RopuiJJi.,a; é um· ponto quo IOI'nnta ela· 

Kiio são obt•igatlas n portnittlt'. porlmlo per· mo r om tudl\ n jmrto ; nus mais J'Omutns sor· 
mitti1·; ó 11111 nwor si jnl~ar•om com·oniontc tõl's do paiz as p1U'V~s são ouvidas, no SonaUo 
pormittil• ~s possons tÜt•cctam<Jnto intot·o>· n~o so ouro nin,:uom. Isto tl inoxplioa1·ot. 
sodas m\ tlofhsa do sons dit•oito; pot• si ou pot• Só so ouw qnnndo a Commlss~o quot•. Isto ,: 
um proout·auot·, cscripto ou Yorbl\lmouto. um dospositi1·o que rovolt11; l'oi olle, posso 
oto., oto., o to., dizul·o, quo mo tt•ouxo tt tribuna, pot·quo, tt 

O rOt[UOrimonio diz JlC'I'Iltillindo,· 6 impo· minl1.1 naturoza rovoltou-su contl'a umtt t:1! 
mtivo, a roformu. dlz porl6l'ao PCI'Illitlit·, ~i o imposi~iío. Eu ostara t•os ,Jvidu a mnntm··mC 
julgar convonionto. om silonclo, por·quo, entendi, ontondo o con· 

Isso a de mais, estamos em um roglmon tmuat•ol a ontondot• ctuo a moliJot• maneira 
rlomocratlcu. Hn. ou n:io O/ISO t•ogimon 'I Isto .do um Sonadot• oxorcor o sou mandato ale
~ortl um11. fant~~ostnngot•ia? Então ellminomos l'llntnt··so, sontat•-so, dizor sim ou não o ••• 
aquillo qua ~om llo bom o nollilo Rogimonto o ndous, llto logo, 
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~NN~ES DO SENADO 

1\' esta a razão por que L'Sl;wa l'CSJivido ~ 
111io virá triuuna, po1• que mo tenho ab;tido 
das discussões nesta Casa, ma.< lendo, rol' 
n.ca.so, a. reforma ragimcntnL nn qua a 
Comruissão do Po!icialmviadivcrgido qunnt0 
a pontos clemcntarcs,sobrc o'; qnaes só podem 
divergir, PDl'mitta·mo n expre;são, não tenho 
a intcnç1io de oJ!'undm• ninguom, !Ó potlem 
dh·cl'gii• Cl'iancas. 

A Commissfio cni.rctanto, fui passando po1• 
alto souro matorla.< impo:•tantcs, impOI·t,Ln· 
tissimas .•. 

0 Sn. ALBERTO Go~•;.LLVES- A culpa é 
do Sonll!lo fJUC elegeu somollmntc Cumull~
.são. 

0 S!~. B. DE li!E~DO~ÇA SOHftl:-iriJ- Pm•· 
dão, ou não estou atacando a Commissão, os· 
ton analysando o sou traualliu ; nã·J ataco as 
pessoas, ataco os netos; estou no mon direito. 
Não posso discutir um assumpto desl.a ordem 
do outra fórma. Digo com franquez:t, o que 
penso em uma quos~1o cuJno esta, om que o 
Senado da Rcpu!Jlica, 110 seu Regimento, quo 
6 a su~ lei principal, elimina u que lm do 
bom o substituo llOl' cousas q uc não jJosso 
accoitar, cu não me poiloJ•ilt conservar cn· 
lado. Não <l que tenh:t a proten;ão de, oc· 
cup1tndo esl!t tribuna, ari'1LllC1Lr os votos dos 
mous collega; ... 

0 Sn. ALBERTO GONr,'AL\'J·:s - Ao Culltl'lt· 
rio ; p6do 11rrancal·os atú d11 Commi.<são. 

0 Sn, B. DE ME:-iDO~(".l Sonnrxuo-, .. 
ma:~ ao menos, fica mo o consqJo de aponLHl' 
aos Sl'.l, Sen:tdo:·cs essas deformidade.< onor· 
me~. 'JUO fazem desta reforma um 1'0!'d:tdciro 
corcund1L, quo não poderht SOl' npt'oscnta to 
JJe.;t,L Casn, som prhucit•o passnt· pel~ts mitos 
do honrwlo Sanador pelo Distt"ic~o 1-'cderal. 

0 Sn. B.UWI"A RIDI!lRO - Ha muitos cor· 
-cundns que cu nilo tenho podido cndil•oimr. 

0 SR.. B. m: MENDO~<;A SODRI:-illO -Este, 
por exemplo. Y. Ex. não pú1c. 

O Sn, AI.JJEnro Gox•:•AI.\'Es -Garanto a 
\'. Jlx., quo .Pódc, porque a Cummi.<siio do 
Policia <!a prnuoirtt a pedir o sou auxilio. 

O Sn. B. MENno~o;A Sonnr~uo -Qual ! 
Este corcunda nasceu com n e, pinha dorsal 
11-acturada, tl muito difficil no hom•ado So· 
nado!', ainda mesmo empenhando todo o seu 
valimentu, t.odtL a sua sciencin, indiroiG;u· 
quom nasceu JlOl' tal modo dolbrmndo. 

,\tê, Sr. PJ•csidcnto, chamar :t attooção do 
Senado para pontos como este, baralha·mo as 
id~as ... 

0 Sn. ALBERTO GO:'i\'AI,VJ:S - Assim mo 
'Jl!\l'CCC, 

0 SR, B. DE ME:IDON('A SODRII'1IIO-., , O 
não posso prosegulr, mas esporo 'l uo, tra· 

zondo no conheci monto do Senado um do
leito t1io radical, ollo niio so nnlm:utt a 
tr·ansplan t.ar para o sou Rogimen to um dispo
sitivo quo niio tom qualificação. 

Continuando a tl•at,u· da pai·to relativa ás 
Commi~süos do Senado, diz a Commissão do 
Policia: 

« Art. A eleição das Commissücs Po!'· 
manco tos, com cxceMão da de Po!icin, sor1\ 
feita pot• osct·utinio socJ•ot.o, contendo cada 
C01lrda tantos nomos guailto.~ corre.~iondcl't:ilt 
ll(J,~ rfQW' ft:t(!OS do IHWICJ'O /otat rfc meiilbl'OS 

il/f!l'l'W/O.I' 11ara cada uma dvlh:.~, orr tre.''t si 
f'orem clv cinco. 

Nus casos de empato a sor!o decidir<\ 
(art. 51, alterado).• 

A Comruissão substituo o vuto complotu 
P•Jio incompleto. Pat·oco qua a Commissão 
<JII~l' que a minoria do Senado, si,; que olla 
oxtste .•• 

0 Sn. COELHO E C.lllros-Pódo dni'·SO o 
ftiCtO, 

0 Sn. D. DE 1l~~JJO:-iÇ.\ SODRINJIO-)!inoria 
aqui?~ 

0 Sn. ALllEJtTO Go~ÇALVES-Si não houver 
hoje. púdo haver amanhã; o Re~itnonto não 
foi l'oito 11arn hoje unlcnmonto. 

0 Sn. B. DP. MENDOiõÇA SoDRINIIo-Vej!l 
uem o nob1•o Senado!' o fJUO acaLou do dize1·: 
" si não existo hoje, pod"l'á uxistir amanhã.» 
Esto « podrr:l • ahi os!á empregado como o 
u po<iol'ÜO «cá (utosll'alldo). 

0 Sn. AL!JER1'0 GONÇALVEs--V. E.~. acltn 
então quo o Senado nunca podm•1l ;ct• consti· 
tuido po1· dons partidos li 

O Sn. B. DI' )lE:-iDo~çA Sonni:-iiiO-:.'liio, 
8cni:OI'; estou compllrando o « potlor:t • com 
o « potlot•iio » de h a pouco com o « pode1•iio » 
dosto artigo (>IIIOS/I'anrlo,) Pótlo \", 11.<. dizer, 
cJmo acaLou do fazel·o, fJUO a exprc8são 
<< pode!%J », tJI'D:t Olll'igatOI'iO O UOVel' tia 
Commis;ão do dar vista ú8 partes intcro.j· 
sndus. Si v. E.x. qlfizosso dize!' que existe, 
o diria; não dil'iiL •poderão• exlstil•. Si <lesstt 
phraso usou ú pul'quo a cvusa não existe de 
!'acto. . 

E' pl'ociso, SI'. PJ•osidonte, prost:u• bum 
attcnçilo aos tel'mos qno usamos. (J'm<sa,) 

Eis ahi, St·. Prosidentu, n substituição do 
voto eompleto llClo voto incompleto. Niio 
compi•ohondo. 

0 Sn, 'CoELIIO E CAl!(•O~ - Alti tl muito 
bom. 

O Sn. H. JJE MExno~çA SonnrNuo - li' 
muito bom 11 Vou mosiJ•nt• om como osio 
di~positivo tlintoiJ•amonto f<tll!o, 
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SESSÃO Ell 5 DE OUTUBRO DE 1903 

De que serve isto, S1•. PL•csitlcnto ? ! Faz-se 
hojo a eleição pelo sy;tcm1L do YOtu incom· 
plcto. 

A minoria, si existi!•, faz·so ropt•cscnt~r; 
mas, t11t·so o caso do podir tllsp3nSJL de mem
bro d11 Commissiio, ou do morret• ou sahh• 
com Jiconça, omftm, por qualqum• circum· 
Hl11ncJa, dosappa!'CCOl' a reprolontação da 
mínol'i11, dcsdo que passa pnt•a a attribuir,•ão 
do Presidente do Senado a attribulção de 
nomo~r. 

0 Sr:. COELHO E C.\)ll'OS dá um apal't~. 
0 Stt. 8. DE MEXOUNo;.l. SunRl~llO-Já vi• 

V. Ex. que é um systorna defeituoso. 
0 Sr:. ALDEI\TO GoN.;AI.VES-Mas lll'Cpl'O· 

~Oill.\çilo da minoria 1! neocs;aria. 
0 Sr:, B, llo ~~I~SDON•;.\ SOBRIXUO-)la> 

rleS1LPPlll'Ccc. Eu estou mosu•ando justamente 
quo este ui>posith·o, parcccudo ter IP'~nuo 
r•zão de ser e scL'I'il' tls rlu~s p:Ltres compo
ncntüs de um toda, o Sen~ !o, Jo;app~rocc 
por qunlquet• circumstan~ia. Por conse~uin te, 
é um uispo;itivo muito fallirol,. não molho· 
rando cm cousa alguum o ltegirnonto do Se
na<lo. 

0 SI\, COELHO r. CAMPO> <ht um aparto. 
0 SI\, B. DE ~[EXDON<;A SOBI\ISIIO-Isto é 

outt•a cousa. V. Ex. os tá confundindo hypo· 
r.hoses dilforontcs. Estamos t!•atnndo de um 
caso om que lm oloiç.'io, Depois, a substituição 
se dt\ não pot• eleição mas por nomeação. 
Comp~re o honrado Scnadot• l'SI.O caso com 

o outt·o. 
0 SI\, COELllO E CAliPOS dá um apltl'te, 
0 Sr:, B, DE MESDON<,'.\ SODRIIW0-0 C:ISO 

aqui G diverso. 
0 SR, COELHO E CAl!POS-Est~ disposição 

<J boa. 
O S11. B. DE MgNooN<;A Sonmxrro-Pódo 

SOl' boa pa1·a V. Ex.; mas as duas hypothesos 
ftgul'adas por v. Ex. são inteiramente dilfo· 
rentes; na o ha idontldndo cntt•o alias : no 
p1•bnoiro caso, dâ-so a substituição por oloiçiio 
o, no segundo, por nomoaçúo. 

So1•ão urnll o a mesma cousa 'I ! 
Onuo estamos ? ! 

.. Ou não nos ontondomos, ou não sabemos 
mais o valo!' das pllavras. 

Não, SI'. Presidente, o dispasitim é fal· 
llvol o a alio apt·esonto ~mond11, pois fluo a 
<lisposição, como c.;tâ, não tom mziio do sm', 
nem molhol'a om cous~ alguma o Rog!mouto, 
repito. · 

Es.lo dispositivo tom apenas om vlsta o 
prurido do i'cl'ot•mnx• •• , 

0 St\, ALOEI\TO GONÇALVES-Não, sonho!', 

O Sa. !l. DE M~NDOSQA Sonwmo-... pt'll· 
rido que existo, senhores, neste rcgimcu 
eterno em flllc andamos.,, 

0 SI\. li.IRATA RinE!I\0- E' a p~ixiio da 
soenogr~pl<ia. 

0 SR, ll. Dl·: M<~NDONÇA Sonl\INilO-... inrlo 
a pl'eoecupação até o ponto de rofo;•mar-se 
hoje o <Jlfu üxisto de !Jom o substituir pelo 
quo é mdo o amanhã so tot•nat• a l'oformat· 
put•a l'ustabelot•ot· o fJUC ol'a Lom. 

0 SR. CrlEI,flO E C.niPOi-Dcixe passar. 
0 SI\, I!, DE MEXDO:oi('.l. SonRlNflO - N:1a 

deixo rass:>r, não, sonhar; o nobre Senador 
pol' Sol'gipc q11e rá deixando. 

0 Slt. BARATA RIOE!I\0-Poço ao honrado 
Sonadot• pot• A lagoas q uo seja sincot·o ; diga. 
as cou>ns como ellas sáo. 

O Sn. u: 01·: )!ExooxçA Sonnrxuo- Sou. 
sincoro; csto11 Jondn ao Sanado o quo está· 
oscripto o quando disser o eontrario dactuillo 
qúo está csct•ipto, dou Jiconça aos iilHstrcs 
~ccrotar:os, i' c 2', q11e mo estão ou rindo, 
pal''l mtl cltnmat·cm mais que á ordem, pe
direm-me as mãJs a bolos, 

0 SI\. COELilO E C.UIPOS - Não SO chcg!, 
até ai ti. · 

O S11. B. DE ~lENDON•;.I. SonmxHo-NãJ so 
chega I ! O nobre SenadO!' é que não flUO!'. 
flUO se chegue JLté este ponto. 

0 Sn. CoELilO E CAl!POS- 0 regímen não 
pot•rnitto. 

O Su. ll, DE ~IEXDON('A. Sonutxuo - Pois 
dizem que cllc vigora bom pot• ahi: no exer
cito, na armada ... 

0 Sn. ALDERTO GONÇALVES - 0 hoorad<> 
Senador paio Distl'icto Federal lHL poucr; 
pleiteou uma oleir;ão deixando l'CPI'Csontaç~o 
á. minOL·Ia. 

0 Slt, CoELliO E CAl!POS-E' duvidoso; nãa 
está li<!uidado. 

0 Srt. B. l!E MEXDOXÇA SODRINHO- Ou Cll 
niio mo faço cornprohonúeL' ou uão mo com
pt•ohondom os honrados Senadores, Não con
ilcrnno o systorna do voto incompleto, nã~ 
condomno a roprosonta~ão das m!norias. M 
contr~rio, penso flUo ó o mellLOI' dos systcmas 
porque no menos evita ~s rovoluçiJos, deixa 
urna valvula por ando a oppos!çüo respira, 
som ser necossario lançar mão do recurso 
extremo das armas. 

Sou poJo voto lncornploto, sou pela ropN· 
sont<Içao da.> minot•ins, mas acho que o sys· 
toma é defeituoso. 

O 811. CJEI.uo ~~ CAm•os-Pol; complete-o. 
O Sr:. B. PI~ Mt·:NDONÇA Soomxuo-lsto ~ 

outra cousa. O nobre Senador pe<!iu ha pouco· 
C[Uo deixasse passat•, 

i·' ' . .. 
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590 ANNAES DO SENADO 

:-Ião h~ nada, St•. Prosltlentc, como fallar p~clto do Prcsldonto do Senado, umn materi~ 
e insisti!' ;obro um nssumpto. !'to não ,; for enviad11 n. duns ou mais CJmmissões, cad~ 
eou.;;1 llO\':t. Gn,thojádisso hn multo tempo: llfl1n doll:ts apt•osonl.nl'ti o sou jJat'ccor, fJUO 

•Qmtndo ostivm•dos convencido do uma tlopuis de lido sol'il. t•omettltlo ás· omrtts». 
,·erdnde n"o a digais só uma voz : dizoi, ro· A Commisslio de Pulicia, om tudo o sou 
:.eti, I'0]1iz:1e,tornao a •lizot·,\orn,te :t t•opotil'. tt•;tbalho, tlosoj:1 rlemonstl'<~l' ao Son;do quo 
JO!'Oao lll'opiz~r e afinal n nmlude sahit·á Jll'otont!o ti tl' uma uot'lll1l m:1is Pnpifln i\OS 
;!•iumphanto.» t,J'tlbalhus tlest.a Casa; desoj11 slmplosmonto 

Uma cous:t dostas .id so dou aqui no Se- ado:mLal' os ostudo; das quo~tõo;; onirctanto, 
n:tdo, Gosto dos inchicntes, não só pot•qne aqui deu pMll tt•ás, :~ndo11 como caran~uoijo; 
mo rlão tempo p:u•a. dtJ•c:lilS:tl', como porque pur•que, ~r. Prc;idente, Sllppouharnos quo 
vão coofit•mando tudo quanto :tnnço. a nml.cria devo sot' romottid:t a dn:ts Com-

Rccot·<lO·Jne, Sr. Pt•os!Jcnto. j;\ eu eril. Se· utissiies, pol'tJUO, pol'gunLu, t•s>as duas Com
nador, quando se apresentou nesta C:tsa. um missües wlo su fundllrn, nlio tml)nlham 
homom ~uo occnpara p.>'ição saliente nn juntas, nfio trocllm itlt)a.<, não ltiiu do lan'il.l' 
noss~ politica, não só no tempo do impcrio 11m ,,., P»l'ecer! 
.:!Olllo nn. Rr.pnblicn. o 'I.UO, t~~n· {f1.-1 on fi,Ji' . 
M{as, docahiu do sou prcstit.du no :~ou K;t,:~do O Sn.. Ar .. m:nTo Go~r:AI.rJ~~ _,.. Poi'rillo n 
natal o voudo·so desprovido de certo; t'O· pi'<ttic' tom domonstt•ado quo este tr·~halho, 
cursos, que lho pudo;scm 'm:tnLor 11 antiga om conjuncto não d;t ro~nti.ado. 
!'Ojli'OSOn l.ação, roqucl'ull ao s.,ua.lo Jlil!',t que o Su. B. DF. }.leNDON\'·•' SODI\INIIO-Sl'• Pt'O· 
:\qui pnss-.sse nm pl'l',JCCI.o do l·•l qne lllc gn· si1!Nltr., vooho do l'l-tgimeu .passado c talvez 
l'i\OtiS$0 os moias tlo subgisr.en~.:ia, hon1·osa, so.i<~ istu uma.mtt nut:L pn.l'a. mim; e, como cu, 
'Jlle cm tempos passn,<los havia. t.irlo. · vóm do pogímon p:tssu.do o nohro Son:Ldo!' 

Fui um rlus que atlvo~>~ram :tqni, niiu )ll'O· polu )!t~l'a!lltâ.J, o s1•• (),mos Jo Castt•o, o o 
pt•ii\mouto '' sn!L •:a usa, mas aquo\h 'llll' me :noht•o Sena!lot• Jlt!l' Sergipe, Sr. Coelho o 
parecia SOl' do jnsti('a, embora estivosso li· C:~mpo~. 
zada :t delle. · . . 
• Esse pt•ojocto cahiu aqui no ;~onado depuis Pui.s Lf!m; n:tquolta époc1, no re!(itnon 
de um~ b:~tnllm tt•r•mcrula, nao 111c I'•!CJI'ilo pa,sado, lomiJram se os nobres Senadot·~s. os 
.'i )10!' tlous ou trcs yotos ric malot·in. mús luminoso,; p:trecoro<, tit!os noStl\ ou. 1111 

E.sso homorn, pwtJm, não desanimou. Po· outra· C11s:1 do P:u•tamonto, toda n. vez quo 
lítico 11nti!(O, rJo Jon"n data conhqccndo :ts rt 1Jl11t:n•la tinha quosol··escuclad<l m•am feitos 
manhas dessa g1•:~nde 

0
;cwnctn politica, clle 11m eommum; tiS ~Jmmis.süos se ·reuniam o u 

insistiu, continuou o. t'<~zot• otlVit' a uns o , parrJcet• cr•:1 um so. 
outros, não ~ú as vantagens rl~ su:t· p:1llton· Que qnot' dizJt' osto tl'abalho, por exomplo, 
r:ilo, como l.amlwm as ncecssidndos om que •.de um·1 duspez!l q,uo dovo sm• c,;tud·rdu,. poli\ 
se achava, lutou e lutou nmiCo o acabou Yon· .Con:lmissão de Hal'inlli\ o GIIOl'!'n, por:1uo diz 
ccnrlo. 'r•ospoho ao exot•cif.o 011 á'ilrmail~. ·lÍ1U..S' quo :t 

Foi o que ~cabei de dizm·. ·Com111issfto rio Fimtnças torn l:tmbom· do' sor 
:-lo pt•incipio o o obro Senador por Sorgipo ouvida. pnt·:~ clizoc si~ dospozn ú ou não con· 

cl!zia.: ,<deixe pa'.lsa.t')); agum diz: (<cum· :"enionto, as dlltLs Cummis~üo.~ nüo so· t•curai· 
plote·o,» . . 'rem. não lt•ocal'em íd~as sobt•o o asminp~o. 

:\'iio sei si venci, por•qu~. rJmo so tem dito nit~ omittlt•ern um srt par•ocet• do· :wcót•do t 
aqui, discur.;os podem mudar opiniiie.l;·mns o Poi8 niio,; multomolhor.osse accor,lo, esta. 
wto, nunca. tt•oc:t dê id,;a.~. ~ ohtbor:tQ'~O do 11111· só pat'O' 

Ha muito CJ.UCtll Yoto o diga: «I'Oto!, mas o cot• rnethot• ponsrtdo; melhor t•ollectldo,. mo· 
pt•ojecto ú m~o.» · lhor 1lodnzi1IO, do quo· daus· pRrecores· c!<vlos. 

Mas pot• CJUO rolou I ''v"toi porrp1e Yotoi. » pJt' duas Commissõos, uma qne.cumlnlm ~:u·11 
(Riso.) o norto, onti•a [l!ll'a o sul, dando •!ogat' :is 

.IJ: ahi ostd, Sr·. PNsitlontc, como o voto tiisc1r.ssuosa QUO temos artni assislido· ontl•o 
reduzido, o yoto locompl:tto, nh melhora o as Comrnissõos do ·Marinlm o Guerril. o d•l Fi-
Regimento, niio rmb~tituo um svst.cma· bom· n:Ln~:as '! ! ' 
por outro IJOIU, porque:~ um systomi1 r.dlto, · AcCI'osae quo, Sr: P't'CR!clonte, x Comnris· 
tloteltuoso o incompleto :1 medi,!a dov!n. I' Ir são de Madnha·e Guorr:t ant!:~ sompt'o di
soguiclll de um:1 outm quo 11 cnmplotasso, o \'eJ•gorite ela do Finn.nç11~;· qn:mdo e.; L:~ diz
quo ou tleixo ao cri h• lo du nour•o Sanador por slm-aq noJ!a tliz"-nlio. 
Sergipe aprosont11r. SI aslim ros.;o, St•, Pr•esiclonto, tm•.so·ltlll 

Seguindo no seu t.raLnlllo, St•. Pr•osidonto, poupado não M"a·J~ttonçilo do Sonarlo, como 
rio dar golpeR ccrtóiros om tudu quan\ú o lllustr·o gunol'nl, o Sr• .. P!ros Forrolt•Jl, .não 
rlizla t'espetto :Is Cummtlssues, osct•rJvou n.. occupat'illtantas vezes a tt•lbltna, o isto bom 
Gommissão do Policia: «Quando, por tlcs' a meu poz~r, pot•quo ·tloclat•o que S. g~. rl 
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um dos collegas a quam muito estimo c :1. 
quem ouço cum. a max!ma..attenção. 

Desde que as duasCommissües,trabalhantlo 
,';untus, juntas d~sjom o sou pa1•ecer, que 
pOtlerla succodar 1 Era quo qualqnor mem· 
oro que não ficasse do accordo ll.lsi~naria 
·;encido, ou apl'esontaJ•itt voto em sepôl'aílo. 

Isso ora mttis completo e melhor. 
0 SR. ALBERTO GDIIÇAL\'ES-SOrilt molhor, 

mas n[o se podori• conseguir ainda 'JliC as 
cluas Commissüos trabalhassem rounidas. 
Eõta. é que é a vm•dade e V. Ex, bem sabe 
disso. 

0 Sn. B. DE oiENDONÇ.\ SonRD/110- Pensei 
'JUO a mniOI' diillculdadc actualmcnlo tosse 
l da dirocr;ão.dos aorostatos, mas estou anga· 
nado, estou vendo •JUO o Sr. Santos Dumont 
não descobriu nada. 

Vou tr;~zet· ao Senado uma obr~ qno vae 
excoJor ao invento de Santos Dumont- ,; ~ 
<lo far.e1• com que dna< Commissões trabalhem 
juntas. 

O Sn. Ar,nr.n.To Go:-;ç,I.Lvr.s -·V. Ex. pro
ponlJ~ um moia. 

0 Sn, B. DE ~IENDONÇA. Soormmo-li' uma 
cous~ muito facil, mais facil do que a do O\"O 
lenda.rio de Colombo. 

Para isso . não. são precisJs gJ•anJes es
tudos ; Insta dizer . sómou te isso; é um dis· 
r•ositiYo du momento. 

0 SR .. ALBERTO . GOI'OÇALVES-Niio ha nen
huma disposição a osso· respeito; tudo. que 
~LppareccL' <l novo. 

0 Sn. B. DE MEiiDONÇ.\ SODR!I'IIO-Toda IL 
ycz que ~~ ma teria dis;or respeito 1i m1Lis 
do uma Commissão, o Pt·esidonto f~1·1i distri
buição ~ ambas que, juntas, da1·:ío o sou 
pareCOI', 

0 Sn, ALIJEI\TO GON•;ALYI'-S-E' lliU dispo· 
sitivo novo que o Regimento actu;Ll nrro 
tom, por isSO'disso1no~ que a pt•atica·assim o 
demonst.l'a.. V, Ex. mando uma emenda ; o 
Senado talvez. a approvc; 

O Sn. B; DE M~NDONÇA SonmNrro-Não mo 
ai' risco a üso; posso ser· dorrota to. 

O Sn. ALn&nTo Gol!çALYES-N~o. senhor, 
0 SR. B. DE MENDON•.'A SonP,IXIIO-A Com· 

!UissTto accol t~ '/ 
0 Sn. ALBERTO ÜONÇ.lLVES-V. E~. apre· 

sento. Ail~cl11 que a Commissiio niio accaito, 
o Senado pódo.votnt• o votará som duvida. 

0 Sn. B. DI~ M1~ND01iÇ.\ SonRINno-E!s aqui, 
S1•. Pt•osidonte, sou t~o amigo da CommiS· 
silo da Policilt quo muito mo pes" oStlll' desta 
tJ•ibuna olhando para o Ulusu•o Senador 
pelo Cearl1, que me litz lcmbrtu• o grande 
parlamentar Gladstono na!nglaterm com n 
sua l'Osn ao pai to c pttrn o illusli•Q SenadO!' 

poJo Paraná, muito digno membro d11 Com· 
missão do Legislação o .Justiç '• que me pesa 
muito ostar a insistir sob1•o o ponto dare· 
!'ormaJ•ogimontal, que renlmonlo é um ILS· 
sombr·o. · 

O illustl.'O Son Hlot• ~tcabou de me d izor que 
as ori~in;Liidade~ são diJllccis. 

A•JUI osl(t o ~ue não é ditllci!-:t Commis· 
são l'Cibrmal' o noEso Hcgiruonto substi
tuindo um dispositivo aliás Blllito jus&o pot• 
outN <JUe <l 1t no~a·;fto completa de todos os 
pt•incipios de justiça; é uma. verdadeira in
qui~içilo com tutléLS· a.s sm~s tol'tm•as. 

Em materi:. de verificne,ito de poderes não 
ha. q11Nn i;C animo mais ;L sor contestado. 

Quem 'pretemlot•~L nw.is a hont'it do sentar
se nestas c~doiras Jll nas d~ Cc.mal'll. dos De· 
put:ttlus si pas;:u· else dispositivo que aqui 
so a~ha !. 

Não pi'cciso lor para os honrados Sena· 
duros, mombl'us d:t commissiiu r!c Policia, 
pol'•tll•' ss. Ellx .. oscre~uram o s:tbem bom o 
IJ.Ue escreVCi'<~. 

Leio, cnl,rotanto, para r1ue o Senado, poltl 
leitui·a.~ poi!sn. ob:W!'\'ü.l' nlgumt~ OJusa. que 
tenha esca.pa•lo. 

" Art. Qu~tn.lo as Commissües do Consti· 
tuiçfw, Poderes o Diplomacia ou do Justiça e 
Legislação so occnparem com " vol'illcação 
do poderes dos memb1•os do Sen"do pcdci•ão, 
jull!:tndo convomonto, conceder aos intorJ;. 
satlos vista dos papei; poJo prazo maximo 
de dez dias uteis. 

Os papois, dopuis rle numerados e c;n•ilu
bados, surão OUtl'e;tues ~i.; parteS nleíli~LUIO 
recibo, e examinados no edificio do Senado 
clu:·ante as li oras do expediente.>• 

A Commiss~o ouvit•<t os intoress:tdos nas 
elai•:Liss, si o quizúr : dar:l vist~t dos P<L
pow, si o quizm·. 

Ninguom tom Iicenc,t p •·m coutestat• um 
diplomiL no Senado, nioguom tom licença 
pttl'a dizm• si não a~nil!o> que os Estados dis
seram, isto •', aquiii<J rtuo disscre1u q111: o~ 
Es·,ado tlissot•am. · 

1\ !lOl' isso, S1•. Presidente, na minlm opi
nião, a Comruisi'ã.o andou ncertadamen tB 
qua.ndo dcc'arou, d~ttnlndo diploma: " di· 
plom~t ,; u r1uc •' diploma•. 

l•:u felicito ~L illusrro Com missão pola l'Dl'· 
t'oililt cohor"ncia de Y!stas ; urro illt o menor 
dcsac<:ordo entro ll~ t!wts disposiçües, 

Ninguem mais contest~t·J. olulçücs ; uin· 
guom m~is 'éJrll vista dos papeis, ninguem 
mats poúm•tt dizol' quo tllplount não é di
p!omlt, pOI'<tllO a Commissã.o j:l o t!isso uma 
voz, !ventando a orignalid:tdo- diplomo. é o 
<ruo tl tllplomn.. 

St•, Presidente, pare.:o.mo quo bastal•ilt 
a ana!yso quo lhr:o dostos dons dispositivós 
do. l'ofol'ma. regimental pat•n que olla cahlsse 
por tr.r1'a. aqui, no Senado, ,, cu niio pJ•eei· 
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sarin ac~roseontal' uma só palavra ; cas· 
tarin quo ou trouxesse ao conhoeimont·J dos 
honrados Senadores, que siio o olnmonto 
conservador dcst~ rcgtmon, quo do ora 
avànto nenhum intG!'OSsa!<J poder:L mais 
lllllar, deanto da Commissão rlo Po~ores, som 
llconca da Commlssiio tln PuJi,.ia; fJUO no· 
nhum intot·ossado potlCI•ia pcrlir 1'ista dos 
papeis, ~omliccnça tl:t Commi&,ão, para que 
o Senado, respeitando o.<so grande pl'indpio 
do ,instioa univet·sal quo-nmgnom póde Htl\' 
condemnatlo som sol· iJUVido c eonvoncldo -
abana.'SO a cabeça o dissos:;o : « não, não o 
não », a essa refo1•mn r~gimontal quo !tojo 
se apresenta, · 

E não fica ahl o. Com missão. 

direito do que ollo se acha do posso, e, que· 
rer:í V. J•:x. destacar o intorc>so individual 
do collocti1'o ? 

Não, scnhot•; nisto cllos estão ligados, 
ao nexos, jungldos um ao outro. Não é pos· 
sivol sop:n•nl os. 

A Commiss:lo diz com todas ~~~ lottras., , 
( JWOC/Il'tllulo a di:~pn,çiçtTo no mm/.w da I'L' .. 
fill'ma elo Rot!imcntu) o si o Soo:tdo me pot•· 
mil te cu p!·ccm•a,·ol novamente a disposição, 
anm de ,, ler. 

0 Sn. ALDI,I\TO Goxc;,\l.YES-lcin V. Ex. 
o :n·t. 48. · 

0 Sn. B. DE ~lENI>ON~A SollnJNUO- E11 
não digo o cootral'io do q11o est~ oscriptu. 
Sou leal para com o Senado.,, 

0 Sn, ALBERTO GO:-IÇA!,\'ES-0 Regimento 
actual :~utoriza a Commissão a dar o pmzo O Sn. Ar.nEnro GoXÇAi.VES -Não é este o 
do lO dlas. ponto ... 

0 SR, B. DI> Mt:NDONf•A SODRINUO - 0 0 S~. B, DE MENDONÇA Som\1~'110-·., • 
Ro!(imonto não permitto' a f~culdado de dOU iucap•z do dizer que está no Regimento 
dar ou negar l'ísta dos papoi;; o Regimento uma cousa, estando outl·a, porque sei· que 
diz: •deverá» «preceder:\»; é imperativo, e.>tou tratando com homens illustmdos, fJUU 
não 6 Jàcultativo. A roliJrma diz: «poderá» estou fallando em uma asscmbléa de homens 
«poderá dar». eminentes, que poderão confundlr·mo no 

O 
s mesmo momento em que faltar a ,·crdado. 

R. ALDP.RTO GONt,'AE\'ES- CI'OiO que Aqui está o art. •18: · 
Y. Ex. ostà equivocado .. 

o sa. B. DE Mlmnow.:A SonRr."lfO-Peoo «As Commlssüos, quando se occupnrem do 
b 

,, • negocies do interesso particular, ou quando 
Que a ra o Reghnento;n~o estou equivocado. 11rocodel'üm a inque1•ito, tomarem de pai
Leia V· Ex, o Rogimonto. mentos, informações ou pratlcai'Cm outras 

O SR. Ar.oEI!TO GoNçAL\'I;s-V. Ex. tl que diligencias simjlhantos, celebrarão suas 
devo mostrar. sessões publlcamonto, salvo si a lei aut01•izar 

O Sn. B. DI: M~:xnoxr·,1 S:lntt!NIIO _ Já o sogrcdo, pormittlndo ás partos intot•o;sadas 
mostrai, já ii. • o seus advogados allcgarom defesa. 

Estas Commissüo.; poderão roquisitat' das 
O Si\, Ar.ncRTO Gor>\'ALVr;s- Acho que autoririades, o\c.>• 

V. Ex. esta equivocado. Ora Sr. Prosidonto, JlCI'iifillinào, diz OJS: 

O Sn. B. DE M"NDON•:'.\ Sonrl!NIIO-Niio artigo. 
o.Jtou absolutamente. Agora, comparo·so isto com o quo ostil. 

Estli aqui ( mosll·wiào.) escr•lpto na rel'orma regimental. 
0 Sn. ALUERTO GONÇALYES-V, 1\x, está 0 Sn. Ar.DERTO Go1\ço\I,VES- 0 caso é 

cquirocado, outro ; é relativo a eleiç.õos. 
0 Sn. B, DE ~!END0:-11;.1 SonRINiiO- Não 0 Sn. li, DE MENDOX('A SOORil\110- E' a 

estou equivocado, não, sonhar. ACabei de mesma causa. Sobro eleições não falla em 
ler ha pouco, o o honrado Senadot: pelo papeis; falia om documentos, Y. Ex. 1'01'11, 
Mnranl1ão devo recordar-se do Q.UO r.~ q uos· na occasião om que prooedor:sc 4 verificação 
tão das palavras« pot•rnlttlr >o" poilot•ão.> do poderes, 

O Sn. Ar.IIERTO GONÇAI.\'P.S-V. Ex. lei:t Sr. Presidente, fuço Justiça lt.; intonçüM 
a propo~tn, tln i!luSti'O Commissão, mesmo porq uo não 

O SR. n. Di\ ~~E~DDNr'.\ SonniNAO _ lo: 0 tenho o direito do attrilmh· a quem fJUOt' ~ue 
diploma o ou n:, 0 o um'tlirolt:J nd~nirido 1 ! soja, muito menos!\ illu~tru Commiss:lt1, in· 
.B o dirQJto adquh•idu 0 qno ,; slnii.o um tonçõcs quo olla não tem. Não posso intet'· 
di roi to individual ? 1 lia pot• l'onturn direito vir na c~nsclencla alhoia .. Mn~, a Commi<siiu 
adquit•ido que soja univors~tl, quo intorosso do Pol!cm, neste ponto, tll'l~" parto u vl.iln 
não sõ !\ Na~ilo como ao pt•oprio indi· dos papei~, rofet•lndo·so á nstn do doeumon· 
viduo 1 1 • • · too. · I Pôr qual Porque, tratando·SO do papeis, 

Um:: eleição do Deputados interessa tanto o rocononto ou nquclio quo precisar dil'i· 
<l Na~ao como ao pt•oprio lntlil'iduo. E, um' gir-so i1 Commissiio, indtlo no nrt. 48 do. 
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ltegi monto, ~nu 6 sul•~i i I,,JirJo por esto outro: 
«Qiinuto <is . Commissõo.i do Con.stiíuir;ão, 
Porlm•cs o Diplom:ccia ou .Justi\•:L o Legislação, 
otc,., poderão da1• v1sta dos p:Lpriis Jliilo 
prazo maxlmo 110 lO dias,> · 

Quo so quer m'ais ! 
Uu S11. Sr~NAnort- O fim é m:1rcur o 

pr·azo. 
O S!t, Go11gs llll CAS'I'I\O-Sim. Mas fica 

ad libilmn da ronunlssão. 
0 Sn. U, DE ME~ DON<;,\ SODHINIIO-Sonhor 

PI•osidcnto, eu niw lliseuto mais, não sei 
III ai.~ /('IJ'. · ' · 

0 811. AI.BICIL'I'O OoNÇAI.VoS- ,.;' Jlle!hol' 
V, gx, dizot• IJIIC ú. Comtói$;ão não sai.LJ es· 
C/'d\'OJ', ' . . 

O 811. 1:. 111·: MI·\NIJ!>N\•A SouH!~IIo- Ao 
llU!lÍI'ibl'iO; OU di~sn fltiC. nfla Rabo oSCI'CVCI' 
1lunmis, poi'IJUe a l'nmmissão ~JJitstiLtiinllo, 
toJ•nuu JiJ,culta.livo o que· or:~ illlJtOr<t~lvo e,. 
<I contr•a i.< tu quo me rovolto; mas,sl V. K~. 
me tom na.: conti; do nau ·sa.ucr• lrt• nem 
osc,·ovoz·, então mo sento.· 

Crnlo, ontr!Jtanto, que O>tou lendo com 
l.o<las as lottr•:;s o quo ost:l cscripto c si bão 
estou, dou a hbordado " qu:;lqucr Sanador 
do dir.or quo c;!ou f;LI~Indo •l vcrrl:~do o 
poço a V. l~x. <JUO mo chamo •i orJom, em· 
bol'iL ~ Ro~imcntu osto,ia sondo Jiscutido. 

Não; cu acredito na lealdado da Commis· 
,-;ão de P~lieia, mas mo c'ouvcriço a ~a~a 
passo quo a illnsti'O Comrui.~sõo não Jou uom 
o quo OSCI'OVOU, porque o il111xtro SomLc'.oz• 
est.l mo contl'll o.izondo, qwwdo digo a ver· 
<iaJo. · 

Nilo rstuu<lizendu fantasias. 
lt''l•ito: no o ,., ,iusto, não ~~ diroitu quo so 

ILI'rnuquo du P!'Csi,lonto do Senado a attl·i
buição <JUO l11e fui dada pola Cnnstltlliç~o. 

A l'onstH11içáo diz: •<O Vico·PI'CSilleute da 
R opu bliea é o Prcsiden to do StJnndo•. A Con· 
sr.ituiçiio não faz du Vico.J'rcsidonl.o da 
Ropubllca o Prosldonto dass 1ssõos do SmmJo, 
onde só t.m·:l o voto do qualhlado. 

O S11. A~om:ltTu OON<:·.u.res- V. Ex. acha 
rjuo " Com missão 6 culpada 1 

O Sn. ll. 11r·: Ml·::->110:>\•.\ Somt~:->!(o- S1•. 
l'l'llsi<iontu, a dontl•in!l uilo.ó nov <; 11<\s tomos 
uobol·l\ llltS consl.ltuições ll!llOrÍC\11111 O \.11'• 
~entina, n·ts qunos osttl ostauolcaido <lUC o 
Vico-P!·osi<!onto <111 ltopuulica <'r o Pz·osir!onto 
t!o Senado e quo u~tn nlo~m·1L llltl Vh1o·PJ'OSi· 
dQiltU JII'O /!'llljlfJI't',. 

() s,~. ,\J.HI·:Jt't'O t!O~t;,\J.n:s ·- Pol'que 
V. Ex. ruiu J!l'UI Õt~ a ruruga~·itu tles.'!tL diS!JO· 
siçiío 1 

O St•. B. DE Mo~LoNç.l SountNIIo- (J <Juo 
ostun dizoudo li quu du corto wmpo 11 ustt1 

Senndu \', l1 

parto tomos assumido um;1 at~itud~ que Dão 
se pódo just!Hcar. om mal,cl'lil, de. rofol'lll!• 
regimental ; lemos corta~o fundo na C'~usü~ 
tuiçiío, lii•amos .do. Presldonle do Sc~Jiilcl;i. 
sua yordadoi\·~ atirlbniif.iE; lÍqll\\liÍI' .iJ~~~M 
foi d;;d11 pala ConstitmÇ'~o, o restrmg1mos 
essa at!ribuição' ii presidir apenàs a sesSão, 
não poilon1l0 neriz ao me~OS Chamar 11m 
espectador :l ordem, prec1sando tor por 
dett·:ts do su:~ ca~oira outro prosi~enio a 
<Juem peça por favor quo 'Iia~~o m~~to~ a 
ordem. · 

Ora, Sr. Prosidopte, isto nãq.(i Blll'iP,. A. 
attriiJuiçf;ó d~ v ... Jo:~ .. ,.<i tii~ .pqq~onip:1 
<IU:Inl.o il ustrozlo o açanhado o& til ~e~iqtiJ., 

Quo Constituição <l. 'es~•: .IJa.o ~ll!ICOII.I\ 
Vieo·i'l·e;ident3 da Rcpubl1ca na Proszdco91a 
do Senado par<L m11nda1' destas gradiiA para 
dentro; oxcluirlas ate as galtwias do Senado?! 

Que Presi1lonto ó o.<~o! · · 
Quo Cons~ituiç~o ri essa 'I · , 
Quo principi<JS ~ão estes que fom0.1 Lus-

car I Quo povo é o·l;o.:..o. aráericaDÓ-'quo col, 
locou · i; ;ua Constituição em moldes· tão 
acanhados 'I ! · ' 

Não; não ú possivol, devamos compre' 
~endel'.,q qual ~~tá e.~oriP!o-;-1!10({!" il' r,f!Jlts. 

A Coustitui<;ao da RopJ!bhca .nac faz o, s~14 
Viao·Pl'ttsidonto O P!•estdOOIO apCntLS das 
scssõos JoSonado.: · · · . ·. 1 ·. 

A Constituição diz com todas as lettms: 
«0 Vico.Prosidcnle dtL Ropablloa é o Pl'O· 

sidonto do Senado.> O Vioe,Pz-esidente do 
Senado ,: o seu Presidente pro ~emporo ; i\ o 
sou snb;tltnto no caso ·de ausooeia ou ·do 
impedimento. E' isto o que ost\1 escripto. 

Não so di;:a. St•, P1'0sldento, ·que eu· dei o 
meu -Yoto, quo eu assenti nisso. Não ; eu 
acauaya de ost:u• empenhado em uma grande 
r.ampanim no Sonado-:1 · ceiebi'l 't'Oferina. 
municipal quo poz· aqui kaosilou como galo 
po1· b1•azas-qnaudo foi apresenlada esse 
rofo1•ma do tteglmonto. · · · . ' 

Cançado, ilbOI'raoldo eomo estava, dei· o 
meu voto, deixando que ellu' tr:LUsitasso. 

E dovo dizer a v. Ex., Sr. Presidente; quo . 
tivo vontadtl do d!1.or aos ·mous collogus: 
abrnmos alas; deixemos que passo· 11 mlltllda 
salvwlorada disclpllnado'Soondo; ·,,,, .. · 

~-:·passou, S1·. Prosideoto, o hoje· <l· lei; 
ontrot11Dto o uobi'Ó 2• Secrolario mo·•dl~ 
a~ol'a: Ü!fft!ll/. ltalleuws, V. Ex. não.póde 
làlllll' cont1•a a loi, • · : · 

Mas on tãu o quo !'~wmos aqui'( Estamos 
aqui as.~iUntaJos ptu•a quo '! · · . ·. · 

Par•a llL!Iat· c,nt.r'tL as lois i par·a rof'ormat1 

as lois: ]lam cul'l'igil·:~:-~ qnnndo ~JIIn~ uito 
pru;t•u·eur; para adapt:il·tts ao nwio em quo 
vrvemo•. 

O Sll. ALllGitTo Go:..I'ALVES-)Ias a Com: 
mis,iíu n~o qulz liL~OI'; IiLI'\ \', !lx. .. 

" 
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594 : r r' j 
·. ANN/.JlS 'no i~NAÓO 

,,; 0 Sn: Bi llE MENilONÇX SbmU~IIb"-A Com· 
missã~.·no soil pnrocoJ•;di:i: alllrm~-quo vaio 
J'odir no Senado pa1•a. sru·omincorporit~u.l no 
sou1'Rog1monto;disjlósiÇõos'sabia$ iJ í1o j1L oxis• 
tlaln' 1il"otítrà~·-quo niio existiam. · ' ··' · , · 
r _ ' I 1[ I ~ 1. ; ' o • I I . , " I ; ' 1 i I : ~ ' ' : ' I I . i t • o , : , 

. , 0_-Sa •. ALDERXO Goi\ÇAI.yEs,.,.A ,Commiosilo 
oão fallil-.om .. <nhia.< ; "ol:o lilio. ,depois , do 
IIPPl'OvadllB poloSonndo. .: . , ._ . . . . . 
- 0. SR• B; DI~- MEXDO~ÇA SonRJ~IlO-'Jlom 
soi quo a Commissão não ompre~:ou a.· pll
lavra.-snbia ;mas V. Jo:x. comp1·ohondo 1111e 
ás vezes preciso·sQr agrarlnvol, n:io qunronrln 
sor''siiilplésmento·aspel'O.- 1 · · " · ·. 

'J\d:Çnu,indor dii'càmini~s(to;pois, s.on'lwres, 
~ao)j~.mng~em !l!lO.,con_qe,mno a. su~ propi'ia 
obr~, el,la.s_ s.1o,_saLtaS. 
! O SR; •ALHERTo ÜOJ>;ÇAr,ves- Si 'v. J•:x. 
fizesse o favor do lor o pa.recor da Commis· 

O S~t, Ar~rmú.'I'O Go~~;At,YI~s-1·:· Jla1•a evi~ 
tnr est"~ dolibom~õo~ votudas, quu V. J;;x. 
acabn·de·rPfúl'Ír. · · ·. ·· -

0 Sit. B. PÍ~ M";o.:po~çA SonJliNIÍO ;__;Com 
um general, comum Jll'ecoptuJ' da mocidade 
c com um agt•icultoL' o, mnii aiOfltl, SJ•.Pru· 
sidonto, com um :advogado :no 1110io~- o que 1J 
mal.; pot•i:-:o~o. porquu tonlio mmlo tio arlvo· 
ga.du.s, o flUO é mais Pl'uci.'1n '! . , .. 

fo:;ton dtzonrlo a; couias como me JIU!'oeo 
fJUO ella; ;ão. 

0 Sr.. AI,DEilTO GoN•;AJ,\'F.S- V, Ex: est1\ 
danrlo raziLo~os ~ons torr.,os. 

. . ' 
O,Srl. 11. Dr-: MENDO);I_IA Somu;o.:Úo-IMon 

chamando a att~n,;1io do honr:11lo Senuilor 
p~lo r.w:w:\. .• 

O Sn._ Ar.utm'l'o GoNt~~AJ.rEs- V. Ex. est<L 
ctmsu,·ando as ·tlcliliol'<~•:üos 11110 timuu 1.0· 
nuula'll sem os· t\ous' tet•ços. · 

~ão, não assovornria. isto. 
. •·• - , · . . . O Sn. ll. n1; ME~DONI'A Srimm;uo- Jo:s-

0 Sn. B. DE ~!I-:ND0~1:A _Sonnr:o;no-;-Mns,- tamos t1•:ttanrlo tlo Rcgrmonto; posso est11r 
para que cansa,!' ,a pa.cren~m dos collogas I 1101nnado. A Commissiw rliz r111, quct· fazer• 

Todos os Srs. Sonadoros jàlomm esse pa- cous11 bua; pois ontlío tít·e-so o q uo III' de 
noor. · · ~1im. . . , . 
· Ello é tiio }JOqnilnino; t:lo • acanh:tdfnho, Pa1•a quo a Com missão deixou isso assiu! '1. 
tão enfezado';,. · '' ""· · ·· " · · :. O Sn, Ar.mmTo GoN•.•Ar,ves-Dnixou "ssin1 
· 'ó SR. Ar:iJEn;~ 'cio:--..·.ú;·Es-M~s 1i o sufll· JlM'" V·~~~. eso!tll'ecer-nos. 
ciente. . ,. 1,. ..:.. O Sn. ll. DI~ Mi·:NIIÔN•;A Soum:omo- E;cla· 

rocot•? ! 11' cousa que não dcsojn, poi'IJIIO ó 
mos111o cóntr•a ·os meus habitos. . .. o.sn. n. -nErliiENooNçA _souRJ:o~uo- .. ,,1uo 

Dão valo_ a,·penn maltratai' a quom 011scou 
em tão máo dia, orn tão m1i hot'iL. Jillho 
poupei csto dissabor; . o;tou mo. uccupa.nJo 
sórnonto com o pao 1la CI'OaD•Ja. (Ui::o.J 
" Sanhol'es, estou com. rocoio .110 cansar " 
attonçiio ri" Senado. A mator:ia é tiio onfa
donba, tlio aborrecida, que 1is vezes me r•c; 
volto .con~1·a mim mosmo, o, como juiz dÍI 
minha •CODScieocla, faço 11 IDÍIU mr.slllO esta 
pergunta:· Para I!UO estou occnpllndo esta 
ll'ibuna? par•a quo estou abOI·roconJo os 
SI•s • .,Sanadoi'es., di~cutindú os ta l'oliH'ma ro· 
~i mental,! Pois.~todos. os ~~JJlugas nãO íLJlpt·c 

. llonderam .. os pontos. quo estou eXJ!lu.nan<lu 'I 
.. MllB.,que q~or ,V ... J~x., :Sr. I'I'osillouto 'I 

lloi,Jwj' ,~r<l.qt.l'~lar do ltogirnonto ·o estou 
diBCtttlodo.o ltogimonto. - . , , .. . 
, O que .hnvia _do bom, -Sr·. Pr·esldcnl,o, a 
Commissiio riscou, rloclat•anrlu IJ,IW niio prcs . 
ta. V,\. ',, I • 

MiJ.s, pnsSomos tLJonnte, Quo :L Com111i~sílo 
dr) .vista dos_papols quando qnizOI' iLOS ln· 
torossados na olciçfto •. MilB, u nobt•o Sona1lot· 
poJ•., Sergipe, o Sr. Coo lho o, Campos', rtne 
tomo cuidado. Nós, daltni a tros annos, pOI·· 
dcromos o, nosso mandato ; o isto quo Vil· 
mO . .; J'azut• agol'a n<lo ::IC'l'<l mnis I'OJ'!JJ'nmcJn 
t>JI'. maioria absoluta. .Agum i~ ohl'.L ~; 
;[!iSBf!Uf:L O ~!'1 (\ l'Bfbt'IOI.tVO! JIOI' dull.'l 1.111\~01'1, 
l[a:,.u) .. Ni:fi,•J Jtiu:;uom ili~J:e, 

O Sn. Al.ll"ll'I'O Oox('.ltl'ES- \'. l•:x. disso 
!ta p~uco quo a l'ofot·ma liJi l'oit.11 atropulla
rlauJiloto, t,il'llnuo-se ILO Pt'o"idouto !lo Souadn 
\'arias pt•ot·ug.lth·a;. E' ll!Ulto exigi!· quo a 
altJt'n~·;,,J do ltegimonto se llLç;L put• dttiiS 
tCl'\•os, o quo. li lllllis dilllcil conso;;uii' I 
V. E.~. mo ost1\ ÜiLritlo' t•itz1Lo. , , . 

O Sn. !l. DI~ MgNoo;o.;•;A SumliNIIU -.Eu 
pousava o corHt'ILI'io; vu.i L o noiJr•o. Sona1lot' 
uomu sun l'oliz, pon:am ·quo edíam cómb:L
tomlo :tl'Ci\mna do ltO;iilltci!Lo .... 

uSa .. At.m:tt•r.> GONI}.\1,\'J~~L -.Não nest.tt 
po~l'to; V. l•:x. lm ~u 1:1z Jl' o l'uvur• tlo l~iZill' u 
qun o ,:~tlU coJioga liiss J na pm•l.o m!'ct·onto 
u.rJS llrm . .; tOI'r;mJ, Foi ao llllll 1110 t•oJ'cJ•i. 

O Su. n. rm Ml·:;'oloÓ~\',\ Sour:r;o.:uo- Pon;o' 
IJilll esLava cm opvn;il;iiiJ a \Uilo o V. J•:x. dix 
quo osr.ou 1!0 ao_evt·tlo nüsta Jl!li'Lo. , . 

O Srt·. Al.mmto fioi\r.:AJ,VJ~s- V. l•:x. o~~1t 
dando I':LZiio ;t Conunis~üo pu r tut•. Liílo css~t 
idl'll.-

1.1 Sn. 11. nr-: J!E:<D":<•;A ~onm:<11o- 1':11 
mo l't!licir.o, pol'qii(J rto nwnos n:io sur1 ac .. 
cn>:uio. . · . 

li Slt. ALHJ-:HTil (!o\•,'.\l.n:s --· l·:u lliÚJiiJ."~H 
iN."lO. !Ji::.sn qrw V.l·:.x. u~t;~rn d.trllliJ J'.LZÚu <i 

I 'nllll'llÍ:-!.•ÚO, 

. 
I • 
t 
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8/l~S.\U &M ti VIl OUTUIHW UI> ilJU3 

· O Sit· IJ. IJE Mr,~no~::A SO!Iltl~IIO- Niio 
Jm molllot• intot•proLo do rtuo o illusko Se
nado!·. 

O S1:. Ar.nERTO GoNçAL\'J's- E' p~m não 
so fazol' ~~~ altorar;ücs no Rogimonto rjuo 
S. Ex. censurou. 

O SJ~. B. og 11I~~lHJXt')A SomtJNIIn- .Jt~st:l 
mo par•ocorHlo q uc ~ssa foi foha mais aU1ua
lhmtrtamonto. 

O Sr.. Ar.BERTO GA:XÇAr.v"s-Foi feita bom 
devagar. · 

0 SI\. B. 1m MESDOSÇA SnDRI;IJIIO- COO· 
tinuo, Sr. Presidente. Ao art, 60, diz a Com
missão : «onde se diz -as actas• diga-so --: 
os trabalhos das sessões di ar ias. 

O Srt. ALnER'J'" GoN::,\Lms- \', Ex. diz 
isto pol'iJUO nii.o o momi!L'o da Musa; si !iJs<o, 
saberia quo Ira um;t acta impt•cs.l<t o outra 
lfUO fica .. , 

Jslo rtnor rlizcr• quo o actual Hogimonto 
nxi;;o quo n:~ pl'irnuiru. llot•a. do SO$s~o soj!L 
itprosontarl:J, pol' qualquor• SJnudor, roquorr
monr.o ou lndicaçüos ; isso cahiu om desuso. 
Chegou-se quasi ás proximidarlus do ridicluo 
o cu mesmo, por exemplo, fallando na hora 
do oxpcdionto tive occ:t:sião do !'aliar asccco, 
não tlcar no molhado, fsto, não aprosont:n· 
rortuorimcnto ou iurlicnção. 

ACho r·azão, púdn pa.s;w, 
ContinrranJo, rliz a .Cornmissiio do Policia: 
"Es~otadn a maiori11. d~ nltimll. parto, 

voltar~sc·ha (t< nntcrioros que tenham ficado 
adiadas, guar(hula u o1·dcm c.·tt,ai.Jolocida·.:.. 

Isto mio tcrn im]Jortancia. E' um di~posi
tivu quo j:< o.<istia no Jteglnronto. pa.>Sa:lu, 
no tcmt•O do lmpcrlo o et•ow •tue oxrsteate no 
Ro~hncni.o d;t CiLm<tra. 

Ao at·t. 71-accre~ccnfAN;I!· in fiw: :· 
,, CJtiill•ttro~ tpriJ s~j 1 o rurnioro do Sen:llloi·os 

presentes» niió sondo pm·mitlirlo novo adia· 
monto. 0 Sr. B. DE MENDONÇA SonRINIJO-A Cóm

missão achou molhot• o ou quoro·sor agra!la-
vol ;L Commis;ão; tambom acho. IMo dispositivo tem suas vantagon~ c des-

vantagens; a•ruoll~s 9uo o defendem potle!•ão 
. O SI\. AL!IEI\10 Go~çALYES - Em outras dizer ,1uc tlnma modrda boa, porr1ue, assrm, 
vczosjá tom sido. um Senador não pod~rá fa!lar dias scguido.l, 
'· O SR. B. JlE MesonNçA SoHRixrrn-Art .. 31 cvmo contimução do discm·so ; assim só po
•acoresconte-sc ••. • N:lo t tm importancia; do:ú. fall;n·ua sc~;ão seguinte, si nisso conviet• 
é sobro sessiio soorcta; vamos adi:1nte, não o Sonado. 
rruoro tomar tempo ao Son11do. o Souado "fllrd o r1uc ,11,ízor, mas .crr que, 

« Ao :trt, 02. Acor()Sccnto·so in fine : <e avozat• do tal' sido consorvadot• no ouu•o t·e· 
clesignarú. a ordem do dia p:u•a a scssito so- grmou, sou muito libcml, entendo ''luo so 
guinto: » · · dovo d:1r muita liberdade IL quem quaL' oc• 

T;1mbom não tom importanci:1. cupat• a triunn11 c•m n/iia Carnar•:1 tpiO tom 
0 S11. ALDim1'0. GONt;ALI"I~S-l•:ntão mmos um 0111"1J.ClCJ• consol'VilUOI'. 

indo do accordo. N:"io \'l~O, pois, raz'lo p:u·~ ~o limítm• it 
palarra dos or•adot•c.i. . · -

O Sll, ll, DE MIINDOiiÇA SonmNHo-llc Na~. gl'anrlos a~sombh'as, muito numerosas, 
mínimis """""''ai P''elot. onde 11 ditllcil manta!' a. orJem, drn• anda~ Con Lirula ainda a CJmmissfio : monto l'iiPido tis discns.lões, cumprohondc-so, 

« Abm•la a sessão ... Não tem impoL·tanci<l. mas cm uma assomblé:t como :t. noss~. limi
« Al't, OL Accr•osconto-sc depois da pa- tada pelo seu numol'o, cornpost:t do homens 

lavr•n «t'e•tum•lmontos• as seguintes: o hom j:t oo volliüi!ldo.<, nfio :lir·ei na idade,. pot•qno 
assim qunosqnot• considm•açõos quo os Sena- não desejo onhndm•' a niuguem, Illils'onvo• 
doros ontendorom J'azor• soln•o o publico ser·- lhoeldos' nc>sorviço publico: ·a'cho' l[IIe oss:1 
vi~o.:o · · mcdirl:1 ,·om ·apónas Lirar• ali herdado 0111 voz 

Mas tliz o nosso ~ogimonto ·, tio melhorar• .as conrlicõos· :'Jlie cxist.em. 
gm iotlo' c.·~~·o; Vo~Ll'Oi" corri u Son'iLclo: ,'cOmo c<Ar•t. li·J, Appl'OVittln n acta.sogtlit'·SC·ha a 

leitura do oxpodionto, dos r•ar·ocor•os do com
missüos o aprosontar;ão rlo pr·ojuctos do loi, 
lndiC<lçüos o roquorlmontos, 

Esta parto d~ sessão nilo tlovot•il. oxcodor (\i\ 
prlruoira hora, Onda il qual so passaril :1 
or•dom do t!i:t, 
, Paragr:tpho unico. A roquorimonto vm•btll 
do qunlquot• Son:ulor, smil tllsouss~o, podor·á 
ser pt'Ol'Ugado o t.ompo do . .:;tirmdn :v1 o~-po· 
dionLo. A pror•ogaçao, por•úm, não oxcorlorá 

. do mui:1 lwr•a. > 

ollo ontonilol' mais convonicntu. · ., . . · 
O Sn. Cor~r.uo 1-: CAMPos-A moJida rl boa, 
O Srt. D: IJJ~ Mt·:NDOii•,•A Soulllsn'o-1~' que 

o nobre SODiltllll' não ,; velho o t·ocoin os 
oxcossos da tribuna. · 

S. llx. podor:t rtnor·ot· t~dlat• tros, Qtrntros 
vozus o ont<1o 'IIWI' ossa uisposiçiio. . 

O Sn. t'o~-:tuo ~-; l'.n1ros-:\'ão d pot• is~o. 

. 0Sn. Ar,tH~JlTO GOXÇ.\L\'1':& -1\ill tnt!o O 
ca::1o t.l u.stu. UIUúlldtL lltais Hboral. 
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596 ANNAES DO SEN,IOO 

0 SR. ll. DI·: ~h\NDON\'A SoDRINIIO- Se· i que Jinja ]ll"atioudo. (Dclilicl"liÇ<10 .de 29 de 
nhoros, S. Ex. tem um espirito liberal nwi J,o 111aio de !S97.) • , 
differento do mou. Eu ·ontondo q11o o vor~ 
dadoiro liberal~ o quo amplht 11s liber·dado~. 

O Stt, J\Lm~ttTO G:oNI.'AJ.Vt·:s- QucliJ'a mo 
desculpar• V. Jlx" ou digo quo conl't·ontando 
os dons dispositivos, o dtL omonda ,; m:~i; 
amplo. 

O Sn. n. nJ\ MJ·:NDON<,'A SonrrJNno-S. Ex. 
não ~ ospil•ito liberal mais ndeanr.n,Io do quu 
o mou. Quanto 11miR ro>tt•iuçíiQ.j ltouvm•, 
poior. Mas, silo opiniões. 

Eu pretondo apmsontltl' ~\'.Ex., Si'. Pro· 
sltlonte, idóas da Commissiín muitnlii<OI'aos, 
muito bonita.~. Tenho ai111la muita ""'"'" a 
tr~tZOl' ao uoulwdmouto du SoniiJ!o. Aasinl, 
}101' oxomplo, ao :u•L i:J, .nrulu .so .. 1Hz: ·~ufw 
podonllo concodot· novl~ pJ•ot•og:~ç;I.O», d1~a· 
tiO: com tpralquor• numrr•n, podcntlo. unn· 
cedm· noviiS rn·orogaçÜJ!8, até c.<gotar• 11 
Ol'tlom do di~. · 

Si houvor numm·n legal, ot::. » 
Mas deixemos ji\S.<ar os>~t di>'tJusição. 
O Srr • .1\I.llEIITO Go~<;.\1,\'ES-, E' inuocont.o. 
O SR. B, DE MENDOI'<;A Sonm~uo- Agor•a, 

tenha paclenciu a Commissio n, para o lil.cto, 
ou chamo a att.enção dos nobt·us Somtdoms. 

Sr, Pr•csidento, cu lamento unw. cousa ; 
l11montp, o !amonto sincor•amcnto, to r• tln 
fallar soiJre rntt!or•ia tão importante. cumo 
osta., do CJIIO vou mo oceupar agol'a, o pat1n 
a qual peço, r•opito, a at,onç:ão dos pouco; 
Senadores !JII~ mo ouvom, lamento, neste 
momento, om hot'<L tão aduttnlúda, do11nto dO 
auditoria tão peq ucno, tor do on tr·ar em 
uma das pttrtcs mais intoress:tntus da ro· 
forma rogimontal o quo constituo um dos 
]JOntos IJIIO mo tr·ouxer"ilm ii o~ ta triuun<L, . 

Confesso, Sr. Proaidour.e; Já $OU utn dos· 
ani1D11ilo, cmum·a monos dOS_!?I'ou\o que o 
nobre . Senadot• voto Maranlmo, quantlo sa 
trat~ da.Conatituiçiio, 1-:JJI l.odo_ o caso, pú· 
róru, V, )IX, cOI)ljli'OhOn<IO Q UO nao jiO~~u V_!lr' 
innovaçiios <lcsiiL ot•dom soro IJUO, Jil nau 
digo IJUO IUil VUI'O)le, mas SOJll ljJIO, · 110 UIO· 
nos, chame a nttonção dus collogus. . 

A Commjs~ão, Sr•. Pro,idomo, outondou 
q uo oní smL· rel'ortnil regímen t.~J Jlovilr 
g-ravar ostaH p:~llLVI'l4S, quu · prt.Ssiu•uu,-sl fo
l'OIU votadas. ós gor•açíies vin<louras, <pn!Hln 
tiverem de l'i1ZU1' a his\oJ'ill. d11 ltopuhlicrL 
llrazll"ira no 11nno do 1003. 

SalJo V. Ex., Sr. Prr.si<lonto, <jllltO~ são 
cstus palal'r'IIS I! t·:il·a.~: "Ao 11rt. · 70 IIC· 
Cr'üSCOn !O•SO: , 

Cümpr•eilondom·BO n:t disposir;ão do.,t.e ar· 
li"o ns mo<;ões con)(l'ill.ulatm•ias o os l'O'IUO· 
l'i7uuntos íLIIIl tuuluun por Ji111 a nomnat;~u !.lu 
Commlssõos quu orn uorne do SOJ_lll<lo "J con· 
gr•atule11r com o Chefu d11 Naçno por• !lOtos 

O S!t. Ar,IIJmTo GoNr,'AI.VJ·:s - Jo:' dtL Com· 
mlss:"io isto 'I 

o Si\. B. DI\ M"~IIONÇ.\ SOI!Hllo:HO - E<· 
pm·o o nohro Sonadot•. A Cummissiiu tr·ar. ao 
conhccimonto do Son:1do 11111/t uolilmPaçilo 
tom~diL aqui urrm vor.... ·· ,, 

n Sn. Al,mmTo Gosc•AJ.VJ·:s- Dna's vozos. 
n Sn. l.l. DE MJ\IifJONr,'A SoRJ!lliiJO-... (] 

t.•ntiio, o q11o f'oz a CoJ11missilo 11 Jo:ila vive 
110 Soculo do ani'OS!.~tto, 001 f[!IO sp proton<lo 
i r· <larJ ui <L l·:uJ'oJltl em tloús d(us ru ~8 horas 
c a<sun tlnu um pulo l!<or•tal " pr·op<in o sc
gnintu: tllll v.•í: do al'{os, di;.t:t.·SU acto:; 'poli-
lit'o::. · 

l•:~to p HICO, eStiL llOIHtda! 
A doliiHll'lu;iin do Sena.do liJi 11u sentido du 

ljiiiJ jiOI(QI'ÍIIlll Sllr' ttpr•C<Oill·ild1LH lllUI)ÜJI~ OOll· 
gt•atulator•iiJ< sol•r•o acJ.us apro.,entados r<olo 
l1rosidont.o 1Ja Republica. o tlgOt'IL accrci:~conlilL 
iL Commissi10: actu.'i politico.~. 

SonhoJ•cs! Esta. só, ost:L uniea emenda da 
roli.u'ma I'OUiment:tl, ó u ;;olllO ·mais cdr· 
toi I'O na Consti tni~ãu do .2·1 do l'ovor•eiro; 
i.\'lio oxistu muis Constituiç:ão; não oxisto 
mais rcgiJnon pt•o~:~i~JonciaJ ; nfio <Jxistu 1nais 
tJungi'C~hO ; não oxj1)to. mai:i Con:.wossu Uu.qui 
put• deu n l,o, nús tomus o parlarnont11rismo, 
tpmos o au ti~o par·lamon to com todas as sq,.~ 
ll\OI,~ücs dn congL•atul:u;'ilo com o tio\·m·no 
pelos acl.o; poliJ.icmi quo pi·al.icaJ'. · · 

E, o gulpu mai:; COl'Leii•u, mai8 riht'iUIÍ(-, 
!llais nllcr;.;-ic(), ú1ai.~ · dosCnmmunt~l qúe ·:;o 
pó<lo nnsto regi meu tlar• na Constil.nir:~o do 
~4 tlo tcveruiJ•o, ' 

A Commis~iío diz 110 Sonatlo : 
•< Ollmc e v•'do bom: ú nma dolib·JI'a<·[o tio 

Sanado ~uo devo so~ 'in'ciu•porada ao 'tto~i· 
mon 1.0, a.punus com a soguin to omond1~ : o 
polilic<>s I >• 

TJo hn.iu o11r <lmurtn, Sr·. p,.,,siilonto, rtús 
toreiiiOS do lntot'I'Íl' um todos os·actos poli
ticas il1i ILilmil!iHtl•ação; do l10,io om· de~nt" 
ilosii.ppai'Ucer•ão os limito< \i'll<;ados pelo lu
gislatlur• consiHulnto; do hoje om doanto 'nt\o 
$Lblll'ClllOS ondo uomnça o ondo au1tba a cl<tU· 
rmtuncia do Poil~r· Logislativo, ou comeÇa o 
acaln i~ tio l!:xecutivo, c oUtlu, llUJ' su:~ VOih 
C<JlllOç:a o acaba a do .lwliciario, Os ti-os po, 
tlcros rundom-so om um súi ~'' um amalgama, 
dll8ajlj11Ll'OCC O r•ogiiDrlll Jll'USidoneial )101' COnl· 
plot.o. 

Mns, SI'. Prosidonl.o, dir'·lllO·hãu aqnolle> 
'I""· como 11 CommissiLn do l'ollclll, dolbndem 
O<to JJisposltivo-charntLmos a isto deli bor•ação 
<lu Surwtlo. 

Dir·mO·hiio mais, quo osta deliboi'ltçiio visa 
.~ómento as IIIOí'Ões <lo congrJII.ulaí'õus, 
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MttH, porg11nto ;L lllustro Commissã•l de de sitio em tao~ o taes Jogares do llmzil, por 
Polida: no dia om q11o um Soundot· llJH'O· h;lvut• uma commoção intu;l.ioa quo não 
'entat• um"· moção lolil'itantlo o Prosid!'utc ptl,!o t!uminat•, ou JIUl' hn.vor uma aggrossão 
da Republica pdl' IIJJ', po;• "'amplo, contm· por forças "slr;.ng.,iras. Pildo fazcl-o. 
etatlo n' obras do p<ll'~o o essa. moç;cv 1\lr rr.- llcunc-~u 0 congt•osso, o mal so vm•ifioa 
,ieit!L(h, ossn. r~joit,úo imp01•ta ou n:to om numcl'O 11:m~ a abertur,~ do_suns sr.ssües, 
lllll:l.Pflll.Slii'IL'? s d I I . qnttl'(tiOI' , ena o r pot o n pa livra o apro-

O S11. Go;rJ>S m: GA"Tito-E<I.II cxr.mpi.J ·sont~t uma mo<;;io de coogt·atul~ção no Go
n:in ;~ mlihis~irul J1uJ'QIW o ad.o rJÜo 1! f.lb· vur•no por lntror flomin:ulo :t corrimo\~áo 
lit.icu, . int.estina ou p.JJ' haVfH' J'j1pollido a. ílg~rr.ssíw 

oSt1•:lngni I~L. 
O Sr~. B. nr·: Mr~NilfiNI!A SomtrNII-J-·V. l•!x. 

tllz bom, mas nu niiÓ ""tou conl'un1lidu. Suppon!t:t.illoS ain.Ja ljUO o Senado approva 
Estou aprnsonlitut!,, um oxmnplo, vou po;• esta mnçiw, 
pal'&u;: "ome<·ni Jltilu llllli< simp!t•s, <JllO t'· v. ,J•:x. sibc, S;•, l'rosidouto, qno o Poder 
Uffi acto lltlJlliJJ,HLI'.IlÍVO, C llt'llit:trni jllllu Jo:XOCIJtiVO i!Ot:J'Ctando ll OStado dtt Sil!O IIII an• 
a1;t.ü polit.iPu. . . Soâ~ia do ColigrCsso teiü pot• tlovor, l_ogo quo 

Cumu dizia, ~tpt·osooto,.<uppvulmmos, uma osto se l'OIJJHi, <l:tt· conta dns ;icto9 que pl'll· 
lllOt;iw ao Sonado de t'IJI1g'l'.~l.ul;u,·Õ3S t!Jin o tit::~r, flc;~ndo no Con~l'OSSO o dil't)ito dC' ap
Prosldónl.o dn. RoimbliClL pot• tl!r t'IUtraet;~tlu provnr ou repi'O\'lU' taes aCtos, 
··om n ~r. \\'ali;eJ', ••om o S;•, Jtul.t;chll<l ou · · 
out,1·, 1 qn tlqmiJ• as obra.< tJ 11 pr•t•tu do !tio tln Ma;, St·. l'pcsident.e,-e cm argumento por 
,l:tnoiro. . , hypor.ho;o -anti<s qntJ ó Prosldcntn da Repu-

i' - · , ., 1 l · 1 blic:t tt•ag:t "" cnohociment.o os actos que . •.ssa 111 Jj:ao I! rt~.!Ut~a~ a pe o Sonu.t u. Coil\0 
1nt;rnopl'ot.:u• 0 \rut.o 1lo Sr.nado'f praticou, 11 Cnngru~so, no ca.-,o qn<J figuro, jà 

ter:L appt·ovaJo nma. moção do congoratulaçoes 
O S~t. ,\LIII·:I~1'0 !1tlXr..\r.VI·:.~- O Senado no Go\'ot'no, utoç·ã.o que se pi•ont!o tL esse:-.; 

Jl"tl íl~l'i:l fi SOU l'oto poÍ'<[IlO e!lll.lli!O SCI'ia JIIOSII!tli 1lCIO.l, ' 
ncooit:t pnl:t Mos;t. Ma i> t:u·,Jo, ;w toma;• conhocimon~o do.< 

O Sit. IJ, III·: Mt·::-i[)OXI,'.\ Snunt:'\llll- Pc~·u aet,ns pPn.tic.arlo.-: polo GuVOL'IIO, o Cuu~ro:-;su 
a V .. Kx. fl.IIO nfw intoJ'J'omp;~ o meti :Lrgu. ropl'OV.~·u.~. 
IJIC!It.O, , IJonw couciliat· e:o;so:-: dou.-: thcto~ '! Num 

Comu inLorpt_·eLw o voto do Sunndo? Quo ca!'lo o Congl'Csso congt·atula-~o com o Govm·· 
n Sonadn l'ej.,i&ou a minha. moç:i.o po;• Jl:tt·tit· no por IHli"C!I' I'Jpt·imi<lo l!llllL com moção i~ir&· 
olb&. du um t.Jo.~ m:ti:: hnmlldo.i dus seus !'(~· r.iua ou put• lmvet· ropoUtllo uma ag-gres~ao 
Jlrl1seutrLntos; :put' ptLJ'tiJ' dn roprnwntanto do Oitmngeil'oL i n 0111 outro o Illl!SIIlO Congl'C:-isu 
uml•:stadd pi!qlirnu, que n"'' J,Jm n dlt•oitu <ln.<aJlpt•ova u,; actos do Govm•uo na vigonci;l 
tio <l:u• n;n P"lso;t;Ju:tllto dos ;·np,·osuntanto.s dr.,;te; t':tcto.<. 
tios Jo:~l:ttlns gJ';uldos, <JUO, alht:tl, súu o.~ t[U~ Dii·-mo-h:iu: ,mos .Is tu não sr. po;lot•;l tlar-
~o••o;•nam Jll:npubllc;ll . . , Pt't.lu tlat·-se, po;•quo as maiorias dos Con-
.. So11 tio um Jo:sl!l!lo [lOC(IJOno, vou;•o, soin g;·,•sso; são l'all!vois; púdo muito bori1 sue
valo!'. Quom fltil;1 0111 Alag<ia,:? Al:t:,:ô;ts é cotloJ' <Jt!O no dia um quo tal moção JiJi IIJll'O
c.llllo Goyn7., qno, como disst: n act;ual M!nis· sontacla 11 maiot·i;t CI':t liJvoruV<ll no Go
li'" <la F"zonti•l, p;n·a so 'conlwcol·ll •' p;·ociso I'Ol'no o 110 tli11 om. quo se úi~cutil•a.m t:1os 
tine so p;·oont•o nu mapp:t jllll'n vot• om quo ac&os oisl. m;lioi•iaj;lniio m·a mais i'avoravol 
Ioga!' tlsC;L col!oondo, illl Go•·,•;·no, mo•·ondu·lho opposlçilo, 
· Mas; Jt<sirn como HO d;L oss:1 lntol'Jil'OI.a(:iLJ, Po;•gunto novamonto: como cuJwiliar tu<lo 
pútlo-ao• intol'pt•ef,,r a l'ejeiç:in <lo Senado tio ist~ 'I 
ottt;·o motlu, Jllitlo·SII intol'pl'llLu• lllll o ke- ~~a~ uiLo ~ s<imoul.o isto. 
IHttiO COJ!I!OJilliOil O neto. Nt'tS f.CIJIUS O tliJ•r.ito UO UOS COIII:I'lltUJ:n• 

'i'mnos ou n:io o i'otln;• l.o!(iilativo at·vo- oom o Govm•no flJI' netos p~ii~lcos 1 
mudo·so om jJtiz tio l'utlOJ' gxocut.ivo som NiLo ; auu>Sil ospho,•;t <lu acção ost1t por-
HOJ: _ naqnullo,; CUi.JH tt•;ltl:.dos poln Cousti- t'tlit:lfnonto tl'llQ:ula. 
I.U!ÇitO I · ' 0 Sn. 01.\'liPCO C.\~11'05 - ~cm :t COIU· 

A mo<:ilo tio cougJ'JittJiw:iio dcsnpp:u·oco miss~11 1Jiz isto. 
p;u·a tlilt' Jog.LI' il moc:io do ounsu Pa. 

Agot•o~, passomos tios act.u.; tldmiuist,1·ativos O Stt. ll. lll~ M8suos,·A SonitJNilu- Diz 
pat'Jt os uc&us pnllticos, sim, iúllhOI'. · 

Suppouha, St', P;•ttildnnto, qun o Congt•osso O Su. OJ,\",111'10 C.l~n·os-Poi;li'Oi~t·mapro-
tlHtl\ oncn;•,•atJ,, o quo o P;·oshtonto tla llopu: pu,sttt pui;L Commissão siío nbe~litlas t;tmbom 
ltlicn, oumju•intlo o tlispositlvu do urt. Hll "' coug;•atuhwíins [lot• netos politico. fl' issto 
tlll Ca!'Ln. tltJ ~·I tlr. J'OVO!'Oi!'0 1 doct•ota O oStlldO o <jlW olin. qll•'l', 
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--------------------------------------------
O Sn. U. DE ~Jgr;oo:-1~.\ Sommwo -

!Mtt V. Ex. eng::mado. . 
0 Sn. Or.Y~ll;lo CAltros- Loi:t \'. i•:x. O 

paroCOl', 
· ô S1t. If"NlU<Hir: Cou'rrroorro.:.. Loi:t v. Ex. 

o parooor·oYOI'ilicar:t qrro est:t ortuil·ocatlo. 
O Sn. n. n<·: MllNDo;o;ç.\ Somu~rro-A deli· 

bora.çüo tio Senado~ sobt•o netos em gorai, o 
a Gommissilo manda nccrosco:lt:tr-politicos. 

'l'onha pacicnci:t o !Ilustro Sonadot•; nüo 
supponha S. Ex. IJIIO estou aqui dizendo 
nma. inverdade, 

Dopois. Sr. Prr.shlento, V. Ex, quer se 
convencer n~ impcrtancia deste at•tigo 'I . 

'fomos compotonclas origin~rlas, prlvati· 
vaH o communs.As com potencias origin11rins 
e privaGivns eslfoo cxat•adns .. n~ Const.ituiciio 
c constam do art.:l4, .. .. 

1'rata-so, Sr. Presidente, do mal~rin. do 
compotoncla q11e ,; .de .<ll'iclí Ju.-i, que niio 
pôde sol' rcstt·inglda, nom inlorprot.ada, a 
compcl.cncia c"t:i na lei ou niio nst:\. 

Si O<lá na loi " autot•idado a tom, si nfiiJ 
cst:i .. a autot·idado não a tem. 

Como<\ que a Commissão do Policia manda 
nccrosconliU' no art, 70 do Itogimonto o so· 
guintn: O Sn. Or.nrrro C,utros- ~Ias, V. Ex., 

~umo todOi nús, pódo se nqnil'ocar. A Com
missão, na s1m t•Murma, prohihin as congt'IL· •Accresconto·so dcpoi~ da.ç p:tla.vras «J>or 
tul:içüos pol' :tctos politicos. ( '/'r·oc'"'""" acl,os>• a soguinto «polil.lcos•: quando o ar· 
"P"!'Ies.) .. · tigo 70 do ltogirnonto diz: 

O Srr. !L 01: M~C;o;noro;çA Soul\l:-1110- Não «Nenhum Jll'Qiccto on indicação Ne admit· 
nos é dado fdicitar o Governo por cousas tir:t no Senado si não tiver por fim o oxot•oi· 
j}mplos, mas podo mas hoje fazei-o . . cio do alguma do suas altJ•ibuiçõos'.• 

O Sn. OI.YMl'IO CA~tros-V. Ex.cst:t cqui· A Com missão do Polici:1 accrescocta. mais 
Yoc:tdo. A Commis:iio, na sua reforma, pro· uma paiavr•a a oss~s atli'ibuiçlíos. 
hibiu as congratulaçilcs mot.irndas pJl' actos Onde é quoj1 so viu cm mataria do rom-
politicos. potencia orig-inaria o pl'ivat;m, como o;sa,_ 

o sn. n. o;.: ~!J;;o;uoi;eA Somti:>HC.,- Não 'luorm· a Commissiio arvoraNo cm iogisia· 
• cor constituinte, acm·cscontando mais uma 

estou enganado. atl,ribuiçiio:t compotcncia rlo Congrosro 'I 
· O SR.· OLYMI'!O CAMPOS-O quo a Com· Estou rlizon<io as cousas como fign1·nnl 
mis~ão 1Czfvi restl'in;:it•. . aqui. .·.·1 

St•. PJ•esidonto, o que ost:t o<cripto ll isso. o St\, Ot.YlCl'IO CAMPos _ N[o quero 
~~-leio p01'CfUO não ha oad~ molhlll' rio quo inturrompm• a v. Ex:,tilaJl ,, um equivoco rio 

;.ilJlt p:L!'to. 
A l!clibcl'w;ãu tlo Scw~l!o 11 ess;~. 
t'olllpt·chcnde·so tltl disJIO~i~.ivn tlnsso iU'· 0;-:.iR. IJ. IJI': MI·:NoÓsçA. SunRINIIO- Eutti.o 

tig-o·a.s mot·õc~ l~On 0"'L'nLulatol'iu.~ o os requo-. V. l•:x. llH}tL o t'avot• tio um onsirJal' a.lm•, . . ' l'llllcntos quo toulmm pot' flm auomottr;ão do; O Sr\. 01,\'MI'lO CAliPOS -'Quero dcsf<>· 
eommhsõcs quo 111n numo do Scnad•> >O coe· zcr o equivoco om que V. Ex. ost:L, V. Ex. 
gt•:ttulrm cum o cholir d:t Na~iio por actos quiz fazer olleito. . . · .... · 
p<llttico .. ~; · .. 

l•:sta'ii a doiill~l'iL•·iio· "". Sonarlu, do ~o rh o SIL, n. llll MllNDON('.\ s~~llTNlltl.:. ~:io 
·1\\\liu: · · qntz. A ti'Iuun:L d•J Son:t•ll na.-, fui l'l'rada 

: , .. p:LJ';L aJ'Itl:l-1' a l\lft•llü. 
(( ACt:I'Pflr~r~ul.l!·.-:n dnpni.-: dtt Jlll/:1.\'l'il : a ('I,•_ os,· '' - . . 

n. p:lla 1 r·a-}Jrdil.i 1! 11 ~.· )' Nr•sl.a .. tJ'Ihtlllll n:w. so :ulmd.l.onl. 1iiS1HIP~OS 
lleatieJIIICOS, lltl/11 IIII 0.-! .~f'i fltiWI', 

1•:' jnstanwute o IJIIU o~tou diznn/o.; JWn· 
JJihil• HIJIIiiJu ljllll llàU tlU\'ii~lll Jll'olliiJiL' O 
adopta1· 11 J ltngimün to aquillo quu nà•) tln· 
vinm ll<lopl.:r.t·. 

Oudo <i <filO j:t sa viu um juiz l'olicitut' a 
(1111'&0 'I .. 

Nolta, eorno nas rio todo.~ tl,< J'III'lamenl.o .. ~ 
das na<)iio~ m:ü~ adoantadas, niL•1 se !alia mn 
nstyio aendomicv, cJmo <'• costumo faZBI'•SII 
aas corpot•açiíos scioutilicns. 

Aqui l'ailam o agricnltor,•J ill'lnstrial.o .. co· 
gociacto, u arti .. <la; todos 11inoiles que rli· 
~.cm o IJUO pensam lo .!monto. 

Qo;tndv uccupu esl.a tl'ilmn:t, pouco mo 
Pl'üuccupd com as fo,·muias aca:lomicllil o 

1\opubiica •\ a Jlal'le o o Cúlll OH oll'oil.us, pmuccup·J·lllO simpiesutonto 

O qll'l <\o Con~t'úSM deanLo tlo PI'.J~idonto 
da ltO]Julilic:•,, <[H<tndo docl'<Jla o ostn<lu do 
sitio 1 

O l'l'liSidiJir<o dil 
rongt·osso é o juiz. C<llll a CJllVicç~u quo tenho quando !flU 

lev:tdu n omi<tir u IIIOUjuiw. Nfi.,l c~ tau dlundo 0.111i tW.~co~htdos, tlnma 
''et•lialitl, 
. t.to ,, uma snppoi'[JOHi•;ão; ,., snp·j·CI·pot' :c 
p:u•trr ao juiz, <..' c"IJoral' o juiz "~:tixv da 
p:II'Lll, 

Ntio ••SI,.JU oqnivoc:uio: disso o 1'0pito : :t 
cl,llllllissii,:, quir. so tt1'\'0l'lLl' om logi:-;lndul' 
cuusl.ituinlo d~tndo mal.~ unm Cülll[l<Jtouoin. 
:l,lJ .SPOil,d~J- 11. dO }lOfhlJ• t!llngJ','I.IIII:U'•Bn <'Oitl (J 
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Prosidunto ua Rupublica pob; acLo,; puliticos 
quo ollo hnuvm• pr·al.rcil<lu, · . 

Já lllíJSI,t•ei :L nnomn.li:~ qnn CXISI,O, IJUO 
culloCIL :L p:n•tc n.CÍJII/1. do..iuiz; ,iii. llliJ~.troi n 
inenngi'Uenci:~ quo .so pú1lo llat• do ~c4~n.·.I•J 
vut.a,l' llu,j:~ UJIHL wuQiiu de .ctJOg'l'itl,u!a.çau. n 
iLllH~IJltil HPl' olrl'igwlo a respuus:tLdJza.t• o 
PJ•o.'lidentc ua· ltepubliciL por qtmlttlJCL' !L~f.u 
IJIW tivm• ptútioa.du tlmo:Lnl.o o O:lé!Ldo de sl!.\u. 

Nã-J cst·JU, pois, cquivocrulu i estuu lendo 
a lo i o.;cJ•ipta. . . 

Essa. flolihJl',l~~ãiJ d11 Srn:~:do ft)l lr:~nmrla :HJUI 
IIIHiL VOZ O O Sona.tln não I.':VO lllill'; COI'iLgll/J\ 
(llig:t se" vo!'dado) de inciun· em ~emollmut.u 
violoncia const,it.ucional. 

Sr•, Pr•osiclento, comr.çam as intot•pt·eta· 
çõo~. Li uma delibot•nçãu tomttda pclu Se
nadu: 

«COmP!'chondonHo n~ di:~posiçãu dos to .ar·
tigo as ruoçües congt•atulatori:~s o os·t·c{tucri· 
mootos <JUO tonham por filll a nomeaç;u, de 
corumisscj.-s quo, um norno do Sonu.do, so con· 
gr·atulom com o chefo dn Nação poi' acto• 
IJUO hlljtt praticat!o. (!Jcli/Jcl'uç<1o do 20 r/c 
•n1uio de 18:)7 )• 

J\ntondo que não. Si não touho razão com· 
l1111.am. 

Sr. Prosidcnl.e, continu:1ndo, diz a Commis· 
são do Policia: . 

lsto ü uma dulibot•ação do Senado quo a 
Commis.~ão entendo cjuo dovosrii·incorpo!'ailli 
ao Regi monto. Jo:' Justo; nii.o tomos o dii•ólt.o 
do prondor os vct"·' rio Poder Executivo; o 
nos.~" dovm• 6 dospnclr:tl-os logo,· " · ·' ,, 

Tom succodirlo, como succodou e o Sanado 
viu h~ ·poucos di:~q, quo tratamos,· nesta 
scs~ão, do um 1•e!o . do, marucbal Florlano; 
que estava rlorruindo na pasta d1l.'l Commls· 
sõos ha muitos nonos;. falto nisso apezar !de 
sor membro da Commissiio do· Instrucção 
Publica q uc dou P"·rocot• sobre esso veta, , . 

Masrl quo nunca fui membro dessn.:Com· 
missão; só c~ to anno.rl que tive 11 honra do 
tit.zer parLe dolla. . . , . , .. ;.. .. . , 

E assirn segue tL Conuui,;:;ãu, ·apresentando 
u.utr•u.s medidas que cuosideru. utel; c cujà. 
:q)provação podo ao Sonado'. ; · . ' 

Si·. Prosidcote,. a Commissão; dopols: do 
ter retirado do Vice-Prosidonto .da" Repu; 
bljca, que é Pr·csidcntc do Senado, 'tudás'. as 
utti'ibuiçõos ... · ' .. ·· · · · .. 
· _O StL. ALmmroGONQ.\l,VEs-A Coiumi:iSào; 
nao. ,•_, ;•r ( 

0 Sa. B, DE ME;o;VONÇA.·SoDRINIIO-,.,,pas· 
sando·as para a Commissão. do Policia,·.en· 
l.~ndou que devia. sempre doixa.r,~,algumu. 
cousa para o V ice· Presidente da, Republica, 
Presidente rio Senado 9, enliio,.diz: .csl& at· 

. «Art. O Sonarlor quo quizcr otrm•ocer tribuiçiio é do Vlce-Prcsidooto da R~publica, 
um pr•ojocto, o J'ar:l n:1 úccasião opporturm, (Pausa,) · - · · · · · · .· 
oxponrlú ~llllllllal'illmunl.o o 'cu ob,iccl.o 11 nti· <Art. A )lesli fará hnprimü· c distrlbÚlr, 
Jirlade o, depois dn liuo, o mantlar:L :i. Mesa.» no principio do cnda sessão lc~islativa; uma 
· O nosso lto~imerrto niio a tii.o e~igcnto, synopse ele todas as sessões.,.» ,. · " '" ' 
exigu apenas quo o Scnnclot' m11ncle ii Mesa Ora, isto~ cousa da economia do Senado. 
qrmlqum• projoctu clu loi, qnm• o justillquo, Para que dcixal·tL au Vico-Prcsidontc da Ro;. 
qum• nã~. A ,iustillclção é um d.spositivo publica'!: .Si lhe lii•aram ·tudo, tirem-lho 
sem ra.zao do SJr•, umis isto, Não convúm, 

Continuando, a Commls~ilo tleelar·a o se- . Ainda mais. Diz o art. 117.,: , 
gulnto: • Si a Mcsajulgat• quo a mataria não é da 

-..\r•t. Quando as commi<siie~ tolllarom compotoocia t!o'Somulo, omitth•:L.p:1reoor e o 
cunhnr:imonto rio· JH'oposiçõos· d:1 Camara aprrsentat•:i ao Senado.• .. , .... ·. 
Rolr,•,)'o arlinmontn riaS·SOHSÕOS rio Cong-r·csso Sabe v~· Kx. quem tl a Mesa •. Sr. Pt•osi· 
duvm·ilo emittir o sou pat·oem• no pruz, ma- rlonte·.? São :os. S:~cretarios,..prosidldos.pelo 
ximo rio cinco cli!L<, flnclo o qr111l porlord ser Vico·Presldonl.o da Ropublica,r quo·.ll O:~O~ 
<i<IIIIL p:n•a rliscuss'io, si assim o ontanrlm• o siuonto do Sanado. , , . . , . . · 
Sonarln, a t•oquol'imunto do qru1Iquorrlo seus Em caso nlgum o Vico·.Prosldonte da· Ro-
mombr•os.. . · publica, Presilonto .do ·.sonado;·.prcslde li. 

Ar·t. Qurtnrlo os counuissüos l.ircrom rio ~!cs>~ para dar parecer. Nunca; 'tl 'són:ionto 
emitt.l1• o son pnt•ooor sobr•o vrJto.< do Porlm• nosr.o cnso quo presido o d:t parecer I'" ·· .. ,. 
Exocutivo a rnsoluçíios elo Congresso Naclo· IstLJ rlrnmL incungt•uoocia,"Paraquo-doix\lr 
na! o liu•iio no IH'azo IIHIXimu do rioz rlins; osta excopcãil 'I So lho retiraram' tiidris · 1\S 
caso n:ln o lilQ:tm ·nnsto Jll'llm · u Pt•osi,lonte attribuiçüos, J•otirom-lhe osht tambeln.' 
os U'll'tl Plll'a rliscussiio i n1leponrlnnto do pll· I"' mais .iusto. "Par11 que fazol-o ·: t•ounir-so 
t•ocor•. >• ""' Soct·o~~~·ius, p11ra Qmitlir pruocm•.em um 
N~o c:Jnsuro oJto rlispos!LII·o; nclin quo ost;i uni cu c11su 'I 1 Sor·ia molhor quo passasse os~L 

mal colloc•a.tlo. Isto dure n>t'tr no titulo t•o attr·ihuiçiio 1-lmhomrt (JI)nunissão:clo Policia. 
J'ol'onto 1i.'l commis~õcs, · ( Jl,m.w.) 1 t · ": 

Coutlnrl:c :c Commissfi.n: •<Ao art. 80, :wcr•es· Agor·IL, Sr•. Pr•osirirmto, devet•lo; ontr11~ no 
1'011/0·SO: IL cliscns•fio dos tWiro.< uiio jllido Wll' .titnlo ihl discnssi\o. Estou, porllm, quasi nlio 
il!/iad1H•. l:on~innanclo,]liJl'I!He C um pouco t!Lrdo·. Sii~ 
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qu~s,lj !io'ras o nu'o ac:iboi o quo tlnhn n 
dizer .. ~, o Sn. Ax;m~Rro Gol'i~•AI.VBS - V, Ex. 
àinda póJo fall<Íl', UIIIR VOZ. 

0 SR. B,·,ni:·.M&DONÇA Sollll!NIIu- ... o 
moa·osto nm.dos pont·JJ souro o tJnaltJIIOl'ia 
manifostlu··mn; 11111 p:mt" quo cunstdnru illl· 
por.lanto. . . 
• 

1.Dosejo J•epilu, I.OI'IIIiriiLI' " 111011 discltl'.~"' 
ütlJnt• · s~ÜI'1J o u~sumptv u J.ml'iL i~sv,. c ... mlo 
com :L acqni••saencin t111 \', Jo:x., ,Ja M,,sa ou 
do Senado. 

O SR ;·PnESJ bENTI!'-V. ~~~. potlt•r•i:t fazoi·o 
hojo, pt•tlviamonte consultado o Scnadil. Mas, 
nfiU IJB ütiínoN Jlai•:t vdtal'. 

o Sn. B. DÉ ~lENI>iJxç .. l SoiiliiNriiJ - Ma~ 
está estabeiochlo i>elas jn':ix~s. mantm· a pa· 
laVI'il :io Seruidhr que cstti r~llilhLb. 

()SI\. Pn8si1IÍ:N'Í'Í!- Cónsuitan,to.sc o Su
nádo, q!iatidi> IiiL IÍIIIÍiel'O n:l Cíts~. OjiJ•oj.telo, 
port!Jn, tem2• discnssiio, que é' folia, artigo 
por artigo e ahl V. Bi. podnrlt I ali :LI' nova' 
mente. 
··· 0 Sn; B:· DE MENDONÇA SonniNIIO- Pt'C· 
vino a.y, Ex·., e o iilusu•ó St•. 2" Sect•o::u·in 
podei•IL inforilith· que a p1·axe at~ nqnl ntl· 
opt:ida.tam sido outt•tt: a do inant.m•a pai;~,. 
vrn·dO'oradoJ• qne está falia:tdo, 
· (J'Sn:''PilliSIIJ!:);'ril-Cansnitado o Sch:ulo. 

O SR, B. llE !I!E;>Uo;<;•;.t SuOJtiSIIo '--, Niio, 
SÓÍlbot'; e já dlssÍJ o iilulti'o Sr. 2" SOCI'C· 
tiií%' podJi:l1 líifol'll\:u• a V. gz, · 

O S!t. P!tESJJ;JÚI/TE-llncont.rei doci;õos nos 
Amlne.< nesse sentitln, 

0 Sn. 8. llE MEKI>o:l/•).1 S'!IIRI:I/IIÍ>- Niio, 
10nhor; V. Ex. o;t:L ·onganndo. A Pt'iL~t> t' 
esta: ·quando UIIÍ Senador• niio ptl<lo concluir• 
o sou discur~o no lllOSBia dia, ll·lhe.JIIantida 
a pa.lavr", .ao menus uiua·vez, pal'a a. ~cssü.u 
~oguinto. 

o··SR; AI.nmtTo OoNÇAl.YES - Na 2" dis· 
CUII8ÍLO\ que il t'eita .:trtigo pot• nriil(o, V, Ex. 
pôilerá f:lll:lr nov:lmento,. · . • 
. O 811. ll. lli·: Mr·:NDONÇ.I So!iitiNIJO ..:.: «Nn 

2&'1iiSébssiló, b Sonitdlr poilet·tl t"omlver•, a 
:i'qqti\irlmentrr' vôl•b;ti 1!0 •in:Uq\iot• tlh sol!• 
mmilbl1ds ... • · ' .. : : 
.. ,Q, ~.R •.. !>':\~8\'iiF.NTI:, 7 ,V r f,x. \'i'\ elo lin• a 
fk~'t~:"'.L ',tm~n!rã. 11 tstll ••.lt:n• :1 I di·:~ ailnan· 
• .. ~· ·'' ' r • • , .,, " , , 

,, O Su •. B. m: Mt·:NuoN~A SonttJNIItÍ - A h ! 
~]ntiill llco com a.palnvm. 

' ' ' , I ' 

, .0 :SI•, Pre•ldOIIle-IM,:LIHio n hol'll 
nilillnt:ula, fica n·lln•hL ll illscu<sãn. Dosig-nan
do p!Lfll ordom tio dia d:L ~ossito so;;uiuto: 

a prol'Og-:n·, com o respectivo ortl onndo o pí•lo 
prazo do tJ•os mozos, ctliconç:L nm cujo rru.-50 
so achn o D1·. Luiz C1'nis, tlil'octot• do Ol~m·
V:Ltorio .\stronomico do Hio do .lanoit•o, o 
lontn iln Escola Militar• do B1·a~il; 

Coritlnunçrrn ela ~· ciiscu~~rro 1las omnntla~ 
no Rngimonto ltHnrno cio Sen:ulo pt·npnstns 
pnia Cnmrnissiln cln Pollcl:t nu jml•t>cm·n. ~~~ 
cio 1011::. · 

Lu\'antn·:-.r :1 Ht'.'l.'!tw :1~ .J li!lPit.'l r Jú minutos 
tl:t t:u·d o. 

!1511 SI·:!'!S.\0 t~M (i Hl·: OU1'UIJIW Til·! 1!10:1 

i 11't~:dr/r,J,cia do SJ•. olff'om'r, 1 11!/1 íll! 

A' mni:L irol'n depois do tllnio·ili:~ nbru·son 
sossão n qun concol'J'OIIl < s S!'s, San:ulol'rs 
J .. C1ituut1a, A i l>r,r•to GÍJ!Ii.' li 1'0~, linm•iq 110 
Cdutlnho, Custa A~ovo~o. Justo Chci•munt, 
Ooincs ilo Cas:.J•o, Hel(ol't Vieím, Ill!notlictu 
Lei Lo, Pi1•os F'ot'I'OII'fi, No:!unlrn PaJ•ana)!n:l . 
. 'logucira Accio:y, ,João co,•deiro, fi'Cl'l'oil·;~ 
CltaVI'S, Oaum o Meilo, Aluioida Rar•rottt, 
Alvaro Machado, Rosa. c Silva, Jlor•t•ulaut> 
lltnJcir•a, Sigismundo Oonçlilves, Manunl 
lluat·tu, B. de Mendonça Soltl'iiiho, Olymplu 
Campos, lla!·tinho Gar·coz, Conlho c Campos, 
Vh•gllio Damazio, Ruy llat·bosa, Cloto N11· 
ucs, Si~ucir•,t Lima, Mt~l'ticl~ 'l'··l'I'os, Laiii'O 
~odr~. !la ·am Riuo'iro, Thomaz !lei fino, 
Vn~ tio Mollo, :\11\•etio:gu;n Jlolici11no Peunn, 
Ur~ano do Guuvt!i~, ,hlaquim do Sou~;t, .Joa· 
quim Mllt•tinlto, Mnteilu, A. Ar.erodo, Viconto 
Mi!clt:l•lo, Oustavo IliclliLt'd, Folippo Scltmitlt., 
Julio Ft•ota o Rnmi1•o Barcoiios (~G), 

Doix:~m dn comp:u•ocm•, com causa pat•ti
cipadli, os Srs; PinlteiJ•o M11chado, Nilo Pe
canln,. Constantino Nm•y, .lun:ult:i< Pu<ii'01a, 
Paes do r.arvnllw, Mannol B:u•ala, Ah·:u•u 
,\lnDtlcs, .Jose liornai'Jo, Pndl'o Valho, Al'thlll' 
!tios, Bucuo lll'antliio, Lopos CIIILvos, il1'llll· 
cisco Giy"ot•io, Itodrignos J:n•.tim, llt•azilitl 
tla. Luz o lloroilio Lu~ (10) • 

g• ll:ltt, post:L 'etn tliscussão 11 som tlniJILtn 
ILPJH'U\'IlliiL a nctn. 1l:t suss:lo :u.LPI'iOI'. 

O li!la·. l" l!ilecrotnl'lo dnclar•.t qnr. 
niio 1111 oxpotli<~nto. 

.0 tii1•, .!.!11 f!i.f!(!l•ctnl•h, tiHÚhi':L IJIIt'. 
nilo IHL p:~l'nc.wos • 

Oillli·:M 110 DIA 

3~ tliscnssitó d•l projoctu tio Snn:u!.> n, 2P, I•:nt.r•:L t~m ~· tll,<t•us.~ão o pr•o~Jncl,o tlo Snn:ulo 
du IHO:I, attt,l'll'ilnn•l•l u p,, I j,• J•:t! n1t.i\~d n. 11 , 2.i, dtl 1 !1.'1:1, :wLol'il.ttrH/11 u P1J:In1' Jo:xltlmti\'n 
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tL pt•orognt•, eum o l'll::~podivo Ol'tlonado o 
[Joio pJ•azo do tres mozos, a liconc:l om c11jo 
~uso so n.clm o llP. Luiz Ct•lll<, tlit·cetor do 
Ob.~orml.orio A>tronomico <10 !tio tlc .Jancit•o 
o Jonto da Jo:$c<Jia MI Iii. 1.1' ti•J Jlt•.,zil. 

O 1!11'. Ph•es Fel'l'<liJ•n-St•. Pro· 
sidontn potli a palal't'a aponas p:LI'IL mantl:tt' 
umr\ ommul:\ a e:-~to lJI'O.iccto. ' 

A" OJllOOdl~ t~ :L HO).l'lliUtU: IIII I Yt!Z cl:1 p:L• 
)U.Vl'iJ. Ol't}Oila!)O, digll•SI~-Cillll totJll." OH \'üll .. 
clmenl,".~· 

St·. Pt't!>i:lnnl.c, os s.wviço; )lt'cst:L1!n~ pelo 
St•. Dt•, Crnls u t'.Jcommcnd ·.m mnito,o o ~en 
tJ.;tado do 8.1ndo o a sti 1 pobJ•,,z:t :l~tct•mln:t.tn 
qnc o Son~du tomo om consiJet•açiio 11 o mentia 
•tno oll'ut•nço, conco:loniiO'lho to los o.; s~ns 
voncimontos por lnteli•o. 

O Stt. MARTINS Torums-,\ omontla:í jusL:J., 
,i:t tomos til o pt•occtlontcs iJ ai~ ultinminonte 
lo i concnJida lgnal v:mta·,ilm ao Sr. Di·. 
BorgeR Montoil'o: o rrno :4r. tlcn a. 11111, tle 
vo se c1at• :~os nu',J•os. 1~· tluju:Jf.h;:L. 

I~' ll,la, ap Ji:tt11 o p.J~t:t conju nd.:Lmon to 
mn di~·~ussã.o a seguinr.o 

l·:Mt-:NUA 

fim voz :lt>: cJill ot•.lon.t·I<J, tll~::\-so-cnm 
todos o 1 l'oncimentCJS., · 

S:1l:t :lit< sa.l;üoJ, li do ouluiJro :lo 19J::,
/ 

1}/'d,o; /t't'l'J"Cil'tt, 

Ninguom mais pc:llndo :t pal:tvra, nn' 
c~tll'l'a-~o a. 1liscu~são, 
. Po~l.a a voto.<, ll t•n,lolt.:ulll :t ornou: la. 
Pos·.o :L votos, t\ a.ppJ•uv.tdo o Pl'L>jedu, om 

"SCI'Utiuio SUCI'CtO, \'UI' :1•1 1'01.118 U<ltttl'll Clllt!O, 
o, sondo :LtlopLado, . v.w Siil' t'UitiOI.Litlo ll 
C:Lmat•a dos Uoputtl·iol, itulo !1.11 tos :l Com· 
mlssii.o do ltotlacçiio. . 

llfWUit~IA 00 IU~OJMimTO JNTlm~n Jll) SRNADO 

ContlnmLm orn 211 disl!IÜI'Iiio :ts omcntlás ao 
Rn~:imonto lnt.m1no do . Sona<lo, jH'IIpost·ts 
pnln Comntislão :lo Policia no p:tt•ocer n,IH2; 
de 1003. 

O IS•·· l••·i:J;.I<lento-11 St•. lltll'tmt•do 
do MonJon\•·• Suu:·inh.> I'Jqntli'OII houtcrn 
para Cott<'iÍiil' IJ11jll O SOU <li<ctit•,;o, irti.O!'I'Otn• 
pl~o polo :ulüR'tl.ittlu da hiii'IL. 

Vou suumo~llll' 11 V.otus 1.1 I'CqUill'llllonto. 
Posto 11. votos, '' appt•.,vado u rnrptori· 

mon tu. 

0 81•. P•·e,.iclonl.e-'J'~m !L jllliavM 
o Sr. S,!llllllut• tlllt'lllll'tlo tln M1111dnnç:L Ru• 
~t·lultu, 

H•tllridll \', 11 

0 8r, 0. d~ l'lendon!,"a l!ilobl'i• 
nho (')- Poza-rno muito, St•. Presl:lonto, 
l.ot• do continu:u• a importuna!' o Sanado com 
as obSOJ'VIlÇÕOl qnn ou lltzla ltontom; a ro· 
spelto d~ roi\JI'Ina rü !I montai, aqui apresen· 
lwtll pela lllnsLt•o t:omml«ão do Polici:t 
desta C:Lsa. Anima·mo, pJt'tlm, o voto quo o 
Sen·1úO acaba do :lat·, pormi\ün1lo-me que 
eontirHiJ nn. mo~rn:L Ol'llom d11 obsct;\'n.çiíoH, 

Qu:tu:lo lwnt:•m ot•ava, St•. Pt'IJSI:tente, "" 
antu.<, quando tlu untret.inh:t ·ltontom um:L 
eonv,w~rL p 'r'l:tnumtar corn a nõllf'o. Commis· 
siio de Policia tlosLa Cnm n•a, o i Ilustro So· 
natlor por Sol';!ipn apnrteon·mo, dizondo 
quo ou mo ad!ltvu on;r1tnndo a rospoil.o do 
modo do ontomlnl' a omomla ·da mesma 
Comrntssão do Policia, rola.tivamento ao 
art. 7~1 do ltcg:monto. 

Houve t•ualmonl.e ti:\ minha p~t·to, S;·, Pro
siderrtc, um ligciJ•o cquivociJ n:L nprodacii.o 
tfr..-tb omcnda; mns, o !:L!1to ,~ quo a cm~nlla, 
rL que mni•Jftn•i t\ pa1· :iii L naturoz:\, impnl'· 
t.:tn tis ;i mrt 

11 StltH"to ~auo pwlilitamonto '(UO, nm rit• 
tn.lo do :loliltornçii' sn:l, tnma:la na sos;:in 
do ~:1 tiJ maio :ln !.~n;, ficou assent.a:lo o su· 
~nintc : «CJmprdten<lom-sc .na :li.~posf,~ão 
tlosl.u artigo (•\ u :u•t, iD) :L~ moções con~ra
l.nla.toria.s c os :·o~IIIH'imnntiiH ~110 t'onh:tm 
pnr IIm a numoa•;iio :ln Commis;íios q11o. 0:11 
num o :lo Senado, so congratulam com u clwl'o 
da Naçiit• jii)J' actos !JIIO lmj:t praticado.~ 

A omnntla da. Commi<siio :ln Policia :ti) o 
Hngouintn: «A' dnlibarar:~i.o elo Sana~o 1lo !!B 
:lu t!lllio :to 18a7, accrn~ccnL·nn-so rlepois tl:s 
Jllllal'l'ns - por aclol- ns sognini.ol ·- poli· 
t,iCL}~, )~ 

Ot·a, R1•. Pro~l·iünto, si p:~-:.;;:u· eH~., ôinPnd;~. 
'I"" (, 'l"e lka ro,nll•i:lu 1 Ficri. rnsiJiv!,tb n 
so~ninl.o: cumprohon:tom'so n:t :lispnsiç~.o dn 
at•t t711 as mUI.~liP~ con;.n•aLtthLtorías o us l'tl .. 
l!llllt'imontos 1[110 tonhtllll po:• Uma nomoaçãu 
do Conuni:Jsücs qno, om nomo tio Sonado, S!l 
cungratn1onl'c.mt o chofo ria N'íU}ãn pot' údtl.~ 
Jlil/ilico.• que lm,l.1 pr:ttill~do. · ' 

A" cmlt,·al'lo ,ll'on.r;ü, ' Sr•. Pt•oAillnrlto, quo 
so tlolll'ohnn:lo da h i I !Jep!'Ohondo·RO 'li se· 
gulntn: nft•l so comprtilinn:lom n:t :tlspostçii:\ 
do ;u•G, 7!) ns lll'>Çõos cuhgi•atüh~trit•ia.s· o os 
l'nrtun!'imontus quo tonhnnq:ut• ftin 11 nnmon· 
çii11 :ln Commissiíos •tnll>0m nomo do So· 
nwto, s.1 cong;ontulnm c.<m o chot'u ti' NaÇão 
jiiH' not.o~ í1no 1wlilicos qtio lmj:i t<i1:iticado. 

A HlllOOlliL tlo. Cunlltli:-:sã.o rar., pot• r.onsn .. 
qiioncta, u1in dl.<tlncçii.o: olla cunsltlora quu 
1111 acl.os pJtiticos pt•a.!.icatl"' pulo Pt·ostd:mto 
:!:1 1\cpuullea o actos quo não siio potlticus, 
pmtlca:lus polo rnosmo P!'o.lltlimtc tia 1\opu-
ltllca. · 

(•) J~plu tJIRC11J'RO Ui O (oj ro-r/lto {JOIO Ol'll.tfOt'~ 
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Confesso a V. Ex .. St•. Presidente, f[Uo tlzcr isto, ~i a omon<la da Cummi~oiio. nr.~ 
ossa dis~in('í'ÍÍO 6 tão oubti! quo cu 111i.o chego lbt' s •guida do uma outra que vonha clareill' 
:1 comprohoudol·:t. Pat•:t mini, ou digo :L complotamc11 to /L J[I/IJS&ão, vil·m•omo.~ ,<OIIIPI'O 
JHH'id:uln, lllll t'o:tra, mn l'J~ot•, l.odo acl.o cm tluritla. 
praticaJio 110lu P1•nsiil•mtn 1lrt ltopnbtiert ê o ado quo 0 iJlnsL1·0 Son:t1IOI' )>elo Mnm· 
acto politico, POI'~U:J omaua "" llllliiOJ!m• nhüo cousulcJ•a polit.ico, ou conshio1·n n:in 
politico. polil.ioo ; o noto '!liC o lllu;tl'c Scn:uiOI': por 

O SI\: BARATA RID!WtO- Apoiado.. Snrgipo oonaiilm•n nii.o politico, um oul1·o 
Sr. Sonadoi• pórlo consiiiOJ'lll' politico, e assim 

O SR. B. DE MgNooNr;A SniHUNI!O- Nem succo•si\·amontc nito nos entenderemos. 
ou oomprohondo quo o PJ•osidontc da Rc· 
jmblica po;sa. pt•,.tic:tt• ouCI'os a.clos sin:i.o W a raziío pnl'que pal':t mÍiil o p.1.ra todos 
aq uclles I(UC cstúo expressamente declarado; :tquo!lcs que IJIIizm·em respci tal.' os Jll'iJJClpin~ 
no art. .JS da Constituição ; nii.o posso ad- do direito con.i~itncional, niLo Jm acto nu· 
mittir lfUC cllc possa praticar outi'OS actos nhum jlt'aticado pol' podct' politico que nii.o 
siniio ILIJUCllcs que são da ~ua compotoncia soja, politico. , 
exclusiva, ot•igioaria c privativa, 1lada polo Rcfot•marmos, pois, St•.PI'csidontc, pol'IJUC 
mesmo art. 48. . , , ass:m o quer a Commissüo do Policia,, a elo-
, Qnacs silo. esses actos não políticos que liberação quo est~ concebida om termos roa!· 
S. Ex. pódo praticai' 1 . . monto constituolonaos; ou· autos, cm· tormo~ 

Dir-sc-ha: sorão os actos administra- completamente intolligiveis,quo não deixam 
tivos. · . Jogai' tí menor durida, nfio é justo nem lo.· 

Mas haverá al~ucm que diga haver actos glor. 
administrativos !JUC não sojam politicas 1 · Vil V. Ex., pois, quo hontom, quando cu 

N:lo ha nenhum ; todos os actos adminis· lcvanhva duvidrts a rospoito desta cJuonda a 
trativos são politicas. que me estou refol'indo, tiniu\ toda a r.tzõo. 

Como, . pois, fazer essa di>ltincção cn t1•o Sr. P1•c.<iden r.c, dos tros por! ores crcmlos 
actos. politicos e não pJ!iticos, pmticados pala Coustit.uiçiio-não IIIL a moJJOl' dnvid:l
pnlo Pl·csidente da Republica ·1 não lt:t urn ((UC soj:t mttís csscnci:dmonto 

Esta cmooda. apresentada pela illustJ•c politico rio que o Poder l~xocutivo. · . . 
Commissão de Policia constituo llmtL vcrda· 1•:11 com pt·chondu pm•tili tamen te fJ uo tmttm· 
dei ..n. innovacão no direito constitnoional. do-so 1lll moQ:1o 011 ro~uel•imc nr.o rio ·con:;:ra-

Niio !l .melhor .qliO continue a 1•igorar n tulaçiill, :t ii lustro Comnlissão viosso ao on
dclibcraQão de 20 de maio do 18•7, ~uc pro- conll'D dos~a doli~o,·açilo 11~ ~o rio m"io de 
!1lbo a apresentação do toda c Cjualqucr iSf/7, com uma cnioncl:L Jlizcnuo:..j:l ra~itL 
moçft.o ou l'JI[UCI'imooto 1[110 tooilam por llm muil.o-se1·ão r1tlmiltiilu> rio Senado us l'Of!IIO· 
1hllcit:tr ou cJn;;rrllul:u··~o o S<Jnado com o rimeutus ou moções quo loulmm [lOL' 111/l 
l'l'OSldcntc da Jtópublica por IHLVct' praticado !ovar as noss:;<J liJlicíta<;Õcs, ou antos, rLs con· 
qualquer acto 1 gl'atnlaçõos do Senado ao Pl'csirtcntc !la Re-

Niio ha duvida que 6 muito melhor. publlctt, nos dia~ 110 lilM.:t Dttcion:tl ou cm 
G t ontt•Oi rio· igtn.l natur;1zrt; ··si quiZ!!l'.·dn.t• 

0 Su, OI!ES DE CASTR.O-BtiS ILm M On· maiul' fl}aslot•io :\ Sllll intio!O ;: mas, I ma.OUM' 
gl'uSGILlllOJIIOS. :t"CI'o1SCOntar r\ doliliOI'ação rio 20 1i0 mu.ill 1!0 

O Sn. B. 
1 
DE MENDO~i'A SonHI~/1;, ,- 'oJi •. 1807 n prtlavr:•-lw/itico$-lliil) ; nunca! ... , 

pois, St•. Prosldcnto, supponh:i V. Ex •. fjun ll11 CfiiÍZf•l':t, SI'. PI'JBÍI!onto, qnn os ti
ou 011 oult•o Sr. Senado!' vonilrt :t tribuna 11 l11stms Son:tUOI'OS.fJIIO liLzcm lllll'tll da Com· 
llprcsoato uma mor;fio IJII l'O~IIOI'lmcnto full- missão do Polillia~me fi'zo;scm o faVOI' .. Otl. ti· 
citando o P1•esidcnto da Republic~ pot• um vc1ssom ~ bondrtdn do, viud•> :i t.l'ihuna, ox
ncto que eu não con;idc;·o politico, plicar quans os uctus politicas c 'JIIMS o.s CLII/l 

Mando ossà mor;ilo .ou .reqllcrlmoato :L não siio politicas. 
Mo.!a e V. Ex., quo so acha sentado nc.ss1 Quizot\L isto, poJ'tlllfJ ficari:t .nssim coJn· 
catloh·a-dp!xc corrOI' a oxprcsJilo-pot• sua plotnmcJJt~ osdat•acilla :•,. omcnd:t.d:t Com
alta recreação entende que o noto, IJUC cu !lli~são.Jl;isojavtJ. m<dto Lsto, St•. i're;idclllo, 
não.considcro politico, ~ politico. porq11o, declaro tL v. J•:x. o ao Senado. que, 

Como, nos havemos do on;cndor p1u•a qu.J sondo ap[H\•vada osl.lt onwnd:L . da Colo
Isso niio se dó! Quo ~que a expilrlencla missão; ou;cumo Souarlol', l'ontlnurLt'ni om 
nconsolba 1 Aoooselha que o Senado, votanlo CJlllplot.a c inlOI'IllinJtVcl riu vida lfUiln<lo ti· 
a emenda da lllustre CommlssKo de· Policia, ""'' ocoasíiio ou qunn<io onto111inl' qno dcYo 
litQn·a acompanh•Lr do UllllL doclaraçUo dos apl'oscntiLI' qu:tlqunt• moi;~ .o dn fulioit·l•;õcs 
actos QUI' Hão po!itlcos e dnquollo; quo hiio'n ou c.m~ml.uJar;õo.;. 
são. Dcvm•tí acolaml' quo são politico~ l/Los . Dop.ois,St•, l'l·~sidnnto,llCci'C<cc o ;ol(uinl.o: 
o Ines ILCtos c não o sito t11os o t:w.;, Si nfto 11. illnst,J'o l.'oJlliiiÍ~siio dn l'nlidrL sr\ so l"''l: 
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occupou com as moções do congratul:tçüos c 
com tiS felicitações. 

SS. Exs., os membros dessa Commissão não 
qum•mn absolultllllento moções ou rnquori· 
montas do consnJ•a;,. 

Consurm• o Governo, nunca; npplnu,!ir u 
OoJ•crno, scmJn:o. . 

Foliei lar aqnclles'qtiO so acham na na alt11 
ltdmini.Jtração da Republica li dever nosso I 

Mas, Sr. Presidente, a illuatro Commissão 
não v<i qno todas as. vezes qne for apt•oscn· 
t11do um requerimento do cong,·atulnçües ou 
felicilaçiíes,. que esse t•cctuerimonto on essa 
mo~ão podor;i. HOI' rejeitada paio. Sonll.o, o 
qne, om tllos casos, a moção do fo!íeitação 
convorl.o·.~e om moção do constu•a 1 ! 

Aqui ostil :1 lllnstt·o Commissão niio que
rondo consurllr o Governo o sondo ll primeira 
a concorrer pllra qno ello soja consm•ndo. 

Aino" m11is.Po1' quo nós do Congt·osso, nós 
SonadoreP ''a,·omos do nos pt•oo~cup~r tanto 
com c~se "'· >'01' de folicit:u• o Podo r Ex· 
ccutivo, quantlo o Poder Executivo não se 
PI'Ooccupa tambom do nos felicitar? 

Qual tiJi a t'Jlicitaçiio que j;L aqui M reco· 
hida do Prosiilcnto da Repu Mica, do chefe 
tia Nação 'I 

Do nenhuma tenho conhecimento. Ha sete 
annos 11 uo sou Senado!' e aiu.la niio fui infor· 
mado do que o chefe da Nação tenha f~lici·. 
t1do' o Cong1•cs~o pot• os to ou nquollo motivo. 
O que tonho visto tí o PJ•osidonte do Repu· 
blica prooccupatlo c:n c~usural' o Con~resso, 
como ainda ha dias, vctttntlo trcs rc3oiuçües 
c dando-nos uma lição, dizon.Io que tacs 1'0· 
soluções cmm desnocess:ll'ias, porqno Igual 
j:L existia no OI'Camon to. 

São dest11 oJ•dem as fol:cil.ttçiios quo reco· 
bemos do Poder Executivo. (lia um "l'"''tc,) 
. Isto,; outt•a cousa. Rnjeltlll' podidos om 

mensagem, tl um tanto . facil; mn.i, . isto 
mos mo .l'fLI'isslmas vezes ncon toco; ·· 

O que vom do hl p~do ·Rn coms!ll~l'al' que 
vnm ilr. clnm.pal'.L b:1ixo" não 1le ign:tl Jlllm' 
h,nnl, porquo. o Congi~O.iio sn proocoupa 
:LIIltlS em ll~ll Bill' llcs~!(I'ILIIIIV(IJ 110 GOVOI'IIO. 

O SI\, II.IILATA R1immo '- Apc,Julo. 

O Srt. 11. DI·: ~fi.:NDONÇA Soni\INIIO..:. E ct•olo 
•JUO neat.u moamo momento o Sonntlo tem 
uma p1•ovn oxubm•anto do' quo nffi1•mo. 

Veja v. Ex., St•, Presidente, 11 nnttnimi· 
m!llado onot•mo que presontemento existe. 
Nt1o ha uma sóoxccpç~o. Qum· no•tn casa, 
q uor na Comara, n[o ha nm;t vo1. di.isonanto 
aos applansos ao ~OVOI'no. 

N;1o ha uma vot dissonanto nos applanios 
ao ÜOI'OJ·no, o nt~ on mosmo concorro som· 
PI'O para npplandh•, l'olicitat• ou congomtnlat•, 
P•H•qno n~ moio om quo vivemos todos nús 
""lllOH nht•lgndos a ndn.pl.aJ•mo·nns a nllo n 

sognh• o c'xomplo tios qno se consideram 
acima do nós. 

Aqni niio se trata do exemplo individual, 
tt•atn·se do oxomplo colloctivo, 1!0 oxomplo 
fiO tinas corporaçi•cs. . 

Qnal sorll o SenadoJ• o o Jlopntado qnc 
vomlo essa unanimi.!adc de applfLUBos tenha 
a coragem do sor YOZ dissonante? Pois si 
os applansos são l.iio !:t'andca, t:"io numerosos, 
tão unanim~s qno chegam attí a voxnt• o 
Presidenta da Republica, como póde da1• 
tostomnnho o lllnstJ•o Senador pelo Pianhy, 
cJmo tí qne nós vamos ainda oncalxar nesse 
Regimento uma disposição expressa dizendo 
quo tomos o direito de api•cscntar moção ou 
l'ertnorimonto de felicitação 1 

lsLo chega ser at6 oxtr:Lordinario ! 
Confosso, act•cdito que o Poder· Executivo 

está f'llrto c bom fm•to do folicltaçõeil e con· 
gJ•atulnçõos do Congt•osso. 

0 Sn. ALUE!lTO GoNçÚ.vr.s -Parece que 
o pt•ojocto impede ,i11st~monto que ellas se 
façam. 

O Sn. 11. DE Mr.:soo:o~•;A Son&INIIO-V, Ex. 
não mo entendeu. · 

Li tro> vezes a emenda da Commlssão, 
ella. tom por tlm restringir. De ora. om 
doanto só siio p.-ohibidos as moções ou requc· 
t~mentos do felicitações o congratulações 
pot• actos não politicas; a conll'al·io •en,., 
niio soJ•iio admittidos o a Mesa. não poderá 
receber t~dos aquellos roquorimont:Js e mo· 
çõos que tivm•om pot• ffm f.llicitaçõos por 
act0s que não s~jam políticos. 

Pot• i.; to, ou •lil'.iU. 1111n·. não cstt~va. ongr., .. 
nado o o honrado Senado!' pelo Pat•an:l dizia 
que ou 01'11 um homom teimoso, clua.ndo não 
o sou. 

O Sn. ALUEI\TO GON•.'ALVEB - Eu diiSo 
apenas que V. Ex. estava enganado, 

0 S!t, Jl, IJE MENDONQA SOOiliNIIO- Eston 
lntm•prctaiiii•J muito b11m ;i omonda do 
m•t.. 70 •lo Rrgirn11nto. . · 

!Mllllado o assumpto soh o aspecto Jllll' 
que lwje ti estou cpcarando,_não bll'~·mouot• 
duvida, c ltlu ostao o; Srs. Senadores COIIP
I'oncidos do que di:::o. Ao lllnstro Senador 
polo Paran:L, o S~. \' ic~nte Machado, posso 
apt•osontllt' como testemunha; 
. 0 Sn. VICI~!'IT" MACII.\DO.:.:.Acho qno V. Ex. 

tom toda a razão. · · 
0 Su, 11. III·; MENJJO:O:<.'A SODRINIIO- lloliz· 

mente, St•. l'ro;i•lontg, tonho Paraná oontra 
o Pa:·;tntl 11 f\wot·. 

O Sn. Ar.m:n1•o GoliÇAr.ns-Pe:·doo; nln· 
d~ não d''' ~ minha oplnliio. 

O Sn. 11. 111~ Ml·::o:no~Ç.\ SOntUNIIO- Sr, 
Prosidonto, tloix~ndo do pa!'to os ta quostiio 
;:ollt•c a 'flllll,itliàlloi hontom, o sobi'O a qnal 
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mo tenho ~longa.to, aind:t hoJe p:1~•arot a 
cstudat• particulat•monto 11 omcnda d:1 CoOl· 
missiio do Policia ncot•c:r da rcfot·ma tlo Ro· 
gimcntó. 

Dnr1ui pot• doanto, si p:lssat•, por aca.;o, a 
reforma bojo nm .discussão, .11 ome·n·l~ a 1(110 
mo i•oOm o.~t;u•;l concohiila· nos sl'guln r.es 
lül'lllOS: 

São quali'O as OXCOP\'UcH qüo n COIJ.~tiluiç:lo 
ILbi'O, 

n S!t. ,Jur.ro. Frt~~.~-g.US 'tlf'lw: '( 

0 S!t. ll. lll·: ,lfi·:NilONÇA SOiilliNIIO-Si!ll. 
Os ''"l"-' tio l'l'O~itlo!ltO t1:1 Repnhlica tam· 

bom uf10 sm·lí.o l'qjnilat!os po}!l Sonatloi · •iniío 
pol:L maiOI'irt ·1lo tlou.q t.f)r~o.'i. Riio m~tiL'l :~A ox
colleiir.s, riii.o lm .nnt,J•tts, ·:~ Const.lt.nir:iln 1!.~1.:~

((Nenlnunn. :dLftl'rt<•iio !'!O fa1•:i ne;;ln Jto .. hn!ncon a l'rgl'.t ,~ fi~z a:o~ rxco11~,nrs. 
gimento, . · Pó!' quu t1.tZ;iu, pnisi comn hi\YOIIlOS lii'IR 1in 

Pr11-.tco que d um:t dispt~sit:rro mui to sim pi l'.<· nbJ•i <'lllfi,J•as o.xcop•;ÜtJH 1 1 . . 
n quo·a Commissão e>crovou Jsw :w OOI'I'OI' v. l•:x. 0 0 snn1uln sl!.bOJll muito hom qun 
d:t ponlllL poi:L poüon illlJlOI•tnncin quo IIi fi 11 s~:t cor•pnt•ação t' <!ompo.~l.;~. do 6~ momhros; 
morocou. o Still!ltlo Jltltlo trnltai!Jat' ralando prn.<ont.os 

O SR. AJ.n"It'Í"O Gh:<içAI.I"J·:s.:..An eoutl':ll'le, 3"1 Scn<~dot·tJs; ost.:lntlo pl'cstJul.es :1;: Son:ulm·o< 
foi muito p'ons:vlo. nostn Cas:t, t.orl~ o qn:LitiiJar ilolihRrnciwptldn' 
' o·s,t· .. a. nr~MB~ 111;"'''\ somuxl!o-.1:\tivo sor tomailn poi•I7 '"otos: JlOt• oonsll!(llinte, 
occaslão do mn p1·onünchll' contJ•a tltJstu, 1i'i· todos os projnotoRvot.atlos nu Sou:r.tiOsiio Jnis, 
huna sJbi'o uma celebre rolimim inllnicip:t!, em \'irtUtio tln. l"on.<tiJ.ni•;fin. 
ha dous ou tprs ·~nnos. p:tssados. 0111 111 w Qno ~nm• l'aznl' o Sonntlo 'I On :1nt~s. tJIIC 
vinha I!IJcaixntl:L. uma tll.<po.<i~;"io irlont.lca a .1:\ l'llZ o Stln:ulo! Qnotntlo so \J•atn\1 1la 1'11· 
o . .;ta., ~L!cl:u•iwdu ~ 1w us .1 ,tJtu.~· uppostos Jllllu l'm•ma nwnidpaL íL lU'.lim•in. lofpll, ou 1\nt.l'l:l, 
Prflfolto municipal ást·esolut;iJes tio ç11nselhll :t m:tiol'i:l constituclonnl, quo, nosf,:l G:LStt, 
sú potlori:1m sm• t•njdt:u\os )leln Sonalio em rtt!\'r. sot• tltl 17 \'otos, o levou ao IJot ]ll'a?;!l' 
ril'tudo: tio 1·otn1;ües pol' tlou; terços. llisso tio Sooado 11 ••ontJ•a n. Constituição, para 
.na<J!WIIa·occasiiio qua 11 tllspnsição 01'<1 iucon· t~~lil~f,~·::os. "'' tloliiJm·at;õns dos vel•>s tio 
s&itucional. . . . ... . 

Fui.ropcJiitlo:. Ol'r~tlui'OS tlivoi$us tJ!Itt .oc· . O tliHl ú coiistil.ueiolial tnntlo .17· vot.tls, " 
cupat•;uu a t.t•ibtJII:l tliisol',llll 'l"C uu est!LVIL Sém>~o eon;iiloJ•iL incc>nsLHilciiJII:il "" illogal. 
oogiLtJnJo, .:. Sti coiJSitlcrit constitiiciónitl "· l~.gal ii<ltilllo 

Niio we dt!i put• wwcido num pu1· "onven· t]lltJ t1 at111i votado po'' :!:; vot.ua. . 
cido.· .Conlinii.Ii n · rous:u' tJIIO uão l.o- o s11• AI.JII·:R·t•o Gu~ç.~ 1.n$-P:II':L :t lljlpl'o· 
mos o~."o dii'i)ito de: ·U:tt.tu•mos altoJ•ando n. vadi.o do twlo isso n;jo i! oxigirlo. st'' piti':L ;L 
Consti t1li~iio q11andu o como ili!Ul q 11CÍ'omos. roj.Jiç;i.tl tl 'I"""" oxig0111 2 /:o .'Ços. 

A Consti/:lli~ão. t\ O<pi'OKSIL IL OSSO l'Ospoi LO. , " • 
Nu .s(Ju IU't. IH.tl,z:. •.Tndas as. tloiibo1.11 .. ll Rit. ll. ''!~ Mg~nu~ÇA Snllfll~lln-h 1s;o 
çüos tloSen~tlu 0 tia c1111111m tio~ lloput:ui!Js ,ti III! o.st.ou t!Iwndu, lltl!J ostou atll!•IJ!IIIItlo o 

. SOI'ão tomad:ls pot· mniul'hL, rlosdo tJIIC e:;· contmi'IU. · .. · 
· tojtL rn·ose11to 110. SolliLtlo · ". ua Cnm:il'<l a Vou mostJ•:u• no Sonatlt> tJHanlo ti r•odictJ.I:t 

ma.iot•ia tilúblut:L dó~ S)lis' mt~lllhi·o~:» o~tn. rmLiot'ilL o:<ag~oruda qnn o Snn:ulo.uJ•oou 
I~' o uull so oocuntJ•a no a1·t. 18 da 110, 3n p:LJ'Il os "''los tio Pl'tJihltiJ o 'lllm' t!rt•:ll' :1gur:1 

ConstituiÇão. · , Jl~r·~ .ll I'Ci'.•l'ltlil 1iu Rogirnont.o. , .. 
A .,l:O!fr.l constituciob:tl . ti cst1l: todó o Ntl~ votamus u; lo i~ rlo J'OI:oit:l o tltl.<pnz:t 

'JlialtJU~r·p,r9Jedto, toda"c ilu:ilquüi':VI:oposl· pt!r• simples nJILIIÍI"ill. I<:· as lois tln ""cr.Jr.n" 
çao tplo tosse appt•ovatla no Seunilo, por tlospoza snr~n. por rontui'II. umi.s lnslgni· 
mai'orifi'. slihplcs rio \"oto.l, ti loi; h i·cgi'tl tl ncuutos f!U~ .os oalo• tio I'I·oruil.o " n !lo:.: i· 
o• ta, IÍ.S oxc~pr;üns >ii o as se~ulntcis .-stl . co· 1110nto do Son:ute 1 ! 
nhoç11 'illlitt·u~ a Constq.nl<;í~o .. ·uiz:, ·· . , V'uJ:aiií~'~ 011\prcstt 111,,, colo<>:tos po1• /iim· 

«Ficam o~coptuatlus dost:t dis!wsicão os pio" huitot•itL. I~. os .íimpi·ustirnos, S1·. PI'Oú· 
soJiuinto~ ensos-u Soriri.tlo não pc'H o ·lll'onim .. dontO, SCI•;io, JlOI' aCnso, 1JntifS ids!gniflcanto~ 
cial' snnton("t conclcmnaturiiL éontJ•il' o Pi·o· qnn os · ''"!"-' iJo· i'rol'tlit:J u u Itoglrnonlo 
sitlonto t!a Repu hlic:1, slmi u po1• dous tm•çüs ;, tlcst.n l.'ásfi• ·1 ! 
uiío Jllllfo t•ojcll.w• uma omuntln da Ulil.l'll On· · · N"ó.<, s,•;· Pi•oslrl 10 to; app!"ol"arno~ l!t~ssão 1lo 
maru, ilopois t!olta tor votado a ·mosma tot•ritoJ•io naciomd, com11 bl'ovomouto t11· 
omonda por tlous tor.;o.~. siniio pol!L mo;nm J'tJmos do o f:L?.OI', pm• slinplo< n:rtiopla ! 
maloPia tio dou; torços; o Congt•osso não Damos- ·o · no<So toJ'l•il.ol'io no o.<trangoii'O 
púúo apl'OsontiiJ' nonlmmn lll'Opost:t tlo rcitbt·· po1• si!ilplo~·m~itJJ'i>l :mas pal':t. votitJ•mo.< 
m:1 constltuclon:ll, sln1io por tlous torcos; uma. roliJrma Regimental silo Jli'Ot!isns tltlll' 
mmhnma rol\Jrma tlll Constituição sorlllulo· t•JJ'<.'os, juu•n \'otai' o.; :•olostio i'l't\l'!!l\o, são 
jJt:ltln ui> Coni(I'OS.io, sinãu JlOJ' rlous ÜJI'ços. )ll'oelsn.< tlous toi'\'Il' ! 
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N!i3 tlcelaJ•amos a guol'l'a, ~m·t·:~mamo:-~ o nn.do; m~igo apcmLs que' CS$t.S dolilJOJ'a('üc~ 
sangue nadúnal, por· simples · miLiuritt <lo sejam tomati:IS pot' metade o mais ~m 'uos 
Congresso!· Pois ·,l .~1111guil do llrazil valo InO!Jlbt•os do So~mdo' c d11 Q;~mara, quando. 
monos quo os·,etos do Pl'ofiJit·J o o Ro:,rimonto esllvm•om ful!ccwnando com maioria abso-
do Sonwlo '/ ! luta. >• • · • • 

Nós, S1•. PI·csidcntll, rcfbrllliiJúos o nosso A di;p~si~iio da Cpnilitnl<;ÍÍ9 do Jmpcl'io, 
llireil.o Civil, Commol'cittl" Criminal, J'J· 81·. PJ•esidunf.o, ,; a. mesmt~ quo u11 Consti· 
fill'mamow ·as bases tia sodedado c i vil brazi· Luiçãu RopuiJlicamt, ?\'ão fol ·de baldo, 'Sr. 
fci<·a po:· simples m~tiol'itt do vot.os ! Pol' ven. PJ•osldontc, qno o Jogislador cJnstituinlo es· 
tnrn, · SI'. PJ·c~idont.t~, o noHso Dit•,Jito Ci\'il, tu.Ooltlceu a rogra. e a.bt·iu a~ 'o'xt::cp,~Ves. g 
Oornmorciaf e Ct·imlnal·valom mono.; do quo purfiUJ razão, Si'. Presidente, riós, q11o r,t, 
o Ro~imonto· dost11 Ca~a o os veto.< do p,·u· zmnos Plll'i,o do Congt·csso, havemos do votar 
Jeito 'I! uma loi, qno h•1 .tio vigorat•, não só1rilinto 

Nós, SI'. Pt•esidonto, approramos tJ•atados, hojo, mas atnd~tpat•a o futm•o, Jlorà aquolleB 
füitos ~~om 'as 'n:u~t;o·s·· O:\j,,•angeil•as, pü!' quo \'Íúl'Cm nos süb~Lituir nostaS cádeií~a-::~ 
simples llmiut•itl! li e;sos t.t•~ttados, f'oitos rp.jtJ•iugindo.us sons dit•tlit9s··1 !:.Pois .si l7 
eom u llsJ.rangoi<'O, pal'a o l'ona.<io l'afom ·!n~tubrus tio Solllfll.o po<l~rn app_l'QV!Il' o~ r~.-
11Wil.u.·f. q11n os ueliJS do Pt•uf'tlitp o a J'clilrmn JClt~I: fiWtlquer tlel~b.c!:n.ç:L.o, lll'~,IOC~o .. PI\ PI'O;· 
l>e;.runon~ll 1! . . . . . pU.il\'110 apt•osoot:ltlo llOSL11 Ca.'li!.,. CUffiil. SQ'IHI 

Pois,. ~~·. !'J•osidont,,, h:t nad11 mais ex· <lo r~sLl'ingir oss~ tliroito :i nosso. b(JI,piazor, 
tl'aot·din;u·io do •lU" is tu I ! (/'""'")· olovant\o pssa nmiot'i<'t<'L ?3.'!! ' · · 

Pousem bulll i,s· npb!·t·s·~cnarlurcs o rpL'iiu Potlt.Hnos n.mpli:u: ou l'a . .;t.ringit'. matot•ia. 
"'"' ntis nãu tomos mz'<o.plll'a •i:roar o'~' constitucional" como ost~& ·,tuo ostioexpros· 
llliliO!'ia do d'.IIIS teJ•ços Jlltl'll easos tão po· sas m1 Con~tituí_c;iiq .'/Acho, C!UO!l~~·~ · · . ' . 
quonmos. . Pudemos, . Slllh vo~ar ;~s. lcts ot';.,'l\Olcas 

E não~ súmonto isto, S1·. l'rosiduuto, ha da Con;t,tuição, inas nuncli. rcvog:u• nem 
um 1\l'!(UJUCnto, fjllC tl o at•gumento Achilcs, l'Ostrin~il· .o~. ~mpliar aquillo q u'ó c~ tá polill 
<tuo ninguom p<ldu contostlu', u ~ q1.1o. a o~Ju•cso. .. · · · 
Uunstltniçito exige a simploo lllliol'Ía pat·a A Co,nsmuiçfio 'diz .. : •O Sonado o 11 ca, 
todas 'as tluill•ot·açüo.~ do Son:uiu o t111 Camm·a mal' li dus Depu t:tdus . só runcciuniU'.ÍO com 
t!Oi lJoputados, nxcopc;fio fui ta dos 0inqoca,sps nm.mu• !1\Jsohiti de stius membros o, sua.~ 
quo a•::t~<Ji de moncin0at"ao Snl\ado. . . dohuot•ac;ues sot·au tomadas por maio;·m de 

11:' à . Coust,ituivão f[llll o .u;.:ig:'-'•· t'upituj. votos)). · · · · · · 
ag"..l'ih si a Comd.ü11k:"tu ~Jq n;~llil. \;alo,. cu!'JlO O (lll.c gu(Jt' dizot• i:stu '! , . . 
<'ll'l'edito quo .não fAJnha mlo1~ tllgnm, , . . Q~Ol' d,IZC!' CJ\10 o .lo;:isiado.l' for, <liJfOI•pnça 

O Sit. ilAJtA'l'A RnllWto--<lpoiàdo; ald ust:l ont 1·.e,m~lu~·m o IIliiiOI'm absolH~~ '1. 
1111 unm 011mlnho. · · ' Mawru .tbsoluta t! muf~de o ma.ts li!U do 

onmeN total do Duputados uu Senadores · 
ulÍtioi'ill SiJÍJJilc.~ é 111aiol'ill ·tllt mttÍul'ia 11bso: O Slt, B, lJI·i Ml::~~os0,\ Sciultt1>11o-... c 

iudus os dias, 11ils, tio CQ!I:J'I'osso; tmb11ihamos 
(IlLI' !L que' o lia' soj:~ o.iauto'rad1i; Ri ,; voi·d:úlu 
1sio CJ<ui. úsioü· tliZÔ!lllo, ~~~t~ú:~·lt"gimontv 
~ó JIOdOt'a .. ~tit· ruii!rnmdu put· dons tm·vos, .. , 

St•. · Pl'Osidonto:. si ;nlnl11; l';,h;vra '\'alq 
pouco, BU pt'OCIU'o OSl~l·iptol~os U.o. notu., o cu 
pu:loritl it' llló aoi ·oscriptol'CS tlS~raogciros, 
mus. não qnol'O, lico com os nnci•!llltOH, tjUO 
ll'<'iu a ·pt•al.a Uo ua~a. · : 

n Sit . .lo.\ o Uotwtmtn-Muito bom. . 
li Slt. fl .. ,,,,; ~·,"~IJON<.',\ Su!li:IN!lu-'l'a.m· 

Uu111 uftu lll'ucttt'U. u:; muiluruos, JPI'fliiP os 
mwiornos •tmtsi •umjll'O so inspimm no> an~ 
tigus i Yull, ]lut•tu.nto, Sl',. Pl'u:-:idUntO, 'poL' 
o~ompi . .~, 110 ill11~il'o Plmcnt.it lliii•no. M1il'· 
lJIWZ do S, Vic(Hito, quo, conulwúti~Utlo tün 
iLl'tiKO d1L no-,·.~IL Con.')tituiclío tlo ll'n!IOI'ÍI.i, :Ü·~ 
tigu ~110 ro1.1L qnasi quo ll. mosm;i cou~11 t[uo 
o uossu itloflli"o <III Uonstltui\·i\o tl11 Rupnl<ll· 
ca., diz: « IL i10s.su. Constltuiçfw não' oxigll um 
numoi'O tlotot·minado do votos \!at•U:"as deli· 
uOl'll<;i'íes rlo Camttt'Jl <los ilopulttt os u. do Su-

luLa. . . , ·' . 
: 'à. Sun:11io na ltetHtblíc:t \1ódu funcciowLr 
com.::~ SonadoL'os ; ,JIOl' · consti,~·uintc, todiiS 
as dolioor:u;õos púdom so:• tonmd:ts cu1u 17 
votos. · ' 

1~· .. tlolibnJ•açuos assim. tomadas siio tuuilo 
ltigao:;, IUHitu boas· e tlovum·sor 'obcd'ocidas 
l•el:l 'n119itii, 'si'•' q11p it miçiio entendo quo 
d~1·o. l'C~lJOilaJ~ ma~; ':! Cons~iltliçiio <liJ qub 
nus. · · · · 

Nii.o vnju, poh:~, l'azãd ptLt•:L su clevat• t\ 
mnioi'Í<~ simp!o.:-: l(Uo oxigoo a Coustitui~,·ão 
]Jac•a to'<1:1s a;· tlulibcl'oi\'ÜOs tio Sonndo ou da 
CIIIU:ll'a. a uou.~ tOl'QOS. . ' '• . 

;{:tó ~o llhfü, quu' cs.s:L .simplo.-; túaiol'ia. õ 
o~igitla Jlilhl Con~situl~iw JHit'il as' Jll'Oposi~ 
1;ous y_o~ada~ aqui o lá, ,\ Cons~itiuÇão não 
faz dJolulc!;<'Lu, u ondo 11 lol .uno tllstloguo 
ninglllllll do1'o dlstin~nil'. A !\l!lstltuição·dlz 
fJ uu J.utla~ '" do ii uei'<I~Üo> tiL Cam:u•a o tio Se· 
uado •oi'\tU todas VOJ' ut:tiurla sil!lJIIus. 

O lt•:;Isiadot• constituloto uiio i•>norava. 
•flltl imvi11 t•esoiúQõn; <JUO sü Ul'lllll toriuul~s 
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pelo Senado: não ignot'<LVa porque· o logis· O Sn. llA!tA'rA lWtEmo -Apoi:tdo. 
lttdor constituinte · csct•cvcu rjuo as nomoa· · 
çõow de ministros diplomatlcos sm•fco sub· O Sn. 11. DI~ MENDON('A SoomNIIO- Mas, 
mettldas 11 dolibm•ar;ão do SJ!liLdo. E isto vuo Sr. PJ•csidcnto, tralaodo·SO dosso.i assumptos, 

t põo·so du lado esquerdo a Constituição, 
com vista ao nobre Somulot• JlOl' ~la to· occupaodo 0 ludo dit•oito os uscl'iptores,. o 
Grosso, que h a pouco ostava dizendo arJul, ou tão argumenta-se, mostt a-s~ multr; cru· 
atrás de mim, que a mrtiorlrL simploi ora dlção 0 acaba-se, como é do praxe, rcvo
marcada para a' ,Joliboraçõos tomadas pola gando a Constituição da Rcpublic~, 
C11mara'o pelo Senado. p 1 t d · 
· O legislador constituinte osct•ovcu que or conscgu n c, poço a V. J<:x. que aqut 
ha casos om que 0 Senado dcltiJCl'l1 por par11 doantc tomo . providencias sobre isto. 
si só. A Commiss;io do Policia man1!ou uma 

i t d. - . omonda 11 cet•to artigo que diz respeito á 
Por consegu n o. a tsposi~110 quo extgu attribui\'iio do Vico·Prcsidcnto da Ropnb!ic11 

dons· terços do votos para. o Senado doli-
bcrat• ó inconstitucional 0 niio pódo ser qu11ndo funcclona como Presidente do So· 
nitada·, é uma rostrieção quo f~z .uo diroito nado, omooda quo ,; concoiJidu mais o mo· 

nos oostus termos : do Senador, t1um11 restrieçiio ao voto crcado 
pela Constituição da Republica. •O Pt•oslduntu do Scnndo, 1[110 ó u Vice
. Sustentai hontom, sustento hoje, como Presidente da Republica, de1'u, a!l!m de 
sustentarei sempre, quo nós não temos o ontt•as uttribulçõos, manter u ot•dom o J~zot· 
direito de alterar o numero de votos, com respeitar a CJnstituição o o Regi monto.> 
o qual o Senado pó1io legalmente votat• uma Pois bom ; vou tambotn mandar uma 
pt•opoaição ou projecto. Tomr~, sim, a com· emenda additiva 11 ·este artigo, isto é, ac· 
pctoncla que a Constituição nos dou do l'C- croscentando : «J r~zor l'ospeitat• os osct•i· 
guiar as votações, que podem ser symbo· ptot•es lidos na Casa.> 
lica, nomioacs ou por cscrntinio secreto. 0 Sa. JoÃo ConoFIRO _ Ajloiad·1, 

Artui, sim, o Senado póde determinar que 
ora 11 votação soja nomio:1i, ora por CSCl'U· 0 SI\. B. DE Mt~NDONÇA SOJIIIINIIO- g O 
tinia secreto, or:L symbolica, mas elevar ou f11i;o, Sr~ Presidente, porque vo,io que o~ 
diminuir 11 m11iot•ia não pódc, si 6 · quo a cscriptorcs nos~'l Cas~ valom ma i; quo 11 
Constituição lho mcroco alguma cous11; si Constituição. ' · · · 
não mot•occ cous11 alguma, então j~ não E, 11 pt•oposito ·do projecte sohre expulsão 
está aqui quem fallou. do ostt'.Logclros, os nobres collogas não 

Nno preciso, Sr. Presidente; Jllll'a ~uo? ignor11m qno ·a· noss1 Constituição dotcr
P11ra que lor ao Senado opiniões do cscrtpto· mina ou garante ·a inviolahilidado dns ci· 
ros o constitucionalistas! Não estou om uma dãos naciunaos o ostrangoiros. Tt•at11nrlo 
academia para que seja preciso estar londo dess11 garantia,' de diJ•eitos individuacs c 
estas cousas. Mas, si o Senado quor, ou civeis, clla cqulpl1t'Oil os estt••ngoil•os aos 
loroi. ~las, pam quo? nacionaos; · nom podia sot• de ou LN modo • 
. Ainda h poucos dias ou ri ac1ui discursos Mas, os !Ilustres. membros d11 Commissão do 
realmente crudiliJS, 11 proJIIlsito 1!0 projecto Justiça c Legislação, obtcmporamm natut•al· 
de expulsão de ostrangóh•os. Tral'tra·SO de monto : <Sim, a. Constitulçao diz isto, ·mas 
ju>·c conslitulo. esct•iptorol t 1cs o · tacs dizem o contrario ; 

O que se do via mostt•ar 01'11 si a propo · façamos ·o quo ellcs dizem, e não o q110 IL 
slçiio csta1·ia do aceordo com a Constituição; Constituição aconso!lm.» 
mas. foz-se o cuntrl\rio. Mostrou·so muita Nesta ponto,' St•; Prosillcntu, ostou1ic ac· 
erudição, !or11m·so muitas opiniõo; de os· cordo com·o·illustro,Scnador pulo Mar11nhão, 
criptoros, o pro"uron·so mostrar ao Sonado quo não deitou Ol'lldição, não· leu csct•iptot• 

J,ue não iC t!•ahva de ju1·~ constituto, ma~, de de orJmn lll~UIIl\1. S. Ex. pôz a c:Lrl.a 1lu ~·I 
'"'c constilucmlo. · do Fovoroiro deantu dos olhos u dochLrou 

Eu entendo quo, ao onvcz do termos do· desde ~logo· que tr1i projecto não podil1 sol' 
antu do nós os cscriptoros Iaos o tncs- o eu adoptado. s. gx, declarou mais ou menüs 
poderia ter nosto mom~uto .James Brlght c o sogulnto: cm face d11 Constituição siio ga· 
outros americanos, poderia rocorror ás o pi· rantidos os dir~ltos, quor do.; cstt•angolros, 
nlõcs do Marquoz doS, Vicente, do Sr, Jofto quot• dos naclonaos; o S. Jo:x. tinha o tem 
Barbillho, quo ó commont11dor d:t. Consti· toda':i·r:tziio. 
titulção; ou entendo quo, ao onvoz do rocor· Mas;· nii.o pensou assim o nobro Soondot• 
rormos a ossos esct•iptoros, dovomos tm· poloPa:rnná; g noto o Senado, quando digo, 
doanto do nós a carta do 24 do Fovoruiro, nobi·o · Senrtdo>· paio Parmul, rollt•o-mc ao 
para ver si olla cons~nLo, ou não, quo o Sr .. Senador Alhorl.o Gonçalves, o nfto nn 
projocl,o uu proposição a/ll'osontado dovuou Ht•. Viccntq'Maehado, quo 1c aciHL :L minha 
lltio BOI' sujuito (~ nm;.~a du ilJOi'n~·lio. . ll$l!UOI'dt~ • .. 
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Sr. PJ•olidento, )laJ•cc:• qno j:t tlisso o quan· 
wm·:wtis IJ,O(f a 1•cspcito da. emenda. du que 
me estou cccupan~to. Passttroi ado11nto por
que con'li,sso n V; Ex. qno viro calado na 
cadeira: mas tenho occasiiic; em •tue mo tltl 
nn. voin. f~tll:w;·lnts vezes cllogu ntú a. abo!'ro·· 
llCl' o Sermdo (wTa aJioimlo.~)i pam 11izcr cou· 
sa~·~uos~O muito .<abi.la~; mJwnüo lia I'O· 
mcrlio, cada um do ntls vao cumpri(ll[o o seu 
dovm• do SomuloJ' como entondc. 
' Continuando na analysc tJUC vou fazondo, 
llJilr.monto ac.-mpnnlmrlo pelos memiJros da 
Commissü:o do PiJiicia., lont nin1la ahi a se .. 
gilinto omonda: 
,' . .xN:~ 211 Ui~cuS~i'ín o Sénarl~,·,.pod~r;:i. r0solvcr•, 
a rortucrüuunto vurLll do qualqum· de seus 
membr•o:~, ou por· PI'OJIO::i!.a diL .1\Iosa:, rtuu a 
tliscnssno so l'a~u. po1· titulo.<, ctLpit.ulu:;, se· 
c!~~õos, ou uur g-!obo, dovcndo. :L ,·ota(.~l.o i:lct' 
loit~ sempw• po1· aJ•tigos.> · · 

Confesso ;w Senado que fui tJ<ÜL a tlispo· 
sir:ão que mo trouxo :l tl'ibuna. 

Recol'rlanHo qnrJ no anuo pas.<:ulo, uo fim 
tln. so.;s~o, o Govúrno honvo poJ• bem mandar 
aoJ Con;rt•osso .um eeloioro projecto tJHO entrou 
artui tudo enfeitado, diwndo'so 'dcllo ruuit~ 
cousa..honila, mns contra o qual ttve a potu
lancia tle JH'onnuciar·me, pimruo entendi de 
mim para mim o seguinto:-ostllmos cm IIm 
do sossão; tomoi cumtH•umisw qliaiHio entrai 
:utlli do manto!' a Constitnição, u coufl'Oil· 
taudo o projecto com olla V<UO quo não pode 
sor ~ceei to. Então to1'nei-mo i.oimosu: ll1lloi 
o pl'inwil·o dia, segundo, tnrccil'o quarto o 
quinto, c nnnnl ou\.'.i um ;,lm·;um a mou 
lado: -«si não se ciLilar :wni at•t•ollm!lO»,
l•:ntão CJ'Osci porqnc li•lt.wam poucos ti ias <lo 
SCStiãO.O tliiSO: CU SOU teimoso, clles tambcm 
são; vamo~ Yot· q nem vonco, 
. Si tl'.Ltai'Clll <la l'cfol'ma do Jlogimonto, 

t~nt.ro'polosUJ'r::uncntos o ·discuto ot•çtllllOOLo 
H ~~·eiOt•ma,: o o ·aovct•no tlca sem um o sem 
outJ'O. · ' · 

IJHiZOl'Q[ll lllO ca:Hig;u•; lliiU fui llOSSiVOI. 
Lendo a l'OI'ot•ml~ J'ogimonta.l, npres•mt:uht 

pela Mosa,rlisso coimnlgo mesmo: guartlou·so 
odió,1 '~ prcci~o en.stjg,'l.r;· O quo nüo, se l'ez nu 
unnuptt:-iS:tdo ·nt~·so Cl5to ·unoo, c untiiu 'IIL 
va.tl: toma a. t·efot•miL: 
. oiNa. ~~· !liscu~são o Senado J1wlor·it re::;olvol' 

· o te. etr·. '' 
• O Regimento llllLJIIII diz: • A ~" d/.<cussiio 

HOI'iL t'oitu artigo put' nrtlgo. > lstu ti o flUO 
tlizom o no~su l~c~!munto o todos os regi
mentos Ul\lOJ'iCUIIuS O OllrO]ltliiS, 

Antes tio prosoguit• rm analyso do.~SII 
üllJi'llda dc\'n tliZUl' cOIH fL't~llf[liCZlL qu0 11~0 
li:L da lliU'ttl da ComuJi~siio tlu Po/ici:L (pulo 
quC P:ttuu inl'ül'IIH!dtt) o rnnnot• pr•~tpusil.tl tln 
1uo eastigar·, 

O Sn. Ar,m:n·r·o Go:-~çHYI·:s-V, 1\x, ha de 
ouvit• :L cxplicaçãll o lia do nos da·,· r~1.~0. 

O Sr1. D. !Ji> MENDON•;A SoRitlNHO-F[U)o 
,iustir:aao honrado Senador o a todos os mcm· 
bras da Com missão. 

Soi quo não honvo pt•oposito nisso, mas os 
S1·s. mcmhJ•o.~ da Commissão do Policia sa· 
hom perfeitamente que, antes de ler a ro· 
fórmn do regimento, não cJnversoi com nen
hum dos maus collcga< c tive motivos muit.o· 
l'undados,para fazm· 11 supposição tJUe acabei 
do manifesta!' ao Senado. 

illais tarde, conversando, SS. EEx. tive· 
J'am n bondado, a coJ'tozia do me dizer que 
não h11VÜt pr•oposilo algum. Eu acredito por· 
fe/l;amonto, · P<H'quo, segundo o proverbio: 
liojo por mim, amanhã por ti. · · 

·:-:s. E:Ex. wio sm•iitm capazos tle vnH~ vi n .. 
gan~·a tão pequenina... . · 

O Srt. Ar.mmTn GnllçAJ,\'ES- Apoiado. 
O SR, !l. m: ME:oooo;>;o;A SouRJ:>un- Essa 

suppo~ição tJIW tlz, não cont.inúo n fazer; 
ma> um vista das razües que .u.uabo de expor, 
nir.o mo demoro do proposito tlc analysat· 
essa emenda. 

Sr. Presidente, si passar essa emenda, 
nós lci·omos tros · discussü.Js Jgnaos : na 
I" Uiscus;ãu, ,dh:cuta·su .oro globo; na. 2~, dis· 
cuto-so om globo c, na :1a, lli::ieutc-so cm 
globo. 

Pm•a qno tantas discussões to1as om 
globo 'f ! A· I 1\ discns~ã.o, Sr. Presidente, 
diga-se a rerdado, 1í n"tural que sojn. cm 
gloloo, porque, o '[!lO so discuto ú. a constitn· 
cion~lidado ou uti/iotado do pt•ojccto ;. não 
so entra no sou meJ•ecimento. N:~ ~' drs· 
c•Jssiio, a ma teria J~ os lá tod:~ estudada, 
toda elucidaria; n:lo hn. mais novidrulo quo 
so puss:L dir.ct• a J•ospcito tic c:1da um dos 
artigos, g, na.r.ur.1l qltO Sl"ljn. cm· globo.· 

Mt~s, lL ~~~ discu~sã.o é a principal-; é na 2lL 
d iscus<ão q no nós, Sonadoi·cs, :l. propor~ão 
rtnc os at'tJ~~s vãusondo dados para debate, 
\'amos suggot•irülo idt\~ qno nos vi1o' ,vindo, 
poli1 aproclaçiio ··JllO fazemos do cada discurso 
ttno so vau pronunciando nesta. Cns<L ; a' dis
CIHJsào ~o vao t'azcndo'pm•i ptls.m; vamos es
tudando, runeotintlo, omondando,corrlgindo; 
con1o so H:Lbo, nn1 pt•ojecto de lei quo lanha 
muito~ :w~igos não pn.SSit no·Senallo em um 
~ó dia~ a discussão se v ao fazendo pari passu, 
ropi to; vamos ostudu.ndo, rofloctlnrlo, ümon· 
tlamlu, col'I'ie'llldo, tut•ntuttlo a omondat• o :L 
COI'J'i~lr, pt~ra "ahiJ• obJ•a por folh o bom 
acnbalia. 

Como •'. 81•. Pt•csidcnto, nesta discussão 
quo ó a pi•lncipll, nesta. Casa, como ó quu 
vamo~ di~ponsar a di.~cussiio do artigo pot• 
H l't,igo, pu.J'tL rnliuzil·a ;L~ Juosru:\s t~omli\~~o~ 
llo\ I•' e llit ::J·I l . i ., 
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Dcumis, S1·. Presiuentn, hil ain1li1 nnm 
razii.o poderosis~ima-osl,il ninguem 1110 po· 
do1•:i. doslrnir-nós não discuGimos fó pal'il 
riós; ~ãu dl:cutlmos só piim aquclli.•s Jluuc~s 
qu" nn . .; ouvem das ::l'aluriliS' ou tloH cnrro~ 
do1·os, discutimos jlara to.,Ios aquollcs que 
nps elegeram·. 'pat·~ o palz intciro\dlscutimos 
piu'a a il~p.ron.sil .• 

V. j\x. sabo quo, :i. pl'opor\·Üu qno nós 
Tamos discutindo, a imprensa l:t i'<ll"~ nos 
vao acompnnlmndo, vno ~uggorindo id~as, 
combatendu umas, apo.iando outr;:1s. Iom· 
br•ando nol'as, o rlo.;~il cullabor'a<.•ão cJroctiva 
o por·mancnte, tio nns c dn oull'""' tlo Gl'Ogo> 
e Troyano,<,. a .lol, tJUC sabe da11ui do Con· 
g-t'e~\-\,J, 6 uxptJL'g;~~la do. Collos '-'·" vhlirti, de 
tudo:-: o:-; IWl'tJ:-i, n qtmndn.olla SLiwtlaqui o 
p01·o a r<J.<jloita dp caber;a baixil, porqu<J Xilbll 
u quo su {(Jz, o fJIIU Hc di~::;o c o fl~ü ~u <;IJl'
l'i;.ritt ~ 

A~OI';I, votiH' uma lei Nem a libordaclo da 
tribuna, sem :1 liboJ•d:cde da discu>Sãú·, o 
J'azol,a sahir daqui pal'JI Jür:1, cál:mi. ii 
nto~uiil na' opinião n~~.ional 'I O publieo ap· 
prov:u':i o nos'o procedimento 'I Não·! 
Xnnca ! · 
· Depois, Sr. Pi'o~identc. V. Ex. o o Sonndo 
sabem pcrfoitamontil, 0: lei quo dar tu i 'alio, 
pot' rrielhnt• quo soj11, · por• mafs cscorroil<~ 
<juo o!l;t posm. tl'ilosilõtr rlaqui p;ll'il o pu· 
lr!ico,uuncrt 6 tiio clõtl'a quo dispense inl.ci·· 
protõtuuos. · · 

Ainda mais, Sr.Prosideute quando nwsmo 
clarr~ alei, aquello quJ a tem do applicai' 
precisa intcrpr•ol,!ll·a; por·quo, o quo t\ intor· 
Pl'otação 'I A inl.orprotaçiio t\ a explicação da 
lei. Como ha do. um juiz :tpplicar uma loi 
consaiontomento, som rocot•roi' ao olomonto 
hisl.orico: 1 ! 

E, St• .. Prcsidonto, qual-é o l'lomonto bis· 
l.orico da lei I E' ii Jliscn~ão; e •'· em uma 
discussão, feila trui vozos cm ~looo, quo os 
,juizos hiio de ostudat• o quo w disse dolla no 
Sonado ! ! Nilo, nunca. 

Eslrl,disposi\•ão, Sr. PrtJSidonte, al<im ele 
draooniann, por~m• t•o.~tl'iugo o tlii•oito tios 
Sti!mdoros, ti uma dispo;i~iio CjiiO vorn dls· 
JleosiU' intolramoutu o oleruento liistorico, 
Juzundo·se,. SI', Pr·osidtmte, quo n<ls aqui, do 
Ct,ngt•osso nilo rW8 prooceupumos siniio cou1 
o quo so pas~11 do porta~ a tlontro. Do portas 
a fóra, nada, por'<JUO todas as vozes quo uma 
loi saliil• <llltiill, o povo dovo tot• liJI!l pt'.J
scnte os te apliorisrnu de dlt•olto: si.: ''"'"· .<ic 
Juh11o, ,'iit pro rtl~iona 'llO/Hnlus, 

Nãn, Sr. P1•csidun~o. não JlO~.:il) n.pjli'IJ\'at' 
ui.~JJOSitiro t{Oslrt crtlclU; aiJiO!IItUillOIItO niiu. 
Os escl'iptor·o.i tio dli·eito coustlttwluual ali i 
ost'to p 11'11 mo;tr•ar si ton~o ou nuo mziio, 
Estou ropotindo qr111sl o ~1to ullns esCI'O· 
yem . 

1\llos dizom quo as tl'es tllôcussüns o[o 
cr·e:~ das, niio tiio sómon to par'il e<dar·ocor• aR 
Senadores o aquollos qno !O acham ntl.!l galo, 
rias, mas para oriental' ii!Jnollos qtro ostrw 
!ri lüm, pam pr•ovocar os osclitr·eciiJ\CIIIos 
dtliJ uolles, tJIIO não toulrmt pa~to m1 di seus;;<~. 
o 111 votaçltp nusto recinto. 

Eu potlpt•ia c{l.a1' mni~os dossos oscriptores. 
Podei• ia; mas, pal'a <tno I O Senado porjor:i 
l'CCI!I'r'cr a cllos. Alli est'io Jamos Bt•ight, 
1Jonj:1min Constant, Pimoota Hueno, João 
Darur1Iho o tau tos oul,ros oscriptul'CS oSLI'·<\n~ 
goil'úH o na!!ionac~; o duvidu quu lpj;~ um 
só delles quo apjli'OI'O ou venha co1•rohot'ill' 
r.1sta BIIIOnda, aprosunLatla poltt Cummissfio. 

Ni10 jlL\IiSo al~ucni quo t•stou di~<'utindo 
íl!jlll lllU:L QlleStÜO tlt~ IIOilíLttiL, fJIIO O !lO;!!• 
mei1Lu dnumn 'cnsa. 'do Congt•us~o ~nja. unnL 
Ioi stllll impor'irtnda, 

fJ ~lt. H.IHA'I'A ltw&mu,- Apui;ulu. 
0 Slt, 11. llf·: MB~UO~<',\ Sollllf~fltl -- Niio; 

o Rugimon tu doo ta G4s:\ tÍo.l.'ongro.>'lO on v uivo 
9 nosso mandr.1to. 

O Sa, B.lrtATA itlfli·:IJlo- Apuiatlo. 
O Sa. B. DE ME~Do~•·A Sonai:-;uo - Niiu 

,; só pre<'iso quo'Uni hoÚJCm ioja eloito Se
nador ou Deputado. lstti •'· o mono~. 1.1 nmis 
1! que ello tenha e.<la trilmna abor•ta prtm 
diwr J.tulo q1ianto pefl.s:ir o sontit• a hom dr1 
~tv3~o. · 

11 Sr:. H.\H.IT1\ l{iiJI\1110- Apoiado. Mnito 
bem. · · 

fi S~:. B. UI~ Mr·:=--uu;>;r;.\ ~l>flill:-;llo- Cor
ceimHo, Si•. PI'Csitlonto, os diroitus do Se
nador•. 

QuG valo o mandato que rccolJCmos. !lo 
povo, osso mandato, St•, Prosidonto. CJUO, 
uós s:ibomos, jil so uclm·jweso pelas grandos 
rualot•i;ls 'I ! · 

11 Sona<lor, qnc ousa ;;e .docl:u•ar opposi
cionist:l; j:l sabu do antomiio quu a ;m1 
opinião nuncrt prol·alccor;t nost~ <.:asr1 •. 

0 Sn. llAHA1'A Rrnrcmo- Apoiado. 
n S~t. B. lll~ hfgl'uo;o;çA Sonrli~Ho- O quo 

sur·;l dello, ~r·. Prositlonte. si souuot• tam!Jem 
que osta tl·ihun.a lho·,, fuchatla p~u·a que 
n<<u possa ollo omittrr a Elia oplu!Ro corn li· 
bm•Jadu, com J't•an<Juuza, com slucm·idauo 'I! 

Accresco Si•. Pr•osidont.o, ainilil mais uma 
razito valiosisslma. 

'fmh a loi - o il pl'incipio do Dl.rofto P.u
b!icc• Constitnciunul - t 1111 o caracter• tio 
o lll'ig':~to t' l~t . .• 

,\ hi ljUO CUI!Li'lll OfU si llispoSi(>IJJS, duntlo 
diroitu ás .pal:Lo.i tio ch'I'OII,;al' rrolla, niiiJ '' 
uma lo i, ·o .tu,lu, runnc,s uum lo i. 

Nii" co~hoco usoas lois <JilO sti.u fuitus l'ar·~ 
suus diôposicõos sJruru rlust·cspoilrldt~s quMillo 
ontund~i·em ·as partos, 
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Q urc~ ~ão ns cttr•r•d••r•i:o:ticns dn. !ni '? u c:u·a p:~1·n. r•np,·H, fpVorna.rloJ't•S ; pois ontlio quo so 
ct '''lsth~o ossnncinl ó o do :-lt:I' llll,•JJ.:':LtiJJ'i L ar•rtJn.i•·w 1 

htn llfLO pr'JI]U Slll vut:ulu; (• cunLr·a. tnJu,"i I Vnm um "ir~n;ulul' o tliz: I( Jlo·r g~t:ttlo ostlt 
os pr•incipi% J.u llll'l.ll tn cnus,itrrc.rm;rl. se rd J !I ~;.:o!larlu pul:L -~!li.:C:L! )I; vem outt•o o 

t\irJtlct mO.i:i, Sl'. Pr•o:':'li.lont.u. n(ls :;a. hemo;-; I Uiz: <( Jo:' p.·nei~u iJlh.~r• lJiJ.J'a o InHII E;~ ralo, 
que no pr•opr·io fH'ucosNrJ cr\'il e cornruer·cral urulu a pnstt! o.;t:t gt'.L.S<Ln•lo f>; uu~r·o üiz quo 
(\ lt··Üo ás p:t.'tt!S suiJsUGuü o pt•ueO:iSO :mm· o StHI J·:st:~tlo n;"w tutul'Utdus! 
mn.du )JOlo ur·tlin;u•iu. Luv:LEJI,u. .. ::,o um ·~1'. Sena.rlnr lJCio Rio 

E' lit!lt.o airHin. ;~u aul.m· substituir• o pr•n. Gr•and1r U · Nor•J,o e t11z que o :;eu E:-Jt1dn osLtí. 
coHsu summnr·io, polu OI'Llin:~l'L"~, pur•tttw dis· HCJhtn llitgdladiJ pela S<Jecu.; ma.is twde le
llHnsa um JltVt~r quo iL lei Hm faz, \" 1:.iGu r1uo :t va.ur.n-.'iJ nm SI'. St!O:tdor [JOI' Sergipe c Jiz: 
loi <JUO <hl di rui to ao auLur <lo intentar uma «O mou EsL:Lloe;Lá llagellaúo pela jlJsto ! ... 
acçiw Sll<llllHLJ'ia, ú U/11/t loi om li,voJ• d"llo. O Sit. CuJ·:wo Ic CAMPos- V. Ex. !Iontom 

Todo> os Sr~. Somil!H'r.s ;:dJIIffi qu.e ·~ ll!'o- oquirocoU·So, o hujo c•L:l ailultoraodo :~ver· 
casso su1211llarw ll 1111/llu oxporl,w, l;tcilLta a <i•uo. 
pr·otont;uu do iLlHor, mas u autor (lllet'OrHlu _ 
desi~til• dollo, desisto. . O Sit. R. DI·: ~!E~OnK<,•A SuD!liNL!O- Nao 

Mas, St•. Prt•siJonto, uma das pa1•tos só tlu·ei na,l:~. Que beL do tl!ze/'1 
por >i pOdo substiLuii• o PJ'uco~so oi•,linario O Srt. OJ,nrrro IJP. CA~rros- V. Ex. ostá 
)leio summ:LI'io 1 Nunca. invontanúu cu usas que ou não disso. 

Loia·se IU!Jas. Momos Ca!'Valho o todos os 
pr•:Lxistas o vo!'iio rtuo ll uma verdade u 'lue 
eu esr.uu dizendo. . 

Ou que tl qnu ~o tl'ata 1 
Tral,a·so do mua das partos, JlOl'C(UO consJ .. 

dm•o qno, quantlu a.qnl tidlamo:l, :-:amos wlltL 
pa.l'te; a outra pa!'to os;à l:l tüm: ~ o pu· 
lillco. 
Subs~ituimos o procosso ortlinai·io do ar•

tlgo por u.rtigo, poJo sunnourio, contr•n. tudus 
os pl'ineipios do úii•oito, a nosso boi prazo!', 
JlOI'tJUO entendemos quo nico tomos que dar 
iatisfação a quem cst:l l:í fÓI'a; purquu ou· 
tondumos ')IIO qnom no.; m:wdou pura aqui, 
11lit/lUOII·!10S Cll!n ú ÚÍI'Oito do f,LZC!'Jl!OS tuJo 
quanto qnizei•nws, com o direito atú do ru· 
J'ormarmu:l a Gonstitukão, 

A Constituicito só nli.o so rcvõ- o não c 
pl'Ociso dizei' ao Sonado-pat':l não so acab:u· 
com Uun.s cotWlS: a. autonomi:L dus g:;r,1vlus o 
a r,Jgularnont:wiiu 1los casos cm que o Pr·o· 
siuon to d'' Ropublic~ tom do ltnervh· nesses 
Estt1dós, 

Tudo o mais nós rasgamos n.qnl todos os 
dias. 

O Sn;, ll.ln:AT.I R.rm;mo- AjJoi~do, 

O Sit. 13, DF. )fJ~:-;oo;>;çA Sounr"Jo-Agom, 
Sr. Pt•ositlon Lo, ti <ll'IL·SO t:~mbom a vei•Jado: 
os Eotados quOI'Om ser autonomos ; não 
qtrOI'Om quo o Pt•osldon:.o tl1~ Ropublica intui'· 
venha soo;lu p:u·u. l'Opôr• gm'Cl'Oadoi'CS, mas 
todos. os dias lomla•am os seus ropro<Otl· 
tantos filiO é PI'Cci.-w SJCcul'I'Ol' os E)Lnrlos, 
quo ost.ií.o multo fl;rgdJlLdo:i pehL secca uu 
pela po~to o quo ll p!'ociso u!lw.r pam 
ollcs. 

l~u toulio von t:rtlo do lhes dizor flUO so ar
l'anjum; :;tio nttWJJOlliUS; quo vir;IIJitl sua 
autttiL, so nàu pvJonr vlrm•, uiio rh~tLJl1, 

Quur·om -~ot· anLOnnmos; não qnut•om quo 
o Prcsulunto d~t ReJHtbllc<l i!ltOL'Vonlm siuito 

~onodo V, 11 

O Srt. FI. DF. ~lE:mo:>çA ,;onm:mo-Outi'O, 
Sr. Prosldcnte, u nobro Son.•dot• pelo Rio de 
JnnoJI'u, quo acaba do ser• oluito guvor·naJoi' 
t!aquollc Estr~rlo, nfiu tUJUÍ, mas alglU'iJS, so· 
gunltu cstuu informado, Uisso mtüs ou meno3 
u seguinte: O mott E:;tadu não tem t'On1las, 
o>t:\ pobro, misor:wol; pi·ocisamos do um 
emprc;timosiuho !lo B.mco da Republica. 
(f:i.<D,) 

ll tl assim, Sr. Pt•c>itlonto, totlo.> querem 
ser· :111tonumos, nln~ucm <tttet' qno o Governo 
~ta. Uuiüo so iutt·omottlL nos ::;ous negocias, o, 
volta o moi:1, voem pndit• succurros á União. 

O Srr. RAM1'.1. RmEmo- Mas com estü3 
mesmos <~rgumontvs jus&itlcou-so a inter
ven~fLu do Govornu no Dis&I'ICLO l'cdOI'Ill. 

0 Sit. GOl!r:S !JE CASTRO- A Constüuiçüo 
n;to manda 1\tzet• omp1·ostimo a osto ou 
tlquollo. Dop>Js. ollo; eontmhom o ompros· 
timo o niio pagam mais. 

0 Sn. R. DE )fE~DO:'iÇ.\. Sommmo- Tem 
razão o nobro Sanador; a ConsLILui~ão não 
Jllllnrla fazei' omp•·osrimo ~ os to ou aquolle, 
poi' osLo on [lO!' aqncllo motivo, mns voom 
us roprosontantes do Sot•gipo o dizom ao 
l1o\'o!'no: o mou EsL:ttlo cstd assolado poln 
secca; voam os du Ri" Gt·nndo do Norte o 
dizem: o mou Est:tdú ost:L I'Otluzitlo d ponu· 
ria po:• causa. dn. soccn.; VOJIU os do Coa.t•rt. o 
dizom 1~ mo..;m;:L cousa, não OitjUCçondu tam· 
bum os do Pmuhy. Pu i bem; :~gora tligo ou : 
us 1\si.adus do V V. llllx. estão sont!u lla"O· 
!:~do.> poLI sueca l Pois o meu ost:l soii'L'Ontlo 
eou.;" poior, ost:í sendo inl'utl!J" pelos omi· 
gr'!~ntos llLmlutus Uosscs Estados u.ssu!aUo~ 
pola secca. 

O S1:. B":-;gnrol'O LJm•r.-Ent[o niio tl m~ls 
Pl'o.dso IIHtrldlu' l'ee1rr,.;os pat'iL esse;-; famln· 
tus, o, sim }lal'a os E~:~tadus !ltU'i.~ ondo omi· 
gro.t·nm, 
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O Sn. B. ng Mr·:NnONt)A SonmNuo- O 
nobt•o Senador pelo Maranhão acab:t do l.ot• 
uma i<l<la feliz. S. ll~. tom razão. A Uniiio 
ti oro anxiliat•agora, St•, Proshlunto, :lr[uollos 
Estados que dão a~;asnlho :ls popnlar,·ücs dos 
Estados ftílg'Oilados, 

0 Sn. ALlllmTO Go:o>('!LVKS-V. 1\x. nfío 
so c~que(;:t Uo Jm• o a lverbio-scmJH'C, 

0 Sn, 11. D" MENDON<.'·' SOBIUNIIU-Vou lot• 
o que os tiL oscl'ipto. 

«Na 2' di>cussão o Son~do porlor:t l'OSOIY"I'. 
a roquot•imonto vol'bal do quu.lqum• do 'ous 
mcmbt•os ou pot• pt·oposl.u. da Mcsn., qno a 
diocussiio se J'aç:t por titulo;, capit.ulos, 
st~cçüos, ou em glo~o. do\'Onclo :L vo!.açã.u ser 
túi~·~ sumpt•n plJt' nrUgo,,.» 

I~ tlcsdo j1l aponto o Esta· lo rlo Ah1go:ts "o 
do Maranliiio,qnc esl:\ nrnit.o perto do Io:~tlttlo 
do goncml Pil·o; l'orreii·a. 

O Sn.. Go~u~3 PJ~ CAsrno-0 gonm•al Pil'os 
Ferruil·n., just.h;:t lho :soja ftfita, não po1lo 
soeeort•os; po.Io nm:t csr,rad!l rio J'or•ro par·a o 
Cottrtt, m ~s que CJmoco o.m 'l'hol'nziua.. 
(Wso.) 

A discu;s:1o póJo sot• !'cita ... 
O Sll, Ar.DER1'0 GoNr;Ar.vr.s-A \'otn·;ão. 
O S!t, ll, DI~ Mll:ii>ON\'A SoHl\lNII0-.1:\ rli,so 

que não qnel'n vot.nc,!ã.o; qnm·o discus:-;ã.o, ljiiC 
é o olomonto historlco rl:t quostito. 0 SI\. B. Dll MllNDONÇA Snmm;no- St•. 

Prosidonto. a omonda quo estou discutindo,; 
nma cmonrla tunmltrmria, não pó:lo sor 
adoptada. absolrttamonto ... 

0 SI\, BARATA RIUE!T\0 - Apoia•.lo. 
O Sn. B. Ji!l Mr~NnO:-i<;,, SontUNIIO- ..• 

porr1n" l'O\'dga ou dospt•oz:t todos os princi
pies du direito publico cunstitucion:tl. !\lia 
atrojlclla as discnssüus, oll:t irnpodo a flsca
iizaç:1o du. imprnns:t, ell:t dclcrminl a :th· 
stonr;iio do povu nos nossus tl'ab:Ll!rus, o, suLro 
tudo- <lig~mos tod:t <L vm•r/;Ldo -ncoroço:t 
ao Governo para que, rm ultima hora, mando 
p~t·a esta C:tsa pt•ujcctos <ht m:Lior impor·r.an· 
cia, plrasor·om aqui votatlos <lo afugatlilho. 

V uzr.s - A po iudo. 
O Su. B. nt~ M~NDO:-I<,'A Somu~110 ·- p,,i; 

tl contra isto qun mo rovoitu. 
O Su. BARATA R.mrmta- 11 V. Jlx. te ·:t 

um outro revoltoso a seu htdo. 
o SR. n. DI~ MENDO:\('·' SonnrNuo - Sr. 

Pl'osiuontc, no dia om quo p:Lssat• a dispo· 
si~ão eontid~ nesta cmend:1, ou apt•csont:troi 
um correr. ti v o a e!l:t. 

O SR. AI.HERTO GoN<;Ar.vr~s - Não so OS· 
qnuça V. 1\x. do quo a votação ú :n•tign por 
artigo. 

0 Stt, D. DE Mr.:\DONi,'A SOBIU~l!O- 1\ n:io 
so osquoça t<Lmbum V. 1\x. quo so dá a fa· 
cuidado do dispensar a discuss:\o do at•tigo 
put• at•tigo todas as yozes quo assim so 
ontonuor; todas <LS vozes quo so quizur, 
dcspt·ozando·s.J ••. 

O Sn. AI.UR!tTo GoNt,'ALvr.s-Duvondo a 
votação SOl' feita 11rtigo por lll'tigo. 

O Sn. ll. DE M!lNilOQNA SonnrNuu-T!•ato 
da discussiio, nfLo <l du. votação. 

0 SIL. Ar,DI~Il1'0 GONÇALVES-Não tl iS.jO f!UJ 
o ltogimento diz. 

0 SR. B. DI~ MI~NI<ONÇA Sumu~uo-Dovo 
dizoro quo o~t~ osct•ipto nas linha.~ om quu 
loio ; o o Regimento ... 

,\ <liscussão sor:l !'oil.n, ontito, pot• titulas, 
capitulo.;, etc., u. Lei pt•:tzm• rlo Scn:ulo. 

b:rn pt•imoit•o lug:tr o procnsso é tumultua· 
riu; om sog-tttHlo log:LL' V. Ex. do v o sn.lnl' 
quo todtl a lei rttW tmz appJntlico dessa o r·· 
dom, não <i lei. O c~t·actot• d:tloi •' sor• ulll'i· 
;.l'atol'ia . 

O Sa. Ar.mmTo GoNçAJNEs-A nri.'J ~ln' 
r1uo o Son:ulo rosulva u cont,r•al'i<>. 

O Srt. ll. l•E M~xnoN('A SormiNHo -.Si on 
aposentar um pt•ojoct.o <Lr Ioi diwurlu: o [tl'<J• 
cosso civil o Cl'iminn.l continmu·à íL sot• lWdi· 
n11rio p:wa tac:; o tilcd casO$, C' surnnnri·) 
p ~ra ~ac::~ o t1tcs o sumum1·i~~imo pn.t·a tae11 
o Gu.os; mas flciL ao ar·uitt•io uo ,irti~ di;pon· 
su• a intervonçito daj p:wtcs ou suustituit· 
u pt·oco,su por outro, qna111io bom o cnton· 
t!ot•; Is tu rwrvontrn•:. ,; loi 'I! 

O pl'lmeit•o ~.mracl.cr de uma loi 1í sor oht•i· 
~atoria " cu mo voxo até om f~iiar do~tntc 
do Sonatlo!'cs, do.~ homens mais ominontos 
de minlm Patrilt pm•:t prctondm• lll'Ovat··lhc; 
que o lH'imcit•o caract<Jt' <lo uum ioi é ser 
obrigatal'i:r. Qualq~et• lias suas, tlisposi~õo> 
pot!or~ sm• tudo, monos uma lo:. 

Como <i quo so pút!e respeitar uma lei, si 
a Jll'JJll'l:t loi nos d~ o tliJ•oito do dest•ospoi
tal·II 'I 

Aintltt mais: niío ha lo i nenhum:t q nc para 
SC!' l'OiJlOitadiL UÜO IJl'CCiS3 UO SOl' ILCOlllpa
nh:tdll t!u sancçãn. 

Est•t do quo so tl':tta <i aoomp:tnh:tda r lo um 
nppcndico doclamudo <1110 pudor:t sct• dos
respnitu.rlll. lud:t a vez quo o Son:tdo on· 
tnnuor•. 

Supponhnmos '!UO uu ;ort Son:ulor da op· 
posiç:io, o <iUO tenho :t potulaucia do dcoln
l'at• ao Senado, comu llz o nono pas.;1~rlo. 
tt•atnrltlo·sO dtJ um IH'Ojocto do ti7 artigos 
f[UO IJl'OUUnciat•ci tiuUS ui;CUI'SOS Soirro cnda 
at•Gigoj supponlta-~o IIIIU u mr.Lioria t~ ftn·ora· 
volllo.Govornu o quo o.;to IH'e!oudo a prs· 
sagom dos:m loi; o Suna.do tt•a.nca·mc a tl'i· 
brma, substituo :t discussiío du :u•tigos pela 
dlsoussao tio capitules, o llc:t então li minha 

;,, 
•.' 
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libol•Jatlo do Senador restringitl11; pergunto: 
a que fic:L t•oJuzido o mou muruh to 1 

u hunrntlo Son:tdot• pal' Matto Grosso 
ndtnira-;o do quo estou diz.mdoe, si S. Ex. 
não so Iom lira or1 lho t•ccor·do, quo jllll' ocw· 
siiio da aprc.~ontrt\'ã" do cclolrro pr·ojccto do 
ro/lmnu munic.pal S. 8x. COl'l'Ctl Jll'CS11l:'oso 
11 osta triiJunu, oppondu·SO au pl'Ojcct_o o 
dizendo: hoi du Jidlal' conll'U, cmquan to tlVOl' 
forç.tts. 

S. EK. O><JUOcou·so do dia de bontom por· 
rtuo tliJaudouou o.~ cam[JOs da opposiçiio, c 
hoje twha que ... 

O SR. A. AzEilEDO- Amanhã toro mo> 
quo discut.ir u Cudig.1 Ciril, po1' exem
plo, quo tum mil o tlutoJ artigos o capiLu· 
los; como so Ira do disuutil• 'I 

0 SR. Go~ms DE CASTRO- 0 Codig-o Civil 
tom o SCltr<•gimonto ospccitd. 

0 Sn. ·ll. Dll ME~DO~ÇA SourU<"UO- Diz 
hcm o SI'. SeuurluJ' polo Mat•anililo: o Cotligo 
t:ivil Qiio Jll'Ocisa dosoa dup"síçiio do lo:. 

fi:ssíl dispos!Qão tl an:trchJca, eon LJ'at'i:t a. 
todus os pl'incipios do rliroir.o constituc,onttl, 
rostJ•inge o m:uH/al.o do S1maJm·. cc1·cmt o 
dil•eíL~> da OJJposiJ~úú; cmtlu•, Suu!loms, é um 
ilOJ'l'OJ'. 

Em·srltnma, us~n. omünda r•~gimonta.l !liga· 
se a veJ•.ado, ~~ UllJ ineontivo pill'iL lJIIU u~ 
guvurnos poderosos, mono.\1 ··S :J•upulo .vs, 
aqnullcs 11111' ~alwm qnu pudem t'u;;ir· ti. J'us 
)JuOS:L~ilil~atlc du Cun~oti'I'S'iu, IIHluucm a OS•U 
wosmo Cun .;J·os::~o, á ui :.i ma hvra., rofut'JIHLS 
da maior· impu!•Lu.ncill pal'lt '1110 p:tS.:l':lll sum 
discu~são. 

Noto. se quo cu fallo cm tho.w, não mo l'C· 
!Iro ao GJI'Ol'llo actual; rofiro·mo u qu:tiquor 
guvcr·no. 

0 Sn. ÜO~lP.S DE C.\STl\0- V, Ex. Iom· 
bJ'O·so do que a roform:. da pulici:t at~ 
h ljo ainda. não J' ... i o.lieottt:ul1 ; oott't.:L:Lnto. 
passou RljllÍ como cousa mui LO UJ•gon •u. 

O Sn. ·ll. nr. M!i:'>õDO:I'\'•\ Sonni~no- Diz 
bom o nobro Soua•ior. 

Sr. Pro~i~lcuLu, ou dovo deixar consignada 
no m~u d!suut•.-o esLa doclat•ar;ilo, nilo pat·n o 
Sona<iu do hojo, mas ]Jal'IL llljllello.~ •I uo daqui 
u 10 ou 20 nono~ vier~rn so suutiU' na.; 
c:uloiras do,trt Cas:t: - ne~to> 13 aunus da 
ltcpubllc:t que remos tido, as llliLivl'Os, as 
mais itnpot•L:tnres lois, aquollas rJilO dizom 
I'dsjlolto uos rliroltos indivi•lnaos, :ís 1(111'><11· 
lias do cid(Llllio, tL lilJor<iarlo, tom sidu VO· 
t:HiiLs 1L ultirn:~ horn., nas JH'Ot'uga~·üo..;; ntLS 
]lrúi'uljai,•OGS, (jtiO tod% lltí~ s:tbemvs, siio 
datlus nnicamen•o com o fim do vottu• os 
o:·ç •mnnr.os, ns lois do muios. 

Pois, Sr. l'resi•lon•e, pnt•:t 11110 o Potlm• 
Exocu~ivo poS'IL tO!' as lds do Ol'\•:tmonto, 
prot•ogamos IL sessão;mlls,nm:m.i pr•ot•og:~ç·õcs, 

oflo só votamos as lois do orçamento, como 
tomos dado, dosrlo o principio da Republica 
at~ hoje, a; m:Lis importantes leis que so 
acham nas nossas collecçõ)s. ~!ais de uma 
relot·ma municipal tom sido aqui votada 
nus prorog-açüJs. 

O Sn. B.\JtA1'.\ Rtnr.mo-Todas, Todas teom 
a da.t~ do 28 ou 20 de dezembro! 

o Sn. n. MENllO~('A SonmN"O- A lei do 
registt•o do titulo;, quo ll f.tcultativa o que 
o l'ogulamcnto do Poder I>xccutil·o tornou 
o~rigatoria, o o povo cumpro, dci.xantlo a 
lei p~LI'a soguit• o l't)gulrt.rncnto, JUi ta.mbom 
votada nessas prot•ogaçõcs, Si bom mo Iem
br•o, a loí das do.~aproprlaçõcs Joi tambom 
\·uüuJa nc~t.:L ou nn. antcriol' prorogaçã.o. 

Quom quJt' rtuc ostudo com imp:lrei:tlidodo 
os tra~alhus legislativos da Rr.public:t h:t do 
rcriflcat• quo nós temos dado esse oxompio 
mlificanm: .Juranto as sessões ordinarills não 
nos occupamos com u.~ cousas importantes; 
deixamos r.ndo quanto ha do gravo para ns 
pt•ot•oga~~'ücs. 

O S11. A!,nErtTO GaNo;ALYEs-Nosso ponto 
V. Ex. tem t•azitO. · 

0 Srt. [l, DE Jff:NDO;\'ÇA SOORINIIO-Si atd 
:~~ui tem sido as.·dm. como couf.JS:i:.L o nolwo 
~~·muJ.n· pelo P.u·:~n:í., o q110 ufw :o~oril, Sl'. 
l't•csulenr. •, daqni pu!' <lo 11110, si o Governo 
Li\-'Q:•, CúJUO \'iLU tO!', n. c·~J'~I.!ZU. Jo lJilO, nOStU. 
Casa, n.~ tl'C.:l tli.sctusõc.i sot·ao toUa.s om 
glnllu 1 

l'ntilo, acabo u-so. 
No .. Imm projectu de lo i importan ~c sor~ 

:tpt·osour.adu sinfw nos utt.imos dias do ~ossiin, 
como foJ'<LI11 tiS duas mais imp,,rr.antos leis 
quo conh •\'O: tt tl;l rofot•ma do Distl'lcto Fe· 
deral o a da Policia. 

V. Ex. s:1b•1 porl\limmento quo ou rallo cm 
tiloso, uão estou Jazo:tdo appiieaçõ,·~; o>"rl-so 
Jiscutindu um:t loi o cu tonilo o diroit~ do 
dizer qn:1es as conoet]uoncltiS que podom ro· 
~ult:~1· Uoss:~ \'otaç!ãu. 

O Senado não pr:i!IO lovat• a mal o quo estou 
tlizendo. 

,\o contral'io,pl'iva-mo do diroi!J do fallar. 
Pois ontiio, St•. Presillcnto, eu 11osso mos

Lt•:n• ao Senado q uo dos Lo projecto podem 
ru~ulcat• gra!tdcs vaot:tgJns paJ•a. o }lub!lco, 
o ni'i~ pussu mo:~t1::u• quo ha itos\,iUh:tgons 1 ! 

l'u,!S cu pns;o drzot• ao Sunar!o quo On1'iO 
m~~<;ao do a)lplausos o niio posso dizlr quo 
onrlo moção o roqu01·imonto do censu1•a 'I 
Então nús c8tnnws om um:1 <'jloca do dogo· 
not•ecuncirt !Li, quo quem uiio applaudo dorc 
sor conduutn:ulo I 

1·:· o caso 11ntiiu do dizm·-so daqui por doanto: 
plmulilv, plmulitiJ ! 

.I:L mo Yon allongando mui to, o .ir\ vou 
conilocen,io o cansaço tios S!'S, Senadores. 
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Co11forta-mo, por6m, S1•, Prcsidontü, a lil611 
de quo niiu t'allo só para o Scmlliu; flt!!o tam· 
bem pa.J•u o publico,' 

D.·i:mndo, aind:~ uma w~z, do pal't,o cst.n 
cmcnd:~ da ComnJissiio, p:1ss:u•oi adoantc. Niw 
mo domurat•oi om ir· annly~"~anlio omun1la Jlul' 
omondn. da Commh-.~iLu, Jld'qno so vao to1·· 
ntLDtiO t:u•do, o o meu lli.o;cnr·su um pouco 
longo, para Jll'OLOndcr ou atmlysni' um:~ Jlui' 
uma 01-ta.; oruenda:; (mosll'cmdo). Pas . .;aroi 
:L>Sim, pui' a! tu, sohro alias, o 'ó mo uccupiL· 
J•o! dos pontos mais important~.i. 

E' no nosso Regimento quo lemos a so· 
guinto insm•ip(•iio-Titulo IX: «Da discussão 
dos acto; do Poder Executivo sujeito~ á 
approva~ão do Senado. » 

D11 discussão dos actos do Podar Executivo 
!ujoitos ii a]lpJ•omção do Sanado I ••. 

SI·. Presidente, abra-so a Constituição. 
Ha actos do Pudo!' Executivo que indopon
dom absolutnmcntc do voto 1io Senado; ha 
muito poucos que dopondom d<.,so vuto. 
Pois, Sr. PI·esidonto, si a Consr.itniçiio ó ex· 
pJ•ossa e di~ q uaos são os poucos actos do 
Presidente da itopub!ie<i que pudem sor alfa. 
otos á approvaçào do Sonat!o, como é quo 
nós queremos, como quer a Comulissão do 
Policio. quo figuro no;t11 loi-nindn. é um ar· 

do Sonndo. Tornou·so um nosso hospede im. 
pUl'tuno. 

V, Jo:x •• frlil•iginda.,w ao ,I,' r, Prcsirlcute), 
SPOIIIUO OOSI,:I cadOII'U, st\ manda tlosd I :1Jii 
(tlptmtmlflo pw·n a 1111Jsa) nU! aquellus gmrles 
(most,·anrlo), Só pódo c!HIIII:Ll' :\ ordem
llquo em•r.o disto- os Son11doros quo aqui 
estão, só monto pódo peilir·!IIUs que cumpt'lllll 
o Rog-imento, o a wa.is ningucm. Nad:t mais 
pudo V. llx. Si q1dzal' 111antot· a ordom f;l 
róJ•a, 6 proci<o mandar c!mmat• o Vico·l'rosi· 
donto du Senad,, 

0 SR. ALBERTO GuNÇAL\'ES - Si pódn 
cbam:11' á ordom o Sonat!OI', d (OI'Iiol'i pódo 
J'azoi·o a quam niiu o ó. 

0 Sa. B. DE MENDONÇA SonRINIIO-Jl' (ol"
tioi"Í, não. Esta intot•pretaçiio 6 quo <l for· 
çada. A' (ortiod! 

Sor!n. assim, si não houvosso as disposições 
expressas ua rofol'mllro:;imonta!, d~ndo esta 
oompatoncill ao Vico·Pr•osidonte do Sanado. 

,)[\ viu V. Ex. compctoncilt privativa cabo r 
n. mais do um? i Uabot• a duus 1 ! 

Então doix11 do ser priv11tlva para sor 
cumulativa.. 

O Sn. BARATA Rmr.mo-Todas as compo
toncias d:t Constituição silo do mais de um. 

gumont.o quo tonlto-nl'sta rolorma regi- O Sn. B. DE )IENUo~çA Sonnrmra-Tonlta 
montai, uma emenda, dccl:crandu quo o Su- úacioncilL V. Ex.; a Consr.iLuiçiio delimitou 
natlo pódo ajll'osonmr moções, I'Pquo<'imontos ps Jlodurns, e roO I! compotoncias urigintLrias 
do felicitações, d~ congratula~ões, JlOi' actos o:u·11 eatla um dossos podOi'CS, o do terminou 
que não sojam politicas do !'residento da pur sua voz 11uae3 as quo oram cumula· 
Ropub!ica? ! 1.ivus. 

Poi<, senhoras, si n. Constiluiç"o t!oc!ara Quer V. Jlx. ver uma? Compota a todos os 
quaos são os actos quo dojlondom l!o votaçi1o poJoros vo!m• e guardar a Cunstituiçao o 
do Sonudo, não ó corto quo excluiu tudo as lois do paiz • 
o mais ? ! Quem dotot•mina excluo tudo A Constituição achou pouco dar a um só, 
mais quo não esteja dotm·minadu. deu ess11 attrihuiçiio. a toJos, o no cm tanto 

O que ú uma moção do cungJ•atu!açiio, o nenhum dol!cs a exerce. 
quo é um requel'imcnta do congJ'atulação, Por outt-o indo, a Cun;tituição deu attrl-
sinito uma n]lprovação t!ossos actos ? ! bu!nüos p1•ivativas IL cada um de!!os, o o!!os 

A Constituição os prohiiJo Olpt·oss;tmonto; as Ôxorc~m cumulativamonta. 
o volto o. esta ponto, não pur quo 'ltlOit'<L ro· Púi' oxomp!a: !la nrnn. n.ttl'ibuição privn.· 
potir o qno já disso, mas Jllll'il tot• oppot•luni- t!va,fo um dos podOI'OS, quo é oxorcittu. pol' 
iludo de ler o titulo quo se segui<L no llogi· mnitos-n. do socc .. rt•tir os Estados. (Riso.) 
Jllento-o ti rufo IX, cuja insCI'IPí·ão <l, como Eu não ostou di~ondo um~ inverdade. H11 
jll disso: •Dn. discussão dos actos do Po1lor nesta Casa um projecto nosso sentido o outt•o 
J~xocut!vo sujoitus 1\ appruvaçiio 'lo Sooadu». na Cnmara, 

Sr, Prosidooto, vou, I'opitu, passando JlOI' Os dons, ao so oucontrat•om no moio do 
alto na una!y~o quo o;tou f,zoot!o sobro as caminho, lião do apertai' as mãos o dizot·: 
omondn.s 1!11 !Jomm!ssão, não porrJuo o lias c Vamos soccorrcl' os Estai! o; I > (Riso,) 
não tonhnm impoJ•tancia, mt1s porque, a!tlm Vojn. V. Ex. o quo ~ compoéoncin pl'ivnd-

0 do fastidiosa a tliscus.>iio, não IJUOI'U cançat• tim 1 Veja V. 1\x. o quo o Pro<iuouto 
a attonçãu do Sanado. Sanado VLLOSOI'! Tot!as as vezes qno chegat• 

Choguel ao titu!u Xlll, quo so insci'OI'O: ;\ pOi'l.a da Soct•otal'ia, ponB11 V, Ex. quo o 
<0!1 economia intornn Ju Sonat!o o sua po· Pl'es!tlonto'ptido li' ontmudo 1 i'lão; il•t\ !'OCO· 
J!cin». bc!·u u VioJ·i'l'o~it!onto, quo lho t!it•á: «hlou 

Foi aqui, Si'S, Senndot•os, foi nost.n. pa!'t.o auligo, .como t.tJIIl pt~ss:tdo 1 Compl'imontn· 
que so coJ•tn!'nm inte!rnmonto asatt!'ibuiçues mo· nos aqui nu port:t, porque o amigo nüo 
do Vice·Presldento d~ Ropnt!!ca, Presit!outo tem J!conçado ontrm•.• 
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' ?j E V. Ex. suppõc, Sr. Presidente, quo 
j tom o quo rop!icu.r ? Não ; niio pudo di7.Cl' 

Ora, vojam os nobres So~tldO!'os om quo 
alhada mo m ·tti ou. O nobr·o Pr•csidento, 
quo mo lt'ILI.a tiio bom. com tr1nta dlstlncção, 
quo l.inlm o direito de, ou fim Jo u.noo, ox· 
aminat• o oofro <h~ Cas:L, corupmcnc!a quo, 
po1· esqueci monto, lho tinham doixatlo, zu.n• 

.-.1 nada. 
<l Quamlo V. Ex. replicar ello lho dird: 
j legem /whomu.<, o V. Ex. tot·á que se !iudmr 
·.'.'tj r, rnspondor du>·a /eo;, .«d l<'o;. (Riso.) . 

Pat•cco quo não estou dizen!lo urna invor· 
j . dado. 
'1 Neste titulo Xlll 11 Comruis~ão de Policia 

mantlu. riscar B palavra Jlle.<a tuJas as rezes 
quo for encontrada, substituindo-• por l'om
wil:stTo de Policia, 

gar·so·lla. agora. cornmig"o, pot•que o nohrG 
2' Snct•ctut•io já m:~nifestou dosojo do cor
t:~r-lh 'a. 

Pois bom; ou poço ao nobro Senador polo 
Pnmnll quo não corto, ao monos para quo o 
!Ilustro ,Vio,,-J'rcsidonto da Republica não 
lh1uo mal commigo. 

j 
• 
j 

I 
I 
l 
j 
I 
i 

' 

Todas a; vczus quo o PJ•osidonto do Snna
do qulzor cntmr na bibliothcca, o Vico-Pro
sidonw rccebol-o-ha com muit:~ cortozia, mas 
si o Prosidouto quizot• dar uma orJom qual· 
qrrot• a um cmpJ•cgudo, o Vicc-Prcsidont,n 
lho dir~ : Perdão ; V. Ex. é hospedo, niiu 
manda em minha casa. Não o quoJ•o consu· 
rat• porq uo cn fim sou obJ•igado a guardar 
cm•tns rcgl'.~s de cortezias». 

0 Sn, ALBERTO GoXÇALVEs-Em obetlicn
cia á dolibcração tio Senado. Rovoguo V.Jix. 
essa doliboração, o nós cortaremos tudo 
isso. 

0 Sn. B. DE ~~~NDO~ÇA SOBJ\I~IIO-Tonlm 
pacioncia o nobre Sonadot· pnlo Pal'anâ. 
Riscal'D.m tudo, mns sa!Jo o que fizomm 'I 
Domm a V. Ex. a corupctonchL ... 

O Sn. Ar.nEnTo GoNçALVEs-A mim 1 

0 Sn. B. DI~ ME~DON('A SonrUNIIO- l'ião; 
no Vico-Prosidcnto da RepublimL. 

Deram u. V. Ex., Sr. PJ•esidouto, a com
potencia privativa consl:tnto do art. 186, 
~uo diz: 

« No primeiro trimostro do cada anno o 
dito l.ho;ouroiro nprcsontar:l a noco,sm•in 
conta do quo rocoltou o dcspcn:lou, o do saldo 
quo oxistit• om caixa, afim de snr cxrLmi· 
nadt~ o approvada oru conforoncin da Mos t, > 

Nosto artigo ficou a prLiaVJ'a ,1ksa, n[o foi 
substit11idn po1• CommisstTo de Policia. Dovo, 
portanto, v. Ex. ·ostat• satisfeito; tiraram· 
lho l.udo, ma~ t!oix:~r:un·lho o cnl't•o. 

Eu, no IogaJ• do V. Ex., mo considorarin 
l1om pu.go. (Riso.) 

Vô u nobro SenarloJ' pelo Dbtt•icto l'odornl 
quo n Cummis;ão lbi coutlo;corulonto. 

· 0 SI\. At.lllmTO GON('AI.VI~S-Quoru sabo si 
foJi pot• distrac~iio 1 

O SR. 11. lll' ~lt·:NDOXÇ.I S%ntNuo-Eston 
vcn.lo '1110 flz ~ranJo mal 11 V. Ex. Poço mil 
perdoes a V. t-:x. Lrlllcam, St•. Pl'IJsidonto, 
ost.n onmpntoucLLsinhtl para v. 1\x.; nu a 
1lonunr..iui, o o nohJ•o S !llitlhll', o St•. 211 Se
crotnl'io, acab:1 do rlooiMat• qno so csquocun, 
dando a ontontlcl' rJUO nilllll~ os ta 801'/lreti· 
rada. 

Está vonrlo V. Ex .. Sr. Presidente, o mal 
quo lho fiz 1 

Bem razão tenho ou quando digü quo tenho 
modo do lutar com padres. (Riso). E,, mo
druso, como sou, ainda urna voz vim· mo 
mottor com parires, resultando prejuízo pnm 
V. Ex., Sr. P1·ostdouto. 

Pcçu-lho mil desculpas. 
0 Sn. Ar.BERTO GONÇAL\'ES-Os padrca nfio 

são tiio malvados assim. 
0 SI\. !1. DE ~~E~DONÇA Soam~uo-Siio 

bons domais, cont'osso quo são bons domais. 
São tão bons, St•, Pre~idontc, que um 

rlollos Jn•omotto cortu.r a. 11nica com potencia· 
sinlm que doixararn a. V. Ex. · · 

E assim, SI'. Presidente, u.ndmt a Com· 
missão do Policia. N:uliL mais fc~ dr:i quo 
S11bstituit•, ~ubstituir, dizendo sempre. onda 
so lê - Mosn, loia-so - Commissãu do Po· 
liciu., rommissão de l'olicin.. (Ri.<o.) 

A:;roJ•a, pot•g-11nto ou: onJo ficou 11 Consti· 
t11ição ? onde ost<i o !la 'I Não existo. 

Ah I Sr. Prosidonto, não pndiroi agora, 
mas, no momooto cm rJUO oste pt•ojncto tivor 
do voltar 1\ Commis ãu para ser examinado, 
011 l'0~11ot'eroi a V. l•:l. <t11D mando lruscal' 
na Secretaria quatro oxcmplaros ria Cons&i· 
tukão para sm·om distribuídos pelos mem· 
bt•os .rost.a Commissão, par:t quu SS. 1\ii:x. a 
confrontem aom esta mesma t•o(ot•mn.. 

Sr. Prosi,louto, cho~uoi mais depressa do 
quo suppuolm ao tol'l'ono da minha porigri· 
ua~ão. 

l'elizmento fui sompro acompanlmtlo -
Deus lonV11do!- pelos Srs. 1' o 2' Socrotat•ios, 
hont•ado sowpre com 11 sua pt•os.1nça o a sua 
~~ttcnção nosllt cunvorsJL t'astlrllosa, embora 
un.1 puuco util p:~l'l!; mim, pot•quo ao monos 
dcljH'nvas dn que llllO tenho pouco zolo pelos 
mous dovnrcs tlo Sonatlor. 

O Stt. Ar.ntm'J\1 Go~ç.ITNES-Po<so gttran· 
t.irn V. llx. 'lllO tamhom ost1l sondo util 1t 
Commlss:'to. 

O St\, U. nr·: M"Nno~çA Somti~IIo-V. Ex .. 
ctllll ostrL dnclttt'a<:~o me· conl'und~. faz· mo 
n.l.<\ UI'I'OjlOJldOl' <lo LU tiO ljlllLil\0 lOOhO ditO,, 
(Risn.) 
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Agora, Sr. Pro;idonto. vou ,illstillcal' as 
omondas quo pretendo manual' 11 M~sa, 11 
reforma regimental apresentada pol:l Com· 
missão do Policia. 

Eu, Sr. Prcsidontc, confesso, dopois da 
rloclamção toitl poJo illustro Sonarlul' pelo 
.Paraná, quo niiu apresento .omon~la :Ltgurnn. 
corrigindo a obra d:. Cummissã, de p,,licla. 

O Sn. ALn~r:To G3:-IÇ,\f.v~s-~las si nós 
lho JlOdimos. 

0 SR. Jl. DE ME:\'f>J:-.'ÇA Se~URJ:'(IIO-AS 
emendas quJ vou apresentar nãu >iío pr,J
Pl'iamont,o CDI'roclivas d, ro~•al~<'dllo da Com
mis:ãn, Uum dcll1~s atl~ d1~iw tlo npr•t•:o:cn·iaJ•. 
Apresentarei, poróm, nutl'as <J'IO niio s~o 
COI'l'MtiVUS do SCII tJ•:tb:tltlO, 11111~ IJIIO mo 
.foram suggorid:1s pola leito,.,. npl'•JJ'undad:L 
<JUn fiz da rofOI'llliL que so :t(:lm cm cliscusúo, 

Tenho mui! o mottu ·da~ c:..~t•t•Jcçõ:t; o ma i..; 
modo do quo ou olo1·e lO I' o illuôGJ'o Sen:u!JJ• 
polo ParamL 

Rocol'do·mo f!IIO li algur•os o seAuinto: 
Houvonncignmo.rr.o om l~o~·tngalum:\ t•.dull:L 
quo cont:Lva mais um annivc,•.<:LI·hl. OJ jol'· 
na"s oalciacs daquolla 6pooa quando lllliO· 
lil'IL1'11ffi O f;wstusu IWOJII\CiliJiliJIItJ publiC1l· 
ram um ttl'tigo Jaudntor·io com a opi~l'.qJh. 
-Viva a Tumha ! Nu autl'l) ditt g'I'ILndo alvuo 
roço en r.ro os redactores ; Ludo, collfll.i •s o 
vexados do s011 oa.;ros.<amQntv, t;·:LIIBfuJ·madv 
tão z•ldicuJamonto. TJ•ataram lug.i, Pl'O sut'o· 
aos do corrul' a p tlacio, n p odi ,. mil dl):jCIIJ 
pas :1 soberana promottJndo uma col'rccçiio. 

O pobre do compo.<itor quasi quo foi J'usi
laJo, degolado, onftJr•cadu, r.ui t.:Lrlu! njio sol 
que fim lovuu, No outro dia Slll'giu nuvu 
:trt.igo, o cm lottms garmlaes li:t u po"o
Viva a Bainha ! ! sonbuJ•a. do Pul'Lugal, AI· 
gal'vos o dus tOJ'I'aS do aqucm o de al11ll UHU', 
do Guiné, OLC. (Ri>o), 

Lomht·o-me alnl:L do um outi'U facto acon· 
tecido na. z•ua rio Ouvidor, om urn11 cus~ do 
rnodisf.a, onolo havia um 1 tnbolotil com cm•ta 
inscripçiio. A gal'Otagom, u·m:t noite, ai!,O· 
rou o lotroiro de modo indecoroso, o no dia 
seguinte a pol1cia andou ás tontas o quud 
que se domitt!t1 o rospootivo chuto: Folum 
honor, foz·so polar do quo se f:tz hojo, 
l!ojo, quando pas~amos Jlola< l'uas, vomo; 
quollas turmas do guardas IJ'u]>:tndo cm lO· 
lhados o lllitlanuo cu/icidias, O mesmo se 
don nnrtuolla tlpocha; foram o>cad:t< o mais 
osCí\da.s, gua.t•U:lS e ma.is gu;u•dtts, ttpaga.n· 
do·so as Jot1•as tio tal tauolottt. 

E' por essa l'ILzão que teuho modo das cor· 
recçõcs o nmis modo do que ou, ropito, dovo 
ter 11 Commissiío do Policia. 

Não mo pz•upunlw, port:Luto, n emendar o 
tt•aba!lw da Cornmlssiw. 

Voujustillcal' as minhas omoutlas, pedindo 
dcsdo j~ ao Senado dosoulp:1s dos meus do· 

v:Lnoios, qn :1 ,julgo não fài'ILill ofl'onsivos ~ 
sus.,optihilidado i/os Srs. Son:tdoros. 

P.•.ss:tl'Oi a justificai' :Ls minhas emenda>. A 
Jll'imoiJ•a, do to.Ia<, quo \'OU aprosonl.:tr é 
o< ta: <flc:un I'Cstabolocidas l01!as as attrihui· 
r;ücs do i'l'usirlento do Senado,> 

Or:t, Sr. f'J'csidonto, ju.;J,jflcar essa omond:L 
Ó pmli<' O ClllllPl'llllOUIO dL CoustitnJr;ão. 

N;io. N~u just.ifleo. Qu:1n1io n!Js entramos 
para a~ ui, quando va1uo; ~ cadoim cw quo 
V. Ex. ostá, V. EK. n•1s apt•rwont~. um 
Jil'l'o, soiJro O 'lll:ti IOIIULfllOS O COIIljli\JflliSSO 
tle !'tlspeitlr a Constitui<;iío <l:t llopubllca. 
Pois, o quo peço ao.~ Sr;. Scn:~<IJ!'cs t\ f[IIO 
so lernbJ•om do emtpl'unli'SO quo J.onHJ,I'ILIII 
ao ontr•at' nosL:L Casa.; nfi.o pcç·1 qno votmn :~ 
minha om 10<l1L, niio peço JlOl'tJIIO 11 Cconsti
tu içií•J tia Ropub/ic.L ueci:Lt'IL que CUIIJ pot.o, 
n:io n. rrm sU p:J~tH', m:rs a r.olos os podm•(ls, 
t'mdo na cupol.1 u Supl'Omo Tl'i/Jun:ll J1ctlct•al, 
o dn\.1!!' elo Jll:Lntor a Cunsr.ituiçlí.n o 116~ 
Q!l::tndu !'<U'a ILtttli O/lt,!'ítlOtlS, pt'OO!IOCiHIUOS 
um I;•IOl!H'Omls::~o :-:ulornne a o~se re:+pniLo. 
p,•çu o c11mprinwnt·J d:t CoiWiituiçiiu, o a 
Con~ti~.ukii.o n fJIIn rli?.l! o sog-Jtlnr.o: • O V ice· 
Presid,•n!.n Ja ltopuiJ:ica t~ o J-IJ'O:·dtlontu do 
Sr1rmdu. )) 

O h:i.;IIL<Iul' s:1bia o 'l"" 6 o Sena1o o o 
quo ~ão 11s sus::ões do :---ena. lo; o logisladnr 
qu:tnu•J ,tee'm·un-u VÍCil·Pr.:sidcnto da ltopu· 
hlic:t ~o l'rcsi.Jonto do Scnado-stLIJia que o 
Senado n:i1 6 aó osto i'OCinlo. 

O so •:Luo ll tuJo os•o o liflcio, tom este J'o
cinto quo da. ~ala. tlas so.,süo.-3, tom a. sua se· 
Cl'Otlll'ií\, a SIIIL bíhliutheca.1 t1 SCiliLCt:hiVU O 
Ollf.J'as depcndonci:Ls; pois. 11 Con litui~~o Ja 
RupuiJiic" man<lou. rtuo o Vke·Prosidunto d11 
ROJpnblica p1•esidis.io ~ l.u<lu J;su, prosidi~so 
:1~ ~osstjo:;, prcsid Ís:lo íl. ::~c~.:t·cta.!'ia, J'ussu o 
pl'inUt.'i iule!l'·jlLU'd,'i 1 Ultlis do !lll8 O Jll'illillS 

iulm~·P n•o.~. quo úllo prosidissu Lutlú, velasse 
JIOr tudo. 

1\u mo conliH'maria cum a doliboJ'açii_o to· 
muda polo Senn•lu si na Constituição so·Jô;so: 

< O Vico-Prosidonto d:L Republica <lo f'l'O .. 
sidcnto das sessões tio Sona<!o. • Então sim; 
mas o qno a Constllui<;iio tliz O quo o Vice
Pt•esidontu thL Ropubllca ll o Prosi<!ento tio 
Sona<lo. 

A 1Jolluo:•a\·ão tom:ula polo Senado, nos 
ui ti mos 1!ins d11 scs<ãu passada, Cl'cou dons 
pt•o.·iiduntos uest1~ Ca~:L ; ambos 111andandu. 

Sr. i'I'O.lidento, pannlln om quu nmitos 
mcxem-sompro ouvi rlizoJ•-ou s11ho lnsoss:L 
ou salgada ; c:L!IL om f[UO todos m:tndam <1 
urna cas:L dn Gouç•alo, todos mandam ; V, ~~~. 
dll. uma oJ•dom, o Vica·PrcsidontCl tl:i outJ•:t ... 

O Sil. GoAws UE CAS'I'Iw-Mus, om eas:1 tlo 
Goo<,•nlo quem gai'Ol'UILVIl lli':L a mulher só. 

O Sn. Jl. m: Mt:~nONÇA Somu:-;uo-Pols 
então, molhor, V. Jlx. mo justifica; aecoito 

·•·.; 

'· 
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~ cot•t•ccnão tio V, J;x, As vozes.,. tenho ro· 
colo •ln dizer• as cousas, polu seu justo nome 
o jnst:t fot•ma.; mas V. Ex. t! mai~ volho ... 

O Srt. Gol!P.S m~ CASTRo-Niio tonln receio 
cu iOU o unico velho ~os la Castt. 

O Sn. 8. JJE Mg:-;nm!çA Somu:\uo- g• o 
mais volho 'I 

O Sn. Gom:s ug C.\sTno- Sou o unico 
velho; tenho ostJt hom•a, tudo mais ~ uma 
mpa.siada ... 

O Srt. 8.Ut.\T.\ lllttEmo-Por is.lo, qunnt!o 
V. Ex. d:J!"ondo a Constitui•;iio •l consi:!nr•ado 
rotrogado. 

O Sn. 13. nt~ MENnn~çA Snnnr~no-V. Ex. 
t<tmbom niio osttt muito lt~uum om id:tde, 
cst<L so approximttndo. 

Eis n.hi, St'. Pm,~hlcntc, a. minha primeira 
o nonda. Atú fico <rttl;l"eito; quct·o IJUO o 
Somu.lo, Unqui pOl' dúítnto, nào SLlju. uma ca:-;:t 
d~ Gonçalo, nniloquom mania,., nnn mulhm•, 
mas sim um homcll!, o Vico·Prosidcnto da 
Ropublica. 

Passarei ''seguinte omondu. 
Assustou-me pt•ofundamento a emenda. ro· 

gimenhl áceretL da 2• Uiscu:lsão da:.; pruposi
r,ões ou projectos su~mottidos lt apt•ociação 
do Senado, porque, nosl:t omooda, so rliz quo 
o Senwlo podet·:t disponsu.r tm Joi dct.ermi· 
rmndo que ost.a vor.rLt,,õo se l'ltça pot' Litulos, 
c:LpiJ,ulos ou cm glo!ro. 

Assusl.ou-me ; o, com rrcoio do quo seja 
oll:L cvnvol'tid:L nm loi ou anncxn.d:L au rogi· 
monk>, dan(lo Jog;H' :L que, :L ultima hor:L e 
do afo.~adilho, von htttn n. csL:t Cas L Pt'ú,jcctos 
da m<Lior ilnportttncla o passem :Lrpli som 
discussão, lomht•oi-mo do apt•osont:r.t• umtt 
outt•:t omendit p:tt•a, do cm•l.u mo:lo, não 
tor•n:n· aqnollo dispusi!i\"0 ltogimonl.al um 
lncentiro p:wa o~ Guvcrno:J munod o:ct~uptl· 
lusos. 

A minha omondtt ú concobhla noJ se~tlinte:l 
tm•mos : 

•Accrosc~nto-so ondo convier: 
At•t.: Nas. prol'ugw:õu:1 não potloràf) :mt• 

dttr!os p:tt':t ortlom do dia das sos·õos senão 
os pt•o,ioctos OU lll'O]lOSiÇÕOS, cuj:t diSilUSSuojrt 
houvot• sido ininiada tm ~tHHío ortlinal'i:t do 
mosmo annu, :~ exeop~ão ilaqtm\los tJUU tivo· 
rom pnt• vbjocto u oxot•cicio dtL< al,tt•i!mir,·iios 
r.unl'ol'itlas nos ns. l, 11, 1~, 1·1, 17, 10, ~I o 
:15 do at•t: :I.JtllL Cun;t!!ukiu,>• 

Antes lic jwHillc:u• os&;L clllU!Hia, vou cum· 
'\>let.al-a, pam o quo pu~o tt V, Ex. quo mo 
J';tç't u o~soqui" •lo umnd:Lt' um oxompl:tt' th> 
n,(jghnnntu. (O m·ndm· J satisfeito.) 

A minha omontla, como so Vt\ l'iLZ l'ore
I'UtWi:L a uumm•o:; tlit Gonsti~ni•;ful, I~' um 
llto.lo incompleto do li!glsl:L1', Eu, muittts 
vuzo;, tonlto vi;to UJH'Osontat'·S~ urtui, uostr. 

Cr.sa, propo~içõo.l rcz mdo o seguinte : que 
soj'IJll approvados, que sejam reformado~. 
os arls. h•.os, taos o taos de tal lei. BJlll so 
dizot• do que tratam. 

E' tuna vordadolt'<l worprcZ<L. ~!uitrts vo· 
zos os Senadores não tcom conhecimento dos 
casos, não tiveram t~mp<J de ler do estudar 
o vão votar o f[IIO não sabem. 

M:.t-i, cJmo o uso faz muitas vcz~s o a.buso, 
vom tt minlm emenda com os mesmos viclos, 
vem com as alludidas rofor·oncias, som dis· 
ct•iminaçiio. Entretanto, Sr, Prosidonte, vou 
lct• os· •livorsos numor.;s da Constituiçi'lo, 
art. :H, cit'tdos na minha emenda. 

0 Stt. ALOERTO Go~ç.\T,VES-Si clla for 
approva<ltt, podom set• collocados no R~gi
tnonlo o tli<criminadamonta os referidos nu· 
maroq. 

0 Sn. Jl. DE ME:->DO:'>ÇA Sonnr:;no-0 a.rt. 
3.1 t.ltL Con~tituiçã.o, n. (1uo mo rorori, decln.rn. 
o seguinte: «Compoío privtttivamonto ao 
Congro.<so Nacional: n. I, orçat• a receita, 
fixat• tt do<noztt l'e.loml annuttlmonto o to· 
mat• a~ contas da receita c dospeza do cadrt 
oxorcicio llottncoit•o. » 

Isto púrle set• dttdo p1ra ordem rio :lia. 
«N. !1. AutJrizar o Govel'Oo a declarar 

;:u ll'ra si niio t.i ver togar ou mailograr-so 
o recurso do ar~itramonb, o a r,tzor a 
paz.» 

Do mo>mo modo, o como trata-se do no
goelo urgente, póio sor· dado para ordom 
do ditt. 

''~. 12. Rcsoh·er dofinitivamonto S3brc os 
tt•tttarlos o convonçõJS CúiU as nnçõcs ostt•ttn• 
goira.s.~ 

Póde sot• dttdo tnmbom para <ot•dom do dia» 
visto como •l nogocio m•gonto. V; Ex. s:tbJ 
quo os tmtrtrlo; toem pt•aso fixo rnrr~ ontrr· 
om vl;.:út' o lnven lo do n lr.t n·t U.iscns· 
;iio dullos, pórlo sot• 11 mataria pt•ojudicltlll. 

0 Sn. ALD~RTO Go~ÇALVt·:s- Até toem 
umtL sô diicussão. 

O Sn. B. o~ M~NoosçA SonttiNilO- <N, 
14. Concodot• sttbsitlios nos llstltlos, na hy· 
pothcso do tLrt. 5".,. 

Isto ou llz, Sr, Pt•osidontn, não p0rquo 
soJa. urgonto, ma.s j)lt'a a.gt•ada:r aos Srs. St:!· 
n:.LIJut·os PIU'il vot• si ullcs, sntisl'cicos com 
isto, vot<tm tt minh t omt•ntl11. I•' o i pru·a 
a:;t•a.da.t•, conl'o~so. Os St•.i. Sona.Uot•es Hca.m 
sttlisl'ci Los, o •lizom: O !tomem lin isto com· 
noseo, é pt•ccL'o sm• anmvul cJtu ollo. (Riso),' 

O nobt•a Soottdot' polo Pttt•nu~ (dirigindo-se 
""Sr, ..11/Jo>·to Gonça/cc,<) J'iu·so, achou muito 
bom. Sim, scnltot•; ospot•o que tambom sojrt 
coutloscm!llonto pat•a commigo. (IIi.<o), 

« N. 17 : Fix 11' annualtllJU~O US l"orçtiS tio 
tut'l't~ o mo.r. )) 
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E' ta.mbnm nogocio, po1· sua, naturozn, 
ul'gont.o, }Jf)W]Ilo é ns-sn·nptu jlo }H i :wn11:1 
o, niio tondo sido trnt:ulo tliH'IUJf.o a SC'S.~flo 
ortlinal'ia .• n[o póúo deixar rio sel-o tl:IS 
})l'Ol'flf.,"ii('ÕO~. 

< 19-Cuncndor ou nngnl' p:~':-'sa~om a f..,l' ... 
çn.s ostran~oir:cs polo tet•t•itorio ,[o p:tiz parti 
opot•act·os milit:m!.s. >> 

Tum bom ~~ jlhtv. Uma. n:1ção e~t.l·:w~nil·a 
:pódo procis:n• que 11s Ruas tl'opas p:c;sem po\o 
nosso torricm•io cru uma occns,-ão cm fJllO o 
Cungrosso ostoja. !'Ounido o o Govo!'nn não 
podendo dn\ibornr a rospoito por Hf!l' mnto· 
J•in privativa úo Cun~rt•essu. 6 justo rtuo no· 
I(Ociu do Janta monta soja dadu Jl<J.t'a ortlom 
do di•. . . 

• 20-Mubiiizat• o utilizar a guarda na
dom\! ou miHcirL civica,, no:! Cil:!OS }Jrovistos 
pel~ Constituição. • · 

Tambom é um caso m•gonto; ainda mosmo 
em pi'Ol'ogaçFio, n. sna. discu~são o vokt<>ão 
são .j nsti fica veis. 

'' ~1 -Declaram cm estado ílo sitio um on 
mais pontos tiO !Oi'l'ilol'io naeiun<Ll, un llll!OI'
gcnciu. do nggrcssã() po1• for0ns estl'iLOfNil':t.) 
ou do commoç·~o intel·na, e app1'uv:u· ou .;U.<· 
ponde r o "i tio quo lluuror sido rloclat•nrlo polo 
Podm· Exccu ti vo, ou sous agon :.os rospon
sa.vois, na n.usencia do CongrossD.» 

Tambom O uma cousa ut•gonto. O Con
gresso sabo pnJ•feitamon:o qu"· os\;ut•lu :·o
unido, o !lxocuti v o não pódo, om omorgoncia 
do commoç1io interna ou do agg:·essiio ostl'an
goiriL, decJ•otaJ• u estado do ~iLio. 

«27-Concodot• amnisti~» 
Tambom à uma cousa justa o urg-onto. 
«35-Prorog-a.t· c adial' ~uu.s sC~:'iÜl!S» • 
Tamhem tl jt1sto. . 
Todos o~tos JJUrnm•us quo ncalwi do !or 

fazem part.e do ~trt. 3·1 úa ConsLitlliçno, s[, 
attribul\•Õos originarias o po>ltims do Cun
gl'osso .. 

Fiz, Sr. Presidente, osllL discriminar,Tio 
pal'a CJUC, ;l ulcim dJOm, não appat•oça, nos la 
Casa, algum projecto quo, parecendo inicnu. 
inolfonsivo, puss~ sOl' dado p:Jr~ ordem do 
dia; um projecto, po1• oxomplo, sobt·o o quo 
dispiío o n. 3 1, qno diz : 

« Logisl:tr sohl'o a orga.nizctr;?Lo municipal 
do Districto !ledoi'Jti, bom cumo suiii'O "pu· 
liciu., o ensino superior o os donHti . ., soi·vl!;o . .; 
quo na Capitallo!'cm rosoi•Ya JOR p;u•;t o ilo
vot•no da Uniiiu.• 

V. Ex. cumjn•ohonrlo quo o Distt•ict' Fo· 
dOI'Ul pódo ospui'U.l' puJtt. :..:rJ:4 J'OfcH·mn, a..:slw 
como u onsino supol·iot•. A policia tamb.11u 
pó.Jo, pot•quo r.odo.~ nó; S<Lhumus quo 'li' lllllo 
A VUl'IJ~ SIJCI'Cti~ Q.ir.IL Ul'l'OlJOnt:tdiL1 !lr\S t!Ul'· 
rcu1os pt•u.':lsm·u~u;; a onciHJl' it !JJl::llt 1la 
p"llc!n. 

Silo, S1'. Pl'OSil!t.mto, ;ts n1u.Lol'ia:-; quo con
~itleroi ut•gonto; o <Jl!U dovo111 "or d;ul:t., JHtt•a 

or·dorn du rlin., dm'an~o as pl'OJ•og:~('õos, ainda 
mo.·HJIO quo a sua. rllscu~sn.o não tonlln. sido 
inicia1Ja n:L sr.ssã.u m·.dnaJ•ia.. 

A l'IZ1lu pt•itwipal Uusta t1ocl:ll'nl;[o ~ (!tW 
do.-:Qjo ovit~·tl' que, pwlondu oxisr.ir no l~ogl
nwnto llnliL dhqwsir:[u Oflllipít!':Ltlllo a.s u•c::; 
d i~eu~:-;õcs. m:tnU:tnilo {pm tuda.~ olla.$ sc,i:lm 
Jbltas om glulJO. voull:~rn :1 ~:tl,allluadanwnto, 
sn1n osr.JHJo. sem t•oflilXílo,pl'n.icetos dt~ mus1n:L 
i!UptJl'tancin., como tBill Mnccodillo. 

Jís~uu qno o iJiustJ•o Son:t•lor pulo Pnmmt, 
dej1oís do u~mdo quolho fi;.:, nfw so no~at•á 
tnmbem a 1'Íl' ao meu encontro, mostt·;utdo 
•plD ú compiaconto, rtu" ci bonigoo, quali.ln 
dos :di1s lig111las ~to sott ml~ter do e:ccot'· 
doto. 

Uma outt··1 emenda, 81•. Presidonto, ú 
esta,: 

Emenda: « Accrosconto·so onda convier. • 
Poço 11 a t.l.on(•:w dos poncos Senad?rcs lJUO 

so acham proson tes. 
« At•t, Niio so achando pmsontGs nn C:Lsa 

I! III totw do sonadut•cs, unpoís tle aborta ~ 
sesslio o do iniciada 1t discussio, o omdot• 
1.om o direito do podit• ao Pt•osiJonto do So· 
nado qno l1tvanto n ~cssãu, ca.~o não quei~'tt· 
contintllH' o sen discurso no mesmo dH\. 
(cumo C-itou fazontlo ugoJ•n, obt•ig11uo a fullar 
par:t os poucos Scnado:·o< <JUC me ouram o 
mais va1•a. as Citt1oiJ•as (llld, soi, mo siiu i'uvy
ravoi~) o o P!·csidcnto, voJ•itlcaudo quo lliLO 
lm ~que \lu 11\lll\Ol'U ue Scna,[oros, lovant•r:l 
iL sos.siiu, duclíu'nndo n.Jiatln a discus:isão, o 
com a. p·davr<L para. u. sos~ão soguinLo o 
orador qu<t cstivm· na MbumL.> 

St•. Prosidonto, esta omnntilt não pt•ocisa 
de justific:<\•iio. A sua jus,tiOcação 6 com· 
plot~. EII<L não assont:L somonr.o no facto 
quo p!·osonr.omonto so cstll dando commigo, 
tml:tn.lu dn matut'iiL illlJ!OI'/,:Uillisinm po· 
l'liiHo l'Ot!uzidi;simo numol'o do Sonadut•os, o 
lwnt•ndu com a prusonçu das ll:wc:ulas v a.; ias. 
(!lisa,) 

Niío, Sr. P•·osidonto, ossl\ justificação us 
sonr.a ommotlvo do urdem SUJIOI'ior. O no.;so 
lto::imonto, quo v. Ex., Sr. Prosidr.ull.o, co· 
nhcco mulhor do quo ou, pois aind:~ lwnLvm, 
•tuantlo ou dizi~t quu não s:~bilt a quom mo 
dil'igi11, si~ Mo<:t PI'OSi<liilll poli! \'ico·i'J'O· 
shtonr,c du ltopui,Jku. o Pmsidontn do Sr~n:tdo, 
!oÍ ;L Me~;t p1.·o:;idt~lR polo Vico·Pl'Q~tdun~o \lo 
Sowt o o Pr•usidonto ti~ Conllní . ..;,..;:lu tlo Po
lrci:l, .ii U Mes:~ com o Pl·osidnnto d:t Gum
llli.'l.-:.::iu do F'iliJI/(!ilH n Pt•o,..;idonto Gut·:tl, 
oJulim, s! dlroctnul11n to ;L pl'O!ll'i' i'•Jllltllis.;:io 
do Pulieia.; V~ K~. mo <t..L'UII:Wih wa IL quo 
/!Hl diJ'Í !ÍK.'l:l ;l :'\lu:ii~; O llll.'i,'W no;.:ÍII!t!!Jt.o 
diz t[Uu 'úrio po.ilH'f h:L\'Ht' sc• . .;:-iii.ll do Souado 
s 'll111HLI us~.t~a lJl'I};-.OIHO Jllll ttH\~LI tln SL1Ui.tth>
l'e,..;. 
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Agora. pOI'gunto: o SonJLdo rodOI'IÍ doliho- illustro Sen·ulnt• poJo Pal·an;l, nem tamhem 
l':tl', pollm•il vott11't esuwtln tLpuna:; pl'O.'lOOI.O U:LvtL I.,;.pr a filiO a. C>~mmiss 10 de Cunsti
um to1·ço tloSon:LdOl'Bti 1 (PmmL) . . t11iciftu, po1' acc•1mulu do tJ•ab:~lho Pl't•tm•isso 

Não pó~Io. Pol.~ bum; :-;i o lloginwnt.o ox.1gu t!OIIlo succoJou o.~to annu o l'Oconhocimento 
um to 1•ço Uo SOJmduJ·c~ pi'Csunr.t•s afim dt' que do Snn:vloJ•cs eloito~ cm Vil'tudo da l'l!llOVa~ 
possa :1or a!Jc!'tn a. sessão, a I.Jô.L lugí.:n. aeo_!l· t;[o Josse mosmo torço. 
solha-algncm contuôt<mll- quo JL sus>ao )las, doseio quo j:l foi np1•osontad~ uma 
n~u pudlli'JÍ OJOI.inuar, quo o OI':tt!n1: '1110 cs· cmond:L pelo illus1.ro Sen'ldor polu Pal'ilná, 
tivor n•~ lii'ilmn.~ nfw J•:vo pro;o;eguu·, dmalo eu, quo suu p.Juco ;oJUi.!!'O de cor!'igit•, ras).l'uoi 
quo su verifique IL niiu tJXiSLenciiL do;;c 11 minhn om ·nda o nu;to m11mouto uão posso 
numui·o no rudnto. I'üP.I'orluzil·:L p1LI'a IL mandar 1l ~rosa. 

ll' este um r! is positivo que devo fi:;m•ar nu o s11 , Ar.BimTo GoN\•ALns-Foz mal. 
nosso Regimento pat·a completar o sou 

O SR. B. DE ~. l"N, no.sr.·A SonniNrro-~las, ltt•t. Gi, que rozaa;sim: " 
um:t vez r1no o l10nrarlo Son:~rlor acha quo cu 

«Ao moio·dhL, pelo l'Olo~io da sala. o Pro· 1t dovo mandar, vou formulal·a do novo ..• 
sidcnlo (uu sou substiLuJ.o) oooup u•:\ u seu 'ri 
logat• na )!o.in, tuo:ci'IL 11 camwLinh:c 0, O 811. AI.nEP.TO GoxçnvEs -E' uma 1 é<l 
lleitnnrlo so pJ•osonte um tot·ço do Sooodoros, mu:to aprovoltavcl. 
abt•ir6 <t sossiio•. O Sn. B. DI·: ~l1:<DON1:.• SoARIXrro-.... 

Ora, si Jl nocossnrill a pro,r•nça do um tm•ç•o uão nosto momonto. mas O:L se.isão do ama· 
rio senadores. pum huvul' so.isão, Jl logico quP uhii, o som outt':L ,instillca~TLu" onvi~rei :\ 
osso torço dovo pm•mJLnJ:cor n:~ casa pam ;ro"t, pu1·que ~> justifio~ção cst;\ foit~ pot• 
ouvir a!' discussõl:S. antodp;~çfiu. 

II:. aind~ outJ•a justiflcc~<;iio, sr. Pro;[. QIIOI'O quo o osturlJ soja ftJito pot•ambas 
donto tambom rio valo!', as Cummi~siíos. parque ass.im_dividid? 11 tra· 

v. '11x. sabo q11 ·, us ot•at!OI·es quo voom ;l ballm?l~ ~; 1lU:Ls C~m~ms~o~s o,on.!uncta
t1·ibun:t, niín 0 t\lzüru "ómonto pulo bel pra-I mente, tal~ cz cm unt.L >om.toa e>tOJ<l f01to 
zot· do produzit• um discurso. Não; os dis· o roconhoc1mento do torço. 
clll'Sos S;to pt•ofurirlos, niio sirnplosmeutc ]lat':L O S11. B.\IUTA RinEnw- ll' pt•ctiJrivol 
quo o publico s:~iba IJUO tal 8on11dor fallou, adupr:.t• parlt vot•ificação do podm·os a norma 
ou simplosmonto p:tt't> serem pultlio:ulo; no do Pt'O>idnnto e VJCO·Pre.;i ionto ria Ropu· 
Diw·io do Cony;·,s.w,rtuo lcllllcitum rcst1·icta; blica, o sot·tciu sem dtJSCI'iminação do lis
os discu1·sos .;:to profúl'iilos, niio só P:ti'a tadus. 
o.;cbroccr o deba:o. como hm~om Jl<Ll'a qno o sa. B. m: M"NDD~•.'A Som<INII0-0 out1•o 
os So_nadoro~ presont.o<, ouvinrlo-os, d<Ldu motivo quo oncont1·o 6 rpto a Com missão do 
rJU~ mo m~dtfi•J,Ill;n~, os .s~~s votus, moclifi· cunst.itu

1
ç;io não tr11to do I'Oconhooimon!o 

4ue!U ou, n,to IL• ,u.t> OJllnwos. • do• noh1·es Senadores eloi!os, desde· quo os 
llts Jihl" musma emond<t; clla e um com· sons memht•os po.'tt•nç:Lm aos JMado' ropro· 

Jllcmonto. do llt't. GJ do n~sso lb~tmouto. sont:tdos pelos proprios membros da Cum
Passarm o.J.on.n to, 111~1·:~ nno abusar Ui~ at- mi: ~fio 

tunçã.o du Sen;~do. ;o.:;, • • 

Prelo11dia, Sr. PI'ositlullte, llp:·coclltai' t:LIIl· O Sr.. COELIIO E CA~Iros- Porfoitamonto. 
hum nl~uums omont!as :L I'O<)leito da vo.·i- o SIL ll. DI; Mf:NoONr;A SonRINIIO- Nilo 
c:u.'fw rio poJeJ•os, nu Jlt•imoiro anuo do carl11 ú [usLo, St•. Pt•osillonto, quo ou, 8onador pot• 
lo~IShLé.'II'a, )lúi' oooasifio rl:L ronom1:iio rio Ahtg-oas, fnçJL p;u•to da Commissiio do Consti· 
t.oJ•ço do Snnarlo, ]lUI'>JIIO acho inoumploti<· tulçào o Po,[CI'O.>; cu, quo sou politico no 
simu o dispositivo Jlo nossu Roelmonr.o o, Llo mou 1\si.;Lilu, que Jil tonho all'octos c dos
mos 110 mULlo, a omo11rl<L llpt·oscntado pcl:L allbotns pül.!icos, nflo do1·o tomat• oonhcci
commi'''Lu 1lo Pulleia. 111o1110 1!0 UIIHL cleiçiio pela ![Ual sou dit·ect<l· 

[a a.pi'JJSontal' mn:L i:IIIIOWia nossosuntiUo. 111untu intol·o:o:sado, 
Não c:·eu.vn. Commis.~ão llllttll\lln:t nova. Ra•guoi a minha primuit•a emontla rela .. 
lll<LIIrl~l':t simplnsmolll.u 4uo o esl.u.lo rl.t' tim 110 estudo l;litn poJas duas Commissõcs 
oJei~ÜlH l'usso l'<liL•l llltOI'lliLUJLJllOlll.o do 1\st:Li!O o iLprovoitanrlu dolla n uitiffili irlM, tlz uma 
a IM:ulo. lt cumoi•at• J 1 Norte JliLI'iL o Sul. RIIU·Oillonda IL nmon•la apt•o.iontaLla polu illus. 
pulaN lllliL:-i Cllmmis.~ÜPS, iL tio Cun~titnkão, Lt'O Smmdol' pulo Ptu•anú. : 
Purim·o.~ o Diplomacm u n. du .Justi~!:t o LPg-is· 
l<LI;[o, caLondo a esL:L o ostut!o do 10 olui
~,üus u ;iq unlliL o d.~ li , 

1'.::-;Co !liSpu:-~itiV~l, flllll in 1Ljll'USOllL!1.1', piU'O• 
oi 1·mo q .o >lmpldlcal'a" ti'a.lmlho, pv quo 
uiiu 1l1L1'rt lugar nu sut•toio lomlJt•tLdO poJo 

Suna~o V, 11 

E' :L seguinte: 
« Nonhum Sona1lot• pudct•J\ litznt• p:n•to ria 

Cnmmissiu elo l'orlüi'Oi quo r.ivor do tomai' 
oonhooimonto sob1•o oloiçúos t!J llstar!u do 
,jOU nnsolmunto ou do quo ti.lr roprosu11tnnto. 
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o Srt. ALII!mTo GoNçALVI·:s- Ha varios Por is.'o, :t[H'Osonto a soguintu omonda-l:t 
Son:tdores quu a~ui não retll'esontam o Es· vao mais 11111 c~rt.o uas ttLll'ilmiçõos <lo 
tado do sou nascimento. V. l~x.-SJ•, Pmsidonto, a~OI'II, ~ou uu, f:1.lloi 

1la Com missão o no em tanto estou com ol!lt. O SR• B. I>" MI·:Noo~<.'A Somu~uo - fia 1 · \' I' 1 t 1 M:Ls, J';t~Nisto paJ•a' o~JlO.J:ll' • ~.\,te w u; 
com atreito al"<!Os, Mas o na<clmcnl.o l.um v. Ex. não se!';\ mttls nad;t aqui. Quo!'o 
muita. força. o"estou certo quo o illultro So- <'SIM com a Com missão; quo<'O que V. gx, 
nador POl' Pcl'ntunhnco, 0 Sr. s~~gitilllllndo se soo to uos:-:a c:\lieiJ'a, para fJ.UiliHlo algnnt 
Gonça.tros, quo all;!s ~ Pi:\Uhyonso, 80 não Senado:· pc<li<' ;1 palttVI'il V, !lx. tlizot•: 
esquecer;!, num pódu so csquecor• ria terra «tom a paiiLVt'a. o ltonl•ado Sonndot•,» g 
que viu nascer o illusLr•o gonor:tl Pit'C::I Fer·· ma i~. \(V. g:c o:;t.;l :-\i\ a.!'ii:;tanllo UG Roi!i
reira, como ostou coJ·to tambJm do quo o mento>}, <<V. Ex. já !'aliou durts vozos pobt 
di"l10 SOntldOt' pf'lo Districto Fedontl, IJIIO é Ortlem.» 
lltll distJncto uabiano, pO!' muito iiiUO!' <JilO 1; mais nada; 11 niio SOl'O!O a~ p;l,l\\Vl'UH 
tenha. ti tot•ra. que o ologeu, ,jllmais podcl'il sacrnmontues: «Est;L aber•tu" so.~sfLo» •llst;l 
SO osqueccrdaquolla OIJI <jliO tou1 O UOrr;o do OllC(m'lldU,» 

sou nusdmonto. o honrado Senador• poJo Pat•;uu!. niio pólio 
B' pol' c.itc motivo que, cm vez do do~·hu•ar l'CCUSM' o Sl!tt \'O~o ; a illwHI'n Commt.--são di' 

que haja. incompatibilirlarlo Jlltl'll ll<Jltolle Pu!ici:tlm do mo acomp:tultat', 
·Sonador que fot• rorn·osontant.o <lo Est:ulo· A cmonrl:t 6:1 seguinte; 
cuja oloi~.iio !ur <lisl.t'ibnida ;l ro~pPctiv:t «No caso do vu.ga nas Com missões pot'mlL· 
Com missão, :;ccrosconto : •o do SCll nasoi· ncutos, 801•1t chamado plLt'lt occupar o Lugar 
monto». o Jll'i<uoiJ•o imrnedinto .•. » 

O Sonudo votat·il como cntcuilcr; ti uma \!ti doixo aL:um:t cous~ a V. J;x. 
idtla. como outra <JIIalquer. ;,, , ,cm votos, na rmlem tl11 vnt:tçfto obti,Ja 

o SR. CoE!.lJO 1~ CAliPOS dá um njlarle. na olciçã'' il:1 l'ospoctiva Commiss1Lo, c assim . 
suece;sivnrncnto o monos vot:ulo. Si nã·> 

O SR. B. DE Mt·::>nON<;A Sultttl:iiiO- O lwnror immorlial.o~. sm•;l feito o preenchi· 
nobro Senador as~im so manilb;tu porque ú monto por nommtção tl<l Prcsiuonto do Se· 
ROrgipnno O·l'OJl!'CSOiltanto do !M:1úu do So;•- nado. . 
tduo ; mas 011 <JUOria 1J 110 tallnsso um li lho da ll:ti'·Se·lm 'stJbslitui<;ão tlu mesmo mutlo, na 
Buli ia, que fossa roproscntanto do Districto hvpothcsc tlo talttL ou impudiJo tmnpor•ar·io.» 
Fedot·i!.l. 'Dtt1'·Se·IH\ n. ~ubstitniçào, {t.riLtoi do vag:~, 

O mou intuito foi amjlliar•; o Sonadovo. a"ut•a t1•ato do snbstit11i~ão), do mesmo mario 
tara COOlOjUig'lll' IUOI!IO,', nas bypotheSeS do JaiJa OU impedimonto 

Ainda uma outr~ omonda. l.i lia refol'tna tompor:u•io. 
rogimontaltt seguinte hl~a: •«!I lO :t oloiçiTo Paruco·m:i, Sr. Prosidonto, <JUO, porlundo 
das Commiasõos liJs,~ foit11 poJo I'Dto in•:om- rlaNC :L victuri:t com:dcl.:t tia maiol'i~ ~:t 
ploto, votando Ntdn Scmulot· om dour~ .. r,mo . .;, Cununis~ão, th~i.~ a miniJJ'ÍtL SLllll J'Lltl!'osontal:ao 
na ca~o d11 Cummissãu sor· tio Lt·u~ membros nullll o~,\ con!uguo ologor os immo<li~ttos; o, 
o 0111 tros nomo.i, no c·tso du. CoJHmif:;o;fi.o SOl' ont;io, 1lesoj1l (LHO, ilavon1lo u.lgum:t vu.ga, 
do cinco.» Nflo soi si a lta!u. ~~ bot~ ou má ; o~ses iuuuodiatos p..;ss:tm chegai' attl ltt, om .. 
não mo quur•u 11lllnifostar• sobt·o olla. M:ts bor·" uiio po.;sam di~cutil• tu•tigo, put• artiKO, 
ootendi uma cou>a : n illu.~li'O Commissiío ·os pr•ujoctns. 
não uosoja quo as mino1•i:ts fallcm nesta 0 Slt. ,\LmmTo Go:;ç;~r.vES - Jl' 0 quo a 
tribun11; mns qnor• que sejam I'OPI'esonttldns Couunissãu (juiz rolatil•amontc aos sucl:o· 
nas Commi~sões, ptU'II O<tarcm calladas. tat·ios: to,Ios os <!Utl uMivo1·orn votos, su.u 

O Sn. BARATA Rlllsmo - Isto 6 a paixiío supploutos Nilo siw sú tio is, siío todos. 
da sconog1·apliia. o s11 , ll. n1' ~li,NIJON<.'A Sonttt~no- Sim. 

O Sn. ll. 1>1~ ~ll·:~no~<;A Snmtii;IIO- N'ão, 
sonltot•; ou o.~plico: "Vouuni.ssíw do Policia 
quol' il OJlj)O.'lit:ão l'lllJI'CsuJÜH.ila. na.; Uum
mi~sõe::;, m:LS w\o •~ íl\\1!1' n:l Ll·ihllllíl; quot• t\l'i 
lllinol•ias rBpt•esr.nf,;llla~ n:~-; \\lltllnh::iiius po~l'll. 
dizer: ns rmnot·ias n.sti1o l'OPI'O.~cntadas, i\lil:-l 
comu nfw a.s qunr na trihumt., n:io que!' IJUU 
a .2 1 t.liscus~ãu SQiJL a t•! igo pm· al'tigu. 

As minOI'ÜI8 qno se I!Uillontull! nm sm· dlLll 
Cumrnissües; IU'tigo por tu•t,igiJ, uiT.o llisctltorn. 
PoJ'ttLnto, n. Commis~ão do PuliciiL l{llt.ll' o uiiu 
IJUO!', 

V, l~x, JiLIIa Jll'o domo s1111 o u11 lU I lo f'I'O dum o 
JIIJ.~li'f/, 

0 Slt. ."\i,Jllm'J'O tit'I:O:t;'AI.YI~~- V. gx, OS· 
tmnhou quoa Commiisiw ti \'O.Ssu 0ssn lrléa. 

O Srt. H. JJI~ )lt~NWJNÇ.~ SunJttNIIO- Pal'lL 
lH~I·morliziU' on~ilo, St•. Pt•e,.,ii\unto, as tlíspo· 
~lr•Ut~~ l'li''ÍIIHHlLnrs~ I~H I~Uittplutci n dispo~i
eà.~J rlo Ü.t•ti:,!O 20, cumplutoi ~~ dispu:-~ir,•áu 
Úo at•t, 13,' n. J.J, <JIIO d;\ a v. !(x ;, 
cumpotonoi:~ lJU.l'1L numua~· ~~~IJ~titnto~ um 
qualquer• caso; o complolut d1zunrlo: •no caso 

'·-','! 
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1lo não lmvor immodhllo om roto>•, h~l·mo
lllzando assim nmu. cous:~ cou1 n outra.. 
(Pa11sa.) Sr. PJ•osi•Jento, aind:L mo I'C~ta uma 
omond11 o osl.a ll sobi'O umtnl'ia, ~ue con,i
•lcl'o dn. maior i1nporLancia .. !Joixoi-a just,,. 
mente para o fim, não porquo no~uo a im· 
port!\ncht das ontr•:1s; no contl'í'l.!'io, cstuu 
convencido do qno ollas molhn:·ai'iio pl'ul'un
damonr.o a. i'Oii.H•ma r.lg-imcnr.al, npresontada 
poltl Commissio do Policia. 

J\ n:io vao ni;l.o, S1•. Presidon te, a monO!' 
vnitln.•l,~. purqnJ l'Olbrmar t•ogimtmto. o quu 
é'! Cou-~a tfio poqnoni.l.! Mas, nã.u mtt C!lllsi 
tlot\J com com potencia p~u·a. coU::li\. al~uma o 
jnlgu-mo atll n mais i!l•!Oillpoi.CnLo dos quo 
aqui so sontam. (N<!o apoiado.<.) 

St•. Pl'c.-;iilonto, tl!srjo duns Cdlld~l.S nesta 
CMa, na ttnalilbLt!O, quo tenhu, do SenaU.ot·: 
dos•JJ 11 complot.tl li/Jm·dndn oln L!'ih111HL 
(ap:;iarlo rl'J s,., S11110rlm· fllln:la !WJtJn•o), 
apozar do niio t't·o~uunr.ai-~. o dns,.ju quo vo
tom"s conscionciosamcnl.c quanto for sub
mo~ti.lo :L nossa. npJ•ocia(,'l1o, 

Uomm· !Jafo pot lu!J/'IJ é o quo não (}1101'!1, 
Todos n~ ,das-:;;~hO·•> V. Ex. -(n':o 1lig .. 
hujo, lhllo 0111 tllo>o) quanto calunga l~Ill·i>ul' 
aqui )l:Ls . .,:ulo (1'i:io) sem o:m11w noJll I'O· 
Jloxiio 'I ! 

g, caso cumn1um nesta Casn.: tenho vislo 
so lcranL!Iriiiii tlous, tr11s u quaLI'U Soinldui'Os 
ao mesmo compu o dizur''"" Jlt!\'o a Jlaiavm 
Jl31n. o!'dcrn ; o V. g:-;, nrw sabo :t quul 
attontloi'. 

g p:tl'a !JliO. sonhot'03? P:u•:t jiCd.iN!Jll dis· 
pon•n do intor,tkio ! 

O nusso puhi'O itogimonto con>ign:t isto ' 
«da 2• para :t 3' tliscuss~o tluH Jl!'u.ioctus de
vor•t hiii'JI' um intm·mllo do dou< tlius.• Pam 
quo oxijo o RoglmonLo isto? Pill'il IJIIO se 
Jlllbliquom os a,;u!lljlLos o docunwntus. pai'a 
~no ,oj11111 lidos o .. xaminatlos po/os Sena
doras, paJ•tL qun soo~ tudo nur:Lmootc n. m:L· 
to1•ia o nada um voto cunscionr.iusamonto. 

Eota disposição rogimon\11/, S.•, I'I•osidontc, 
cahiu um tl~sii>O >JWL:Ii no~ta Casa. 

0 SR. BARAT.I Rllllmtu- Apoiado, 
0 S!t. /!, IIE ~1!-::-.noor;,\ Somm;uo-V, Jlx, 

.-::dJO flUO iL gont.o adUJH:t·SO /LO moio t!lll flUO 
vivo, pot• mais OI!1Jll1'1'tulu o teimoso quo 
HOjll. 

Aind:t ha. ]louco:J dias dou-so eonuuigo o 
C:LHO q UO l\lliLhO do IHLl'l'lll'. 

T1'11I.ava-so III[ III !lu uma Jli'II!'OSição vinda 
da Cnmt~1'11 dos JJoputa,Jus, J•olativnmonto tl 
Cllncossão do uma sogunJ:1. t~puca. lio exames 
de Jll'O]laraloi·ios; o, nu, na qualitltllitJ do 
momh1•o tltl CommJssüo tio Instrucção l'u· 
hlicll, doi paroeol' sobi'O o us.<umpto o pudi 
1Jisponsa da tllstl'll•ui•:ii<l Ollliii"Uiso, o quo foi 
conco.litlo poJo Sonatlu o mo ]l!'opai'av:c, lo~:o 
quo n ]ll'OJioslçi'io pussou r.m ~· discuss~o, 

p~ra podir dispensa tio inter:;ticio. Quando 
mo lovantoi, por6m, da minha lmlloil'ít, pa.ra 
fazm· t'L/ pedido. ouvi d~tlli (mostt'lf>ttln) un11L 
voz. 11/lini ll vi IJIIO 01'14 o hunl'ILtlO s.·. An
Looio Azorndo, quo vinha [ll'IIS<III'O"J pedir· 
tlis[lll!lsa •lo intorsticio <l I'ol't•I'ida propo.<i· 
çfiu! 11om I.ive tempo du la/i ai'! 

ll' como di.;se, S1·. PJ•csltlontc' iovnnlam-su 
deus, t.I·cs o quii'I'n Scn:.dores 110 nworno 
tmnpo poJintlo 11 mesma cuu.111. 

·o Sn. llARA1'.1 RlnEmo-At.ú a lei tlu dos
aill'OlJI'ia(;ão tO VH dj~ll:)OSn. do ÍIILOJ'StÍCiJ! 

O Sn. B. ui: lfF:>r,o:>çA Somu~IIo-Vnjll 
V. J•:x., s,., PI•csitlcntc! A til " lei de tles· 
tLJII'up.·i 11;i\o, qt:o 1liz rcspo.to a um dos m:tis 
im[IOI'LIIntcs direitos, o dii·oito tlu Jll'OJI!'in
tlade, •lii'eito tiio mll~isi.raimcnto c/i.<cnLitlll 
por Thiut'R c ont1•u:; u cons;L;.:-r:vlo üll1 torTos 
o:-! p;tizes do munclo, c que dovfJ ser respei· 
tatlo .'em li rnites! 

J:L não se tru.ta. de garantias in1Jidduacs, 
ti'IILil·<O do dil•oito do PI'IIJll'iotl:ulo. 

ES<!I [li'ojccLo pns<.,u atalilllho:\Jamento! 
N':lo coniJtlçO loi ;.tl,!.!'tlmn, rwm nJmiUu 

rtua lmj<~ !Pi quu d1~ o dú·citu a alguom do 
dispnn.~at• nella, OUCLUO, cnncumi~antoJllOnLc, 
tl'ltgu. cvlllsigu nm J.is.pusitivu diZlln~lo : tacs 
o t;~osdisposi~·õo~ podom s~Jr di:o~pt .. n.udas. 

Um11 lei assi!ll concJuitlll pcrdei'iiL u:u dos 
:;ous pl'inr:ipau~ caral}tot•c.~- a. ubriga.tul'i· 
oda,Jo. . 

011 quct•o:nos l'azol' um I'ogimonto, ou não 
f(ltOrotnO:j, 

Si quoi•emos, uito dovmno; d11r absolut:t· 
monto dil·oit·J 110 Senado do t!isponnl' cou~11 
aigUIUl\; si não qUOI'~IUUS,· tii 1! CO\t.~:L p:l.l'íL 
in).,'IOi: vm•, acbo molhot• o so.::uinte: apro· 
,ontlll'oi lllllll omcuda tlizondo qutJ tu> lo; o 1 
dispv;iti \'os regiment;tos poJm·tlO sm• tlis· 
pon;:uios, srmpl'O 'i'IO u ~ena do unten•iol', 

Sim po1•quo si o Sonat!u tom o tlil'oito do 
podil• dispons11 do unm oxigoncia dn. loi,tom 
tamhern do potlir oss:. mosm~ dispensa para 
todas as oxigoneius. 

f; pouso, ont1io, quo totlos dovonios nomear 
uma cou1mis~ão pttl'iL J'azoJ• cs~mlos uspo· 
,•iaos •lu tlirol Lo publitJo constiLuclonal o 
provai' o;t11 tl!n<o : 11 Joi pal'IL HOl' loi não 
t!m•o SOl' uiH•ig:~tut•ia. B este pn.t·ccm• cu 
pe.lii·ia que tilsso t•omotcillo a todos os ju!'is· 
t!Onsullos do JllliiHL, para sn.IJOJ'dtn quo a.tO 
hojo lo '111 andado diva;ran.lo o su~wncantlo 
urna t!onti•iua OI'I'Olloa. 

A minha omcntla é· conwltitlil nos sc
~ninto:-; &ot•mus: « Ao :u•L. 1:.?\l suppl'i· 
lllitnt·~o n.-; pala\'l'as: salL·o di_çJlt'Hsa tlu in· 
ttJI'$ticio », 

A oxigoncilltiiL !ui dovo sol' l'o~poitalh ; o 
Sona•lo 111io pót!u tlispoOSill·a. Dopols, SI'. 
PI•osldnnto, p111:1L quo pc,lo a illusti'O Cou1· 
miss[o do l'olicin quo na rol'orma rogimon· 

ti: 
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tal, dnqui por doanto, ~ó so fa~" a vol.aQno 
por Jous torças, si todos os rlias Jlodomus 
dispons:Lt' intt•!'sticios 'I 

O S~t, Acm:nTo Go~çAT.YBs- E no caso do 
urgoncia 1 

0 Slt, B, DE li!ENDO:\ÇI\ SoDlt!NilO -!Mo 
ó um caso espacial. 

V. Ex não rn 'confundo; dos I.:. YCZ li l.udo, 
fiz uma sabbatina, rnc<l]'{l•·i tudo. 

Q11anrlo hn Ul'gcnciiL, Jlão so ]lcrlc tliS]11lnSn 
do hH.OI'sticio::~, }JUI'que a. ut·genda. pul' ;;i 
mesma. tlisJlOOstl. Isto está no 1\ogimotHo, . 

Podamos hoje pmr.icat• um act.o erra lo-é 
uma tlas contiJI;(oncias human:ts- pollomos 
vottlf \1Jl1tl Jlroposiçfi.o quo não UO\'fl set• 
appt•omda, nm.s no corrOI' do inlot•st.icio po· 
demos estuda!' molho!' a matm·ia, examin:tl·a 
o amanhã alterar intoii'amcnto a no~sa 
opiniiio, ,•otanrto de modo contt•nrio, cm voz 
do Dltlllter o nos'o voto :1nterior, 

O S!l. AT.HEI!TO Go);~ALVJ~s- Mas si ·om 
lo~tll' de roquorer dispensa do intorsticio, o 
Senado J•oquoJ• urgenda? Não d:t n:t me~ma? 

O Sn. B. nr. Mr.Nnollç.l. SonniNuo-Niio, 
sonhar. Quando o Senador J•oquerer m•goncia 
é olu·lgado a docla.mt• an presidente do S"
nado ~ual a m:tte!•ia para que pc<le urgenciu, 
o o Senado tC~m, pot• sua \'ez, o dit·citn de 
declara!' si n materi:1 pertenco ao numot•o 
daquellas quo, não sendo lt·atadas Jmmedia· 
t11mente, se to1•nam nulbs e de nenhum of· 
feito. 

0 Srt, ALlll-:RTO GONÇALVE~-1!tiS vota. 
0 ST\, il, De MENDOI'i\'A SOllRINIID-Sr.Pro· 

sitlonto, o nobre 2' .Sccrotnrio pnrece quo 
quor manter eommi:;o uma sabb:1tina regi· 
mental. 

0 ST\, ALilP.RTO GON(>.\LVES-A disposi<;ão 
que V. Ex. pt•opcro 6 moemt. 

0 Sn. B. DE MENDOr-õ<!A SOJJR!r-õllü-E' que 
eu pm•tonço 110 nu moro daquclles quo on· 
tendem quo ~uom niio pódo obtor u maximo, 
oiJtcm o minimo. V. Ex. HLbo que ou niio 
posso pcdil' u. I'OVOtmção do artigo regi· 
montal. 

Figuramos uma l!ypntl!oso. 
Estamos trnt.:mdo rio uma matol'itl impot'· 

tantis . .;i ma, como ~oj1L :t rofol1ffitL J'nA"imontal, 
Pois b1m, imagino o seu:Luo quo o nout·o 

2" Socr1o&ru•Jo po .o u. pa!rtv1•a c, lovantau· 
dO·SO, l'nqUPl' lll'g'Orldt~ J):LNL a IU1Ü:JJ•j;t, 

Não 6 passivo!, p"t'quo niw so pódo 
tJ'UJlcar, uma porta, absolutaruonto. Ett a 
IJUOl'O tl'U.IICI.l,l1 iJ YOl'dadc•, não 1\ Soto cha.VCS1 

mas aos poucos. 
O Sn. AI,nr.nTo Gor>ÇAI.VES - Eu niio 

soriu. c:tp~z dn roquorot• snmollwnto <'<HIS:I, 
Niio quoru fechar o Son,Hlu iL /:loto clmvo~, 
V, Ex, OOg'íLIIOU·~O. 

0 Sn. R. DI~ Mf.:-IDONÇA SOBRJNTTO -
Quom niio quor tt•ancnl o a sot.e r.hiiVCS sou 
ou ; V. llx. tnnto '!uer quo propoz a nbo· 
li(:no J.;L discus.~ão ar ~~~J 11or al't.~o o propJZ 
os <lous to!'ços. 

Appt•ovnda esta roforma, scohoi·o~ .• cstat·~ 
tt•attcarla esta port11 a sete ch11vos, o só.nm 
Cosamo <III C <iiga:«AbJ'e-to» tal conso~mrá. 
Só mesmo pot· um mlla.gr.J, S1•, Pt·e~identc. 

Senhores. confesso que looho cansado p~r 
dcmni~ a M.r.onçãu do Senado; vou conclutr 
as minhas oiJservaçõc;. 

Não mo trouxa a csl:J. tt•ibuna o menOI' 
lntercs<o pessoal on pllrticnlar, nem preci· 
sava dizol·o: não mo at·rastou a esltl tri· 
buna o mooor despeito a qtmlquor dispo· 
'içilo da r;,forma regimental. O qno mo 
trvnxc a olla, Sr. Prosi~ento, roi o respeito 
qno devo á Constitniçfw, foi o dirofJ,o ql!o 
tonho, 0:1 qualidade do Sonadot•, do poutr 
aos meus collo~as quo não restt•injamos o 
nos<a maod 1to, mais do que isto, SI'. P!'e· 
si<l<~ntu, foi o dever qne tenho do lembrar 
a S. "x., que, si hoje, nós \orlas em umn 
acclamaç"o unanimo, oxtmordinut·ia, que 
cuusn. adHliração ~oral. apoiamos o Go· 
vorno, arnnnltã-quom s~IJe ?-o~sas circum· 
stancias portam mwlar, o nós, de nnanimi· 
dado ~no somo~. podmnos.no; convo~·tol' cm 
minoria rrspoitav,l, mas om minori~ q~o 
não podm•ia dominar o Senado, qur1 nua 
podor1L f:tzor respeitar o seu direito, o ontão, 
~r. Prosid •nte, cltcgado asse dia, ai tio nós, 
ai dos nossos direitos, ai do nosso mandato 
Je Sona<lot' l 

Lembt•om·so os nobros Senadores o vojam 
como vão votttr a. l'elhi'Ill" regimontat pro· 
postn. pela Commissiio do PolicitL.(Jlttito l!cJJJ, 
muito úem; n_orarlú~' tJ compl·ilw.mtado,) 

Ii' lida o posta conjunctamonlo cm dis
cussão a sog<Iinto sub·omonda da CommlssãJ 
de PollciiL: 

A' omendtL ao ILrt. I 04 • 
Excnptuam·so os du ut'g-onci:L parn. i~pro· 

sontaçiio de projectos, indi.,:u;ões o requori
monl.os ou p;u'tl que ontt·om cm discussão, 
quo serão votados por mainríu. 

Sah1 das scssõo;, 6 de outubro do IOO:l.
J, Cata/H/a,-,!, GO>tça/vc.<,- li. CuuliJI!to. 

São lidJLs, apoiadas o postas cunjnncta
montu ern di.:itHJ,.,sii.o, as soguinw;-; 

A's deli!J!!J'í~QÕOS do Semulo 1lo ".!7 do agust,J 
do 1804, lll do ti<'Z"OliJI•u tln IH!I8, 28 do ou· 
tuiH'O o H do dezomiJt•u tio lUO~: 

O til lo so <ii r.: qmüt•u primoit•os olllt!ia"s o 
tros sognudos-di~IL•So-soto ulllcLtes; llcaudo 

,'~. 
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rostabeloeid" a disposiç[., do n.rt. 187 do Rc· Dat•-;o.Jm n suh-tilui~ão do mesmo morlo 
na hypJLhu~e de falta ou i1np~.limenLo tom· 

!003.- ['Ji'Ul'I;J,-b', de .IJe,./onça So/Ji'inho, 
gimonto. 

Senado Federal. ü de outubro de 
F. Glyccrio.-PiJ•cs Pt!l"l't,Í)'a, 

Ao art. 187, nas allm•açües J'eita~ pelo Se· 
nt~do, ncct•csc!mtc-so: 

Pa1•agrapho unico. Pal'a as va~as rl~ pot•
toiros <J ajurlantns do P'!':te.ros ~orno no
meados os eontmuo~ hilb!ltta.lo.;, 

Sala das sessões, G do outubro do !003.
Almeida Ba>'l'cto, 

Ao art. 188. On<lo se diz: o diroctot• o 
officiaes d:t Secretaria - ltcereseonto-~e: o 
os domais cmprcgarlu:J, monos ~s sm•vt~ntcs, 
BOL'ii.O nomeauos, dispOllS<d03 UO sorVJQO O 
domitthlus pelo Senado, em virtude do pt·o· 
posta da Conunissno do Policia. 

Supprima· so a ultima parto. 
Sala das scs;ões, ü do outnbro do !003.

Almcida Ba>'>·cto, 

AccrescGnto·SO ao nrt. 13, n. 1-1: 
« .. , no caso de n:'to lmvor imrnot!iato om 

wtos,-B, de .l!endonça Sobrinho, 

Ao at•t, 120. Supprima.m-so as palavras 
-salvo dispensa de intm·sticio,-B, de .llcn· 
tlonça Soú>·inho. 

Sub-cmcnda 

Noollum Sonadon• podord. fazer Jl:trtc da. 
Comrnissiio de Vorlftcnção do Poderes que 
tivm•do tomar conho:imento o dar Jl:trocur 
sobro a eleição do Estado do sou n~scimonto 
ou do que fvr ropt·osonta.nte.-B. dc Mcn· 
dança Sobl'inlw, 

Accrosconto.so ondo conviot•: 
Art. No caso do vaga nas Commissúos 

Pm•m,tnontos será cham11do Jlill'tl occUJIIIl' o 
Jogar o primeiro immcdiato om votos, na 
ordt'lll !IIL vur.açüo obtith na ololçiiu diL l'O· 
!-lpoctivn. Commissii.o,o m:sim succossiv:Lmonto 
atO o menus votn•lu. Si niw houver immu
dhüos, sot•!l foi to o pruonchimuntu por no
monção du Pt•ositlonto tlo Sonatlo. 

Al!t. Xas JH'Ol'O~n~~õos não puderão i'Ol' 
díLIJOS J)íLl'iL Ol'dOlll 1lu di1L da~ . .;O,"SÜfll'i si não OS 
prnjuetos un fli'opu.sic;ües cujn dJscu~sfto jri 
lwu~·ut• :-:i.tu iniciada. ou. se.ssn.n orJiu:.u·i:L do 
mesmo u.nnu, :L cxcopt;ao d:~quellui •[UC r,i. 
vorern 1)0r objecto o O:ttll'l!ido das t~tl.l'ilmi· 
\~Üos cun!'orirlts nus n11. l, ll, l2, l·i, li, 10, 
~u. ~1. ~7 c :lG rln aJ·~. :li d:t Con•~itniçiiu.
B. <I e .1IMdonça Solwinho, 

Art. Não se achando Jli'Osentos nn 
Casa um ter•;o do Son:tduro;, do pois de ;ciJcr
ta :L tiCssào o du IDICtat.b a J.iscnssão, o 
Oi'Utlor r.cm o dire.to de pedir· au PJ•cstdcnto 
do Sonn.Jo quo lov:.tuto a sessão, ca.so não 
qnoirtL contmu:tr ::;eu tlisenrso DJ mesmo dht 
o o PresidonLo, vorilk:tnt!u quo niíu ha 
Uf[UOIIO llUIUUl'O do ~onat!ot'OS, levnntará 
a sc:hfw. Ucelarando n.tliadu. a. discu.-;sfLw o 
com t~ pa.lavJ·a. }li.LI'lL a.sossio seguinte o ora
dut• quo estiVOL' na ti'Íbuntt,- B, da J!en
do»çu Sobl'inho, 

Ficam rostabolocida< todas as athbuiçücs 
do Pmüdonto du Senado, que ó o Vico-Pro· 
dento da R.,publiea, na t<'lrma do art.3~ d:t 
Cun.;tltuição "' 24 do J'o,·ereiro, o som 
ell'oitu a dcliboraçKo do 2:1 do dewrnbt•o de 
1002.-JJ. de .ll!lndonça Soln·inl1o. 

O Sr. PI'Glili<lente - Achando-se 
adoan tada a hor:t, Oaa adiada a di~cnss:'to o 
com a p:ll:tvr:• o illustro Senador pelo Pa· 
ran1. 

A ordem rlo dia para a sessão soguinto ó : 
Continuação d:t 2• discus.ão das emendas 

o!Tot·ccidas pela Comrnissão do Policia ao 
Regimento Interno do Senado. 

Levanta-se ~ sess'io 1\s :1 horas o 40 minu· 
tos d11 tartlo, 

OQ• SESSÃO Ell 7Illl OUTUill10 DE !903 

P>·esidencia do St .Af/o»sol'enna 

A' moi:1 hor~ do pois do meio-dia n bl'o-so 
a sessão a que concot•J•um os Srs. Sonaduros 
.1. Catunda, Alberto Oonçah·os, Honl'iquo 
Coutinho, Costa Azuvodu, ,Justo Chot•munt, 
jJnnuol B:~mta, Gom,,s do C:.stro, 8ullbrt 
Vioit•a, Bonudictu Luito, Pit•os l'ort•elrn, 
Nogu~[l':t Paranagmt,:-.loguoil•n Acc!uly. Juã.o 
Col'dUI.'O, l'orJ•oii•!t Chuvo<, Almoi<l:~ B1trroto, 
lto~:l o SiiYII, ~lanuol DlliLI'to,B. do Mondonça 
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Sobrinho,Oiympio Campos, Mart.inho Gal'ccz, 
Coelho. o Vampos, Ar'thul' Rio~. Virgilio 
!J"mnz10,1tny l';u•Lollt, Cloto Nuno•. Sírtuoii'IL 
Lima, Mal'trns 'fOl'l'OS, Bamt:t l(iucil'o, Vaz 
do ~fol!o, Feliciano Ponna, AJI'I•cdo Ellis, 
Urbano tlo Oonvda, .ruartnim dn Souí'.a, [to .. 
dl'ignes ,lar,Jim, .Joaquim Mut•l,inho, Motollo, 
A. Azerodo, Vicente ~Iacluulo, Gustavo IH· 
ch:tr·d, l'olrppo Scilmitlt, llo!•oilio Luz, JuHo 
l'ro\:1 o Ramtro I\ o rcollos ( I:J). 
. Doixu.m do compa!'Cco!•, com ea.u.m pa1·ti· 

Clptlt!a, os St•;, PtniJOit•o Machado, Nilo Po· 
~anlm, Cunstan l.i tto Not•y, Jonatltas Pedrosa, 
!'aos tio CI\I'Valho, AIV<Lt'o ~londos .luoó Bor· 
narJo, Pctll'o V olho, Gama o Moi'lo, Alvaro 
~facltut!o, Hot·culano ll~ndoit•a, Sigismundo 
Gooç;LlvtJs, Laut•o Sodr~, 'J'Itomaz l!olllno, 
Bucno llmndiio, Lo11os Charcs io'I'ancisco 
Glycorio o Hi'a1.ilio da Lnz (I~) ' 

E' lida, po~ta cm discus>ão c Hom dcb1tto 
a.pJH'OVtltlu. ;~ act:~ tia. sessão ;~OLf~l·iul', 

O Sr. t" Flert•elnrlo tl:l cunt:L do 
seguinl.o 

Olncio du Minis:.m·io da .lusl.i•)l\ o Ncgucios 
Intodurc:;, du 5 du cur1·onü.1 mez, t1·a.\l:-.tnit· 
tintlo a. mensa.~·em com quo o ~l'. Pro:-~ithmtu 
RepuLiicn I'O~r.Htw tluus d03 nut.og aplws 
dtLresolução íiO Cungt•cssu Nu.t:ional, q 11n :mnc· 
eionou, rcJath·os :t couco.·siio, uo coJ'l'nnt·J 
n.nnu, do um~ segunda. opoca do oxamcs aos 
oJturluntos do propat•ntOI'tos, 

Àruhirc-sc um dos autogmphos o cotu
muni~uo·so 1\ Cnmarn dos lltiJJUt.ados, romot. 
tondo-so·lho o OHLI'O, · 

Ou!I'O do mesmo Ministm·io o data, tt·ans· 
mittinrlo 11 ntor!sagciU com que o Sr. l'ro
sitlento tltl llopuLiiorl, 1\ccusando rowhi1\;1 a 
mcnsngom do .:Sonado, tlo H do setow1J1·o 
ultimo, Jll'csta as in1\H'J\\açõos nr,lla solicit:t· 
das t·ci:LLivamouto ú. pro]lo .. kflo da. C<Llltara 
dos IJoputadus r1uo rcstaboiUt·O, no Jllust·u 
Nacioual, o Jogai' do níL&III'aibl,n-ajuduuto 
da socQÜ.o do zuulogin .-A f[U!!Ill foz iL ro
fJUisivão, devolrondo doJtOia ;L ~oerotat·ia du 
Soundo. 

Outr•o rlo mosmo Minisl.nriu, do fi do coi'· 
l'OIIlC mor., t.·auswit.r.iudo a wnu:wgow euw 
que o Sl', Pro1li .r.nw tltt lti!pu/Jiica ~ujuila, 
do accot•t!o com o :u·t .. JH, 11, 1~, da Cons~i· 
lulçiio, 1l ILJlJlt'OI'Il~iio do Senntlo, n no· 
moaçf.o q uo lilz, JlOt' deo~oto do ii dos to 
moz, do bacltarol Podt•u Antonio do Olivoir:t 
Rtlwit·o Jllll'l!. o lo~ar t!o Minl.sl;l'O t!o ~u· 
]Jromo Tribunall•'otlomi.-A' Commis~ão do 
JnsliCIL o LngisltLçii.o, 

O Sa•. ~~~ Scc••cttu•io lU os se
guinte.) 

PA ltiWI-:RI~S 

N. 107- 10~~ 

A' Commissão do Finaur;:ts liJi presento a 
proposit;ão u. 5•1, do 1001, da Camrlra dos 
Ocpntado.s, quo nutOI'i7.a u Poder Executivo 
IIILiJt'il' 110 Ministcl'io da l'azenda o Ci'Odito 
extt'ttot•dlnm·io do lO l:5•J:?.;;i8:! pttra occorror 
ao IJag:Ltnonto da~ gl'lttiflcaçüos do vidas fiOS 
empregados de di versas aiJ'and!'gns da no
pnltJictt, incnmltirlos do .sorviço do o.;l.atlstica 
c r•cvisão do rlcspacllo.; cm 18:17 o 1A08. 

O cro:!il.o foi oolicitarlo pelo St•, Pt·c.sidento 
ria Republica cm ~8 do In:.io 1lo 1001, allo
gaudo S, Ex. 11110 o art. 42 Ja loi n. ·1?8, 
do 10 do drzomhro do 1800, rlctorminon ~no 
o scrvi~o r!tJ cs1.ar.i;1.icn o J•ovisilo rio dosp~
cltos nas nlfaurlrgas fosso lbitJ, 1ilt•a d:ts 
hora; tio oxpntlicnr.o, ]li' lo; r·cspoctiros om
PI'!1garlos, mr.;Jianto a. I'Omnncwa(,•~o do 80 
l't'is poi' rlospaclto apurado o a rio 10 "/, 
:mitre :u: tll ffoJ'nnças vc:wi tlcwlits p:n•a. monos 
ll:t /Ll'I'OCilll:iÇfi.O dnH li'lXi~S do."l tk:~paehoR l'O• 
vk.rs, IJiLJ'a o rJuO ns oncont.J·:~sso. 

D:1s inf'ut•rmu;üt•S Jll'nHtad:u·1 :ttJ 'rlwso\IJ'O 
l"cdr.J•:d pc.•ln:-l ropa.t•tir:õc.~ tlscao~ nvs E:i .. 
tru/u.'l, aeeJ'f!HetliJtiL S. E....:., VCI'ltiC<H•o o/oval'· 
so :1 10·1:54~:!;583" impot·l,atlt:i:t d11~ gmtifi· 
ci\t;Õc:\ tlc\'itl:lt\ pot• aqu..:l!c soi'Viçu no.':i aun1..1S 
rio IA07 n 18D~. 

A Cummissfiu de FinnnQ:L~. por0111, rcqui· 
sitou rltl GOI'et·nn a computcnto rlonlooslra
Qno o por olla vorillcon quo 11S a!fantlogas do 
.\nwznna~, Mur•;J.nllão, l1ianhy, Pol'nambw~u, 
Alagoas,Hin Gmndo do Nurto,Sct·gipo o Santa. 
Catb;~riua não ll{;III'ILIJt,pm•ltUo o:-;t·o~pccr.ivos 
mnpt•o;tarlos nilo so occuparam du SOI'\'iço; 
11 úo E:spil'ito Santo, (Jtll'f(IIO fvi ollu f,•il.o Jen· 
tt'O ,las 1\ot'<Ls Jo exp:,diente o 11 do Goi'Utnut\, 
pui'fJIIO a I'ospucliv:t lloi~gacht Fiscal ainrla 
não pruit"u os osclaroeiml!ntvs que llto li:J· 
t•am exigidos a rospoiCJ do as.•umptu. !Is 
gt'ILtifiea~·ões duviJas ao~:i ompt·l.'gados ela~ 
nl!itndogas du Pal'ti, CeaJ•tl, Parahy~a, Bahi;t, 
Macaht~, IUo elo Janeiro, S tn&.·,s, Pal'nnngwl, 
Put•to ,~\}CgJ'O, itto GJ'itlldo d.J Sul o Ut•u· 
gu:1yan~ IIIOnlam, dt•rnnto o anuo rln 1807, 
t1m :t::·l~8$oG5 o rlm•anto u IIUI!o sogninto 
om fi:Str,$lHO, do undu >O conclno ttno o 
Cl'o.:dltu JWt!Ci:-10 deve ~CI' de •10::!·14$5·1:""} 1J nã.o 
1!C 10·1:rA::~.5B3, CUIDO CS\tt llí\ Pl'uposiç\i.o di\, 
Catnll.l'll tlv• Ooput:ulos. 

A' vbt~ dn uxpostot 11 Cvmml<são dtJ Fi· 
nan\·as ~tio JIILI'rwcr r1uo o Sonar! o npprovo 
aquolla pi'ojlusir;ão cuma srgt1into omon!lrl: 

Oll!lo HO lti: l01:5·12$5H3, !liga·so: -
j10:;24·1$515. 

,, ,, 
.t~ ,, 
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------------------------------------------
Si o Som>do untondor appl'llV:tl' :1 propo· 

siçiLO com :t emenda ll:~ C11mmissiTo 0::1 ct·c
ditos por ollo :wtorizadoJ no col'l'Onto anno 
}JaS.i:u·ão :~ snr: 

PnpC!I Onrn 

36 1\xtraor· 
clinarios .. t1 • .:28fJ:2DfJ$õtiO S:;OO.~llúli 

15 Sup pio· 
mcn tare::: 4,83il:!l:13$·1lll) •10:000$000 

·i E~fpdno~ ~110: UIJO.~IIUIJ I • '!I lO: 000.~1 JUO 
-------- ----·----

·,chi .. 13. :J·~r;: ~J33$C):~{J J ,:!::,:::4110.~00 

Sala das Collllllissües, li do uutuiii'O tln 100:1• 
"":'""}1'11/ieiann Pemitl, Pi•usidOJJt.o.- Jus/o Chm·· 
?JHml,t•nJ;LLOI'.- ,)'igi~mtoldo f:o11çnlve.~.-J, 
.Joaquim dt! Sou.;n,- .·\l!JIII'IJ ]1/m:hado,- /Je
nedidtl I.eilv. 

seguinto, ahril• uma cxcopçiio o. favor das rc· 
quarentes, cstabelcconclo um precedente quo 
1rla nggravnl' os rufres do Thesouro, já 
muitos onm•aclos, Niio sol'io. rnsoavele equi· 
tutivo conceder a pcn~io requerida, quo.odo 
tem sltlo nc~ad:L o. out1•as pesso!ls nas mcs
mn~ condições. 

A pruvidr.nci~ lo~i;!Mivn. ostabclocon o 
meio soldo o o moutepio pal'D. acautelar o 
J'ntnro rins 1\unilias dos militares. 

A' visl.a do exposto, <l n Commissiio do 
Fin:,tnps riu [J:LI'"""'' 'I"" suja rejoit11d11 IL'lUOl· 
la Jli'<JpJsi,;ão d:t Camara dos IJopotados. 

S:da das Commis.;ürs, li de outubro de 
Jrl0:1- Jicficiww }JC/IUa. prcsidonte,-Justo 
Chel'nWilt, J•ela.tur .-Si!JiMJIIIHda Uonralves.
.1 . .foaq11im tlc Sou.:a,-AlvoJ'O Macltatlo.
flrmed(cto LcitJ. 

PHOPO~Ir;ÃO IJA. CA~IAltA nos !JEPUTAI"IOS N, ;).J, PROI'OSII,~ÃO IJA CA!IlAil.i\ llúS nKPCTAllOS N. 1.29, 
Ill~ HJQ:{, A QUI·: !'\!~ J:t·:Ftmll: 11 PAitl·:tJim 11~; HJ11;l, A. QIJI~ :-iE lli+:FimF. O l'AH.ECF.R 
RUPRA, SUI'llA, 

O Congr•o:·:~:w Nacion:~l l'f'Sol\'P: 

AJ•t,igo unico. Fica. o Pud1w E~r.culi\'.J :~u~ 
Lorii'::tdo ~~ :t.lJt'iJ' ao 1Iiuist.m•iu da Fazu11da o 
C!'llliit.u nxt.raot•,Jin:tt•io dn IU·1:5128G~:~, p ·.l':l 
p;t.g-auwnto da.::~ grat.ifiCiLÇ!ÕO::! dovi1bs :w~ em· 
lJJ',Jg:ulos d:ts aiJ'a.ndo;.ra~ d:t ltnpttlllic;l, que 
!lOS anno:; do lHOi O lKDd fiZi!l',LIII O SOI'ViQO 
do o~t;Lti:-itic·t o royis:i.o dos dosp:wltJ.'l, do 
conlill'fnid:ulu com o :ll·t. ·12 da. !ui n. 428, 
do lil do dor.ombJ•o do ISDG, I'Hznnrlu as nacos· 
sarias opct'íL\!ÕOs o rcvog:t1las a.'i disJlosiç.üos 
om conlral'io. 

Camal'a dos Deputados, [.J rio ontubJ•o de 
1901.- Cm·los l'"" de <lft:i!o, Prcsi.leu:u.
Um·/a.; A11guslo \ralen/tt dtJ .. Yuoac.~1 1 11 Socro .. 
tnrlo.- ,tnuulo Jo .. uJ da Sihm Nctu, 211 Scct'll· 
tal'iu. 

N. !08 - lllO:l 

A' Commissilo do Finaoç~s foi pre.;ento a 
proposkiio n. 1~9. do 1002, d,, Cnmara dos 
DopnLados, quo autor;za o Governo a conce· 
rtol' o. DD, ll"l'loncia Arlelni•Jo Guillour[ o 
.Josophinn Con.;taoço. Guillobol, filhas do Jhl· 
Jooido coronel reformurlo do corpo rlo engo. 
nheil•os,.Joaquim Candido Guilloucl, o. pon~:lo 
de I :200$ aunuaes, t•opai'Cirlnultlnto, 

O l'oquoJ•imonlo, qno motivou a proposição, 
npru;outado em ~otemuro do leO.J nllo;;:t o~ 
hnns serviços 11reotados li Palria por R<JUcllo 
oJllcialuas diVCI's:ts commissõcs llo que l'ol'IL 
Incumbido pelo Uovomo o a pabrll'~n honradJL 
d:ts poticlnnal'ias. 

A Commi;s,lo de Finanças não tom sido 
f,tVOl'uvol o. dlvm•sas potir,üos idcntlcns quo 
lhe tom sido o.pro1eut1tdns; Ui\o pOdo, por con· 

O Congl'l~:-õ.~u Nacional rc . .;o!V(I : 

Art.ign uni1~o. Fica. o Governo autorizado 
a c .. non.Jm· a llll, Hm•l.nncia Atlo!aidc Guil· 
!ui!,, ",loJ.IIljlhin:t Const:tlll,lll nuillobol, filhas 
il'~itim:•< 110 JiL!lecitltJ COI'OnCI I'CfOl'll!O.dO do 
cu!'pn de ongnnhuiJ'I.H .luilljUim Candido Guil· 
iuiJol, a ponsà11 do I :20{1$ annuaos, reparti· 
clamonto ; o revogadas a .. -; Uispo.siç·ões cm 
contr;~l'iu. 

Camura <los Deputado.<, 10 de do dezembro 
de 1!102.-Cw·/os V a;"' .llc/lo, Pl'r.:slt!onto.
Cw·/os .,·\IUJII.'i/o Val~JHltJ de .:.Yovaes, I 0 SCCl'O· 
tal'io.-i\iJ[Jt!/a .fosJ de1 Silva Neto, 2° sacro· 
briu. 

N. 100-1003 

A proposir,ITo n. 124, de 1003, da Camara 
<los Deputados, :wtol'i1.ll o Prositlonte d~ 
!lo publica n abrir ao ~!inistr.l'lo da Justiça o 
No~oeios interiores o cJ•edilo cxtraordinario 
do 100:000$, para nttcndcr ao pagamento do 
dospezas ololtoraes roaliz:ulas do nccordo 
cum o art. 04 d:t lei n. :l5, de 2G do j:l· 
nciro do 1802, nus :umos do 1002 o unto· 
riot'os. 

O CI'OJito foi pedido por mensagem do 
15 do junho do col'rcntc nnno, caicad:t sobro 
oxposiçito l~l&:t IJ:L mesma data pelo Ministro 
d:L .Justir,~L o Xcgocios lntcrlol'OS. 

1\' nos seguintes tormo> a roforida oxpo
siçilo: 

«Sr. Pt•osidcnto da Republica- Em 10 dQ 
maio do anno passudo fui dirigida ao Con· 
gt•usso Nacional uma mensagem solicitando 
o credito especinl do IOU:OOO$, para oll'e· 

,•.' 
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ctunr o !Jng:uuonto das do<poza, olcito!':~os acoo:·do com o a:·t. n{ diL loí n. ::5, elo 2G de 
roalizadns tJIII ('XHI'Cleios ttn1.B •ioJ'OS n dtJS .Jauolru dl! 180.:, nu . .; :uwus du l.ill~ o anta· 
<llltl :su J•ouliza.s:scm a&ó o tlin du cxoi'U1Cio t.lu 
JOOt. 

J•joi'OS. 
A1·r.. 2. 11 nuvo;;itlll·~C! ns di~pusiçõos orn 

Cull t!'iLI'iU, 

Callntl'" dos Dcpntat!os, 1·1 rio sotomuJ'O tlo 
I!J03- P. c/11 Pwila 0, Vuiillt!!'l7tJ.~, p!'O.·dtlonw. 
-,llrm rwl de Alrm c , 1' Gu.imco·ac .. :,l u soe t'tJ LnJ•io. 
-Tho11t<rz l'mHJIW Pio!o Accioly ~~~ ~;ecuLrriu. 

:S. 200 -1003 

N:t Camam Uv.s Doputadus 10i o I'cspi'Ctivu 
prujecLu ap1u·uvado, t!Oll,,o J•omott.idu au Se· 
nado i a}Ji, onwandu em ,2:• di::icus:~fLD, l!OIIl 
p:u•tJcor conLl'U.t'.o da Cummis~rto do Vin;lll· 
çn.s, u lU'Gigo urdeo d:L }lt'oposkiT.-' !l:t C:L· 
ma.t•:L dus !Jopu r.adus, n. 1·1·1, tio I DO:t, autu
rízaodo o Pudol' ExucJ!r.iro n nlJl'il' ao ~Jinis
t:JJ'io da ,fUiil.iQa o Nogueiu.:i lnttwioJ'U.i o 
croJir.o do IUU:UUU$ pal"iL aquolb; dc,pozns, 
fui ollo rejeitado. A p:•oposiçlio, n. 1:38, do 1903, da Cnnutm 

Entrotaoto, sondo ellas autorizadas pelo dos llopul:tdo;, uutortz:t o i'I·esidoutc ,ta 
art. 6<1 dt~ lei n. :JS, de ~a du janeiro do Ropuhl'"" a cuncedu!' ao modico do Huspi:.ul 
1802, o ni\o ost;tndo o Govot·rw !labilitndo com tio S. Seha;tiiio Dr· • .Jo;ú Lopo; d•• Silva Ju· 
dotação ol'çu.montal'm paJ•u. sa.r.i:s(lzel a.~. nim• um auno Uo licouvt~, cum uL'donmlo, ptu·a 
cumpr•e .. mo luvar n.u Yossu cunlwcimonto es~a trMU.l' do :·ma. ~muJ.e. · 
situação excepcional, solicitando a vuss·.• U esr.arlo de suuue do puticionario, so· 
a1stonção pu.1'1~ a. cunvonlencia Uo l'tlitot•ILI' guntlo tt affit•maçãu do lllodü:o dü•cctol' do 
,iunto ao Congresso N•ciom~l o pcdulo de h.~bi· hospii.al om q110 ollo lo~·aballt:l, tl muito 
Jit.ar o Guvol'no como c:·cllitu neccs:;tu•jo para g1· .re, npJ•osonLt~ntlo sympcumw·:l mol'bitlus 
tacs vugamcntos. p<tl'JL o lado Jo uppnl'clho do locomoção Q 

Submctto, !'Ois, o assumpto ;l vossa ap1·o n' 'ystomn nervoso, contt•al o peJ•iphol'ico, 
ciaçüo, allm do quo vos dignds l'Osolvor cu mo quo o impcdom absolutamente do exurcol' as 
julgardes acot·&udo. l'lfnc(·õos du seu cal'go, julgando o mesmo 

Rio do Januiro, 15 do junho do 1903,- d~t·uctot• t~uo ollo c~ruce .• pelo menos, do li· 
Dr J. J, Scaln·a » .c•nç:t polo tempo !Ofor1do para o sou tra-

' ' Lamento. 
A Commis·iio de Fimtnças pons:t que a 

proposiçiw ptltlo sOl' appl'ovada. 
Assim rosolvundo, o Senado tor;\ :luLori· 

zado na actual sessão logislativa,os seguintes 
credüos: · 

37 Extraorúi
n:.tl'ios •••• 

15 S upp lo
montat•os .• 

4 Espociaos .. 

Pallol Ouro 

8.389:209$560 8:•100$000 

4. 836: G33$·lü0 15:000$000 
~OO:OUU~UUO 1.200:00U~OUU 

------- ------
Total •.• , 13.4~5:933$020 1.253:400,.;000 . 

Sala das Commissõcs,O de outubro do 1003, 
-Feliciano Penna, prosidonto.-Sigismundo 
Gonçalves, rola to r.-Viccnle .Vachado,-11e· 
nedicto Lcite.-A/.vm·o Jllac/wdo.-J, Cher· 

A Commissão do Finanças 11ão impugna :1 
proposi(<âO. 

Sala dns Commlssõos, O do outub1•o rlo 
1903, - Feliciano l'anna, prcsidontu. - Si· 
aismundo Gonçalva,,, rolulor .. - Bonctlicto 
Leite. -Aiva,·o Machado,- Justo Ultcrmont. 
- J. Joaq11im tla So11;a, 

Pl\OPOS!QÃO DA CA~!ARA DOS DEPUTADOS N: 438, 
JJE IU03, A QUE SE REF~R~ O PARECER 
SUPRA . 

O Coogrosso Nacional resolvo : 
Artigo unico. Fica o Presldontc da Repu· 

blica autet•izado 11 conc•dct' ao medico .. do 
Huspltnl de S. Scbastiiio D1•. José Lope3 da 
Sllva.Junior .um nono de Jicença •.. com.urdo· 
nado, para tratamonlo de sua saudo, ·.onde ntollt.-J, Joaguim de Soa~a. . lho convie~:; revogadas .as .. disposioõllB om 

' contrll,l'io.: . . . ",, . :·.,. .. . . 
PI\OPOS!QÃO DA CAli!ARADOS D&l'UTA.DOSN, 121, Cam"rll dos Deput•dos, 2! ·de •SO.te' mbl'O 

DB lUQJ, A QUU SE Rl!PEI\111 O PARECER " • 
SUPRA, · de 19 13,. .;... F, de Paula O,. Guimartl'u.l, prosi· 

O Congresso Nacional resolvo ; . , 
Al't. I ,• Fica o Pl·osiúonto da Ropublic~ 

autorizado " abrh• ao . Minbtorlo da J.ustica 
o Negocias lntorlorus o crodlto' extrliurdi· 
nario do lOO:UOtJ$ )JUra ilttonúo!' uo paga, 
monto do dcspozus ololtoraos rcaUzllilill de 

' 

.d~ote; -.:Manuel ·de Alencar Guimm•,ros, 
I • ~OCI'ota.rlo. -: T/1onw.: Pompeu. Pinlo · 
Accooly; 2' secretario,· · · · · '· · 
I ' i , " '; , t~ ,! •r • '·I ' 

. N, 201 -:- 1903 · 
.·:·_.. ,, .. ::: '·'~···· :. ·. ' . 

'i ~ãQ:~â':tOilo'JÍOptô'' proco~eutes' ns r'azõe~ 
do GDio' doPre?elto do· Dlstrlcto'·Fedel'ai4 

.. 

l 
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resolução <lo Conselho Municipal <lo li <le 
novembro do 1001, l'esolução quo abre portas 
as mais clamorosas injustiças o perturba e 
amesrjuinha o ensino normal desta cidade. 
A Commlss[o do .Justiça o L~gislaçiio en· 
tendo quo o veto devo sor approvado. 

Sala das Commissõos, a de outubro do 1003. 
- J. L, Coel/10 e Campos, - 1'/wma; Dei· 
flno. ~A. P. No!JIIeira Accioly,- Mw·tinlto 
Uaree;. -.r . .11. Mele/lo, 

HE!!OI.U!}ÃO DO OOXt!E:J.IIO )JUi\JCIPAI. A "'ug 
SI' R"FJmE O PARECER SUI'Jt;\ 

O Conselho Municipal !'esolve : 
At•t. 1.' Fioa o Pro foi to nutot•iznuo a pet·· 

mittir que os nlumnos da Escola Normal, 
adjunios etroctlvos quo toom mais do cinco 
aunostlo sorvlço,bom como as p•·ofessoras sub· 
voncionadas o subsidiadas, terminem sena es· 
tudos de accordo com o regulamento do 
1881, sem pl'6juizo do pr111.0 concedido pelo 
docroto n. 814, do 30 d~ abril de !901, sondo 
que sô uent1•0 dello serão feitos OX<tmcs pelo 
regulamento do 1~81. 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Sala das seosões, I! de novembro de 1001. 
- José Joaquim ria Cosia Perei>·a 111-aga, p1·e· 
sJdence.- Rorl>·irJues Al•es, i' aecrccarlo.
Ataliba Reis, 2' secretario. 

RA1.ÕI~S DO YETO 

Sra. Senadores - O projocto de lei que 
ora lenho a honra do sujeitar ao esclarocid" 
juizo dessa douta corporação, escahelece uma 
excepção aberraliva dos prinatpios funda. 
mentaoa da org•oizaçiio do ensmo normal 
e ·nliu susceptlvol d·• caber nos mnldes do 
lei alguma de instrucção, quer federal, quer 
munlolpal •. '. , · 

E' frequente consentir-se quo os alumnos 
quo oomoçal·am seus oxamos por um co1•to l'n· 
guiamento, po1• e!Jcs os concluam, Cumpre 
notar que, tl'nlllndu-so rla Escola Normal, 
isso mesmo P•'•do oão sm· justo. Tem essa 
escola, sout•otudo, pot• fim JH'cparar pro· 
fesso1•os para • .trlg•rom as cscolllS munlci
paes, o, dosrlo quo uostas se lntrodu~a o en· 
slno do qua!que1• nova disciplina, não se 
comp1•ohnndo que us poderes municlpacs con
tinuem a cunsidora1• lmli!Jitndo quom, cm 
parto alguma, dou mostr.IS do to r osturlnrlo 
essa nov11 di>ciplina. 

Possuir o Distrlcto uma osoola ospoclal· 
monto dostinnda a habllittu• ompl•cgad0.~ parrt 
uma do terminada funcção c não o titzor siniio 
incomplclamento, apezc1r do p:1gar docentes 
pat'a o;se llm, ~ O'lldcotemcnlo pouco l'IL· 

Bdnaao Y, 11 

zoa vol. Assim, a propria concessão do con· 
tinuarem os estudos velo regulamento de 
18~1, dada muitas vezes, aos que por ello 
comoç•1ram sous nstudos, ha, poJo menos, 
qualo•·;e annos, .i~ ~. sinão um abuso, pelo 
monos uma iojustinca\·ol tolorancia. 

Mas o quo eonccrlo o actual projecto ainda 
é mais est1•anbo, pois permitia que certas 
pllSsoas comecem agora, I•! nonos depois do 
tot• sido suspenso um determinado regula· 
mr.nto, a fazer por este os seus estudos na 
Escola Normal. 

Si o p1•ojocto concedo quo os alumnos da 
Escola Normal, adjuntos otrectivos o as pro· 
fr.ssoras subsidiadas c subvencionadas «ter· 
minem os seus estudos do necordo com o re
gulamento tio I88i», uiio ú porque os tenham 
come(•ndo do accordo com osso l'Ogulamento 
os mencion1dos ad,iuotos c professoras. Os 
que começaram pur elle já po1• loi especial 
t·em es;o direir.o. Os que qnorem agora o 
favor começ:u•arn pelo l'oguJamento do 1808; 
mas, om moia do re&pocti v o curso, podem 
quo se rosuscito um ro;,ruhmeoto já abolido, 
e depois do qual, nosso mtormc Uo, temes
tado om vigol' o execução quatro diversos o 
succossivos l'egularne'ctos. 

Pc ·ante o Cunsolho Municipal foi allegado 
quo :t concessão tratava apenas do p••otosso
l'as subvencionadas c do adjuntos olfectivos. 

Cumpro, Jlorúm, o,clarocor quo, não sendo 
oxigitlo quo pi·ofossores sullvoncionados sai· 
bam mais quo o nccc;sni'io para dar as pl'Í· 
meil•as noçõos a ulumnos analpbabotos, apo• 
oas rogum classes olomontares, não ostaodo, 
porcanto, do motlo a!gum, a•.o uivo! das esco
las publicas do districto, ondo ha qu~tro 
clusscs e o ensino pl'imario a completo. 

Quanto nos udjuocos ctrcctivos não diplo· 
mados, são ollcs designados para sm•vir uni· 
camento nas classe~ em que se mostram ha-
b.Jitados. · 

O facto do ser adjunto ofloctivo niio ú, 
graças aos processos irregulares soguidos 
pur,t e ,rtas nomeações, uma prcsumpçiío do 
srtllor. 

Para continual•om ua sit.uação om quo 
ostiw, não Jll'Oclsam oxamn algum; mas no 
dia om qno estivassem munidos do diploma, 
poderlaru naturalnvnto protonder regalias 
iguacs as tla~ escolas publicas, o que impor· 
taJ•ia uma ag~;ravaçiio do d~spoza. 

A injustiça rl porrlm ainda mais clamorosa, 
pois os ostudan tos do curso actual ostã.o obri· 
gatlos a Jilzor quatro annos <lo cnrso o 11 
p1•esta1' 31 exames, quando o prog1•amma do 
18RI comporta apennsnovo exames. 

Pol' lil<lo n. lado, com os mosmos tliroi los,. 
alumnos do um o out1•o, não ptltlo sm• :l<'coi
tavel, m•>rmonto quando alguns dos que sú 
desejam li1zer ossos nol'o exames começaram 
os sons estudos depois dos outros, o VCCill 
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n.gor:t sul'prollondot' ~~ os to.-; om moio fie os· 
tudos, sujoil.andu so só monto n uma quart:1 
parto ilus oxamcs o llcan<lo com cl iroit.us por· 
J\Jitt1mcnto i~IHUS :1os do rogulamcnto nctu11l. 
N1t0 torilo ch1do provas do coultcccr as nuçõos 
indispensavois do Hlsto!'Í:I da Amcrica, as 
noçüos niio monos inclisponsa l'ois elo pliy.<ica, Continuam em 2" discussiTo ns omondns 
chimica o h isto !'ia nntnl'al, no~ücs o~igidas oJI'óreci<las pela Comml<siio do Polich1 no sou 
om todas as escolas P<'im:n·ias: il·üo, om p~recer n. 182, elo JOO:J, ao Jiogimonto ln· 
summa, oosinm.' o quo uiio sauou1, protuJ•indO' terno, conjunct.nmonto com :1s oll'orocidns 
o dil•oito dos que dornm JII'O\'asclo SIIUO!'. pordii'CI'dOi Srs. Senadora . .;, 

São estas as pon<l~raçüo~ !)li O. tonl~o a hOill'~ SilO Jiilas, ~po\:11Ius 0 posta conjundamcnte 
do snbmottol' 11 sab1a !luo,;ao do Senado Fo· om Jiscusoão ai so"ulntos 
doral. o 

Rio elo .Junoiro, J-1 elo novombro elo 1901.
Joaqllim Xat'itn• da .Silt•,•im .lu11iur. 

A imprimit· pal'i~ cntl·a.t• na ul'tltml dos j,t·~~· 
bailios. 

N. ~~~- IUO:l 

Rvdllt.'çtrn /i1111/. dn Ctttt.Jmlrr d,fJ ,)',~ltlltlo li JII'O· 
fiOSiçtla drt U11nu!l'll diJ:i l.h:pll/mlo.~· 11. 117, 
dr; 1003, yuo rl/llnl'i:w 11 Pi'V.~iddultJ da Repn· 
h/ir~lt lf I'I'Ctll' t: l't!UIIhW, SCI/1. Ollti$J!I!I'lt OS 

I'O('rv.~ 'JIIIblir'os, 1111111 mi11'11 bt•Jwfictmk 1111 
IJI'i!JfiCltt pll!ici(ll desla Uojlitnl . 

Ao a\'1., 2', accl'oscontc·so no fim llU souc< 
1lns serüo os mesmos da existontu no corpo 
do Lombeiras dosta Cnpit:1!. » 

Sala dns Commissücs, O do outubt•o 110 10113. 
-Uama e )Jc:llu.-U. lUcluml.-Mclelto. 

N. 203-IDo:: 

Rcrhtcç,To /lYIIIl· do pl'ojcclo do St.Jill/llo n. 28, 
de 1003, ytw t~uloJ'i;;a 11 JII'Ol'O(JfiÇI7o, t'O!II o 
1'aspcetivo Ol'lienlUlo' e pelo Jll'n:u da li'CS wc· 
.:es, da licença em c11)o fJII:o se 1Wha o 1J1•, 
Lui.: Crttls, rlü·ectm· dn OfJSC/'~IItorio Ast1·n· 
110mico do' RiO de Jcmeil'o c lento da Nscnla 
Mitilar do 1Jr11zil · 

o Congresso Naoionall'õSolvo: 
Al'ligo unlco. Fica o Podur gxocltiivo au· 

'tol'i?.aclo. a [ll'oroglll', com o t'ospocliYo ordu
nndo, o [lolu [lrazo do tJ•us mozos, 11 llconça 
cm cujo gozo so aci111 u l!t·. L11iz Cruls, 
clii'OOLOI' ilo O.Lservatorio Astronomico elo 
Hio elo Janeiro o lonto 1111 Escola Mililtll' do 
Jlr:Jzi!; rovog:1das :ls disposições om cou
tl'rt.J'io. 

Saladas·Commlssüos, O elo oul.uuro do 1003. 
-U, Richard.-.llclc/lo. 

Ficam sobt•o a ru·ol~ pal':l HOL'om <llscutidos 
na sessão sogulnto, olll[l<li.~ clu 1111hllr:111os no 
Drm·iu do Crmg1·es~o, 

Aem·esccnl.cm-~o onolo convim•: 
Art. EntoncloNo;ha po1· diploma a "ópia 

d:1 acla gorai ela ap111'ação cl:1 oloiçiiu- tm· 
prcss;~ Otl ruaUII~criJittt-assi~nntla pcln JlltLin· 
ria 1la juuta n]lUI'adOI':I, cnmpos&a do l'rosi· 
deu to do Governo Municipal, dos ciucu mom· 
urus 1nu.is voi.:Jdos tlo mosmo guv<l'no u elos 
cinco illllllOllii~1.oS nu JllOilutJ \'Utado (lei O. ::J:J, 
de 2ll 1io j~nciro do ISO~, art. 41). 

Art, No começo da nov:1 loglslatura, 
quuiJIIO se tl'nlur da verillcuçi\o du podoro.; e 
r·econhecimcnto do.< novos SenodO!'OS eleitos 
om yit·r.mlo dn 1'onovaçilo do torco, o estudo 
o oxun10 <lns oloiçücs seril feito ·a!l.ornud~
monto; elo Estuclo a Esl.uclo, polu Commissilo 
do Constituição l'ollores o Dlplomaci•l, o ]lei:! 
tlc Jnsti~u. o Legislação, quo :)(H'tL consi1!Crad:~ 
bmbem Commi<~ão do Pudores nu prlmeiru 
anno de nova logislar,:1o, cabendo :\ Mesa do 
Souaelo l'nzor a di;I,J•ibuiçüo do1 respectivos 
papeis, 

Art. Annnllado sob qual<tiWr fundt!lllonto 
nm diplom<l oxpcdido polt! junta apum
dora nos termos do ar\, 4•1 o seus par:lgra
pho> do lei n. 35,do 2G do junoiro elo !S02,on 
do outra Iol quo rovogno est.11, a Mosa do 
Sonndo communknl':l ao Gui'OI'no elo listado 
ou ao Pr•csidonto da Itopnblicn, no· Districto 
r'odoral, a annallução elo !\lploma ]llll'il que 
maneio proccdet' immoclint,lmunto :i. nova 
oloiçiío. ( Loi n, 35, elo 2ü elo janeiro do lXG~, 
ar&. 46), 

sala d11s sossüos, 7 <lo outuu.·o do tooa.
JJ, dv Jkdvnçu SofJI'inlw. 

Ao tll'l, !5 § 2" - Snppt•ima·so,-J. Ca· 
tund11, 

Ao ar\. 127-1\m voz elo-o prushlontu · 
consultrl!'il o Sonado otc.-digii'Sc-o pro
jucto tlc:Jr:l sobro ~ lllOSII pnm ontmr oppo1·· 
tnnu.mon·to om s~~ discugsii.o.-J, OatumLa, 

'' '. 
Ac~.rc;conte-so, oudo convim•: 
Al't •. , ·Qimnclo uma elelo;ão f'or conte!· 

t•ul3 poranto ·u~ Commls.lües ~o l'oclct•e;, o 
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Sona<lo depois do pulllic:LIIo o distribui<lo o 
pitrcco~ respectivo, rennil··so-á cm com· 
mis::~ii.o "OI'al pu.1•a rr.mnit• os interessados o 
CitOdldatu diplomado o os Cilntlidut.os contus· 
tnntcs-quo ocrãu admitl.ltlos no rocln<.o dus 
sessões para defontl.m· sons dit·citos.-B. de 
.1/a/lflonçtt Sofwin /w. -U, llm·nt tf JWJt!iro.
.lfeld/o. 

O St•. Bat•·•~ln Hiheit·o- Sr. 
Pl'csidnntc, o projocto om cliscussão tom sido 
la.rgitmonto dolmtido pelo noba·n Smmdor 
polo Estado Uo Alag.oas,o, t"JinLLIIIlO iL palu.vra, 
mo Jlt'oponho· u thzot• apenas IJrevos consi· 
dm·a~·õc.'l ~olwo ,PuntoH IJIIO c ... wapn.t·am ao 
i!JIISLI'O omdur IJIIII lllll JII'CCiJIICII. 

Di!·ci muito l'ouc,, tanto qu~Lnl.o l>:<slo 
pat•a justificai· as tros cmOJJjhLs quo \'Utt Lo1· 
" hom·a do iqll'oscnl.iu' i\ cunsidc<'<~<;oo elo 
~nltntlo, uma ílas quaos l!lll!m'J'a. mtLtoriíL 
nova, as duas oui,J•as J'oJi.lrindo-so a quu:;
LiioSjii. Li'ILtudas JlOl' S. J•:x. 

CunsiliOl'O o Rf'gilncut,o riu StllliL(tfJ C0/11!1 
a rngul;tmonta<;.'to da Constitui<;fío, Lrac;andu 
a< normas du conducta aos Sonadorcs no 
oxoa•cic!o das attrlbulçõus qnu lhll.l são r.onl'o· 
ridas pela mosma Cunsl,! tuic~o. 

O Regimento do Sonndo, tratando do reco· 
n ilocimonto do ptulm•es !los Sonadoa•es, dispõe 
nos art~. 25 c 28: 

,, Art. 25 .. Tu!gnuào u Sonadu quo ú Vil· 
lic\~ Ulllit olcição, o PJ•cs!<lontc proclama<•;\, 
etc. 

ArL. ~8. Quando o Senado niio J•econilo· 
cer valida a eleição do um Senador, ou nos 
casos do morto, renuncia ou perd11 do man
dato, etc. » 

Da loi1.11ra dcssos dous at•ligos du ltcgi
monto so vorific:t qun tluas hypothoso.i .-~o 
osttlbolncidas : a primeira, 0111 que o Se
nado j11lga validtt a oloição o a appro\'a; 11 
s~gunda, om tiUO o Sona<IO nilu J•cconlloco 
Yalilln a oloição, ou nos citsus do mo1•1o, l'O· 
nuncla ou parda do manda\o. 
· Vistloguindo as riu~~ hypothcses, o ltcgi. 

monto não as doi! no, "• si q111nto il pJ•imolm., 
isso sot•i:t cllsponsavol, paroco rp10 não ora 
lHLra. a. sof];undt~. urna voz ftuo niio ost:l nx. 
Jlliclto o casu om quo o Somtdo oiTo do\'O l'O· 
couhocot• validi<, a olol~ão ; ostauclccmu-se 
as ilytlotiloscs, rr:as nilo so l'urmulam as cou
cll<;óos q<IO as dovom roguliLI'. 

J~' um dolbii.u g1•avo. 
O Sn •. lo.\lmt GA1'1l~D.\- Est1L na l~i oloi· 

J.oml. 
O Sit, U.\ltA1'A R1m:wo- Eu it·ci lll. 
Dl,pau,lo sobro o as.<umplo, diz a Uonsti

tul~·ii,J: vorllimLl' o t•econhccol' oH ]ID!Iere:-~ tio 
KOUS lll"lllbt•os. 
~cndo ussim i\ llypotlloso 1lo ilt't, 25-

tjUiLIJdo o Senado roeouhecer Villidit um;t 

nlni~ão-cm•rospondo no caso om quo u So· 
Oitdu, verillcando os podorns dn sous mom. 
bras, os recouhcco como Jegllimos, o entoo 
o Pt·esidonto proclamn otoito o Somulor F.,. 
o ollo 6 convidado a P<'osltu• o compromisso 
o :L l.omr~r :uHen tu . 

A loi olcltuJ•a! do 1802 voiu om sucoorru 
do lll'ligo d11 Coustitni<;ãu, C.ita!lolccondo as 
condições em qno o SomLdo dovo aunullar 
n eleição, hypulhoso elo urr.. ~8 do Rogi· 
mcntoi •<llllando não roconhoco valida» o 
cli~so no ar!. 4G: 

<Sem pro quo o Smmdo ou u. Gamara dos 
Dopntado~. nu ox :releio do diroiCo do l'OC<i· 
nhucimcnto do.s porloro.j dos xous meroba•o.~ 
anuull1Lt' nma. oloiçfi.o, resultando dt1s.:so act.1; 
tlcnr o ctln<liclat.u diplomado inl'llriua· 11111 
numm·u uo Votos ao unmudinl.o, dovoa•;l do
tol'IUinat' quo .o.;o t'í.Hllir.n IJU\'1L ull!i~fto . .,.. 

A loi, portiLuto, int.m•proton a Constitui')" 
l•'t:dcml, pot'<JIIO quando n Con~ti•nição cllt. 
vuritlc:n• po<lero< o J•econhecol·o~. <li~ lmph· 
01tumente verificar os titulas pelo.; rtuacs 
ossos poderes são cunfot•idos. 

No.;te ponto, peço ll~onQn ao nobro Senadot• 
por Ai:<g.•as para discordar da opinião do 
S. Jo:x., que alli\s sempre acato e re~peito. 

A lei dollue o que tl diploma: ó o titnlo 
do procuração bitSianto pulo qual o eloito
rac!o conlet•o a certo o determinado citla· 
dão o podot• e i\ antot•id~Ldo de ropro;onlill·o. 

0 S11. ll. Dl~ MENDO~ÇA SOilltiNIIO- Decla· 
rei a Y. llx, que a rel'urma nüo dellnlu, m<Ls 
sei que olla está cloftnida no. lei. 

O S11, IIA!Io\T,\. ltmEmo - Si est:i na 
loi ... 

O SJt. 11. llE ~~~~snoNç,\ Somu~no - A <ie· 
llnição Mi\ repetido. un relbl'mn. 

O Sn .. B.UtATA RmJmtu-., .nfío ostnu 
11111ito 0111 iles,.ccoJ\Io com V. llx. Acho quo 0111 
mntol'ia !lo lo i ó. preciso J•opotia• tiln!o quo so 
tOI'nc r.~nganta u. rupotkiiu, a ,·m• siso con .. 
t;Ol:(IIO I~SS;Ill Jilzui·:L CllLI'iU' 110 Of:lllil'ito do~ 
quo teom tio oxocutal·n. 

~h''• como ia dizendo, St·. Pr,.sidonto, tt 
loi ini,OI'Jli'Oton a Con;ticnil,:iio, )lot·qnn 
qnaudo it Constltuh;ão d1z: vnrlllcat• polio
l't•s - diz vorillc<u· a vuluhd<~, u. ieglt•mi· 
dado do titulo 1lo procnt·a~ão pol<l qual o oloi· 
toJI'i(l!o cunliJrin a corto e detm•minado cidn· 
diiu o <lircito tio l'<lpresontul-n, el;mdo·lho 
pat't\ issn O.'l }Jmlot·o:-:. " 

.I Con.ILituiçiio, portanto, niio JII'I!Cbit\'11 
t!izcr mui~; ilissc <lmplos111ent.n vo<·illc:u·jlO· 
tilll'ns, i::~ to(\ ''OI'ificm• n. lngilolmidruln do umo. 
cscripCura publica <JII'' "" conlot'•'·· porrJlH! u 
diplom~ cloitorRI, qno n~o ó Miniio ii iWtit 
lliL oleli;I\o, é unm l'·~cl'ipturi~ publka, comu 
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t~l revestida do cat•actot•os ospociao~ quo immcrli~to, a olc~çüo sct•á annullad:t c o 
lhe dão I'IISO v,,]ot•. prJsi.Jouto da sosmo .. , >• _ _ 

A Joi, int.orprotanclo, por r.ssi m dizer-li t.to· lli~o p:·osidento da so.;sao o n~o l'J'C· 
t•almonto- os termo• dn.Constltul~ão, di.sso: si.Jo~l.o cio Sonado, e~actamonlc pura evitar 
quando o Sana lo annullar oloiçõns, do modo amuiguirladcs

1
, . do· que se dovo som pro 

que o candidato diplJntado, isco ú, o pot·tador c.lpm•gar as ots. _ 
da procuração cont~ri.l11 pelo ololtot•ado, fi u presidente da sessao pódo não sot• o 
quo com numero de votos !nfot•iot• ao dp i!fi· Pt•csidonto do Senado ... 
mediato, annull:trá :• clclçao; ú como st dt~- «o presidente da scssilo pt•oclam~t·á a 
sosso: q~ando o Sonail~ roco~thecor quo o dt-. aunullaçiio da eleição, 0 a v11g~t sot•á preon
pio.m_~ nao 6 vordarletro, nao corro.lpondo :\ chida no pmzo fixado om loi.> 
el01çao, dovor:l annullal·a. 

Noto·SO quo a lo! nito conferiu ao Sanado E aqui uma OX)llicação. ao Socado, para 
o direito de subat!tuir o diploma, isto ó, do tranquillizal·o: digo no prazo fixado om 
substabelocot• a procuração, mas aponas o de loi, pola ;oguinto rnzão, Sr. Presidente, 
verificar si ollo co~rospondo ou não a vor· pJr<:JUO, si os noslJS regimontot nos rogos· 
dado da eleiçiio. sem, acroJito quo ,iii to~lamos lo! fixando 

Niío prooioo recordar ao Senado a nossa os pr.~zos om rtuo as elelr,ocs so dot•em fazer 
tradição pll'iamentar nesao particular. qtmn<lo uccot•t•orom t'aga.s. 

Seria ocioso, o direi, atê <lolo;•oso. Uma Tive a honra, St·. Prosulente, de apresou-
voz, poróm, quo o Regimento ostabcleco a t-tr ao Senado um projecto do lei a osto re
hypotbeso do validado, de accot•do com :1 spoito, o niio sei si ello morreu; mas, si não 
Constituição, bom ó que, soguin,]:J as pegadas morreu, dorme somno profondo, somno do 
do iogislador de 1~9~. defin11 clal'llmentc a qual mo pt•oponho a despertai-o, pot•quo, 
hypothoso om quo o Senado dovot•á annullat• oondo dos quo mais respeitam o ~catam a 
olei<'õos ; porquc,St·. Prositlonte, o abuso da posição de Sena lo r, dos quo mats homo
forc'a é sompt•o uma crueldade mts sacirdadoi oagons pro'stam aos tlilfot•ontcs membros 
hem consticuidns, mas ou não conheço ty- desta C11sa, ostou disposto a cumpt•it• nella 
mnnia do tão graves co:tsoquoncin,s qual st\ia .o meu dever, emquanLD mo sentar nesta 
a das assomulúas. cadeira, como me dic\111' a conscionch1. 

E' o que so vô na historia do todos Oi I~ a "onsciencia mo obr·iga 11 pedir a~ora, 
tempos,cm todos os paizos. daqui, :L nobre Cammissito d3 Legislação o 

E não dovo o Sanado revoltar-se contra n Jusciça, ou do· CJnst,iJ,uiçiío o Podet•os, nma 
protenç:ia do transportar-se para o sou Ro· vez qoc não seJ.a qual foi disti'ibuido-quo 
gimeoto o pt•incipio estabolooidu pula Con· clô parocm• no mJu projecta elo lo!, quo a 
stituição. tt•aga ao Senado plra ser discutido. 

O Sanado e n Cttmara ;las Deputados não E' tão facil, Sr. Prosidonto, é tão facil 
afia sobm•ano.i na reconhecimento do seus ,llzot• quo um11 lei 6 pro,judioial, c por Isso 
mombros; porque, St•. Pt•estdento, no re· niiu dovo scradoptada 1 ... 
gimon republicano só ha um soum•ano- quo O quo ú preciso, porém, ú quo o Congresso 
ú o povo; não ha constituição republicana proclamo a dosnecessid~de do fixar-ao dia 
do parto alguma da mundo, constituição ]'artL o pt•ccnchitnonto das vagas qno occot•· 
vordado!mmonto republicana, que não ao· rerem ont1·e seus membros, si assim cn· 
meco pela declaração explicita, cm um doa tender convon!ento, convencendo 11 Nação 
sous capitulos,dos direitos do cldttdãu, pro· que as alci,;üos pat•a o prounahimouto do 
caução qno so inspit•a no rocoio, que ao tacs vagns dcvet•iio fieat• subot•dlnadas ao I 
osp!rito cxtraordlnar!o do Herbot•t Spoocor capt•icito do Puder Executivo, indilforonte o 
cansou approhensüos, das usut•paçõ.-s doa di· Congresso :llillta quo lho fizer um ou mais 
roitos c liberdades populares polus assem- roprosentantos das dilfo:ontos Estadas. da Fo· 
bi~as. deraçãa. 

De aocordo com ossos principios,aprosonto Niio ú um termo quo projucliquo :1 minha 
emenda ao at•t, 28 do Regimento, ostabelo- omend:t rsto: «Oicição no prazo fixado na 
ccndo a hypotheso om rtuo a olülção dovot•á lol»,pot•quc já na lo i, St•. Prosidcnto, so fixa o 
ser nnnullada. pt•azo. ll uão ~só na lo!, mas 011 Constituição, 

Assim, diz o artigo: <Quando o Sonll<IO não pot•qno, quor ·nesta, CJuor naquclla, so diz: 
roconhccor válltla, otc., otc, » « proce~or-so·ha ;,,,mediatamente á oloiçã.o •· 

Pretenda que se suuscitutL poJo soguinto : Do modo que nãu fiz mais do que trans· 
«Qllllndo o Senado na sua. l'uncçãa do veri· portrtr p:u•n a loxlcograph!:t do Senado n 
ficar podet•os (tl 11 cópta da lo\l,r:t d11 slgolficaç~o do voc!l~ulb immctlialamcntc, quo 
Const!tuiçiio) ..• annullat• secções elo! tomos so cncantt•n om todo; os dlcclon •rios, ainda 
em numero tal que co!lortue o candlrlato os do menor import"ncia, os de mlnlmo 
diplomado com numet'o infot•!or de 1'otos ao v<~lor. 
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Pa1•eco-mo, port~nto, <JUe so pó.lo deixar todos os or•:tdor•es que tonham ~ mosm~ capa· 
tlc~r· como ost~ o.;cl'iplo -pr•azu- fl.<ndo na cidade oratoria, <JIIO mcioclnem polo mesmo 
lei, quer contando que o Senado tomará cm P)'Stoma'l 
consideração o projocto quo apr·oscntei, quor E sl isto não se póio ex!~ ir, si Isto não 6 
referindo-se este tor•mo da emenda quo i'or·· razoavcl <JUO se cxija,como se ostabolocer no 
mulo ao- immorliatamonte- <l!L Constitui· Regimento quo um orador· doixo ria completar 
ção o ria lei tlo 1802. o sou discurso, córto a ser i c do considerações 

Nosr.o ponto disponso·mo elo maioros consi- que tem a J'azel' 'I 
rloraçücs, pois quocl!as n:co mo pa!'ccem D9· Sr. Pr•csidcnt~. a quostiío do discurso lon· 
ccs;ari;rs. (Pausa,) !'O uu cur•to uão tl tanto questão do motho· 

Sr. Presidente, ou ili.~.so qno i~ cumplot~r dização rio raciocini.J, num de habito dom
as conli.(o!'açõos quo pr•eoucuparam o nobre c!ocinar. Nüo; muit~s vozes poderá dopon· 
Senador pol' Alagoas o nas q<HLCS mo paroco dor• da propria un.Lureza do a.ssumpto u rlls· 
que nns podo mos aprovei ta r• do qu 3 a pr•ottica cutir•. 
nos tom ensinado. v,u cita!' um ca~o: 

g• muito do nosso habito, St•. PrL'sidento, o Sena·lo assistiu a uma l:trga discussão, 
J'all:tl' em· costume> ingtozcs. (la quem, ,, ..... 
muitas Vl'ZCS até, cito :t Constituição ingleza, Cl'ilio quo h'L dotti :tnno;, sout•e tal'Í•~· 
quo ~ cousa quo nitc existe, o não tomamos Puderia h :c ver assurnpto que mais into• 
absolutamonto ns normas uaqucllo povu. rc~sasso a Nação intoir•a 1 Ser·ia posslvcl a 
Acredito quo ago1•a, nn rofvi'JUlt. I'egimcn· nlgnm Sonnllur, por mai.;; eapn.z que fosso, 
tal, devemos sol' ing!ez,>R, aprovoit11r os cu- cn•cumscr•ovm• o c.~tudo quo osso nssumpto 
sin:tmontos rl:t pral.icrt, quo nos toem cscla· e~igla das diJferent.os ·escolas do economia 
reclrlo a respeito do assumpto rio quo vou politica quo s~ dobatom n~ actualidade-o 
tratar. livre cambio o o protoccioni~mo! Seria pos· 

Aiuda hontem, V. Ex., Sr. l'posiuonto, co- sivol a alguom, por mais synthetioo IJUO 
meçou a sossüo, aubmotten~o tl considor•açiio fosso, fazm• os to estudo som chamar oro sou 
do Senado o requerimento rio nobre Senador• auxilio as estntisticas cort•osponrlentos a cada. 
pot• Alagoas pedindo pormissüo pam coo- uma das matarias do quo tratasse nas SU!\!l 
tinu:u• o sou discrn•;o, não conciuldo na t•elaçjius com as epocus o com os paizo;! 
vespora. Seria Jlasslvel, a quem quer quo fosse, tra· 

Noto V. Ex.: p:Lra continnat• o seu dis· tar• dosto assumpto coovenícntomento som, 
-curso, não concluido,,, .pelo monos, estudar a mataria oconomlca do 

O Senado tovo a gonerosidarln, sempr·o !ou- eada um dos pr·orluctos a quo so tinha de re
vavel, do procorlor, como ó ri~ sort habLto, lilril'! Ccrt:tmonco quo não. E seria isso 
concaden<lo a roquori<la permissão, o o noiJro possível no espaço do duas outros horas 'I 
Senador por Alago!Ls occupou a tribuna. Mas P<Lroce que nlnguom o rlir:l. 
não se concebo quo possa haver um Senado Como oss:1 hypothoso se podot•á t•opt•oduzh', 
quo não lmit~ o pNcedimonto do actual! f,,z.so nccessario,pt·ovondo-a, acautelar o di· 
Não so concebe quo possa luwer um oJ•ador• roHo tio rliscu~sfto ; o quo pretendo é que so 
monos fali1. do quo o nohr•o Senador por gar.1nta o direüo da palavra o que o So· 
Alagoas e quo veja o sou t•cquorimont~ l'O· nado não so tr·ansformo om Syl/abu.<. . 
jeitarlo o, portanto, tolhido o sou direito do Si nos pormittissolll cscrol'er os discurso&, 
usar rill p:t!avral · trazei os para aqui o ropotll·os, seria prefc-

Niio sorá pat•a V. Ex. um embaraço cortar r·!vol a cad~t um ,(o nós, quundo tivesse 
a palarrn rio um orndor! Impedir um orador rio fililar sobro um ns;umpto, estudai-o, 
de concluh• o sou discur•so, oi\o ser•:t, Sr. Pro· synthotftal-o, rio modo a rosumil·o om al
sirlonto, uma infrac;·iio do principio con;tJ. gumas !auda.1 do plpol quo pudesse lor om 
tuciona! quo ct•oou a lar•ga rliscusião pouco espaço <lo tempo. 
sobr•o os nssurnptos do interesso publico o E' pt·ociso pontiOt'at' que, muitas vezes, o 
quogara.ntlu nltborrlado da tribuna 'I orador tl intCl'rúmpido )101' apartes quo o 

gu, quo não sou um ospll'ito synlhetico, desencaminham do ll'açudo gm·al dos seus 
ou, quo não mo habituei rtr !Ciocinat• goomo- J•acioclnlos, quo o desorientam do sou ponto 
tricamonto o quo tenho o lnfortunio do não rio partrda o <lo S<U ponto do chega· 
possuir dotes do orador•.,, da, o como oxigil'-So que completo o 

o S~t. FELtCJA~O J>gNNA-Niio apoiado. sou discur·so no prazo t\Ltal da soS&1o, o 

0 Sa, BARA1'A RIREIItO-,,, como hoi de 
sujoltrn• o mon racioc!ulo r<os estreitos ll· 
mrtos om quo os mais J\Jllzes o mrtis rllsci
p!lnarlus pelo habito da tt•ibuna o p <dom 
ch•cumscJ•ovt•r? Pol' que so lm de ox!gll' rio 

como submottel·o 11. tot•tura do vot• o sou 
<iirolto mulbarrltarlo pot• uma \'Oiução quo 
jlÓdo, multas vozes, exprimir a collisão de 
unm ;!tuaçiw politica 1 ! 

sr. Pt•osldonto, uinJa hontcm !ll!lou-nos 
o uobl'O Soorulot• pot' Surgipo, rmlmudo do 
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JlltdDI'CS OSJ.)Jl':LllÇaS do flUO OU, O, pm•trLIILO, 
coru nmis fé o muis faguoims illusõo~, fu.llon· 
nos,d ~o.om mino1•l:~ noSonadu. Parccou·mo, 
Sr. Prdsidonto, qr1o so tlo~eOI't't\VUUl no 
wou Pspil'ito antigos llm•izontcs r.lo lm:, rjuo 
roHava a umu. outra ~poca da vula, r.u1 Ja· 
l.n.rlo pot· viHõcs da. minhn imnginn~~üo doi i
r:mtn do moço. 

S. Ex. J",,/lon-nn.< Jwntom om minoria no 
Sonaclo. 

Pois !mm, supponhn quo qua/quo1' !los 
Sonadoros mombros do.;sa minoria, litl
l:~ndu · em nomo doU a, não cunsoguo tnr· 
minar o sou tliseu1·so o que no tli:t so
:l.minto o Jhzom pas~u.l' lDlas fm·ca~ cmwli· 
ms, tu/IJOnilo·lho u. pnl:tvra, lmpcdimlo·o, 
popt.flnt.o, do eontinuar MHL ol'açiiu. · 

PíWgttnto: csLn. rlnlihm·a~·ilo rogimrmL~tln[o 
Horú. eu!ltl'at•in. ao pt•ccriito ~~ons1itrreion3.l, que 
nhJ•O di~~~~~~siio i'IOhJ'O totlos os ns.~nmptos tl'a. 
zirlos ao Son:Ldo, ~~om f) jttl~amonto }WOVin 
do quo siio ele inr.orcsso pnblieo n rio qrro os
tiiu dcntr•o eles linlitos da Const.itniçiio 'I l'or·
gttnto mrt.i:\: nii.o ROJ•:l tal Jll'nl.icn. conti•n.t·ln 
ao principio consL!t.ucion~/ qnn grn•nmo nno 
::.:ú I~ diSl'.lJS:\[iO mais :tlllplrL, como !L Ji 1JOI'ila!JC 
d:t trilmna 'I · 

Parooo·mo quo sim. 
Aor•odito rp10 o ar•t. 71 do Jtogimento ti ovo 

sor• rmont!arlo. 
/liz ollo: «Pr:rcnohitlo o tampo tia sÓ.;siio, 

ou esgotnnt.lo·so ante.-.: n. orUam rlo diiL.o PI·o
sldonto dosignart't a do dia sogulnto, LlUúSCt'ii 
puhlicada no jorn~l da Casa, 

g' r:ol'mittirlu. ll:t prinroit•a li)'Jlól/hcs~. riO 
Snn11:lor IJIIO ostivor orando, concluir• o sou 
discm• . ..;n, on :uliat• n, conclusão ]llLI':t a :;;ngsfw 
sngninl.o, si nb:to l\01\VÍPI' o SnOiulu.•• 

1•:11 nmondo do :O:I'gttitll.n ntndll a :-:rgund:t 
pa1•tr1: 

•l•:m voz rio - ri pm•rnltl.ido rr:t rwlmclra 
liyputhcso .... 

O S1t. PmEs FrmnrmrA-J.(t lia pPocodoo/,o 
na Cas:~. 

O Srt. llAitATA Rrm:mo-V. 1\x, !omb1•ou 
muil.o bom. 

·O Sr.. Pmr:s l1rmltrmtA-0 81',/IJ•.Ahnino 
Allünso do rrm:1. voz occup111r n J.rilirlnf\ JlOI' 
i.!'l!s rllns. · 

O Stt. liAlt.\'1',\ lt.llll·:mn- H!•. Pl·n~idnnl.n, 
.~n11 um Uo:o: qtto Sí! tlnvmn pPnittJJtebJ• de~:~la. 
culpa doamo rlo Honado. ,J:t disront.i, do 1111111 
vm:, tllll'nn.tn rpml.l'o dii~~; tl'attL\'iL dn l,m·lr\s, 
llHSIIITIJltl.) IL rJII!l hi~ potwo mn J'oii.wi. Dn uutt•a 
vo1.,a proposllo rio Dl<t.i•loto l'ct!OI•n/, doso· 
,i:tnco p ·ocodor• :\ lolturn do cltnçüos litls:ts fol
l,a< polu ox-Pr••Jsidonto d11 Rcpuh/ic:~.; quo
rcnrlo prov:tr uo Scnndo q uo S.lix.cltur·r~ sim
pios llvlso.<, simples circulrii'OU ministor·inos, 
""111" 'I f•"'"m loi<, 1//!lqurnru/o, pnJ·~nntn," 

uoa lü dcst:t Casa o a boa fú d11 Nuçiio: foi-mo 
nccossa!'io pr•ocotlor :1 lei tum rio todos ossos 
documonto.<, o quo mo clotevo longos di:ts na 
l.l•illllnttj O OS<O l!'alJnl/Jo COl'l'OS]lOIH!irl !tO 09• 
forço quo dospcntl I p~tl'l\ dosoolrl'ir tao.s c/l.n· 
çõo.s por•qno, como uu Roprrbllcn, no lmpm·!o 
kcmhomuão havia ordem nn publicação dos 
neto.~ guvel'namontn.e~-do moclo quo acou~ 
tocou tpro no 11\0smo dia 0111 quo o uubt•o 
Senrtdo!' poln llttlii:l rcclnmitvrl conLt'lllllltlta 
U;L publicac:ão do acto rlo Govot•nu, pngn.ndo 
um 1111no antes um ot•oJito nvultrtdo, ou ox
hibill ao Sona<lo um dus avisos, cit:dos prlo 
Pt·llsidonto da Ropuhlica, rio !BtlO o qno si'r 
con·egui doscobt•ir no volumo do 1tctos o 
resoluções do 1883. 

gm impo.;sivcl ro.<umir la/ oxposlçiiu om 
ali(umas hori\H o nolla t!o.;penrll muitos dlrtq, 
n iniq11o ~c da qnn nii.o mo fosso garantida 
a prtl:tvt·a pat•n, dcsobt•igar·mB dn dO\'Ot'es 
quo consitloram ini!lurlivcls; nem podorln o 
Senado nct•aJHnt• r1no mo se1luziss:Jm va.i .. 
dados de m·arlot• que uí\o mo ohlitomm o os
ph·lto, o menos ~uo com IH'U?.Ot' ou roo ollo
rccosso om holocn.tBLo, cm uma posição in
glol'in, fatiganto o incl)mmoJit. 

Crolo quo dos sonl.imontús rfUO nut.ro pnr•
ti/ham,l.'.llllbcm t.odos os Scnndot•es, o nonhum 
t!IJ nr\s, quando so. oconpa lon~nmonto do um 
nsmmpl.o, ccrt:Linonto o l'tz por• qum•ot• 
oxhibit' ti tu los ol'alorios, o sim ]!Ola noco.<si
rlndo do cnmJH'il' u seu dever·. 

SI um consogno ro:;t.r•i ngh• o suu t'ac!o .. 
einio, tt outro tal systom11 do l'ltoiocin,w ~ 
impJssil·ci, mesmo pelo modo por• quo tliscl-
plinou SOIIS OHtlldOS. · 

>fn-< u quo om um t1 virtudo, o lho valo o 
Jll'11VfliLn do ~ot· OIIVi1lo· com tLtton1;~iio, fllll 
nuf.l'll (, rlnli~ito, o Lraz·lh11 tlrlcsvan/,1\~om do 
niio porlet' mtplllt' 11 :tl.tmwiin rios seus col
logus. 'l'nl dilforon,:a não sor:t ,i:t 1111111 pu
nkão aos mn.u:o; pro~adot•os? 

Mas pnra quo so pl'ivnr rt um Sonn.dor do 
con tinunt' sou discru·su 'I Si o Rugi monto t'O· 
gistrnr osto pt•inoiplu~ do quo o orador, ln
tOI':'Ompondu o sort discurso, isto ti, não o 
torminrtndo .por falta do tampo, dolxando 
con;:orttJOill,onwnto do sust.ont;al' t1 thoso quo 
.~o p1•opunlm domon.<tl'llr', não porlm•:t cun
t.iuuat• nn tlil~ sngulnto, Hi nlsl;o convint' o 
~nnndo~ tm·-~n·IJII. r.ont'l'l.n.do a liho!'dn.rlo da 
t.l·iiHIIIII., a JilHH'dado du todoH nús. 

tjluLndo linni.nm V. J•:x. sulnnot.tr1r1 no wto 
r/o Somulo o d/i•oit.o <III hon!'ado Sonrtdm·· 
JH~l' Alng-ons conLinunr u 80u dil':cut•:m, hn.ili· 
1.undo, como listou, do>do multo tC~mpo a 
sogu/r• o.< homens ominontn.< domou pnlz, niio 
ostr•:!.nhui o;s:r. lnli'anslgonuia nr1 oxoou~Tto do 
J:.og1monl.u. 

littvo doclrtr•rtr, Jlor6m, quo sl não o oxtra
nhni, por·~ no o n.pp/uur/1, do outro lr\'l.r .<ohl'll· 

, 
I 
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saltou-mo o iniciamonto da JH'ilXO ro~imontal 
quo o;tava ató corto ponto abandon:uh, 

O SR. Pitr·:.~rrn:NTt·: - 11~' o m•t, 7f! do llo:,:-i· 
monto. 

O ~n. ilAM'I'A Rlfll:mo-Confesso ~V. Ex. 
a miniHL admir:~.çiío, o meu !'ospnito pelo 
modo por que V. Ex. executou o Regimento, 
mas ol'a jó. pi·axo tole.parb no Sonado con· 
sonlil' quo o ol'adct• cunclui;so o seu discur;o, 
embora com viol11ção rlalottl':l regimental, 
segundo pons:~m nlguns; o llll'GCC·mc que 
V. Ex. mesmo so ~entil'it~ constrtmgidu, sl 
tlve~so de tolhm•, om nomo do Regimento, a 
palnvra ao nobr·o ~cnadol' por Alagoas. 

O Sr:. IIENIII<IIll·: Corr1'1Nno - I' o llugi· 
mnn t·J a.ctnnl prn•m i t,tn :t. ]ll'or•og-a~ãn da. 
h.ll'tl. 

o' SrL. HArtAT.\. Rtn~mo -Sim, >onltol', 
Mas como o Ror.;irnoni.<J VI'CSIIIIliu CJ.UO nom 
todos os Sonrulorn::: so t·csign:ts~om . n. sor 
Santo Antonio, a prég:u• ao~ )Dixinhus, pol' 
via de mgt'U. núo se pt·urug:~ as hora~ lh~:; 
sossüe~. 

Lomht•o 11 V. E.~. q uo es&~ liteuldiLdO l'O!Ii· 
mental pólio ser ou doixat• do sei' uma ru•mtl 
poliLiciL com qrro na occasi[o se Jogue. E 
vorr ,iiL citn1· 11 ,v. Ex. rrrn exemplo, pai''' do
monstra!' a nunha thoso. 

l•;xactarnonto, o CJ uo · protcndo il poupa!' ao 
Senado 11 collis[u do situações Ci'Oadus palas 
paixões politicas. 

Qrrando rtpt•osontoi o prqjocto do rolbi'lllll 
do Di.1triclo MunloiptLI, com mola dnzin 
rio n.J•I.r~os, pa.r·:1 nmparn.1' o golpe ria diot~· 
drCI'.o, com qno u nx·PI'PRirlnntn da ltn]ln· 
!Jiie:t ia ft•ril·t.orla.s as nnssns libnl'rlndns r:nrr· 
sti l.ucion:r.rll, V, K~, srJ dovn lomhrat•, irrl'oliz· 
monl.n, jJ:ú•a mim, ct·oou-so 110 SoMdo 111111\ 
opinião lir.ls·L o ac!'oditou-sn <piO ou lll'O· 
tnmlem ir ao onconli'O elas ilülirrçõ.is do Go· 
verno, dand<i'lho a dlctu.din'a municipal. 

Dosdo logo cornbinou-su o plano do om· 
bttraçat' a discussão do meu pt•ojootu; o ou, 
p11r1L t•osisUt• a esse golpo, :.L t!Sso conchavo 
JlOilticv, Jl!'opur. a prot•ognr,ão drt hora drt 
sossiíil: o o Sonntlo uiio a nccoitou, 

l10l't1Lnto, vt~. v. E:>\. que C:O:~íl.S c''OilCOS• 
sõos l'Ogimontno.;:; podnm, om cru!:~ momnn· 
to, const.ltuit• 111'm11 pnlit.i<·:t tio um mini' de
cisivo. 

O S1t. Ardll·:n.To GoNc,!AJ.rg~ - Com os~n. 
irl6.11 q110 V. g~. np.'Oi<mLa l1Lrnborn ~o pórlo 
liLzor IU'rn:L pollilcu., 

o Sn. OAn,\'rA Rrn8nto - Não lm unvi
rla. 

O Sn. Ar.n~ttTo Go:-:ç,,r.vEs -Mela tlnzla 
do Sonnrlol'os podom-so otorniZM' na tplbunn, 
<.' não h:t ma.i~ r][RCIISRÍLO, 

O Sn.. BAILA 'I'.\ H.rur.mo-Eu compl'Jhendo 
bom o pol'igo dn si tu:u:ão ct•cadn pelu. mi· 
nhn omon<IIL, mns <lnclaro :• V, g~, que, 
nntl'e o; pm•igos da liuor<htdo o os tln. ty
ranoia, prollro us •h lilir.•rrlnilo, 

Niiu hiii'OI"J umrlot• algum que supporto o 
rloscas> do Senado, m:tnr.ondo·so DIL tr•iimnn. 
nlrlrn do hnp~ neco.:SIIt'io, p:1rn. domonstl•ar 
11 pt•upo.iição que tivor• elo ,instiflcn.r; não 
hiiVO!'tl nonhurn qno t•osistn. á rtosattonç:io 
systom:Ltic;L u ostonsivn. do Senado, como 
rnoio do dernona;rar que reprova 11 SC!i con· 
dC!cta. 

l'i<[IW V. Ex. cocvoncirlo do q no a consuJ':t. 
tau i tu. do Sonnrlo S(ll':l o l'Omorlio omcnz con
tr•:t n impol't.incnci L da,luollc~ qno :tbns:t.rom 
dos dil·oiLus q11e o Roglmonto I!Jos conoodol', 
tr:tn,fol'man~o·os om arma politica, ali:ls do 
poucas con~eflttoncias .. 

O Srt, Ar.n~n.To GoNÇ<H.Yr.s-Sot•iam osto~ 
os tyl'.lnnos da lllllioria. 

O Sn. BAMTA Rwr~mo-Diz V. Ex. · quo 
esses sol'lam os tyrannos ria maioria ; do 
outt•o modo V. l~x. tom que a maioria con· 
stituit•-sc·hia om tyrannia da minoria. 

No tll'imoh•u caso, il a consngl'aç[o da li
bordallo da tribuna, il a consagração do di· 
roi to do critica; no sogu11rlo c:t.so, a o silon· 
elo qno a tyranni:t arnhiciona pat·a. lcvnr po1• 
<!canto os seus prupositos. 

O Sn. Ar.nettTO Go:-:cuvEs-0 quil so quer 
il o vital' quo so :tnat•chlzo :r discussão. 

O Sn. llA!I.\T.\ ltrrmmo - Niio HO anat•· 
chi~lltt cliscnssiiu rlu.;<lo quo o Prcsl :onte tom 
o rlireitu dn cb:tm:tt' :i. m•dom qnalqunr lll'iL· 
do1·, rlmtln rprn I'Oil<iornrm uma ol'al.ol'ia lm· 
IWnllmla,nmpr'i1!-('alla !"!OillO OHLt•:t.f.C1gi:L pol itlc:t, 
porqno cor~1.mt•nto o o,.,, lu!' <1110 abusa1• 
da clit·oito t•oglmontlll, tt•n.n:~gt•ido pot' isso a. 
libordado tl:t tJ•ihuna quo o Rcgi.nento llio 
garanto. . 

Pergunto 11 V. Ex.: tinha ou não o 
illnstr,, Sona<lot' por A lagoas, cujo nome tomo 
LL llborditrlo do cltn, o St•, Bornat•do de Men
dunQII .Sobt•lnho, linha ou não o diroitu 
do dlsclltir•, ru•tiga por nrt.igJ, a colobro lei, 
qno tem a d11t~ do ~o do rlozornbro (porque, 
inl'oli~monte, l.orl:r.s as lois qno vi10 rotn.
lhando, omham(•antlo "dosrnot•nll7.nndo osso 
Dlstrlcto toom :t dili:. cnt1•o 28 o 20 do dn· 
Z<>ntlil'o); l.lnli:t ou niiu o rlll'Dlto do dlscnt.h• 
at•tlgq_ JlOl' :u•tigo I Tinha o· tot•la prosl.~do 
ou rmo um vot·dadoit•o sm•viço no pai~. E 
qnom u rllz so11 ou, quo mo. l'ui ompenhal' 
com S. l~x. p:u•u, n.ã.o ombiU'a!,'iU' rt pn.sst~~om 
riu lol; quom o dtz não discutiu ossa lol, 
sttbondo quo 1\tzhl urnrt oxoupçilo ao t•ogl· 
mun quo llavlnttttl onttlo :L<Ioptrulo, oxco)Jç[o 
dn qual dovo o~pllc:tçõos ao Sonnrlo o no 
pai?: p:tt'IL rm::ga.tnt• na. histnL'ia. cl(' sun. ''lrl:L 
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os titulas do eohoroncia politica que ,i:tmais 
jnfJ'Ülgiu. 

Qual seria, St•. Presidente, o maior sorvir:o: 
appt•urat· a lei ou rejoital·a 1 ! Qual o maior 
set•viço feito á Naçiio : discutii·:L ou doixul-a 
pn»sat• em silencio 1 ! Cot•to quo disculii·:L, 
embora fosso approvad:L ; o tão r•ortJ r\ q uo 
discut!l-a seria o maio!' Not•vlço :t Nação 'l'~e, 
si clla tivcsso sido rliscutida, ttw codo nao 
surgiria no Parlnmonto um projecto dn lei 
prorogP.ndo a dictadura municipal. 

O maior dos inconvonicntes quo V. 1\x. 
(tli1·igi1ulo·sa ao Sr, 2° St:C/'eltwio) a.preson wu 
''minha omond:L é talvez a maior do SIIIIS 
vantagens. 

0 SR. B. DE MI~NDOiiÇA Soll!UNJI0-1\ noto 
V. Ex.: o projecto apresentado reza assim : 
fica prorogada a dictadura municipal. 

Eu jil d1zia que ora dictadura. 
Em um regimon con,titucionai so apre· 

senta um projecto do lei. ftUO ~ recebido pela 
Mesa de uma Camai•n, dizendo : fica proro
gada adictalm·~ muuicipai. 

Não JlüSSo conciliar dictadur a muoicipal 
com regimon constitucional. 

0 Sn. BARATA RIBEIRO- E nogavamquo 
o fos,o os mesmos quo tinham acoimado 
o muu projecto do dictaturial. Não vaio a 
pena; por~m. perder tempo cm rovOl' estas 
cousas agora, tanto mais quanto hoi do oc
cupar-me opportunamente doi!as, cxpile<mdo 
minha conuueta, não só ao Souudo, como 
ao nobi•oSenador pelo Maranhão, cuja auson
cia, neste momento, deploro o que, constan
temente, insta, por tal oxplicaçiio. 

liras, vamos ao caso: o maior inconveniente 
a quo se referiu o honrado Sonadot• pelo Pa
ram!. ll o da discussão llcar anarchlzada, por
que meia duzia de Senadores tomem a prtia· 
vra e pl'OI'Oguem a discussão. 

. Quando poderá occorrer tal llypotbeso? 
Si so !rala!' do providencias oifonsivns ao 
dil•oito geral, do projectos do lei que con 
culquem as liberdades publicas, o contt·a os 
quues não hnja outro rnoio do reagir sinllo 
esse-a obstrucçiio ; o, neste caso, borndita 
sqja a hora om que o Senado lljlpt•ovar uma 
providencia regimental, pela qual consiga 
im)>odir quo se monte por completo a ma
china do absolutismo, que comoo:L a to!'· 
turar-nos, a atlligir-nos o a esmagar-nos, 

O S11. ALDERTO Gor;çALVES-0 ospll'ito do 
pai·tidai•ismo, mesmo, podorrL !ovar-nos a 
isto. 

O Sn. BAilA TA RmEmo-Pordoo-mo V. E~. 
Na monarcilia, V. Ex. tom o o~omplo daliis
cussiio protelada. o da •·olha; nunou, pordm, 
a discussão protelada preJudicou tanto como 
n ''olha. 

0 SR, B. DE M1muo:-:ÇA SOBRI:'iliO-NOto 
v. J~x.: no Senado rio Imporia não havia a 
•·o/Ira; havia na Ca1na.ra dos Deputados.-' 

O S11. B.\1\.ITA Rummo- Soi disto: mas, 
como dizia., nunca a discussiio lll'oteiada pre
judicou tanto a boa fama do Pa!'lllmonto Na
cional como a •·ollw. 

Sabia-se, Sr. PrJsidonto, ljmtes os homo;1s 
ro/11os· ollcs eram aj>ontados a dedo, o 
lJUand~ se levantavam, pedindo a palavra, 
tinha-se cm•toza do que nom a saca-rolha 
so continuaria a discussão. (!liso,) 

0 SR. ALmmTo GONf!ALVJ·:s-Mas O Rogi· 
meuto do tempo do llnperio niio pormittia 
ficar o o1•adot• com a p:LiaVI'II para o dia se
guinte. Eiio devia concluit• no mesmo dia o 
SCII diSCill'SO, 

0 Sn, BARATA lt!U!RO - Si OU ti vcs;e 
cullaborarlo; apozar do longo, do muito 
ion•c, na obra do ISSO, pa;•a chog•1r a 1903 o 
1'6COl'.llll' Com jlezar O quo havia do CCnSUl'II· 
VOI no; Ro,imoncos do Pat•lamento lmpo
l'ial, ficaria "tão triste,quo, em profissão do fd 
publica, abjnt•at•ia us meus velhos erros. 
E' por isso mesmo que penso que a dls· 
cussão niio deve sol' incerromptd11, o quo 
qtroro quo o Regimento n~·> a into1·~ompa, o 
uão a intorrJmpa com o propos1to con
domnavoi do privar o orado!' do direito do 
concluir o sou discut•so. 

Não gosto do citar ~.1sos indlvidu~os:. fazer. 
a bistoria do gente vtva ~multo .Iffic1i; em 
todo caso, lembrarei que aqui, no Senado, j~ 
houve uma hyputhese desta ordem: um 
orador deixou o seu discm•so para conciuii·o 
uo dia seguinte o o Senado, r~jolcando o seu 
t•oqnet•imouto, privou·o da palavra. 

Tenha ou não raziio, ahi ficam as minhas 
con1idorações nos ,!Jmaes n os motivos com 
que justi/ico minha. omouda • 

O Regimento, quando so roforo ao dh•oi to 
dos orarioro;, t1 do uni rigor inaudito; parece 
quo o Senado vivo ap:Lvorado com os dis· 
cursos. Niio mo jlai'Oce quo aqui so faiie 
muito; en mésmo,quo sou tido como falia
dor, poucas vozo; tonho oacupada a tri
buna. 

Voja-so si tenho ou niio mziio. 
Diz o at•t. 124 : 
<Na pi·lmoh•a discussão dos projectos, quo 

sorll om globo, sll Stl t~at.ar~ da sua utlii· 
dtLdo c constitucionalJJado, nao sondo pot·
mitt.ido auinmen to nem emendas. Nosta 
discussiio cada Senador poclot•á fallar uma 
voz, ni\o dovondo excorlor do uma hora.> 

Mus, SJ•, Prosldonto, dlscnl.ii' o assumpto 
constitucional t1 f;1~er a phiiosophia da histo
ria tio um povo, é invocar o sou direito pu
blico, a sua tmrilç~o politica. 
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Como oxigit•-so rJuo'todo o munrlo tenha 
pot· talmoc!o disciplinado o ospirlto, qno con· 
siga tanto om 1.1ío cm•to espaço Jo l.ompo1 E 
JlOI'gun t~ro! : quo J\l.l'll V. Ex. si acaso o ot·a· 
dor, ainda nesta hypo•,Jwso, niiu coucluir o 
sou discurso? Prival·u·ba da ]lal~vt•a 'I 

0 Stt. JOAKIM CA1'U:-;IJA- NiLllll'ldment.o, 
O Sit, BA!l.\TA Rrm~mo -· NILturalmonto, 

diz V. Ex. Nesto caso, quo utili<lado tovo a 
discussão, uma I'OZ quo o ot•ndor não conduíu 
suas obsorvaçõos 'I 

Ainda bontom, dizia o nobre Senador ror 
Alng-uas, o dizia mui&o bom, quo uma das 
molhoi'OS fontes do osclarecimoutos p1LI'a 
n in torprotuç1w das leis ó o olomonto 
ltis&orioo dellas. A J'O<PJito do q'uantos Ul'Li· 
:<Os da Constituição niiu so faJ'il nocoss:u·io 
t•ocot•rot• a OS<O elemento para interpretar 
o valor dos ICJ•mos cum que estiver escl'ipta 
uma loi? 

Niio sabe V. Ex. qno neste pair.j<t l1ouvo 
uma rovoluciio por causa tio uma conjuu
c~ão copulativa? 

0 SR. B. ne ME~nn:-;ç.t SonRJNII0-1~ ag•JI'a 
os tá so agitando uma gt•ando questão entro 
os corretores por causa do adverbio sú. 

O St•, B.\!U'I'A Rwmao - Supponha·so 
quo um SonadoJ•, pa!'O. sustentar a incon 
stitucionalidil.lo do umo. lei, procha revolver 
todo o elemento historico quo lho fornece n. 
Constituinte o IJUO, :1ntcs do chegar ao meio 
ilo. jurno.d.,, csgota·sO a ltoi'O.; ficará pl'iYado 
da pllavra, soguindo·so na trilmnl um OU· 
tro quo, considerando 11 qucst~o suportl· 
ciahnonto o do idéa contrarta, chega ao sou 
il.u no pr.zo regimental. 

Os o.c·chivos registrarão 1•m absurdo ri· 
sivel-um Senador comb 1taodo moinhos do 
vento, pois dos dous o pr11f!oit•o oão con· 
segu1u demonstrar o que quarta. 

Por que os to IOI'I'Or, os to modo dn. palwm1 
Pois ontão h11 do sot• no t•,tgimon ropubli· 

cn.no, que é a porfotcilo do regimon Iib"rol, 
quo havemos do rocoio.r d11 dlscu~;ão 1 

O Sn. D. DE Ml~NDONÇA SomuNuo- S~bo 
V. Ex. qu:ll o t•osult:ldo das di<cus,õos at""' 
pelladas 1 No anno do 1808, no moz douezom· 
llro, votllmus dml< lois ao mosmo tempo o 
no mesmo illlno, sobt•o corretores, um" ro
vog~ndo 11 on~t·a o uma ouLra, d~ndo iognr 
a duvidas. 

O Sn. BARATA llrnE!Jto-Sompro quo mo 
rolh•o, St•. Prosldcnto, as domnslns rl,t pala
n•a, !ombro-mo do um disom•so muito no. 
ln vol, pronunchdo pot• urndot• portuguoz 
colob!·o, quo mo t'oz por1let• o t•ocoio dus diS· 
cus;õos lat•gas; o como as doma~IILS da Jlll· 
hiVI'a JlOrl.oncomno oxcosso dn lib01·dadc, o 
ns demasias do sllondo ao rogimon do. ty· 
rnnnia, profii'O 11S pl'lmolrl•• <ls sogunth1s. 

Sllll(lf]O \'. 11 

E11 confesso, Sr. Presidente, não tenho 
mcrlo do Scn~dor quo 1'111111 multo; rccJio 
ma i; o que nada falia. Contra esses ~ que 
so dJVO acautolar o Senado, o para evitai-os 
'Iuom sauo.si ,;o,·oria estab~Iccor no compro· 
misso 11 obriga~ão do falia!' ao mono> uma 
voz por m<·Z ! 

Dlscot•clundo do Regimento, proponho, por· 
tanto, ao art. 12·1 11 s:guinto emenda: sup· 
pl'im<lm·srl as palaV!'as- c não derondo ex· 
ceder de uma hot•a•. 

Pot• minha parto, a não se nlter.w o ,Ro· 
gimeotu, o a n;io so potlOI' contat• com a 
~onorosiúado do V. Ex .. Sr. Pl'OSidonto, quo 
natut•n.Imonto nã., o sacri6carJ, não me n.ni
mm•oi m11iB a discutil• nenhum assumpto, 
por~uo, niío dispondo do ospil•ito synthoti~o, 
pril·iicgio dos oradot•os l'Ccommondavcls, 
conto como cm·to que soroi sempre int01·· 
rompido pot• V. llx.,. ficando apenas no 
OXOt•dío, ' 

Proceda o Senado como entender ; tonho 
cot·tO't.a do quJ as minhas emendas são Iibe· 
raos. A Constitui~ão não limitou o oxo!•cicio 
das funcçõ,; rlo San:~ dor na tribuna; ao con
lt':lrio, dou·lho tanta liberdade, que o gnran· 
tiu até nas opiniões quo omittis>o conu•a a 
rc:;ponsabilidudc ct•imlnal. 

Qucwo que se transportem .Para o llogl· 
monto os tlireitus, ~nrantias o llbJt•úados qu~ 
11 Consti mição dou aos Senadores no oxor
clcio do suas fuucções. gis tudo. 

Envio :!. Mesa as minhas emondo.s. (Muito 
bem; muito bem). 

São lidas, apohtdas o postas conjuncta· 
monte om discussão as sogmutes 

EME:'>DAS 

Ao n.rt. 28: 
Em voz do - Q11ando o Semtdo não reco· 

nhocer Yalirla a olol~ão do um S:mudor -
úiga·so: Quando o Senado, na sua funcçíio 
do vm•iflear poJm•os o rcconhocol·os, o.nnul
Jo.r secções oloitornos om numet•o tal, quo 
colloquo o candidato diplumado com numot•o 
do votus infoJ•iur no ImmortillfO, o nos casos 
do morto, renuncia ou por<h do mandato, o 
Prosidonto d'L scs;ão, proclamando a o.nnul· 
Iaçiio da oloiQão o n vaga occot•ronto neste 
caso, como nas outt•ns· hypotho;o3, fará o. 
dOI'ilia communicaçãó no chol'o do rospJotlvo 
Estado ou ao Prosillonto dn RopuiJlica, si a 
vo.gn pot•toncor no Districto Federal, pnt•n 
que se p!'ocedo. a novo. olnição no prazo 
fixado om lei. 

Ao nrt.71, 2• pat•to: · 
Em yoz tio- E' pot•mittlrlo na tH•Imoh•n 

}typothoso, otc.-dlgll·so: Si, no osgotnr·so o 
tompo d11 sessão, estiver algum Sou:1dot' 

3 

.. 
i ,. 
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OI'BildO O não tJVOI' COUCluJdo O SOU dJSCIII'BO, 
tor:i o diroito do continuai' com 11 p:li:LVI'a 
nas sodsõos seguintes at~ tol'minal·o. 

An ~rt. 124: 
Snppl'illlam-so as Jla!ILV!'n,, : não dovon1lo 

excedm• do umn hoPn. 
, S!tln <las sessõos, 7 do oui.Uhl'O tln Wà3-

C, lJal'l<la Riboi1·o, 

O St·. l<'eliclnno Pcunn-Sr. 
PI•os/donb, nfiu tonho intento do littigar a 
:d;toncão tlo Sanado por m:ds do cinco mi
, nu tos, 

Assignaloi a trnç .. s do l1~pis :dgnns nl'tigos 
do Rogimento,oi•a cm discnssiiu, e sobi'O oile•J 
faPoi bravos consido<•açüo,, 

O pl'Ímeíro dosgus artigo,~. quo a l.odo.J os 
out.I•os sobreleva poi:L .sua imPOI'lancill, ú o 
quo contêm a do!lbora<;ão <lo Soun<lo tomaua 
no anno passado o quo snbst!Luo o m·t. 7" <lo 
actual Regimento. 

POI' ess<t <ioliboraçiio l'umm sonsivolmcnto 
corcoadas as nttl•ibuiçõos do VicJ·P<•o;i<ionto 
da R.opublioa no oxo<•cicio da prosidonch do 
Sonado. · 

Possoalmonte niio tenho a minima I'ospon· 
S.lbillda<lo do quo ontiio foi I•o;olvi<lo. 

AehllVII·UIO ausonto gwlndo os·n indion<;ão, 
appt•ovada polo Senado, f'oi incoi•pornda ao 
Regimento. 

Si mo aohasso pl'esonto, ú provavol quo 
po1• motivo do molin.lro, que t<Jdos os 
meus collegn,s l'acllmcnlo co_mprchon<lcl'ií.o, 
JJiio tomasse pnl'lo na dl:~cus~nu o monos na 
vot .r:Ii,o. 

n nssnm]Jlo, po1·óm, ó do tal gr;ll'i<ia<lo, 
quo hn,ic se mti nflgura devo!' voncm• o c·ous· 
t.1•angimr.n1;o •Jilt! pn:i~a sontil"t 1, om tlll:t~ 
pillll\'l'IIS lllllll.l'osl:LI' n. minl111 opiuliio, 11: o 
111011 p!'Ocudlmento fncílmonto se o.<cusn 
desdil qno so imagino fjUO o Wular, quo 
occujln Jll'osontcmonl.o IL c:uloira dfl l'rosi· 
donc111 'o Senado, não cl iudividualmonto ln· 
torossado na <ilscusfiio ; ú est~ uma qnes~io 
quo aJI'ecta o cai'go o nilo o in11 i.vid no. 

Nunca pudo pOI'colJOI', S1•, PJ•ositlento, ;1s 
r~zõos do convonioncin o 11 jm•i<ilcidado •1uo 
<lotormlnaJ•nm a nwl.ila<;ào das at<.ribul· 
<;i<~S im}lllcit;lmonlo confei•illiiH pnltt ConHt.i· 
l,uiçíw nu Prosldcntn <ln Sanado; nilflCIL p1Hiu 
cumpruhonclm• cnmu so podot·iam cunoilinl' 
as runcçiius conlladas no i'I•r.sl.tcril.o fio. Se· 
nado com a nog<u;ã.o <ius molos noces.~:l.rlos 
para Reu l'ognlai· dosomp3nlw. 

A Consl.ltul<:ão con;Li\uin" Vlco PI•oshlonto 
<la ltopu!Jiícfl Prosidonto do Senado, o impli· 
citamenl.~ lho são dados todus os podol'os 
pll'a o cumpJ•lmonto dossa commLisiio. 

A Constituição Jbl·o l'I'O.<Idonto do Senado; 
ont,rrt.nnl.n <I I'Pfal'fllf~ int.t•o<luzJ<in no I'Pgl· 

monl.o rml111. sua missão no oxoPcicio d~ l'I'O· 
sldoncill d11s su.,süos ordlnou•Jas. com autoi'I
dad~ l'Ostricta no recinto o 11 ol1:1 escapando 
OS fuuccJonal'iOS O OlllL1l'Cg'll.lios, ngontcs O 
anxlllm•os nat.umos do fJIW ollo t.oJ'ill. doso 
sc.'vit• no oxo<•c/cio do suas fnncçõos I 

0 Stt. B. Iii': ~if.:NflO~Q.\Somt<NIIO-V, g,, 
devo dlzm• <JffO 11. dolibora<·iio do Son:Ldo CI'eo<t 
um Jlf'OSi<loff to pal'il o Sonatlo o um PI'OSi· 
dou tu plll'il as sossiio> do Snnudo, CI•cou dous 
pl'osidontcs. 

O Srt. l'<·:J,ICJANO P<~NNA- V. l•;x. j:L o 
disso hontom, o com a mtdor proficíoncla. 

A Con,<til.niçiio Cl'Oúll o car~o do PI•osidonl;o 
<lo Senado, Dff, :lfltos, confiuff sou oxol'cicio 
ao Vico·Prcsldonto da Rcpffblica; impllci· 
tamonto CJfl~Odon·lhc t.o<lus os podol'os no· 
COSBil.l'iOS piil'U U dosompcnllD do SUl \iii'Oii,, 
E' nm caso <lo pm·foi\:1 applicar,ii.o <los podn<•ns 
implicitos, 

Folizmonte o nol1re Senado!' po1• Alagi<as 
j:l apposenton omondn com o flm do cot•rigii• 
a alludiúa dolibel'ação, quo nílo pa~•oce tm• 
si<lo lJom pensada; no I!Ofltl'Brio, oUS<J qnnli· 
fio:nl·a tlo desacertada, nlitls som CJUObm <lo 
\'CS])()ito devido ao Senado. 

Oiitro nssumpto que devo dos]JOI'l:u• 11 ai.· 
tonçiio du Senado cl u pnllOI quo rop!'csontll 
o Viec-Pt·osidonto do Snna<lo qu:1udo, lltl an· 
sencíhou impodimouios do PresJ,Ionto,oecup~ 
a cadeira <la Prosidoncüt. 

Hontom fJi 11qui di~entido r.sto :tssumpt.o, 
mas ~s opiniões ontiTo omitt.ida' niio mo Rll
ti~flzeram. 

Qun.l r\ o vutoquo tom o Vi.,n·P<•oH/<Ionl.o 1!o 
~onn<lu quf!ndu p!'Osidn :!s sossüos '/ 

ll<L quom lho <I< i o voto <lu pio, <ln Nl'nou]n·,. 
o o do qn11lidffflo, lia quem llffl I'nC<L~o o,<l.o 
ult.ifuo. 

Nr1minltn. opinii\o, S1•. l'l't<si<lonto, qun.n<lo 
o Vlee-PI·esidonto occnjlfL sua cadoii'~ do Sn· 
nadur, tom voto como qualqum• mombro 
tlosta cns11, qmtndo subólitue o PI'CHidoutll, 
~ó tnm voto de qualidade. 
' llontom quando MIL mntol'ill fui discutida 
o so l'ecuoava ao Vico·Pt•esl!lonto o voto do 
q11~li<lndll, prn·gunlui: •cndo n.Hsiulo qmtl <I 
HOIU~iiJ nos CIIHJS .do Olfli'IL\0 I 

RoSI•on<loram qu11, <jlflUI<Io ltnui'OI' t•opnl.l· 
çflo du innpal.n, j'llll~i!lrw:rt··se-ll:r, r•t~,ioitnda ·:L 
pt'O\lOSiÇÍltJ, 

Mns, S<·. i't•<Jsi>Jouto, n sol<f<;".o não snt,:sJ'az 
e 6 oll'onslvJt rln. CuHHiit.Hi<;n.u. Von ltw 11o 
SfJn:11lo JL disposlçiio <lo 11rL. 18 d:t Cuuatit<fi· 
ção, neste thoul' : 

" As <lellhora\·Õo.~ S<Jl'Üo tonmflas pw maio· 
,.;"do wtos, ucluwdo·~o pi•esonto om cndn 
nmn <las Cnmfil'a; n. mainrln. nbsolntn do seus 
mombi•os. » 
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Vu V. Ex. quo a Constituição prosct•wo 
torminantomonto q,uo as dt!libam•:õos sejam 
tom'Ldtts por maiot•ta do votos. 

Consta-mo quo, na Camat•a dos DOJlut.ados, 
o ltoglmonto dutct•mlna ~no, lmvonilo rapo· 
I,Jção tio omp;Lto, soja consitlet•a•la r~joit L<ht 
11 JH'opusicüo. 

Si a informa~ão ti \'Ot•dadoira, o ILI'ligu do 
Regimento dartuDII:L honratla cot•poraçüo ro· 
Ronte-so ovidontomcnte do vicio do lnconsti· 
tucionnlitlatlo. (Apoiados.) 

0 Su. COBLUO g CAhiPOS-E' o que SO d:l 
om todo.< os pal'lamentus. 

O SR. FEI.IOIANO PENNA-Mtts ,; o que so 
não pOdo dai' li<[ Ui .<cm o~'onsa fbgt'llnto da 
CoustiLuiçiio, 

0 Sn, VJCI~NTr. MACUAIJO-Empato não ll 
m:Lioria, 6 n. nogn.ciío da maiol'ia.. 

UliA Voz-Mn.s niio tl minoria tnmbom. 
0 SR. FELICIAI'>O PmN~.\-Ntlo tlucm umt\ 

nem ontm cousa; mas a Constituição exige 
11 maioria, o nos c1sos de omp1to esta só 
npptlrocol'ia com o voto do qualidado. 

Ainda mais, St•. Pt•osidouto, d.z o nl't. 32 
tia ConsLitniçiioi<O Vica-Pro;iúonto da ReDU· 
biioa ~ui'IL o PMsidento do Sonado, onde" só 
to r:\ o yoi.o do qu111ida lo c ""'" wbstiluido 
11as awwncia,ç c imp:!dimantos pelo Vit·c·Pro.çi .. 
rhmto da mesma r:mw.» 

Quo rJUOI' a Constituição dizer nesse dis
posiLivu? Bvldontomontc precoit1m quo o 
Vice·l'l'ositlonte fique invostiJo nm todas as 
funcçüos do HUbstituido, e umtt dollas ú o 
voto do <JUaliJrldo. 

'fotl~s ns VO?.OS rJUO um sttpplnnto pass11 11 
sn hsl.itnil• n titu!ILI' tio 1i m Clll'go, oxtn•t:o tm!as 
as nl.l.t•ihuiçlills 11 rsto irihórontt'", salvo 
I(IJando :L loi lli'OSCt'ovo alguma. rostrim,lií.o, o 
rpto uiio so tlrt no caso Oi'll diScitlitlo. 

Sa. RAMIRO llAitCgi,I,OB-AJlolntlo. 

O Sn. I''"·ICIANO PgNNA- Assim, pois, 
quando o Vico-Prosiricnto do Seriado so ~onta 
nrtquoila ctLriolra (apontando pm· "" cn loim 
tia l'rc.,irlotrcia) ,ir1 niio funcciona corno Sona· 
tini'; I'Ovcsto o Clll'nctcr do Pl'csldontc do So· 
muio o potio, pr11ticr1t' totllls o.s acf.o:l n o;,to 
nunstitucionnl o I'Ogimontldlllontn pm•mit
l.itfos. 

0 ~ll •. itAM llltl ilA IIOI·:I,T.OH- A pofatlo; nlio 
l'nRt~ dnvlti:t .. 

o_ Rit. J•'Jo:I.ICI,~NO I'I·:NN.I.-1•: pola nlOHllln 
t·a~aJ o 'lUO o I'ICO·l't•nsltlonl.o tiu Sonnrlo niio 
tom, 'JIIiLIHio sontndo ncs;n Clttlnlra, ú o voto 
rio Sonn!lot•. 

S. Ex. tí ontão Himpirosmonlc Pt•osldonto 
do Sonarlo o, corno 1ai, tom do oxm•cm• apo· 
tlll~ lt~ at.tJ•ihll!çõr~ inhm•ontos an cni'IJ•l, 

O Sn. A1.111mTo GoNÇAI.v"s-Do modo quo• 
quando houver empato, ha um Souadot• quo 
não vota. 

0 Sn. FELICI,\NO PENNA-QIIILOUO holl\'01' 
ompato, não votartí ollc como Senador, mas 
vutiLl'IÍ como Pro;irlcnl.o rio Scmtdo. 

0 Sit. ALBERTO GoN<;AINES-01Í·SO assim 
o inconvonionto tlo dosapparocct• a igual
dado dlt l'cprosontação dos Estados. 

0 Sn. FELICIANO PEN~A-Mtlior havoria SÍ 
lho dessem dons votos, 

Ul! SR. SENADOil-MiiS não S~ dtL, 
0 SI\, FELICIANO PF.~NA-Dar·SO·fho·iu. O 

voto de Senador c o do Prcsidcnto do Se
nado. ('l'raoam-so muitos apar•los,) 

O argumento quo o nobro Sonador pelo 
Paraná apresenta, rtúamlo a!lude rL dosigual
tladc na l'Oprosontaçao dos Estatlos, ú simples. 
monto especioso. , 

O 'lliC a ConstitniçiTo não pormHto tl quo 
os EsLatlo~ tonlmm representantes om nu
rnol'o desig-ual; mas o iMado cujo t•oprosen
tante tl eleito Vico-Prcsidonto do Sanado, 
contintía a to I' i11ntos ropt•csentantcs, como 
todos os outros. 

E qu·1nrlo osso roprosont11nto exerce o 
c~rgoo do Vlco·Prosidcntn, alntl11 o ra1. na 
'lUalldadc do Sonltdot• quo ú. Quantas v •zo~ 
os Senadora~ siio l'Otiratlos do suas c.tdoira~ · 
para irJm dasomponllilr Cót•a do paiz com
missões do Poder Executivo, com licença do 
Souado 1 Si os oscrupuios constil.ilcionM•s do 
nobro Senado!' fossom fnnrlarlos, taes 
commlsaões n[o lhos poderiam >01' confiadas, 
JlOI'<JIIO Isso lntpOI•t.ILI'in U:t, tleslgudd1ulo tliL 
I'OJli'OSOil lrl<iÍLO. 

ltol;lt1il·SO tlo Vir.n·Pt•nsl,loi\1•1 ún Souad<>o 
qtuLndo 011 Pl•osidencia dosto, o voto de qna· 
lidado, o 11 doelsiio rl11 quo.;tiio, om que hou· 
vosso cmpa.to, tot•nnt'·SO·Iiia impt•atlcavol. 
A~sim, pai'll quo haj11 om cm•los cusos maio
l'ill do votos, quo r! o l'Cquisito constiiucio
nal pnL'a 11 doclsiio das qnostõos, tl do abso
lutllnocQ.!sltlaiio quo o Vico-Presl,tonto intm·
vonlul com o voto de quulhlatlo. 

O S11, llAlllno BAnor.r.l.os-Som o quo, no 
Sonatlo, as quostiíos t.ut•.\o S<ll'to rliiTercntol 
tuna, tplllndo pt•ositih• '' s~ssiiu o Vieo·Prcsi
tiunto rlil llopuhlicrt, outt•n, qunntltt prosidit• 
o Vico-Prositlonto tio Sonlltlo, lssu tl quu s<ll'ill 
absurdo. 

O Su. l'm,rcrA:'ío Pl~NNA-DaNe·llill ofi\l• 
ctimmontn nssa chocantn anomalia. 

ConCorma 11 JlOSSOII QUO na OCC1SfiiO OXCl'· 
casso a Prositlonchl, Yal'illl'illlll os Jli'occssos. 
0!'11 intm•vit•la u voto 1lo qu111idntlo; do outt•a 
VO?. dh'Ol'SO SOl'ill ll mofo tio SolVO!' 11 dllfi• 
cnl•hrio, 
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Estm mo~mo convencido, St•, Prosidonto, 
do quo não cabo no> noss~s JiwuJ,!adcs ordi· 
nat·ms suppt·imir o vot•J de qunlidado, oxpe· 
dicnto pt•ovisto o dotol'minado na Con~tiLni· 
ção pat•a a olabot·aciTo das lei;. Dollo nao po· 
dom os prcscinllil', o não ]>Odo doixal' do. sor 
omprogado p•lo Prosidcnto do Senado ou por 
quem o substituir. 

os do sul os poderes dos do norte e vico· 
versa. 

O Stt. VrcBN1'E MACilADo-As commissõol 
não t•ocoohocem po<im•oJ ; dão pareceres. 
g' o m :.Jsmo pt•occsso tla Camat':L : a Cn.nuu•a. 
dlvMiu o p:liz em cinco secções; o Senado 
não tinha nocessldado disso, di vidir:t ttpenas 
om duas. Passo agot•a :L outro ponto. 

Tr:tta·so taiVl·Z do um vicio de t'Odal\'iio. 
Diz o art. 10: •No caso do vaga <i:t vico-

Pl'O.~idonci:t pot• qualquer causa, Jnclnsi ve 
t•ouunciu, pl'ocodor·So·ha a oJVIL oloiçiio.» 
.IMo artigo pertence ao actual Rogimcmo, 
mas, j:L <J uo os ta mos no empouho de rofúr· 
mal-o, paJ•cco·mo que as palavras inclt<sive 
rammcia devem ser retimdas do texto, como 
l'Odundantos que são. Desde que so tenha 
dito p01" qualqucl" causa, todas ellas estão 
contempladas. não so me afigura nocossnt·io 
indicat• ospecialmonto a '"""""coa. 

O Sn. ALmml'O Go:->çAT.vEs- Qual ~ o 
artigo 'I 

O Sn. Ft·:LrcrANO PE:->N,\- O art. 10. . 
0 Sn. Ar.ntmTo GoNc:AT.VES - V. Ex. tem 

raziio. • 
O Sn. FET.JCIA:>O Pt·:NNA- Sr. PJ•osidento, 

o nobre Scnadot• pelo Parao~, Sr. Vicente 
Machado, tovo uma feliz idéa, quo foi a do 
propo1• ao Senado a creaçiio do uma nov~ 
commissão, cuja tar•oJ'a scr•ia oxclusirnmonto 
a de vcr•itlc~çiio de poderes, até agom con. 
fiada li commtssiio do Podot•os e Diplomacia, 
com o auxilio eventual d:t do Legislação o 
.Justiça. 

Parece-me quo .o nobre Senador proce. 
dou acertadamente, porque a commi.;siio 
que so entt·ega ao estudo de verificação de 
puderes exerce runcçüos delicadissimas, que 
podem ser equiparadas ds de juiz. Não so 
tem dado até ago, a nenhum úosvio da SO!'J· 
nidado o ch•curnspcccão quo as commissõcs 
devessem guardn.r,mas nii.o il impossivol quo, 
do modo por• que actualmente as commis
sões são oloitas, appaJ•oçam futuramente 
queixas, fundadas ou niiJ, de quobt•a do 
imparcialidu<.lo o i>en~iio, que devem ao 
estudo <los casos oloitomos. 

Cumpra ovitnr tanto quanto fo•.• possivol 
osso pet•igo, o o meio L\ o quo foi !Jmbra<lo 
pelo nobre Senador uo sct• ot•ganizuda a com· 
missão por sot•toio . 

O nobt•o Senador, por~m. propõe que as 
commlssõcs sojam duas... · 

O Sn, VrcrmTe MACilAPO - Vou propor 
ainda uma emenda adilltlv;t a essa, 

0 Stt. FELICIANtl PENNA - Proj:OZ S, Bx. 
que rossom tlrnilus as dnas commissõos de 
Sonn,Jot'es <lo norte o do sul, rooonhooondo 

0 Sn. FET.ICL\NO PgNNA- Tive occ~siiio 
de p ;núet'<Ll' ao nout•e Sanador que essa dis· 
tincç~o goographicll não me put•ecia conve
niootJ; 

0 Sit. A. AZEREDO - 0 sul ostudtmdo O 
norte e o not•te estudando o sul. 

O SR. Vrct·:NTE MACilADO- E' o quo so 
dti na Camara <los Deputados. 

O SR. A. AztmEno- V. Ex. niío tem 
razão. Na Camura dos Doputados niio so 
di\ tal. 

O Stt. AR1'11UR Jlros- L;l não se dá essa 
selecção do oot•to o do sul ; alli so pt•ocodo 
ao sorteio. 

0 S11, VIC!~NTE MACilAPO-MtlS aqui, CJUO 
são duas commis;õos. peço a VV. Ellx. que 
me digam qmtl o meio pt•atico para so obviat• 
esse inconveniente. SO podem entrar para 
essas commissõcs aquollos que não tiveram 
oloiçõos <lo seus !Mados a estudar. Em todo 
o caso, tonlto emendas a apresentar, e Joi 
para i~so que ]Jecti a palavt•a. 

0 SR. FELICIANO PENNA-A iuila uo oolJl'O 
Senador pelo Paran:i olleroce inconvenion tes, 
confot•me tiv~ occasião do ponderar a S. Ex. 

A distincçiio do not•te e sul pódo muita 
v~es dar resultados desagrad:tvois, pro· 
manados da antinomia do ln torasses de 
todas as ord~ns. 

Cumpre ovitar a todo o tt•ansu essas col· 
lisõos pcrlgos~s. que só poderiam contribui!• 
para aCt•ouxar os laços do união c amizade 
quo de1·ern ligar os Estados como membros 
que s?to da mosma tltmilia. 

Confesso, St•. Prosidonto, e niio sei si~ isso 
efl\Jilo do pt•osontimento, que sinto um 
tomot• quasi supersticioso de tomai' como 
critorio pttra solver questões esta di.icrim!
n:tçilo tet•rltoPial, soinil!ndo o Bmzll om du~s 
zonns dlstlnctas. · 

Eu pt•uporh quo a Commlsoiio do Veria· 
caç[o do Poderes, que so haja de croa.t•, se 
compuzosso <lo nove membros, sortondos 
doritro us Senadot•os de todos os Estados. 

IJuando se tt•atusso.da oleiçiio do um lls· 
tado, os Sonadot•os rop;•osent'lntes dello e 
quo ftze som parto dtt Commlssilo so abato· 
riam. 

O intm•osso. capl~1l ó quo essa commlssão 
venha. do sorteio ; tudo mais occupa plano 
seonndat•io, 

i 
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O que convem evit~1· 6 que ~ commlssão 
soj~ indicnd:L pal' pessoas uu grupos que 
to'nham Interesse p:tl'ticular no modo do 10 
decidirem questões oloibraos. 

0 S&. COELHO E CAMPOS - Os memlii'OS 
dossa commissão serão sorteados entre os 
presentes ou dentro o.: dous terços, 

0 Sn.. FEr.ICIANO PENIIA - Dentro. OS dous 
tJrços, dos lo quo a com missão tom do se 
or"anlzar 0:1 primoir~ sessão p.-ep~1·atoria 
de

0

cad!l!i'ian01o. 
Si o sorteado não estivei' pl'osonto,dovorá 

sm• su bstituido pol' outro indicado poJo 
mesmo pJ•ocesso. 

Passemos a outro ponto. 
O art.. 27 do r~gimonto assim dispõe: 
•A posse do S0oador podm·á roaliz:Lr-se na 

mesma so··são em IJUO Jor reconhecido.» 
A CommiB.lão do Policia aconselha a ~ub

stituição desse dispositivo po1• este outro: 
· «A posso sor.t om sessão publica, podendo 
realiza No na mesma em quJ for reconhe
cido o Senador.» 

Não acho oxplica1;ão pam esta emenda. 
O S~t. AI.Of:Rl'O GoK~ALVBS - Oat•oi á 

v. Ex. a razão em poucas palavras. 
0 Sn. FELlCIAI'W PENNA - A posse, diz a 

Vommissão, set•á em sessão publica. Mas 
cm que out1·a SfSiãO poderia ser? 

O Sn. Ar.nERTO GoNQAI.Yt;s- E' que já 
ha um precedente da po,sse do um Senado!' 
cm ses;ão secreta. 

0 Sn., FHLICIASO pg~~A- Tomemos cm 
consideração este outro at•tigo : 

• Tendo o Senador impedimento J~gitimo 
que o obrlgno a faltar por mais·dc trcs dias, 
dará parte ao I' SccretaJ'io, mas, si precisar 
do algum tempo do licença, dol'orá roquo,·or 
por cscripto ao Senado, o qual, ouvida a 
respectiva Com missão, rosal VOl'<l como julgai' 
conveniente. » 

Não sol, St•. Preslden to, si os to artigo 
deva SOl' conservado, gu opinaria pela sua 
eliminaçito. 

O Ssnadot' que se ache enfOI'rno e lmpo· 
dldo do vir ao Sanado, não virá >on: quo 
t•lnhtl nocossldado do pedir JJconça. Quem 
não comparoco tl porque está olfectivamonto 
impedido : para que, pois, a JiconQ:I do Sn· 
nrulo 'I Qual sou prostimo? · 

0 Sr~. ALUI;à•J•o GONÇAI.VJ;s-Qual ~O at•
tigo a <J.UO V. Ex. osttl. ~o rofot•Jndo I 

0 SI\, FELICIANO P~;NNA-E' o m•t, 30, 

roco1• ús 'essüos do Senado, t'aJ.o som liconr;:t. 
A pal'ticipaçiio é oc:osa, desde que não so lho 
pódo da!' suu.<tHttto. 

Si a licença autoriz<L o pagamento do sul;• 
sidio, si o.<so ú o sou clfelto, ú mais uma 
l'azão pam que soj:1 aconselhada sua sup· 
p!•ossiio. 

O Senado!' quo podo licença para não com· 
parecer durante toJa a sessão não devo ro. 
cebot• o subsidio, que 6 uma remuneração 
pa;;a poJa nação por set•viços olfoctivamente 
prestados, pela cessação do outJ•us intoros;cs, 
como inJemni,açiio de dospezas provocadas 
pela deslocação obrigada. 

Esta o quostiio do grande melindre o não 
devo nolla insisti!•, ma~ sompro direi quo 
por meu voto supp1•imiria isso: quem não 
comparcoo está no seu direito, presume·so 
que uão o póde fazer, mas evidont.rmento 
não "Jllo assisto direito á remuneração. g 
como osto seria o unico otroito da licença, 
nada justiOca a conôinuação do dispositiro 
que a autoriza. 

Vqhmos agora o art. 33. Diz ollo: 
«E' probibido attribuit• más intenções, usar 

do exprossiles desrespeitosa~. oto.; nomear o 
me~nbro da Camam, cuja opinião so approva 
ou Impugn:~.• 

Nunca encontrei razão quo justificasse 11 
ultima parta desic artigo, 

PoJ•quo não poderemos dizot•, e com o ma· 
ximo respeito-o Sr. Senador Vicente M~
chado, o Sr; Senador Pinheiro Machado I 
quo ha nisso do desattoncioso ou inconve
nionto! 

Parece qus por escusada devo esta disposi
ção ser retirada do regimento. 

0 Sa. AEDERTO GONÇ.\LVKS-Quasi sem
pro se pronuncia o nome. 

0 SR. FELICIANO PEN~A -E a verdade 0 ue• 
muita vez torna·so improscindivel nomear o 
mombt•o da CamnJ•a, o para tacs casos jà ilo 
adoptou a praxe do dizot·-o SI', Scnádor por 
talllstado, cu,io no mo peço Jlccn~a paril docli· 
nar-isto ~. podo-.>o Uconça para infringir. o 
Ro:;imonto, que prohiuo so nomeio o Se-
nador. • 

Passemos ao a1•t. 37, que diz: 
•O Sonadot• convidado a sahlr, doixarà im· 

mcdiat~mcnto a BRla: não c fazendo, o Pro· 
sidonte consultará do novo sobro a provi· 
doncia quo deva sor adoptada (al't. 13, n,6).» 

Faz-se aqui !'omissão uo lll'i, 12 do Rogi· 
monto ... 

0 SR. AI,IJERTO OOS<i.\I,VES- Suspender :> 
0 Sn. ALHERTO ÜONÇAI.VBs-V, Ex. O con- sessão. ' 

sidm•a. inutill . 0 Sn. F~LICI,\lio PE:o<NA-Si li unic~ pro• 
O Sn.l\ELJCIANOP~NN.\-Considet•o por<tuo, vidoncia qno pódo ser tumadtl tl a de suspon· 

oi o Senador está imposslbllltado du compn· doNe a soseão; a qne vem dizer: •O Prosi· 

'I 
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<lon1.o consu11.ar1t sobro a [ll'ovidoncia <[UO 
deva BOI' a<lopt:tdn», como si houvesse nmls 
de umn.! 

Em outros paizes,o !'OPI'csontanto <i co 1gido 
a sahit• do recinto, com o emprego da vl.olon
ci:t; aqui osso rocn1·so não ost~ autol'l~ado ; 
lia apenus como meio oxLt•omo a suspensão 
Úit sossão. 
Ma~. pam quo ainda a ~opondonch de coo. 

sulta ao Senado? Acho que tal consulta ó 
dosnocessarla. O Prosldonto <111 Cada deve 
ostat•autol'iZado 110 ompro~o dosse expoJionto 
índopondontcmonto do mais f'ormalldrtdos. 

0 Sn.. Fgr,ICT,I.NO PENN.I. - Níio creio quo 
tenha aido essa a ra~ão que Inspirou a crea
çiio des~a commlssiio. Provavelmento essa 
commlaaiio dosemponl1a popel cuja impor
tnncht niio posso perceber, mas, para quo sun 
utlliznQilo sejo faoll c pr.ttico, convt\m que & 
Commiasiio do Pollcla apresento omrinda, das· 
tacaudo·o. do vago, do indefinido, om quo so 
tem conservado. • 

Estou convencida do que tem sido por falta 
dodisposlçúesregimentaes, qno lho completem 
a ftgur~. que a Commissiio Gorai aind11 niio 
revelou BUIL utllirtildo, não tenrlo servido 
quo mo lomb1•o sinão uma voz, qu:mdo ti• 

Sr. !'J•o;.;idonLo, ue;.;Lc ltogimonLo ha mais vemos do rocebor no J•eointo lioputados o 
do nma.t·ot'm·cncin. :t Com11tiSJão UCI'iLI. Scuadot•es do uma. na1;ào ~~llll~a, 

Entontlo rJIW, <loventlu sm• oonsm·vad11 o.<Sil Agom o 111'1. 1117: 
Gonuuissiio, so detlnam pi'CciaiLUJOntJ suas «As emendas sfio: snppt·~s~ivas, n~ditivas 
atl.l'ilmi•;iius, •tua! smt runcl)~o, do modo <Jno ou corroctil'as; prelbt•om ·u<t votnçfto <IS pl'i· 
llrtuo manllilst:t BllilH!ili<l.1<lo. moiras ils segn~dna, estas ás to1•ceir;t;" na 

Diz·so a•tni quo ess:~ Conunis.;io dovol'l\ se mesma classo ns mais amplas,> 
I'OIIIlil', um rog ·a, na 2" discus:;iio <lo,; pt•njo. A Oommissfio de Policia aprcs~nt:1 ost:t 
ctos do loi o colllpÕO·S3 do todos os membros emenda: «Accrescente·ao do pois da pa\avm 
do Senado. -corroctil'a-as so~uintcs- e snbstltUtil'as 

Que papel desemjJonlm esta Comnlissão! -e su~prlmnm·BO ns pahtvras - pre!orom 
O Sn. CoJ;Luo E CAJu•os-AS.lont:t. at<l amplas.» 

, . . , , Não vosso atinar com a razito JIOt' que se q Sn. F
1
i,I,TCJANO lt~NN.I.-Lavl'a parocoros? aconsolha a supprossíio dessas palavras. No. 

rlohuora · . caso do coincldoncia dessas allud1das omon•· 
Si omitto PILrecoros, são ostos ollilrooidos a das, ftcaril a Mesa sem um crite1•io seguro 

ella mesma, porque a Commissão il o proprio pat•a sabJr como dovorll sujo! tal·a~ V. v o· 
Senado. tação. ' 

0 Sn. Goln:s DI; CASTitO - Nunca pude 0 , Stt. AI,Uim'J'O Oo;o;ç;\1,\'I~S- ll' para 
comprohondor o papo! tloss~ Commlssão, lmvor mais libm•d:lle, . 

O S1t. F"LICJANo PeNN.I. - A~tti ost:t o O S11. l•'m,tciANO !'ENí'iA- O ItogimenLo 
nobro SenadO!• pelo Mat•anhiio, quo tambom devo trocar rog1•as pat•a osso.s casos; Pal'l.l illllo 
doclar~t nunc:t ter comprohendJdo o papo! é que se 1\lzem os t•ogimontos. , . 
dessa Commissão, 'l'o:los ficarão aahondo sob que lo! cstiio· vi· 

Si a Cornmlssão Gorai, omvoz do pare· vondo .. I~' preciso ovitflt' o arbítrio, tanto 
cm•os, ma01rcsta o voto, delibera, u~·so mais qu:mto o que· aqui· ost1t determinado 
ontão uma supot•rccta<;ão n J p1•ocesso da ela· ( desigliafldu o m·t. 107 <lo llu!limonto ) é 
boração das lois, d uma votação al6m das multo acartado, 
tros de que cogita o Regimento. o Sn. Ar.mm1'0 GONÇAI.I'ES- N11 60oção 

O Sn. ALBERTo OONOAJ.VI~s-0 voto não é do votação di~·~o qualqnOL' oous~ a l'O$poito. 
uofinitivo ; ú \'Dto do cômmissiio, AS$lmse fo~. pal'~.não figUl'al' 11 lli•ISffiU. dis· 

o Stt. l•'r~r.rcrANO. i'J:~NA- go ontãu 
0 

'voto poslr;ão Olll mal~ de um lugar do Regimento. 
<lo. c~n;u[t!l, como o ontitto qualquer com· O Slt. i'I~I.TOI.I.NO PI.:NNA-Ri é paraovitlll' 
tniSia<J, Comprohondc.~o quo o Sonmlo I'O· l'Odun<ianol:t, o caso <l dllforonto. 
celm pilt'ocot•os do su:1B commi.;siios, com· Neoltum~ altot•ação SJ fa1•1 no';to Rc"Í· 
postas do a, •!o 5,,du U mom~ros ;o que nãO' monto, oi~ ou,t•a emenda ·da Commls;ão 0 du 
JliLroco plaus~vcl ~ que o Sunauo, con$tltnldo Policia, slnão om vil•tudo do ln<licltção sob1•o 
om cummlssiLO, lormulç com torla11· gravl· <JUO huj;1 pat•ccm• da Commissiiu do Policia o 
titulo um p:troecl' para st mesmo. ap[ll'ovad•t por dons tmws tlo votos pr•oson· 

O _~JL, Al.u~n.t•o GoN~ALVJ!~ - N11 Com: 
mtssao Gol'al lm muito maid llhcl'dadu d•J 
•!IIO o Regimento pormitt~; os OJ'n<inrM 
l'0'ICIU f'ilihLI' YILI'Íil! 1'0~08 0 . 

tos.: · 
Não soi, St·. i'J'usiduntc, <JIIO.I ~uj:t a cou· 

vonlonciiHin so ~staholoco1• rsl,n, yot·t~ii.o po1• 
dous tot'\'Os. · 
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A Constituir.ão dociltr:t quaoij os ca~os em 
quo tom /ogat• a votação JlOl' dous tm·~o~. 
Questões mnis gmvcs são .re;oll•idas pot' 
simphs n111ioria; pot·quo so abrirá num ox· 
ccpciio pal'll a rolimna do Rogimonto '! 

Jo:m ultimo /ug:\1', St•. Prcsidonl.o, ilil'Oi 
duas pahtvras sobro o Yoto s~croto, auto
rizado, ou ltnLos, prosc!'ipt.o pelo Rogimouto 
do Sanado o <liMiamento aqui praticado. 

O S1:. Vw~~Tl~ 1LICIIADO- Hit emenda 
suppt'O>siva desta systcma do votação. 

!ln ap:·csontoi um:t. 
O St:. F8LJC!Ar>o pg~'A- l'nroce quo 11 

t!UO."itüo a!lgurou·::iO iL Con1mi::sf1:o do Policia 
llo imJJOrtancia excepcional ; solJJ•o ns:.;e 
ponto nfio houvo accol'!lo, n :L Commh;~ti,o 
tloixou ao Somtdo a tarot'lt do suscita:• o ro· 
~olvcr a questão. 

I) ~lt. ,\i,UI·:lt'l'•J Gu''.'•ll.Vi':s-.111 Jm CIUC!Hla 
atll'IJSen ta da u osso sentido. 

O Sit. lii~I.JCIA~O PgN:\A- l'u já Lil•o !lu. 
l'i<hts souro as vantagens do voto socr·c.to. 
lJuiz muit:t vez mo convoncot• de IL'IO cl'n. 
o!Io um:t garantia.; outt'Ui vazes pa!•ocou-mo 
que o voto sylllbollco constituia correctivo 
m<lis llOsitivo, m11is o!llcaz, <i illcot•t•occiio ou 
:L fl':tquoza. 

Não cston agom rlo motlo nlgum mo ro· 
fct·indo ao Sanado ; imagino U!Ul\ cOl·pora· 
~iio qualqum·,o Jlargunto si no seio Jolla não 
liavorll um ou outrJ membro quo não sol'ia 
cltpaz de tlar Jtuhlicamonto o mesmo voto 
que, protegido Jt<llo segredo, deixa cah!r na 
u roa 'I 
· l~mfim, 81•. PPosidunto, 6 difllcil dizor qtml 
" melhor parlidu 11 tom111' ; no.<lo pal·ticulat• 
falham completamente calcu/os o conjo
cturas. 

Quan•lo se suppoo que o voto secreto o 
uma gamntm preciosa, 11 ]tmtlca vem uos 
l.razct• um11 tle.~lllusiio, 

Não duvitlttroi dat· o voto pela SUJIJli'Olsiio. 
Colho-se ao monos um r•csultado, quo O o rio 
lmprimil• maio!' coloridndo 1IS VViliÇ<los o 
tornar• o 'ou ]ll'ocesso monos l'atiganto. · 

Vltlnos ox]tm·imontrn· sl sot•omos mais fo. 
Jizes com lt t'01'ot•um ; ~i não fubnos, o c;~ .. 
minha niio f!cttl'IÍ rachado, podorumo.s em 
todo o tomjlO volvm· tlt.L'az o rustanJ·ar• o 
]n·oco;so uctualmooto seguido. 

0 S11. NonutmtA PARANAOUA'- Aeho quo 
convem tonlltt', 

O S11. FEr.Jct,\No l'r.NNA- Nisto, como 
em tutlo mais, ufw ha nutb como o pt·ccosso 
oxporim,nlltl. (.llt<itv bem; muito bom. U 
~)J't_U{OI' J iJOI/IjWim~·n/ado,) 

W li•la, apoiada o posht conjunctamonto 
om disctt~sito a sogui11to 

Ao :n·t. 1~•, §§ 1' o 2' : 
Sub;tituu•So pelo H~guinto: 
Art. O Vico·l't•osldonto do Sonado,quantlo 

na prosiduncia, só torá o voto do qua/idatlu, 
Sala t111s sessões, 7 do ontuhro do /003.

F. Penna, 

O 8r. Vicente l\lucbodo
Sr. !'t·ositlunto, rum pi o 1/uhato sobt•o o p:·u· 
juctu do J•ol'orma du Roghueur.o o a ellc ap:•u
suutoi vat•iasumondas. 

t<:utt•o olta:l, a mais iutpu:•tantc tl a<Jilolla 
quu crt1a duns Commi:lliõcs <lu Vm•it/ciu;iio tio 
l'otlm•e.; pu!' moio do HUl'tOÍOij. 

A i•h'll, um Pl'iucipio, parece lJllll tio i li"· 
ceita poJo Suuadu, pulo moniJs, pelas :uaui· 
liJstaQüus <JUO tenho ouvido. MltS houvo :ti· 
guma duvida 0111 rolaçlio no facto d' toP uu 
di vir! ido o pai~ um duas cit•cum~cripcõu~. 

E' osto o ponto, Sr. P:•esitlonto, que qum•u 
·explicar· ao ~omt·lo. 

N1tO dividi n paiz um dua~ cil•cumscripçõcs; 
tinha nocossidttdo absoluta, desde que ct'C:Wll 
dua~ commissüos, do fazot• com quo os l'e· 
prt•sentantcs do um JM:ulõ nãu tomassem 
oonhocimcntu das eleições do sou pt•oprio Es· 
tndo, o, pit'a isso, tinha necessidade do DI'· 
ganizat•, desde que eram duas as commis· 
sõUl', duns list!ts do Sonadm•es: -uma com 
us nomos dos quo pertencessem aos Estadoa, 
cujas oleiçõcs tinham do ser estudadas, o 
outra com os daq uollos q uc portcnco.<som nus 
Estados que do viam fornecer raprosontnntos 
}lartl o estutlo de;sas eleições. 

Nrt Camnt•n so dividiu o paiz em cinco 
zonas, mas aqui não siio pt•ooisns cinco Com-
missões. · 

Assim sondo, não ouoontrol um outro 
moia p1·atico ]Jll'il que um SonaJlor, l'OPI'C• 
sontanto do l•:st~tdo r.uja oloição ostivosso 
;ondo ostudada, tomasse conhocimen to das 
actas. 

t•:u podia, Sr. Prcsidonto, J'azor uma llsla 
do Estados, nltet•nadamonto, dó norte o do 
Bill, dez de um ludo o tloz do oul.ro }Jura so 
const,iluh'Om oss01 Cemmlssõos ; mas achei 
mnis pr•atico toma:• os :-opr•osontnntcs dos 
~slndos na sun ardam googt~atJhiea . .' 

t•:m todo o caso, isto n~o valo con~a noullll· 
ma; do que SJ t1'11la. é do dar 1t Commlssão 
do Podoros uma outr·a urigom, il do c:·c~r-so 
nu Sou ado tumt Commissão do Podorus igunl 
ás m•oadns om todns as cor•pomçiles legisla· 
tints, . 

Na Ctuuat·a do:~ DupuLa(los as 0üllllllissi)eK 
s~u coustitulda~ pot• moto 1lo sortuio uo Jll'ill· 

'' 'I 
' 
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clpio do cnda lo.~isbt.ura, e no caso do vagas, 
no co••rer d., Lcgislatm•ll ossns serão p••oon. 
chhi<L! pelo Pt•csidonto, 

Aqui no Son11do só oxistiiL a Conmli;são do 
Diplumaci~ o !'odoro< quo vinl•~ da legisla· 
tu1•a aulOI'iUJ' O quo ·tinlta do tomai' COO bcci· 
monto dtLS olciçõos e interput' seu parecer, 
isto no comoco d 1logislatura. 

missão do porloro~. pol'drn, escapa a os to mo· 
eanismo o SO!'<l con,;tltuidu pot· sortolo. 

E' ',Insto quo u~ vagas que nellas so dororn 
sejnm proouchtrlas JlOI' svrtoio, Isto ~. Ol'i' 
tando a inloi'J'orcnci~ da Mesa, como a do 
Sena.Jo om rolnçfio ao proonchimonto do 
vagas, quando não tem IHLI'ido essa lntm•JiJ. 
t•cncia pJt' moio da votação na occnsião do 
se constitui!• n Com missão. 

Ct•olo, Sr. P!'osidont.o, quo a minha emouda 
primitil·a, attcmlm•á perl'uitarnonto ao dosojo 
quo to111 o Senado do const.tulr por novo 
111uldo a sn<t Commissão do Consti tnlção o 
Poderes, 

Conlitbulando hujo com o hont•ado Sonadut• 
pot' Minas Goraf!s, que acaba do occpp 1t' a 
tribuna com oxtraordinario brilh:Lntismo, 
S. Ex. mo suggoriu uma idt!a quo traduzi 
om urna sub.orncnda substitut,va <iquolla 
que aprosontel. Adoptada esta, ficaJ'iL natu. 
mlrnento prejudicada a outra ; mas, como Tenho concluilo. 
osto pt•ojecto com as emendas toorn do sor 
reenviado á Commissiio, esta, mL culma do E' lida, apoiatla n posta conjunl'lmoute em 
gabinoto, podor<í, porfottamonto proferir a •liscussão a seguinte · 
emenda primitiva, ou :t sub·omenda su 1J· 
stituttva que OJ'a nprosonto, E, corno dn 
discussão nasce a luz, o 11 todo o rnotuonto 
csliio se apauhando elementos novos que 
~ot•vem do gat•antias ao o;tudo o ao o.xorcicio 

APltP.SJCNTADA 

des;a Commi;são, apresento esta ;ub·ornonrla Dopois da prlmoira parto do art. 1• ac· 
substitutiva com alguns ndJondos em t•eiaç[o ct•escouto·so : 
ao, modo pot• quo ~o fa•••L o sol'&o[o,. Art. Nosso primeiro dia organizada pela 
(I.",) , Mesa a listl dos Sonadot·o~ presnntos,sorápot• 

«Bmcnda ao pat'iJcor n, 182. sot•toio norno~da um •.arnrnis;iio composta do 
Sub·omonda substitutiva, dopois da pri· oovç membros, para exam~nar as oloiçõos 

moir11 PM'to du art. I': realizadas pa!'a a ronovnçao do torço do 
. . . Senado, o sobro ollas dar parecer •. 

,Accrosconto·se:-N~sse Jll'lmeu•o dta., Ol'ga. '§ 1.• Essa cornrnissão cxarninat•á, o dm•á 
ntzada pela M~sa a hsta dos St•s, Son:t•lOl'c; parecer tambcni cm relação a todas as elol
prosontes, sora por so•·tmo nomolda urna çües quo por va•a renuncia ou mor~o se 
commissão comp,ol!_ta do novo mornbt•os par11 dorom durante a0 l~gisJatUI'a, ' 
cxa~mar as cloJçoos rcallzadns para I'ODO· § 2.• Sornpt•o que se tratar do olciçiio do 
vacao do torço do Senado o sobro cllas dar Estado do que scj1 ropt•osontaitte Sonadot• 
Pl§l'0

1
r.orE. C . _ i • d . membro da comrnissão, nolla não tomará 

· ,• •ssa ornrntssao 9xam nnJ'" o a.t!L parto. 
Jl~Lrecõr tnmborn om relaçao a todas ás olOI· § 3, • As vagas quo occorrorem nosda eom
çoos que, por vaga: t·onuncla ou morto, so missiio sor[o proonchid~UJ po1· sot•tclo,. 
do~o~ du1anto a legtslatura. . _ A segunda parLo do urc. I' deve coostitiJlr 
§~.·Sempre quo so trata~• do olmçao do a!'ti«o blp~rauo.-Viccnlc .1Iachado, 

Est:1do do <JUO soja ropl'osontante o Senado!' o 

momhro da Commi;s~o. noJla n~o tomar1l o l!õlr. Almoirln Bnrroto 1')-
pn~to, Sr. Prcsidonto, subrnotr.l JL considorar,aô do 

§ 3.' As va;111s Iiii O occorrerom nos h Com. Senado duas' crnondns rola ti vas ti. roforrn:1 
missão soriio proonchldas por sorteio.> do Regimento Interno, em discussão, 

Sr. Pt'CsLtonto, ha uma dtSPJ'ição regi- Urua, ao a!'t, 1~7, propondo quo, dando·so 
mont~l que não lili eliminada pola CJrnmis- vaga do portoh•o ou ojudanto do porteiro, 
são de Policia, tllsposlçao quo determina que sejam nomeados para sub,tiloU!i-os os conli· 
as vagas das Comrnissões scj11m pl'conchlüas nuos mais h .bilttados, · 
por nomeacíiu da Mesa. E~ta Commissiio do ora, pat•aco·mo do toda a justiça quo, ha· 
Podoro~ •. purom,. niio sor!l ooustituida cumo vendo contmuos tlc 10, 12, 2U o :JO annos do 
as outras commissõo,; porm:,noutos, , sot•viço nesta Casa, não sejam ollos Pl'oto. 

O Sn, Ar.mm·ro Go:x('h!.VES- Sc••á uma ridos por inrlividnos estranho! no Senado, 
cxt•opção. Tal'}lrocodimonto cu reputo o nn~urnll)l~nto 

O S quantos mo ouv~m, uma gt•avl.~.!tllln ID,JILS• 
n, VtCE;t;TE MACHADO-AS outras CO!ll· tiNL ' 

mi;suo.; pormanonto; oram ololl<ut1JOr osel'll· ' ' 
tinia secreto, o agora, segundo a yt•opost~ du -----
Me>~, o >Ol'Õ:O por Jistt\i incornpletc•S. A COIU· i') ll•l• Jim>·SO r;;o foi rol'h!o fOio Ol'Odor, 
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A sogunda omooda quo apro.~ontei foi 
sobro o art. 188, propondo que todos os om
Pl'egadus do Senado com titulos do nomca· 
cão não possam ser admlttidos ou dispcn· 
~adus sinão poio voto do Sonatlo e por 
proposta da Commi~üo tlc Policia. 

O Sn. AtmmTo GoNçALVJ~S- Es~l clat•o; 
quando o Senado 6 IJUO nomoia, ·devo ser 
elle quem domitta. 

0 SR. AJ,lmll>A BARRETO - Citara! em 
abono do que estou propondo, um oxomplo: 
o Senado tom os seus rodacloJ•os de doba tos, 
ombol'<L não possuam litulos de nomeação 
qt!O, não entram n:t folha do pagamento dos 
omprogatlos desta Casa, csLão, ontJ·otanto, 
comprebondidos no art. 188; com justtL razão 
pois de1·iam estar aquelles quü pagam direi· 
roiLos do tJtulos, exigidos pelas lois o regula· 
moo tos fedoJ·aos, 

O Sa. Ar.nERTO Go!\'<;ALVES- Perdoe-mo; 
V, Ex. devo lombrar-se quo o ano o passado 
cm virtude do uma dolibur:U)iio do Senado, 
as nameaçõos dos redactora• de dobatos 
ficaram sujoitas li approvação das!a Casa. 

O S~t. Af,IJEIJJ,\ B.IR!tt:Ta-V. Ex. não me 
ouviu bom. Estou dizonrlo quu os rodactures 
do debates grJsalll dos dirrJitos do tu•t. 188 . 
com justa razão devoro usufl'llii·os os q n,o 
toom titulas o Jlagam dtreltas da conformJ· 
dado com a lei. 

Accrosc.o mais, Sr. Pro~sidcnto, que a.; func· 
cianarios a que aiiudo a minha omonda con· 
correm para o montopio gora!. 

Elia garanto os ompJ•ogados, recompe
ns:tndo a optlmo comportamento dos quo 
conhocom purfoit<Lmonte . a disciplina doata 
C11sa o bom a sorvem; dootro druto ponto do 
vista ostão não só o diroctor como até os 
continuos. 

Assim. as g<lt'antias o direitos llcM·ão igua· 
lados, não só p .• ra as aJmis>üos, como para 
as dispensas; todos ficarão sujoitos ao vota o 
á doliboraQão da Senado. 

Julgo, repito, tar justificado as duas omon· 
das quo snbmottl il cons!Jlomç•ão do Soando o 
quo mo p:.rocom sor 1le toda a jnstiç:~. 

0 Sn. Ht:~RIQUE CouTINJIO-Não, quanto 
~ primoit•a, porquo o actuai t•ugimonto 
manda que sojam oxtinctos os logat•os do aju· 
dautcs do pot•toiro. 

O SJt. ALMJ~JDA llARRE1'o-O honrado Se
nador não mo devo apat•tear, porque si esta 
emenda Jbsse apresentada o approvada ha 
mais tempo, a possoa por quem S. Ex. so 
niio inlerossaya sot·l~ nomeadn, som p~.<.<llr 
pol~ esc:tiJL do c~r~os, quo começa poJo do 
continuo. 

V. llx. do v o l'ottu• pela omotHia, pot'<illO 
elia ll,justa, 

~'Q~~· v, u 

0 SR. llENl\!l)UE COUTJNIIO dá um apat•to, 
0 Sn., Af,)JCJDA BARRETO·- Sim, mas não 

devOJ•ia sm• occupado por quem, vindo do 
fót•a niLo. tom serviços nosta Casa, mas por 
aquollos que, com lO o 12 anoos do funcção, 
se tenham dl>tinguido por seu merecimento. 

E já agora, nesta ordem do idéas, direi 
mesmo que a pessoa por quem V. Ex. se 
interessou, devia ser nomeada continuo, 
para. pot•corror a gradação do accessos, 
conformo O> seus serviços ; o contrario 6 
passar de soldado razo a capitão, 

0 Sn.. HE:il\IQUJ~ CoUl'J!\'110- Nilo foi pat'll 
o lagar do porteiro do salão q_uo pedi para 
ser nomoada a pessoa a quem V, Ex, se 
roforo. 

0 SI\, AL)IE!IlA BAitnETO- Aquollo po~· 
quem V. Ex. pediu,.já tem a.i~ o seu titulo; 
esta, por conseguinte, comproheadido n<L 
minha emenda. 

O Sa. ifEio'RJQUJ~ CoUTJNIIO- Não estou 
fallando desse empregado. 

0 Sn, A!,ME!DA BARRETO- Tambetn OU 
não tt•atava dessa questão, por~m V. Ex. 11 
trouxo a debata o cu disso, com franqueza, 
que ollo de1·oria ~or )IJ'irnoiro con~inuo, 
para depois, c conforme os seus serviços na 
Casa, poder occupar o log:.r do portoit'o ou 
ajudante do pot·teiro. 

Já doclttrei quo, com estas nouc&!l pala
vras, tinha justificado as duas emendas que 
mo pal'Ocou do justion. apresentar á consldo· 
mção do Sanado. 

Agora, permitiam-me VV. EE~., Sr. Pra· 
sideuto o o Senado, que doanto do uma 
emend • que acabo do ler, aqui, - poJ•que 
até a hora de aahir de minha residonola, o 
Di tl'io do Cong1•esso lá niio tinha chegado 
- emenda apresentada pelo nobre Sena· 
doJ' por Alagoas, eu voj~. porque as:sim 
me pareceu, o dosojo de se fazer uma cor
tozirla V. Ex., _pelo que me permittlroi ai· 
gumas obsorvnçoes. 

A omencl<L ~ a seguinte : 
«llicam restnbelocldns todns as nttribuiçõos 

do Preslclonto do Senado, que é o Vlce-Pre· 
sldonte da Repubilcn, na l'órma do art. 32 
da Constttui,iio do 24 do fevereiro.• 

Ot•a, St•, PJ•osi"eutc, ou niio exijo o nfio 
IJUOro tambom mais do que isto: quo se 
cumpJ·a a Constitniçiio, que não ost~jamoa 
todos os dias aqui a fnzot• cousas QUO não 
ostiio no ostar.Jll.o l'umlamontul da Nnção, 
tlitndo-so a V. Ex. poclorcs <[UO ollo nüo 
contoriu. · . 

Tonim V. l•:x. paclencia. Quando tt_prcson
t.oi, sobro o aSSIIIUPto, lllllJL intlicar,ao-lo
nho aqui os Jn"'ws do Sonado-no tlitL 2 do 
<tgosto do !80S, u~o se f~llav~ um V. E~. 

Si 
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V. ll~ .. como Pt·csitlcnto, tom o Hou voto 
de qualidade, pti.lo ch~nmr ;l ot'ilcm os. 
Srs. Son~doroi; pú1lo, c•itllm, oxorcm• ollÍI'as 
attl'ibuiçõos do seu nlto · ear~o. 

llontom o nobro Sena•lor pol' Alago11S, 
cHon o m•t, 32. Pois li osso artigo mo~mo quo 
ostatuo quo V. llx, só tom o voto do qua
lillado. 

Ello diz : < O Vico,Pt•osillonto da Ropu· 
!Jlica soNl o Pt•esitlonto do SOUIIdO, ondo su 
·tot•il o voto do qualidado o sor;l suustituido 
etc· • .• ». 

Isto ú claro o sabitlo, 
O nohro Sonailor pot• Alago:LS leu t~mbom 

l!ontom o art. 18, ·p;n'ilgt•:tplio unico, da 
Constituh.~fí.o, que conUt·m:L o nrL a2 ; mtt.s, 
lon·O do modo quo só S. Ex. ontcndou, O 
Sanado não ontondou oou.~:t alguma. 

O art. 18, Sr. Presidente, par;~grapho 
unieo, d;c Con;tltniçii.o t\ .instamonto o quo 
confirm;• n. minlm indic:tçiio, appt·ov:tdn 
polo Socado o V, Ex, ha do coneord:tr 
com migo. 

Di~ osso p:u•;tgt'ilpho : « A cadu. umu. t1:1s 
C:tm~t·as compota vct•illcw o roconhocm• os 
Jtmlorcs do seus mombt·os, o!ogo1' suas McsrLs, 
organiz:Ll' sou Regimento intm•no»-é o IJIIO 
u~tmnos JU.zoallo :tgot•n.-«t'ogulu.t' o ~orvh;o 
tlo Bllll policia lntorn~. uomoat• o; cmpro
gados tio sua socrotu.t•ht.» 

TtHlo isso compete á 1h:s:t, LJUO 6 ololta 
pelo SonaJo, Mcs:t quo, como V, gx, o todo 
o Sonado sabom, u cJmpo;t~ do clnoo Smm· 
dores: o Vlcu·Pt•osiúontu do Son:ttlo, o 1", 2", 
'e 4' soct•etarios. . 

O s~·. Alberto Gonçnlvelii
Sr. Prosidonto, s1io numoros~Ls o importantes 
as emendas apresentadas ao Jll'OJOcto cm 
discll.<São. . 

B' impos.;ivol aos Srs. Soimdot•os dar o 
HOll voto csolu.t•ocltlo 11 tod:ts as omondns 
aprosontndas; por isso roqueiro;, v. Bx, 
qno consulto o Sonaúo 11o sonllúo do sormn 
ollitj onviú:lll tL CommissilO dn Policia, allm 
do oiHitLil' O l:lOil pm•BCOl'. . 

W litlo, apoiado o po.~j,u cunjund:~monf.o •Jill 
discnssiio o soguinto 

llEIJUI:ItDl~~·t•o 

itequoit•o que :tl omondas :t~I'CSonttttllls ao 
projecto do rofo1•ma tio llogunonto vi\o i• 
Collllllissüo do Pollei~. 

1l1n 7 !lo outubro ,lc IUO:>.-· Jlbel'lo Go11· 
rat-u~.~·. 

' 

I 
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Ningucm podindo a palt~vra, oncorra-so a u credito oxtt·aordinMio rlo 17D:•IIl:$, )lill'a 
discu::;t~ão. pitgu.mentu, no JH'osontc oxcrcieio, du. ga· 

Annunciatll~ a voia\·ilo o veri/lcant!o-so nito 
ha\'01' mais numm•o par:1 vollu', o St•. Prr.si· 
rlonto manda l'1~Z01' a chamada diJ• Srs. Snn:t· 
dores quo comparecm•am :l so;süo. 

Procorlc-so :l ch~t.rnada, a quo doixa111 do 
l'aspondor os Srs. ,Jusl.n Chet•mont. M11ntJol 
Btu·atu., Pires Fot'Njira., .João Cvrdeíro, For· 
t·cira Ch:n·es, 1tos1t o Silva, Manuel Duat•to, 
D!ympio Campos, Martinho Garcn1., Arthur 
Rios, Vir~ilio Oamazin, ltuy Barhosa, CicLo 
Nunes, Sirruoira Lima, Martius Tor·ros, 
A. Azerotlu, Gustavo Richard, !Iorcilio Lu~. o 
l!amit•o Barcellos. 

I'ilnti:L do j11rus concedida tL ()ompaynio .-lll.t.'i· 
liairc des Oltemius rlc /•Cl' ftllll1'1!si(; 

3• discuss[o ri~ Jll'OjiOSi(:iio da Camura. rlo:J 
llcputadus, n. ll ·!, de ll103, a.uLot·izanuo o 
Pt•c;itlcnto dJL Ropuillic:1 a r:uncoilcr sois 
mozos do licon~a. som voncimontos, ao juiz 
sJibstil.uto fo.lor..l na sucçiio do PM•:I Dr. Po· 
tiro Poroi<•a Chcr·mun ll:Lyul, om prut'08':1çiio 
dlt~uoli:L em cujo go~o se acha., ]la.ra. tt•atar 
do sun sn.utlo ; 

3" discussão da proposiçito d:~ Camarn. dos 
Uopu!.ados n. 10~, de !iJO~, autoriz~mlo o 
Pt·"siduntu da J(opublic:L a ulrrit· o ct•cdito tl<1 
·lt'l$·1·1i llat•.:t pagamento da~ gratiflca(;Ues 

O Sr. J••·o .. idente - Nüu h:.vontlu t!OI'iua~ au amanucn~o thL !Jiro~tot'iu Ger'ili 
numero, llca IH'ojut!icat!o " ''"'IIIDI.'imonto o ,[tJ !~.~tatbtic:L M:LOuot tio' Alb111UCI'r[hc l'or· 
cun!,intia a discussiw d:Ls tJIIJUiltlas. wc:u·l·ero ; · 

. •t n , ~~.\ flicus~;'fi.o da prupu:iiÇÕ.O tllt Ca.mai'Ll do..; 
.o !!Ir. ~~~e.•. 0 Go I,'Olv?"' (J!d" Doputauos u. I, de Jfl03, clovanlo a~$ diti.· 

111<i•>~9 -;.81. I ;osllto.~t~, tl lnuttl topotrr ~ 1 rius a ponsãu o soldo IJIIC pcrcciJc o l" u:uteto 
CJ"_!:I'L dl,so 1JU,mto •1 unportancm 011 ma rotbt•mauo, cOHl ilonr•as do tdlor·cs do oxot·· 
lott.L cm tlebllto. cito, Orozim bo Gat•!os Corrêa tio tomos,; 

lnlolizmontc, Oi Srs. Sonatlorus rctit'lt· 
ram-se om numero !Jastantc elevado tio :1• discussão tl11 proposição d1t C:tnmro. dos 
modo que niiu ha numol'o pwa se 11rocodur Doputados n. 21, do 1\103, llutot·izanuo o 
1í votação do roquorimonto. Pt·~siuonto <ia !to publica a ttbri,· ao Minls-

torio tl1~ Indu.,tria, Viação e Obras Publicas 
Em todo o coso animo·mc :•, podil' a V. E~. 0 credito oxl.l'atll'~ina 1·io do 2~:083$840 pal'U 

q~c, ltltcndo~tlo ~to~ prc.cedo.~tos. d:t. Ca.~~~. pagamento do vonclmon:os do aposentadoria 
u~.u~ uo rrno tslo, .illlllj!Ot tanuut. d.~ m.llott•L, dovtdo. ao on•cnh •it• ~'milio Otl urok como 
llilO ODOO!'l'O ~~ d!ScthSM som quo ~Com· ·I • d• ,,. 0

· u ? ~ ,. , ·cr0 
r; 'l I 

missão do Poli c iii du Jlltrocor sobro as cmon· ' c,IDI~ • ~butstrrcto da RoJ at tl,.,to .• ora ' os 
das ttprcsen t:tdas. 1 o!O<,IaJ os • · · 

Nosr.us termos, l'CIJUCit·o a V. Ex. '!110 tevanta-so a sossão 1i.; 3 horas da ttLrdu, 
adie a discu;siio, aOm de tpro 11manhã ou 
jlossa renovar o mon t•oquel'imcnto. 

o s.-. Prclji<lente - llit.VOntlo 
::r·ando numot•o do omontlus o e~t~ndo a 
hora adoant;ub, dot!t•u o podido do honrado 
.Sonatlor, pois, as l'lLZiios IJUC S. Ex. cxpclltion 
jlarocom-mo Jll'Ocodonl;os. 

Fica adiada a tli~cu;srro das omoMtlas. 
A Ol'dom tlo di1t pam tt sos~ão :-loguinto é: 

Continuação d:~ 2" rli;cussãu d:ts onltllltlas 
oll'or·ueitlas poJa Comulissiio de Policia au 
Ho;;imou~o lntOl'llO do Semulo; 

' 
:.!" Lliseussilo da pt•opo.jil}flu da·CaiiHLl'iL do:-; 

IJo[Hit:t<los, n. 81, tio !UO::, anturiz:tnt!o u l'r·o· 
:;idonto d" RuJ'Ublica u. cuucut!or• um aturo 
do !icon\'11, com ut·douadu, 110 baclmro! .losó 
N!LIJUCI) Noivn, uudltol' do gUOI'l'it do l 0 dis· 
tl'icto mi!itrn•, para tt•:Ltln' do sua sa111lo; 

2• discuss1lo da Pl'OJlO;!ção na Gamara t!o:1 
lloput~dos, u. 1311, tlo J!IO:l, 1111 turizantlo o 
Pro!ltlonto d:1 Ropn!Jlica a :tbr·it· ao ~llnis
iot•io dt~ lndustt·i!~, Vilt~ão c · librtt~ PubJl,•tts 

Di• SESS.iO Ell H OE OU'I'UIIllO DP. 1003 

A' mula lrot'll t!opois du moio-tlilt abr;C·So a 
sos~ão, ~~ quo coi\COI'l'Cill os S!'s, Scua.Uot·u:-~ 
,J. GllturHla, ,\!I lO!' tu Gonçal \'OS, llunrlq uo 
CouJ.lnho, CoS1.1~ AZel'tido, Gomos do CiL,I.t•o, 
Hollht•t Vicir•a, lluoot!icto Leito, Pires !?ur· 
J'eit•u, Nog11nira Jlttt',lJJn,J.nut,Noguuim J\CCiuly, 
Juã.o Cordeiro, Ftn•rcit'tL ülntros, :Ainwida 
Btu•t•eto, lto.~a o Si! \'ít, Sigismtmllu Gouçal \•(·~, 
Manuo! Drmrto, B. do Mcnrlon,::~ Sullrlriho, 
Olympio Cnmpus, M:~(tinhn om·coz, Coelho o 
Clllnpos, Al'thm• Rins, Yirgi!lo ll:mmzlo, Ruy 
Ot~l'bosa, C!oto Nnncs, Siquoil•tt Lima, Ma1•Lins 
'l'nt'I'OS, LtLII t•o f.iod t't\ Ba.1•atn ·I tlim i t•u, 1'ltumaz 
Doltlno. Ya~. tln ~folio, ,Fn!ioinno Pnnr.m,F,r~tn· 
cl;co Glycurio, A!l't•cdo El!i;, Ut•barlo do 
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Gouvêa, Rod1·iguos .Jardim, .Joaquim 1Im·
tioho, Motollo, A. Azm·edo,Gustavo !Uclmrd, 
Folippo Scbmidt, Julio l'l'ota o ltamiro Bar· 
collo8 (•12). 

manda •JIIO sojl1m oxtinctos os Jogares do 
ajnrlnntos tlc por'tl'it•o. 

Suppondo que a primeira omonda ào hon· 
rado cui!O,!l'fL roforia·so aos car~os dn pot'· 
tPiro o ajudante do poJ•toh·o do salão, ou 
disso: «Qnan:.o a est.J ponto, não apoiado, 
porque o Regimento acttml manda que se,jam 
oxtinctos 08 Jogara; do pot•toil•u o do ajudante 
do por&ciro rio saliio quando vagarem>. Foi 
isto o que ou ui8<0. 

Deixam do comparocm• com Musa pa1·ti· 
cipada os Srs. Pinheiro Ma'chado, Nilo Po
QIInha, Constantino 1\'ory, .Jonathas Pedrosa, 
Pacs tlo Carmlhu, ,Justo Chormonl, l>!11nocl 
Barata, Alvnru :llon<los,.Josó Bm•mrdo,l'cdro 
Velho, Gama o Mcllo, Alvaro Machado, 
Herculano Bandoil•a, Buono Brandão, Lopes 
Chaves, Joaquim do Souza, Vicente Machado 
Brazilio da Luz o Herci!io Luz (!O). 

E' !iria, posta om discussão o som doba to 
app1•ovada a acta da sossão an r.orio1•. 

O Sr. 1' 8ecretaa•Jo d(t conta do 
seguinte 

EXPEDmNTE 

OIDclo do Prefeito do Distl'icto FJdoral, 
do 7 do cot•t•cnto mcz, t•emottendo a men
sagem com quo submc&to ;t consiuct•:u,'iio do 
Senado as t•azões que o lert~rtLm a. uogat• 
sancção á resolução do Cons1•lho Municipal, 
que autoriza o Prelbito a instituir um pi'O· 
mio denominado Santos ·1Ju111ont á alumna 
que mais so distinguir na Escola Normal. -
A' Commissão do Justiça o Legislação. 

O Sr. ~' 8ec1•etarlo dccl~ra que 
não h a parocm'o8. · 

Na actual l'oforma do Rog'imonto nós ro· 
stalrclocomos osso~ iogoros porque ontondou 
a Commissico do Pulich1 que devo faz•r por· 
mancntos osso; Jogares, poiij que a pratica 
tem pt•ovado q uo uü.u podem clles ser ex· 
tinctos ; porL\III, o Regimento actual os 
extingue. 

E' sómonto isto o que tinha a dizot•, 

O liõlr. B. de l\lendonço. 8o· 
b••lnho -St•. Pt·osidon&o, niio so art•ccoie 
o Sow,do rio que cu volto á tribuna para 
insistir nosto momento sobro a reforma ro· 
gimuntal quo jlOt' aqui ainda está transl· 
laudo. · 

Niio, ~~·. Pt·osiuonto, basta o rJilU as más 
linguas jiL disseram de mim por ahi, Não 
continuarei 11 occupar·mc da reforma regi· 
mental, 

Pedi a palavra, Sr. Prosidonto, para des· 
ompllnhar·mo de dous devores, 1111da qual 
mais imperioso, cada <jual mais imporllnto, 
a meu ver. 

O primeiro desses devores é propriamente 
um dever do conscioncilt ; o segundo um 
do ver cunstitucional, 

E' lida, posta om discussão o som debato 
approvada a rJdacção final ria omoud11 du 
Senado á proposição da Camat•a dos Depu. 
lados, n. i 17, do 1003, quo autoriza o Presi
dente da Republica" croa1• o regular, som 

· onus PILra os cofres publicas, umn caixa be. 
neficonto na brigada policiai desta Capital. 

E' lida, posta em diFcussiio o som dob 1to 
approvarla n t•edacçiio final do pro,iocto do 
Sonndo, o. 2H, rio lOU~. autorizan.w o Podet• 
Executivo a prorogar, com o l't·specti\'o Ol'· 
danado o pelo prazo do trea mcz08, 11 licença 
em cujo go~o se aclm o Dr. Luiz Crnls, di· 
roctor do Observatorio Aslt·onomico do lHo 
rlo Janeiro o lento du. llseola Militar do 

Sou, Sr. Prosidonto, cm tboso, advm·s~rio 
intran,igoutc do todo o qualquer oxclu~i· 
vismo. So11tiio avesso no exclusivismo das 
fclicitaçõus, rruanto detesto o oxclusivi~mo 
das consums. . 

1\ntcnrlb rruo rlovo sor felicil~do aqnollc 
quo o met•oco, o as8im lambem penso qno 
devo sm• censurado aquollo quo pra&ica um 
acto digno ou moroccdor tlo con8nra. Tom 
sitio esta a not•ma adoptada om toda a 
minha viua ; jámais mo alastci tlolla. 

Drazll.. Niio <Juorondo, St•. Pro~irlunte, alilslat··mo 
. hujo do8liL no!•ma do proceder, o ontontlondo 

O Sr. llenriquo Coutinho_ fJUO devo a~rovoitar a occasiào para rondot• 
Pedi a palavra sr. Prosldontc unlcamento ~~.m prol to ao homonage.n á vorrlu.do o 11 jus· 
para rcstabcloco1• um ilp:1rtc q1;0 hontom doi t1ça, v~nh•J declat•at•. ao Senado, porque ú 
no final do discurso do meu ltunt•ado cull~•a pai'a mm!. um dcvot• tmporio>o, '1110 os tra· 
o ami•o 0 St•. ·\!moida Barreto o balhus~ nao só do Iachygrnpltlu, como o do 

o • • • rudac~ao dos debates d•sta Casa. nas sossõos 
E>$o meu <~Pal•tc >abiu lt•uncado ; eu niio do tt>ao·ante·hont~m tl do antc·hontom foraru 

db!o, nem pod!~ ditor rjuo o Regitnento niio h•t•ept•ollonsiYidi, 
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Os mons dlscut'Sos, S1•. Pro;Jdon~e. fot'am 
tomado:J o public 1dns no Dial'io tfo f 'onyl'r!,.:.w 
com :t nmiol' Odolldado. Foram, St•. Pt•o. 
sit!ou~o. tiio 11om npanha<los o l'O{Iotidos como 
o podOl'ÍII l'azOl' o molhar phono~rapho. 
Mais ainda, S1·. Presidente: ellcs foram tão 
bom apanhados como podoJ•ia fazer a mclhor 
photogl•aphia. 

0 SR. ALDP.RTO Go~('ALYP.S (2" ScCI"clllrio) 
-Os meus apartes t:.mbem foram fielmente 
stonographados. 

0 Sa. B. DE Mr.:;noNÇA ScnRJNIIO - Fa" 
?.Onda, Sr. Prosidon~o. es~a ú rclal•açiTo, pot• 
ser um dovol' do minha parLo, poço Jic011~" a·• 
Senado para, do al~o desta tribuna, apresen· 
tar os meus vo~os do felicitações a estes apos· 
tolos da arte tachygraphica o ao.< senho>e.; 
encarregados dos traba.lho' da J•edac\·ão dos 
debates, a est~• obreiros qno, apanhando on 
nossos díscul'OS do recinto acanhado das 
nossas sos;ü~s. ando olles são tão pouco 
ouvidos, vão loval-os :is regiões mais re· 
motas do paiz, dando Jogar a qu~ os nossos 
oloitoros, aquollos que pam aqui nos man· 
daram, saibam bem apreciar o modo po1• quo 
cada um do nós aqui cump1·o o seu deve1'. 

Ditas estas palavms, passJLroi agora a dos· 
omponhltr-mo do um ou1ro dever do que ha 
pouco t41loi, do um devor constitucional. 

O art. 35 da nossa Constitui~ão de 24 do 
foveJ•oit•o diz -compete ao Congresso, mas 
não privativamente-fazm• observal'O exami· 
nur si a Constitnfç"o da Republic:1 o ns 
nos>as lois são observadas com toda a fidclf. 
dado. 

E' justamente osto o motivo que tombem 
mo foz vir :\ tribuna. · 

Vou tratar perante o Senado da colobre 
qu•s~ão dos col'l'otoros,a qu11l actuahnento so 
debate om diversos jornacs desta ci<fado. 

Reputo trto importante esta questão· quo, 
dovo dlzol-o, antes de começar a osplnnar· 
mo, sinto que olla ~ superior ós mínhns 
!orcas. (N<ro apoiado,) 

Mail o dcvoJ' qnn tenho, como rnproson· 
tanto da Naçiio, de vnlar pela boa gna1·da 
das leis, lncit.a-mn a vir t\ tl'ihnnll dos".ssom· 
hrndamon to dlzm• como penso Nnhrn tf1o 
Ml'avo quanto flll)JOJ'tnnto questiT.o. 

E', S1•, Prcsidonl:o, um n,snmpto positivo, 
r.uJa discnssiio não p~sso dll'lgll' como di ri~! 
a <la rofo1•ma do Reg1montu, t.l'iltando o!'a. ao 
nm, Ol'll do out1•o incldcnto o rospondondo 
pouco a pouco nos npa1•tos quo mo l'iulmm <ln 
dh•oll:t, da osqnord:t" de todos o~ lndos. 

A qnestfio lomntada pulos c,;l't'otoros da 
praça do !tio 1lo Jnnoh•o O multo mni< illl
por~anto do qno so snppõo; o, tliga-so 11 vot'· 
drulo, olla niio ~om sido osplanada nos jol'-

na os desta ciúado o nem o foi, como dovla 
sm•, na J•epJ•esonta~ão endorocada ao Presi
dente da !lopnblíca, com a claroza,Odo!ldndo 
o lealdade com rJUe devia sol' exposta. 

E' este o mot!l•o por que até hojo,talvoz, o 
Sr. Prcsidon1o da Republica nada tenha ro· 
solvido o tenha s' limitado a responder 
nquolles quo fol'am perante S. Ex. que ia 
estu,lnl' a qnostão para rosolvcr, embora 
dissessem os jo:•naes quo S. Ex. havia dado 
a rmtondor ao; mesmos roprosontantes dos 
cor·retol'Os desta praça quo $ sua solucção 
soría flii'Ol'aVel. 

Tomos vivido, não só no lmperío,como na 
Republica, om deus rogimons inteiramente 
oppostos na p1•aca do Rio de .Janeiro. 

Temos t.ído rogimiln obrigatorlo e reglmen 
facultati vo,relatívamento a transacções mor· 
cantis. . 

O systJma de liborJade do nogocíaçüos 
mol'cantis fUra da praça, transpfantldo de 
lJULrus nações para a nossa, l'oí adoptado 
polo nosso corligo commercial. conhecido pela. 
IDi n. 55G, de 25 do janeiro do 1850, e bom 
assim polo docroto n. 800, de 26 de julho de 
IS51, quo foi o pl'ÍJUciro rogulamonto pura. os 
corre toros. 

Esta rogímon, Sr. Presidente, de liber
dade rlo negociações de operações mercantis, 
vigorou dosde o anno de 1850, em que foi 
votado o nosso codígo commorcfal, Mé o do 
1800, isto é, vigorou parmanontomento du
rante 10 annos. 

Não mo consh que durante osso doconnío 
uma só recl~maçào fosso tt·azida ao poder 
cons~ituinto contra esse re~imon bonefico de 
plena liberdade de trans1cções morcantis,rea· 
lizatlas fó1•a da Dolsa pelas proprías pa1•tes 
indopendontemonto dos·corre&ores; ao con· 
traria, o que mo consta é que olle produ~fu 
os molhol'cs o o; mais bonoftcos resultados· 

Mas, como tod~s as cansas são mutaveia, 
entondon o nosso Jogisladol' quo do via passar 
do rogimon do llbnrdad~ do opN·acõos e ne· 
gociaçües mm•cantis, ,int.oiramento livres. 
pu1•a o regfmon oiJl'íg.ttnl'io drssas mesma.• 
tmnsacções. 1~ foi ontiio expodfda n. loi 
n. 1.08:1, de 22 do agosto dn 1800, isto (J, 
foi doc:·etado que, dossn. data em deanto, 
latins a~ nogociaçõ.rs on •operaçõos mercantis, 
qno1• dont1•o da Rolsa, qunt• fõra dolla, sr"• 
pudossmn sm• folia~ pm• fntnl•medlo dos oor
rotot•os, soL Jlnna do nnllidnrln. 

Este roglmo11. S1•. Pl'osltlonto, oll!'ígatol'ÍO 
de no~oclaçõc; ou opm•aç<ios mo1•cantls, quo 
começou a vigorar em víJ•tudo dr. lo! do 
181ltl, vigorou u.t'\ 1800, t\Ju·unto nm tlSPILQO 
do novo annos: n.o passo quo o regímen das 
~l'.,nsaccõos ii vros l'óJ•u. da Bolsa o ob1•iga· 
tol'io sómonte rlontro dolln, vfgol'OII durnnto 
10 nnnos, 
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O rogimon obl'!g:Llot•io, qum• dontt•n, qum• peito rias negociações ou opoi'nQilos mot'· 
fóra da BolstL, vigorou súmonto duranto novo onntis, 
annos; Subo V, Ex., o o Sonndo não ignora, quanto 

Tomos, pois, como nc:tboi do mnslt•at• llll mo esforcei pol~ disr•ussiio do nosso Rogi· 
Son:1do, quo o rngimen do opomçõos livros monto, quanto hnti-mo ptl1'11 quo as mato1•ias 
!Um ti& J,lolsn, lbit.us poJas pt•opt•i:t! partrs suhmottidns :L 2" discu~siio Jussom dlscutltlns 

·:t~ontrndn.nlc.~, vign!'ou mais nm anno do at'tigo pai' u.t•tígo o ni.ío como sa qum' ou, 
quo o 1'o~imcn oiJI'igni.ot•io dns ltnns:LcQ;ios antes, como deseja a Illmtro Commissiio do 
mercantis feitas por intormorlio dos wr· Policia; <Juo so,ia discutid~. Ol'll por W.ulos, 
rol;oro:i, . ot•a por cmpitulos, om om globo. E~;!'ot•aoi·me, 

S1•, Prosidcnl.o, não t:mloit muno que o St•, Pt•osidont.o, p~r~ quo soj~ mantido o 
nosso Jegislnrlot· 1'ceonhi'COSSO qtmnlo e1•11 in· nos ;o Rogimonto pam. que niio se dri, sn· 
convcniontu csso system:1 rio obriga!' ns nltol'es, est:t anomalia,- anomalia injusti· 
pro~prias Jlltl'tos quo quol'i~m compmt• ti· flca.voJ, sem mziio do so!'-do,om um mesmo 
tnlos para si mesmás a. irtHll pt·otml':tl' oii congt•osso, compo1:1to dos mosrnos homons, 
COJ'I'OlO!'CS ri11 pt·:u;a do ltio do Janeiro ou do v0llrcm·so rluus lois quasl irleulfcas sobro o 
011 tms do p:1iz p:wa f:rzm· ns oporaciíos pol' mo;mo assumpto na mesma soss[o, no mesmo 
intel'mcrlio d11llo;, ' · moz, no mosmo nnno o, niio slli porquo, não 

J~ hl voin, St•, Prosirlonto, o nosso lo~i:"· no mesmo dia. 
larlot· ao r•ucontro daquclht< rJIIO l.oom ne· Ntls, Sr•. Pt·oside11to,- o ·ou lambem me 
gocio na llu/aa o Jüt'.1. da Bolsa, yot:mdo a consirlot'J envolvido nn ccnsut•:1 - vol.amos 
101 n. 1.7~1. do 5 rio out11br•o do 186!1, q11fl rl11~s lois sobro o mesmo nssumplo na mcsmlL 
t•ostnbolnc.J a rlisposi,;i\o da libc!'dnrlo rias so~são, no mesmo moz, no mosmo nnno n, 
l,t•anHJLcçíics morc11nl.is 1'01'11 ti!L Hols:1, ct•cnrlo repito, n:io >:o i pul'qnc,niio no mosmo rlia. 

-pelo n!'t, •15 rio nosso Codi~trr 00mm'ot'l.'inL J,;• oxnctu, St·. Pt·osido r to, quo n~s lcnrlo 
· · i':s/,o !'Ogitnom, oRI.o 1'o>LaiH•Iccimcntb dn os dtms Jnis, o/Jns nos p~t·ocom IJUO siio rio 
llbf!l'darlo rio nngocinçõ11s on oporn':,ícs mor· :.:cssõos rlil!(wonto:<, ptH·quc l'llnlmonto nm:1 
cantis, que J'oi rc•t.nbclccido pela lei nUtiiO· nus traz o n, 5:ia o n. dat11 do 3llinrlozombt•o 

'l'O 1.731, do 5 do ·outnbt''J do l8Gfl, vi~ot•ou do 1808 o a ontr·a nus tt•az o n. 5116 o a da tiL 
rluranto todo o tempo tia Monat'chia o, do fi do ,lnnoiro tlo 1800: mas, compuro-so o 

·r.lcpuis do srm <tnr'rla, dut•itttlo os pl'itno.t•os numot•o, u dat:L dtL publiouçiio d:1s du~s lois, 
nnoos' 1la ·Rep11b!Jca, mn qnn o cong1•esso Mu ri, a datn rio 31 do dezembro do 1808 com 
Republicano, llii11'0Z do J'ol'ormar o mesmo a rlttt~ do 9 doja.noiJ'O do 1800 ft vor·so·ha 
J'Og'imou, · vot.ou. ao cont.J•:u•in, n. loi 11. 35.1, que ollas :;ã.o Lilu pl'uximas,- mod.oin. ontt•o 
do /0 rio dozomltro do /R!l:i; o por swt vez lltnll o out1'11 apenas o em·to ospuco do-novo 
o Podm• E'oour.ivo oxp~tlin ·o dec1'alo nu· dias- p:~l'a sn c!onvoncor do qun ambas 
morfr2.47:i, d~ I:l rle mnt••:o 11o· 18<17, con· lill'am vo&~das na mosrn" .<O-<Siio, no mesmo 
·JJrrnanrlo cm todos os seus ponl.cm os diznros moz, no mo.<mo n.nno n nfia· Hoi por~uo
·ri~·Joi rio 1800, i.<l,o ~' m:tntonrln c.mJ[IINll· r.m•no n. dizer- nno 110 mrt.~mo rlla, por nOs, 
monl.o 11. llhor<lnrlo dns nr•r,neia~ií11.i ou opo- ir:', St'; Pt'o>hlonlo, o quo lm tio 1111ti~ ox
m~i'io' mol'cantis Jllitai poJas PI'Opl'ins pai'- lt'.101'tllnario r.nt.t'O nt'cs, .<ondo do noltll' que 
ms·contrnct.antns 1ilt':t d~ !loisa, sem into1'· ostus lois Juram saneclonnrlas J!Oio Podor 
mcdlo dos co!'rotot•csdus rlivct':tliSJll':t>;:t< do E-locutivo, . , 
nosso paiz~ · .... Eis, St•s. Snn·adol:os, como logislàmos, oís, 

Continlloll, Sr: Prosidcnto, a vigo1'nrsom St•, Pt•esitlonto, oomo .. hnvomos do loglsillr _si 
urnndo impociJio n loi n. 35·1, do 10 do do· pa.ssnt·cm essas emendas rogimentaos, pro· 
z·Jmbi·o do 1805, tltrl que nós-o digo nós, postos pda comnli~s-~o.uo Policia,, .. 
pot·quo 11 osto lllmpo j:L on fuzla parto riu s R · · 1 
Congt•c.oso-outondomos, não sol si bom 011 O R, BA11ATA Jm:mo - Apotnr o, 
1011.1, ·si rwortndn ou rlosncorl.nrlamont,,, vo· O Sit. li. nil' MgNDONI)A SOI!Itl~IIO- .. , 
T.ll.r n lo! n. 550, rio ~I rio rlozomb,oo de !ROR; pat•a r1uo as rliscus.,üo~ cot'l'llll! aqui :tli'llclrc· 
c, aind:t nrio '~"n'ont,I!S, elo pois do vot:n·mos n,ochtJ, som oxn.mo,sem e~tudu, som rollox:rí.u, 
osta lo! no.o pl'hnoit'JB dias do rlozoutbt•n, sout cousa a!gum:1, · 
uiio r.unl.ontos COI!t olln, rl/go, mttlmos mnu. Em q11o nos npt·ovoi1.11 isto, Sr. Pt'o;Jdonto, 

·sJgllnrlll lei nrt mesrn:~ "Jssiio, no mc.<momoz sim ; · Si·:· Prosirlonto; qno oxomplo· odifl· 
·~·no mesmonnno, o niin sol por~uo não foi ennto''nii.o dolxnmos nos nossos 1'lnrlom'ns l[llo 
'1111 mesmo dia, sobi'O o llll'smo IIS-~umuto, follton1'0ill as 110ssas collccr;iío< do lois o 
qun III. Ro nchn, mL no.~s:t coll,lcr:ii.o du 'leis viJ•om-' Mlllo o Congl'csso logi!ilnvn. riom 
com o n, rí5ü o rl111.a do n rio j~noll'o eh /80il, tant~ lovlnnrlarlo no anuo rl:t. ~raçn. rio 1808! 

Era csl.o o ponto, S1•, Proslrlonto, n quo A mim~ r.,;:rs leis ltmom a :t<slgnnl.nt•n do 
fJIIO!'ill chognt• :~ntu; do ont;rttl' un oxnmo de <'X·Pt·oslrlnnto rln Jtepublicn, Sr. Campos 
T.ll/n. n. nM:;~rL lrgil'lla~fin rntllnlf'l'!'ird n t•rr;- ~nllPA, P n. l'nfill'nnl!a flu illln~tJ•r 11'\·i\f/nl~t.l'o 
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da Fa1enda, Senadm• por M:ttto-Gt•osso, 
cujo nomo peço licença para declinar, o 
St:, Joaquim MurLinho. 

Niio 1\censut':t quo fo~çu ne;te momonto, 
nom no Sr. Dr. Campos Salln~.-pot·qllll não 
ll(lstnmo nccns:u• a quem niio ~~~ púdn do· 
J'onilor ... 

O Sll.. B.mATA llummo-Agor~ 1i <[UC ello 
se pódo defondot•. 

O Sn • . Jl. DB MP.IWONÇA Sonmrmo- ... 
not• 1\ i.atnbom, pot• outro lado, um:t censura 
quo f:tr;u au meu illustt·o amigo Sr. Dt• .. Jo:t· 
quim Murt.inho, cuj:t nmisa :o para mim ó 
incstimttvel. 

Não, Sr. Presi1lcuto, no\s votámos duas 
dispusl<;fie; idont!ca; sobl'o o mesmo as· 
snmpto, m~<s nmtt na lo i n. 559, de 31 do 
liozcmbt•o do 1808, que ,; 11 loi annu:t 1lo nt· 
çamnnto, o outra na lei u. 500, do O 1ln j:1· 
neil•o do 1890, quo ó uma loi espacial. 

Quo rmnmlio tinha o flovm•nu darluclla 
11poc:1 siniio sanccion~r a lei rlo or•camonto 
om IJUO so ncilill'tt oncaixntl:r c;sa dispo· 
sição ( . . 

Poiot• do '1'10 s:tnccionar assa !lisposiçiio, a 
q uo mo rofii'O, !cria o Governo oxorcor a 
dictaolura !la receita o Jcspczu. 

l'oipr.tforivel, concordo, que snnccionasso 
:tmbas, omuot•a ficasse .na nossa lcl(islaç1io 
um attc;~1do quo - pm•mil,ta-me o Sanado 
- não <l muito honroso para nús, 11 ncar 
a nação ontroguo ao despotismo de cobt••r 
impostos som lei o do fazer. rlospozas sem 
limites. 

Nn pt•iuclpio rio meu 11iscurs.J rlizia, St•, 
Pt•osirlontn, fJIIO nirs, om mallll'l:t rio bolsa, 
trmlO~ ·l,i lo donN l'!l~imons- lllll lil'l'll o 
unt1•o ol.wigat.o1·io. . ' 

Pois IJmri, o l'Ogimoti livro ou, anLo~,.·o J'C· 
glmon rio liberdado, do negocirrcüos ou opo· 
mçõos mercantis, vigorou entro nó; dut'anto 
411 annos, 8ommadas as épocas 11 q uo acabo i 
do mo rol'ot•it•, o. o rogimon ourli(IILoi•io vi· 
gorou sómonto.rlut•anto 14 annos I · 

Comparo-se, Sr. Prosidonte, 3. dm•ação ilns 
Jous rcgimcns-n duração do t•oglmon livro 
durante •lO annos o a dut•ação do rcgimen 
ollri~'üot•io dnmn~o 14 n.nnos-o eu, som 
malut• oxamo, som consnltat• lt cons:1 nnnhu· 
mn, si mr )lo:lld:t uma t'll.lJlOJt.tr • pt•ompl.n, 
immcdiata <obt'" quai1los dons rogirnous ~o 
mnlhot', ou, som ti~ubon.t', som cx::LmlniLJ', 
l'Ospondel'oi : o tompo t\ o moihot• mnstl'o o o 
mollwl' r·ogimon (1 o l'L,gimon llvrn, do nogo~ 
cittçõos ou oporuçõos mot•ennl.is. · 

Sim, pot•quo nfio lm dillbl'onoa 1lo tious uu 
trus nnnos do um rogimon pat•a outt•o ; :t 
dill'ot•onça 1l cunslrloravol.l~mqunnto um regi· 
mon <llll'OU 40 lttllHIS, o outro dm•ouJt]lOiiiiS 
1·1; ha. uma rlitl'ot•on\•lt de ?r1 alllln<. 

NiLo 11 preciso mais, o argumento ó irl'O
spondivol.O rogimon livro ó molhar do quo 
o obrigatorio. 

Agot':t, Sr. Pros!don to, foi tas estas consi· 
doraçiics quo rnputo ]lrolimin:u•es d:t disr,us· 
sii·J, porqttu quero IJUO o Senado primeiro 
aprenda bom cst:1 qncstfio do libcrdndo ou 
obrig ·.torieda :c do ojlO!'ilÇÕcs, do nog~cinçüos 
morcanti.;, vou cntt·nt• propriamente na mn.· 
teria, vou dlscutit• perante o Son11do esta 
thcsc : Si os corrcr.orcs da pt·açn. do Rio tio 
. J:tnciro, quo lovnr:rm uma t•oprosontaciio no 
St•. Pr,sidonto da ltopnblicn contra um sup· 
posto dcct·otu qno j:í se nch:tvn. no Dim·io 
Ufficial, teem ou não l'tLZii.o, isto 6, si o rogi
mon que nolu:tlmente vigor:1 entro nós ó do 
libord:uio do negociações moroantis ou do 
obrigaturicdadn. 

gm primoil•o lo~:Lt•, nntos do f.mtJ•al' na ma. .. 
r.ori:t, po1)0 ao Sonado q uo lanha bom pro· 
~otli.O isto, flUO cousitlm•u como argumento 
ll'l'Osponrllvol. 

,\ no~sa Constituição doclam tct•minanto o 
pusiti vamento, com todas as lcttt•as-é gamn· 
tirlu a to1los o lh·re exercício de qualquol' 
prufi;siio, moral, int.elloctual 011 in~ustt·ia!. 

Quem ler ostl4s palavras na . Constituição, 
Sr. Prcsidonto, fic:1 sabonrlo quo o noss·o lo· 
gislatlot• constituinte foi o mais libet•al pos· 
sivol o quo só, s~li'O cortas o determinadas 
ch•cumsrancins uc ordem muito superior, po
dorfio sm• ct·cad:ts c~rtas roscricções, mas 
estas ino>mo om virtude do for~a maior, 
cm casos extremos. · 

Sr. PJ•csldonto, som pro que discuto que>· 
tües desta ordem sinto-me tiio poquono n~ 
tt•ibnniL IJUO ás ve1.os dosoj.J at11 rotirM·me 
!lolia, ponsnn!lo fJilO os noliros Snonrlot·oR ltiiO 
do oondomnar o p~ocotllmçnto <[110 ,e.,ton 
tnntlo; mas, s~jn como ful', so,)am quaos lul'Oill 
as apt•ociaçõcs a meu t•osooito, conslrloro, 
St•. Presidente, tio' tal modo· o cumprimento 
dos moits'devoros nesta casa, que sigo im· 
pu. v ido na discussão, tomttndo conhecimento 
daquollns mntoJ•ilts quo pt·otondo discutir, 
sem rocciat• que so façam contra mim as 
innioroB censuras. 

Parto do. longe, S1•. Pt•ositlonto, inicio o 
mon estudo dosdo o Corligo Corumm•cial. 

O corr.tt.or, diz o nos~o Ccdigo Commor
cial, pólio intol'vil• om todas as convon~õos, 
tt•.msae~õos o o~ol'açõos morr.nntis. 

!lica ontontlido qno ,; pet•mlttido n todo.q os 
nogoci1tntos, o mosmo au:-; quo o ni'io fut•om, 
t1•atnt•om; por s[, so11s agontos o cn.ixoiros, as 
suas nogocinçües o n.s do sou . ..; committontos o 
:tt~ inculcar o pl'omovcr p:1ra outros vendo· 
1loros o compradOt'•JS, comt:tntn qno :t lntor· 
l'onçiio soj:1 gt•at.uita cm todo, o qnniqnm• go· 
nol'o de tmn;:Lççiiu comp,•ohondidu nas rliBPO· 
s!Ç"õos . .2r>, 20, 27 o 28. (Der.roto n. SOO, 1lo ~n 
oiP jnlilo llL• I~GI\. 
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Jsto 1\ o que dispõe o nosso Codi~:o Com· 
moreia!, om cuJo I'Ogimon, que começou a 
vigorar om 1850, havia completa libOI'dado 
do transacções ou negociações mm•cantis 
pam lotlos, quor nogociant~s. quor não. 

O nosso codigo, rospcltando a Constituição 
da Republica, ora o nmis lil'l'o possível. 

Este ro!(imon, Sr. Presi1lonto, adoptado no 
nosso Codigo Commcrcial, foi, lnfohzmonto, 
após nove annos, depois do bem amadurecidas 
as nossas libm·dades publicas o inrlivillwios, 
!'ostrlngido pela lei n. I .083, do 28 do ago.:to 
do 1860, que, cm nm dos seus artigos, do· 
clam o seguinte: 

« As lt•aosacçõcs c transfol•cnciltS do ac\•Ocs 
do companhias e sociedades nnonymas, o dos 
titulas do divida publica. c de q uaesq um· ou
tt•os que admitiam cJtação, só podoriio tal' 
Jogar )lOi' inte1•medio dos J'l.lSJWctivos COI'l'C• 
t01•cs, sob ponu do nuilüiauo, ai<lm das quo 
forem applicavois a t:Les actos em virtude 
dos rnspect!vo~ rogulamonlos, sah-o as dis
posições dos tr.~tados em vigol',» (Lei n. 1.083, 
de 22 de agosto ilo 1860,) 

Vindo ao encontro desta lei com o sóu I'<• 
gulamooto, o Governo declara: 

viessem ropaml·o, ·mas reparal·o do modo 
comploto, pcnitonciando-so do tüo gt•ando 
orro. 

g uquollos mesmos, não o mesmo Con· 
grosso, quando digo mesmo Congresso, quoro 
roforlr-mo ii mesma idontidilde ,inridica, 
passados novo nonos, vot~tmm a lo i n. 1, 731, 
de 5 do outubro de 11'109, que declu!•a o so
gllinte: 

•Fica l'ovo~•ldo o ~ 24 do nrt. 2' da. lei 
o. I ,083, do .22 do agosto do 1880, o rcstabe· 
lecida a tllsposi1;iio do :~ri, 45, do Codigo 
Commoro!al.» 

1l o legislador, Sr. Pro!idonto, qno uma 
ve.z st'J, d uronto todo o rogimon monarchico, 
so lembrou do crear rostt•icciio d libm•dado 
das apArações ou negociações mercantis, fel· 
las entro as proprins panos, j~mais so Iom· 
brou •lo restabolecot• semol11anto lei, 

Durante tudos os tompo.l<il.l monarchla vi· 
gorou entro nós o regímen da libm•dade o 
este l'egimen pns•on da monarchia pura a 
Republica; o so~á hqjo. Sr. Presidente, 
neste roglman ropubhcano, que so consi· 
dera domucratico, do i•lóus elevadas, do OVO• 
iuçiio, de adcantamento, quu nós havemos do 

c As transacções sob r~ acções de cnmpa· rcstaboiocor uquollo I' 1gimou anarchico, do 
oh ias o sociedades nnonymas, fundos publicas rostl•icção do llboJ•Jatle do transacções mor· 
estrangeiros ou nacionaos ... > cao1.is 1 

Noto aqui que o regulamento abrangeu Nilo, Sr. P1•csi•lonte; ·si isto tlzormos, este 
mais do que a lei, como o do costum:J. ( Con· rog!mon fSt~ completamente di;vii'Luado, 
ti11uando a /01'): « ... nacionaos, gomes ou pro· apozar de que, c eu uovo dizer com fran· 
vinciacs, motnos pt•cciosos, cambias, ompros· queza, disv.rtuado tem sido olie em muitos 
times commcrciacs o descontos, papeis do de seu pontos e não seria a ultima voz que 
credito que poss~m estabelecer no merendo isto nconlocoria. 
um preço e curso regular, o sobro quaosquot' Eu ni'io quoro, Sr. P1•ositlonte, j~ declarei 
outros titulas <[UO admitiam cotação, por a V. Ex., attendondo a que é tão restricto o 
conta de quaesquer indivíduos, ainda que t.ompo que tenho na tt•ibuna, não quero tt·a· 
commerciantos não sojam, só tcriio togar lar da,ssos inc!dontcs, slniio ora a nccasião 
J>O>' .intal'llwdio de cO>·>·ctO>'e' de fundos l'u· do entrar nosta ordem de considerações. Po
blicos compotontomonto nomeados, sob pona rOm não . 
do nullldade, alt1m dus que l'orom applicavois Eu disse ao Senado, ha pouco, ttuo a dis· 
a tnos . actos, na fórma da legislação vi· cussiio da rofót•ma regimental ou outra qual· 
gente .• (Decreto n. 2.733, do 23 do janeiro quor d&va·mo onsojo para amenizar o dis· 
ao 1861.) curso o tirai' M asporozas da tribuna; mas, 

Como o Senado acaba do vot•, o t•ogimon il'utll-so do uína questão como esta, o, pot• 
Jillm•rimo ct•oado pelo Couigo Commol•cial mais que o mou espirita não so adapte a osso 
para a~ transacções livros foi inteiramonto regimcm inteiramonto do seriedade, ou con· 
substituído por um regimon contrario por tinunrel. Sr. P1·osidento, na ordom do apl'O~ 
um decreto que atloptou um l'ogimon do obt·i· claçõos em que mo acimn. 
gatoricdado do todas o qmtOS<JUOI' transacções o s11 , Ar,u1mro oa~\'ALYI·:s-v. l~x. vau 
c~mmorciaos otfoctundns ou n;o vot• nego· muito bom 
~tantos, .que só deviam sOl' f'mtas po1• · 
1ntormodw dos corrotoJ•os do fundos pu'' O Sa, ll. DE MENDONÇA SonRINUo-Foilz· 
bi!cos. monto, St•, Pt•osidoote, dlga-~o n verdade, o 

Nüo passou multo tompo, S1•. Prcsiileoto, Governo Rnpuhlionno 1tb1•açou, accoftou, 
nlto docol't'er:tm muitos annos flUO uqueiios maotovon ioi n. 1.731, do 5 do outubro do 
mesmos loglsla<lores, ~ue aitoral'am o nosso 1800, isto 6, a lei das llbord~·los das trnns
Codigo CommmiJial, quo tão bom so inspirou acções morc:tntis - mnntovo-a, o, achanrio 
na legisiuçilo dos povos mais cultos !lo pouco sómont~ conseJ'VILr o rogimun, oito 
mundo, t•oconhecossom s011 l!rando erro o veiu com a novct lo i, !t lei n, 351, tio 10 <lo 
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dozombro do JRD5, ·•JUO, Sr. Presidente, é, 
ma.is ou monos, com :Llguns n.cct•oscimo~, :t 
mosmo.Jm n. 1.731, de 5 do outubro do !ROO, 
o rogimon .quo continuou a vigot•at• durante 
todos os nossos dias da Republica, ata o 
anno do 1898-o rogimon dt liborJado 1lo 
transacções mm•cantis. 

g si não, o Senado desculpo· mo quo, om 
matorilt p3siUva como osh, esteja a lot• 
textos de ioi. M'Ls, nssim mo obrl~a a ma· 
teria o não posso l'u~ir dos·.o lommu.. 

Sr. Presidente, vou ler tal qual copiei, si 
bom quo cupiasso do modo fiel. Esut lei, 
Sr. Prosillonto, repito, t<~m o n. 354, do 16 
do dezembro do 18Uõ, o diz o seguinte no seu 
art. 30: 

«Sómonto por inlot•moúio dos corretores 
do fundos puhlicoJ poderão raalizn.Ne' 

aj n. compra o venda e transl'oroncía do 
quaeSIJUer fundos publieo·s nacíonaos ou es
trangcil•o8 ; 

bj a negociação do letl'as do cambio o om
prestimos por melo do obrigações; 

cj a do títulos suscoptiveis rlo cotação na 
bo.ls~. do ~ccordo com o boletim d~ Camara 
Syndical ; 

dj a comprn o vond~ do met~es preciosos 
amoedados o em barJ•a. 

§ 1.• (é o ponto om qnostãoj: serão nulias 
do pleno direito n~ negociações dos titulo.; do 
quo tmta osto artigo. quando reaiiz:tdas pur 
intet•medhll'io estranlto á COI'PJt'açiio dos 
corretores. 

§ 2. o A disposicão do § I o deste al'tigo não 
comprohendo as nogociacõos realizadas lür" 
da bolsa o directamente. entro compradot• o o 
vondedot•, as quaos toda ria deverão ;ot• com· 
municadas . i1 . Camara Syndic:tl pelos lnte· 
rOSBa!!OS,» . 

Eis ahl, Sr. Pro;idonto ; o Governo, iJai· 
xando pelo decreto n. 2, 475, de 13 do maio 
do 1897, ·o regi monto dos corJ•olol'IJs da. praça 
do Rio do Janeiro, copio~ as disposições que 
acabei do ler. Copiou-as o ht so vü: 

•Al't. 30-Rito nullas do pleno úiJ•oito as 
nogocia~õos dos titules do quo trata o artigo 
antoccdonto, qu~udo reaiizn,Jas por intormo· 
diarios estranhos :1 corporação dos cot•re· 
tores.> 

A disposição do at•t. 30, quo é osta que 
acabei do !êt•, tl a seguinte :«A disposição tio 
at•t. 30 niío comprohonde as nogocmçõ•s roa· 
!lzad:1s l'óra da bJisa r:l' diroctamonto entro 
compradot• o vondmlot•, as quaos, todavh 
dovm•iio sor communicltdas :t Camar~ Syn· 
dica! pelos in turossados», . 

Aco.boi do lêt•, p:u·a. V. Ex., Sr. Prosi· 
doo to, o Jllll'a o Senado, não só o 1li•posl1.iVo 
d11lJi do i805 como o dispositivo do Regula· 
monto do.do a os ta loi, que~ bojo o Rogi· 

S11nn~o \', II 

mcnto dos Corretores da praça do Rio d1l 
Janoit•o. 

Bom ; como o Senado acabo. de Yêr. o l'O• 
gimon da libo'rdado do operações ou ne· 
gociaçõos mercantis, fcit :s directamente 
pelas partos fóra da bolsa, continuou a vi· 
gorar entro nós sem intermittoncias, sem in· 
terrupçã11, sem reclamação, com)l:·ando cada 
um para si todo o qualq110r t:tulo, ainda 
mesmo cambiao.<, não lmvondo contra estas 
compt•as a ·mono r impugnação por parto dos 
corretores. 

Mas, St•. P!•osidonto, quo quer o Senado I 
Ahi é que ou vou cho :ar. O senado v ao ver, 
vao mo d:1r lntoli•a ra~.ão, mais raz.'io do quo 
ou suppunha tot• nas omondasque apresentei 
t\ t•efoJ•ma l'ogimontal. 

Foram fJitas duas lois, á. ultima hoN, no 
mcz de dozombt•o ile i898, que deixaram COlll· 
plo1a duvida subre o~t~ questão da !ibardade 
ou obrigatoriedade de tt•ans•cçõos mer· 
cantis. : 

Eis ahi, Sr. Presidente, por que mandei i1 
Mesa uma omonda ú. reformo., dizendo mais 
ou monos o soguinlo : 

" Não poderão sm· dados para ordem do dia 
das sessões, quando em prurogaç[o, os pro· 
jactos ou·propusições quandu niioforom ini· 
ciados na mesma sessão ordmat•ia, salvo 
aqueiles quo tiverem por fim o cxorcicio das 
attribuições do art. 34 da Constituição, nu
moras taes o tnos ... > 

Do momento não me posso recordar quaes 
os.numeros'do ,u•t. 34 da Constituição, que 
oxooptuoi nn. minh~ emenda, cuj'1 leitura o 
Senado ou\"iu. 

Mas, para não ficar incompleto o pon· 
sarnento, já. que não tenho om miios a 
Cunstltuicão da Ro;mbl:ca, porque é uma 
lei quo rogo sempre do nós, não quer ter 
amizade, principalmente dos membros do 
Son•do, jú. que nii.o posso fazot• com que seja 
quoJ•ldo por oss:1 lei e que ollu. mo procure, 
vou dizer mais ou monos quaos as excepções 
que nbrl. 

Abri ~x~opcõos pam as lois annuas do or
çamento, fixação do fm·cas de tcrl'a o mar, 
decretação do ,•sta•lo do sitio, mob!!isaçiio da 
gual'UII nacional, P'IS>rtgem do forcas cstran• 
goit•as pelo tot•ri tot·io nacional, docrotaclio 
do socco!•ros, concossiio do amnistia, adia· 
m~·uto o prnrugaçii.o d:ts sessões, Sobro tudo, 
para sot• bom visto noJos nobres Senadores, 
eujJS Estados andam assolados poh1 fomo, 
socca, posto o niio sol mais o que, 11briroi 
esta oxcopçiio-agom que o honrado Sonndot• 
polo Rio Ut•nndo do Norl.o mo pt•osta atton· 
çKo-pm•a p!·ojoctns tendentes a soccorJ•or os 
Est.a.los f<Lmintos o Oagoliados pela posto. 

Vot•dado ~ que o m~is flagollado a o meu, 
que osttl sondo procurado pelos famintos. 
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O Eh•. Prealdente- OhRorvo ao 
nobre Senador quo ~ hora dostinud11 ao ox-
pcdlontc ostá csg<Jtada. · 

0 SR. B.DEMENJIONI,'A SOBRIMIIO-Sr. Pr?· 
Ridonto, paroda roa! monto ~1111 en mo qnm•m 
sentar po1•qno ontr<Ji ngot•a om nm incidente, 
mas on :tindiL não ontl'oi p!'OPI'tn.meoto ,na. 
mataria principal du aR~nmpt.o que mo 
trouxe á tribuna. 

O S1•. PreBi<len te -Do aocordo 
com o roglmont,o, V. Ex. p(H{o podir PI'O• 
rogação por mola hora. 

0 Sit. ll. DE MENDONI,•A Sonni~/JiJ-Nosto 
caso, si V. Ex. ach:1 qnc eu niio estou a.hn· 
s~n<lo da attonção do Sou:1do .. o si os mons 
cullo"as cntondom que ou niLo cRtou n:t tri· 
bun~o lt'atando do mataria sem yalol' al
gnm, roqnoii'O quo mo soja c<Jucodid11 PI'O· 
t·ogn.r:fio llOr mais moia. lwl'a, cumo mo.nLia o 
Regimento. 

Consultado, o Rnnado Cdllcodo a pt•oro-
gnção. · 

o sr. P1;eai<lente-O nol>1·o Scn•· 
dor por Alagoas pó.lo continuar .o tiCU dis· 
CUl'SO, 

O Sr. B. de JUendon~a So
ln•lnho (cnniÍ>tut!ntln)- St•, Pro.<idrntn, 
occupal'·mo·hi~ ainda com u.loi n. 354, du IG 
do dezembro .to 1805, o mo dirigia aos meus 
nobre collogas, roprcsontantos dos JMados 
fln:~ollailO! pela so·c~. quando V. Jo:x. houve 
pOl' bem, cump1•indo o Regimento, chamai'· 
mA a n.ttonção p~1·a não "ontinna1• naquolla 
Ol'dll/Q dO 1'0/1!/llOI'i\ÇÜCH O I'P.IjUOl'Or )li'OI'O· 
glt(•ãu d:~ hora. 1IJ cxpo,lionl.u, t•aso dOI'I'HSO 
ou qnizosso contintlill' n:1 .tribnmt. 

J:OIJUOI'i. oss:1 prorognção o " Senado 
ho1tVO .taml1c/ll· po1• hcm conco1ICI'·m'a. 

SI não · agi·adoccr dost!L vo~ tenho medo 
que, do out1•as, os meu• collcgas não sejam 
tiio gJnti~ para coJllmigo. Portanto, accol· 
tom 1 s meus agradnoimontos, o sojam scmp1'c 
bonovolos para commig~. omliol'a ·ou J'oco· 
nhoça IJUO niio tenho a menor oJmpotoncla 
para os estar importunando.(.Wo, "'"'imlo.<.) 

I•:ra o<to1 S1'. Prcsidontc, o estado 'do 
cousa~ 11~ p1•ncn 1lo Rio do Jnnoil'u o om 
todas as 1la Ropuhllca, qunndo, p:ll' um 
1lessos netos impl•nsntlo:~, cont.:1 os qnaós 
to~ I to mo mnnifustndo,o ao<.'i UIIOS dcs0jo c!'O:tr 
poms no R.nglmont.o do nosoa Casa, com as 
nmondiiR quo mandni 1L Mtlsa, o Congi'O>so 
votou duas loiH, cnmo hn pouen dizia, no 
mr.smo nnno, no mc~mo moz, mL· mosma 
snsoiio1 o não Hei JlOI' quo,no mosn1o dia o no 
mesmo momento sobro nllltOt·ius lntolt•;!· 
monto illnn !.lr.ns, t'osullando drSSII idonl.idudn 

do disposições a granrlo confusão do hojo. Os 
coJ'I'otot•cs da praça do Rio 110 .Janoh•o (ois o 
I'Osultado do um n.cto impensado) acampa· 
nllllnilo os oporario~ das Cttbrlcas desta ci
thdc, ootoniiOI'IlOI . devei' l:Linhom fnzOI' 
'I''"''' nn Hotsa. · · A~sim Pl'OCOilerltlll, Sr. Proslrlcnto, lmn· 
~inando quo l';lzinm maior mal 1l N:tção do 
I"J • • ' 

1!1111 a Sl pl'OPI'JOS, , 
Confesso u V. Ex. que,. apcza1• do nií.o 

lei' a rosponsnhilidado d:t sit.naç~o nem~ dos 
lll"'ccios pulilicos, não mn assustei po1•quo 
desde logo vi quo arJuiilo ni'io podia dnPa1• 
muito, sondo suiJiJo como 6, quo o.~ into. 
rossos indlviduaos flLilam multo mal i :•Hn do 
qno os intm•cssc; pnblicos. 

11' projlOI'çfio que os dias se escoavam, 11s 
al.,iboirns dos col•rotoros d11 Jll'aça do Rio 

n ' ' do .Jnncit•o so o;vaslavam. 1•:1'11 PI'Crlso q no 
mais algnmns qunntias fossnm nolhs en
tpantlo o niio tircrnm ollos outro rcmcdio 
siniio correr :l Bolsa, submott.qndo·sn o indo 
ao Prosidcnto d11 Ropublica com uma rCPI'O· 
sentat•ão pedindo quo provaloccssom ·as duns 
loi.; votadl!S na SJssão do IROB o S. Ex. não 
consentisse que cs pobrcti quo qnm•em com
prai' 11 sua npoliccsinha,. o .1en titulosinho 
ou outra coisa qnalquor o pudo;som fltzcr 
por si dil'octamento ao vendedor c sim po1• 
mtcrmcdio sómontc i.cllcs corretores. 

Não sei como so honvci'Jtm pornnto o Sr. 
Prosldcnt.o da Ropnbllca, mas o quo ~corto, 
~ quo no dia seguinte os jm•naes, que mo 
cahiram nas mão.;, eram unttnimo.; om nJIIr. 
mar que S. 1\x, mo;trou-so, aos ropJ•eson
tantcs rlaqucila corpuroçiio,all't•vol, gcnet'Ooo, 
dizondo-lhcs qm1 la ostmlar a questão, o·qun 
cilcs >ahil'llm do palacio, convoncído.l dn 
1j11o vamos tor o l'ogimnn 1l:t ohl•igatol'iCd:tdl! 
I O CC11'1'0t(l)' Jl:IS tJ':LllF.IiLCÇÜI!S lllf!l'Crt.nti~·' ml':t 
da Bolsa. . . · 

Sou, SI', l'l'osillontc, muito closnonflado, 
sou da tori•:i. illiiJUÓ!Io colch11o 'inll.roclml quo 
sabia,;_ Confim·, du:Mon(tantlo .~emp1·o. ·. 

Quando su mo fazomi,oda a sorto do ngritdos 
cl just~monlo quando .mais desconfio, porque 
}lO>' meio do . n;trnilo l! quo mo lentam 
VO/ICCr, · . • · · 

Não di;to que loto vil aeontooOI', nom t.am· 
bom 1'i1r,o votos p11ra qun stwco1!n, o não OH 
faço pO!'quo os cot•rotorns ,i;t elevem ostlll' 
riatisfello i!Olll os seus ganho~. 

gm mn:t 1lpoca elo cl'lso como. nst.a, todo o 
viu tem q110 sno !lo linho ela< partos, na11;a a 
ollas scl'lo. projuizo: 

Mas,'tilzom o> jornaos, q11n c),q cnl'l'otol'03 
osl.ãu "'ltlslhltos ; pois don-lho.< os mo11.q pa
raiJons, .sem Uili.l'ot:íni.o, fuzot• votos pam 
'I"" sojRm bem succollltlos. 

Silo ]lll)'if.bon< OHptCI/LO.q lj/10 Ou SOl d111'. 
Vou prosogull', Sr. Prosiilont,o, 011 so;•Jo 

ilaq mlulins onnslclm•,t~iiils, ptll'1jllt1 11. rnatnrl:1 

• é 
I 
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ol import~nto pot• sua natm•eza ; não exige 
tantos incidonres, mas n~o posso ~!listar-mo 
dollcs, tl meu genio. 

Volto ao assumpto. 
O CongroBso entendeu fazer duas lois, na 

s<:ssiio <lo 1898, o anorem VV. EJ\x .. Sr. PJ'O· 
sidonto, o o Senado, StlhOI'Otn do uma cousa.? 
'fnii'OZ não diga novidade mas cm todo o 
coso rememoro o facto. 

Esta celebro lei (jue tem o n. 506 o~ dtLill 
do 9 de ,janeiro do 1890, q~~ndo transitou 
aqui Jlor osta. Cas:1 um pr .. Jecto teve o pa· 
I'OOOl' lavrado ,poJo actual Pt•o.lidr.nto da 
llopublio:l . . · . 

l•'oi S. Ex. quem, cstudanJo rio 11ccordo 
com n Commiasão do Finnnoas dosh Casa o 
~tssnmpi;o, onoal•r•ogou-so do lavrar o paro· 
cor, nssignando·o cm primeiro togar. 

S. Ex, foi quem oscremu o tJarecor, foi 
qnom o relatou o luz mais: roquorou :1 dis
pens:l tio interstício pur:1 p~ssat• a ·proposição 
t111 2" paru. :1 :1• tliscu~são. . 

Finalmr.ntc S. Ex. empregou todo o seu 
valimonto,quor como mom!Jro tia Commissão 
riu Finanças, quor com membro do Senatlo, 
para que sn couvortesso om lo i, o mais 
doprossa quo possível fosse, a proposiçito da 
c~m:~ra · tld 00putndos quo pot• aqui tr·an· 
·sitava. · 

g do facto. Nos ultimas dias 'da sessão, a 
proposição da Cnmar • dos Srs. Doput~tlos, 
subslitulda pelo Sonatlo, sahiu daqui tt•ium
phanto, voltando :\ Camnra por tor sido 
omcudatla, c a Cu.mara, po1• sun vez, acoi
tando a emenda <lo ScmlllJ, roi olla conver. 
tida om lo i, sob o n. 556, do rlnta do n do Ja· 
noiro da !89!l. 

E' nesta lei fJUO se liasoam hoje ós cort•o. 
J.m•os d:1 praça do Rio rio .Jnncit•o,' pm•n <lizo
t•om <Jne· o t•ogimon do liberdade do tt•nn· 
~al!ç'üos morcantis dosapparocnn ontt•o nú11, 
Di~corl'om olles,Sr. Presidonto,ora com argu· 
mantos propt•ios, om com a paill\'1'11 do~~·. 
Prosldcnl.o da /topublica, ot•a com.o lt'•lbalho 'l"o so fez nesta Cns~: pam tJUO fossem 
r isponsados os lntorstlclos t•egimentnog, pura 
tJ ll<l OSS<I proposi~i\o Jbsso con I'Ortlda ·om lei. 

St•. Pro~idonto, tl um caso cm•Joso, mas 
<lossa curiosidade que excita 11 Mtcn~iio do 
mui;: indilfnronio, o confronto do toxto d~s 
ti uns lois qno nós votamos nqul, nr~ mesma 
snssiio, no mesmo nnnu o no mosmo mo?.. 

Ante.~, por•1m, St•. Pr'o;idontn, do ontt•nr 
no assnmptn, ou pot• outra, antrs do nrgu. 
monta!' o omltLit• a minha oplniilo sohr·o a 
matorln-bto 6 : antes do docinmr·mn,ponso 
quo o l'<'gimon do wansnc~ücs o opornçüo.< 
mm•c•nt.is ó livro ou obl'igalorin antro nós, 
vou ler no Sanado o texto dossns nuas lois : 
n tal n. 550, do 31 do dczomhru rio JR!lR r a 
I ri n. :inn. <lo !l r ln ,iannh•o rir 1 R!l!l, 

Nilo !.anho om mãos a collecção tias lois, 
mas os nobres Sonadot·os, poderão, querendo, 
(L proporçiio quo ou i'Or lendo o texto destas 
tinas leis, ir seguindo a loitnrn na coilec~ão, 
para dlzm•, se o quo Citou lendo no Senado, 
a ou não o qun S<l lê, eom todas as lot!.t'lls, 
na collc1;ão de lois de 1808. • 

A primolra dessas lois, a n. ú:í9, de ~I ti~ 
dezembro do 1808, quo tl 11 lei annua do 
orçamento daqueilc ~nno, dlspüo o seguinte: 

• J•'l~a ~ubstituiúo. pelo soguinto o art. 31 
do J•ogul:\monto quo baixou com o decreto 
n. 2.475, tio J3do março do 1H07. . 

A disposição do nrt. 30 sr! não compro
hondo as ncgociaçilos realizadas fóra da 
Jlolsu. c <liroct~mcnto enu•o vemledoJ• o com· 
pradot• at.•\ ~ 100, as quaos dovm•ão ser com
municaúns :\ Cnmarn Syndloal pelos interes
sados.» 

A outt•a lei,: <'<·~ma lo i o;pocial - a Joi 
n. 506, do O dojanoiro do 1890, •lispõo o so
guintc: 

<A úi•posição do § !•, do al'l .. 3", da ioi 
n. 55!, do 16 de dezembro do 1805, não oom
prohcndo as nogooiaç1íes du icttrns de c~mbio 
11\6 o· maYimo do !3 100, realizadas fúra da 
Bolsa, directamente entro o comprildor e o 
vondodor. as qnaes, todavia, dovorão ser 
communicadas t1 Camnra Syndlcal. ficando 
ilm·o~ada a dispoRi~ão do~ 2' do nrt. 3• dn 
mcsmil lei. 

Senhores, <'onfrontao, não mais n JoJI.m•a 
que acabo de fazet• cum a loi publicada; mas, 
conJ'ront~c o t .. xto do uma .com o texto tio 
oult•a c vos convencereis do que amb~s dis· 
põom ~obro o mesmo assumpto. Bmquanto :\ 
Jll'imoirn. que 6 a lo i tio orçamento; refore·so 
ao I'cgulamonto n. ;~.4ii>, d11 1:l do mm•t:o 
<lo lfl07, ~at·t. ::t)o 'ju" ~ u l'O~nlamnnto· da 
lei ·n. 3.oJ, do IH t c <lnzombro dn IR05: 11 
a oútt'i\,' a lo! n ·, 506, de O do j11noiro do 1800, 
e!n vc1. do' t•efm•ir·~e tlquolle I'Ognlamonto, 
reforo·so :\ propt•ia lo! n. 35<11 de tG do· do· 
zombro do.!Hü5. 

Vê·so dahi, Sr. Presidente, que o' lcgls· 
i~tior owllnnrio, Jlrimeh•amonte !.ovo a pt'O· 
occupn•;ãll do rovognr a lei n; 3!í4, do W do 
dozntnbro tic 189!í. 

ltel"ugou o mandou o sou snl•stitutlYo :\ 
pt•opositiiio da Cnm:cra dos Doputatlos, qno iti. 
J'oi votado. 

Dias depois, Sr. Pt•osldcnto, quando chegon 
o orçamontu a ostr1 Casa, tt•azin dilposlç·iio 
lrion tien. Mas o.<sa di>POilçiio niío ;o t•oftu•l:• 
t\ lol : raferltHo 110 t•ogulttmonto, isto tl, ro· 
J'ut'itl·SO ao doet·eto n. ~.47G, do 13 tio mai'Qo 
de 1807. O lcgisia<lor. niio "ontonto do roro· 
gat' nloi, l'ovogou o I'Ogui:uuonto dnloi ! 

Mai, senhoras, o que qum• dizot· isto I! 
Em quo ptd?. estamo~ 'I! Pu is, nntno, I'<WO· 

g:t·St' 11111a. )pj (niin dign ~11n su l'P\'Og"lll', :is 



I 

.I 

i 

G52 ANN.lES DO SENADO 

VUZUS USt!1tjl:UU UQ, tri~unn. CXJll'USSÕUS mal 
nmpmgnda.s}, ontnntle~!<lu, digo, que ~o ro
"~ga uma. Ir. i, o o logi~larlor so pt•not'í!U]la 
lllDlifl. UIU l'U\"Ogal' O l'OJ;Ul.ttnOIItO dü::\S!t 
loi 'I ! · 

Sonhol'ü:"-l, t·ovo~adn. a lui, não c."t;l t•ovo
g\tdo .impiieita111onte o sou ro:;uiamouto ·1 
Acr~·.hto que, l'evogado o rogulamonto, não 
ostoJn. l'O\'Ogada a lei; mas· rcvorrat!a. a. Jci 
ipso facto ost11 rovug~do o ro•n1amonto. ' 

P ' o . ar·~ .,!Illm, JlO!'ém, Sr. Prosiuonto, as rluas 
drspos!Qoo~ quo aqui o.< tão (mo.<ll'ando), cujos 
textos a"aboi do lôr• li ttomlmuu to, não r•ovo· 
gam ab.<ulutamontu uom a loi do 1805 nem 
o rogulamonto do 1897. NilO rovog~. Adis· 
cusslo é mtoressanto, como o Senado ter•á 
oacasfiio do verificar. 

Sr•, P:·osidonto, sinto-mo t[o cança1lo que 
ot•a mrnto capaz do doixaJ' a tri!Juna. pam 
continuar o meu discur~o na sessão do ama· 
nftã; maR, a mollwr· torn1inar, Von entrar 
n~ analyso ... 

O SR. PnESIDENTr.-V. Ex. ainda tom sete 
minutos. 

O Srt. FitANcrsco Gr.YcErtro-Mas ~lei, 
O Sn. UnnANO nr' GO!I\'tJA -Nem d lei, 

nem •' oxequivel, 
0 SR. B. DF. MI~NDONÇA SOU RI NilO (tlil'iginào· 

se no 81·. Fl'lmcisco Glycorio)-Hei do moBtrar 
a V. Ex. que oito~ !ui o o que vig 1ra entre 
nós 6 o ro~fmon da llburdado das negociações 
ou "por·ações fór•a da Bolsa. 

Xào .• ntt•o agor•a nesta apreciação, por•que 
não quol'o cortar a ordem dos meus argu • 
mentns; desejo começar e terminar a sorie 
rto argnmontos, por ,ue, si os dostacat•, posso 
ser• mal cnmprchenuido. ' 

Fico, por~m. omprazado por mim mesmo 
a demonstrar amanh1i, cabrtlmonto, :ro Se· 
na1o <tue as <luaR lois votadaR om 1808 não 
revogaram absolut:rmonto .a lei do 1805, nem 
o regulamento do 1807; não substituil•am o 
rcgimon de liherJaJo das oogociuçõos ou 
opornçü··s mercantis pela da obrigatoriedade. 
(Pausa.) 

O nobre Senador por S. Paulo, com o seu 
aparto, parece que poosa de modo contrario, 
mas ser~ ditllclllimo a S. Ex. provar que 

0 SR. B, DI~ MEl\"DONÇA SODR!l\"!10 - Não aquofla loi de 1895 O O l'O.<UIItmeoto do 1~97 
posso, portanto, concluir o meu discurso. ftcur•11n rovogndns pela lo! do 18U8. 
Entretanto, Sr. Prcsidooto, vou dizer ainda o Sa. FRANCISco GLYCERIO-Eu oiio f•rço 
algumas palavras. apologil do systoma. A lei oxisto, o nobre 

Não entro, Srs. Sooadore&, o o examo das Son adot' a i eu. 
duas lois, por•quo SJria p1n•a mim dosrgt•a-
davol entrar nesta intõrossanLe discussão O SR. B. DE MENDONÇA SonRINIIO- LI 11 
som to r occasião do terminar as minllas con: lo i, ma> amanllil V. Ex. s 1borá o que ella 
sidoraçõas. Discorr•m•oi, pois, gonoricamooto diz. 
até completar a hora. ' 0 Sn. FRANCISCO Gr.YCERIO- V. Ex, já a 

Dizia ou, Sr. Presidente, que as duas lois iou. 
votadas na sessão do 1898 oito revogam noin o sa. B. DE MENDONÇA SonarNno-Li, mas 
t8~ef. de 1895, nom o S3u regulamento, do v. Ex. saba pol'feitamont 1, moillor do quo 

P . ou, o que li. 
ara ,m1m o par.t todos aquoflcs quo quf-

zor~m ler u que os.~ oscrrptu naloi, dando 0 O SR. FRANCisco GtYormto- Lou o texto 
devido valor no sou texto, ao sou ospirito da lo i· . · 
ao pensam •nto do legislador, " ler' 1le !89.; O SR B DI' M•voo · S · p · ~ ~ , , , "" NÇA ODRINIIO- OlS 
o o rogufamooto do 1897, que é o Ngi· esse toxto da lei, para mim, não revogou n 
monto dos ~orretQres da waça do Rio do Uborrlade das opor11çõos mot•mtntis • 
• Tano1ro, ostao intoiramonte em vigor. 

~ntro n~s. 0 rogimon adJptado ainda. é .o Sn. FRANcisco Gt.YCimzo-W o que roRtll 
b.o.to_ o u~ h bordado d~s opora~õas ou nego· pt o v:~ r· 
cu1çoos morcanLis rualizadas fóra r la Bolsa .O Sn. B. DN Ml·::>nONÇA SonaiNuo-Con
e diroctnmooto polas proprias partos 000. tlmlo a dfzot• que subsisto entro mls ósto re
tractantos. gimou. Não desolo interromper, por•om, o 

Para essas op~raçõcs não ,; nocossarlll a fio da~ consiuoraçoel <JUO os cava lirzen~o; (1 

intorvonoão do corretor plra que Jlqudm mn.toll~ <tuo de':o sor começar!~ o tOI'mtllttda 
logalizadas. na mesma o~cas1iío. 

A pi•otençilo que toom os corr•otoros da A pretouç1io dos corr•oto1·m da praça do 
praça ,fo Rio do J:tnoirJ do querorom que Rio do ,lauoiro. é.pretonçlo iuconstrtucioual 
osso rogimen nobr•o de libor<lauo soj11 subsLi· iUognl, quo ~~~·o encontr•a 11poio nom !urso: 
tuido pol~ regimon odioso da oln:httorie· Não, Sr·. Prcsillonto, não Ol'll possfvol, · niio 
dado, a pt•otonQào inquulificr1vol. o aor•olllto, nem ha ninguom q1ro possa acredf· 

o sn. Unn'NO tnr quo o logislitdot• Ol'Jinar•lo avançasse tão 
nnivoi, " nr. Oovvrh -E O !nexo· longo, dilsRo um p~sso tão pt•ecipitado, res-
., t.ltbolooondo um rngimen r1uo om t.ompos pas· 

I 
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sr• !os, nar1uellos tampos qno são classifi· 
cados do ominosos, não póde por•manocm• 
mal~ do novo annos. 

Pois é posslvel qno o Congresso do :.nno 
do 1808 viesse rostabolecor• essa regimon 
odioso, exclusivista, inconstitucional, con· 
demna.do com applausos ao todos, naqnollos 
tampos pas ados om quo so dizia, não eram 
liberrimos. 

Não, sonhoros, por mais desamor quo so 
tonha á Rl!Jlublica- e ou lho tenho muito 
amor - nao so pódo avançar até lá, não 
so pódo dizor á Naçiio quo nós rosta
bolecomos umá pratica q uo a monarchia 
teve dul'anto novo annos,condomnando-a dc
Jlols do modo o mais expressivo pos~ivo!, 
restabelecendo a pratica inteiramente con
traria, a da li bordado do negociações mo r· 
cantis o a maulondo durante 40 annos. 

Emquanto o ro~:imon odioso durou novo 
annos, o rogimon liberai durou quarenta! 

0 SR, PRES!Dl,NTI' - Ad vi!• to a V, Ex. 
do quo o tampa da prorogação concedida 
está esgotado. . 

0 Stt. B. DE Ml:NDON\'A SODRINIIO -Então 
peço a V. Ex. que me consiJore inscripto, 
afim do tjUe amanhã, na hora do expediente, 
po;sa concluü• as minhas cousiJeraçõJ;. 
(Muito bom, muito bom,) 

ORDEM DO DIA 

Continuam em 2• discussiio as emendas 
ol!cl'ccidas pala. Commissão de Polrch• no 
seu parecor u. 182, do l0U3, ao Regimento 
Interno do Senauo, conjunctumonte, com as 
offerecidas por diversos Srs. Senadot•os. 

O Sr. Alberto Gononlve• ·(2• 
Secretario)- Sr•. Presidente, pedi a palavra 
para reiterai' o t•oquerlmento 'llle hoctoro 
tive a honr•a 1le aprosentar no Sena,lu, no 
sentido do soro . enviadas as emendas apro
sontud"s 4 Commissiio dd Pulicia, afim de 
quo a mesma inter•ponha o sou p:t ·oco r sobr·e 
essas omon das. 

E' lido, :1poiudo, posto em d!scus1ii~ o s~.m 
t!ebate appr·ova(lo, o soguinte 

REQUERIMENTO 

• itoquoit•o que as emendas apt•osontadas {I 
reforma do Hegimeuto sojam enviadas :\ 
Commlssão do Policia. 

Em .8 dQ outubro de 1003.- .:1/óorlo Gon
r(\l,;r!J .-li 

O Sr. PreMidente-Ficn a1llada a 
discussiio das omendns, que são remottit!~s 
~ Commi;;são uo Policia. 

J~ICJ~N!.'o\. AO D.\CII.\REL .JOSI.t1 !'o:ADUCO 
NEIVA 

Enlr•a cm 2' discussão, com o p~rocer favo
ravol da Commissão do Finanças, o artigo 
unico da proposiç,io d1 Gamara dos Depu
tados n. 81, de 1903, autor1zando o Prosi· 
donto da Republica. a concoJor um anuo do 
licença, com ordenado, ao bacharel Josú 
Nabuco Noin, auditor uo guerra do I• dis
tricto militar, p.Lra tratar da sua saudo. 

E' lida, apoiada o posta conjunctamen to 
em discussão a seguinte 

B~!E~DA 

Accrosconte-so onde convier 
Si for julgado doente pela. junta militar de 

saude.- PiJ"es FCJ"l'Cim, 

O Sr. Deuedlcto Leite - Sr·. 
Presidente, a Commissii.o do Finanças, ei:L· 
minaudo osto caso, niio foz a oxigoncia do 
quo trata a. omonda, porque ontcndou quo 
isto não et•a da sua competoncia, 

O SR. ALnErtTo Go:-;ç,\LVES - E' uma 
autot•ização ••• 

0 SR. BENIWICTO LEI TI' - A liconça do 
quo se trata não !! concedida pelo Con
gresso. 

O Congresso simplesmonto autoriza o Go
vot•no a conceder uma licença ao bacharel 
Nabuco Noiva. · 

A proposição ostá concebit!a nos seguintes 
termos : 

•Artigo unico. Fica o prosldonte da Repu
blica outorizudo a concodot• um anno do 
licença, com or•donado, ao bacharel Jost! Na
lmco Norva, auditor de guorr•a do I• di· 
stricto militar, para tratrLmonto 1lo saudn 
onde lho convier; revogadas as disposições 
om corltl'ario.> 

A Commi~são, pr•ocurando Informar-se 
ac~rc:L do podido do liconça do auditor• do 
guorr•a do l• distrlcto militat•, ouviu o Go· 
vor•uo a asse t•espoito e a lnforma.ção que 
voiu ~ll Socretat•ia dr• Guor•ra f~i que o biL• 
ohnrol Noiva havia ~asado diversos mezos de 
licença e não fôra ul timamonto submettido a 
inspec,;iio llO saudo. 

Sr a proposição ooncodosso dlrect:•mou to 
lL licença, si ella dls!•sso: fica concedido 110 
bacharel José Nabuco Nel va um unno do 
iicouca com o ol'denaqo, a commissiio do 
FiUUllÇ&~ ~lgil'i<• que ii liC~llÇII fÓillCI'ljC 

•I ., ,, 
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1\Jsso conceditlt~ úopoi~ tio set• elle submottido 
a lnspocçiio do st~udo. · 

.TtL, mostrei poróm, ao Sonatlo q uo a pl'o· 
posiçiTo apenas anl.ot•iza o Prusitlento da 
Rcpulilica a conceder a licença. Mas do ~uo 
modo ha do ser olla concedida 'I Pelo modo 

submol.tondu·o li lus)lecçilo de aaurlo, si olla 
dever am· exigida.. 

Put• este motiYo, cm nome da Conuuis· 
silo do Financaa, declaro rrno não a•:ceito a 
omond11 do illnstr·o Senador JIOio Planhy 
o voto c:mll·a o!la, 

pot' quo so costuma concodot• em casos itlen· N!nguom mais pedindo 11 palav1•1~, 011 • 
ticos, mandando-so submcttor tL inspecção do cct•ra·se a tliscussiio. 
saudo, dcstfó tjUO o rl1Spectivo mgularuonto 
o exija, 

Mcn intorosso, chnmundo a attonçiio tio 
Senado paPa csto ponto, é mostrar que não 
passou despercebido o lacto ii Commissão do 
Finanças, o que esta Commissão. itão Pt'O· 
curoufacilitat• a !icon~a tio quo so trata. 

ltelbt·indo·sc ao caso, tliz u pal'ccct•, COlliO 
jti oxpuz alntltL Ira pouco: 

Posto n votos, salvo a e monda do Sr. Pires 
Fm·roira, ri approva .o o artigo unico da pro
posição om osct•utinio sect•oto pot• ~2 voto; 
cont·a 10. 

Posta a voto's, ol rojeitadtl a omon4a. · 
ll' a proposição adoptadtL LJ passa para 

3• discussão. · · 

O l!la•. Ahneirla llna•a•eto (pe/(1. 
u1'du111) t•tJrtttOt' tlisp~nsa do intm•sticio jlttl'tl 11 
il" discns,fw da Jll'upo•lção •. · 

ConSHit~tlo, o Sonado concodo a tUspensiL, 

OltED!TO PAliA PAGAMENTO DE GARANTIA DE 
JutWS A « COliPAGio'm AUXIT,IAIRE D~ OllE· 
~11:-IS DE FElt .\U Dlt~SIL •. 

,, Ouvido soiJro o cn<o o Mioislt·o tia 
llllet'fll, iul'ol'tnOU ost" quo o ~achnl'el Ntt· 
huco Noiva, numeatlo auriitut• do guorra do 
l" tlistricto militat• om junho tio !000, ~ozou 
om IUOt de :oito moz 1s do ficenca o jil obtovo 
no anno cort•onto solo mozos para tratar t!o 
soús imorcs!es. Jnf"rrua aloJa quo não 
consta ter sido olle sujeito ultimamcnto tL in· 
spocr;iío de Siludo. o opina ]JOla oxigoncia 
tios ta Jormalldado, q:Uo reputa iodisponsa vol 
d concessão da ficonça aos 1\mccionarios su· llntra em 2• discussão, com o Jlat•oco!' fa· 
jeitos ao Minlstorio da Guerra, BQjam ellas vot•avol da Commissã 1 tlo Jlinancas, o at•t.l' 
concedidas poJo Governo, . no1 termos da da proposição da Camnm dos Depuiad s, 
logislação·quo as roge, sejam por autot•ização o. 1:10. do !Ou3, autot•iz •.ndo o Presidente da 
ospoclal do Congresso. Republic:L a nbrlt• ao Ministorio da Indu.!tria, 

Não vao do encontro :t essa oxlgoncia a Vi11Ção o Obra~ PUblicas o credito extra
proposição, tul como se acha formulada. ordinario do 179:400.~, pat•a pagamento, no 
Como so vti e seus tormos, a !10en~a não ú pt•osonto oxot•oicio, da. g~rnntia do juros oon· 
concot!lda pelo Congresso. liste ~~penas auto- cedida ~ Culllpaunic Att>:iliail·c de C!teU~ins 
riza o Governo a ooncodel·a o nada se oppõo d~ Fel' "" l!1·Jsit. 
~ que ello, antes do fazei-o, mando submoG· · 
tm· 0 audltot' a. Inspecção do s~ude, si 11ssfm Ninguem pedindo a pal,lvra, oncorra-so a 
julgar convoniont•J. · discussão. · 

Ora, como vú V. Jlx. ,. Sr. Preslt!ento, a • Segue-se em dls.,ussão, que se ·enoet•ra som 
Commissão do !linanças não quer ovita.1• debato, o art •. 2', ··. . 
que o bacbal'OI do qno so trata soja snbmot- p t t - · t tido n inspocnão do sa.ndo·, a Commissiio os os a. vo os, sao succosstvamon oappro· 

v va.dososa.rts. l'e2'. ·. · · 
aponas ontonrlou quo não or:1 obrigação stm, 
nom mostuo tlll'oito sou, oxigit· osstL inspo· 1\' a proposição tltloptada o ·JliLSSa para 
cç:io, JIOI'quo osso acto ó do cara.ctm• aolminls· 3• discussão. 
tmtivo, colll)loto o Governo o não a.o P.tt'· 
ltLlllODtO. LlCI·:~<;.\ AO. lilt; tótWitÜ 1'1-:lti:IRA Clltm.lto~T 

A fll'O]losi~iio aulol'isiL o Oovol'llO a 1\0il· ·Jt,ÚOI, 
Ctltfor iL Jit!OilQ'I, 0 filll O a l'OZiiO da ]ll'OJlO• 
:-;içfío cst,fio Himplu:uuontu tliNto: quo, não ]la· 
doutlu mais o üovoJ•no t:Oil"odot· a osso Jlll· t•:nJ.ra om 3" d1scnssãu a pt•upust•;ao da 
•llbt• lkunça jiOI'lllll anno com tl Ul'tlunatlo, Cumal'a do~ IJoputados 11, ll·l, tlu wo:J, llll· 
~o torna Jlt•ocis~ uutol'i>.~\'i•o logl.~lativa Jlll.l'a toriza.ntlu o PJ•osidonto da Rupuill ica iL cun· 
osso flw. ceder sois mezc~· tio liconça, som venci· 

'Nostus condições concedo·~ 0 Govo1·no do mentos, ao Juiz suilstiLuto fetleml na socçiio 
CJUO Jilrwa'/ Isentando o J'nnccionario das rlo Par~. D1•. ·Pedro Pm•olt•a Chet•mont 
J'Jt'malltlatlos normaos'l Rayo!, om JlrOI'ogação rln~uolla em cujo 

Não, diz 0 pnreem•: concetio·:t. tio uccordu goso se acha, pam tl'atM• do iUIL sautlo. 
cow as pmxos eslaboiocldns o r.om as oxl· Ningnom pn!llnrlo a palnvPn, nnrnl'l'a·Rn a 
senda~ regu!rtmoutlll'OS1 !1to ~~ concode·u: tl!scussão. 

I 
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------------------------------------
Post1~ a votos, <i, a Jli'Oposiclio approvtLda 

om cs~l'lltinio socroto pol' ~8 votus coutm 
4 i o, ~ondtJ :uhJptad:~, vao sor submottidu. 
á sancção presidencit~l. 

CRl~fH'I'U PAltA PAGA:\11-::\TU 111~ tlRA'J'Jio'ICAr,'ÕI·:S 
lli·:\'JJJ,\S A J!,\~UI~T. JH: AJ,Ill.lQUJ;RQUJ·: POll.Tdw 
C.\Iml~IW 

l•:n!J·ll cni 3' discussão 11 prupoc;ição da 
Camam dos Deputados, n. 103. do i903, 
!Lntot·izaudo o Pre>itlouto da Republica a 
a!Jrli' o ct·odito do •181$4-li, pat'll paga· 
monto das gmtificaçõos devidas nu ama· 
nuen.10 da llit•,ctori:t Got'lLl do llstati;Lica 
1hmoei de Alillll!llOl'tJUO Portum1rJ'CJ'O, 

Ningucm pcdi1Hio a pt~II~VI'tl,, l!IIIJOL't'n-sc 
a. tliscu~:;[io. 

l'u~ta 0o votos, ú appl'uvadu. a pt·upust~~uu 
Plll Ct!Cl'utiniu secreto pot• :!ii votos coot'l'ia, n; 
e, sondo adopt1~d:~. Vl~o ~er submottitla !L 
sanc~ão prosideueial. · · 

llA l'E~SÃO IJE OttOZUIJIO CA!ti.OS 
COllllt::~ llE LEMOS 

l+:ntra em aa. lliscussãu, com o tlUbstitutivu 
~)lprovado cm 2•, a ]H'Ojlasicão da Camnra 
dos IJcputados, n. I, ri c 1003, elevando IL :?.~ 
di11rios 11 pensão c soldo quo.pot•coboo 1' Cl· 
doto I'Oi'ormatlo, com honras do aiforos do 
exercito, Orozirnbo Carlos Cot•rtlt~ tlo Lemos. 

Ninguem pedindo a pa!ttvm, oncorra·so a 
ditcussão. 

Posto a rotus, ú O.JlJll'ovatlo em escl'Ltlínío 
soet•oto pot• 30 votos con~ra 2 o sn!Jstítutiro 
approvado em 2' ; ú a pt•oposlçiio assim 
omondadt~ adOJltatlt~ e vatJ ser devolvida 
üqnJila Camart~, indo untos ll Commissiio 
do ROtiaeção. 

o St•, Pa•ei!Ji<lente-Estando osga· 
tad11 u mat3l'ia d, Ol'dom do dia, dnroi 11 pa· 
le~VI'" aos Srs. Senadoras quo a quoit•am pat•a 
assumpto rio oxpodionto. (l'<tusa.) 

Ninguom pedindo a JlU.lt~vra, vou iovu.atar 
n. sassão. 

Tunda sitio pt•osonto 1l Mr.!a o PM'OCOl' tia 
Commissiio tio Justiça o LogLSia,âo so!Jro o 
t,cto do St•. P1·esi.ionto dtL Republica,. no· 
meantio o baoltarel Podro Antonio do Oli· 
voit•a Ribeiro par1t o .cargo do Ministro do 
Supt·oruo Tt•ibuuu.i Fodct•u.i, convoco SJssiio 
sect'o&a paru. amanhã au moia-dia, afim tio 
Senado tomu.t• ooaltooimonto do mesmo acto. 
iJcsigniJ pura ordem do di~t tia soguintu 
sessão pnbiica, cjuo so J'ealizu.t•ll ·amanlt(~ do· 
pois tilL soero\a, ~i hom·ot• tampo: • 

:J• tliscnssii<l ti~ pl'lliiOSiçãó tl;1 Camnrn tlu; 
lioputatiu,l, n .. MI, de i003, autorizando u 
Preshlonto ti~: Hopu!Jiica 11 ''"u"edet• Ulll 
anno tlo liconça, com ot•t!entLdo, ao baclutrcl 
.losú Nabuco Noiva, tiUtlitor do guerra do I" 
districto militar, para trata~• de sua saudo ; 

3" Lliscussão dtL proposição da Gamara dos 
DupuJ.aâos n. 87, de W03, autorizando u Pro· 
sitlento da Hopu!Jiica a concUL!Ot', caso não 
haja inconvontenLc p1tra o soPviço militar, 
ao altet•os Panlino Julio do Almeidt~ Nuro, 
dous annos ri , iicJnça, com vcoctmentos, 
par;c ir li Ent•opa construir e oxparimonr.ar, 
1\ sua custa, o upparelho do sua invenção de· 
.nominado - Locomoção acroa por molo do 
az~s; 

3• discussão da Jll'uposkiu dtL Gamara úos 
Doputados n. 137, tio tuo:J, auloi·izando o 
Presidente t11 llopubiica 11 concodet• ao con· 
duotor de ti·om do 1• classe da Estrada·· do 
Feri'O Centrai do Hrazii llonto Jos~ da Silva 
um anno de iiconça, com ordouado, pal'll 
tratamento do saudo. 

Lomnla•SO a SCS&io lÍS 2 1/2 ltOI'~j d~ 
CRlWITO !'AltA l'AGAlmN1'0 DI~ VI~NCIME:-iTOS la!•dc: 

llEVIDOS AO ENGENIIEIRO E!llLIO ODEHl\lm'l' 

l~ntra om 3•\ discussfLo i~ lJl'OJIOSiQãu da. Ct~· 
mat'tL dos Dopntntlus, n. 21, do IDO:l, t~útori· 
zantlo o Pt'osldouto tllt Ropublica tL abril', ao 
Ministot•io da Indu;trit1, Vit1•;iio o uuras Pu· 
blioas, o et•otlito e~tt•aot'dinnrio do 22:08:!$8·10 
]lartL jlngatnOU\U do I'OilCÍJllOnlOS do U.JIO~Oil• 
t~doriu. dovldos uo ongoultoiro i•:milia Odo· 
urokt, coma choliJ do distJ•ioto da RojHu·ti\•iio 
Got•nl dos Tolograpltos. 
Nin~nom t•otlindo n pnlnvm, oncal'l'U·so a 

discus.iiio. 

Posh a votos, tl U.Jljli'OVatla lL !ll'OJIOSiçüo ; 
o, somio adotJ&adu., vno SOl' submott.itltt tL 
~u.nc~ão prasitlcnchll, · ... 

os• st~s.<Xo ~Ar a o~ uu·t·umw 11~ 10o:; 

A' uun~ huru. lh~ Lu.rUo, dupuis lia sossfiu 
scct•ottL, abt·c·so a sessão, aoimudo·so pt•o· 
sentas as St•s. Senadal'OS J. Catuntlu, Alberto 
Gonçalves, Honriquo Coutinho, Costa Azo
vedo,. Cuustantlnu Nory, .Justo Chr.rmont, 
Gomos do Castro, Bolfot•t Vioira, Benmlicto 
Loito, Pirt:s l~et'L'eira., Noguoit'.L Pai'anagttti, 
Noguoira Aceloiy, .João Co!'ilcit·o, Forroit·~t 
CimYe~, Gtllli!L o Mollo, Alvaro Mnchatlo, 

., 
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Rosa o Silva. Herculano BanJoira, Sigismundo 
Oonçnlvos, Manoel Duarte, B. do Mondonça 
Sobt·inho,Olympio campos, M&l't.inhu Garcoz, 
Coelho o Campo~. Al'thur Rio,;, Vi!'gilio 
Damazio, Ruy Barbosa, C loto Nunes, Siquoira 
Lima, Martin,; Tort•os, Thomaz Dota no, Vaz 
de Mollo, Follciano Ponna, F!'ancisco Gly
cm•io, Alfredo lmis, Ut•bano de Gouvêa, Ro
drigues Jardim, Motello, A. Azoreilo, Vicente 
Machado, Gustavo Riclm•d, Folippo Schmidt, 
llercillo Luz, Julio FrOta o Ramiro Bal'· 
cellos ( 45 ), 

Deixam de comparccot•, com causa pal'tici· 
p~da. os Srs. Pinhcit•o Machado, Nilo Pe· 
oanha, Jooathas Pedrosa, Paes do Cat•valho, 
Manor·l Barata, Alvaro Mondes, José Bot•nar· 
dos, Podre V olho, Almeida Barreto, Laut•o 
Sodré, Barata ltiboiro, Buon? Brandão,Lopes 
Chaves, Joaquim do Souza, Joaquim Mur· 
tinha o Brastlio da Luz (16). ' 

E' lida, posta om discussão e sem dolmto 
appt•ovada a acta da sessão antm·i~r. 

O Sr, 1' Secretnr i o dá. cont~ do 
eoguinto 

EXPEDmN1'1l 

Officio do Ministerin da Industria, Viação e 
Obras Publicai, do 8 do COI'reote mcz, traus· 
mitttindo 11 monsagem com quo" Sr. Presi· 
dento da Republica restituo uous dos auto· 
graphos da resolução do Congt•esso Nacional, 
que sanccionou, relativa á abortut•a do cro· 
d~to cxtram•dinal·io de 514:0~3$\ltJO, pat•a oc· 
cort•or ~i dospozas com o custeio da Estrada 
do Forro S. Francisco Xavior ao Commorcio, 
incorporada á llsti•ad~ de ForJ'O Central do 
Brazii. 

Archivo-so um dos autographos e commu· 
niQUo·se il. CamnJ•a dos Deputados, remotten· 
do·eo·lho o outro. 

O 81•. 2" Secreta•• lo !ti o vão a 
imprimir, para entrar na ordem dos tra· 
b11lhos, os seguintes 

l'ARllCEimS 

N. 20•1- I 003 

O Sr. Senador Pedro Velho do Albuquor· 
IJIIO Mm·anhiio, om l'Oquorimouto que foi pro· 
soo to il. Commissiio de CunstimiçiLo, Podoros 
o Diplomacia, ailogando contiuuat• onformo, 
peJe lho soja conceJida licença por todo 
o .t.cmpo da uc!utll prorog<u;~o diL sc~slio Jo
~l·>l•tlva, 

A Commissão é do parocor quo o Sou~ll0 
dofir~ c podido du Seuatlor poJo · E;tado do 
Rio Grando do N ot•to, 

SahL das Commissõos,S do outubro do lD03: 
-A. A;cl'clio.-P. Clwvt:s,-A. Rios, 

N. 205 - lfl03 

A Commissiio do Marinha o Gnet•ra,a quem 
lbi presento o projocto do loi, app!'OI'ado 
pelos dons ramos do Congresso Nacional, rc· 
m•g, nizando o AS,\'Io dos Inv~Jido.; da Patria, 
com as razüos pet"s quaes o St•. Pt•csidento 
da Republica oppoz o sou udlo nu musmo 
projecto, ox<miinou com a m:~.ior attencão o 
assumpto c entoado quo houvo procodencl~ 
na deliberação do Pudor gxecutivo, á vista 
das razões cunstantos do mesmo· udlo, · 

A Commissiio, portanto, considerando ser 
do vantagem 11 adopção do uma loi m~is 
ampla, que dê áquella institui,ão a verda· 
doira orientação para a!Mnçar os fins a que 
so d~stina, <l do par!lCOl' que o Senado appt•ove 
o veto. 

Saia das cummis,ücs, 8 de outubro do lDO:l. 
-Almeida llal'l'vlo.-Julio F1·ota.- FeliJIJIO 
Scllmidt,-Pii'CS li'ei'I'Oira. . 

V~TO E RESOLUÇÃO DO CO~GRESSO NACIONAL 
A QUE SE REFERE O PARt:CER SUN\A 

Jlotivos do vdlo 

A instituiç·ão do Asylo dos ln validos da 
Pat,'ia, crm•da com os mais bonomoritos in· 
tuitos o destinntla <I pt•ost;n• relovant.issimo 
ampat·o aos que se invalidaram ou vo11ham 
a s3 invalidar no sel'viço do guerra, niio po· 
!lerá, eom a lll'Ocisa r.,gnlat·idado de func· 
ciouamcnto, llcar na .tualidado a.tministra
tlva dos Ministerios da Guerra o da Ma· 
rinha, pois tanto import11 11 constituioão do 
consoll1o do dous olnciar•s !lo oxorcit.o o ilous 
da at•mad '• som limerminnção do dopcndcn
cin oxclusi va do um1L unica autoridade su· 
pm•ior. · 

g• bem de vol' qu,o, podendo caber a pro
sldencia do conselho ot•a a um official do ox· 
ercito, ora a um da m•matla, jlOr uma ou 
outra .destas admlnis!!·a~õos se t•ovoiaria 
cm·t• proloronoia ou propondorancia naR 
t•o.loiuçucs que houvessem de ser tomadas, o 
assim pl'ojudlcada a imparcialid<lde o uni· 
lot•mldudo nocossat•ias aos soccot•os pro· 
stados. 

Accresce que a dh•ocoão do sot•viços mili· 
taros * dovo estar sujeita a collectlvi· 
UiiUOS, sob pendo iOVII!idtll' os pt•incip!os ao 
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disciplina o bo~ órdom, poJa divisão quo ro-
sultaJ•ia nas responsabilidades. . 

A rosulur;ão do Congresso Nacional, (lis· 
pondo sobro a administração do Asylo dos 
ln validos da Putrla. não de tino a organização 
do pessoal do ostabclcclmonto, deixando do 
Cl'Oal·o o de ostipulat• ·lho as vantagens para 
os serviços r1uo lho são peculiares. Tambom 
não indiea como so regerá a instituição; si 
pelas t•cgt·as militares, como convem o tem 
sido atrl esta data, si 11olas regras communs. 

Além disso, não cogita em qual Ministorio 
se iucluirtL a verba orçamont:Lria filiO t•ept•o
sonta uma dos parcollaa da receita do Asylu, 
nem a r1uom o conselho prestartL contas das 
dospozas realizadas, pat•a sorom depois ap· 
provadas pelo Tribunal de Contas. 
. Pot• estas razões, julgando contrat•ia ao; 
interesses da Republica a citada rosoluçiio, 
uogo·lbe sancção, do accot•tlo com o art. 37 
da constituição. 

Capital Fedot•al, 2D do agosto de IU02. -
M. Ferra: de Campos Sal/e.<. · 

Resoluçrio do Cong1'CSSO Nacional 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.' O Asylo dos ln validos da Patrit, 

croado nesta Capital para recollwr os servi· 
dores da N .Qão quo se invalidarem ou v •· 
nham aso invalldar no serviço de guo.r1, 
sor~ administrado por um con•olho do quatro 
oOlciaes g •ncrae> ou superiores do Exm•cito c 
da Arma .• a, sondo dou; de cada corpot•ação, 
nomeados poio Governo para sot•vü·em pot· 
dous annos, presidido este conselho polo ma is 
antigo dos nomoadoJS, 

§ L' Ao Consalho incumbir~ administrar 
o patrimonio do A .• yio, 11!'l'Ocadar toda a 
sua ·receita, applical·a no custeio da insti· 
tuição c no melhoramento dos odificios o das 
condi•;õos de vida dos asylados. 

~ 2.' O Conselho pt•estará annuaimonte 
contas <h sua administraçtio, sondo essas 
approvadas poio Tribuna! tio Contas, cum o 
dtreito do revisão por osso Tt•ibuual. 
~ :l.' As sobras Yerificadas annunlmente, 

depois do apur·arlas ns re>ponsabilitlados do 
Cunsolho <tuanto á~ do;pezas feitas o dttS jn 
contraetndas pat•a o armo seguinto,set·~u des
tinadas ao au:;monto do 1\tudo da lnsLituiçtlo 
pela corupt·n. do apolices da divida pubilctl, 
con.~titutivets do sou Pttlrimonio inalionavcl. 

Al't.2.' A receita do Asylo de Voluntarios 
da P11tria será constituitla: 

~ I." Com n. ronda tio sou p.ttt•ihwniu, 
~ 2." Com 11 tlurtntia consignada nnntml

monto m1 Ioi do orÇt<mento. 
§ 3,' Com 11 mo tudo do um til a do soldo, 

ile~coutada no dia 1 elo illlllW ~~ ~~•li• aouo 
~ú'Qiloao Y. tl 

a todas as pr.tçlls do pret o inferiot•es, a 
todos os oJiicinos subalternos, supct•ioros e 
gcncraes do oxet•cito, armada e das r.Iasses 
ánnoxns, e a todos os otficiaos roJ'ormados o 
honorarios no desempenho de commissões do 
11ctividade, pat•a sm•om as qunntin.s descon
tadllS e ospeciaimcntc applicadas ao aug
mcnto do patrimonio rJo asyJo, 

§ 4.' Com as doações feitas espontanea
mente por partlculare>. 

Art. 3.' O ·Governo oxpodit•á novo regu. 
lamento para o Asylo de Invalldos, do modo 
a constituil•, na ilha do Bom Jesus, as .ac· 
oommodações nocossarias para alll serem 
acondicionados os in validos do Exorcito e da 
Mat·inha. 

Art. 4.• O Governo farll. convertor, em 
apollces da divida publica, em augmeato ao 
patrimonio do Asylo, as quantias nrrocn.
dadaa pelo Mialsterio da Marinha em favor 
do asylo, atrl 31 do dezembro de 1898. 

Camara dos Deputados, II de a~tosto de 
1~02.-liat!fl'o de Oliveil'a Dias, 2' Vice
Pt·eâdcnte.- Car•los Aug!ls/o Valente r! e No
vaes, I• Soot·et~rlo,- Angelo Josd da Silva 
Neto, 2' Secretario. 

O Sr, Vicente l\Iochado- (') 
Sr. Presidente, Itouvesst~ eu comparecido ti. 
sessão do Itontcm do Senado c to r· me-ia jtl. 
desobrigado do dolot•oso. durar que om mo 
traz a esta tribuna •. 

Ante-hontem, A noute, fui sorprehendido 
por um tologt•amma procodon te do Genebra, 
na Suissa, annunciando que havia alli se 
tlnarlo o !ilustro braziloiro, o Sr. conse
lheiro Josino Marcoades de Oliveira c Sll., 
filho do Estado que represento e que, com 
grande brilho, occupou o cat•go de represen
tante do Paraná, na Camara dos Deputados, 
ao tempo do Imporio. 

Conhece tudo o paiz os rolevantos sct•viços 
quo por osto illuotro braziloh•o lho foram 
pt•estados, occupamlo rlivot•,qos cargos du
rante o rogimon imperial. 

O conselheiro Marcondos, q uo ora um 
politico do lat•gas vist!lll, atiladissimo c que 
uxcrceu om meu Estado grande intluoncia, 
occupon o Jogar do Ministro tia Agt•tcultura; 
divor;as vczC.i pt•ostdontc do provincia, no· 
t:1~amonto ~do Pa!'amt, o tovo saliente po· 
SlÇíl.O no ll.OGJgO I'Og'IIHOQ, 

St•, Pt•osidonte, conbeci·o logo quo, dei
xando os bancos escolares, entro! na vida 
publica. 1\t•a um homem do t•oal valor o o 
Estado do PammL deYO·lhe inolvidavois sOl'• 
viQJS, bom como totlo o pai7., nns )Josiçõo< 
qno oCCII\IOll nn. antiga JlOllt.icn. tlo lm· 
porio. 

(•) l:::!!t~ !.li~CUI't-1) ;J~O (vi n·\·i:do 1'q.; urallor. 
jJ 

''I . 
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Dopoi~ da JH'ocluma~iio dtL Ropuhlioa, o Dir. os~a C.Jilm na su:L odiçiio do hoje: 
· cousolhelt•o MIH'condos rctit•ott·.~o 11111'11 f•\l'n «Ni! oxpmlionto lt•ntou o Sr. Domat•uo do 

do palz o ugol'a o toiO~l'upho lt•az-nos n dolo· Mootlonç1i Sobl'inbo do ll'abal~o do apanha· 
roza notlchL do sou J'ullecimcnto. . monto liLChy~t'ILpldco o l'cdacc;llo do dob:ltcs, 

Em 1880, quanclo se proc_IILmnu ll I lo pu· diú·ofot'llli1 do Ro;timont.o o do CIISO dos ccm·e· 
h!ica, occupava o consolhllll'o Marcon<tcs o toros. N11 ot•dcmclo dia contlnuuna occnpCLt'·so 
log<lr do pl'csiclento dtt ]lPovlncla do PtL· tlo Rogimont11 0 ficou corn 11 palavra piU'Il a 
l'Bmt, pot' 11omeação Uo galJinote ÜlH'l) Pt•eto; sossã.rJ pPoxima, por nã.o hn.vet• csgutado a 
o foi nosto posto que o encontt•oua ltepu- mataria.> , 
blica. . · Não posso t•cspondot• molhot• do qtlO po· 

A 10 do noYcmbro daqucllo anno, dcpots dlndo 0 toitnnmnho do Senado. . 
do tm• deixado o govot•no, ollo, quo exorcln Por•unto ao~ moul nobre> collogas: tmtm 
~rando o decisiva inllueneia no partido hontc1"n 11n. rol'ot•m 1 rogimenltli do Sonatlo, 
libo!'al do Pamn1L, dlrigitt urntt· clt·cular aos quer m1 hum tio oxpo<licntc, qnot· na ot·dom 
~cus cot'l'Oiigionnt'i?s, convidando-os 11 colltt- do di~ 'I 
lJoJ•ar no novo rogtmon. Não. , 

E ~i 1\ exacto, St•. Pro.;idunl.~. qtto, vollto Como cj qtw "il hui tio t•ospont!ur u ioso 'I 
o cmn~ado, ullu· abandonou o l.et•t•itorio ~~~ l•:ulundo <!CIO u molhut• IUoio d.c l'CSJWtHlt•t: 
pntt•hL, os sous cousulltos, mesmo ~lo Im1g~'' 1•1 di~UJ' aus l'oJ 1~do 1·e~ llosl.u. tollm que, ~~ 
sumpro se JlzeJ•am ~untit• .tantlo JlllllOI' a]<otu quizot·om ~ct• acruditaclus daqui P?l' tlcanl,u, 
;\ nova ordem du cousas. · · touham bum ]n•osctüo 1\ utomot'lll um do.< 

Cum]Ji'O o dol'ct' do Jll'OJIOl: uo Sun11do Ul!l principaos mandamontus d11 loi do Dous, t(UO 
votu do pczut• polo 1\tllccunonLu do utlll· ci niio levantar falsos testemunhos. E ost.uu 
nonto cidad[o, o oston corto do quo o So· s~tisJilito. 
nauo não roctts:.ril por,jUU G Uillll 111/lllifes· A !Jc.:cla <la Noticie~.< púcle conta!' o uiz•Jr 
tação justlssima 1L momot•i~t de um sorv1úor do mim 0 quo quizo1•, que!' O/IS sccçüo.; humu· 
leal do paiz. (.ifccilo bem; 11wito lw.n.) ristic~s. quur nas secções sóritts; pouco mo 

Posto a votos, é appro1'atlo o t'OCJ.nori- pt•co,cupCLt'tL o sou juizo. 
monto. · Cumo l'dpt•osonttinto da Na1•iio, Sr. Pt•esi~ 

dontc, do.itll tribuna, discutirei, rtuanúo b9m 
O Sr•, B. tle 1\lendon~.'a Soba•i- outondct'la<la n qUIIlqnot• •Iuost.it~ scni .mo 

nho(')-S1•. !'J•oshlonto, tenho tido pot• huuito importar absolttlamonto com o ,llltzo úa .un
em todatt minh~ vida'dt"ts cous.1s: pt•lmon•o, pron;a, g procoderilt do mesmo ntptlo su 
niio dolxlll' do rospondot• !Is oart~ts. r1uo t'O· occupasso um cargo na admml~traçao Jlll· 
cobu; sognudo, não dolxllt' pr•sstt~· Impune· blica. · 
mente as accusuçõcs ou a,qgro:socs rJUO so A imprensa met·oco valot• qu~n<!_o to!n 
mo lhzmn. ·.. · · rnziio; qtmnuo niio tom, as s~as op~nwos n~o 

Soi, St•, PJ•osidonto, · quo cJ muito alh a dol"om sut' tomadas ern constclomçao. 
1,ribuna uo Senado p:tt'a dollt• t·espondOL•-sJ A•ora, St•. Presidente, passo t\ quosliio 
:1 · qtmlrttim• accusaçilti. Mas <IUO quor do q~JO mo occupav11 na sossào d~ h?ntom •. 
V. Ex. 'I Desde quo a Nut,:~o nos dou os ta Sr. Pr•sideutu; porquo o D•m·•o 0/fic~t~l 
tribnua, o nosso ilovet• é rcspondot• llttnbem niio mo fui ontroguo atrl ao momento quo 
do!lu. ' sahi do minhu casa, só dopois quo aqui cho· 

Não sol por quo,não posAo moamo uxpliCIH' •uei loi que tive occasi:io elo vm· publicado 
~ rnziio da dosCL!IiJição quo me tem oul'lo ·~o1so jorm~l o se~ttinto doct•cto: 
jornal mtttutino. Ello me aggt•ido, Ot'll 0!u ,, 0 Pro.;itlonto•dti' Republica dos. Est!lclos 
sua secção humorM!ca, ot•a um su11 secçno Unidos do llmzil; usando da antm•lzaç.io cun· 
otlltorial. , a ·rol'illu ao Podar gxocutivo no art, 4~, n. I, 

A's pt·imoim; aggrossõos eu uüo J•ospun °• da Constitttiçiio 1!11 'fl.opnb!ica, u 
Fui ct'illlllo na doutrina <III S~tnt:t ~Iadl'O Consi<loranuo quo 0 docr·~tu u, ~ .. 475, do 
lgt•u,ja, que onsim pcrtlUin' ~~~ oll\Jns~t.< que l'l do Jlll\l'"o tio 1807, oxpodulo pot· lor~a tlll 
so nos l"~tzom, IH'ineipalmonto <JUIUtdo pilas !~i 11 , :15!,' do 10 do clozombt•o do 1803, para 
]lal'tom tlltquollo.~ qno nãu oahorn u 11110 rogul~tl' as !'nnc<;üos tios corro toros .do rnndos 
ft\Zom. d publicos o •s opot•açüos d~ Dolsn dostn Gil· 

Quanto ttquol!as qno siio publica llS nas pita!, ostabolecontlo 0 monopolio desses olll· 
socc;õos sórias das folhas, ri <JUll ou llovo ro· eittos Jlnl'l\ 11 compi•a, vontltt 0 tt•ansfol'oncla 
Sll0onrJ)~~·n. "1 11 C.!UO mo t•eflt•o ·ú 11 Ua:cl<~' dv tio quuosquor fundos pnblicus, " nogoc.la('iio 

" clu CIIIUhiaos O UO Olll)ll'OSI(llluS )10l', IUOIO do 
Noticias, ubrigações, a tio titulas S<Houpttvots do oo· 

iiarfi.,• nr~ Bolt~:~ n :t. 1'10TIIprjL 11 vondu, du mn· 
ta<Í~ !IIUOfJIIll<ÍU,; 0 'jii'OUJOiJô, c)ocll!i'Oll, IIQ 
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art. 30, nullu.s tio pleno direito !aos nogo
ci:tçõos, qn!lntlo J•oalizadas pw intcrmoilia· 
rios o~tt•a.nhos :L cot•pot•ação dos cut•t•cwres, 
mas oxcoptuotr dos tu. disposiçiio, no :trt. :11, 
que reproduziu os tormos do~~·~. tLt•l;, :J'\ d:L 
monclonn.Ua. lo i n. 3j I, :ti ucguciaj}Lio.~ I'•J:t
Jimdu.s JÜI'II du. Bolsa c ilit·octamootu ootre u 
compmdur o o von<icllur, impondo u.pona~ it 
obri,qação do sot•om cst~s cumrntmicadas :.L 
Cam;t~•a Syndicu.l polos lntcress;l!!us ; 

Considorilndo qun o u.rt. 18 da lei n. 550, 
<lo :li do dezomlH'o tlo 1808, I[UO nnntlou SIJIJ. 
stiluir u ;u·t. 31 do docreto 11. 2.475 citado, 
Jlcour•ovoga<lo pelo ,rocr·oto Jogisl:d;ivo lt.GGO, 
1\e ll tlo ,iu.noiro de 18UO ; 

Cou-:ill.ur.tu,Jo, liunlment,u, !.Ul' cntu ul~imo 
!lUL'l'I.\LU JogitiltLti \'LI Jol'ogado .~ÍillJllUlWIUII h: U 
~ 2", íLL't, :Ju, da. l'OtiJl'ida lui H :m·l, do li\ 
do tluwlllht·o du !Em5, rcHLl'in;:in1lu aptJJHIS iJ 

JhculUullo uullu conLi•liL lllt:lllttJ :i. ncgoeítt~.~ãu 
du loLLJ'il,~ ilucamiJiu; 

Uoerota : 
Artigo unico. Siío pDrmittitl~s c licihs 

todas ai ncgo<:i<lçüo,; r·ot'or•id;ts no u.t•t. 2fl do 
decreto n. 2.•17fJ, do 13 de mar<:o do !807, 
quando rc~lizadus ,i'óm da Boltia c directa· 
monto CJIG!'C O COill)ll'IIUOl' O O Ywn,{IJIJot•, OX· 
"optou.~ que tivoi'Om \lul' uhjoctu lottt•as do 
camlJio do valot' sur,ot·ior· a IUO l;; •tovcntlo, 
todD.vtu., artuollas uo~ociaçUo.; sm• lovadns n.o 
eonbccimento da Canuu·a Syndical polus in· 
torossados. » · 

St•. Presidenta, niio pog;o t!oixar <lo. nostn 
momento, si ú pot•mittidu, folicita1• um outr·o 
Podei', do levnr :1s minltas folicitaçiias ttu 
chofo do Podar Executivo pelu doci'Oto quo 
ac.•IJa L!o sor• ost~<llJlado no Dhl'io O({icia/, 

A puiJJica,,•~o destudoJt'otu <Jisp ms~l'·lllo·hin 
1b cJntinwLI' a insis~ir na !loutt•ina. (tuu liU!l· 
tom sustontoi nost:t Ca.s~; m~s. do; Je quo 
enc~tci u. discus;ilo '' ru·opoJito t!osw1 quus
trio sem CJI1hucot• a opini;lo do Govut'no, tios .. 
cunhncomlo o:; seus intuito:i, ig-not\ulllo nm~mo 
si o cho{';J do Pu !ot• ExoJutii'O o~Gttt'ill dls· 
posto a it• ao oncuntt•o <los dosojoi u<ti{Uollos 
r•epresontantoi dus C<Jrrotom; '{110 timwt n. 
pttlacio pudir ittiO o Gov<Jt'DO umntivllsso :t 
obt•igntot~iorlndo ~u.s h•ttusa.cçoüo~ mtlrcu.ntis i 
ou, Sr. Prosi<lonto, que som sauur do IFda. 
disto, uc!!upei a. Lt•ibumt n:\ .~os::;fio tln hon
tom, pttt•oco·IIIO quo o~tou na oht•rg-açilu tio, 
alndn. nw~mo sendo fttvnt•:tvt~l. cumo ,~ n~No 
doct·ol,ll, <iomonsl.rat• tt S. g,,, o illttst1·o S11· 
nndot' jlJl' S. P:wlo, com tL llltÜOt' ovitloncin, 
quo tts <luas leis Jo ISO~. quu for•amoxpo,Ji<i<ts 
~obro usstt mu.tul'ia., 11lio 1'0\"ugaram nbsulu
tnmonto 11 Jol do !H03, nom o l'di(Ulamcuto 
tlo IH!Ji; C} muito ostinnt·ia, St•. Pt·oshlontc, 
o sol'iu. p~wn miut moLivu tlu maiot· I'O~o~Jjo 
qtro S. to:x. viosso <L tt•iiJnn:t, como OSJICro, 
tlosouvolvet• us.s;t uouti'!Utl, 

Jlstou C31'to que S. Ex. nilu deixar;i, do vit• 
<l li'iuun:t em virtutlo do cumpi'Otnisso quo 
tomou commigo. 

O Sn. Fn.,\:-;CL..;on 1ii,Yf~Enlfl- Nii.o t.omoi 
cumpr,>nlisso nlgum. Po:li ap::~rnl'l a V. gx, 
(lHü me o . .;cl:~roctl~'.io. 

O S1:. B. vt: )ft·::O:DO:\>,:,, Sunr.l:\11>.1- H;t 
compt•omissos t-tcitoi:l o compt·urnissus ox· 
prossus. O nuiJre Senador• honcum, cm apitl'· 
to, mani!'o.<ton·so 1{110 viria no mou cncon tt·o 
cumbatm· a doutrina pol' mitn snstunt.ada. 

St•. l'I'Ooidcntu, sust.ontoi hnntom, nc~LiL 
CaHn, que~~ !d dt1 Jt-:Cij o o i3CU J'Ogu!~tmonto 
do 1H07 nbsolntnntml!.o nüu i'Ul'itul revog-adu .. ~ 
fl.'las (Jua:2 leiii n.~. ;,5u, 1lo 3l 1\e 1lcr.em1JJ•u de 
J~W~ (I fi:j{), do O du ,i;~IWit'•' dt~ IHDO. 

Entt•uLiultu,:Sr·. l'rusitluni,o, 1i Jht.:~l' IJilll 
USS;~S dmLS loir~ LrLtlliJJlll niiu 1'0\'0t:'i.l.lll ah::'O· 
lutanwntc o dit•eito rigcuco, IJOIII ao contr<L· 
riu, mantivor•am-no tal <tua! oxisGia, apcnaH 
COIU ligolJ'iL l'IJ.~),J'(CÇãO, 

Ptll:\ lo~i~la<;[o a,nterior, eram pet•miUida~ 
todas as tJ•au.)aCI}Ücs me ·cantis fJI;J diziam 
l'cspnil.o tL couta do cantlJiao,s, t'os.lc l(llal 
!'o<su o sou vn!or•, ontt•o compt·adoms o \'O li· 
<lciloi'CS tlit•octamouto, :;om !ntorveuç;io do 
quab1ucr intm'mo.lin.t'io. 

AS durL.i I•~ is do !SOS l'.~Stt•in.!.dt•am a logis· 
Ia.ção vigonLu nost;~ p:u•tiJ. D,1chl'a.ram qtúl, 
ditt{tllllla ilnt;t om do:mtn, as tl'ttnst~cçõns a 
rcsp~ito <ir cambiacs ficavam limitadas ao 
nmxi mo tio 1 00 li b!'a~ <HtOI·Jinas.en tro cum pr.t· 
dor íl von Ji,Jot•, <liroct~mcnr.u, son1 intort·en· 
çiio 1!0 CUI'I'Otot'tiO {',IIJ :Jos: ll, t\aquo\11 quanLitt 

!mt·a cl nH~ todns a.; as tt·ans:tc:,·õo3 llo cam· 
J!ar.s ~u lwtlol'i:tm sot· !'oit,"~ \'<tlLlamonto pol' 

intOI'IIIOI ÍJ t{O IJU:t!t{Uül' COI'rCtOl' do J'Unt!Oi. 
St·. l'••oshlonto, os to ú I[Utl ú. o <liroito I' i· 

gonLJ o ntlo uquollo quo ú u protondidu pelos 
cot'l'JLut•oJ do t'untbs J;t Pmç:t do JUu do 
~110~. . 

Pat'll <lemonstt·tu· a pr•opo,,J~ITu que ac;tbn 
d.n avenbt•,ch;tut 1 tt atr.cn1}tt.u 11i1 Sullt\do Jlíll'n 
<L l11itut·a do dispu~itivo das t1n11s lois do 189~ 
o 1800, nmbas V<Jtad:t<, comoj;i. tive oc.:nsiiio 
<lo <lizot·, ltuntom, no Sona<lo, no mesmo 
tLIIn~), 110 lllüSIIlU IIWZ O 11'L IHCSJntt SC:;);[tu, 

O Sona1l1l vu~ott pt·inwil·unr.·ntc, aqui, u 
prdj:tdo o a !ui n. ri",!J, d1} :H 1lll llt!zomUt•o dn 
18!l:l. 

ll Sit. l''IL\:'\CISCO i1Ll'CJ·:HJO-!~SLiL lui,l1 
lo\ llLl Ol'Ç/UllCiltO, 

·o SJ~. 13, r~t·: ~lt·:~uoi\~'.\ !'::oJuUNilo-lli!. 
lJOlll; o~t;~ lei L\ !ei U.o UJ'r.~:LJIIII/Itu; B nu .~~~~~ 
a1·!,, l~diloHeguiuL~.(/ 1ri11Sa,)l'n~·ua\'. Kx. 
r[un mo Jll[l.ndu t,I'<LZIJl' 1! \'llitllllli da Lc,;islaç~tJ 
1 •J J;qtl8, (Or.mulur ~: ·'•.!li::l;:ih.) · 
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ANNAIIS iJO S!lNA!lÓ 

Diz o :u·~. JS da loi n. 55(1, de 31 de de· Nils po,li:m1os dorogal', como dorogmnos. 
zembro do 180~-lol do or,;nrncnto-o so· polo :r.rt. 18 da lei 55:1, um artigo do rogn
gninto: Iume11Lu, rrms 1lahi não so p1H!i:t ínl'ct•it• qno 

•Fica snbstit.u!do»-cliamo honra. a1;ton- "' lionvcsso dorogudo artigo idcnticll, quo 
r,iio do Senado pa1·a os termos dcs1.o artigo. dispüo sobrn n. mc,ma nmtlll'in., nos rmsmos 
Ello ~ intoress:.nlo-«llca sub.;ticnido»-no· tm·mos, pot• uma loi om vigor. 
tom hcm os nobres Scnadrrcs: a p:LietVJ'a ú- O logisladut• pam cumpril• o sou dever 
subslitJ<ido-•pclo scguintc o arL. 31 do l'O· não dol'hL no art.IS Crn.~u· do snbscituirnr· 
gulamontoque b;dxuu com o dccJ•oto n.:.?.475, tigo do rPgu!;uHonto, pot•quo não ~nb~tituia. 
do J:l do mar•ço do 1807, n disposiçõn do cousa algumn. ; o logislador devia, do p!'O· 
art .. :JO, !ó ••. >-Eu ch:1mo a nttonçno 1ln Se· t'ornnci;~, dct···gar o art go ditloi a 11110 MO ro· 
nado pam o adYcrblo ,,;, lbria csto rcgnlnmonto • 

Chamei a sun. n\tonçiio ha pouco Jlara a Pois foi o qno não lbz. 
JlalaVI'a sulisfituiçllo; chamo a ~ua at\cnção Na lei do orçamento sulJsti\uiu o at•C. :H 
agm•a par:~ a palnvm sli.-•A di,pf'sição do do rcgulamonb bn.ixndo com o dccroto 
art. 30 sd niio comprehonde as negociações 2.4i5.por uma disposição quo vem encaixado. 
realizadas Jürn. d11 Bol8a o dircctamonl,e ntL nos;a loi do orçamonto dJ 18\18. 
entro vendedor o comp1·iLdor. 111~ 100 !.::, as En explico nindn. melhor n. quostüo ao 
quacs dcroJ•ão sm• communie:ulas 1L Canmra Senado, 
Symlical pelos intoro:sados,» isto ó, !llanda Não Sltbfoit.o com 11 revogação dosl,o 
SHbsliluir o art. :ll do l'C,:uliltnonto n. 2.475 iLJ't,, 31 do reg-ulamento, uma voz que, do 
]101' este, fJUf!. vou lor a.o Senado, a.Hm dn r~~cto, L'üVOgado o l'Ugulamuntu, llfLO c~ta.rn. 
vel' ollo qu:~l o artigo qno qui11 o lcgi:.;la.dol' rovog1ula alei u quo ainda. mesmo h;lvundo 
ordlnario tiUustitnll•, Colllll, du J'act,J, ~uh~ti· oss~ sul,stil.uiçiío dotm·minod~ nu nrt, !H d<t 
tuiu, !Iii loi n, 550. !ui 550, comlnuwa a lei do 1805, o quo llzo-

«Art. 31. A dispo~J,;iío do art. :;o não CJill· J'am o~ intcrcssados'I-·PCl'lllitta-mc o Senado 
]Jrohendo as negociações realizadas fóm da quo chamo do intorossatlos- ou, não que· 
!loisa o 1\Íl'CCJamcnto cntJ•o cumpmdor o von· rondo emprogar a palavra, que LiLlvez possiL 
dcdor, ILS quaos tod~tvia deverão sm• com· t'OJ'U' os ouvidos do n.lguom, o que ftzo1'am 
municadas á Camara Syndical pelos into· os quo se occupnram desta nmtot•ia? · 
ressados,> gntondoram que a obra nito oStlVIL com· 

Comparando-se, Sr. PJ•csidonte, o dispo· plotn.; quo, encaixado como foi, esse disposi· 
sitivo do art. 18 da loi n. 559 eom o dispu· tivo 011 Joi do orçamento do lSOB,ora preciso 
sitivo do art. 31 do I'Cgulamonto n. 2.475, revogar exprc.isamcntoa lei do 1805, do con· 
do 1807, paroeo quo hoiJ\'O uma p:•ot'unda c traria não oxist.t•ia n ·,da, OJ'!L o feito por não 
completa altOJ•ação, ou, antes, <JUO o mt. :11, lbito, continnt~vam cm vigor, considoradns 
quo pormitlia,cumo validas, todas o quaos· como válidas, todas as tmosucçõos mer· 
quer ncgocia~ücs rucrcant.i.<, l'llitas fóJ•a mm tis que fos;om foi tas cntJ•o as p:1rto; coo· 
~a Bolsa entro as proprias pitrtos contra· tructantcs, fóra da Bolsa, som a modlaçf10 
ctantcs, deix11vam do s•1r yalidas, mm vez dos corretores. 
quo não fo~sem m11is lbita~ pelos cot•rclol'0S. gntão, St•. 1'1·osidontc, tmtou-so do apre· 

Isto ~ o quo paroco fJUCl'OJ' o legislador sent'lr na Camara dos Doputados, iL ultnna. 
ordiuario na Joi n. 55U, do ill do dozm1bro hom, um pJ•ojccto 110 loi ospccinl sobro o 
do 1808. Mns, pergunto r.u n V. Ex.,Sr. Pro· assumpto, qno, do facto, foi vot:ulo o rr.mot· 
sldont,o: votada esta loi, lbita osta substi· lido ilumctliMamont~ ao Senado. 
tuição no rogulamouto, ficava l'ovogada 11 Inlblizmento aquollos quo I'Odi~lmm osto 
loltlo 1805? projMo do lei ;ün,la CJ'l'at•am segunda vez, 

E' preciso notar ao Senado quo este rogu· ./JO!'<JUO nollo tot•nai•am iL se roforir ao roi(u
lamonto, no m·~. ~I, ~ substituido pulo amonto liaJxa,lo com o decJ•oto n: 2.47:i o 
mi. 18di110i n. 550. IMo rcguliLmonto foi oiio iL loi,., 
b11ixadu om vil'l,utlo darp10lla loi, isto 1', om s 
Virtndo da loi do 1H05, CJUO tliS!lOZ SOhi'O as O li, FnAI'iC!~VO 0LYVIlltiO - Ahi SO l'O• 

fol'iram :i ·1o1. dlvorsas opora,;õcs morcantis. 
PaJ•a mim, cunlbru•" onsinam os oscripto· O Sn. H. lJI·: ~!i-;);no:-;,:A SoniL!:-;uo- .. ,o 

rcA, revogado um rcgulmnonto, não es\í1 ro- niio :L loi n, 351, do W do dozombt•o do 
vogullatt lei. Ao conLrm•io, l'cvogad:L LL lüi, IH95. 
ostil revogado o regulamento, som ser cllo !Jiz o nuuJ•o ~onador que nl!! alia< se ro· 
cxpi'Odsamonto rovogudo. fui'Om ~ lol, Nilo li:L tal ; o noiJI•,, Sonnllor 

Jo: a rnzii.o ~ muito slmplos, niio procl.<o most1:11 que niio cst.uduu hom n. quostiLO ; 
ual·<ttLO Sonu,,lo: o regulanwnto ~ó pódu ~ur purm1tta CJIIO luo diga o meu ve!l1o ami"o ... 
o;xpedldo h·l·rcudo lo i, i~to ''- 11 le1 é C:XJlC· llU la. <llzonuo ... n 1110u no1·o ami"O, o \1 011• 
dld~ nntca tio t'ogul~mento. !'alio ~onadOI' JlJl' S. Paulo, o 

I 
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Não, Sr. Presidon to, a proposição dn 
c~m~1·~ dos Deputados, tmtan.lo d:L n1e.;m·: 
mai.m·ia do ~110 j:\ lmvin. l.l'n.t.ado n:1lui do o1· 
~~amonto, \'Oill do novo l'awndo rel't!l'Otwia.~o~ 
âo t•oguJa.rnontu n . .2.4i5, !lo 1:1 tln lllill\~o de 
ISUi, o não :i loi n. 35l, do IG de dozomhl'<• 
do 1805, om vil'tudo ela ~uni o Governo 
baixou aq uello rogula'Ucn to. 

O Stt. FMNCtsco Gt,Yclmto-~:~~ a ultima 
ll do tl <lo jannil'J dn 1 'oa. 

O S1:. ll. DE .III~Noor-;\'·' Son1tt~no- Es' 
poro o uobl'O Sonndot•, Vou lú ; o;tou dis' 
eutlndo po:· ]lnrtuJ ; ostou tt•atando do "''' 
tigo 1~, da lei do 31 do dezembro do 18~8· 
Dopois occu]lat•-mc·hoí com~ loi r.ua, de v do 
janeiro de 1809. • 
· A propJsiçfto d:1 Cam:m1. dos !lJputldo; que 

fúi romettl,la no Senado ll'JL?.h dispo•itl v o 
igual :iquollo que rui vot:1do o so acha no 
art. 18 do lo i aunna do ot·çamontn do 1808 ; 
presento esta pt•oposiçiio t!~ C:unam <los 
Deputados ú Commissiio de Finanças do S' 
nado, esta Commissão, melhor orio:tt:d:l, 
tendo mais om vista os devores do tegis· 
ladJr, onLOndou que so devia rot'orit' sJmpro 
á loi o nã·J no t·egulu.monto, pot'quo rogu 
lamento não 6 lei. 

Emendou a Jlropnsição da C:tm~ra <los 
Dopwtados o, om vez d:J úizor : - li~:~ substi· 
tuiúJ tal a.rtigo, do l'O,iUla.monb ... - apre· 
sentou uma. emenda m:1is ou monos conce
bida. nostos tot•mos:- o § 1" ... !lu lerei: 

• A di•posição do ~ I •, do apt, ~·. da lo i 
n. 554, do Iii do dozombt•o do 189:;, niio com· 
pt•ohondo as nogociaçoos do lultt·as do ca.mbi.J 
a.tll o maximo do !.: toO, roali7.ad:Ls fóra da 
Bolsa., dil'3ctamonte ontre o comprador o o 
vondatbr, as q11aes, todt~vi:t, dovol'ão sot• 
communiculas :1 Camo.t',1, S)'llilical, flo:1n<lo 
dorogada. n disposíçfio do~ 2" do art. ::' •ta 
mesma lol. >• • 

A Commissii.o fio Pinanj;n:-~ do Snnatlu, ,ius· 
tiça. lho s0.ia roi ta, J'oi muito lium :n·isa•L,, 

' paz do lado n jlroposiçii<> dn. Catnal':L dos 
Doputados, q11o inciflía. do novo om ort•o 
querendo rovoga.t• 11111 rogutamonto,<loix:Ludo 
cm vigJl' a lei, l'ovogaçã.J que n[LO, tinha 
importancia nonhumr1, o ontão liJI'ill o ponto 
pt•incip:Ll da quostiio, dizendo: Niio, o vosso 
dovot• não ó rovog.tt· o l'cgulamonto, L, ro
vogm• a lol, pot•quo, ruvo~ado o t•ogula· 
motHO unlcamonto, fica um vi:,;Ol' a ltd o, 1'0· 
vogatla. a loí,dtBtlppa.t•oco o t•cgultiiDunto, 

l!:lltt cOJ•tou a quo;tiio pot•aht. 
EmonU.aUn., como lbi, a lll'uprsiçü.o n. quo 

morufit·o, Yultou 1t CrLmru•a dos Uuputatlos 
(!UO, immo1Jatu.monto, accoiton :L OIIlmula, 
t•omottontlo a Jol 110 chol'o do l'odot• Ex
ocuUvo quo, [M' stm voz, a. snncclunou sob 
u u. 500, do n do ,j:tnoil•o tlntsaa, 

Agorn, Sr. Prolidente, entremos n~ apre
oiaçfi.o da quostiio • 

.J:í. Oz ror no Scnnda CJUO alo i n. 5r,g stlli· 
~lltuiu n nrt. :n do t•ognlanwnto n. 2,47i'i, 
10 19 do mnt•ço dn 189ii, omquanto quo alei 
n. 5''0, do janoiro t!o !SOO, tlcrogou -noto 
oem o Soando-o § 2', do nt•t, 3', da lel 
n. 35•1, do 16 de dezembro de 1805. 

A:;or11 - presto bom ntten•;fi.o o Senado-
o art. 31 do regnlomonto n. 2.175, que l'oi 
suhstit.uido poto ol't. IR da lei annun <lo 
orçamento do tR!lK, cont~m os mosmos di· 
zcre;, sondo o:rto 111'\, 18 concehldo nos mo.~
mos toJ•mos do ~ 2•, da lei n. 354, do 16 do 
·lezembro de 1805. 

Quer o art. :li <lo regulamento, qum• o 
.~ 2' d~ loí sfi.o con~cbi•Jos nos sognlntes ter· 
mos: 

«A tlisposlçfi.o do~ l' desta neto não com. 
prohont!e as ·negocinç<ios realizadas fóra. da 
llvlsa o di1·r.etamonte entra compra<lores e 
venoledm•itS, ns quacs, tod:\Via, devom ser 
cumrnunica<J:o.s á Gamara. S,l'ndic~l.> 

!;lo ,; o que diz o § ~· tla lei n, 566, do 9 
de .ianoiro do 1800. 

O rcgut.•monto n. 2.475, do 1803, eont<\m, 
no Slu art. 31, disposição intoil'$JUonte 
it!ontica, ropltida pelas mesmas palavms ; 
do mesmo dispüc a propria Jol do 1895. 

«A disposição do ~rt. ~I não CJ mpt'O· 
bando as nogocinçõJs realizadas fóra da 
llolsa. o dit•ec~amontJ ent1•e compt•adoros o 
vcn<lofloros,as quacs,todavia,dovcm SOl' com
munlcadas :l Camar:L Synd.cal pelos intorcs· 
sados.» 

tlsto artigo foi mandado substitui!• pela 
lei do m•.:amonto do 1890 ; aquollo paragra.
pho J'oi dct•ogado pela lei u. 566, do 9 do ja· 
noit•o do 18 ru, 

!l:utn ost.:L n~pllcaçfia no Sanado, ''oriflcac 
se qrto tomos dcanto do nós dons textos do 
drt:ts lois diiJ'ot•enl.rs, 11n1has votadas, ~onw 
jtt d!s;o nqui, no mns:mo annn, no mosmo 
'moz o n;L mo.3ma. sessão, 

Qrtnl, St•, Prosidento, ti:Ls <luas disposições. 
o11 qual dns dnas Jo:s devo sot• eumpridn.1 

A dr1 lei n. 559, do :ll do dezembro do 
1898, ou :1 d11 lol do 0 do janeit•o do 1899 'I 

Niio so ponso-odovo l'risru• hom este ponto 
-que, omhot•n uma t•ovogue um t•oguln· 
monto a a. outr;L I'ovoguo a lei a. quo so l'J· 
f01•0 aquolte t•egulamonto, :I!Dbas dispõem 
do modo Jnto!t•:1mont2 idontieo sobt•o o as· 
sumpto. Não, St•. Pt•csldonto ; a lo! n. 559 
substituiu o nl'tigo por completo, ao passo 
quo a [,,j n. r,uo niio subotituiu, dorogou. 

Quem sub;tituo, St•, Prcsidonto, :\nnull:l 
por completo, o quom dorog:t dolxa algum~ 
cous:t om vlgop, Snb;tituh• ll tot'Dtlr intoil'a· 
tllllllLO nutlt1, ao passo quo tlorogat• quot•tli?.Ol' 
ltllnnllat• om parto, 
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ANNAF.R !lO m~NADO 

Uma r.n!Jstit,no intoi1·nmcnto, isto 1\ nnl/i
IJc;~ a uutl'iL lei. Nüu sulJsr,ituo, tlm•ug:L; 
qum• dizei': tlttllnl/a om pnl'lc. Nom ao 
monos, St•, Pt·osídcnto, se púdo alle~nr que 
''lei n. 506 do !l do ,ianc•ll·o do !SO!l, dispondo 
sulli'O o assumpt,o, 1<ivos<rl clccllti'a'lo 'i"O 11-
tJ:Lvn. renwa.(lo o§ 2° da lo i n. :-154, tio 10 
,Jo novomfn·o tio /Sf/5. A lei t!ispõo:-fioa do-
l'ngado. · · 

ScnhoJ•cs,nUs, fJUO somos logi:;bulol'OS,Si11Jo~ 
mos pol'lbitamonto qual é a dílfol'onc~ que 
v ao on Gro l'ovogm· o durogal' : l'!lVognl' vom 
1/o /:ttim-l·n·ncal·o-qum• dizer annnllar, 
Rllbs/,ilnír por completo, t!oixnl' som vigor; 
~nl'og-ar, vom t:tm!Jom do lal.im-daroffiii'IJ
annullm• cm [la,l'l.o, ist.o é, deixai' uma pai' to 
sem ol/bit.u. Poi~ l1olll, analysandu osbs 
duas lois, ou antes, o.;tos disposit.irv::; dns 
rlnn.s lci:-1 n:-:~, f150 o 506, do mnsmo :tnno, tio 
mmmo moz o dl~ mrsmn sessão, vomos quo 
:1, mais nnti:m orn ot'~lom rnV(Ig'OII :L lngis· 
lat;ão antoJ'ÍUI', tor•nttmlo obriga,t.r•J•i:l 1,otl:L o 
qna/qHoJ' t.I'tiiiSac,:ilo; ,; lel do Orçnmonto. 

Jni n. 5.10, llo 31 do dezembro do !SOB, 1'01'11 
IJ!lO oJJn ili7. CXpl'ORS!LffiO!ltO: 

«A di<posiçi•o do at·t. :JO só não compro
hondo ... >•-A ttontlam ucm: o Jogishldur Onl· 
pt•egn o adverhio -só. Sd estas ó IJUO potliam 
snr lbitas pelas Jlt'OPI'Í:ts partes conlt'tl· 
cta.ntes ; tndn~ as on tras não podiam sot• 
l'nJI,as poJas lll'Oprlas partm Jnteross:1das. 

Aintln mais, St•, Prosídonto; a proposh:ilo 
lia C:tmopa dos Dop1üntlos, rtuo l'ul suhsti
tuida po!' uma omond:t do Senado, :t que ha 
pouco mo I'Oferi, poJo q ne não preciso ostm 
I'epetin.lo, continlm os me;mos dir.m•es 1!0 
art. JS rltLlol annnarlo orçamento, com uma 
HLi 1lifl'eron~a- note bom o nobro Sonl\•lor 
pelo Mamnhão- do !'etirat• o advoruio ,,;, 
tlo nãu figm·n.r o ndvorhio sd, 

!ln lendo· mo V. l•:x., SI·. Pi•os!l\onte !'O 
Senado mo entendo 'I (I'"""".) 

O art. IK dtt lei m·çn.montlll'ltl foi vohdo 
a.s.~im: «A Uisposiçã.o 1lo tt1't. BO sti não cnm· 
prohondo .. ·'' c :1 Cuma.t•a do~ Doput.:ulo; 
mandou uma proposiçi\o o;poci:ll de lei re
gul:~ndo o mesmo :tssnmpto, em que clccla· 

A loi, p:JI'!~m, n. ::ou, do !J dnjanuít•o !lo 1·ayít: «:t dispo.~il;fto do at·t. ;JO·nfi.o ~~om. 
lHO~. IJUfl est:l Jlllhlír:ul:t com :1 dilli•ronr;a prc/wndc., .> Tudo 0 mais, igual. Só soro· 
aponas do novo dias, ro;t.uuo/oceu a /c•is· til•on 0 advol'hlo sil, 
lnn,.fio:tntol'inJ'. " · Po1s bom ; aí ndn mesmo qno Jbsso voh!ln 

Om, S1·. PI'Csidonto, 6 oxaeutmon/,;, o qoo a Pl'oposição d:1 C:tmnl'a rio; Dopotudos, tal 
Ptt lli~sc í\ftui nn Senado. gm novo di:~s, 11iin qnn.l voiu do lil, as cousas cr•am as mcsm·L~, 
dii•ci novo dias, mas om tão poucos dias (nuvn lodns a~ trnnsacçiios m•am ·livres. Mas a 
r/ias n]wn:t; ,; a díll'ot•onç:L entro ns duns lois), Commhsão rio l'ín:wçns elo Sonailo 11n11ou 
n n~tc ~0111 o ::icnado, on1 f,iio cur!.o }ll'nzri, n l.lem_ :LVisadn: nii.o quiz r1wogar n l't3gnln.
ilillnronr;a quo osi;tn ne.<t.as ri nas lois: nós, monto, duix1111rlo 110 pé 11 lo i rtno tinhll,[arlo 
Jlot• num /oí, que foi a pl'imoím, 11ocla1':lmos Jogar :L oxpodição dost11 t•ogulamonto, e Pl'O· 
IJIIO lillltnol/a dal:1 om donnto CI'/I,Ill obi'Ignto· CJI!OII muito /ouvaYo/monto rn11ndanrio IJIIO, 
f'ins toda.s o qu:tmctw1l' tt·ansa(~çõn~ mOJ'C!Ln- nm VO?. do snUsl;i.tnil'-~o um al'l,igo tlv I', I· 

. r. ir; l't.li tns rt wn· mn Hulsa.,q um· fch':t dolln., smn gn lnmnn f.fl ]ltll' uula'tl 1l it~posi l.i v o, :'111 morli
~a. mndi:u~IT.u tln:-: C.'l)•t•nfOI'I!-l dn rundo~. Jll)U· ll 1!iHifl01L ll'i n. :Jr.~J. tln III dn dn?.On11J1'11 dn 
cn.) di:\.'4 dO}lOÍ.-J vnL:tmns IIIJJIL Ioi rlrmlnl'ando JHHri. 
11110 a.pon:ts Ol'lt JlCI'mitl.blo fhZr!l' J,J'iU1H'\Cr.íics Sr•. Pi'tbidontc, os dou'-! }lontoH pt•incipae.'{ 
rnol'cantis l'ili'11 dt1 Hol>n ~Johi'o lot.I.I•as' do da quost.~o são o.< tos: .o l'l•isu uom p~ra quo 
enmuío· ínlbr•íoi•cs :t qnantí:t dn J; iOO: ist.o o Sonndo o lodos aqnollns ljno r.Jvcrom o 
,·, nm/l,o díllin•onlo. sonli1H'rs. do.sprar.m• d.o 1110 lm·, voj:1m qnn n IHi annna 

E' COI'I,o
1 
n uom r.u nogo,quo a lni tln Ol'ntt- do ot•çamonto d11 lSflR l'l!\'O~Otl por Complotn 

monto l!n I~OB l'OVngo 11 a lu i auttH'ÍuJ', tàl'- n. l.•gisln,:fi.o antm•inl'; toJ•narH/o oiJJ•Igat.oria 
nnnllo ubt•ígiLI.OJ'Ín.t pnJ•nnl,n o CUI'J'ntop ~odns pomntn os corrotnrns 1.odns. H fliii~O~((IH'll' 
as tJ•an~nc~·Jins, 'II'Or om Hobm, IJUOI' 1\ipa opot·t~ç~~s t~nl'~~.!lLis, :L OXPOllçrlo daf1uellns 
do/la; mas, puniJo~ 11/as dOJlois, \'lll.tlioos llllltl qnc \msam •1'·1, "1011, ·r. .. 
/11i I'OI'og11 n,Jo aqnolla mesiiin, qnn lm 

1
,1111 • , A !~1 cspocln/, qu~ depois tovo o n. ,,1•1>, d1) 

, 0,, ,Ji 11s havi:1nws l'ol;,ulo, 1.011 t,:l.illl/JlCOIII 11 n :'do Jllnotl'o de IHD.l, t•ovo~on po1•·eomjdnln 
/Pgísln~ii.o :m/,m•iol', do<'ln.t'lltnlo IJIIIl l.od)l n nqur.lln lei ann1111 do orçamento. o I'OBtn/JO· 
'JliOlqJiol.' tt·ansllcçfio fo/tn, 011 t1•n cullljll''Ult>I' 0 locou n lr~<lslnç11o nntol'int•, dotorminando 

. I'Oillhl1lor, J'ln•a 1!11 llolsn,, som 11 lnt.crt'I'I!IICiín r1u~ dttqu~lln dai~ .P~r '!o~nto. oram, ~a/Irias 
1lo r.or•t•otoi', u1·:1 tJun~ítlr!'tllla complotanwnr.o tud.ts o qu.tosquor uansn,çae,, MtnR t~m dn 
Y:llltlll, comnscopçiiu "'Jlllll:ts dnquollns II'nn'· holsn 1lot' pnNiculurcs, sem n modinçno de 
acrües I'Olal.ivas 11 cnmhio, roliLt,lrn,q a Jetr•n; col'rotor, i\ ox,•oll9Uo daquollus .que I'OI'sem 
1ln e~mbio 1lo valor SUJlOI'iúi' 11 ~; 100. :~~~o libras stortmns om rrunnlm supcrlol' n 

Isto ?uo osto~1 dlzondo, St·. i'J'I!B[,/ont<', ú · J.:i~ ahi 11 tllll'111'onça, sr. Prosidoni,o. Tive 
o qun consta nxnoturnonl.nllnB ,[nas leis. n opportunlrlnrlo l/nini• n ropt•csnnl,nçiio dos 

11 ~nn:nln, ""llllllla111ln l>rm "III'/', !H ri:L r.nr1•rtn1•,•,< dtt, pi·tt~n dn /l/o r/n ,ln.nnh·o, npro-

I 
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sclll.:td~ no St•. ProR!rlonto dn Rop11hlica; mas, 
nesta rcproscnt~çito, o!lcs fol•am, om inllfi<, 
ora m;tos intol'p'i'•·l;uioro•s do parecer da Col!l· 
missü.o do Firmr~t;n:-; do Sen11do, da flllnl fazH~ 
parto 01iqnell:t oecnsiiio o ncl.nnl St·. Pr·esi· 
d~nto ela Ropnblica, lntm•preta.n<lo nr1nollo 
parecer• do modo rlllferento elaquollc . quo 
t.odo~ nó.< devemos iniOI'prel:lt'. 

Na refoi'Jdrt t•oprosontnção, '1"" VO'll acom· 
panhada do nm:t oxpusir,·ão 011 quostilo, se 
diz' isto: «0 a1•l;. n1 do Rog11lamonto do Cor
rotopes de funtlos pnblico~. que ncompaohou 
o decreto n. 2.475, do IS do marco do 180i, 
lo! snhstllnirlo pelo so~ninto: «Art.. 31. A 
1lisposiçüo elo art. 30 nii.o compt·~hmHle as 
ncgncin,ões fól':t ria !loisa, do luttrns tio 
oamhio nt1l o ""~ximo elo.<.: 100 d1rcctamonto 
ronliznrl:t~ outro comprador o vonciodot•, as 
q unes rlrrrcrii.o Hnt' commnuic:ulns 1t Ca.mat•n. 
Synellcttl pnlos •1no ns ronlizat•llm. 

1'nndo um Sr. Dnpnl.atlo pr•oposl;o qnu ''' 
tlnst.ac:ts~o oss:t omonda. do Ol'~~•tmonto.p:~ra 
l'ornt:l.r' P<'Ojooto ;i part.n, o son ;o ll.ppt•ovtltla 
n. ,proposta )lOJa Carnm·a, f•Ji n. (lJnOncla con
Yortiun. no projecto qno, sob o n. 7·1, de I~U7, 
fui d is cu tido fJ appt·ovado ncs~a. CiltrH1l'a, no 
poriofio legislativo do 1898, sondo enviado 
par:~ o Sen:Ldo, 1 arn. os tl'n.!llitOs logllos. Jl 

Pela Joitnt•n, qnu acabo de ll~'l.ul' vtl-se qno 
os cor•r•otrn·os, on antes; nquollo~ que oscrc
YCrrr.m isto par:\ os cot•rotort3S não eHtiLO n.o 
pm• <ln IJilCStiio. 

Não sei si houve osso· roqnorimonto pnm 
<tun essa omonda fosso dcst;tcad~ do ol'çn· 
monl.o, pam Jilrmar projecto ospooia1. · 

Mas, IJIIOI' t.ivos~o sh1o, qnm• n'ii.o, o facto 
,; qno a lngislai.nl'n, de I$0R, tral.ando ela 
I"'"P'"tn, elo OI'Çamnnlo, \'ot.on eHtn moclitfn.: 

n.ni.r.l'ior n n.hrint111 nt,mt•nto umn. r.xenpç:i~• 
pa.t•rt as opm·r~r;i'i1·~ nwt·cantis inforiOl'C!S a 
Jl/0 .\:, o om scguid;~ votou uma. Jo1 os· 
pccial, manLondo tOtla a 1ogis1aciio nntot•ior 
com a :mgnlnto oxcopr,Jio : - ·qno tod:tS ns 
opct•nçõos mnt•canti$ suporioro; a 100 !.: 
sorinm Ultllns si u:i.o lbs;cm lhitus ]>or intcr· 
mnd i o do cut•ro&ot·es. ( /'ausa.) 

Não ~uot•o tlnix;~t• 11 tt•ibunn, S,•, Prcsi
donr,o, som dizol' '"""q pnlavt·as a J'avor do 
Sr. Pt·nsidouto d:t llopublicn, om um a 1'"· 
dido, 

'fonho recolo 'IUO~ fitzondo desta tt•ibunn. 
nhtnma.H ruforcndns (1ue srjnm ngr·adavei~ 
a S. 1~:x., mo .tcn halll por ong-r·ossaclor; mns 
1losdo j\ dcc1nt•o no Sount1o que elftqui 1m 
poucos 1lias · tt•ar•ei n1lt1'a mndiel:1 epw llw 
f-let•:t rlosa g't•nrla vol. 

O Srt. Gmu.~s rfe CASl'Ro-Dcscngr;ossn. 
O Sn. Arjnrmto GoNÇMXES- Quol' dizet• 

'l'"' V. 1\x. o Ji11. pot• e:opirito elo justil)a. 
O SR. H. nE M!~NDO:-I('A Sonmxno- g 

pot•qun j~ wnlio muito modo que mo taxem 
do ongl'OSBa.dm•, que digam do mim o crue, 
com gt•ando injnstiça, inj'"l,ie,a qno lamento 
dovoms, cli1.0ru cnntl'a o meu i Ilustro col!og;~ 
roprosontantc do Pinuhy: 

0 Srt. Golms llE CAST!tO-IJi'l.Olll isto? 
O ~rt. ll. um Mr.:-~nox(•A Sonrtrr;uo - E11 

ow:o dizur, mu~ 13 IL mitim' . injtlstiçn. qne 11c 
p!do fazer. 

Tenho rno:lo do incorrot· om p~dta ignnl; 
o, pul' isso. quando tenho oppol'tnnidnúo do 
l'azet• qualqnor roforond1~ que soja ngl'rula· 
vcl ao Govorno do mon )>aiz, l.onho o o•lli· 
Jltulo de il' pmcul'ando tnBthom nlgltlllt\ Nllt,"la 
q11c llio sojn. de•sagt·o.tlavol, IJUO eí p~.t·a dize. 

(< .At•t.. 18. l~iea ·"~Hbst.Huirlu polo :lllgnint.o rom:-11nHLH um choio n ont.t·~l.."' nm ''~.o; u 
o ai·I ... :·:1 do rcg111nmc11to eJIIO baixou com o homem nito ongl'ossn só, tlosongt'oSJla tam· 
decl'ct.o n. 2. ·17!i, t!e 13 elo mnt•ço do 1807, bom-sf'!liiOdu a pht·aso dr> 11m illll.<i.ro Soo:1· 

A tlisposiçiío do :wL. 20 sd 11ilo compt·e· dor. 
liondo as negociações roalizndns lilt'll •1~ St•. Pt•f'sidoni,n, o maim• nt'g11montn quo os 

· llol~a, o 1/it•oct:tmontn ontl'o. yonrlot!or o com~ cut'l'otot•os da. Pl'iiÇIL du Rio de .lanoiro apl'Cl· 
Jll'~dot• n.tt' ·5:: 100, as qnanR dovm%1 sOl' sont.!Lm nsnn li!.V01't\o J'al'i.otloact.nn!St•. Pm· 
"nrnmnnlcwlas :t c.,m;u•a syndical pelos ln· Ri•lonl.o ''" ltevnhlic:L, m1jo norno lln golsl.o 
l.ol'nKs:ulo.<. (Lo! n. 5iill, do :n de dczomhro do doclin~t·-o Sr. Dt•. RUI!l'igne~ Ah·os-tcr 
elo 180.~:) sitio o I'Olalut• ''" puroeor ola Commi~slío do 

lJiz.mo o nobJ•o Souatlot• por Goyaz qno FiiHlllt):t<, a I'OS]lllito dr1 proposição el~ Ca· 
u8i.lt omonda n qno se p,,fopem r>s eJt'l'ctot•es nmra dos Deputados, oonvol'lolda hn,io nn lol 
lbi npt•os"ol,nda n:t '"s~au do !807, o 'JlW n. Gür., donde janoit•o do 1890. · 
nc:1sa clpocn foi eLJsl.nouda tio ut·çamonto, 0.< em•••etoros da Prrl!Jit do Rio do .Janeiro, 
MnH, om 1808, nii:o lb1; om 18ll8 tiJi \'otatla ou·:•quollo.< 'lHO lhl'ltm por ollos constitnitlos 
duns rezos- voitr na p1'opo.~tn do ol'f}lunonto seus tulvugatlo::~, ft'l'íLtu mais longo, não so li
d:t reculta. o do facto J'ol votada, o o foi mitat•am ~ómonto lt .dizm· e1no S. Kc foi o 
tamllom nu. lo1 o.;podal qno se aoh:1 na nossa I'Olulot· duH;n purocor•: lbJ•nm nos Aunaes, 
@lineçlio do lo i.<, sofl o u. 506, do O do Ja· fol':mt l:t buscar que, al~m tio S. Ex. ter Hldo, 
nou•o elo 1800. cnmo t1o fl1c·.o fui, o l'Ointor, po1liu no Sonudo 

O Con~I·csso, ncss:t sessão do 1808, 'i"otou al.t\ tllspcnsiL do lntOI'Sticlo Jiat•a eJUO a pi'OJlO· 
tinas vozns HOhl'o o mesmo assmnpto ; votou slç~o cl:t Cam:tr'll elo.s Dt>vntntlo~ p1~~9nsio do 
uma. mcrlitl:t PC'Yog-nndo to!ln. rt. lrglslnl':'iln;!~ p:tt':t 311 fli!';f~ll~"ii.n. 
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ANN AES DO S~N ADO 

Jo:' os to o aJ•gumonto Achillos do.l corro
i.Ol'OS. 
l~m primolro logardlzom quo este pll'ccor, 

da1IO po1• S. Ex. - isto <'. não dlzom dado 
}JOl' S. Ex .. mas põom o nome do S. Ex. no 
tlm, }J1Lra so vot• quo o parecer foi por ollo 
dado, po1•quo o S1Lbido quo quem asli~n'L o 
pa.J•ccm•,onl primeiro log:LJ',·ti o sou rolat.LH·
tlizom: o pat•rcm· 110:1 ~~ Jh.vol'an~l • 

O parecur disse IJUC, d~•!IWlia dala um 
deaoto, to las as opm•açõo; me1•cantis, rc~ll
zados dootJ•o ou fóra da Bolsa, ontl'O eompra
dol'OB o voododoro;, som into1•vcnção do cor
rotore;, não e valida, d cxcopçi10 daquollas 
quo vorsarom sobre ~ 100, ou monos. 

Em sogundo Jogar, dizoin: 1d~m dosso Pl· 
l'ecm•, o S1•, Prosidonto da Ropublica pediu 
disponsa do iotorsticio. 

Sr. Pt•csidento, quan,lo li osta raziio, tive 
dovorns receio quo S. Ex. o sr. Pro;idonto 
da Republica so impressionasse com isso, 
cousa que, do facto, impressiona todo o 
mundo, desde que so t1•ata <lo facto pessoal, 
se deixasse !ovar por essa artimanha o ca· 
hissc no laço, pJ•endondo o do :1•cto que, se
gundo mo comtou, já estava na lmprcosl 
Nacional para Sol' publicado. 

Mas, ao mc>mo· tompo, reflectindo molho r 
c vcudo CJUO S. Ex. não~ mal'iuhciro do pri· 
meit•a viagem, mas sim poiitieo cxpcl'imcn
tado de longa dlta, coulwcodo!' do todos o; 
segredos da politica, dos artificias de que se 
usa, nessas occnsiõos, pat•a obter do~ podares 
publicas tudo quo ostá na loi o fóra da lei, 
Jlquol convencido do que aquolla cortozia, 
na cccasião cm que foram lo v .. r a J•op clen· 
tação dos corretores, era um~ cortozi:t toda 
pessoal, não pnssava diste, o que, mais tarde, 
Sr. Prcsidcn to, tun,Io bem em mcn to c llU!ll· 
primonto do seus devei'OS, ciic havia de 
1\lzcr, como do facto fez, o quo acabamo; do 
vor: mandou quo fosso publicado aquollc 
dcercto, eontra o qu1Ll intompcstivamento os 
t:Ol'l'Ctorcs da pt•aça do Jtio du .Janeiro se 
haviamt•ovoltado. 

Li o roli mais do um:L vez, poso! pah1vra 
}JOl' p1Llavra, o pai'Ccor ria Commissão de Fi
nanças do 1898, a respeito da proposição da 
Gamar~ dos Deputado;, quo foi convertida 
na lo! n, 556, de 9 do janeiro do lHOS, 

Procurei nilo adaptai c '' minha opinião, 
mas encontrar ncllo a l•r~cila pvr on'lp pu
dosso encontrar um argumento contl'll elie. 

Po1• mais que !osso o t•clcsso, que analy
sasso o docompuzcsso, pcl'io.lo pJr poriodo, 
omçiio }JOl' ornção, 011, Sr. Prosidonto, nos Lo 
parecol', confesso ao Scnado-pódo bom sol' 
que soj11 pOl' ll11ta do intolilgoncia - só cn· 
centro nolle argumentos u favot• da opiniiio 
quo pr·ol'usso, Isto ~. rtuc, outro nós, o 1'0• 
gimcn adoptado par;L as tmns,lcçõc.J mel'· 
cantis d intcirltmcntc livro, desde quo oss11S 

transacções sejam 1\Jitas Jot•a da Bolsa ont1•e 
ns proprias partos contmctantos, :l oxccpçüo 
daquolias quo torem do qtmntla superior a 
.1: 100. 

Não procisJ lm• o pat•.Jcer, nom o fat•oi, 
porr1uo seria can~ar a attonção dos meus 
colicgas, principalmouto ,;n,.Juollos que Jit· 
ziam p1Li'to tla Couuuiss1o uaqtwlla •'poca, 
o cujos non1eH uão ruo t•osso J'tu•tal' ao desejo 
tio indical' ao Sou:uJo. 

O p"'rccol' a quo me I'Ofil'O o ao qual tanto 
so apog1Llll os cm•rctoros d<L pmça do !tio de 
.JanniJ•o, quo fizoram-n'o publicar conjunctl· 
monto com a sna l'OPl'osont:tçiio, com a sua 
cxposiç1ío do motivos, cotá assignado polos 
Srd. ll1·s. Rod1•iguos Alvos, PrcsiJooJo actuai 
da R.opubli,,a, Porcluncula, Já i'ollcciilo c do 
s.tudo .a mcmol'ÜL, Gonçal vos Jlcrrcil'a, então 
ropl'Csontauto do Pm•m1mbuco, .Joartulm do 
Souza,reprosontantJ de Goyaz c 11inda hojo 
nosso iiluotro· colloga, c JJoncdicto. Leite, 
ainda hoje t·1mbom nosso <:ollcga, l'Oproson· 
t1mto do g!tario do Maranhão. 

São p~tcs, St•. P,•osidon te, os signahl'ios 
do píl.l'~ceJ•, o o son Nla.tot•, como o p.·opt•io 
parocol' o cslá liizondo, foi o actu tl S1•. Pt•C· 
sidc,,to da Republica, u St•, Dr. Jtcrlrigucs 
Alves. 

Pergunto: o illustl'O Pt•Jsidcul.c da Repu• 
bllcl, SI', Dr. Jlo,Jrignos Alvos, abjuraria de 
suas opiniões, as teria renegado, tcl'nando· 
se apologista da liberdade das transacções 
mercantis h"Jc, quando hontom era inimigo 
dessa ii berdade I ! 

Não, S1•, Pros1donte; c entendo quo niío, 
por duas razões: 

Em p1•imciro logat' pot•quo n1io so pódo 
admittir quo um homem adoantado como 
S. Ex. tivossJ s!Jo om tempo al~um apolo· 
gista de tiio nbstt•ns JS id6as; om sogundo lagar 
pot•quo, como disso h a pouco a' Senado, 
an.dysando csto pal'OCOI' desde li sua primeira 
at6 a sua ultima raiana, de baixo pat•a 
cim1L o do cima para IJlixo, u Sooarlo ha do 
vm• qno S. Ex. sustentava tanto naquolla 
occasiiio ns i doas do h bordado do li'ansacçüos 
m01·cantis, como cootinlla a sustentar hoJe, 
o qno praticou um acto da maior cohoroncia, 
da maio!' bouomoroncia com a publicação do 
decreto estampado hoje ou Dia1·io O(ficial sob 
u. •1.93:;, de :l de outubro do !UD:l. 

0 Sn. URDANO D" GoUVI::A-QUO ~ uma. 
mt,erprohção a.uthontica. 

0 Su, ll. Di~ MllNPONQA Sonm:-1110 -Não 
dirol qno so,in UJU/L intoi'Jll'Otn~iio nuthontica, 
porquo lntorpt•otuçfio authcntlcu só pódo ser 
nquolhL votada pelo Poder Legislativo; mas 
11 uma in terprotao[o q uo poderei clmm1tr 
doutl'ina.i. o que muito no.~ merece. E assim 
ó, Sr, PI'OS!donto, [lOl'I[UC, sj essa. intei'PI'Otll· 
~ão niio c,;tivot• do IICCOl'do com 11 lei qno, 
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vottlmos, uús, o Congt·csso, temos o diroUo 
do dat•:L lol om ~uost:i.u umu intot·pt·otaçito 
authcntica. 

Ainda mesmo que o Sr. Prosidcnte dil 
llcpu blica ntlo o.:;t! \"e&sc com n rcl'íltulo, eu 
pt•oferii•ia vol·o sustentat• as idóas 'I"' hoJe 
susbn ta, om hora tonham c !las do sor ttm:tnltã 
rcJbrnl'lda;; pdo C<Jngrn.sso, a VCL' S, Ex. so 
cttL'Val' aos corrJtOl'CS tl:L PL'a1;tL do Rio tlu 
.lauuiro, concudcodo-lhus niiJ aquillo quo está 
na lei, mas o CJ.UO nolln. não ost.:t. 

O Stt. PRESJDI;Nm- Lcillhl'U a V. g~. 
quo làltam cinco minutos para tot•miuttr a 
hora dos ti nada ao cxpodicnt1. 

o Stt. n. o1~ Mt"oo:-11.'·' sonRtNuo- Si 
V. i•:x. mo pm•mittir alguma tolcmncia, cu 
concluirei o mou discurso ; do contt•at·io, t'J· 
quororoi a prOJ•oga(•iio da lwm por 10 ou 15 
minutos. 

O SR. PRt;;toE~TI·: -V. Kt. ainda tom 
cinco minutos, tendo tamhom o direito de 
p'odir proroga~~o da hora. 

O SR. B. DI; Mt;~oON'.'"- S01 nJNIIO- Sr. 
Prosidonto, não do•ojo retirar-mo d, tribuna 
som anaJy,ar succintamon te este p:n•ocer. 

Não sou, Sr. Presidente. rneal'rogado pot• 
quem quer q11o so.i:t da tlcf,•sa doi lo: nln· 
gucm nada mo pediu; mas, tendo tomado a 
peito esta questão, entendo quo devo diwr 
sobt•o olia algumas pal!lvt•as, nfi n do que 
llquom complotamcnto rospondi•los os ar"u· 
lllOntos api'OSOJlt&düS peJOS COI'rOtoreo 

0
ua 

praça do ltio de Janeiro. . 
Vejamos o que diz osso parocor. 
Diz 11 loi (on !orai uma parte, embora me 

cust" muito cançat• n tLttcnçii.o do Sanado): 
« Para a exacta compt•ehonsi'io do aSSII!ll" 

pto, cvnvllm l'O!Ul'tiat• as dispo~i(:üos a quo se 
_ret'llro a citad:• propo;içKo. 

O decreto a. ~.47õ, quo approvon o rogn· 
!amonto dos cot•t·otores de fundos publicas 
da pra·;tl desta Capit:tl, doelat•vu no art. 20 
quo ;ã.o dn oxiJlusi v a llOmpctoncla dos r:ort•o· 
toro> do fundos pnbiicos, n só monto por ;en 
intormodio se podot•ão t•o:tli~lt': 

a) a compra o ,·unrl~ e 11 tr~nsl~t·enein do 
quuosqum• fundos puulieos n:1eionaos ou o.;. 
trungoit•os udmlttiLlos ;l cotaç;1o ; 

h) a negocbçilo <lo lottt•u! do cnmlJio o do 
omprostimos pJt' meio do obt•iguçiics ; · 

c) a do títulos suscoptivois do cotuçilo na 
Bolsa, do accot'<io com o Boletim da Camara 
Syndlcal; 

ti) a compt•a o von 111 dn motJL03 prodo>o.• 
!llllOUdlldOS O 0111 bcU'I'/1, 

No tll't, 30 dceiat'Oit « qno são nn!ltts do 
plono dlroito as nogoclttç•üos dos titulos do 
quil ti'IILIL o 11rt. 2!l, qtmndo rouliz~das pot• 
jnLOJ'IllOIÍ]ill'ios OStl'!1'1hOS 11. CU!'pOI'IlÇàO dos 
cot•rotOI'OS >. 

~"nn11o "· n 

No art. 31 ostabolecen, por•lm, quo «U di.;
po;içii.o do ttrt. 30 nilo nompt·ehondo as no· 
goci:~çües realizadas lot•a da BoiSJL o diro· 
ctamonto ont.ro o eJ!Ujlradot· o n l'onolodor, 
a; qn11e.~, todtWiiL, dorcrão ser t•ommnnleu.~ 
d<Ls tl Catnat•a Syndical pelos interessados>. 

1\' "s:a dbposição que a proposição da Ca
mar•a dos Oopntado; pt•otoodc suustltnh'. 

No !'oglmcn daquollo do,•rcto, as negocia· 
çües l'Oalizadas dtrcctamonto ontl'O o com· 
pratlot• o o vendedor• não incidiam na pcmt 
de nulliilarlo do pleno dit•eil•J, quando não 
fo~SCllll'OaliZlU•lS !lOL' iutormedio de eOI'l'tl• 
tores. 

No regímen ![uo 11 pt•vposiç[o ppctcndo 
cstaue!ccot•, podem ser rcaliz~das som a in· 
torvonç·íio destes officiaos as negociações de 
iot'.ras de e11111bio ata o maximo de .<: 100, 
dil•cctttmcnto. entro compradot• o vouilodor ; 
as demais Ocariio sob a sancçã.o tia nn!lidado 
estatnida no ttl'l. 3J citado. » 

Agora vao a Commis,ão diz•JL' como pensa: 
•Parece ;\ Commissão que póde sor acccit!L 

a id~a contida d:t proposiçfto ria Oamttrn. dos 
Deputados. 

No rolatorio do Minisl.t•o da Fazenda dos te 
anno, no ctpitulo LegislaçrTo dos C01·relo>·es 
de Jt'amlos PttlJlico.t, allndc·SO A noaossH:vle 
de ser solicit:tda tio Congt•e:;so n. r11vogaçã.o 
do § 2• do art. 3• do dcc,.oto lo;:islati v o 
n. :!51, do !6 do dezombt•o de !805, quo pet·· 
mltte a realização directa entre comprador o 
von.lcdor. fót·a ria Bol•a, do upornçõcs qno 
teom por objocr.o a ne~oclação uo t'unuos 
pnblico3, <lo todos os titulo; sujeitos 11 co
tli~Üo, do motnos preciosos amoedados c cm 
bm•t•a c do lotrtlS do cambio. 

O facto do n.utor,zar. di~ o rolatorio, n ro· 
fm•iua disposição que ell s so levem a ofl'oito 
som a intervenção, omchl publica, a qnom 
o referido doorcto lo~islntivJ encarregou do 
i n •.ol'fm·it•, na q ualidado rio intormodiario, 
em taos opot·a~õos, e inquinnnrloo>tM do nu I· 
liJa<lo do plono dit•oito, quando rcnlizudas 
por Jntnl'lltoriio do Jmssoas ostl'anh:ts !L 
COl'pOI'UÇaü Jios Clll'I'OtOl'OS importa 11 não 
t•ospoittll' a razão quo aconsol\Jou os\n. 1'0· 
stricç"o o não gnat•da a duvida cohorencia 
com o pt•ocoito quo garanto JLOB corretot•os 
um monopoiio, bojo om tod11 :t parto estabo
lo.Jidll. » 

A!tl aqui ri a opinião do ~Unistro. 
< A pt•vposiç io ,, - noto bem o Sonudo; a 

Commtssão dJ Finauç~s está anal)'stlndo, os
tuchtndo uma pt•oposição d11 Canmt•a d~s 
Doput:t<los CJIIO tovo pot• IIm ou, antas, om 
visco. sub:;Litltil' u a.l't. 31 do t•cguln.monr.o 
n. 2.-175,de 1807, pala dispo.;lção quo so acha 
bojo om vlgot•, o llloi, nu nrt. 18 da lolan
IIIUL do ot•r,amonto do 1808 (.iilll osto urt. 31, 
(lJ!o ljliO n:io pt•ocl"o tor mais)- «n. ]Jro}lOSi· 
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çKn·.~ l'npito, 1tnito l'ftYor,n. :1. f1i~pur.ft71in vnfn· 
rida ''· . _ . 

Noto bom o Senado: é ~ ComJnrssao qnmn 
dlz: «não 1'0\'ogn.)l;mant~m-n'lt quanto 1ts lot· 
t.rus do cambio af.i1 o maxlmo do <,; 100, ali11ll 

do<flHtl torn~-so lnuisvons~vcl pnm as nngo
ei!l.1:üos a lntervrmçiio rios cor•roloi'OS». 

Snhom o IJIIO qnm• dizei' isto 'I 
Jtopito por outras palavr•:ts no Sennuo: po]o 

ro~imon ria Joi-o clt~ a ünta Jllt!'a <Ji.'~ 11110 
soja' o1JscnN-'pe1o l'cgrmcn ela lm n •• lo·l, rio 
JÓ do dezembro do ISU5,c pelo ;cu rcsp~cth•o 
rogulnmcnto, qno baixou com o decreto nu
moro 2.475, do 13 do março do 1807, tudus o 
quasqucr transacçõe.i, nogociaçõ1.~.'1 ou opr;rn.· 
f'ÕOS mo1'cantis ]lodem ser realrzaclns iln·e· 
êtamontc, som inl.cr,·cnção do oorr•,toJ', on· 
iro coniprar1oJ• o mudador, dn :~lo 'l"e fo1•nm 
oflbetnarlas filJ'/Lilll Bolsn. 

Nfio IÚ1.vln. n. monot• rostr•icç~ão, pot•t[l.nto. 
A p:•opo.<ição d~ C~marailos Depnt,ll~los, ro· 
mottll!a no s~nado, 'fll:tl o ftm lfiiO t:nl11t om 
vista 'I 

aonsorvnt• tudo qnanto oxisto, ~omo, do 
facto, conson·ou, desde quo Joi convo:·tido 
omloi ; o .tevo sll um tlm: J'l'~l.ringil• as opo· 
:•açõcs relativas '' compra :lu !iLt'<IS· 

Jo;' ou nãu exacto isto 'I O no!Jt•o Sonauor po1' 
Goyaz ( rlil'il!indo·.w ao 81•. Stlnarlm· U1·· 
bailO de Uout>Ba), p~do dizoi•O, ÜI'OOU•SO OS~Il 
nnkn J•cstr•icQlio: toda o qualquer oporaçao 
do·compl'll superior a 5.:100 não p<l,Jc BOI' foit:t 
)mrticularmento ont.ro cornpmuor o vonuei1ot• 
ll'lra· da Bolsa, mas, sim, por i ntormcrlio dos 
co:'I'ectol'OS do fundos publicas. 

Er•a o que r1 proposição q:wJ•ilt, foi o quo 
q11iz a Commissii~, do Finnn,:as do .son~ilu o 
t' o qun tji!OJ' :L Jm 11. ií(l/i, rln !1 1lr. Ji~llttii'O 1ln 
IR\10. 

U~r Sr.. SI·:NAnon-E <lo quo so ilopl'~ho:u1n 
i10 pareenl'il:t CommissiLD. 

0 Srt. H. um Mt~Nl>ONÇA SomtiNIIO-Foi :1 
1'1/stric~üo un!ca que ot•ooH: .r.~dtt o qunlqu!!r 
(lport\t,•ã.o soiJro Jiht·ns,. sllpnl'to~· n, 100, rmo 
Jli'I:IO sm• loiltt, rml'ticulnrmonl.o, t'lira. ~la 
l!olsa, nntro CJffi)ll'ltdut· o YllodoJIOI', ma~ Sim 
pot' iotm•modio do Cill'l'lltop do l'lmliu.~ pu· 
ulieos. - .. 

QuorOl', Sr•. Prosidnnto, f:tznt' excopfiltll h 
rorrl'i.l. t• o (!110 não I'! curial. A 1'0~1'11. f1l'tL. na. 
Jo~io~lne,ii.o antnriol' o ain:la ~ ho,io nli legls
Jaçü.u \'i(ront.n, ns!a: são livres twlas o Qllit(IS 
qum• opOr~~~uo:nnm'ca.nU:;! entro comJH'ndol' o 
vondcilor rOIIII?.tulns dil'!·ctnment.o fóm !lu 
!lO[Sil, SCill intnl'VOO\'fiO i10 COi'l'lll.Ol'. A 1'0· 
stricciio i\ csl'l outra: nonhumti o)lOl'~\·iío so. 
b1•e compl'n, HIIJlOI'ior• 1t s; 100, pódo sct• fcltn 
uh•oc!.UJnOlltO eotl'O compl'lldOl' ll VOI!I)tllilll' 

· J'!l:•n dn !lulsn, mas sim por inlol'llted!o do 
corretor. Aquolln ~ 11 rogJ•n; ost.n, n oxco· 
Jl~Kn. 

QnOJ'tW 0Lzer, f;p, Pl'ft"lidonl.n, dn. oxcnJH)ão 
1\ rugt'IL o nct~lmr nom os1,it, ú (:ousa qno não 
ontondo, Niio o quot'ilL n p~opo:3içü.o da. Cn
marn dos Doputndoa, não u fJIWPia l.ambem o 
pa:•ocm• da Commissfi.o <lo Flmtn(•n; !luSo. 
nado, enfio " quor ainda a !ni n. ri61l, do \1 
rio ,innoi:•o do IH9!r,. 

Fui a osto ponto para analy~ar• ou anf.es 
lmduzfp pot• outr'n' prtlnvms o pensamento 
ela Commissão, não qno p1•ecisn..:;so fazot• ist.o 
por•anto o Senado, pu:.< quo sol q11o meus col· 
rogas, n1io só snbom ]lOI'Ibitnmonto, ou, me
lho!' do quo ou, o quu oston dizendo, como 
tamuem· porquo não posso r:.zor molho!' do 
quo o roz n Commi:!Siiu do Finnnt;n..;; maR, si 
1110 allon~o nosms dor..tlhos, ai oxplicu " pnn· 
.<amonto da Gommhsão do . Jlínunçns, não i; 
ptu•a o Sonailt> ; i' papa nqncllos que tivm•u.m 
quacsqum• !ln vida:; a J•ospcitu. l'olo quo o 
Snnado mo dosculpnl'lÍ, si poryenl.nra posso 
incot•t•m· om qtm.l!runr• consm•a., pot• est:tr 
dn.ntl.J t1~cs nxplimtçõo.'J, mo comcsinhas n 
quo ostão ao nlcanco <lo outr•os, quanto mais 
do uma assombf,'a lllustm como ~sta, a quo 
lon hu n hom•a do portoneor. 

O SI\. PrmsroBN'l'E- Ou<CI'VO a V. Ex. 
que 11 hor'!l rio cxpodionte ost1 lormintuill. 

o sn. n. nB MENr,o:-;QA sonn.tNrw-St\ Pro
si:lonto, roeolo qno niio lmja numoro nll. Casa 
p:trn so votnr ; po1• L<RO pcdh·oi a V. Ex. 
quo por sua bnrHillilo consinta que cu con
t.nuo por mais uns oito ou liez mlnul;os na 
tribuna pal'a quo não seja· preciso irltor
rompor a ordem do minhas oonsidm•açiios. 
( Ú!illl ,, ) : 

'' ,\' disposir;Tto do lll't, :.li !l11 ilOnl'ol.o 
n. 2.·175, iJIIII n JII•OpuHição pr•ot.entln snlmli· 
in!r•, ~ I'Opr•oducr,,iiO fln! i)U ~ 2° do 111'1.. :J" d1l 
diJCJ'nl;o lo;::islati v o. n. ::;; J, ii. ii I r. lin iloznm· 
br•o lio 1 ~05. » 

O noL1•o Sorvulor• p~l11 M:lranlliio prnRI;ou 
nttcnr;iío I 

0 Srt. num:' 1>1·: CAS'rllll - Ni1o 11'~011 fa
zorulo outt•a couRa, 

0 SI\. ll. DN Mr\Nn'0';o;N SonmNIIO ~Pois 
ilonr, a Commi~são·' não quor!n. su u.<t.ltuh· o 
artigo tio rognln.monto: o qno fJ.11ertn. ma 
quo so morlillens~o a lei, porqun ClllllO .J;i. 
disso 1io Senado, molil/lcnd:t lL lo i, mod!flendo 
os ta vn. o I'ogn1nmon to, o sn hsti tni!lo o nrt.igo, 
nilo est~tmn. foi moliiflcada. 

I~ ontão, Sr·. Pr·~;i:lonlo, conclui assim: 
•<Assim aecoil.audo. 11 idi'll dn propoRiçiTu, 1i 

11 Commissilü do pal'iJCOl' quo o n1•t .. 1• Roj~ 
Huilstituir1o polo soguinto.>• 

NoLo-so hom o quo a Commiss[o po·!o. 
Podo para HOU substltu!llo niio o n.!'l.lgo da 

lnlmaR o iln. Jli'Opn.'li<}fín. 

• 
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A C~m~m podiu n snbstituiçiT.o rio um ar· 
tigoo do lei por• outro artigo dr lei; (, Com· 
mis~iio do Finança;, niio ; podo a substi· 
tuiçiio do artigo da pr•oposição por• o.,ta 
omondn: 

«/1. rl!spJsiçiio do ~ i' do ar•t. 3° dtL loi 
n. 351, de 16 do dczemLr·o do lbD5, não corn
pr•nhondo as negociações do totras do cambio 
at.il o maxirno de !:: 100, realisadas f!lra da 
Bols!L, dir•ect.nmente entro o compr•ador• e o 
l'endedor, as qrmcs, todavia, dovo!'iio sor• 
communicadas ~ c.,marn SyndimLI, ficando 
derog:ula !L disposição do ~ ~" do ar!, 3• ria 
mcsnm lei.> 

A ?erogação quer dizm• isto. Estu § 2" 
pm•rntttra o seguinte: que torla o qualquer 
oper•ação sobro l!lll'as, fo>so qual 1\Jsse 
:L quantia, pudesse sor realizada fôr11 da 
!lolsr>, onlr'o vendedor e comprador, sem 
:r. modiação do eorrnt01•; a ConHmssão,pol'.'m, 
r! isso muLo bom: fle~ 1•ovogarlo nesta pn1•to, 
isto ti. n11 prr.t·t.o Que pr•oJriho as transacções 
sobro Horas, scj.L qnnll'or• a quantia, indo· 
ponJcnlo do COI'!'e(oi'OS, . 

As tl'ansacçõos infel'ioros a .\: ICO podem 
so:• lbitas; aquelias que forem super•iol'os 
niio porlcrão sor lbil!ls si não por intm•medio 
rio~ corr•utoros. 

Ru mo dirl,jo a legislndores do meu pa!z, 
qno i!St.ão eol!ocados acima do miro om ttL· 
lnnto. om lllnstl'ação o cm turlo o mais, 
(N•To n]lninrlo,,. J 

R' rn•ociso da1• valor ds palavras. 
Revogar •l nnnn!lar jlOI' compieto,rle:•og:u• 

~ annu!ln:• par·eialmente, restringir. 
Bis, senlwr•os, qual o ptn·ecet· ria Com· 

mL"is:lo, 
Porlom di?.nl' os rot'I'OI.or•os no St•. Presi· 

r fonte da Ropublii!tr. tudo Quanto IJUÍZili'Om, 
por!nm rio mesmo morlo ntiror-Ro ao illnstro 
Mini.<tro da Fnznorla, ~un, na minha opiuiilo, 
llSI:I robel'to de razão, · 

SS, El•:x., tn.nl.o o ll!u,ql.ro P:•oslrlont.l\ tl11 
Itoprt~lica como u Sr•, Minist.l'O da Fa~enrla, 
rio ~rrem me Jronro rln sm• amigo, não devom 
~" arroeninJ• rln·ap1•nc!a~iies rln orrlom alguma. 
Nrío Pl'netso rl!zor• 11. SS, !•:Ex. quo r,qt~jllm 
lmnqniiio", mns, nm Lorlo o caso, 11.0 rl licito 

'rlizor• quo SS. J·:~:x. porlnm t•slllt'· certos Jo 
<firO, lmlxnnrl" oomo Lttixlll'n.m o rlor•reto 
n, .J. fl8i>, do 2 do orltl!hr•o do JOOS, uilo IIm· 
r:lnl·mais-tl.gn·so·n vordado, n,.,'UL'II!ldo nl'llt 
-nfro flzornm mala d11 ~ne rnspeitlll', re.~pei· 
tar• PI'Oi'lllHinmol!te n dispos!Qáo llt.tnr•al da 
lo i n. i>59, de ai rio dczombJ•o do IRO., o ria 
lo! n. 500, de fJ rlo j11uoh•o rio 1800, 

Sr•. Pros!rlonte, Wll mais Io11g0; dou do 
htLl'ILlo <JIIO 111nbas OSSIIS leis do JHOH, Sl'jlllll 
n.mlligna.H, so,h~m duvlclosns, doam lognl' a 
tudn a su1•to do rl11ridns, do nppr•ohonsilos, do 
intor•prol;nç11os; tleom lo~ILI' tam~em n nr•· 
-~'111lln!Ün pnlo llhHIJT'dn, ~~ nmn. li'li'Jlla dr. rlP· 

g11mootnr, 11dmitto isl.o, Mas o Sonndo Yae 
ver qnanto cae qu11lqum• argumento 11110 foi' 
nprosootado nos;o sentido, 

Não sou, Sr. Pt•osidento, um supersticioso, 
o neste momonto chamo a nttonçiio do nobre 
Sanador por S. Pnu!o, que ost~ presonto,mas 
não mo houvo, 

Não sou supersticioso, porcjue rlo\'0 dizer 
a V. Ex. quu !L :mpcl'st!~iio es :i condomnar!a 
pelo aviso do 10 de junho de 1817, o qulii, 
tratando das leis, doei .rou lfUO ~ condomna
vel a observancia supersticiosa da loi; que, 
com os olhos fitos srlmente na lottra da lei, 
se dcstroo a sua intr·n~iio. 

Tenho muito modo, Sr. Prcsidonto, rlo sm• 
supersticioso como S, Ex. O hom•ado Sc
na .. or r.st:L !iio ai'OJ•r•ado 11· Constituição, tiio 
apegado a c!Ia, tem· lhe tanto amor, quo eu 
ehog·o a I'oceiur do S. Ex. (Dil'i!li"do-.<e ao 
Sr·. Fl'anci,·co Glyccl'io,) Niio s~ja tão su· 
porsticioso, ~ Jlrcc.so um limito. V, Ex. 
tom muito amor a essa Consliluição, mas 
não tere o sou amor ao tJxtromo, porque ln· 
cor!'o uacundcrnnação Jcsso avlso rio 10 do 
,junho de 1817. 

Esporo que dan:o, pormitta-mo o honrado 
Sunaúor, osso consollro, embora tcoh:r. dit•eito 
p~m isso, embora sqja mais voll:o do quo 
S. Ex,, .purq no do lacto o sou, dando css:• 
conseihu, S. Ex. o accoito, e rlnqui por denote 
oiio diga mais: Sonhorc•s do Scoarlo, cu sou 
supersticioso pola Constituição, · ·· 

Mas, Sr•. Prnsidento, voltanrln ao ponto. 
Eu ndmitto que ns duas leis de 1808 possam 
dar Iogttt• a inturprotnr;üos ambíguas, qtw so 
poss~ dize;· que alias rovogam ·o regímen dn. 
Jiorr.Intlo c o substituem polo ohl'ii(n.tOI•io, o 
l'iCrJ·\'Ol'S~. ArilllíttO isto, 

Mas, 8", P:·osirlonto, nenhuma !tJi pr'11!u 
sor lbita contra n Constil.rrir;ão, riu. ~uai " 
íi!rlsti•o Senador por• S. Paulo 11 obsOI'I':ulor• 
sincero o pepnnto 11 qrrn! so curva om. t.orlns 
ns occnsiõcs. 

A Consl.!tuiQ:1o, no sorr npt, 72, ~ 2•1, gn
r•nnto:L todos o iil'rQ oxer•cieiu rio qunlquor 
pl'olls,iio mo!'ni, intnl!cctrral, ntc, 

Pois lrom, Sr•. Pr•esidonte, em rirtndo dosso 
~ 2·i do ~~rt. 72, qurmt ·11 que não lliz fJUC' O tis 
(wrlom"' i!llllll'I'ILI' 1111 Pr·a~n. 011 frll'a dolia, 
rJrrnlqrror• titrrio 'I 

Situ, Sr. Prosirlonto, :ulmit.tn-so QUO nas 
ti• s so lllçttm COI'tas ro,tr!cçlles.pm·. motivo 
rio orrlem prrbliü:L, não por nbsrrrtlos, 

Ainrl:t, honl.cm ouviu nob:•e Sonnrlor po1• 
S. Parrlo d:u• ·-muito bnlxo- um aparto oru 
quo S. Ex. mo rlizi11: <mrLs as t.l'nosnc\•lírs 
soln•o bons do mi~. ~uporiol'Os a 200.~000, n~o 
s~o fcitns por• escr•iptrrrn publica ?• 

M rs, S:•, Pros!tionto, o honr•ado Sonnrlot• so 
o~qnoce do que lm natos qrre o lcg-islndo!• 
submotto n ossn ex!gooeltt do o.icriptrrrn pn
hlira, por• SOl' olln ,Jo >rrhstnncla rio r.ont.rnoto, 

" I 

. I 
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O Sit. FnANCJscn GL\'CERIO- Jo:u não de! silonc!o do lei posi!.il'a, aos factos suJeitos no 
oslo npat•to. duminio do rlh•eito cm sua invioLLbiliuado, o, 

· nus caso; amlii•uoi o duvlt!o.<o3, ilci'Olll tlo· o Sn. n. Jll·: M":-.no~çA Romwmo -- l•:u tm•minal' o scnt.lrlo •tuo /oJ' mais eonfot•me 
o\•vluma 1'~7. n;uito ~·al~a. o V. Ex. (di,·i: com n. illstiça 11 n!l·m·.<af 0 a igualtliLdo.> 
!l'lldo·.<o ao SI', ldvcal'IO) eslava sentado ali1 (Paulo Baptista Compcrulio do uc1·me11culica 
(aponlmulo a bancada), · ·z· ) ' ' 

0 ' i' 'I t - "0 1'01' • • 010 ti JIII'H tca. ~·· . r:s11 cn o, nao, ~"" , oll.LI· , a· Al~m disto, S1•, Prcsidont.o, ainda. lm 
tribuna ·;cm ~:sponJOJ .• w 

1
nob1 o , Scn~dOJ · nqucli~ outJ•n lei t!onomin~da tia boa ,.,~:~To, 

A csc•.lptum publlc.L e .ooc;.sana pelo do 18 do. , 0 ·t lo !869 nue assim dispüo no 
facto utuca do sm• da o~cncta d J C1l!t~l'a.uto, , 

11 
'
1M s 0 1 ' ., 

n sun suusl~ncia, As;im como ~ uoccs· seu § O : 
Hill'iiL 11~1·~ uns c~sos, ha oulor·os om que ol!~ "M1tndo por out!'~ p~t·to quo ar1uolhl uo:t 
nno o ''• servindo aponas pam ~ prova cm t•nziio, que a Orrl. do L. :J, 'l'ltu!o 87, dctm·· 
juizo. minou rtuo fosso n~ pr~ticiL do julgar subsi-

Com o aparto do nobre Senador, Sr. Pro· diartn, se,ia n~uolln bo~ r~zão que consisto 
sldcuto, S. 1\x, não destroe a opinitío que nos primitivos prlnclplus •tue a olhica dos 
estou snstentando. mesmos romanos bavia. estabelecido e o 

O s11 • l'ltANCidCO GLYCERIO-N;io doi nc· direito divino o o diroit.o natural rorma\i-
1 z:u·;~m pn.rn. servirem ·;:e rogr:ts civis c 

n 111111 aparto. mornos ontJ•o o christi~nismo.» 
0 Sn. 11. DE MENDONÇA S~mmmo-!l VOU 

mais longo ainda, Sr. PJ•osf~en tn, leio o 
Coulgo Cll'il Portuguez, art, IG, que tem ai· 
gum·1 rcfo••oncia! sobre cJta mataria: 

Sr. Prosidonto, pc!o q1w tenho tlito vê 
V. Ex, que n[o estou sustentando uma dou· 
trina talsa. 

Folgo, l1 vot•dmlo, e dovo ilizor, dQ tcn• n. 
«As qucatõcs sobro direitos o obrigações meu lttdo cort•obomnrlo a minhtt opiniiio, 

quo não poJcrom sm• roaolvidus nem pJ!o posso assim dize,·, must:an,fo quo nilo estou 
texto da lei nom pelo sou ospirito, nem pelos cm orro, um dccJ•oto do Podm• l\xccutivo. 
casos nnalogos proveni.os om outms leis Mas, que o não tivesse, dcanto das razões 
sorito decididos pelo direito naLu!'al». que aqui tenho expandido, pare~o·mo q~c ~ 

( s 1 I r.lcto inconte.;t;wol que, auto a no;;a IO~ISia-
) n.. FR!NC!sco GLYCERIO 1 dum apai'<C. \'ão, qualquer opomr,iio met•cantil ro .iizada 
O Sn. B. DE MENDONÇA SooJUNuo - A entro compradores o vondudoJ•es,som audion· 

nossa Constituição mandou oumrval' isto, cilt dos corrctot•os rio fundos publicos,rót•a da. 
O Sn., l'nANctsco GLYcr.mo-lsto está rc· Bolsa, ~ valida. uma vo~ qno nilo tenlm por 

vogado pela lc0~Islação da Rep:~IJ!ioa, tlm a comp1·a do letras camuiaos de mais 
do roo libras. 

O Sa. n. DE MENDONQ! SonnJNIIO·- Não Sr. Prosirlcntc,como tlisse a v. llx., nilo 
estA. A loi suppüo que o c mt1•acto os:d foi to; quct•o abu~ar, nem da attonção dú1Sonado, 
mas para a. sua prova, dop~is de co!'ta ga· nom 1111 bondade do V, Ex, o, cons;gulnto· 
rantla, quand" so tt'ah tio hens do miz, o mcnt;o, vim conclnit•, . 
do uma outra quantia '"prJJ•ior quando se Aprovol/,o a occasiãu do osttLl' n:1 1;rillllna o 
trata do ums moveis, oxigo a uprosontaçü.o ante• do uon"'uil•, omboJ•a seja inimigo das 
da o;c••fptura puiJiica. tolicitaçõos ~ das consuJ•as, p11ra leva!' as 

Rospondoroi cm tempo ao aparto tio ii- minlms folicltaçüos ao S1•. PJ•osidont.o 1h1 
lustJ•o Senat!OI' por S. Paulo, niio agot'll, Republica o ~o ~r. M!nlstl'o da t'n.zeml~ polo 
porquo quoJ•o concluir. . neto puullcatlo no Dial'io Ulficiat tlo hu,io. 

Diz o Uutllgo Civil Portu:;uez no sou at·· IMimcLJ•ei muito ~quo do mesmo modo pen· 
tigo 18: som commlgo todo> a1uollol que fazem parto 

t b 11 ., 1 · - de;t~ o d11 outra Casa do CungJ•esso. 
«As qncs õos so ro I roi•O e o lrlgaçocs, Para conc!uil•, como resposta aos coi'I'O· 

qne.niio pu.Jot•om sor J'ilsolvldas nem pelo !.orca do t\mdos publicas dtl Praça tio !Uo de 
texto lia lo!, nom pelo sou ospi•·ito, nem ,lane~ro, penso que poiloroi usrll' neste mo· 
pelos casos 11n:L!ogos pi•uvonitlos om outms monto ,10 uma phrnsn til!iz, que fui proforitla 
lois, serão decididas pe:o direito natural.» depois da lllltiLiim do l'ontonay, 

Ora, todo~ nós g.,zamo.< rio dh·~lto nntlll'lli, Quon.lo t!cJ'l'olados O i inglozos nnquoll~ 
tomo< o dil•oi&u rio c.JJD[JJ'al' pWIL nús o que b:tl. ,lha o victut•iosos o~ fl'l\ncczcs, ]ll'OCIII'ILO· 
ilarn ontendomos, du os ingloze~ nlliallos JlOl' toda a Jltl.l'to mar-
. !Jopols, o quo ~ t!irolto mLI.urrt!? clmmm do novo no onconti'O do oxut•oito 
«O direito civil nrtu ó si não um complo· t'r·ancoz o no avlbtnl'Oill as smts jll'imeil•rts 

monto da lei natural cujos p••lnciplos utot•nos guarrh1s, ju!gando-so m~tio podo••oso; o 
c hnmutnvols dovom HOJ' applicrlilos, no mnis a~u:rJ'ridos do qno o gllnol'ai 1'1'1111-

! 
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cnz, Iord Hay rlksc nu gonortll !I' Anta· 
cho: - « .1/es.ueul'S cltJ la fJal'diJ (rançaisc, 
t-ire: -vos bo11lwl.~; re.s}1ondutt immedlatamcnlo 
u goucral Cundo cl'Antucllc: - ... tp1·tls vaus, 
masúeurs les all!Jlais, w;us IJC ti1·ons jamais 
les ]H'dmiers. 

Parodiando ill'O>posta quo so tornou ceie· 
brc, nós do governo devemos responder : -
Ap1·Js VDII:i, nu:ssio~trs lcs cow·tiers, nous ne 
ti1·ous jamais lcs prémiel'S, 

Tonho coneluido. 

ORDEM DO DIA 

J.ICEN~'A AO UACJIARI~L JOSi!: NADUCO NmYA 

IMt•a em 3" rliseussão a proposição da Ca· 
nu•m dus Deputados n. 81, do 1903, autot•i· 
zando o Prosldento da Repu lJ!ica a conceder 
um anno da liconçtL, com ot•donado, ao ba
<Jhar•ol .Jose! Nauuco Noiva, 11uditut· do guerra 
do /" dist.ricto milit~r. para tratat• de sua 
saudo. 

O I!!IJ', i•h·elil l.•'e••••eh•a uão vom 
dohalot• longamente a proposiç[o q uo se 
discuto, oriunda da Camar~ o já approvada 
om 2" turno pelo Senado; du•á pouco por is;o 
o sómonto para accoutuar !L divot•goncia om 
q uo os tá o que vorsa sobro mais de um 
ponto. 

Não tom nenhum p:·oposito em so oppor 
á liccnç:1 podida, com ordenado, pelo au~itot• 
do guet•ra do I' districto militar, como n[o 
tom 0111 nenhum assumpto ll'aúdo 11 discus,ão 
dosta Casa. 

Bom ao contl'nt•io, póJo mesmo dizer que 
si ouvisse os seus soutimentos pessoaos, si 
consultasse iutuitos de amizade, consorvar
so-hia om silencio neste momento. 

Não o pótle, por<lm, fazer som menti!' :t 
6Uu conscionciae falt.r ao ~cu devol'. 

Não concord:1, n1Lu pódo concot•dar com a 
rop!'oducção cont!nuarht do licenças a um 
fttnccionarlo quo, nomeado para o cargo 
lm 40 mczn3, j1l gosou licenças durante 
ID mozes • 
. Ma~ niio é turlo : o pcticiount•io d!rlgiu-sn 

dtroclitmonto ao Congl'osso, o que niio acha 
t·egul;u•, ombot'IL funccional'io civil, porque 
mesmo assim ó um suliol'dinado rio rop:tr· 
ti~ã.o miliL:u•, o qno, lho pal'uce, o puuh11 no. 
contingonci11 do ro JUOl'Ol' pot• lntormodlo co 
s.ous .supot•iot•os, pot• Isso que do mais a mnis 
Jac!httLVa o ll'lllm!ho do informações, ca
peando a potiçiio do requot•ente. 

Ponto ainda nmis importttnte o quo so JIUl 
:tflgnm indisponsavel ó a inspecção do 
SIL!Hlo por junta milita!', par11 o caso dessas 
licenças, oto no1uo du saudo :t tmlal' o com 
1'cncimcu lei E, 

Err1m o:-~~as n.s o liSOJ'var;ücs qu:~ julgou devo i' 
fazer o nollas n:"w vao nenhuma md vonLado, 
mas antes um dovur a aumpi·i!·, owbora o 
Soun1lo pussa di vm•gir do ora,lot· o conoJda 
a li c ·nça, o;tabelccendo um prccodonto com 
o qu;li conl'o5sa não estar do accordo. 

11' lida, apoiada o posta conjnnctamonto 
em dlscu~siio a scguinto 

Accrosccntc-so onde convier : 
« si for .i•Ilgndo doente pela junta militar 

do sa~do. • 
Em 9 do outubro de 19/l:l. -l'ii'CS Fel'· 

1'ei;·a. 

O 81•, Denedlcto Leite- St•. 
Prosidento, hontom, tomando em conside
ração um11 emonti:l que, idontica á do hoje, 
havia sido apresontaila pelo nobre SenadO!' 
palo Piauhr. na :!-6 di.~cUM-ião desto projcc~o, 
ti vc opportunidado de explicat• ao Sanado 
tudo quanto havia a osto l'espoito. 

O baclmrol Nabuco Neiva dirigill·so ao 
Congl'Csso com um attnstado pa;;sado por um 
mo:lico do Pará, o Dr. Salles, concebido nos 
S~!Jltiatos termos: « Attesto que o Sr. Dt•. 
José Nabuoo Noi v:t, auditor do guerra do 
i' rlistricto militar, está soJI'rcndo do uma 
aol'tite suh-aguda do fundJ J•!wumatico, que 
o lmposaibl·ita de viver nos climas hu· 
midos. • 

O Sit. JoÃo CoRDEIM- E acceitou o cm
prego p1ra lá. 

0 SR. BllNEDICTO LEITE-O facto do accei· 
tnt• o omp1·ego para Iii não é motivo para 
quo não proJCuro do lá sablr, vhto que oão so 
dá b~m no logttr. 

0 SR. Ptm:s FlmREIRA-Não 1m duvida, 
O Stt. ll•NEntcrn LI·:lTll- Pois osta é a 

questão; o DI', Neiva diz que não pôde viVO!' 
no Para.. 

B não é só o!lo quom o affil'ma ; é lambem 
a assuvm·a~ão coutid:t neste 11\testado me·. 
dico. 

E estou convencido do C(UO o modico que o 
subscrevo nKo set•ia. capaz do Iiat· a J'csponsa· 
hilidado du sou nomo a. essa ntll1•mação si 
olh não Jossc VO!'dadoil'tl. 

O StL. .JoÃo Conot>mo- Tenho visto attos
ta<los medi cus <i uo ~iio vordttdoiras graças. 

O Stt. Bt>NI·:tliCTo LEl'l'l·: - Ttunltom t'mlw 
visto inspecções do sa.mlo <illO são rorda.doi
ras grnçus. 

Nutou Soua.rl•J <iUC uiéo ostou CJlldomua.t!llo 
a in>l'ec,:io ti e saude;u~o •tnot•o r;uul:ll' d"ll~ 
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u !li', N11lnwo Noiva; estou a]JOuns histol'i· 
ando o quo so .Jlllssou no suio ria Comrnlssõo, 
mostrando que foi osso altos tudo o ponr.o do 
partida JliLI'It quo a Commissiío nõ.o rlesprc· 
z:tsso dosdo Jogo a ~llogaçõo do nuditot•. 

Lovantllu·so no seio ria Commissiio rskt 
quostiio: JlÓtle '' Conuuissão resolver o caso, 
sem uul'it• o Governo, som tor sido srthmct· 
tido o auditor ti ins)loccii.o do saudo? 

~lanrlou·so ouyit• o Governo jlarn cunho· 
col'~so o qno lmvi:L subro o ca .. su, n. tlitunção 
do pmtondentc,o onmoro de Ji>'onçasobtidus, 
si o Govcl'no ainda podol'iadar·lho alguma c, 
flnalmcuto,•si ••om olfo!Lo tmtaVI1·SO do um 
caso do molcsLia coul)ll'IJVatla por jun t11 mo· 
1llca.. Todas os.-lu8 iufoi'JJHL•;iJo.s podot'hlu vil' 
''" Govornl) c ú uxnetaurou to jlttl'tt informa· 
t,!Ues corrro u.~~as,~ol•t·o Hwr,u.'\1fJ 111 ~ 11 1 'oJJ;.{t'eS.~:~ 
uuvu o l·:xc•·utivu, 

A inlbt•macão fLUO vciu foi "'JUU!IJt que Jbi 
l.t·anscripltt com tod:t Jeahlttdo, cout toda sio: 
copldndo no parecer, Isto 1\, que'' DI'. Noiva 
tinha tido diversos mozcs do licença c que 
ultimamente não tinha sido snbmottldo a 
inspecção do snude. 

O honpado Sonttdor pelo Piauhy levantou 
diversas questões, sondo a pt·imoll'a-si um 
mtditot• do guort•a pódo so diri;dt• ao Con· 
gt•osso som sot• pOi' intot•mcdio_dos sons su· 
porlorcs. 

Sr•. Presidente, par:t mim ,; esta uma 
rtno;tão pelo monos duvidosa. Niio •Juero 
nostr momento lti'Ontw•ut• uma opinião dotl· 
nitiv~ som estudo detido do nssumpto. Não 
devo, nestas condiçuos, nlllt·mat• do modo po· 
sitivo qua um auditor do ~UOl'l':t ou mosrno 
um olllcittl olliJolivo du oxcl'cito tonha ou não 
nocossidade, pwa requm·m· ao Cungt·osso, do 
Jazol-o por intormodio r!os seus supot•iores, 
ou si o póde fazor dir;Jctamonto. Os prece· 
dantes, pot•úm,teom sido nosto sentido: quom 
flUO!' qno soja, cil'il ou militttl', diri~o·se ao 
Congresso tlit•ootamon to: 

0 Sll. !'InES FEI\RI~IRA- Apoiado, 
o Stt. Bg;o.;rmrcTo Lem: - Entt•otnnt~• 

V. Ex. lenmtou a questão, 
O St\, Pmes FmmtmtA- Tenho-a luvnn· 

taüo Jllllii.!LS VCr.Q,j, 
o Su. !Jr~NBDJO'J'o LEIT~J- Ainda !ta pouco 

tump:J, não um lmclm.I'UI~ nii.o um awH~or 
do guerra, que ú simplosmonl.o um ollloial 
honol'nl'io o como tal sujolto ao MinisLorlo 
tlrt Guorl'a, mas um olfleial oll'octivo se !li· 
rigiu tlh•octarnouto ao Congresso o ulnguom 
110tort quo lwuvcsso ulsl.o it·regularhlucw 
tLigum<l. · 

O Sn. Puu~s l'!mrumtA- V. Ex. cslit lo· 
vant.ando um:t Jll'O)JosiciL•J cm dos~ccordo 
e''tu o mn1!0 do pt•ocedor do V, Ex. · 

0 Stt. ll~<:NBDIC1'0 Ltm'B- St•, Pt•osidonte, 
ú muito eonvonionto quo so suscitem cst~s 
duvid11B, o que ollas sejam ]Wt'lblla111onto 
oluoidadas. Si foi' inconronionl.e pam o sot•· 
viço militrn• quo um officlai olfoctivo ou lw· 
norario, quo um J'uncciormt•io fJUiliquot• do· 
pondonl.o tlo lllinistorio da Guerra so dil'l,ja 
ao CongroJSJ sem sor JlOr intm'1llodio dos 
sons superioi'Os, rleclaro·so isso polus meios 
regulare.;. 

Mas, o l'i1oto ~ quo atú h~jo isso n5o so 
tom ousot·vado. A vol'dado ú quo até !tojo 
os militai'OS so tcom dit•igltlo directamonto 
no Congresso som lncot•t•ororn r•nt ccnsut·a 
tlo Minis~ro da Guot•ra. 

1'omus tido arJUi casus llostus. JJivut•sus 
utllciaus Lr.•um 1'cqUOl'idu tW CongrNJ~o som o 
lazol'um put' inl.m·rur"liu •lo Ministm·i•J da 
Uuol'l'.~ . 

O Sn •• Jo;iu CoJwrmw- Nurn l!a I ui quu 
Obl·h~nc a. hBO. 

0 ·, S!t, BENEIJIC1'0 LEI TI~ -Eis ai! i; , ,; u 
honr,ulo Sonadot' pelo Coat•:t quem ro<pondo 
no honrJtdo Sonadot• polo Piaulty, 

O Sn, PmEs FEntt~mA - Eu penso úcssa 
mnnoira. 

O Sn. Jo:io ConDEIRO- Sou contm osso 
modo do d~r Jic;DQit. 

0 Sn, BilNEDICTO LE!TE-V, gx, IUO ouça; 
vora quo não tum razilo, (1'>·ocam·se opa>·les,) 

J:t vê, Sr. Prosldonto, quo a qnostão m tis 
importante lovttntada polo hom•adu Senado!' 
pelo Piauhy-a do tol' o auditot• so dll'igldo 
dlrectamonto ao Congros~o-não oncon I,J'II 
apoio nem siqum• naquellos quo estão com· 
batendo a licouçJt, como o illustt•o Sona .ul' 
pelo Co:u•á, 

A outra questão 6 a nooossidado indcclintt· 
vol da inspocclio do s~uú'o: 

A proposição diz quo o Presldontu d~ Ro
puL!ic!t fica autor!Zildo ~ concn1!or Jioonça 
por um a1tno, com Ol'donado. 

Noto o Sona•lo: a proposição diz:-(1ca auto· 
l'i"ado; mas o Govot•no·, dllamo •losr.a auto· 
rlza~íio, como dovo procorlor 'I B' obri~:ado, 
em vista da vroposição, a dtLI' a licença Indo· 
pomlente da inspec~iio do sande? A propo· 
siçiio rodig!dJI nestes tot•mos tolho tto (lo· 
vorno a ltbordado do acção, pam maudltl' 
suLrnottor o auditor 1\ inspoc\•iio do SILUdo 'I 
N1lo, Sr, Proo~idonto, o n CornrnissKo 1lo l'i· 
Utmc.~ns no so.u, p ~l'OCOI' •• , 

O Sn. Pmr~s l'tm~um~A-l'ez consillu· 
rnndos n l'Ospolto o nós não l'otaruos cousillo· 
l'nndos, 

O Su, llr~NIWlCl'O L~Jl'l'E-.,, tlissu 
flUO !t !iCOIIQll UOVO SOl' COililüdidn COIIl !tS , 
J'Oi'tn!llit!ndos i'ogul:unotnl'co~, tnoill:tnto in· 
sJ>eeçíio do .j!Uulo, Bll'or ucces.jrrt•ht. 
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UM Sn. SJ·:NADOJL-Nem havia nocossidado 
disso, purquo ó um di,positivo dn. Joi. 

O lli"(JmiC·ro LEJ'l'E-A Commiss'lo, r;,fo
rindo-:w :í. infoi'JlHL('iiu 1{110 voiu do Ministm•io 
dn Gut!t'l'ít, nut1J11 (l!IO essa. infot•ma{~ão tor• .. 
min:wa tlcclar~ndo quo as licon~l~Ls dm·cm 
so r oouco,!ida.~ mcdilwto inspocç[o do snudo, 
soj<etn ollus dada:> diroct.amento pelo Go· 
vet•no, suja.m pol' auto1•izu.r.!ão ospocial Ü4J 
Congrossu. 

No caso !ll'Cscu to u[o se i rata do um:L 
!iconç:L concedlrla dircctamonto polo Con· 
g!·csso; .íL pl'oposiçüo wlo diz: «fica. concu
tlld~t tt ltcou~:tt >.), oJla. apenas autortza. o Gu· 
vol'l!o a eoncodel-a, o a Colllmiss'lo do Fi· 
!l:~uças,_rcl'ot•l!Jilo·so 11, isso o :i. 11xigoncia tia. 
IIISpfJCÇ'llU tlu S:ttltiUi di.~f:IO Ulll :iCII piLI'l'r:tll' O 
:·mguin !,o: 

•< 1\'hr! ~·ao de UJicuuü·u a. u.~sa. uxigotu•iiL a. 
Jli'oJ>ostçao tal o01uu so ach:L l'ormulad~. l'OIIIO 
s~ vê do sous tet•mos, a lieonr:~ niio é conce
dtdll pelo Congresso. JMo apenas autoriz~ o 
Gorm•nn n concmlel·U., o nada. so oppõc a quo 
ollo, antes do ~LZCI·o, mando submottct• o an· 
rlitor :L inspoc1ão do saudc, si assim julgar 
convonicnto.> 

Como so vê, Sr. Pt•êsidcnto, poJa loitur:t 
q uo fiz do.i termos da Jll'O!losiçiio o do pa
rocm•, "licon(•a nTw Ll ~oncedida dlrcctamonto 
pelo CJngrosso; esta n.ponns autoriza. o Go· 
\'m·no a concedcl·a, o nada so oppüo a que 
e.<te mando su!Jmottm• o <eudltor a inspec(•'iu 
Lle saudo. 

0 Sn. Pin1·:s Fi~ltRl~IRA-!..ogo, não oiJt•igao 
As lois untel·iorcs é quo obrigam. 

o Sn..BENlWICTO LEITE-Pm•gunto !L v.g~.: 
o rognl •.monto milit~r· obriga o :1ulitor• do 
gum•r:L nos tos casos a inSJlOCç~o de :l:IUdO ·? 

O SR. Ui~Nr.DICTO LgtTE-Si nüo obt•ig:L, 
o Govot•uo pódo doixur do mand:u· submct· 
tol-o, o ontiio está no uso do um dil•cico seu. 

Si, })Ol'~m, o r•ogulu.monto obrig;~, O'l.IO· 
vorno niio póLio suhil• dollo; tom IJUU mandar 
sn,icltnl-o u oss:L li.lJ•nmlhlado. 

O rtne seria incomprohonsi\•el ú quo 11 Com· 
mls~ão dtt Finanç:1s so at•t•ogn.s~o ~~ po~I~ã.o 
dll unto!'itluLIO militai', mand:LtHlo sulunott.or 
milituJ•os n inspocr;iio do snulio. 

o' Slt. Plin:s l~Jmn.EJRA.-E' pul' cu.usiL tio 
!ll':tzo do um :um o, ó porq uo nJicooç:1 marca 
o porinLIOliO um anno, porque para as Ji. 
coar;:ts do tro.i mozos a lo! Llispousn :1 ln· 
spnc.;fio Lio saudo. 

O !'a, quom podo liconr;a som vencimentos, 
niio ostiL abusan.lo do Jiwor quo a lei lho 
concedo, como procurou insimun· o honrado 
Sonndot• polrJ l'iauhy. 

0 Sno PJJtES F'l·:JtiUWtA-Nil.J, sonhul'. Nii>J 
Jll'ucuroi lnslnmu• 1:1!. 

0 Srt. ll8N!WlCTO L~l'l'8- Si o Dt•, Noiva 
om tão Jlouco tom pu tom tido graJH!c nu
moro de liconr:os, ú porque niio pódo vivot• 
no Pará, o isto não é só cllo quom diz, ]lo· 
rem I>Lmbom um modico, clinlcu naquullo 
~stndo, til'maodu com a sua, nssignu.tum o 
al.tostudo, 'lllll lm pouco li ao Sonad•J. 

O it:Jnmdo SoiHLiloJ' poJo Ph1uhy, oxagge· 
rn.odo o ,-;ou zolo. o. 

o ~H .. Hi~~\I':JdC'l'u 1.1~11'1·: -·,o, no:f(i.J r~asu, 
UIIXCI'g'UII ató o ,. 

O Sa. Ar.nE!t'l'O Uo;;ç,u,v!ls-~· n//la rk>
contlaoçasinh:L para com o MlnistJ·o. 

O Sn. Pm~<B FeanEUL,\-Niio é tal. );u 
quol'o a inspecção do saudo, afim de havm· 
igualdade pam todos. 

0 S!t. ll8NEOICTO LEITE- DJzitL ou, 
Sr. Prosidontc, qno, noca;o vortento, S. Ex. 
o nob:•o Senador polo Plauhy oxaggerou o seu 
zelo, levou um pouco longcr a sua dedicação 
rL c:ws:~ publiea, onxot•gando 24 mezcs do li· 
conça ao Dr. Nabuco Noiva, quaodo não cuo
soguiu provat• nem siquor• que tonha ollo 
estado tür;l do oxot•cicio do cat•go duranto 
~O muzo> om occasiõos ditrol'entos. 

O Sa. PmEs. FEtmimtA. dá um aparto. 
O Su .• ilENJWIC'fo LgrTE - J;.t vê o nulJro 

Senador qno Jou com máos olhos a infot•
mnção. 

O Sn. PmEs l'ER!tElltA-Niío li tal. Não 
tenho motivo algum om t•oifl;iw a este moço 
si não o do sor-lho n~mdavol ; ·não, porém, 
nost:L pt•otonçiio, pot•quo não n aolto justiL 
nom razoa vcl. 

0 Sn. JoAI\ll[ CATU:'\PA.-V. gx, tom pro· 
VaLlo quu lho tom muita ulfclçiio .. (Riso.) 

O Stt. !lJ·:NJ·:ntcTo Llm'E-E' o quo so púdo 
CúiWllliJ', 

Sr. P!'usirluntu, u's poutos pt•iltcipacs Ull 
cn:;u do que so tru.tt\ :;ti.o os :;cguintO::;: u 
<LIILiitot• Liirigiu·So dh•octamouto ao 'Con
l!l'os<o, som sor por intormodlo do )linislt•o 
lla, GUOt'l't\,. 

Procodnn mal 'I I Poderia fuzol·o 'I Ao mo
uos, Sr. Pt•Cijidonto, os prcoedontos até 

O Stt, DENEDJCl'O LEtT8- O lll'. N:1lmco ngum adoptn.uos siio l'Stcs, polo que não púdo 
:;uiva, pOl' não pu,Jer vivtll' uo Pnt•il, tom pu· sot• ollo accusndo pot• somolhunto 1\LCto. 
di rio ,i:\ ri I versas l'ozns Jiconç:~, o twslo nnnn j O Govm•no nüu pL\do dar• mtlis :lc~so J'unc· 
J:L gozou ;ot.o mozos som roncilllontos, ciomu·io licença com ordenado pot• um :mno; 

• '• 



I 

' 

'I 
I 

L 
·{ . 
'i.' l 

i .. ... 

•I· 
.'•. 

. . 

i 

,, ., 
., 

072 ANNAES DO SBNADO 

o lúi JlOt' isso que elle se dirigiu ao Con· 
gr,~sso. 

O ftm da Pl'•l]lOSição ú oxactamonto osso, 
ti facultai' ao Go\'orno a concessão da licença 
com ordonatlo ]lo·.· um anno. 

Mas dizem aquel!os quo impugnam u li· 
conç~ quo o awlitot• do1·o sor sujoíto a 'ín· 
spocçiio de saudo. Po:s quo o s~ia. 

A proposi(•iio a isto não so op]lÕO, e nem 
quer o contrario n Commissiio tlo Finanças. 

O Governo antes da dar a liconca quo o 
mande sujeitar n inspecção do saude. 

Assim torá ol!e a liconç:L, estar:t sorv],fo 
sei·ão observadas as prescr!pr,ões legnns o 
tlcariio satisfeitos touos,· inclusiro o illus\1'0 
S6nador pelo Estado do Plau!ty. (M11ilo bem; 
m11ito bem.) 

Nioguem mais pedindo a palavra, on· 
CCI'l'a·so a discussão. 

Annunciatla u votar;iio o verl(!Jando·BC nlio 
haver mais numero para votar, o S1•, Pt·o· 
sidento manda lll'Ocodm• á chamada dos Srs. 
Senadores que comparocm•am á sessão. 

Procede·so :L chamada o deixam do re· 
spondcr os Srs. Con•tantino No r)', Justo Cher· 
mon t, 0:1m:1 o Mcllo, Herculano BanJoira, 
Manoel Ounrte, Olympio do Campo.;, Mar· 
ilnho Garcoz. Coelho o Campos, A!'thur Rios, 
Ruy Bn.rhosn, Mnrtios Torres, Thumaz Doi
fino, Francisco GlycoJ•io, Alfredo llllis, Mo
lcllo, A. Azorodo, Vicente Machado, Gus
tn.vo Richard, Hercilio Luz o Ramiro Bar· 
collos (21), 

O Sr. Preliidente- NiLo havendo 
numero, ftca adiada a rotação. 

J~lCI~N!,'o\ AO ALI~EnES PAUJ.IXO JUI.IO DE 
AT;r.mm,\. :-;un.o 

En lt•a om 3• discussão n proposição da 
Cama1•a dos Deputados n. 87, do 1003, auto
t•izando o P1•esidonte da Ropnhl!cn a con· 
codm•, casn não haja inconl'onionto Jmra o 
sot•vi•;o rnilit:>l\ ao alloros Ptmlino JuliO do 
Almeida Nuro dous annos do licença, com 
vencimentos, pat•a it· á ~urupa construir o 
oxperilllcntar, :t sua custu., o apparolho do 
sua invon~ão donomlnudo-Locomo(•iio aorca 
]101' Jnoio do azas. ' 

Ntngumn pedindo o. Jlalavra, onoorm-so u 
.discussflo, ficando adiadtL a votação JHJl'falta 
do numero log.tl. 

l•:nk: cm 3" discussão a proposir,•iio da C:\· 
m<Lt'a dos Deputados n. 137, do 1\JO:J, auto
t·iuLutlo o PI·ositlonto d:L Jto]mb!iba a conoo. 
dot• ao conductol' do tt•om do l' c]a,so tla 
I::stl':tda de Forro Centt'al do llt•:tz!l Bento 

Jos~ dn Silv:t um anno do liconça, com ot'de· 
nudo, para lt•atamonto do saudo. 

Ninguom pedindo a palavN, oucorm-so :1 
diseuss~o, llctmtlo tL votação adiada pot• fiüta 
do nu mero logal. 

O Sr. Pt•oOiidenl·,e-EstandtJ os~o
tada a matoria ria ot·dom do dia, tlaroi a 
palltYra aos St•s, Senadores quo a quoimm 
p:u•a assumpt; do oxpodionto. (l'ausa.) 

N!ngucm pedindo a palavra, vou levantar 
a sessão, dcsi:nando para u!'dom do dia da 
sossãu soguinto : 

Votação om 3• discussiio da proposição da 
c.amn.r:t dos Deputados n. 81, do 1003, auto· 
rtzando o P1•ostdouto da Rcpuultca a conco· 
dor um nnno tlo licença, com ot•Jonado, ao 
bacbarol Jos~ Nabuco Noiva, auditor do 
guot•J•n. do 1' distt•lcto mililat•, para tratar do 
sua saudo ; 

Votação em 3• discussão da proposição da 
C~mara dos Deputados n. 87, do 1903, n.uto· 
I'IZando o Prosulonto d:L Republica a conco
.or, cas? niio ha.j:1 inconvonicnto par.~ o ser· 
vtço mtlttat•, ao alforos Paulino Julio do 
Almçitlu Nuro dous annos de liconça, com 
vonetmontos, pam ir a Elll·op:l constr·uir o 
oxperímontar, :t sua custa, o app:lt'Oibo do 
sua wvonçiio douominado-LocJmoção llerea. 
por meio do azas ; 

Votação em 3' clseu1s1ío da proposição da. 
Catpara dos Depl!tados n. 137, do ID03, au· 
tol'!Zando o Pr<·Stdento da Ropublica a con· 
eotler ao contluctot• do trem 110 I • c lasso da 
Esu•ada do Fm•ro Contrai do Draz!l Donto 
Jostl do. Silva um anno do licença, com o1•Jo· 
nado, para trattLmonto tio saudo; 

D~scussiio unictl da rcsoluçiio do Congrosso 
Nacl.unal, votada poJo Sr. Presidente da Ro· 
puuhca, que :LUlot•lza o Poder Mxocut!vo a 
concc,lor um nono do prorogaçfio da. licença, 
com o respectivo Ol'rlonado, do quo ost:t ~o
zando o Or. Mauool Victorino Pnl'Dira, lento 
<1:1 2' eadeit•a do clin ica ciruJ•gic:t da Facul· 
dario do Modocina da Jlahta. 

píscussiio unictl do vOto do Pt•ofoito do JJis· 
trtcto Fodoral á rosulução do Conselho Mu· 
ntcipal, qu~ autot•lza o ostorno da. quantia 
uO IOO:OUO$. tia vorbtl cous!gna.ta no §'li do 
urt. 72 tia loi n. 701, do 20du dozombt•o do 
1000 ; 

2• discusslio do pt•ojoct.o tio Sonado n. 1·1, 
do JO?:I, st!spondet!<io~ t!osdo j:l, n pi•aLiea da 
tdon/.tficnçno !lo~ tntltvulnos r~clrtsos :t Cn.~a 
tio llot.onr,iio, 

Lovunta ... ~o ~~ 81.!-'l'~Iíu 1lt.l :J lwl'a,'J da t1u·Uu. 
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SE o SÃO EM J0 Di!: O UTtJ!lRO DE 1003 tl73 

09' sgssÃO EA! lO DE OUTüllRO DE 1903 

l'J•csidencia do 81·. A([onso Penna 

A' moia ho1•a depois do meio dia aurc·se 
a sassüo, a que concorrem os Srs. Sanadores 
J. Catunda, Aluorto Uonçalvcs, Costa Azo
vedo, Constantino Net'y, Gomes de Castro, 
Boll'ort Vieira, Bcnedicto Leito, Pires ~or
r•oit·a, Noguolm Accioly, .Toiio Cordoil•o, For· 
reÍl'a Chaves, Gama o Mello, Almeida Bar
reto, Alvaro Machado, Herculano Bandoim, 
Sigismundo Gonçllvc.J, Manool Duarte,B. do 
Mondonça Sourioho, Olympio CamJlOS, ~lar· 
1.inho Oarcoz, Arthut• Rios, Vil·gilio Damazio, 
Ruy Barbosa, C loto Nunes, Siquoira Lima, 
Mat•tins ToJ•ros, Laura Sodr~. Barata Riuoiro, 
Thomnz Do!tlno, Feliciano Ponna, Urbano 
do Gouvêa, Joaquim do Souza, Rodriguc.~ Jar. 
dlm, Metello, A. Azercdo, Vicente Machado, 
Gustavo Richard, Felippo Schimi•lt, Hcr· 
cllio Luz e Julio Frot~ (40). 

Deixam do compnt•ccor, com causa partici· 
pada, os Sra. Pinheiro Machado, Nilo P~· 
çanha, Henrique Coutinho, .lonathas Pedrosa, 
Paes de Carvalho, Justo Chormont, Manoel 
Barata, Alvaro MondoJ, Nogueira Para· 
naguá, JosO Bernardo, Pedro Velho, Rosa o 
Silva, Coelho e Campos, Vaz do Mello, Buono 
Brandão, Lopos Chaves, Francisco Olycot•io, 
AlfrOllo Elhs, Joaquim Murtinbo, Bruzilio 
da Luz o Rlmtro Barcellos (21). 

E' lida, posta em discussão o som debato 
appro,·ada a acta da sessão antet•iot•. 

O Sr•. 1' l!!locretaa•lo dáconta o 
soguinto 

EXPEDIENTE 

aposontadot•ia dos empregados do Thesout·~ 
o das lhesourat•ias !lo 11azonda :t condição do 
tempo !lo serviço, não :1dmitliorlo·a antes de 
compiotos JO anno<. Eneontra·sc o mesmo 
principio no art. 3" do dect·oto legislativo 
n. 117, do 4 donovcmbt•o do 180~, que com· 
prchondo os actu:1es empregados do ~linis· 
torio <b Fazenda, só exc:opLUados os que tcem 
a aposentadoria regulada em lei especial. 
Naturalmente referindo-se <lquclles, que 
reunissem a outros o ror1uisito primordial 
da :Lposentadoria, o nrt. 91 do decreto 
executivo n. l.!OG, do 17 do dezembro do 
i HU2, declarou fic:n•om garantidos em todos 
os seres direitos adquiJ•ido1 os de on t1•a.ncia. 
excedentes dos novos quad1·os das ropar· 
tiçõos, . 

Pot• outro l:ulo o a~·t. 0' da lei n. JOJ JJ, 
do 30 de setembro de 1893, determinou só 
poderem taos empregados ser domittidos om 
virtude de sentença, continuando cm vigor 
esta disposição no at•t, 8' da lei n. 2ti6, 
do 24 do dczonJbroo do. 1894, modificada. 
tlepois pela lei n. 358, de 28 do dezembro 
do !805, que om seu art. 4' dispõe que 
os ompt•ogado.i de Fazenda de ontrancias 
ou concurso só poderiam sor dcmittidos, salvo 
os ca.~os de se11tcnça ]lassada ein julando, 
mediante processo adminish•ativo ou p,·o~ 
posta do chefe da •·epcwtíçao, conveniente
menta justificada, o1<vido o ThcsOlii'O e o em
p•·cqodo accusado. 

s'i bem q uo esta di~ posição tenho sido rc
rogada poJo at•t. 2', n. J I, da lei n. 428, do 
JO ilo dezembro do 1806, deduz·se, todavi:l, 
do cspit•ito do art. 3' da Ioi n. 1!7, do 1892, 
(quo regula a concossiio do aposentadorias 
aos funccionarios publicas) que, satisfeita a. 
condição do tempo minimo do serviço para 
concessão do aJJOsontudoriil. apparoco a os
poctutiva de um direito, convm•tido posto
riurmonto cm direito adijuirido pela supor
vonioncia do outra condição, Igualmente 
noco•~arin, o, pam bom dizer, comJllomentar 
-a invalidez provada. 

Jlsta considoraç1lo súbo de valor oro rolaçio 
aos empregados-de ontt•ancias ou concurso 
cuja ~dmlosão ao quadro~ uma. conquista do 
merecimento pela aptidão provada o julgada 
na fót•ma da lo i. 

No estado actual da iogislação, não dovo, 
portanto, sot• discricionario o podor do dos· 
pojar do cargJ ossos moamos funccionarios, e 

O !!!Ir. ~' Seoa•etna•lo lê os so· muito monos do concedor·lhos a aposontttdo-
guintes ri<L ex·olficio, quo, som a pt•ova JH'tlvfa da 

·.RoprosontaçftO om que os at•madores o tri
pulantes das ombar•caçõcs da mat•inhiL mor· 
canto braziloira pedem a·l'e,jaição da pro· 
posição da Camara dos Deputados n. lO, 
deste anho, sobro a cab tagom nacional, 
cuj"' approl'ação não só atira á misorb os 
tt•lpulantos dos navios morc:tntos, como 
attonta contt•a os dh•oitos dos at•madoros 
braziloit•os. - Junto-se á alludida proposi· 
çüo. 

t•Atu:cl-!nEs 

N, 200- !003 

iDI"nlidoz, oxigid:t pelo art.. 75 da Con~titni· 
çiio, como o declaram o~ ari.R. I" o ."!" da ini 
n. 117, do •l <lO no,·mnlot•o do 1802, tl nclu 
suustanclalmonl.o lllognl, rJno, annullado pelo 
mesmo poder rostn.boloco o estado anterior. 

O tu·t. 57, ~ ~".do doct•oto n. 736, do ~u do A proposição n. 70, dos to ttnno, dtt Camara. 
novembro do 18~0, subol'lliaou o dll'oi\o do ~~~ 
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pagai' n Augusto ,Juuquim do C:u'\'O.Iho, ox
chofo do sccçõo rl11 Allllndug1ulo I 'ará, a IJlmn
tia do 7:015$80~. impo!'tunci:l 'q11o il.Jixon do 
t•ocobot• durante o tmnpo om 1!110 ostm·o illo
g~tlmonto aposonl.ado. 

Com otroito ; cm arJnollo o Clll'~u do al· 
lndido flmccionario, onde pr!l'cuhia G:OOU$000 
annuaos, quando, por• doct·oto do 7 do no
vombt·o do 180•1, lot aposcut.ado, deixando u 
~ou cxct•cicio lL 27 do mesmo muz. 

Cn!'vallto, ox-chot'o do secção da Al14nucga 
do Pn.I'iL, n (jlllllltia. !lo i:!JI5SS02, im}Wl'tcmcilt 
que deixou do l'OCOUC!' tlill'<tDLO O tompo Ont 
quo JHtOI'O illugalmonto apusontarlo, ab!'indo 
p:LL'~t isso o nocos:ml'iu cJ•ediGu. 

Art. :z.u Ficam rovo;.ti.l.das as dis}JOiJiçõo~ 
L'lll COil tt'III'ÍO, 

Essa aposentadoria tlcou. porém, Hom of
folto poJo docroto de 2 do sntcmllro do 188G, 
publicado no Ditll'io Of(icilll n. 2•10, do 4 do 
dito mez, quo docl:..U':L nomo:.ulo chnt't~ do 
secção da All'aodoga. do "lacuhú '" chofo do 
secção n.posontado rltl Allilndog:1 do JMado do 
Po.r;t Au;.ru8tO .lo:LquiJil tlu Gnrvallw, fi!Jwldo 
smu t~JJHiu u dr!t'l'elo fJHIJ o 11/IUSrJn/ou J/f/IJ!Idfr: 
/tJijllj',)) 

'c~umu HlJ ni, /ic;uu lllllla. ~omollmn~L\ apo· 
·"llll'tallol'ia. o u SL', Ot~rr;Llho pa~.'iHII a ::;oJ' 
·l,;unbom clwtC Uo :;ec~!ão, isto 11, iL cxurcOl' o 
eargo que :Lntcs tinlm, nflo umi~ lliL At .. 
J\mdcga d,, Pará, mas sim n~t. do Macahú, 
oom os voncimontos do 5:Ull B'JOIJ, oquiva· 
Jondo isto a uma vordarloira t.ransfot•oncia o 
:porJbitamont.o lcgttl. 

Tendo, pór6ní, no intot•vnllo d11 clfoctivi
dndo los dons cargos porcobillo as vantagens 
do uma a.po;ontadoria illcgal, nulln. por 
oll'oito do citado dect•oto, IIS<i;to-lho o di
t•oito ;t restituição, no mosmo intot•vullo, tlil 
dil!'orc!lÇtl outl'O aquollas Vtlntagons e as tio 
sou pt•imiLivo cargo,rustahe!ncido pot• ollcil.o 
da aunullação d11 su11 apusontaduril1. 

Assim, pois, c n Commissão do l•'inltnr;as do 
parocm• qno soJa u)lpromda a rclurida pt'•l· 
posiç[o. 

Si o Senado a"sim resolver, os creditas 
autorizados nosto anno passari10 a sor : 

38 Extraorrli·· 
nal•ios ... , . 

J5Snpplo
lnunt.iU'Cs .. 

4 Espcchos. 

ÜUI'O 

8:·!00$000 

•I. 830: 633~•1GO •15: 000$000 
2001 ooo6ouu 1 . 200: ooo.sooo _______ ... _____ _ 

ta.•t33:81880I~ l.~GS:•lOO.~ooo ' . 
:;llla diW Uutumi,.~üos, O du uu tnllt•u rio I !103. 

-Fclicicmu Pvnna, PI'CSidou tu.-·..il~al'V .lia· 
clwdo, rol:1tur.- JJ,ncrlicto Ld/,,- J11sto 
U!tarmont .-.'\,'iyi.,·mrmdo GrmÇIIl-tltJs, 

:PR.Oi'OSIÇÃO UA CA~tAnA. JIOl:l lll;t'IJ'l'All0S1 N. 70, 
JJN !903, A QUID SE 1\El'/:tu: O l'A!J!Wgll 
surn.~.. 

Ct111111.m tios Doputtltlns,30 de Julho de W03. 
-F. du !1ttula O. t:uimaJ't11'H, Prosldento.
J11wwol de Alrn~t~m· r;uinumre.~, Jo Socrotn.do. 
-'l'homaz Pompeu l'into ,lccioly, 2Q Socro· 
tario. 

N. ~07- JU02 

A' CulUJUÜJ~ã.o tle CuU:JLiLui•,:llu, !JutlUJ'Uo'.l 1: 
Dipluumd;~ IIJi JH'e~oul,o tJ l'c~t!liUl'Üuoutu du 
Sulli11.l.Ot' .lo:-ltj 1\te.s ,[o CtLI'Yalhu, t'UJH'u:H.\11· 
lautl! 1lo l·:staJlo ilu l'Mil, em IJUU JludMII, 
IJUtl, )HJI'Sistillllu o.~ r nu tiros f!llO u lnval'am a 
)ll!llit•lieonp p~t% J•otira/'oSO do Bt·azil rln
l'anto n so.s~üo lo~ishLtivn tloHto u.nno, vem 
porlil-a tllnda polo tempo da Pt'I.H'OIJ'·IÇ[o, 
pelo <tuo a Commissõo ,; dn pttrccot•: 

Quo so conceda 11 licença pal'IL continuar 
ausonto do p:üz dut'.IDto 11 uctual ses.;ãn lo
glslatlm. 

Sult1 das Commissúus, 10 rle outubl'o do 
1003,- .l. Rio.~.- 11. A:aredo.- F, Oltaves. 

N. 20~ - l!J03 

A' Commissiio do Constituição, PodoJ•os a 
Jliplomaeii.l. JOi pro:~onto rL cummunicação 
ftlita ao Somtdo polo Souadot• ,Jostí llot•nat•do 
de Medeiros, roprllsontanto do Estttdo do llio 
Gt•ando 1lo Norte, do quo pol'sistom os mos
mos motivos do molnstia quo o impodit•11m 
do comptu·owt• 1ls sossõos o wr isso nõo po
Jorá c~tal' nas d;~ act1ml }H'orogação, pdo 
qno podo licença, A Commissiio ri do pru·occJ• 
qno se IIODCulla 11 Jiconça pedid11. 

Sala 1llls Commissüo.~. lO do ou tu hru 1!0 
IOO:L -A. Rio!!, -A. ,1:arcrln.-F. G/wtlr'~, 

' 

N. ~OD - l!IO:: 

Uedac~·áo flili!l du ]JI'C{it:~fu do Stuwdo u, :.:7, de 
JOOS, .w!Jstilufiva da Jll'ulmsiçao d" UtllliW'rl 
dos Dopulttdo.~ .,,, 1, dtJ 1003, fJIIIJ elvo,, a 
2$ rlilwiu.~ n penlltTu d .'toldo que 7u.wceba o 
tu cadete rc(m'iltmlo, com lwm•as riu aJ(rJI'tJS 
do excJ•cito, Oro:;imlw Om•los Co1'1'8tt du 
LCJMS 

O Congt•osso Nacional duerob : 
O Cougtc:s~o ~;.u:iOIIU.ll'C~ulvu: AI'Ligu unicv. l~ic1.L eluV<hl.L a :!,) dirtl'iv.s a 
At•t. 1.• Fica o Pt•ositluntn d~ Ropnbllc11 ponsilo do 40U t•tli~dlttrios quo pot·uobo o i" 

nuto!'ir.ado a pagiU' 11 ,\JI:?Usto Joaquim do. Citrlotu t•o!'ormuilu 1 com hont•us do alloros do 

I 

i 
' ' 
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exorcit.o, CIJ•ozimiJo L'al'lns f'ot'l'êa. do Lmno.'!; 
povogatlns as di:·qw~i~.'iícH em conlit·n.!'io. 

Suln elas L:u,nml.<sõos, I O de ou &u L1·o do JOO:J. 
-n11stavo Wduwd.- Gama c .lfel!o,- Me
tu/lo. 

Jlict1 ~uLJ'O u. mo~n p:cr11 sol' clis•'llti<l:i. 1111. 
SI)S:;ii.o seguinte, Uopuis do Jlllhlicado no /Jial'io 
do Congrc.~so, 

O í!lt•. D. elo l\lendonr:u §o lU' I· 
ui• o-Sr. Pl'Osid on to, não l.en!ID por costrnno 
omprohcnuol' uum nagom )lltl'lL int•Jl'l'om· 
pcl·lL cm moio, aiml:t mesmo que ~o nw dlgn. 
htt.Vot' lug:u·es dítllcc . .s tL utrHros.':lJt', e assirn 
i,:llUUOrU llfLU 1j IIIIJII habito IJIU[li'Ui!UIItlOI' il 
I.'SI,mlo r.Jn UIJl:l, !JIII.l . .;tfi'rl i:!Oill r~!llllplnl,al·í~. 

J\n r•ottiUCiH', ::iL!,iiHJIO Jtt!I'HliWdu i.t•ar.ot' u.-: 
III C IIS agraJceimunto:-: i.L dii'C'!!r;ãu tlo j.Jl'Hítl 
11mLutioo dustlt C:tpit<d .I Gaz,la diJ Noti
cias, pela lürm:t por quo hojo rusponuou li~ 
cen;uras fiJir.as pu r• mim dos ta tr•lbuna. 

E~tou, Sr·. Prcsiúonte, compliJLamouto su.· 
l.illfoito o su mo caiJO pedir dosculpa tL ro
tlaur,ão rlusso joi'lltll, si por• acasu mo excedi 
uns apl'oeiaçües quo tlz a rospotto da sun. 
noticht de hontom. · 

Drrda esta oX)Ilicar,iio, 81•. Prcsidonto, ou
l.i'aroi na materht quo mo traz 11 o.<ta tJ•i· 
hunu., pl'ioclpianuo por rlizr.r ao Senado qno 
só a occupo hojll pJr•quo nenhum out!'o· So· 
ua<lol' so insurovou. Assim Nondo, ontcntli 
r[IIO Ol'a de IUOU rlOVOI' CO!'r'Ol' Jll'O.~Sill'oJSO a 
duliJnt!or o aelo do Govol'llO, haixn.tlo l10nttllll, 
o quo mm•ocou no ,iornt~l tlcstl~ Capit!L! 
A .Noticia graves COilSIIl'tLS, 

A .Yolicia rio hon tom, em Slllt ;oc~[o <0 uasu 
dos CO!'J'otor•e;», depois do so I'Oforil' nu 
modo )lO!' fJUO foi l'csolvlrlo o caso poJo Po
do!' gxocuLrvo, tlocJ;n•ou; <A ptlnl'l'a do 
Sr. Bornardo do Monuonç~t veiu tmzr.: ;\ 
questão, na opini[o dos cot•J·otorcs, a. JIHl,i::l 
Jll'Oflllltill OU.iCill'ÍtltLdO.• 

ftospondo!'ci comu Ciooro : tJuid iwltJ ! 
~r. Prosiuentu, num u mon l!iseu:•so llcou 

complottlmentr~ tOl·min~tlo n~ so.<s[o tlunntu· 
ilontl'lll, uemuwsn1o qno tlvo:Jsu lloado }lO· 
clm·itL a~p·~ular aos COl'l'otorc.i dt~ pt·:u;u !lo 
Rio tio .Jnaoiro, · 

A opinliio JlOI' mim sustont;ula nnst11 I, ·i· 
hum1 ~ lntoii'Ilmontl! contrmla 1L quo o.;sa 
cln.~so dofoarle. 

n. G5G, dn O dojnntdt•o tlu J,'-:!10; o !Wlll pt'!'· 
ei:-~o domonsl;t'tLl·o pnl'quc, cli.~pondo CJ:-i:-ia. loi 
OXiLI~tamento o coutl':ll'iu do quo pt•occi ti'tíl ;t 
pl'inwira, !'evogon·:~ po,· completo. 

E' hum s:tiJiuo o :cphol·i;mu <lo direi&o -
I Jo.~t cl'iu1'1Js l'e Dogant t!ll t:l'iol'e.'i. 

Que dUViliU. h a i li! rjll(}-U. lei UO Q do ,ÍlLIIOÍI'O 
Li vosso revo~adu JIOl' completo 11lui do :11 du 
rlozomlJJ•o ~ Nr.nlnun;L, ~r. Prosi!lcn~o; o, fli o 
dmnonsLJ'Oi, foi uponas píLl'<L c~cln.t·oem• :L 
q HO.iLã.u, mas o.~s;L Jomonstt·:~cã.o O I' a. i n tOi!'iL· 
monto llosnccos.~:Ll'Íí~, ocioila, pJrque, pa.rtL ro· 
sol r Jl' o CitSu, lmstít ~~jm mtc compm'al' <L~ 
JtLtit::l díL::i ÜlliLS leis. 

Ni111 rjUOl'ü, SJ'. Pl't!3Íllunto, iu:·Ji.Jtit• JlLJ~I.il. 
quc!lL:i.n, pot'ljlll\ 1J:1tuu eortu liiJ.IJIW o.~ cor'J'll· 
IUI'I;S di~ pt•ar;:L dr r 1:.iu rto .Ja.nnir·o, lunJu 11 
JIWU tliSCIU-;o;o, JlliiJiicado 00 /Ji1.H'irJ 1/o ('UII· 

!fl'Us;;o du liujo, vul'ilo I!IIU não lwu \'U de n dn !ta 
jmt·to a o~scut'i .. hdo qno allu;.ram pm· al~i. 
Ao contmrw, os momltrn.s dn.s~a. classe hau 
llc;u· pm·l'oit:ununt.o convoncitlo; rio qno, r]i;. 
cntil!lln como di;outi o cllso,l'ni iur.oil•amonto 
Jmpn.rr.ial o de.i !L cn.da 11111 u que era seu. 
Colwu•oi o pr•ucetlnnonLo clu.> cor·r•ctoros, jtOI'· 
quo niio tinham raz~o; appl:twli o Pl'OCOlli
monto elo Govurno,pur•que, n,, qu dhlaúo, que 
tenho p'Jo mor1 m;,ntluto, do fi;cul ú11 hoa 
oxocnção úns lois, vi que o sen decreto rlc 
hontum vinha u;clat•<cm• "ab:drnoni.o 11 lei 
11 • 5ü',i,clo O do j;tnoil·o do !SilO, o oncaminhar• 
rio motlo cm·recw as OJJOraçaes mtJt'cantis, 
!',dl.lls, qncr· om Lols:t, fJIICI' fum da uols:.. 

Como jt\ ili;;o, Sr·. PJ•oshlonto, n[o insis· 
tir·oi neSLo ponto. O 111011 intnnto il, pl'inci· 
p11l11Jon t11, trata,• lia prrblicaç•,o, l'oltil }lelo 
JOr'lllll .l Noticia om su:1 odiç;io <lo lwntenr. 
Diz este jorn d : 

«0 JJ'w·io 0/ficiu/ pnulicon hnjo o decroto 
l'OlaGh'o tls opot•n.çUo:J tio bo!Stt.. Pn.t•ócü, rl:t 
sua lnitnra., flUO o f.iov.H•no t•osulvou llliLiltOI' 
intugNdmonr.'} a intel'pt·otn.~ão r1uo provocou 
llS l'ecialllll~!iiO.~ lius CIJJ't'OLOt'O."· Dos tol'mus 
dHSSO d~CI'OtO I'OSitittL fJIIB, OXCOpÇfL·J J'tJÍt:l. da.':! 
c:~rnbiaos do l'rilor snpel'iol' a .~ 100, po:lem 
sol' l'olta; fóJ'lt da IJolsa to.Jns as ontr·as opo· 
1•açõa~, dil•our.arnenCo ontt•o compt•iulm• o vcn· 
dot!OI'," • 

Qnum o~tworou osto arti.:.:ou.Sl'. Pt•u.3itlonl,o, 
nindrt di i'. JmrvctJ. :-.,rão o~l/t. :;;ttisrcH;, aind:L 
tnm 1lt11·iJr~s. 

Cmlt.lnt\:L o mosmo jot•nal: 
<M:tntla, oni.l'Otllnto, Iom!' aquoJJa; tran;· 

Pnl'U. mim, Sr•, PJ•osirlonl.o, tunl10 qno liO\'i•o; <LO "onhecimont.o u;L Canuu·a Syn· 
J'l'izoi poJ•t'oitttmonto IL quost1lo poi•anto o So- dic d, dispnsi\•rTu que r1!J a!J{}j'ft sri era ap,,fi
na,lo o cloixoi complut:Lmouto ro:-:olrido o cavl'l ,, 1 cd.W da.~ r'tl111ldae.~ ti:.• ~~wnil'as infi: .. 
Cltsu, l'azonllu nol.nt• ao Sonado quo it lrli a 1'in1'r'.~ :t 1~· 100. ~Ias u.~lftwecu·sll do nst:Ll,::
qno !:lO apog:~m os COI'l'otot•üs,a do ui•çamon~.o lL•!.Wl' o lll'llco.~su pelo qu:d tlrn·o sot• ,(ado 
da. rocoit1L .votadtl, om . I 80~, l,'ui compl9t'L·1 n~s'J cuu!WI~Ill.lCil Lo, . .:,j JH~!o.s in.h~r,·.t~udo.~, si 
monto l'crogad;t poJa Jot e,~pcctaJ po-;toJ'IUt', !lUI' (jHI · · . .;tra a l1·cu1 •· · 
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sob1•ctudo, <lo docl:u•:u: si os~"' emioe~l'ia cilo"assom no conilocimonto ,Ju, CI!,Jllltr:t 
l 't l I d "lliltlade ''" ,,.,,,, '''''"''' » s \'ll",ncal as OJl:'li'UÇÜCS ll1Ul'Cüll L is J'üi tas mriL r.o11s 1 uc e cmcn o a". . ," , • 

Peço llconç:L para lei' o arl1go al<' !LU flm d;, liolm, diroctamcnto mnre com]ll'ador·o 
t 1 ,·entlcdur, som a modiaçfw Uo C•JI'ruto!' i 

pal'a. cummcn a ""
0

: ist·.J t!, quo e~sn flocliLI'<LÇJo dera ser fllr.tn 
«Como so t1•ata do intci'O,srs importantis: polos intcl'cs.,:ulus un jhJI' nrtuollos quo ln· 

simos, pois que nem os fnn<l·~s J>nllllc~" zr.m li'nn>l'ol·onoiu dos t,itulos vclt.,ido.< JI:Ll'· 
fornm cxcluitlos pelo doc!'Cf.O, flito c~uiltar,HL ticuln.rmante, fú:;~ üo b:.>h:.~ . 
muito esperar mais nlg-um:~s ho.·u:-~ pam ÜL· Fui t~stn a IH'imoim cunsul'a ; :~ sogun.itL 
zel·o publicar oscoim:ulo de quaos•IUUI' du- ú a SO!(Uintc: <1t10 o Govm·no se csqu~ceu 
vidas. Quanto :i Bolsa, recehc clüt com esse aindtL, uo mosmo deCl·ot.o, de declarai' SI as 
tlecroto um golpe mortnl ou,n.~to>, ~ golpe de opor:t(•ues q no potlom sol' Iili L:ts fóm do 
miso1•icordia, purquo morta J11· ost:t ella lm J~.1 Is:t, srm intot·ronçno dos coneto1•cs d_o 
muito tompo. fnndo.!, deixando do ser !o1'aflas :L conl/Of!_l· 

Como, porém, tudo tom .mm compon· mont.J d:t Camnr:t Syndical, são ou uao 
m.çTI.o nosto mundo, u.~ c~tmhm~s contwuam v:llh\:~~. 
a tct• n. intm•ven~·íio o~rJgatDI'H~ tios eat•J•u~ Yuu ocCUjJil.l'·ll1C, ~l'. Pl'o ... ülonte, pal'li· 
tores. Os nossos o~lcta,~s. puLJwos ;ial'ao· cul11rmen\" do cad:t Hill dos pontos de que 
I'ÍI'ào essas t/'ausacço~s 1o~tns com o oxtu· tratuu il .\'olícia om su11 euição do hontom. 
l.iur pOI'<JIW no oxtUI'I•ll' nao "" Ul'lll''" eom Niiu pt•cciso ab.;o!utamontc OmJli'Ogal' 
ner~bclos. No pnnto tlu vist:1. d~~~as l'uJ'ma· gt·:~nuo esl'urt;o para l'CSJJondOl' ao jol'nu.l vcs
lid~dos as apolices t!IL nossa diVIda valem portiuo, quer a respeito <la pt•!mcira accusa 
menos.' tcom menor impoJ•ta.ncia commot•- ~ão r1uo r,z ao dec1•eto, quer quanto á so-
cial do quo as lekas do cmnbw. ~ d!lot• <p>e guoda. _ 
niLo ha um patl'iot~ L:Lstauto . intolligcnto Est~ oscripto com toJaq as lott1•as, n11.o só 
para propôr, no Congross? Nacwual, a elo· na lei do 18\15 como no sou regulamento do 
v•wno do uma estatua á L11Jra Stcl'l1na» ! 1897. 0 ainda na Jci n. 5UG, do 9 do janoh•o 

E, senhores, 'por >JUO ni10 JiZ?1' 1,~unbom: do 1809, que tc<ifl< as transacções ou opot•a· 
não haverá na imprcns:L um cl<i:Lfla? has- çõos morc . .ntis foitus fóm do bolsa, dirocta
t:mtopatriota que p~opo!Jha . aos habtta~tes 1nontc cntt·e comp1•ador o vendedor, deverão 
do Rio do .Janeiro-Já nao dn•e1 do lll'azll- 801. !ovadas ao conhcchnonto da Camal'll 
a elevação do uma cstatua ~quolles <JUe ªo· Syndiealjlolos in\orcssados. 
fondom a obi•igatoriedado das transac~ucs g, sr. ProsiJonlu, não provarei melhor 
mercantis 'I ! . rio que !anilo os termos do Jli'Opt•io docroto 

Sim sonlloros cu pt·oflro dofontlrr a 11· baixaJo hon\om, uma voz que n~o dos~jo 
bordado destas tt:ansncçlics a dolendcl' n sua cançnr 0 Sunado lendo os dispositivos idon
obrigo.toriedndo. ticos consignados na loi do 18U5 o t•o.spoctivo 

Mas, sr. PJ•e>idonto, ~omm~ntomos os~a regulamento do 1807, 
publicação, Ual'cr•l duvtJa~ a111da, dcJ10IS o dispositivo a que mo rufi>'o, do docrota 
da publioaç ão do decreto do llovo:no, so- n. •J.9H5, do 3 do outubt•o.do 1003, ou antes, 
l!rc a libordndo do todas as opol'açuus mcr· do .ocrotu publicado hontom no Dim·io 0/fi• 
cantis feitas dircctamentn ontro comprad~l' cial ~o soguinte:, 
o vcuúodor, fól'll ria Jll'<IÇa .. som a nuodwçao « :\t•ti•v unico, São pot•mittida! c licitas 
do corretor du l'!mdos publtcos 1 ! . , todas as" nogociaçlics roteridas no :1rt. 20 d_o 

Não, Sr. Pros1donte, u uo~roto publw,,~o dcm•oto n. 2.475, do !3 do março do 189,, 
Jwntom, oxplicanilo a quostuo cm seus d1- quando realizadas fóra da Loisa o dh•octn
vorsus con.<ídcJ·anda, concluo. nmnton!lo por monto ontro o compt•ador o o vendedor, 
cnmploto-J!Ol' coli>J!Iclo-a lo> do lB?o, apo· oxeopto as quo tivorom pot• objecto lottras 
nas com rcstrlcr;ão quanto :isopcl'aç~os_ mm·· de cambio de valot' superior a IOil ~. c!o
cautis <JUO t1 Hrom por flm a no;:ocm•:ao llo vendo todavia aquollas nc~ociaçües so· 
do lotras 11 0 cambio superior a .~ WO, . Jovarll;s au co,;hocimon1.o·d:L Camara Sym• 

E' um fac o; não ha <JUCm poss;• t!UI'Jdnr t!icalJJOios iutot•cssatlu~.>· 
dollo nom 'quem seja capaz tio pol' orn llu· Como~. Sr. Pf'osidontc, quo ainda so per· 
yida someliHLUto Jlli~l'dudo. guntu no mesmo dlt1 010 <tuo fui publicado 

Sóquum suscif,a duvidas, SI', Pt•osillouto, osto d~ct•ct.u, si taos nrgociaçuos dcvom sm· 
·é a, Noticia. Jovadus no cunhoc/mcnLo <la Oam:u•a Synrh· 

Mas vejamos rJuaes siiu "·' consurar; <JU 0 c:1! polos iutot•ossallos ou pulos cncarroga· 
n iurual vcslllll'\iuo Jaz aJ rlocl·oto J'UlJIIoatlo tios da transl'oroncia do,s Litulos 'I 
hu'utom !lolu Goi'Cl'llo Federal. Jl' po1•quo, Ôl', l'rcsidonto, outro nós oo 

Silo estas : tum o hn ut to do oscl'OVUI' som h a VOl' lido, 
Il;~ o!lc ([UO 0 G~vot•no se ~>fJiwccu uo · ~om 1J~'1fll' l'C~.?c!ldo, sam q~c~ct• m~dlt~' 

0 O$t,\1Jolecol' 0 lil'oéel~~ noco>S,\l'lo l''ll''' (jliO l,,~bt•o . a mMct 111 de que so p1 ct.ude ll ata~, 

I 
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------·~----------------------------------
Croio, S1•. Presidonto, qne tenho respon

dido 11 este ponto dJ mndo caual, surn pl'O· 
ctsn.r uccrilSLJO!Ha.t• nenhum a~gltmon~o a 
J•ospoit.o, visl.o como, pelo qno o Senado 
ar.n.b!l. d1) ou v h-, J'O.~panrli ao jot•nal \'fl:qmP· 
tíno com ClS pt•ntwio~ t.ot·mos 1iu lh'ct•r.l;u. 

A C0/1/HIIIri·.caçtro devo so,· {eiltt w/o.~ if,/CI'• 
Nsado.<; o qn:. quer dizct· quo o Jocl'c!o o.,. 
cluc a. communicação P.J•' par!.n rios oncru·I'P.· 
gados d:1 tl'anslh,•oncia rlrJ.i W.nlos pitblieo~. 

Pn.ssn.t'lJÍ n.gOI'a, SI', PN~Sidnnt.r., :L tJ•;d,;tr 
elo segundo p:ml;o, qnn V•;ll lc11' elo novo n.llm 
elo poder unaly1.al·o. 

c< g c.iqucceu·so o G JYtl!'no. :~obt·otutlo, 1lo 
d~clarar si esta. cxig~uci 1» 1 ist> ó, tL uxl~cn
cm da commuaic11çao, «consUuo clucnonl.o 
do vali.tude da tran<aoçi\o,» 

lnfolizmontc, Si'. Presi-lonto, nús vii'Ccnfll 
ow um 1•egímon om que so (lllOl' d:u• ao Lio· 
vcrno a li>rça do cm um rognla.m~n&u am· 
pli1Ll' ou t'tJStt'ingh· a lei. 

0 SR. Gmrc~s 08 CASTr.O-ii'ão ô pi'CCiso, 
porque o Governo v:ta chamando a si essa 
attribuição. J•: lc:cja. viskl. o rõgistro ~J ti· 
tuJas. . 

0 Sa. B. DI~ MENPONÇ,\ SODJ\I:>;no-:-1[0 hrt 
clnvicla. Altlm do Guvo1·no chamar a si uttri· 
buiçõos puJ•acnonto logislati v:WJ •• , 

0 SR. ÜO)rBS DE CASTRo-Apoi~do. 

O Sa. B, D8 MJ~NDo~çA SonRr~uo- ... le
gislando a SJU boi pl'•IZOl' nos pl'OPI'ios l'o•u
Jameutos, lm ainda qnom o ccnsui•o pnl'cplú, 
b"ixando o dccJ•ui-J ccn questão, n."io logiolrJil 
sobro a va.lídaclo ou nu !lidado de ti&ulo~! 

Soohores, n. t•é:3po.~t:L a os;a. co:Jsurd ~~ 
p~romptoria. Nem a loi elo 18ll5,., 

0 Sn. Gom:s DI~ C.\STRO-Apoiacio. 
O S11. H. <•1·: Me·:~ no.~·:'•\ SniCCliNICO- . , . 

nem a loi do, IK9d, taxa.m elo nullithtdc as 
tt.•ans1cções ou opm'.LçGm~ morcant.H foit.a.-1 
tllreetn.m~nf.o un1.Nl as JHrt.cs, l'út\1. rln. ho/s ~. 
som a modiaçiln elo COI'I'tilm, pop não to,•om 
siúrJ lo valia; :to conJIJulcnonto tia C:t'fllll'IL 
Syncllcnl. 

g V.~~~ .. S1•. Prosi.lcnto, qu~t· sau:n• por 
quo o logislacioc• n''" t:txon de nnlla s1me· 
lhttntc tru.nsacçflo '/ PrJI' uma l'll'á\o muit'' 
sim pios: porqlco cssn oxigonci~ dtt lo i tom 
POI' fim só monto ampliM• tL ost1ltisLica, ser· 
vil· do baso ao mo1·imenlo cambial da P''""'L 
clrJ Rio do .laneii'O. • 

IMtL visto, Sr. PJ•csiclonto, quo cu l:tno, 
pctrtlcnlnt·monto, um vit•tndo de;s,t lei, ucnn 
ovornç1\o mol'tlilntll, fól'a d:t bois"; posso 
ltWiLI' ou doixn.r• do loV'al' :w eonl\oclmunto 
ela CitlTI!ll'iL ~ynclic:d IL opOI'<LQiio <JIIO honvec• 
t~lto, som quo P>l' is;o olln s,tict coosldol'nclct 
nulla, PDI'qno istu não cllspõJ nom tt 1~1 tio 
IR!l5 nom n. do IROH, 

E' i'ltcl.o, Sr. Pl'osiciento. 
Antos do entmr n~ nnalysc dos to ponto, 

devo clizct' que l11drJs nó.; s:tbomos quo a lei 
hyprJI,!IOcnl'i:l oxig.J quo fjtmlqnm• tr.1nsfo· 
I'OIWia clr hm~ icnmiJvni~ soja sojolt~ n I'O· 
gist!'ll, 

~l:ls n, tr:lllsfor.Jnci.t cJ..t hocH immoroi' que 
tloi:w.r de sor• r·o~is~r:~UrL ê nulla, '{Não, rt11so
lnt.:.cnonto. fi c·cgis\I'O tom pot• fim sómonto 
r.or•ua!·a valid:t om rol:u;ão 11. tet•coirn. 

r.mhn:·n. nii.o a ra~;~m rr.gistt'il.l', o~ cont~ra.~ 
eLo.~ o:d:-:t,(~Jll cn~r:o :Ls pn.t•t.1s conn-.tctn.nt.o.'l. 

u reglstrn tocn pn• llm tol'Oll' :ts lrnns· 
acções valill;ts contt•:t tot'CJiros. E' um argu· 
mcnt,o put• :Lnalogia o que ;1,prosonto. 

Nrto Jt;tvin, pJi:l, nc<ms~iUatlo a.lgumu de 
quo o G.)vet'IIO, cm sou docroto, dis<os;o quo 
ILtJUOII~s opo:·n.r;õc; IQOI'cantis, foitns diro· 
ctiLCil.lntc ont.c•o tiS p~l'to;, fór~ ela Bolsa, sem 
meclict·;ão elos cot'I'Ot.orcs do fundos pulllícos, 
tlcll.l'i:tm nullll.s ou n.nnullavois. 

Si\o conn1 tli!foc·entcs. 
Si o G ,v,H·no til·o;~o levado ate\ ahi n sua 

attl'illuiçiio cio ro;:nl"r a loi, não toriu feito 
mais do qno o tJ.UO Ucll.ba tio dizor o nobt•o 
SonaJ.;r pelo Mttl'll.llhlio, onr.rat• pelas 11ttri· 
buiçiic> do Poder Logisl ·.t.ivo, U51tlpando-as, 
crJmo tom ac;nto~ido mais ele uma 1'01.. 

Jl por que não cntl•ar na domonsll'tiÇiio 
tloss:; tllosc <tllo cs>on sustcntlLndo, lontlo di· 
vor~os rlispositivos que oxistom sobt•o a. mil.· 
tm•ia ? 

St•. Presidente, rccoirJ cnnçal' a attenção 
c!J Son.ldo (Hao apoiados), mas não tenho 
t•omodio siniio !OI' os disprJsitivos das leis 
e~istonto.l sob1•e a 111atoritt: 

,, ;\ clispJsiçiio do ~ I" niio comprehontlo as 
no:;c<Jiaçõcs roalizacias J'UI'II do Bolsa, o tliro· 
c;alllJnto ontro rJ compM·lo1· o o v .ndolor, 
a~ qtme.;.;, to1hLVia, doverão sm• commnni
catl:ts '' C<Lflliii'IL Syndicul.» (f.ni n. 35•1, do 1<: 
tln tlm~embt·o dn ll'\i)5, ~ 2o). 

Suppooh:tcnos, Sr. l'c•cJsidonto, quo houvo 
I'Jn.lmontr. omis~ão cl:t p:u•tcl elo ClJVOrno, 
cloixctnclo dr.,"" clocroto puhlicaclu no lJim•io 
()(ficia/ elo hontom, doda!'a!• quo so consiclo· 
J•:•ra;•iam nulias do pleno cih•oito, ou annul· 
!iLVois, como molhor ontontlos.:B u:~ ocl)a:Jião, 
todas as tJ•:tnsaoç•ões Olf upoc·uçuos morcauti.< 
l'uitas diraot:tnwnto ent1•o comlll'nclot• o von· 
cloclor, , fUl'<L ela liJISa, som :t mct!iaçiTo dos 
COI'l'otot•cs elo l'ucHios pu blicos. 

Donws elo hal'ato qccu houvo.>sc ussa 
omis~~o. 

\'rJj:tnws si cs.;os (i(uios ficarão nullos pot• 
osto motil'o. 

Sonho1•os, qcc~ tl nulliuado 1 Nullidados siirJ 
vicies qno l'oscc!ll~tn ela lnl'c•ncçüo das leis. 

As nuiiLl:túos, como diz Plmouttt Duono, 
são: 

•A< nullltlutles siio lugtW,<, qccan,lo a iol as 
lll'Oil111lChL toxtun.lmonto; .~u&stancitws, qnnn· 

1. 



' 

". 

I . 
I , ,, : 

'.~. : 
,'+. 

' ·~ 

t·, 

. ' 
I. 
'li . 
·' 
\ ' ' ~ 

-• \' 
·I, I 

'I· .)i 

' li 

'I 

.I . 

D78 ilNN AES DO ~EN.-\Iln 

1\n, :cpcz~r dn. loi n.s niio fulminai', ntac:tm a lliznm e.,Rn~ m•tigns: 
substancia tio acto o so dmluzmn JlOl' umn. «Art. 082. A nullit!a<IO <los contt•actos sú 
nocessidu.Uú das cousas o cOmo oll'oito natu.. d d 
ral dollu.:~; o ac:cida~t/lle,~, quando não ntucam })Ó 0 :10t' pronuncia i\~ 
a subst:cnci:t ou condi,:õos essonl'ines ~o acto ~ 1.' Quando~ lo i cxpl'oss:tmonl.o a ilo-
111as ~(lll\0111io algtllJlnS tio ).lll:t.'i l't~l'Jlla:{ ncni- cl:tt•a. (Arts, 120, 28fl, .108, 1\jtl. n f\77 du Co· 
don ta os. >• dig"O Comm01'f'ifll.) 

E ainda. ace1•oscont:t Pnttl:t H:t 11 1,isLn: ~ 2,o 1\lrtan,Jo fot• prnLnt•i,Ja nlg1tma. floln· 
mnl1larlo substarwi:tl pllt'a. a oxlstcncin rio con-

,, As n«llioladcs ·'""'t"nci11cs (tambnm clm· tl'acto o fim rl:t loi. (Al'ts. 21J5, 302 c 4011 do 
nmdrH:l a!Jso!11tus) sfio insuJl.PI'h'uis, otc. As Codigo Cumrnorcli~l.) 
""ti•l<m/11o.<, pori•Jn (o1r reln/irlls), podom ~O!' Al't. IJS~l. As nnllidados ou s~o do pleno 
sup]1<'i<l!JS, otiJ.» direito, 011 dcpondonto~ do rcsei~ão. 

Om, di~~nl-1110 os Sr•.i Sr.nadoi'OS: 1; ua m- Art. OM. São nullitllldos de pleno tliroito: 
sonciu, tia s11 M~tnci:t duss:ts opet•ar;õos mo r·- § 1." ,\~nullus que a lei furmalmonto pr•o· 
cantis, rtno so,iJtlll levarhti ao conhoelmnntu nu nela om l'azi\o da ruuniliJstrL P<'ctorlçiio 
rl1t Cllmllt'" Srnrlical! Não; al>solntt<mcul;c, <lo solomnidarlcs, visil·ol pulo mosmo inst1•11· 

i\ :tiwla me.lnlu q«o fo;so, o ~110 podo:·iu montu ou pot• pr•ova littor·~l. (Arls. 120, 
~!WCC!!ICI' 't E' (jliO dtt.l'h eili!Sü.'i íL nu! lidado:- §~I, 2°,3° o ~0 ; Oi7, ~§ 111, ~o, 4°, (i•l, 7° osn; 
inl.oir•n.monlol san:tl'llis, que rui o li'JI,J•inm 0 (i5G, 827 o 8~8 do Cor!.) 
IJlOiliJ!' I.J'aJJ.'{tOI'no iL quo111 lizr.sso ns tl'finsac~ § 2.~~ A~uclln.s que, posto uiT.o OXJH'O::!Sn.K 
r;iies. na lo!, so sul:ontontlem por• sor :1 solomnidittlc 

sr·. Prc,idonto, n Sonado snuu per•tHt.a- quo :;o nrntot•,u suos!,ancial Jl11l'I\ n oxis· 
Ulonto rJuc JL lul ,1110 l'c~ul:t, ontro nús. a tencia do conLl':wto o fim d11 lei, como sl o 
nnlli<!Julo l!os eonL ·:1cto;, oporJtr,.i>o; ou no- IOSI.ruutonl.u ,; foi !.O por olllciJtl publico in· 
~o~iil~-íicg mc1•cani.i:-i é u Codigo ccmmoJ•cla!. C0mpotr.nte; som du.t \ c dosignnc:1io do Jo· .~ 

g:u•; mm suh~cl'lpr.~ãa tlus paJ•tr.s IJt.o:;t.omnw 
Snpponlrnmo.<, como ou i11 drzo'OtJ,, '1"'' nilns; 11 ~,, 8cnrlo lido ris pal'tos o tostnmunil:rs 

nlgrunn jJOS~it J.axitl' do null1t n tJ·arlslCJ•onoill t 1 · 1 an o.~ c o n.~:;Ignar o. 
tiO ttt,u}u,ou uui,J•ilS ill1g'OCiU!,'Õ!lS SCJHO)lJanlo~, 
1\Jil;as <lircet:tUIOJr<.o ontr•o Jts pnPt.ns, n:1 p1•11ç11 ArL. 08G. DI\·SiJ n nnllirl11rlo depontlonto 
ou J'úJ'IL da Bolsa, som mo~lia~·fLO do coi'I'ot.ol', 1lo ro.sc!são fJllalltlu no contracto, Yiilitlo mn 

MaK a, !ei (lctual nrtd!t 1Jiz ;t l'O:lpnito; 0 1,0. appiU'CJICiu,lm PI'otcrir.iio dn sulomni(ladL•s in~ 
g\\lltmunto tn.n1bom niin ; a. lei nnvct ign:\l· u•tn.~ocas, t1ws :iiio: 1°, u.q conti•actos quo, so· 
1 nc11 tt~; 0 1lee1•nr,o Uttixallo hontom aindtt gundo o Cudigu, KÚO annullllvuis (arts. OiB 11 

8~H),· -~'. os contJ'JICios "m quo intol'VOll! 11\BI\OS, " 
tltj]o, .~illlnln.çiin, rt'fLII!lfl, ViO!OOC]íL, ül'l'o 

Vf:jamo:l ,.;i u l:o!ligo COlll!Jlnl'eia.J tlir, ;L} .. (at•l,.'l, l:t!J ~ ~Ju; :2.?0 (llli7, ~ ;:o do ('odigtl). 
g11 ma. ~~D\IBi~. 

A r•l;, 09H. H<\ a; llltllid~dos <iuJ>nntlnnt.o•.< Diz tH.·ll! eodi;.ro lltJ ~ull :u·t. 12H: do PtJ~eisão n a~ r·nhLi.iva.:~ tJOI!um .~ot' r•a1.i0-
((Sfio !lHJI(I..; to!!O.'I os t•unt.r•.wto . ..; cnrn I:I'H':.. cndns. . 

t:it.ws: A 1'/Lt.il\ca(,'ilo to t! ülToito l'OlPOíLe!,ivo, 
I', <JIIO forom c:~lobr•nrla.< ontr•o pessoas salvo a convonçüo rias pnt•to.l o o ]lrojnizo 

inluti<ob jttn•n contt•aclal'; tio lercelrcs. 
~'. '1"" rocnhirom sol!l'o roiJjecl,ns Jll'O· Al't. üSD. Sri podem sor• Jll'oJOHncinlins ,, .. , .• 

IJli<i<lo.; pot· loi, "" üH.io'• liSO ou IIm são ritúni- opir:io as nnlllrhulns do plnno <lir·11itn o Pola· 
l'nstamnntn t:ll't\ll~ivn:-: !la. .~~t !llr,,·al n hnns twns. 
''"'tumos : ,, 1'1 .. li!IO. A unlliolarlo do insl;r·unwn to Jtíiu 

:\", !liH"! nitn dm~i~llltl'llm a I\HIIjlf\ mwhL !\H indnz nullüt:ulu do nnn!.l'I\CLO !lllilnllo o mosH\o 
q11n 1\fwiva :L olwi~itl:íw; instJ•umonLo!lão !'t da sub;;;tanciit dn!/o o Ju'ule 

o mo~mo eunLt•atd,r> lJilOViLl' sn po1· onl.t•o 
'1", qun I(H•om I'OI1\'rl1Jcidl1.'1 rlo J'J•aurln, !lt'tln motln /!lgnl (III'!.. Jrí!l) • ..\ J't'lt'lll'iL q11o n Joi 

or1 ~intr11n~:Ti.n !:LL'l;, N·!H); n:dgo !JiLl'iL qu:dqnol' :tct,n P!'O~IITl11H10 não 
!i··, ,-:endo enuft•n!Jido.'l JIOI' nngucianLo quo o~SOl'\rutla o Jll'lliiiWIIidrL si 110 nwsmo nct.o 

vim· :r. litliiJ' dr.ni.J'II do ·JI< dias anlnt·iot'IIS 1i. nau coustll ter• sido ohsol'I'J«ia, uind11 quo po1• 
!lnclamc;ão da !JI!IJiJI'íL (1u•l .• H~iJ,JJ out,t•tJ ucto so pl•ovo. 

O mgu!nuwulo n. 737, tlo 25 llo ll0\'0111· At•t, oo::. A falta do t•ngist.r•o, salvo.~ tJ~ 
i<l'o rill IR!ill, l,nruhom, ·~1'. l't•o.~l.lnnr.o, tl'nl.n o:1sos <J.'Ill'rssos no Coollgo, n:io impo!'ta nul
•l:t matur•ia, o <lo mo< lo cnLnl o I!OillploLo, nm liolado rlulrtstr•umtJnw, maR s<lmonto 1\ sano· 
<lispo.ilçüps rJllll oncont,J•nmo.< nus :tl'l.,, OH~, \'iiu nspncittl q«o o Corl!go osl.ttholnon no.< 
n~:t, liR'I 1 CiHl'i. ôRR. nsn\ nRo, n mais no::. <~'l~n,~ Pm qun u wd~~n. " 

I 
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Jt:liN:I most,t·;~Jll :i. ovhlnncia qno ttiio podom 
soL1 conl'iclor;ulas nu !las tam:1 opm·w:õtN fdLas 
fr'>m d11 Bolsn, dit•octllmontn ontro cornpmdot• 
o voodudur som 11 meditv,:ão do cot't'olllt' do 
i'nu.[O.i publico>, JlO!'<JIIIl oiio nll'or[,.\111 a ~llb· 
f.!l,u.ncin. I! ocas J, 

Ol':t, St•. Pl'o~Itlont.o, pnroco-mo quo, :t 
visl~ doa l.oxtos dns leis !JIIIlrtcnho tio JnJ' rw 
SemtJlo o 1lo t'ommontat•io 'JIIO flz "t•rspcito 
da piiltlicaç'to do joJ'n:ll VCSJlOI'linn do< I t. Cn
l'ltnl A .Volicia, na. :-;na otli(•ào du ltontom, 
não rcst:L :L mouot• dnviflt~ do qno, nom taes 
OJlOI'IH,'Õf!S sü.o mtllns ou nunull;t.ruis, nem 
tnmbom o Govomo da sun. parto so olvidou 
do cumprir o seu tlcrer, baixando um tlccroto 
rlcfllr:lont.n, omi'"o o tluvitlo.<o sobt'o n ma· 
üwin, do modt> n, cPe:tr dnvitlas pnm. ns 
pn>soas quo flzorom opomçücs lüt·n da Uolsn. 

Niir>, S1•. Prr.sidonto, o de~~~·r.to do llontcm 
li, n:L m!nh:1, nplniiw, completo; niJrnngo 
i.utlo, 

Niio 6 mai8 do IJU" o tmn~umpto da lei 
n. 805, do 18DR, ~ m~pnitn da mnt,nt•i:ttlo IJUO 
mo occupn. 

O Govot•no niio ~o c.~qnocou do t!O!IS:t n 1~ 
gum~L; ahJ•angüu tudo o apouns no tlccrot.o 
do hontnm ennsignnn n. rost.l'icrão ct•eadn 
jtOI~ !Oi /l, ÍJÜÜ, tiO 0 tio jnneiJ'O 'de 1800, a 
J'Ospcíln d:Ls npnmçiies ~uo vm•.•nrmn sobro 
compr11 do Jollms do cam!Jío do Quantia su
pm•lor a com I i bt•as. 

R A l'lnlioia, St•, Pl'O~it!onto, v:10 tMi< 
longe, úoíxando pot•cobm• rtuo h:1, dn Jl!Lrto 
rios "orroto1·os, o proposit•J do reco;rorem 
ao Pot!Ol' Judicia,t•io no intuito do annull~t· 
o neto pr:tt,ícn.du pnla Gurcrno, h;to 1\, o fln. 
•'t'OI.o ljllO honl.nm fni pnhlir:ulo 1111 /Jirn·io 
llffk'a/, 

R t.n.ntlj isLo ~~ \'CJ'd:ulo 1111n n:1. me:-1mn. 
SfJCI,'fi:o o ~·a.'IIJ do.-: r~·m·o~·trl/'1!:: do t•oliwlcln 
,iot•nnl soM ostn treélw: 

nonhurnn doss~t~ opot•n(;ün.~ lhi commttnicrttln 
om tompo :i Ca111:1t' •, Syndicnl, 

Tal ti :1 opioi[o dominnnto nn espil'lto dos 
cot·t·ctorr< do qt:o Pccolhomos um dolot•oso 
:-;cnLimontJ JIOI'ant,l~ o acl.u qno, sogundo o 
Hon :-;ontii\ yom lil•i!tl'nii• 1.ot!n um lon!-to 
C:lJ'ot'ÇO lah.JJ'iusnmml!fl f1Jil.1l,>• 

St•. l't'rt.ltlonto, o til lO JIOtior;t mais 1 A lnl 
n. ~en. do O du janeiJ•o de 11100, tlecJ;u•antlo 
livro ·f,mhL o qualrtUI'I' ilpnl'iLÇfio J'cit'.l. l't'lt·n. dtL 
B0l:m, diro.!!amento mm•,, cJrnp:·adot• o ven .. 
derloJJ', <.n <L dcclarn.r;[o da Ca!MJ':L Syndicnl, 
feita ao Comme:·ciu d<> Rio do Jancit•u do qno 
os,as upot'.\çüos tlc<~vam ltt•ohiuidas o só po· 
dot•iam ~Ot' feita.< por intormcdio dos cot•t•o
torcs do f1muo~ pnlliicns 1! 

g• o conft•onto lille vejo l'aZOl'·Su no IL'ocho 
da pnblicnr.%1 :1 tJIIO nlludo. Não h:t quom 
ex'ttc, Sr. 1'!-osident~, cm dizer, Planto da 
lo i n, 560, do iJ tlc jnnoíro do 1.~90, quo im
port·un um:t, doz. vinto, dez mil dcclara~õos 
1la. Camar:t Syndic:d om "ontt•at•io? Ponco 
importa. 

St•, PJ•osidento, eol'l'l! como certo-ú :tCl'O· 
tli/.o-qne muita< t.ransnnçõos, no doctmo do 
18\18 nt6 hoje, fut•am fdtas, niCo só polos llan
CtJS, como pur Ctlm)lnnh:ns c p~rttcnlams, 
tli1·cct:tmontc, j;t .sem n intot'\'euç~J do cor
rotot· do fun.Jod puh'lcos, j~ sem a commu
nicar.iio dcvitiiL .t Camat•a SyndiclLl. Cot•ro 
':omo cct•to isto : mas somelltanto; trnn~~c
çDcs feitas nestas cvnrliçües, sem a intot•
l'ençiío dos col'!'etures puullcos o som commu
nicn.çíio om~·ial :t cn.m:~ms~·n~Ucn.L so1•:iu nnl~ 
ln.>~, pol'gnnto on! N1io, a.h~olutamentr.,pnt'CJIHI 
como aíndn !Jont.em o nntn-hontom mo~trei, 
:tlei do :11 do dnzcmut•o de IRD!i, ~no ncnhon 
com o l'nginwn da. lihorrl:uln do oprm'l.ÇliPS 
mm•cnut,Js ttkn 1111 llols:t, feitas tli1'eCt~mcnto 
on/.1•o compt•ndor o vondeilot•, stí ostoro 
cm vigot• no paiz dm•nnto novo dlns, po:·qno 
oo dia O tio ,inooit•IJ do iROS foi publicnrln no
va loi rcvo~nudll nquclln o t•osl;-\uOioccndo, 
não <t\ a lo i do JSOõ, como tJdns as nntcrio
ro<, ns qunos J!izom ruw t.~os opnt•:tQlícs )lJ
dom sot• Jbí tn.< f,'tt'<L tia. Bolsa, dlt•oct,:tJnrlntn 
mtt.t•o cornpradot• o vondodor, som metllnçiín 
tln cot•t•ctrJt•. Eu IIIH'Cili t.o 'i uo podt>t•iio -o tal· 
YOZ ~oin 111na ldt.'!:l uova, minhn.- sor Lmm
das tlo nnll;c< ns opet'<tt;õos llWt'C<Llltis l'oitas 
om :11 do tlcr.omltro 1ln lHOS, ~no t' 11 thLta :l:t 
lei quo tol'nou obl'i:.mt.ol'ins as opomçõos 11101'· 
cnntls ftlitns 11\t•a J!:t !loisa, o 9 do j:moit•o do 
18DO, qoo tl arlntn dn nomloi qno i•estnbclo
ccn " JIUm•d:ulo do<SaS lt•nnsnc~<lus. 

«O nosso comp:\nltoit•o, otn·i:Hio ns opi· 
niiíos do muitos cot•t•oturos, consoguln uma 
oxposíção quo assim t•osumo: To:ulo o Sr. 
Presidonto da Rnpul:licn tleclnrndo no,q cor· 
t•olorcs qno n oxpc:J!(.i\o :lo tlocroto l'tit•Jt soli
ci/nd:t por intormcdln :lo vcqtwrimcntos tlo 
companhias o ost:dllllocimcnto.~ ltancnpJos, 
flUO hn.vw.m t•on.lizadu opm·aoiin:'i tlo gmndu 
l'nlto som a mininm intOt·iuPonci:L do cut'· 
J'o/.ot• o do lum l't!, o J!net•nto b:tiXt\dil liojo 
llfiO ]1Ót!n do Jlh'ntiL a{~IIIIHL lllllJlnl'ILJ' t,:t;),q 
opet•aç:õns, pot'QU:\11/o, doHdo H tlo llllll'Qo do 
IHODI nu t•oJatoJ•io litL Cnmm•a. SytH!ical, ílll· 
noxo ao do: Mlnistct•iu d11 llnzondtL, /'ui fc!iltL 
a doelnr:Jçito JlOl'i!lltptorln qno noulimlliL opn· 
mçiio sor·ia YIUitla som n lntervonçilo dos 
cor,·ntoro:l, do nccot•do com 11 !c! om vigor, o 
l.olllln sido l!S"l docl:u•nçno nmpl:1monto do
lbntlitliL ]lnt'OCO Ílllt:Jmissi\'ol 11110 OS dirO· 
cl.ot•os tias companhlns l~not•nssom o so11 too!' 
n :l~ ~llíl.S CHlO!fl~1lf!IJ('.:ifiA, t.n.nl.n lllHi~ f{IIO 

Mas alnd11 a.ssilll, potlot'·SU·ltla lni'OC<tr o ar
gumento rio quo t:res or:ot•nçõos foir.as no do
c:u·so dnssos novo dias, i<lo ~. ontro a )lithli
cnt:~o t!IL lll'imo;t'IL Joi o a pn!JJ!car,ITn d:1 so
I:IIIHilt, niío siTn nullns pot•qno, como o so. 
n:ttlo .-:n.h~, 111'1~ f.t•llliJ~ Jpf ~nlll'f'l n dn.ta 11111 
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ANNAES DO Sl'N.WO 

-------·--------------------------------
'1110 devem entrar cm \'igor as lois 
úoramento decretadas . 

Hn um<l data; não mo recordo prosonie· 
monto fJllllntos dias siio necossnrlos aqui na 
Capital, mas tlesdc 'JIIO ha um prazo para 
uma lei sot• posta cm vigor, ostli visto 'lun 
essas tt•ansac~õo.; feita.< no ilocurso dos novo 
tlius entro a pl'imoit•a o n segunda loi não 
podem sel' tllcançado.< pela nnllidndo t•stabc· 
Jecida na )Jl'imcit•a, "de:; I d" tlczctuiJJ•o riu 
!898. 

Portlluto, si t~ vcrllndo, corno ontunt!o que 
l'enlmcnto ú nmtL l"tn·da·lo incontl'.tstal'el, 
•liiO ncs:o docnrsu de nove dias to:Ias as tran· 
saçõos são vrtlitlas, a <lrncar,•a fotita pela 
Camal'n Syndic<tl do que vno t•ocol't'Cl' a•J 
Podot• .Tudiciaric para annnlht• toda~ as 
transacções mel'ct~ntis 1\Jitas tliroctamcnt~ 
entro comprado!' o vtindot!oJ' é som valor 
~lgum. 

O Poder Jut!icittrio, estudando a questão, 
roodltan1o não só sobro a lei do 31 do dozom· 
lJt•o do 1898, como sobro 11 do 9 do janeit·o do 
l8!l3, confrontando-as cum os seus olcmontos 
ltlstodcos, o bem com0 com os antcl'ioros, 
!ta do se convoncsr do que a primoit•a lei, 
isto~. a do 31 de dozombl'o do 1808 ostabo
looou o regimon da obrlgatot•iotl,ldo, mas que 
esse rcgimon foi• logo om seguida, novo dias 
depois, inteiramente snbstituitlo polo regi mon 
da liberdade',· cm virtmlo da lei tle O tio j<l· 
no iro do 1800. 

Niio sol, Sr. Presidente, so abmngi i.o1los 
os pontos das censuras ftJitas pelo jornal 
yesportino- Noticia, cm suas duas secções 
de hcntom, tls quacs acabei do mo roforil•, 
mas estou cm·to tio que respondi pot•leita
monto, não só tl arguição feita sobro o osquo· 
cimento do Govet·no em doclarat' pc!' quem 
dovia ser feita a cJmrounicttçãc '' Camara 
Syndical, como tambom aos otlti'Oo pontos 
l'Oi<tti vos tl. validado ou nullidarlo dos co:tti•a· 
ctos ondas oporaçü JS feitas fóra dtt Dols:t. 

Não toem l'az~o, por CJnsJgninte, o.; cot•ro
toros d,, praça do Rio tio .raneit'd. Conl'nt'· 
mom-se com a si tu~çiio cr•oada pela lei do 9 
de Janoiro do 1890. · 

O 81•, PJ•osidonto da Republica sot•la p~s· 
sivel tio rospcnsabllidatlo Jlot•auto o Congt·osso 
si, baixanuo o docro&o do hontom, niie 
rosltLimleccsso, pet• comploto, o t•ogimou 
tlaquella lei; si continua~so :1 pÓt•mittir qno 
taos opm•açõos estivos;om intoit•amonto abo· 
lid"q on oó pudessem sm• iolt.a.; po1• intm•mo· 
dio dos col'l'otores do fuudos puulicos. 

· Mus. não; S. Ex., u St•. Pro>itlonto da 
Ropubiicn, bom avisado andou, do accort!o 
com o Sl', Mioistt•o cltt Fazooda, baixando 
o decreto pniJiicado, quo o devia tor sido, 
niio hontem, mas ha muito tempo, o que 
nunca poderia ser sustada, como fel, em 
virtll•lo da I'Opt•osontaçãc dos Si'S, cot•t•ct.oro,, 

E' corto, St•. Prosidonto, que entro nós 
existo o dit•oito do ropresenlaç.io, direito que 
devo sol' t·ospoitado. Mas do.<do quo o llo· 
vot·ne estudou uma, qnost:io, romottondo, 
cJmo do facto romotteu, pm•a 11 Typogt•aphía 
Nttcioual nm decreto, suppue-so quo oll<t 
est~ va amadut•ocit!tt, <!lto tinha sido c'tudada 
po1· completo, niio havoUtlo uonhum:t justíll· 
cação <jlto dotol'rninasso mstt ospuci.J de !to· 
sitaçiio umnilostadtt polu Potlcl' Exccuttvo 
cntt·o ~ vuulicaçlo ~o decreto o :1 roprcscn
tayão t:o~ Sl'.1, CJI'I'Otot•cs. 

Mas, 81•. PrcBidonto, o caso ó devoras in
toross~nto. A questão osttl rosolvidtt pelo do· 
ct•oto hon tom pnblictlilO, O Governo, por 
osso ~oct•o:n, docl~ra qno contint'm cm vigor 
c t·cgimon dtt liiJorrlado ct•oado pelo at•t, 45, 
do nosso Ccdi"o Commm•cial; entretanto, os 
~ot•retot•cs dt~ praça do Rio do Janeiro 
~in<la continu:un a dizer que nenhuma do· 
cisão foi a&tl a"cra tomada polt1 corporação. 

gm taco d3 dcct·oto publicado, a attitudc 
dollos conlina:t a ser do ospectativa o tam
IJom do ospot•ança, pois que a roprosontaçiio 
on&reguo ao S1•. ProsiJonto tia Itopublica 
ainda. nã.o rocobou rospostu.. 

Sr. Presidente, não ccmprohendo o quo 
mais quot•cm os St'J. eol'l'O ores. Pois ossos 
cavalheiros, depois do doct•oto do twntom, 
restabelecendo por complotCl o ltl't. 45 do 
nosso Co:llgo Commorcial, ainda esporam 
quo o 81•. Presidente d~ Republica dê uma 
rO:Jpcsta á sn11 roproJontaçiio I 

O Sa. JoAQum nr. Souz,\- ll' quo olics 
pensam cm recorrer ao Poder Jutliciario, 

0 Sn. B. DE Mr.NDONÇA SonnrNno-Atton· 
da bom o nobre Senador. Elias continuam 
a doclat•ar que toem ospomnça, poJ•quo o 
Pt•csidenr.o da Ropublion. ainda não dou re
sposta'á roprosont~çiio quo lho dirigiram. 

Pergunto : quororiw os St•J, cot'l'Otoros 
um' segunda respost~ ! 

Pois o Sr. Presidente da Ropuulica Jtl não 
docl<lrou que o rogimon vigente entro nós t\ 
o do at•t, 45 tio Ccdigo Commorclal ? 

Que resposta querem mais ossos sonho
J'os qno o sr. Pro.iidonte da Republica lhos 
dô! 

St•. Pt•ooltlcnto, chago ós vozes a lamon· 
tal' a sorte dos memb:'os dessa corporação. 
No qne ac~uo do ler na Noticia noto tantas 
ingonuitlttde~. q.te chogJ a nüCl acreditar no 
qt1o acabni do Jm·. 

O St•, Prcsltlonto da Republica, ~ara mim 
o para todos os quo·sabom ler, ,jtlln.tofot•in, 
embora impllcitamonto, a roprosontaciio dos 
St'.i, corrotol'os com .. ·a pnulicação do doct•o • 
to hontcm osiampildo no JJiw·io Offiaial. 

Qual a riova rospo,sta qun os Srs. COI'· 
retores podem ospm•ar 1 

Um lndufm•ido ·r Um deferido 1 

I 

I 

I 
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ggssÃO EM 10 DE OU'I'UnltO IJE 190:J 6.H 

O despacho- indoforido- ú o uuico quo 
S, Bx, pOt!CriL dar par>~ Cd t:ll' do i\CCOl\lO 
com o SOl! acto publicatlo hontom no Dial'io 
Official, 

Deferido nunca, po1•quo p ·ocis11. nulliftc:n· 
osso acto. 

1·:· preciso, S1'. P!•csitlento, SOl' muito ingo· 
nuo, (• preciso sm• muito crente para esporai' 
quo ht do alto a'n<la ronha i\ n.nnullacão do 
aeb, tlt\ndu l'tLzão :.t l'Upl'csenta•;fto inteil'tt
mon!.e doJa.1•ru.~o:vh~, inconstléudonal, i ilegal 
o cont1•aria a todos os pl'incipios adoptados 
pelo nosso I'Cgimon ropu!Jiicano, 

Sr. Presidente, toda esJa seria do :u·~u
mentus quo tenho t!oscnvulvido nas sessõJs 
de anto·hontom, hontom o hoje mo parece 
qnn seria nccusldo, não só om vista. dos 
tm•mos da lei a <jUO acaiJo do me rcfer;r, 
comQ tamhem o:11 vista do uispositivo da 
Coostitui~ão, quo doclarn. g 1rantido a todo o 
qua.l~UOI' cidad:io o livre exel'cicio do qu~l· 
quo.• profissão mor<>i, intolloctml o indus· 
Iria!, abolindo toda o qualquer sorte do mo· 
.nopolio. 

g o que O a profissão dos cor1•etol'OS pu
blicus 'I Não SJ cullige dolla um 1 ospocio do 
monopolio ? 

Pois, sonhJros. o Presidente d:t Rcpub'ica 
pudia Pl'Ocedm• de oult·o mudo em um rogi· 
mon lib,rrlmo como o q11o foi instituído pela 
Constituição 1\ovublicana, m:tntl:tndo 'l"e do 
hoje om aiante, nenhum do nós podos;o fuzor 
uma só operação more .ntil, aint!a ii ma.is 
insigniftcanto, sem h• procurar OS'O intor
modia!•io, xom olhar para ollo, som clio po· 
dh• qti:J \'Ícaso nos auxili~l' na compl'a do 
qualq110r titulo ? 

N:io, S1•. Presidente! não tl isso o que es
tn.tuiu o nosso Codigo Commer·cit~l ; não tl 
iS!lo o quo consta d:ls nossas leis ; niío ú is~o 
o que que!' 11 nossa Coustit·ti,:üo. 

Os Srs. cort•oto~•os ohcdoQam primeira· 
monte •t lci,cumpram·na rigol'Osamnnto pc<l'il 
depois t~I'Om o direito do se di1•igi1' ao 
Congt'csst>, padinJo a rovogn.çã.o ddlu., si ó 
corto quo oll'onde di1•eitas a1quiridos, si tl 
corto q uo uiio ost•t do 1\ccor.lo com os doso· 
jos da Nação. 

Tenbo concluido. 

ORD8M DO DIA 

VOTAÇÕES 

VotaQ[o om :1• cliscnss:io cl11 proposição da 
Camrtra dos Deputados n, 81, do lilll~, au· 
torizallllo o Prosidonto da Ropulllica a con· 
cedm• um anuo do liconca, com m•denado, ao 
lmcharol .Jusú Nahuco Noiva, llllllilm• dn 

~"nncln Y, 11 

gum•t•a do i • districto miliL!Il', para tratai' 
elo su11 s:mdc. 

Pust11 i\ votos, ú rojoitad:t a emenda otr.:
rccid:t polu Sr. Pir1~~ l•'urJ•eir;~. 

Post:L a rotos, !1 approvad:t n. proposk~u 
~01 CSCI'll~inio SOCl'OI> por2•1 \'OI,IlS COUI.I'l\ jj; 
o, sendo adoptada, vao sei' submottitla ú. 
sancçi'io prcsit!cnchl. 

Vota·,·ão em 3 1~ tliscLtssão dtL pt•oposir;ã.o diL 
Cttlllilr t dus Deputados n. 87, do !D03, auto· 
riznndo u Pro,i•lon~e d<~ Ropuhlic:1 a coo· 
co:lor, l'iLSO uão haja incunvoniontu pa1•a o 
serviço mil't11', ao alfel'os Pnulino .Julio de 
Almoit!:~ Nuro, dous annos do licença, com 
vonaimJntos, p ~l'tL it• tL gut•ap:~ con~tJ'uit• o 
oxpm·iment:tl', :t sua CIISla, o apearnlho do 
sLH\ invenção dcnomintL.lo-Lucomocã.o t\Cl'i_!:t. 
pur meio do azas, 

Posta a vu ~os, ,; ttpprovada a proposi~iio 
em csnrutlnio sOCI'Otu pol' 28 votos contra 7; 
e, sondo adoptada, vao SOl' submettid11 tl 
sa.ncção pre>idoncial. 

Vo\'lção em :1• dlscu;são da Pl'oposição da 
Cam:.ra dos Dopul;1dos n. 1:17, elo 1903, nu· 
t01·izando u Pr•csidentc da Republica a coo· . 
ce,lor ao couductor do ll'Om do 1• classe da 
Estrada elo Ferro Centrrli do BJ•azil Bento 
.lus6 da Silv:~,uto :~nno do u.,onca, com ordo· 
nado, para trat·1montu do sauJe, 

Pusta a votos, 6 apprOVilda a proposição 
cm eSCI'Utinio socroto púr 30 votos con\1'11 5 ; 
e, son:lo adopt~,la, vao ser submottida a 
sancção presidencial. 

<YI!N:> PRESIDP.NCIAI • .\ RESOLUÇÃO DO CON• 
GttF..S$0 N.\CiuSAI., RI:':LATIYO A LICF:N('A AO 
Dlt, :\IANOI~T~ VICTORINO PEnEIR.\. 

Eoll'll cm discussão uo ica, com o parecer 
f<IVOl'il\'el da c >lllmissiio do Consti mlcib, 
Puderas o Diplomacia, :L rosolu~iio do Con
gro<!o Nacional, vnt•tcia pelo Sr. Prosid~nt.1 
da ltopu~lica, quo autOl'iZil o Puder Ex· 
ocutivo a. concedo!' um anno do pl'Orogação 
da l!cençn., oJm o r~.lpectivo orJon·tdo, de 
CjllO oiStll 1-l'Si\Udo o 01', ~Lioooi YiciOI'ÍDO Pe· 
roh•a, tonto da 2• oadcil•:.t do cllnica cirm•gloa 
tltt Fuculda<lo do ,\!odiei na da Ba~ia, 

O S1•. Al•tblu• Rios(')- E>ta r•e. 
solução não tom mais l'nzão do SOl', não tom 
mtds objecto, 

O Srt. JuLIO FaoTA-Tom. 
O Si\, AnTnua lt10s-Si po1• acns~ n~uello 

n q uom oil:t so rot'oro aluda p3r\encosso no 
numero dos vivos, estou llem corto que o 

(')lt~to d1•cm~o niio foiL'O\'Mn polo ondor. 
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GB2 ANNAES DO SENADO 

Sonado fitr·llto-hia justiça, conceclondo n. Jli'O· 
l'O).l'ução rb llconou. om q uo so :tch:wa.. 

O SR. Srorslw~no GoNQALVEs-,\pohttlo. 
_o Sll;. AR1'111'R Rros-lnfolizmonlo o! lo j:L 

nao oxiBlr.. 
Nosta., contli~tios, Rt•, Pi'osltlfJnlo, vou 

mandat• um l'o~nerimonto :L MesJt no sent.ltlo 
dos JI' :~rchiv:Ldo osto 1•oto, umn voz quo 
pel'dOtt 11 mziio tio .101'. (•lpoiarh.<,) 

g• lido, apoiado o posto om discn~siio o so
guint.o 

Roqueiro eJuO anj11 fit•ohivatl:t a rosoluç~o 
llo Congros~o Nar.ion:tl rnl:J.tirn. :L concmBao 
da prorognção do liconr·a ao Di', Manool Vi· 
ctorino Pot•oirn, lonl.c 'd:\ l'aclllclaclo elo ~lr.
clecina d:t Hahin, o <tuo lbi votada pc>lo 
Sr. Prcsitlenlo da Ropllblic:t, 

Sah• das sossiios, lO do onlnbt•o ![o 190~.
A. Rio.<, 

O Sr .• JuJJo F••otn (•)-Rolovo-mo 
o nlfm elisl.incto colloga, o nohro Son:tclm• pol11 
Hahia, si tomo rt libot•tlaclo elo l'azm• algumas 
pontlornçüos a )U'oposito do roqu!'rimonto 
apresentado por ~- K~. 

Não mo recordo, Si', P t'i!Sidon t.o, si os la 
i'Osolnoüofai votad:tuinda om viela do 01•, Ma· 
nool Viclot•lno Poroil'a. 

O SR. nAR.\'1'.1 1\rm:mo- Foi, sim, so
nltot•, 

O Sn, .lnJ,lft FJLH'I'.\- Porconsng-nitd.n, si 
a J•osoluçilo !lu Congl't's.•:o rú'io fuR~n vntad:t, o 
t•osnH:tdo sori:• !'Ocobo!' o IJI'. Ma11ool Victo
t•ino Pm•oii'a o o!'elonndo col'\'Ospondonto ao 
tompo om etno cstlvosso no ,r:oso do llconf'll · 
tondo sido vctndn, n1io pitJo ollo usufl'llh' c:<SI; 
vantagem quo o Congresso lho havia coo. 
codiclo ; si o Congrc~so i'OPJIIÜ' o yolo, fica :t 
lhmllla o dil'clto elo i'OOeh~t· os m•dnn~clos 
COi'l'OSjiOndontc,< 110.< iliO~OS CjliO nirlllll t0\'0 
ollo tlo vl<ltt <lnt•anl,o a llr.orH:a concorlirlnpolo 
Congl·osso. 

l·:i'itlll cs~as aH pondoi'a~úos "1110 ou linlin 
a fazm·. poi·qno, tal voz. doi las resulte ILIUillll 
lumofir.lo :i. familia do lli', Mnnool Vlctoi•lno 

Tinha lm•mlna.do o prn1.o clit pl'imnh•n 11~ 
oonon o clln dovi~ cni.t'lll' no ~oso <ln ultlmn 
quando foi vehltliti'OHoloe;llo do Congi'o,so: 

Pm• isso doclai•oi qno nito mo rocorclnvn 
si ollo om vldit ~ustu·a tlcssn licont;ll; om 
todo u C:I'O, SI u gosou ti ovo apt·oroi ttu• ú 
fnmiilu. 

O i!ll', Jlore:"<ident.o-C'ontinim a tlis· 
cnss:io, 

O SR. Go1n:s Dt·: UAS'Iit0--0 vlJia tom uma 
soluçã.o mat•cn.rla na Constu.uiçü.o o no Rogi
mr.nio. llovo ter 11mn. :mlnçfio cHso contllct.o. 

n Sn. PngswJcr-:1'1·-:-Dcvn oxplical' ao Rt!· 

nado fJIIO, npprovado o l'l~flUOl'irnonto, o.~tú. 
implicil:tmonto t•o,joltadltlli'OSolnção. Esta •i 
;L solw;·fio rcgimonLal. (Apoiar/os; m•u:mlt-::d 
muifo.t; apm·fos). 

Si nlnguom mais podo a palavra., vou <ln ... 
CCl'l'll.l' 1L discmSRãO. (JJaiiSll), g~üt CllCOI'l'lHÜt, 

Chamo 11 nj,tunQiio do Senado para 11 expJi. 
e~~ão <(110 vou dai'. . 

A t•osohH;iío au~ot•iza o P!'Osidonl.o tla Ro
pnhlic:L «a prol'ogn.r a lit~OnQa. mn cujo gnsn 
so ach:tva o lon1,o d11 Facnltlaclo d:t Bahltt, 
Dt•, Manool Victorir.o Pot•oira>>. J,evacla :i. 
sallC\'iío, foi votada polo Si•. l'l'esitlonto cltt 
ltopubllca; voli,antlo ao Sonado, a Commissií> 
elo Con.<l.itnição, Poclcwos o Diplomacia, to· 
mando cm consldm•ação o v6to, opinou quo 11 
resolução J'usso manLida, dltndo-:m dopots o 
inl'u.nsto passamonto tio Dr. Manool Vi c to· 
l'ino Porcirn.. Pat'occ, pol'Ll~uto, que rt I'O!iU· 
luçiio nã.,1 tom mn.is ohjccto, pui'CJIIO não so 
cc>ncc.lo licença a qnr.m jiL'I'allolcon . 

O J'O<JilOI'ÍlllOUto np!'osent:ulo pelo lwm•aclo 
Sonadot• pela Bahia equil•alo a um adia
mento por tempo indeterminado, o quo, na 
lilt•mu.do Jlp~imonlo, impot•l.a ua ro,iuiçiío el;t 
resolnçiio, Assim sondo, :tpjll'OVitdo o roqno· 
ri monto, o.< tá t•cjoltaillt 11 rosoluçiío que an
toriznva o Goi'Ol'llO a concodor a pt•oroga~ii" 
ll:t JiccnçtL. , • 

O 81~. Go)u·:~ PJ·: CASTHO- 1·~. pül' t~un:::t~· 
gninto, :tp]H'ovado o Vt'\t,o. 

O ·Rn. PitF..'41111·:~·n!-., ,n, ptn·l.!~nl.o, a.pJll'n· 
vndo o VtHo, · 

O SI\. A. AzrmEilil- Nii.o h:t t[UYitln. 
f~qlli\'i1l0 iL a.ppl'O\'ItÇ'ÜO do voto. 

Vozres -Cortamento. 

O Sr. Arthu o· 1\ iu"- Pnço a ]l:t· 
lavPn pcl1t oJ•clnm. 

O !!iii'. P••efõlidonte- 'l'nm a p:ti:L· 
Vl'll o nohr•e SonadnP, 

O Sr. Arthtu• R lo"- Ri•. f>t•osi
don~c. i'Oquoiro iL V. Ex. quo consulto o Ro
nnclo si concoelo n rolit·ada elo meu t•orpWl'i· 
montu poi•qnc, 11i10 era :1. minhn int.onçüo a 
nppt•ovuçiio elo YIILO. 

Cousnlt,aelo, o Sanado consente mtrntlrndn 
rln roquo!'imcuto. 

O 1!1•·· P••oo;~idenio -Continua n rlis
,,uss~n ela l'l!snln~iln rotmla, 
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-------·------------------------
O l!h•, VIcente l'Uacbndo (·)

Sr. Prosidonto, não sei si rlo~t•io das tli.;po· 
slçõos roglmootuos, aprosonhndo nm roque· 
l'imonto no mesmo sou tido. 

O Sr•, Prwstnr·:i'Tr:- Não, sonhot•. 
n Srt. Vrcr~N'rr·: M.1r·rr.1110- Ent:"lo, cu o 

Otrni. 
A intnnçilo rloSonudo,sl dol' o sou votou. um 

roqucr•imonto quo rtCrtsto da dlscn;são a mI· 
tm•ia do ve'o <1.,corno disso o liom•ado Sona•lol' 
por Pornamlmco, o desejo do VOl' f0l'fl tio 
debuto um !\loto que' não apl'oJveita a 
ninguom. 

Niio l.!•uduz u upp·rova•;iin rla pPoposição, 
nom t1•uduz 11 apprnv~tção do vot.o opposto 
polo Prosldonto <la Jtopublicrl, 

O quo não ~ ·j'usto é votat· um acto qtw 
não aprovolt:1 n rsolntumonl.o :1 ninguom. 

o Srt. n.\1\ATA Itumrrw-Não apJiado. 
O Srt. Vwr·:NTI~ MACIIADn-Jtocor•t•onrlo aos 

Alinavs do Souado,oncontt•aru-so mui; do uma 
voz rosolw;õo.l dossa corpur•ação, om rotação 
ll coneos.>õo.l fio liconçn o outr:ts, retiradas do 
dohal.o por j:t nrro aprovoltaronr a nlngnom. 

O Srt. Golrrls rm CASTrw-Mns ni\o .lãrJ 1•ntos 
Em voto~ nii.o so oncon tPi\ n m l-H'!. 

O S11, Y r crm1·1~ ~L\OIIA o J-l.iconc~s o on· 
Lrns t•osolnções ... 

l))r Srt, SENAIIO!l-Htt nmn cansa qno ostrl 
do Jlrl-6 a rcsulnçiTo do Congresso. 

0 SR. L.\UilO SonrtE'-11 o Ol'l'ú elo Pt•esi· 
dento dü ontiLo. 

n Sn. Vrcr·~i'TE ~fACIIAOO- Pot••lfto. O 
IJIIO so fJIU~I' \'ut,:u• 1i nm:~ t~on.~m·a ao r.x·PI'U· 
:4illnnj;n 't 

O Sa. L;\UHO RoJnu': 11ít um np:u•tn. 
(i S11, VrcEN1'1~ M,tOliADo- n Sonarlo tom 

rio OXOl'Cfll' l\8 SIJilS nttr•lbniçÕCS, nppt'OVIIIIdO 
ou l'í\ioir.ant!o a pt•oposicão. 

No pt•imoil'o caso, HnbsiRI.it•la o neto do 
Congt•os:'lo Nacional : no sngun1lfl, dc.•;app<L
J'nnoria. 

POI'!!Hnl.o: a qnom ILJH·ovoit.IL n~OP;t o nd,o 
1ln CongPüi!SO '/ . 

11 Dt•, Mrtnonl Vlctm·ino, srtn:loso OX·l'IIJll'il• 
sonl.anl.o fia Bnillrt,(jno trtmir.llll l'oi,pot• muito 
l.umjrtl, Pt•csirlon to rlosl.n C:~.s:t, tl, lnlo
lizmonl,o Olilocirlo; o 11cto tio Sonnrlu, appt•o. 
vanrlu oul'!l,ioltnnrlo o voto, niio nprovell.n 
rio modo alg-um n nlug-uom o nom si fJIIOl', 
St•. Pl'osirlonLn, si s11 qui~cr tom:n• om con
sidm•ltQiio n~ ohsOJ'I'IlQÜos Jllltas aqui pelo 
hurn'lltio l'opr·osorllttnl.o pülo Rio (h•nndo do 
Sul, qunnrlu fo~ uma lnquiri~ão, untos do sm• 

, 
!') l•>ltl di!l'lli'·O uiiu fni 1'1.1\'i,tnlllllu Ol'llllor. 

subrnottirlo n votos o rcquorirnonto do hon· 
rado Sonarlo,• pela ll:thiu. 

Si o Rogirnonto niLo prohiho, ou llproson
tnroi um rrquol'irnonto somolhanto no do 
nohl'O Sonndor pala Bahi<l o iloclnr•o quo " 
l'·••:o unicannllrr prtl'tl o~to olfolt.o - rot.ir:tr• 
a mnt~rin riu dtib:tto. 

Niio podo ontt·l~t· om qn~sttio agora. n oxn.1)lO 
do acto do Podm• Execut1 vo, nem nR rrtzuos 
da pr•oposiçiio do Congt•osso, o acho que at<l 
nito r'' ussurnjrto quo dú pru•a os~cs dokttos. 

O Dt•, Manual Vlc\ol'ino a morto; sobro o 
sou tnmulo ctthom as lagl'imas dos prttriotas, 
o não t\ justo que, subt•o osso tumulo, se vrt 
espargi!' um pouco do odios ... 

O Srt. L.\UIIO SoDRE'-Não apoiarlo. 
0 S11; JOÃO COROElllO-QUOnl r\ que tom 

odios nrtUI'I Só se forem impot•tnrlo.~. 

O Stt. VrcENTr~ MACHADO - ••. pot' niio snt• 
mais do quo um11 man!!"ostnção contrr, o nct.o 
do Governo passt1do. 

O quo so rlovn •' r•ctirar a mntm•ia do de· 
bato. 

O SR. Armrrrll ilros- M:tnd:tl' at·clriv:u• 
tnrlo. 

O SI\, V!Cr·:~TP. MACII.\DO- Alrsolut~moutc 
tudo o, ~i tl ncccssru•lo l'oqnor•imunto por CS· 
cripto, ou o f~t·oi. 

W lido, apoir\1lo o posto cm discussão o 
seguinte 

m:ourmnmNTO 

HntJIWiJ•o qnn :~ mu.tm•i:L tia J•osn]IH,·íi.o 1ln 
Ctlngr~~~i'!O Nneional u as J':tZii~s 1ln \'Ht.n 1}11 

Porlor• llxocntil·o sejam lll'r.iriv~tl<l~. 
Ern tO rio outulll'o rio HI03,- v;,.,,,,,, 

.lfttclwdo. 

O I!IJ•. ~. Azm•edo (·)-Sr. Pt•osi
tlonto, não protondia into:•vlt• no.•tn discus· 
são, Sou, onl,t•ot.nnto, olrl•ignrlll a Otznl-o, por· 
~llil, não súmontil nrn npurtn, como tambom 
na poq uena Ol'll(•~o rio lron t•ado Scnadot• polll 
Pr~l'ltnr\, nu \'i di7.or rpro o quo se qnor r~zol' 
agoJ1a t1 ain1!a. t)pposl\:iio :~o Goro mo pn.s
satlo ... 

O Srt. l'rcr~N1'1•; ~f.\C11.1no-Não arrolrtdo; 
niio cogito! disso. 

O ~rt. A. Azrmr:no-0 quo, S1•. Prosirlonto, 
oiTo L\ vm•t!ur!o. 

O ponsumonto rlo~ honrado; Sorrn,loros quo 
pr•otondom rocusat' o vor.o do ox·P!•oslrlcnto 



" 

'" I 
I. 

I.J'r 
. ' 

" i .. ,' 

l • 
" 

'-, ',li. 

'r 
•''' 
I. 

•. 
'~. 

•. '. 

I 
I. 

'!i' 
I" 
I' 

•·.· ,. 
" 

:.I. 
'! 
. :1 
·" 

i 
;: 
i 
'• 
'I 
•: 

., 

" ... 
" 

• • 
. 
" 

GSI ANNAES DO SENADO 

da Ropuulicn, om rolação 11 resoluçi\o do 
Cong!•osso Nuciorml, concudondo !iconçtL ao 
omiúont.l ur,rzlloh·o, o Dr. MIIOOO[ Victorino 
Por•cir•J, n:io l..om outr•o intuito sinfio Justi· 
llcar o acl..·; do Congr•osso Br•a.zililir•o .•. 

O S1t. L.IUII'I Sunrtr':-Apoi~do. 
O Srt .. A. AzErtEoo-... voltomontomonto 

censurado pelo Governo p1ssarlo .•• 
0 Srt. LAURO SoDrti~-Apoindo. 
O Sn .. A. AZERIWO- .. nas rrr1.üos do cela 

suumotti•lo rL cousidomo;~o das duas Casas do 
Congr•oss;. i.l/~tilu bem.) 

O Sr. Jv:i:o CorwEmo-Apoi:rdo. 
O Su. ANTJNIO AzlmEoo- Si o punsamun· 

to 6 mandar' nrchivrrr tudo pnrrr quu .<o não 
di~cn ta aqui nem o voto nem a I'c . .;oluçiio do 
Congre:-:so Nitcional comprohcnde-~o, Sr·. 
Pru<iduntu, quu podur·so-ia accoitrrl' .. ,. 

O Srr. VICENTE MACHADO- E' o mouro' 
~uer·imonto, 

O Srr. ANTONIO AzEnr~oo- .•. por•qno, ,.,. 
RJm, não ~o di~cutirimn n . .; pahLvras on\'iarlas 
ao Con~r·o>'o NrLoional pelo o'·Prosidontu olrr 
Hopublic;r, pela.< quaes su trtxa do o.<crLnú:t· 
Io.-u o nctJ do Coogl'e.-i . .;o, c.mcodendo pt'oru· 
gação do liconç:t rru Dr. Mrtnool Victorino 
Poroir:t que, n:t phr:t<o daquollo cx-Pr• .. J.•i· 
dento, não so achrtvrt doun"u, .. quando o 
todo o mundo s:rbe que, quinze dias depois, 
cr.L sepult1úo o ominonto bmzileiro. 

Si o intuito do hDnr:L'lo Sooador• pelo Pnra· 
nd é m:tndrn• arolÜV1tl' a rosoluçiio do Con· 
gres.<o 1\ucioonl o o voto n ellrr opp:>sto polo 
ex·Pr•osidooto d:t Ropuulicrt, lrrvraudo-su ao 
mesmo tampo um JlrotusloJ contra as p:tl:tvms 
do ontfio primuiro m~L~H->trado 1o }ndz, t.:L
:omndo do oscanJaloso, rupito, o a.cto uo 
Cungrosso Nacion:tl, r..-:ton do accordo com 
S. Ex. ; vot .. ar•ni pulo r•nquorinmnto rlo hon
J•ndo Snn:ul011

, 

Ao contrario, pO!•tlrn, Sr•. pr•csl<ionto, não 
poderei d:tr o mou assentimento no r•oquot•i
monto do !Ilustre Son:L<lor•, porque on l'olvc 
ollo aqui, não a politicagom, como sopre
tendou fazer acreditar ~m'aparto;, mas, o 
prlnclpalmonto, como ost:t, um~ homenagem 
ao illu•tro morto, p~1·a qut• não so r<~vivam 
11qui odlos, nn. plu•aso do S. Ex., que niio 
podem existir, porque, Sr. I'l•osldento, o 
!Jungr;sso, D!lquolln época, cump!'iu o sou 
rlover; concoJondo lic ... nçtt a um braziloiro 
lllustro, quo so adt~vn iucontost:rvolmento 
onfet•mo, como o provou mais t'<l'do ~ lltt di
dado, levando-o de .. <ta para a outra vida, 
quinze dlus, il tuuto, dopois drt coucos.<iio 
vut1rdrt ]Joio Congresso Urazilolro. (Muito 
be111; 11111ito licm.) 

O Sr. VIcente 1\lnchndo (')
Sr•. Prosi<lanto, o~ tor•mos do mou t'Ot!UOl'i
monto SITO ciUI'Ol O peromptorios. n "iUCl'i 
do modo mais clal'O do quo o foz o hour•ado 
Snna<lor polrt llalria, nlirls obr.rlorl!lnrlo rws 
mesmos lutnitos. 

O qtw cn não quot•o, Sl'. Pt•esidunto, o que 
ou acho quo o Senado n:io pódo quot•or, ó 
abrir <lisou.;silo sobl'o um facto como osto. 

Sou insu<}loito pura nprosnnt.ttr somolhanto 
rr.qum·irnonto, porrjuo, si é oxacto quo fui 
um dos CJUO, tlontro dosto recinto, sempre 
rrpoiar•am os actos do govc!'no do Sr. Dr. Mit· 
uool Fot•r·az do Campos Sallos, tttmuern sou 
uru daquollcs quu, soro solução do conti
nuidade, luvar•rrm um contingente do rr·o· 
stigio rl pessoa do Sr•. Manool Victot•lno Pe
reira. 

Sr. Pr•osidcnte, dias amargus p~ssados pnl' 
aquello patrro:a, foram lambem compar
tillmúos por mim e pJ!' outros muitos mem
br•os desta Cas:r. Eu não poderia sor quem, 
nos to momento, neste inshnto, sómonto par•a 
dar• al'l'has dJ mou dovotamonLo no governo 
do Sr. Dr•. Campos Saltes, vi osso, sobr.o " 
memoria immacrrlad:t da~rrollo patriot~. 
crJar duridas, lOI'ant·.t~• intor•rogaçüos. 

O qu" acho quu o Senado devo queret' ú 
afastar o;~ maioria das dlscussõos. 

O meu ro,no,..imonto f~i lido na Mesa . 
Requeri qno fossem archivadas não sú a 
pt•op .• siçiio da c,unarn como as ruzües do 
veto do Presidonto da Republica. 

0 Sn. ÜOllllB DE CASTilO-Tem coutr·a si a 
Constitni,;ão. 

O Sn. VrcENT~ ~!ACHADO-A Constituição 'I 
·0 Srr, r.ol!ES DE CASTRO- Siru, senhor. 

(!!a outros npm•tos.) 

O Sn. Ar.m:R1'o OoNç.uvgs- t·:· preciso 
uma explicação: Este projecto f~i iniciado 
aqui; ~i til!' votado e nppt•ovllrlo, tom <lo h• rt 
outm C:Lmara; poJ•bnto, o roqueHmonto 
mrrnola ar·ehivar um pt•ojocto qnn esta depon· 
dento de outr•a l'amru•a, 

O Srr. Vman.to DAMAZIO- Então vamos 
mais longo: SI fot• approvado, tom do ir ri 
promulgnçãu, o que a nrmt falta do sonso. 
(Trocam-se muitos a pm·tas.) 

O Sn. Vtcr:Nm ~!ACHADO- Poço a V. E.x .. 
Sr•, Presidente, que mo mnntonlm a palavra. 

O Sn. PnESIUEN'I'E (!cwmdo soai' os tum· 
panos) - Attonçii.J ! Este\ com a prrl:tVrtL o 
SI'. Vicente Mnchatlo. 

0 SR, VICENTE MAOIIADO-Si', Prosltlonto, 
poruoul o Intuito quo tovo o honratlu t'O!ll'O-

f•) I·> to 11'1 l'lll'l n 1 iLn fui 1 ( \'I• to J:fl]ll orndor, 

I 
I 
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~cntmto da B~tldn pedindo n rctiJ•at!u <lo seu 
requol'imouto. 

Ess:1 pctirada o!JO<locou :t oxp!ic1r;iío 1ht!a 
JlOt' V. gx., u qual tinha pm• fim domonstr:u• 
qno a. a.ppruv:tçfio rlr.s:-:c roquorimonto lm· 
pOJ•tuva na rejeição da propo,Jção. 

Do antemão havia ou consultado a v. Ex. 
si, deanto do rigori.smo da disposição regi
monta!, o mou roquorlmonto podi11 sm· 
ncc~ito. 

O Senado O soberano ; :tccoitnndo-o, arre
dará ostu matm·ia do rlohato o, :n•r.:dando·a, 
prr.st~trá um scrvir,o relevante, não á ad· 
ministração pa.ssa.tta:_não cogito, não posso 
cogital' disso nosto momonto-mas :l im· 
maculada mo mo riu do Dr. Manocl Victo-
riuo. · 

Não pódo ostal' um <lcb:llc, si não paJ'a rc
cuhol" os upplausos do Senado, quom com 
tanto hl'ilho presidiu as so:ts soss<IO< o quo 
como I'Oprosontllutoda Ballia tanto a hom•ou. 
(.lluito bem; muito bem.) 

O Sr. Slghomundo Gonçnl
-ve"' (') -Sr. Prcsidtnto, acompavho o 
honrado Sena1lor po1• Multo Grosso na deela· 
ração que lo~ de quo rlar:l o seu voto no 
requerimento do illustro Senador pelo Pa· 
mná. 

Pu·eco·me, Sr. Pre>idento, que so ostá 
f:11.endo uma questão sem questão. 

0 Sa. VICENTE MACHADO-Apoiado. 
O Sa. StaiS~IUNDO GONÇAL\'ES-Qual é O 

objecto desta uiscussiio 1 
Si o saudoso Dr. Manoel Victorino fosse 

vivo, sm•iu eoilcodor-so-lho ou recusar-se-lho 
uma !iconç.1 ; a mario dcsto honcmorito 
acabou com a questão, eliminou-a. 

O quo estamos discutindo'/ 
Qual o objecto quo ~em do sor sujlito :1 

noss11 aprocLcão 'I Conco,lor ou l'ocusar a li· 
conça. 

0 Sa, VICE:>m: MA CU.\ DO- Apoiado. !~' 
isto o que m:1nda a Constituição; não é o 
acto do !lovOl'no. 

0 Sa. SlGIS~IUNllO GONQ.\l.Vl~S-Sl•. Pro;j. 
dento, comprchondi desde logo a intenção do 
nobro Sonailot• pola Bahia o immodiatamentc 
a traduzi om um ap:1rto que doi quando 
orava o nob1•o Sonudor polo Pat•an:l. S. Bx. 
ontondou do mesmo modo o roqum•iJnonto do 
nour•o Sonadm• pela llahia. · 

Retit•udo o roquo1•imonto, S. Bx. o 1•epro· 
duzlu om outros tot•mos, ma~ visando o 
mesmo fim: nrchivat• n pt•oposiçiio, afastat• 
1lo doba to a questão, · 

. St•. I;'resldon 1.0, n<',s, q uo fomos opposlcio· 
nt.~L:u:~ImncliS no go\'crno li(l SI', Dr. C1unpos 

Sallos, nãn temos necessidade de vil' nffil'lllat• 
huje os nussos sont,imuntos. Nada mais hu 
que 1i1ZOI'Oill ro!nçfto u. um g-ovnrno quo des
appaJ•oeon o que nonhum mal mais pódo 
fa?.OJ' a esta p:tiz. 

Dovo declarar, ontrotant0, Sr. Prmldonto, 
qno ainda hojo, si S. Ex. J'osso o P1•osidento 
da Itopnlilica, ou cvntinuarüt a fazor·lho 
opposi<;ão. 

Mas. que valor tom o fnzor-so opposição a 
a quem nenhum mal póde mais faZJI' ao 
paiz 1 I 

O quo no~ cumpro hojo fltzor é corrigir 
todos ós erros q uo osso governo commottou. 

Votos do 11JlPI"usos ao Dr. Manool Victo
riuo o Senado já deu os quo estavam ao seu 
alc:tnce, honrando a sua memoria o amjJ:t· 
l'ando a sua famili11. 

O interesso publico, SJ•, Prosidonto, no 
caso, consisto om atilstar esta <[UOstão da 
téla do debato. 

0 Sa, V!CE:ITE MACIIADO- Apoiado. 
0 Sa. SIGISliUNDO GONÇALVES-Observa O 

honrado Sonndol' pol~ Maranhão qno este 
processo é incoosti tucional, '1 uo é preciso r o· 
solvot• sobro o veto. 

S. Ex., nm rigor, póde tor l'azão. Mas. 
esta rasolução do Senado quo olfeito tor:t 1 

Será complotamooto nulla, o c ,mo que 
deixará entrever que ha uma lacuna no Re
gímen to para casos iguao~. Assim sondo, 
dá-se o caso de supprimit•mos osia lacuna, 
afastando do torrono do deu 1to a!tuillo qtto 
não pólo sot• mais sujeito a doba te .. 

Acceito, portanto, o requorimento do nobre 
Senador polo Paraná, tanto mais quanto 
somos acompanhados polo honrado Senador 
por Matto Grosso, J•olator do parecer sobro 
o veto om quostiio. (Jluilo bem; muito bem.) 

O 1!1•·· B. de Men<lonça Sobri
nho(·)- S1•. Prosidento, desojo tambom 
dirigi1• duas palavras 110 Sonndo a propusito 
desta quostiio, porque entendo que não teom 
razão do SOl' nom o roquorimonto do nobre 
Sonadol' pelo Paran:l, nem o apresentado 
polo digno St•. Senador pnla Bahia. 

Entendo ainda, Sr. P1•os!donto, quo it. quos· 
tão não <IOYO ficat• morh, reth•ando-a o So
nndo d:t discus!1io; não devemos Pl'Ooodot• 
pola fót•mn nconsolhadn polo nuul'O Sonador 
por Matto Grosso. 

E' cot•to que o 01•. Manool Victorino Pe
reira foi riso:tdo do numero dos vi vos.; mos, 
tnmhom é certo quo o conflicto entro 0.1 
dons podoros conl.itucionaos dn Ropubllcn, o 
Po<ler Exocntll'o e o Poder Logislntivo, 
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oxisLo o osl.o conllicto dovo sot• dil'imirlo 
pnlos moins "ou.; I, i tucion 1es. 

0 Srt, IIAHATA Jlllli~JJto-Apoi:ulo. 

Vo~~s-:i'iio apoiado. 
0 SR, ll. DB MENDONI.'-' SOIIIUNIIO- A 

nus pouco importa sahet• si osta llconç/L apt•o· 
vcitiL a osto ou ilqucllo; o quo nos cumJI ·o ú 
snstontn.r ou não osttL proposiçi'iu, nppruViU' 
ou não o vdto. (Jluito úo111.) 

Llom o rlcsnppnr•ocimonto do DI'. Manoel 
Victo!'iuo, doSIIPilllt'occu o conllicto oxistento 
ontro os douo potlcres 1 

Fiz opposiçiLO ILO GO\"Ol'JJU du Sr·. Dt•. Mil· 
llJOl Vietm•ino. (Ut•ttJam·s~..· tJtt~itns tt)Ut!'les.) 

Ao Go\re!'uo do Sr·. DI'. Cauwns Sallc,'J fui 
i nfonso c Livu uectL8iü.o tio JIIU.Ui 10sl,ttr·nw 
flosLt~ t.l'iltunr~; HHLS nã!J vunho hoju fttZCl'O.'i• 
r•:wa~·Ües !ltl orlio.) 110111 OXOI'COl' dngatl(;tLS, 
Ymtlto co111 a Constitul(•no Iili ltepuhllCIL na 
mão Uizm• ftUO o nosso cle\'OL' d cumpt•Jr 
o dispositivo da JllOSilll Constil:ulção. 
( Apoiudos.) 

O Si•. Dt•. Manool Viotorino desappltro,eu 
mas o conlllcto est~ ahi do pú, tendo dito o 
chefe do Po1or 1\xecutivo quo a ·liconç:L foi 
mal concedida. 

Censmuu·so um acto dn Congresso. Pois, 
senhores, luwomos do ficar silenciosos rleanto 
de~sa COIISUr:t 'I Não nOJ dO\'OIDOS nmnilbstaJ• 
contriL olln, como manda 11 Constituição, 
mosmo po1•que si approvat•mos o vdlo do 
Poder Executh'o 11 Cr;mtu•a amda tom quo se 
mauli\JstM• sobre olle? 

Porque, 1enboros, h:tvomos do tlmr csto 
dil'llito da Camat•a dos Doputrtdos 'I 

Sr. Prosidonto, vou mais longo. Caso se 
pudesse admlttlr, com boas r•azõos, que oro· 
qum•imento do Sr. Snnarlor polo Paraná de· 
Yesse sor appt•ovado, lembro que a Consti· 
tuiçiio exigo quo a votação sobro os vetos 
soja feita pot• úous terços. 

Havomus de vot~r o adiamento Jlor tempo 
inclotm•minado por sim pios umiorlt1 1 •.• 

O Sn. P1msrm~:o<T1~-0 11diamonto por tempo 
indotorminado nosto caso ,qó pÓlio sm• nppro• 

mouto jlJl' tomp_o inrletot•min<Ltlo, r~joit;t do 
fl~oto ~~ propo:H~~a.o, /lcn com a consltl'a, lm rlo 
on~ulil·:t, 

W_justa11wnto cunll'a isso [jllo p1•otosto. 
Nao quot•o sttbot• si a 110ssoa do fJUOID so 

tl'ata mot't'OII o.u vivo; o quo digo ,; 'lllll 
o contltoto porst,to, c ,; um duvm• do ~c· 
nado tlit'imit• .oshL questão, approvantlo uu 
rojoit<Lndo a pt•oposição. 

O Sr•. J»roHi<lente - Conlinú~ ~ 
dis~ussilo do :•oquot•imonto. (l'uusa.) 

St nlnguom podo a palavra, vou oncot't'at• 
a discussão. (Pausa.) 

Est~ oocorratia, 
Na fót•ma do rtrt. 1·17, § .2', do Rogiruontu 

os .adiamentos. ~)Ol' l.umpo imlotorruiuad~ 
l/flUI • iLIUIJJ IL l'I'JO!r,[IO da llliÜuria Jil'inci]liLI. 

Portanto, tLJipt•uVtLr u ruqwJt•imoul.o ·,lU" 
manda arclti VIII' a l'Osolw:ão o a~ t•azúo~ 
pola.s tjuao> o Poder Executivo a votou im· 
port11 om adiamento pot• I01npo indotot•mi· 
nado, c~uivalonto á I'OJDição da matcria. 
_Na fót•ma do a1•t. :17, § 3• d11 Constltiti· 

çao, tom o.<so l'equerlmonto do sor submol,· 
tido á votação nomintLI, o pat•a BOI' appt•o
vado pt·ecisiL reunir a sou favor dous terços 
dos votos dos St'S. S;nadot•os. 

0 ~n. llJ·::-.'EiliCTO LEIT!l- Approrado oro· 
quot•tmonto MIL consoquontomonto rojoil.nda 
a resolução. ' 

O Sn. PO!lSJDBNTI':- Sim, senhor. 
O Slt. flENEDICI'O Ll·:rr,; - Perdoo·me 

V.IIx. ; nó> qu~romos saum· qual a doola· 
mçao quc nos 1.17. n Mosa para podermos 
vutttt'. 

A]lpt•ovado o t•oquoi•imenl.o do illust,•o Se· 
nador pelo P<U'and, estd rojoitilda a roso· 
lução 1 

0 Stt, POESIDENTB- llst>i l'Ojoitnda a llliL• 
t01·ia pt•lncipal, 011 fót•ma do § 2' do art. 1·17 
do Rogirnonto. 

0 Srt. llt~~lmiCTO LEITE- Qual 6 a. 111/l• 
teria lll'iucipa.l t 

O Sn. Pn~.itlllmTN- lol' a l'OSohu;ão •. (CI'II· 
. ;am.·sc muitos apnrlc$.} Po,~o i~ a.t.tcnç1iu dos 

O Slt:. H. DI~ MENDON\'A So!lltiNliO-I''rca Sro. Smndm•us. . · 
"VIL do por dons tor,;os, ' 

~cm t•nz•w do sor· o;so ponto d11 minha ilrgu· V , 
IUentaçtto mas persiste o outro. ILJ·So PI:ocodut• 1l cl!amatla, devontlo ro· 

Ainda ns;im ontendo quo 0 roquo1•imon·to spo.ndor-sun-,?s Srs. Souudoi'OS quo appt:o· 
do hom•ado Senador niio rlol'o sm• approvado yntem o requmunonto, o "'ro-os quo o IC· 

Entendo quo 6 dovo1• do Senado dll'imii· ,)citarem. 
a questOCo; 0 emqu~ntu não 0 fizor elle Approvn~o o ro~uot•lmentu por dons to!', 
subsisto. ' ços, ost~ roJelta.da 11 materltl JH'inclpal, IJUll 

6 ~ l'osoluçiío. 
O Sn. Siats~xu:-;oo Go~~AL\'Es-Pola base 

osttt rlit•imidn. Procorle·so ti. ch:Lilllttla o respondem sim, 
Isto ú, ILJipt•ovam o rcrJUCI'ii!IOilto, os St•s, No· 

O SR., li. 1!1> Me~no~o;,\ So!lltl~llo - O guoim Accioly, Fm•relt•a Chaves, Gama o 
Poilo;• Jo.xocul.tvu cons11rouum neto rio C~n- ,\folio, Aimeirln B.u•roto, SigismllndoJ Gon
!íJ'<J>So O o SJ 11lo, IIi li ii Vú'-'LII•lo o lllli\-~.tivuJ, Clot·J NllllOi, Si~ltrlit' .. l Lillltl, MILI•tin.j 

I 
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Tot•t•cs, 'l'ltomltZ !JciOno, Ul'lmno do Gouveia, 
.Joaquim 1lo Souza., ltod1·iguoH .fnrdtm, Mo
l.ollo, Vicente 'laf'h:u1o, A1hopto GonçalvcB, 
Unst.avo l:ichur11 o Folippo Sclunidt (17); o 
wfo, isto t~, rojoHtLm o requorimontu, os 
Srs. Cosm Azevedo, Gomos tio C!Lstt·o, llo1· 
l'ol't. VieiriL, Boncdicto Lotto, Noguoil\t Papa. 
tlagu;L, Joaltim Catuwla, .Jofw Cot'lloil•o, Hor· 
cu1ano Bandeira, B. do Mondun(•a So!Jt•inho, 
1 ilywpiu C:tmJlOS, Laut•o Sudl'<l, Barattt Ri
beiro, l!m•cilio Luz o .Julio !•'rota ( 14). 

O~··· P•·e,.;ldeute-Como V. Ex. 
viu, foz-so liu. pouco a r.hamatla o :t olla l'C· 
spollllot•amaponas 31 Sr~~. Senadores. Xão 1!:1 
numet•o ]luis, para votat·. 

O S11. llAIIATA Run:mo-Ncste c:1<e f<1r:l 
o Senatlo, ou V. Ex., o que entender, pJrquo 
estou incapaz do discuti!'; o.ltou com iiJbt•o o 
sinto-mo muito doente. VIm :L sessão, ropil.o, 
un.c~tmontc para l'oquorcr o adiamanto da 
tUscussilo. 

O 811. PnESWJ~r;TE-0 roquot•imento de 
V, Ex, fica prejudicado, por não h wcr 
numm•o para ro1.1u•. (I 'a usa.) 

O Sr. P~·e,.idente-Rospondet•am :t 
ciHLJUada apenas :-H St•a. Sonadures; vori· 
lica·so, pol'Lttnto, que não ha llillllOro Ioga!. Continua" 1liscussiiu do pt·ojocto. 

Fic:1. prujudicado o l'Cf!l!Orimento tio St•. Vi· 
•'•JJILe i\Iil•:lmllu o conLÍIIlÍiL i~ db;nus.;ão d:t l'•J· 
~:t.dliÇiÍ.O, 

NingtiiJlllllHt.i~ pmlimlo it JitdiWL'íL1 OIICUt'l'o't· 
SI\ a UlscussiLo da l'l!SOlnçfi.u tlu Cull~l'u~su 
Nacion:tl, tlcamlo adiadtt lt rota(oiio por i't~ILa 
do 11 umero 1ugal. 

yt·ro l'lllWEl'l'UIUI. A 1\ESOLUç:io )tUNICirAL 
Rl~l.u\TIVA A l~STOH.~{} DI~ YI~IUJ.\ 

Entr~L cm di:;cussüo unica, com o pn.roc.:n• 
fhvura.vol (ht Commissã.o do Justir,·a o Lcgis· 
la<;iLo, u v•'to do Pt•o!'cito t!u Distl'iclo Fode· 
ral á resolução do Conselho Municipal, que 
au torlz•t o os torno da quanti:t de 100:0008, da 
vorb:t ooosignada no~ 41 do at·t. i2 da 1oi 
n. iDI, do 20 úo dezembro do 1900, 

Ninguom podindo 11 palavra, oncol'l'a·so a 
di:lCII~S[u, 

l'ic:t a vota~ão adiada por lil!LIL do numero. 

llii~:>Tll'lCAÇ.\•1 DE 1'1\ESOS 

Entra em 2• dlscus;iio, com o parecer con
tmrio da Commi•siio do .rustiço. o Logi;laçilo, 
o artigo i• tio projecto do Sanado n. 14, de 
1003, suspendendo, desdo ,id, a pratica da 
idont,illcar;iio dos individuas t•oclu.~os tL Ca<a 
do llOtUI]\'iiO, 

o s.·. Uut•otn ll.II.Jeil·o (j•<lhl UI'

ÚtJ/11 ·l-EneOl'L'a.litL a rliscu~Sàl\ l,or;L V. Ex. tio 
suhnu~l.ter iL vaLo~ u p:u·ccm· ... 

O S•·· Prcliliden i e- Nilo, suniJUI' ; 
tonho do pó r a voto~ o projecto. 

il Sn. ilAl\ATA Rnmmo--Só vim IÍ sessão, 
torno a dizei', p:n•tt roquer o adiamento. Não 
posso tomar part.o na diseu~siio; o, si bom 
que j~ l.enha muitas voZJS discutido, no Se· 
nado, incommodado do saudo, n[o o posso 
fazer agor:t, pois que mo sinto multo 
doonto. 

Pontlol'O que, si V. Ex. onco!'l'ar a tli.;cu;
sflo, ott primoim s~ssiio tm•:t o assumpto do 
sor vot.ndo ; o o p:l.l'occr da Commtssão tl 
contmt•lo, so111 tot• combatido ontrotanto 
as r~tzüos co111 que f'nndamnnt~i o mou pro
jacto, 

Assim sondo, niio mo pat•oco, 0(1llihtivo ao 
m~nos, que assumpto desta ordem, do tanta 
ma~nltudo, soja julg~tdo som SOl' discutido. 

lto],lito, Sr. Pt•estdcnto, estou doente o 
pot• tsso não posso toma!' parto na dls· 
cuss1io. 

0 Stl, PI\l,SIDBNTC - Na fórma do ltogi. 
monto, os roquorimon tos do adl>tmonto 
ficam prejudicados, desdo quo não lulia nu-
111oro para vottLr. 

fo:' o caso que sn dtt aetualmonto. Alntht são 
2 l/2 o eu uáo pos.;o levantar a sessão, 

V. Ex. ,portanto, mo dosculptlt'lt. 
0 SR. BAn.\'l'A ltllll!:ll\.0-\', 11:x, fal'ii u t!UU 

on tondet•. 
Nlnguom mais pe1lltHlo a p:1hwra, OlteOl'· 

ra-so a discussão, 

O S1•. Uat•ato Ulbeh•o-~t·.Pro
,,itleutc, sou tLutor du pt'Qicc!o, ouja di.<cussilo 
V. g,, acttba do annuncüu•, o <JUO ató OOl'OO 
ponto mo lmpõo o dol'or do <llsoutll-o. 
Sinto-mo, entretanto, Jll'ol'umlamonto in· 
commodttdo, o só compttrocl tL sussíio do 
ho.io, oxactllmonto pam podar roquorot• o 
adiamento tl!t dlscussiio, na qual, dov!llo ao 
ostu,lo 110 Sllll<1o om quo mo onoontl'O, não 
pouoroi toma~· p:Lrto. 

. Ficandlada 11 votnçiio do pt•ojocto plr litltn 
do numero logal. 

. Por isso, poço a V. Ex. qu~ consulto o So
u ado si consonto no adiamanto d11 discussão 
1lo pt•ojecto put• 2·lliol'ns, Isto ó, Jllll'll. 11. pt•l· 
nwir:~ so~são, 

O 8••. Pre~<~idcn te- EsLanrlo osgo
t:ttl:t a mtttm•l:t d11 ot•dcm do tlltL. dat•oi a 
pttl:tVl'll aos SrH. Souadoros qno :L quolram 
p:u•n assum11tn do oxpctllonto. (l'au.w.) 
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Nlnguom pedindo a p:tlavrn, vou lornnt~I' 
a sossiio. designando para ordem do dia d:1 
sessão seguinte, quo so rc:1iizará no di~ 13: 

Votaç~o om discussão unia~. d:t rc•sol!fl,•lio 
do Congt·osso Nacional, "''tadn. pelo St•, Pre
sidente da Republica, quo autoriza o Podei' 
Executivo a conceder umanno do prot·o~nção 
da licença, com o rospectiro urdouado, do 
que está gosando o Dt•, M:tnool Victorino 
Poroira, Jonto dn 2• cadoit•a do di nica cirur· 
gica <i:t Faculdade do Medicina da Bahia; 

Votaçiio cm discuss1io unica do ''"'la do 
Prolc•il.o do Dlstricto Fo:lt'l'al :l rcsoluçiio do 
Cousolho Municipal, que auLoriza o o.itot•uo 
da quantia do lllO:OOO~. <la verba consígmtda 
no ~ J l<io art. 72 d.t ÚJi n, n11, do 20 du do· 
~eml!ro do lUUD; · 

Votaçfio em 2' discussão du pt•ojocto do 
Senado n. 1·1, do wu:l, suspendendo, desde 
jtl, a prar.ico. da. ilicntl~co.r,íio dn; individuo~ 
reclusos á Cil:la do DJtonção; 

2• discussão d~ pt•oposi~ão da. Ua.ma.ra dos 
Deputados n. 54, de IDO I, autorizando o 
Podei' Exocuti I"O a. abril• ao Ministcrio da Fa
zenda o credito oxtraot•clinario <b 104:5·1~%83 
para. occorror a.o pagamento das gratiftoa
çõJs •levidas aos empregados de diversas 
aliandegas da Republica incumbidos do ser· 
YiQJ de ostatlstJCa e revisão de despachos 
om !897 e !898; 

2• discussão da proposição da Camam dos 
Deputados n. 124, do ID03, autorizando o 
P I'csidontu da Republica a abrir ao Ministet•iu 
da Justiça c Nogocios Interiores o ct·cdito 
oxtraordinat•io de 100:000$ pat•a attondor ao 
pa~:1monto do despezas o lei toraos; 

2" discussão da proposição da· Gamara dos 
Deputados o. 138, do 1003, autJI'izlodo. o 
Presidente dtL Republic:t ti concodor ao mo· 
dico do Hus}lital do S. Sobastiiio Dr, Josó 
Lopos da Silra .lunior um anno do llconç~. 
com ordenado, para tratamento do saude, 

Levanta-se 11 sos~iio :ls 2 1/2 homs úa 
tardo, ' 

100' SESSÃO e~! 13 m: OU'J'VIIl\0 DE IUIJ3 

i'•·esidancia do s,•, .lffünso Pcnn11 

A moia hoJ•a. dopui; do moio-dil1aLI'Il·SO a 
sc;Jsiio, a que concorrem os St•s, Sonadot•os 
,I, Catunda, Alberto Oonçalrcs, Honri~uo 
GuuUnho, Cosl,a Azerodo, Constantino Nory, 
J<IsLo Cho1•mout, Bonodieto Loi&c, Pires For
l'!.!i~·J, N'tlgue'il•n. pa.l'auu.guil, !\~oguoir~~ ... \cc'io· 

ly, Almoi<la B:u•roto, Rosa e Silva., Het•culano 
Bnn loil·a, Sigismnndn Gonçtll ves, M:muol 
DnaJ•to, Olympio C:tmpos, M;trtinho Gtu•coz, 
Cuolho c Campos. At-tbm• Rio•, Virgil\o Da
mazio, Ruy B:tt•bosa, Clotr. Nunes, Siquuii•a 
Limtt, LaUI'o Sodt•tl, Bat•ata Ribeiro, Huono 
Bt•and[o, Feliciano Pcnna, Ft•ancisco Glyce
rio, AlJ'rouo El!i.~. Ut•bano do GOU\'ÔJL, ,Joa· 
IJ.nim <lo Souza, Rodrigues Jardim, Metollo, 
A, Azorodo, Vicente Machado, Gustavo Ri
chard, Folippo Schmidt, Horcilio Luz, ,Julio 
Frota. o Ramiro Bttl'collos (40), 

Dei.mm úe comparr.oor com caus:1 pttl'li· 
cipad:t os St·s, Pinhoil·o Macbauo, Nilo Po
ç:mha, Junath~s PodrostL, Paos do Ca.t•valho, 
llfanool Bat•atn, Gomes <lo C:tstro, Bollort 
Vioi<'a, Alva!'o Momlos, João Cordch•o, For· 
ro!Pa Chaves, Josó Bot•mn•do, Podt•o Velho, 
Gama o ~Iollo, Alvaro Mnchado, B, do MQD· 
donça. Sobrinho, Mat•tins Torr0s, Thomaz 
Dolftno, Vaz d., Mollo, Lopes Oh L vos, Joaquim 
Murtinho, Bt·azilio da Luz (21). 

E' lida, pos~:t cm disciJssfio c sem dõbato 
approvada a ad·.t da sessão antel'iOI', 

O Sr. L' Soct•etn•·io dá conta do 
seguiu to 

EXPEDIENTE 

Otllcios : 
Do Ministcrio d<l!odustt•itL, Viação c Obras 

Publicas, <lo lO do cot·ronto mez, transmit· 
tindo a monsa.gom com quo o St•. Prosi<ion&e 
da Republica t·ostitno dous dos autogr.pbos 
da rosolu,·ão do Con~rt•osso N<~cional, rela· 
tira :i. ttb~t·ttu•:t do credito do 49:Ui2$530, 
supplemontar á rubrica <Gratificlç[o addl· 
ciuoal 1L cal'toh•os da verba 3'• Cort•eios do 
art, 21, da lei n. 057, do 19~2- Archii'O·SO 
um do.i :mtographos o communiquo so ú. Ca· 
mat•a dos Oopur.ndos, l'illliOitondo-sc-lho o 
outro. 

Do Mini :torio das l!.olaçõos ExtoJ•ioros, do 
lO do corrente mcz, romo&tondo a moo>agom 
com que o St•. Pl'Osidon to da ttopubliCil ro· 
stituo dou; dos au:,ogmphos d11 rosoluçiio do 
Cougt•osso Naoiomtl, relativa 1L abürtut•a do 
cre<ilto ospot:ial <lo 100:0008 para os mesmos 
fins do quo foi nutot·Jzadu pulo doct•eto n.077, 
do 3 do janeiro do 190~.- Archivo·sc um dos 
autographus o communique-so á Uama.t•a <loS 
Dopumllos, l'Omottcnt!o-;o.Jhe o outro. 

no Sr. Antunio Paos do !lart•os, elo 15 do 
ago;to ultimo, commun-ieando qu,, IlaquolilL 
dat:t prestou o comproml;so Jogai porltllto 11 
<.:amara Municipal du CuyJLil~. o !~sumiu o 
oxorcioio do mu·:;o rlu l'ro;l<louto do Estudo 
de ~!alto Gi'0;3o.-lnteh•auo, 
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Do Prefeito rlo Distt•icto Federal, de lO do 
corrente mez, reroettondo a. roensagom com 
t[ue submette ó. :cprec!ação do Senado ns 
razões gue o levttrt<m a. não sa.ncciona.r a 
resolu<:ao do Conselho Municipal, que nu· 
toriza. o Prefeito a mandar paga.<', na. t•a.ziio 
do 5:920i; a.nnu:tcs, os ycncimoutos a. que 
tom direito o pt•ofossor juhilado Joaquim 
Alves Ferreira tla. Ga.ma..-A' Commissão de 
Constitulçio, Poderes o Diplomacia. 

Telogra.mmas dos p:•esidontes dos Estados 
da Para.hyba, Goyaz, Minas Gera.es e Sergipe, 
congt·atulando-se com o Senado pela data. de 
12 de outullro;-lnteirado. 

O 8r. 2• Secreto rio lô o vao a. 
illlprlmh• para entrar nll ordem dos tra· 
balhos o seguinte 

PARECER 

N. 210- 1903 

A' Commissiio do Justiça o Logislação pa· 
rooem fundadas as razões om 'lUe se apoiou 
o veto do Prefeito á rosolução do 14 do se· 
lembro do 1901, do Conselho Municipal, l'O
gul~tndo as autorizações para abertura de 
crodito, o por isso entendo que tlove olle ser 
approvado pelo Senado. 

Sala das Commlssõcs, lo de outubro de 
1903.-J. L. Coalho c Cllmpos.-J.M .. 1Jete/.lo, 
relator.- Jlllrlinho Garcc;,-J, P .Noguei1·a 
Accioly, 

1\ESOW\'~0 E VETO A QUE SE REI•'ERE 
O l'ARECJm SUPRA 

'O Conselho Municipal resolve : 
· Art. l, • As autorizações pam ah~1·tura 

do creditas espooiaes, supplementaros ou 
oxtraordinarios ficam annulladas no fim de 
cada exercicio, qum· os mcncionuoos na lei 
tio orçamento, quer os concedidos em leis 
ospociacs. 

Art ... 2." O P1•efeito não podortl ttbi•il• ct'e· 
ditos por decreto exclusivo seu,aioctiL quantlo 
autorizado por lo!, si na occasião eslivor 
funccionando o Consolllo. 

Art. 3.• Na ltvpotltoeo de aberturo. do 
credito na fOrma' áo art. 37 tl11 lo! n, 058, 
do 4 do janoh·o tio ISDO, dovortl o dooroto 
sm· procouido do uma cxposi\'iio do motivos 
que o ,justifiquem e daroi~çii.o das dospozt~s 
jtl foltas, si o Cl'Otilto !'or su~plomentar, e da 
<!lsorlminaçiio llo verbas, Rt tilr · oxtraordi· 
nario. 
P~ragrapho uulco. Posto uol\l'oto o poçaR 

justificativas sorti. ouviada ct\ph authou\!c:t 
SUQodo V, ll 

ao Conselho, 'lUO devorá ser convocado im
modia tamon to, 

Art. ·1.• FiciL cret1do o trintostro addicio· 
nal para. liquidaçiio do cxorcicio lindo, do· 
vendo o halanço sor dofinitivamon to OJWet'
rado até 31 do ma.r~o, nilo podoudo depois 
desta data. ser paga dospe?.a alguma do ex
orc!cio terminado, som credito espacial vo• 
tado pelo Conselhn. 

Art. 5. • As eontns uilo pagas ate! .71 da 
março sot·ão relttelouadas o essa relação, 
acomp~tnhada da. mensagem explic'ttiva do 
nwti vo do não pagamento, ser<!. onviado.ao 
Couso!ho, afim do que este vote o credito 
necessa!'lo, sem o que nenhuma potlm·tl sol' 
paga.. 

Art. 6.• O pagamento indevido impot•ta. 
ua. responsabilidade do quem o ordenar, de 
quem o etrcctuar o do quom o t·ecehet•, su
jeito a processo o tis penalidades, na fórma. 
do decreto n. 7GG, o fun•:ciont~rio que nossa 
disposição incidir. 

Art. 7.' Fica. PI'ohihidc transportar saldos 
do um paragrapllo do uma vorba. para. em
prog:lr om vorbt~, paragrapho on esta.hele· 
cimento dill'oi•oute tlo que tra.tll.l• o. consi-
gua~iio orçameu ta~• ia.. . 

At·t. 8.• Revogam-se as llisposi~õos em 
contt'l1l'io, 

Sala. das sossõos, 14 de setembro de 1901, 
-Josd Joaquim da Costa Perqi>·a Braga, pro· 
sidonto.-Rodrigues Alues, 1' socretario.
Leoncio de Albuqttei'111C Neto, 2' secretario, 

Veto 

Nego sanoçiio ~ inclusa resolução do Con
sollto Municipal que regula as autoriza.çiios 
para. o.bllrtura de creditas. 

Obscura. om sua.J•odacção, ioexequiYel em 
algumas do sua.s disposições, antagonioa de 
uma lo! aunutt ainda em Tigor, a rosoluQàD 
do Conselho cerceia. sobremodo a acção do 
ProJ'oito, concorrendo para ombartlÇar a 
~dmin!stração munloipnl. 

O art. J• r~z dlstinc~ão entre rl'edito~ os• 
pociacs, suppiemontat'ils c oxtt•aordinario~. 
sem de6nil·ua nnm nstallCle~ot• tiio pm1co o 
modo pratico t!e t!eei•etnl·os. 

O art. 2" é cont!-arlo a autorizações au
torioros, alguma~ das quuus ainda em Yii(Ol', 
como a quo eonforo o art. 75 da lo! vigonto 
n. 7\ll, de 20 do dozombro de 1900, quo 
orr:a. o fixa a duspeza da Municipalidade para. 
o oxercicio de HlO!, B' chtro quo, não po
dando uma. lo i nnnua sor l'OYogu.uu si não por 
outr<t do mesmo cnrtwtor,o.prosenta resoluç[() 
no sonar\. 2• colloc:t o Pt'n!ulto om <'liSOs ur
gentes, como, ]tor oxompio, o do porlgo po.l'a. 
a slindo p11hlicu, 1111 contlngcncla tlo solicitar 
do Cousolllo, 'ltmnde ollo estiver !'lmocio. 

' . ',. 
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nando, croilitus que yiío dnpondor do solu<;ão 
domor:cdu., q u~ndo o propi•io Conselho resol
veu, no parni(r:cpho unico do art. 75 da lei 
citada quo, decrotndo o crod ito, nos casos 
menciomLdos no mesmo artigo, r;crtl o sou 
neto submottldo ao Cuuselho Municipal uu. 
sua lli'imoiriL reunião. 
· No art. R.' a I'esulu~•ão do Conselho tl 
escudadrL om hypotheso iiiSub.;istonto, pois 
quo ~c soccorro do um :u·&igu quo nriu mtLis 
l'rovaloco, porque faz prLI'te d:L lei JJ, ll58, 
1le 4 do janeiro do 1899, o pu.m o caso j:l pro· 
<luziu os sons olfoitos pr.ra o nu no do IOIJO, 
cm quo vl~orou como ]l:crticipanto da ·lei 
or~aruenf.:u•iu ncsso oxerciclo. 

Sem negar :L competoucia du Conselho ]lai'a 
leglsla.r mt mn.toria, as l'U2.úcs qua udtluzo 
me induzem a oppui' l'e/o a uma I'esoln~ão 
qúo niir> sn.tisllLZ os i11tuitos do lcgisladur, 
al~m do contribui!' pa.1'11. ombal'll\"'1' o f'o<lm• 
l~:xocutivu no oxm•eicio Uu snns 1'u11cçõcs. 

!Jisll'icto l'odoJ'<d, 21 do sctemllt·u do JUOI. 
-Dt•, Jm7o Ji'di]ljlC Pel'eira. 

E' liJ:., posta em disau,são o sem deu~ to 
approvadtL a redacc~o final do projecto do 
Senado n, 27, do 1003, substitutivo da propo· 
sição da Gamara dos Deputados n. I, do 
1903, que eleva a 2.S dia rios a ponsão e soldo 
~ue percebo o 1• cadoto l'ilformado, com 
hauras do alferes do exercito, Orozimbo Car· 
los Coi•rila do Lemos. 

' O Sr. Barata Ribeiro-Sr. Pro· 
sidonto, figm•a na ordem do dia a votação 
om 2•tliscussão do pt•ojocto do Senu.do, n. 1<1, 
do !903, suspendendo dosdo já a pt•atica da 
identificação dos indiyiduos l'aclusos n:i Casa 
tle Dotonção. · 

Esto facto dá .onsojo a broYos considm•ações, 
que endel'oç•o tL illustro Commis·iio do Poli· 
cla.,llncarregadtl do codi6car u.s omondas a pro· 
sentadas pelos Srs. Sonadoros ri refórma do 
nosso Regimento. 

,. Roproduz·so, sob outra fúrma, a hypothoso 
a que já alludi quando \I~atoi do d,ii•eito da 
dlscuss[o cm uma das scsson~ antorwro:J. 
· Roforia·mo, então, ao facto do or:Ldor não 

]Iodcr oonclnil• o sou dismn•so nn. mesma 
"os,ão, 1le.an1lo sujeito tL iutorvonçüo do Se· 
:ti~du, pam cornplo~u.l·o no dia scgninto, 
corromlo, )JOl'tanto, perigo do vor tolhido 
<i sou diroito do discussão po~ uma. collisão 
}lolilica. 

O facto que occoi'ro ó ~lntla ruais gravo, 
pois quo se vno Yot:u• um projecto ~uo 
nüo foi discutido o não o roi por não 
h:~vm• presento á sessão numero do Se
nadores par:~ votar o rcqnorimonto do 
a<Iiamon to opportniHtlll!llHII tl]l!'Oson tudo. 

E' do pm~e qun os antm•os <io p1·ojoctos 
iniciem a~ cllscn~~ües, I[UCr c<JDI'ui'mnndo·su, 

fJllOl' di;cordtmdo do voto du.s Commissõos 
qno sobro cllos opinam o n;sim cabl:~·mn on· 
cotar o dobato tlosso, cuj:~ discussiTo foi on· 
cor•radn.. 

Eu, por<lm, achava· mo docnto o para pon• 
par ao Senado o ospcctuculo alllic!ivo do sor 
accommcttidu do alguma vortJgcm, o que 
acontoncu pouco do pois do minha rotirad:L da 
sessão, limitei-mo rtroquorol' o mllamonto da 
discussão por 24 h01·as. 
. O Senado, poi'úm, não o pôuo votai'. por 

falt:L do numero, pois não havit~ no recinto 
dosso. assombiéa maiS que cinco ou sois So· 
nadut·os o, como nenhum pedisse a palavra, 
lfcou " tliscus~1ío oocermda. . 

Poi•guntarei: Sor:t justo, surti ndmissivol, 
sobi·ctudo o principaimonto, \ll'l!strtJ'oSO·ha. 
humonagem ·ao principio constitucionu.l quo 
aLro discus:~rro suLI'O todos os asoumptos, <JIIII 
o. cxigo1n, IJ piLl'iL g:trantil-u. i nstittt i u no nm:t~n 
t•cgimcn o pitrlumonto, SIJt•â. justa a pl'a:w 
consagrad:L pelo nosso Rogimonto do oncor
rar.so uma discussão som. so discutir, não 
porque não houvesse OI•adot•os quo preten· 
de~sem l'azel·o, porém, por niio bavor Sona
doi•es para votar um requorimonto relativo 
não ti proprja essoncia ou substancia da 
ma1.oria om estudo, mas a uma circumstancia 
do ordom ntL dbcussiío 1 

Quo hu.via Souadur com a rosolução do 
discutir o projecto o o parocot• da Com
missão, 6 furrt do duvida, o ollo o declarou 
ao Senado; que as considoraçõcs fJUO ollo 
olforoccsso ao parocor provocariam resposta 
po1• qualquer dos membros que o subscreYo, 
tl presumiYol. sinão corto, o no omtanto não 
houve tlis,ussiío. 
Aind~ ruais, Sr. Presidente, a 2• dis· 

cussiio, poJo nosso Rogimonto, so faz do modo 
diverso dtt ter"oira: Cada orailot· tom o di· 
rol to do discutir artigo por a.J•tigo c assim, 
ainda quando ao pudosso suspeitar, quo o 
Senado, attendondo ás circumst:mcias quo 
occorrm•am neste caso, contra a opiniüo d11 
Commissão do Lngislação o .Tustiç:L; appro· 
vut~so o projecto orn 2'1 discus:3iio, para. ga
rantir u diroito da p:~lavra mL torcoira, tl 
fót·a thL duvidaquo I!ClLl'hlm sacrificadas pro· 
rogaLivas l'ogimontaes inhOl'Cntcs ;l 211 dis· 
CIIssão. Ora, dot•ondo-so esporu.r '1110 .o pa· 
roem• da Commissiio seja :~pprovado, choga·so 
:1 soguinto situaçiio deplomvol: o pi•ojocto a 
quo mo roftro concomcuto tL mataria da 
mais olovadtl rolovancia sorti reprovado, som 
let• sido discutido.'' 

Po<;o ti illust.rci Cornmissão do Pulici:t, on· 
carrog:~cia do. projecto do roform:t do nosso 
1\cgimonto,. quo 'tomo om considomçiío 11 hy· 
}lolheso q no este caso snggoro prLl'a dar· 
lho I'Ullledio. 

Ntif:l O!'CIIi'I'Oricia.li cnmo cstn., mn ctuo llllt 
orador naturalmonto in~eripto JliLrtt líLiltLl'· 

I 



' l 
t 

I 
' 

SE~~Xo ll~! };~ Dll OU'fUU!\0 Pll 1903 GO! 

~obro certo o detorminadu a~sumpt.o, so vê 
m:~tori~hnonto impodiuo do fazol·o por mo· 
lotilia., ser~ razou.vol qua flqua Jll'iVu.do do 
sou direito, pot•quo não h:•j:t numm•o rio So
rrador·os pt•esontes para votação do adia· 
manto 1 

l'st:~va a hut% t\dlnntada o o Sonnf!o qua~i 
vasto quando sa :hnnunciou n. ~u~cnssfi.o; dos 
momlJros dt1 Commi,são do Logislaçüo o .lUi· 
tlça nam o rolntot• so nclmv11 mais n:1 Casa; 
apenas escava presunto o nobt•u Senado!' po1• 
Mll&to Grosso. 

t~tdo do uma sug~iB~ão apaixonada. do ca
mctct• indiTidual, o cru tom tio ohalaç~ 
npellitlon fie rhol.ol'lca sontimontal as t•azõos 
com qno o i'undamonl.o, clmhlf;n que não 
mo fiou ao tmbalho do rospondcr, o quo 
pl'ofiro dllixm· intacta no pat·ocel' ria illustt·o 
Commissilo, para que úellc, nos nt•cirivoa tlo 
Senarlo, sob!'evlv:t algunm sonteoç:t do sua 
prupria o exclusiva l:wm, o ostn sor~ n 
unicn, pu is tudo mais não lho pertence, como 
domonstmroi. 

Pódo-so por isso atn:·mat' que a discuss~o 
não tori:L outra utilidade sinão n. do procn
llÍlCl' uma formalid:tdo bannl. Nem is<o 
u.contccou o V. Ex., eor·rct~L~~ c inLogTamunto, 
a. oncm•rou, do ncco!'do com u ltogimcnl.o. 

E' a provn. mt~is oluqrwn to do fl uc o uo~:-;o 
Regimento cout.t1m di~po~iç:ios mllltL•al'i;t,~ ao 
<li roi to d:c discus;;;\o, tí libur.ltulc dt~ mcsm:~ 
discussão. 

Nilo mo resl.~ssu o desnlbgo do lltlln.r na 
hot•a rio expodionto, o o men pro.Jnoto ficaria 
sepultado sob 11 uondomn:tf;fto do Sanado po
<lidiL pela Oommis>ão, sem qno lho losso pm·· 
mittido oppôr• no par•ocm•, qno tão mal o 
julgou a mals bt•evo considcr.ação, sem <JllO 
mo fosso pcrmittirlo ttllogm• om s1m dolesa 
qno uom ao mono; a :Ilustro Commissiío do 
Legislação o Justiça con,idoron o n~sumpto 
poil~ faco pela qual o apt•osontoi ao Súnado, 

São hyp,cho.;es, qua PJ!' honl':t noss:~, 
·nrro so dovom ropJ•oduzit• na nossa vidn 
pal'II11X!Ont:u• o pol' isso tomo n liboJ•dtlllO do 
insistir perante a Commissfio do Policia 
para <JUO a causidoro u inclntt cnt:•o as 
omendns da rolilt•m:. tio Regimento, :~IIm 
üo ga.rantit• a díscus~ão desde r1uu lmjiL 
IJUOm discuta. · 

St•. Prc;idonto, 011 tiul::t u mniot• iuterosso 
om discuti:• o pt•ojoctll •1110 sobr·o iflontilhw;ão 
:mtln•opomotl•tca suhuwtli :t cousidot•açãu do 
Scna·1o, o osso lutorusso au~:monton dnpois 
que li o p:u·ccor d:t illnSll'O Cummlssiio do 
Logislaçiio o .l!:;tiçtl, <lo qual dorn•nhoudi qno, 
nu pi'Oposito do amusquinhal·u, ocooJ•rol'll a 
suus momhros, rluixnnrlo fio p:tt•l:o os nssum· 
ptos quo so l'chciontLIU com tiCJIUll!it pl'a.xo, 
a~scno:tr a tl.scussiio om tOI'mus pouco con· 
vonic•ntos, transllll'lnttndo·a om umn CJUO.<I.ito 

· pcsRoal. Por <1110 'Inflo o sol ! 
!\' l'O:tlmonto extl'ttuhnvul, o J'ui u pJ•imni-

1'0 n salionW.t' us.;;e J'acto, o :L clmm:u• p:u·a 
tlllo :t ~ttonçfio do Somtdo, <JUO l'tiZtlU.itl Sol <I 
itlontillcaçito ttutlu•upomctl'ÍC:t IHI ciuaJo do 
!Uo do .lancit•o, lm jtl algum tomjJu, só a~o1•a 
dolla so Jltllasso, rlopois <l:t l'Oii.Jt•ma pu!' quo 
p~ssan, úoct•otnr!a pulo nctnttl Go\'01'110 !llll 
Jín·m•o!t•o do col'l'onto anno. 

Mau rumo tomou ll.!llusti'O Commissão do 
Logislaf;iu o .lrbtil:a, pcrmittir-mo-hiio di
zel-o sous mombt•os, no o.<tutlnr u projecto 
<JUO submutti :i con,itlura~fio do Soando: 

Em 1'07. tlo motlit:n• snb!'o as consi<ioraçõcs 
cum quo procurei l'im<lamoutal·o, tondo ri. 
m:i.o a Constlr.uir:fio Jludo:·al, e do compuls:f.l' 
a l'uustilni~[o fio lodos os paizo.~ 0111 rtno siJ 
Lom af!optaolo a JH'axo dt\ ido o tillcacão an· 
Lhr·~pomotrica, para dossn confronta'e do~so 
osL11do concluil• pol:. :r.dmissihilidado 011 
illarlmissibilirlada rins duvidas quo suggeri, 
corron os ouvido:~ lis t•azõos quo alloguoi ; no 
o;c:tninho m:1i,; occulto d11s suas gaveta~ 
foehou a nu>sa lei institucional, o doantJ do 
si abr•iu um artigo orlitorial dtl Noticia do 28 
dojuiiJo, ttssignaflo pol' M. A., quo tJ•anscl'o· 
rcu fJUasi 1111 ínr,o.!-'1' ~, ipsi~ WJI'hís, fttzoodo 
dollo o pn:·ccer CJ 110 :tpJ•osentou no Senado. 

E a pl'oposito <lu movimonto du opinião 
provocado pelo fiohato du qno tomo! a ini· 
ciativtt no Sonnt!o, ó Jigno !lu nol:t o seguinte 
l'act.o, porque 6 oxtmot•rlin:tl•io: 

Quttudo mo occupoi de.;ta tribuna da iJen· 
tifica~iio tmchropomotrlca,com a sincm•idado 
do quo tcohJ por costumo u.ato, declat•oi quo 
mo penitenciam do uma gt•anrlo falta, tanto 
mal' notnvul qnnnto ora l'Opt·csontanto do 
Di;tt•ioto, o l'inlm a sot' a minha complota 
il(not•anci:t do qno cntt•o nós, 110 !JiSlt•icco I?c. 
llül'itl, tt capital da Na~ITu, so ti vosso J'un· 
tla<iu :urucllo instituto em muhlo.l oll'onaivos 
dus dif·oitos o lium·dtltlo; illlilvi.!lmos. Po11so, 
tnnto rtunntu mo ''licito ,iulgat', quo a ign:J· 
1'1\Dl~dl em quo ou \'I via ou Ol'l'O de quo mo 
dunundoi culp:uJo, JH·em.n a oonsuionoia <lu 
muitus otu.ros rojl!•esont:~nto; tl:t Naç~o. quer 
no Sonndo, quor n11 Gam:wa tios !Joputntlos, 
tanLas l'omm as manifustaolios do :ttlhosão 
'I uo l'ccuul,-e t~o vaJ•ios o multiplos o,; ar· 
piltnsos quo l~:;tojnmm 11 minlm iniciativa, 
slgnitlcrttHio-mo o osp:1ntu ao tm•cm uotluia 
do ~uo n<tni :l\1 pr:ttie:.vt~ 11 \.l:.ulu tio hlcntl· 
llca(•iw a n thropomot:·icn.. 

.lul~ou a. illuntt·o Commi:-~sü.o UB J.~~i~lat;.;1o 
o .lnstlç:~ EOl' osso u ponto mais J'raco ·tio 
mon Jll't<jecto, cun,ltlot'ti!Hio-o <'OliiO o l'U.~nl· 

O q11o no momento oxcltam 11 sonsibilifla .. 
do social, o pt'O\'ocnva t:JlJ•o:wnão do SO!Hl· 
monto puhllco, Cl'a oxnctnmouiu o 01al.o dtl 
sn to1· pt•otomlldo snjoita1' tl idol1tillctlf1tio 
anth1'GJlOHH~tJ•ic:" o 1'{\Pl'IISI\nl,i\\'ilu da. Ni\i::'ltt 
lk. h•il)on i\In.elHttlo, conti'IL (jHOill -:m lm\•ia 
tlc~onu:Ltlmt4111 u otlhl · 
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tccção do Governo, o qu:1, lomilo attl a Cusn 
do Detenção, so Yin ameaçado do sor violcn
tamcnto submottido tis PI'uxos daqucllo pro· 
cesso, não obstante u;Jt:lr no goso do ~orlo.; os 
sousdil•oitosclvis o puliticos! 

Dahl vom que a Commlssão do l:ogislaçã_o 
e Justiça mo jnlgtiS!o um rbn~oric? senti· 
montr~l!sta, suggostwnodo poltL aiDisn<lu, o 
malsinassJ o meu pro,ioctn com ostos dons 
sinüos corrosivos: ter choil•o.~ de sensibili· 
dado o blandicius <l~ amisado. 

Mas que, Sr. Presidente? Qnal tl o mo
monto oppol'tuno do discutil'-So qualquer 
a.ssumpto! Não sor~ aqu~llo cm que adis· 
cussào impJI'ta no osclnreCimonto .d~Uo? 

Pois não cst·<mus a pomo do lfllcmr dls· 
cussão subrc a cttbot~tgcm nacional? g nüu l1 
essa o momento "c fazcl·o, agora que do um 
lado so clama contra a insutncioncia dos 
nossos transportes, c do outro so proto;ta 
pola execução do pi'Ccoit.o constitucional? 

Doirar do considcmt• lrLl questão neste 
momento niio será sacrificar o Interesse 
puhlico, roonoscrtbat• u cum~l'imcnl.o dos 
U USSOS dOVOI'CS ? . 

Pa1•a quo estamos aqui rouniolos Honuo 
pa1•a proYcr ás nnecssiuados da Nação orn 
tiUal•tuor osphcra da vida publica om que 
ollas so façam sentir 1 

E sorá justo accusar··so o Senador•, que se 
occupo do qu~iquo1' assumpto rolrLtivo r1 
oJ•ganisnção social, do interesse par~icuiar 
nclle oxtranho ao intm•osso geral ? 

Niio tl essa a hypothcsel Ccrtamonto que 
sim. 

Foi esta oxaclamonlo a situ~tção om quo 
mo oncon troi • 

do Detonçiio, o po1• victima o Dr. Ir•ioou Ma· 
ch11do, rovoltuu-so o sentimento hunmno, 
quu nem om tud L IL pm•to, nem om todos os 
liomcnJ, se desperta ouso aforo pulas excitn
~·Õ:ls govcl•namoutu.o:~. 

M11itiL gonto, íL mu.iorit~, posso dizol', tt 
univorsaiidado dos cidadãos desta cidado,quo 
i~noi'a oxist.ii' aqui um instituto do iuon· 
tificação, para se!lai' como l'Oincldontos até 
representantes da Nação no goso do seus 
diroitus civis o politicos, ostromocou denoto 
do lll barbaria. 

Pert.unço a osso numero, Não sabia da 
oxistoncia dosso instituto com tal !Lppliotl· 
ção, como ignorava que houvesse na Casa 
do Dotonção as chamadas-p1•lsõe; cscu!'as- · 
o mais quo parti complotaf'-So a serio do 
instrumentos do tortura comquo a Republica 
tom anliqldo os cidadãos uraziieil•os con· 
struiam-so novas para elevar· lhos o numOI'O, 

Tlvosso o projecto do que so trata se 
in<pirado no movimcn to do opinião Jll'OVO· 
cndo pela tentativa contra o Dr. lrinou 
Macl!!Ldo, o 6 l'óra do duvida que teria tido 
uma origem justillcavol, uma vu1. q uo a 
pi•imoil•,L cnndiçiio uas lois tl cort• :sponderom 
a noco;sidados sociuc.~, o ao cri ticai·o nad1L 
tiuha que VOI' a Comroissiio do Legislação o 
Justiça si sou ou não amigo daquollo 
cidadf10, o permittam·mo o dii'oito do adllli
I'ar·mo do quo chogassomos j~ a tal grdo do 
dopt·avação moml que só a ;uspoita do que 
11 sonsihllid:tdc ou o sentimento tonha inspi· 
ra<lo o legislador, lho malsino a obra como 
originada do paixão Indigna. 

A violcncirl contm o Dr. lrinou Mtlchadu 
ropol'Coitiu po1• to;'<!. a cidade, e cm to.la a 
parto ondo cchoou provocou sentimentos do 
reacção. 

0 Sa, MARTIN !lO GARCEZ-0 parocor não 
ropuia p11ixão indigna. Isto é uovanoio do 
S. gx, 

Tive conhecimento dolla, como todos, polus 
jornaos do dia, 

A nlnguom tinli:L p.ossa<lo despercebido que 
o Governo prcparavr1 contra ~quollo cld~dão 
uma cilada, <leixan<io do dociJil• a duvida 
por clle sugge1•ida om req uerimon o ; o pam 
todos o silencio go\'crn:tmootal ora a onsco
n:~çã.o do um golpe cel'lcirv o Jli'ofundo. 

Quando o golpe foi desfol'ido, isto d, quando 
o cbcfo do pulioitL armuy~ a forçtL pai'IL a 
violencilL, passou por todvs os espil'i tcs a 
hl!a torrivct quo so ia travar, luta que 
nl ve,inva fins accultos, o cujos;•csultado~ não 
se poderiam pr•ovel'. 

Passou já o tempo, fcllzmeutc, cm que os 
poderosos so I'ego7.ijavaro assistindo á cspo· 
otaculos om que so banqueteavam foras com 
corpos humanos, sob os ttpplausus da multidiio 
selvagem, o JlDI' toda a pal'lq gude chogou a 
noticia da dos01•aça llumineol.e que teria por 
theati'o o gaillnete dn identiJlcaçã.o da Cn'a 

O Sa. B,\RATA R.wEmo-Não é devaneio 
roeu, <lo que S. Ex. oscr·ovou e seus collegas 
assignara1n, está osci•ip~o aqui: •0 projecto 
foi apl'Csontado sob a imp1·ossão caus!Lda ao 
seu U<ltor llOlo que so·lho atlgUI'Oll um vexa· 
me cxtraordina ·io (L posson. de sua amiZildO, 
O scnliroont:Llismo, puróm, é máo consolhoí
ro na confoc\'iio das lois, que do vem sor o 
lll'oducto da mão calmrl, tendo como ideal o 
hero JlUblico.» 

g, nc;srL or•dcm !lu con ;idoraçõos, chega o 
PtLI'O<'Ol' som pro no proposito do amesquinhai' 
u roioluL tont:Liivn a üSCl'Ovcr a seguinte 
11hrus" Pura rhotorlea sentimental. 

0 Sn. MAI11'1NIIO GARCr.z-Apoiado, Hei do 
mostrar a S. Ex .. que realmente o projecto 
tl pu1•a I'hotol'ica sontlmontal. Responderei 
a S. K~. ponto l'Ol' ponto. 

O Su, BA1\A1'A Rnmmo - A un ica pln·nso, 
o ou não digo, ponsamunto, nativamouto, 
originnl'iumon .e da ComroiHsão tl ·~sta-pm•tt 
rbotoricrL sontímontall;tu, 
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O SR. MAJ\'l'JI(JIO G,\RCBz-Apoia!lo. 
O S!t, BARATA Rllli~!Ro-Quo ou é uma 

cli~]aça, o ufío mot•oce t'ospo.~ta, .. 

oonsu!'as pOi' prctondor lovat• a persuasão :10 
o>pir•ito dos quo mo davam a bom•a do 
escnt:~r. Quo m:1is chocante exemplo pal'l\ 
pr•ov11car a meditação du Senado do quB 
aquollo: uma m:Lirona rcspcitadiL a til ontiio, 
J•oiloaJh tio pr•cJti~;io com que ti sooioda<lo 
r,,ndo homenagem :t vir•tudc, inopinada· 
monto U<!Cahi1la ao uivo i do criminoso dcgr~· 
dado pelo habito do dclicto ! 

0 SR. MAR1'1NIIil 0AnCB1.-Niio lm tal; 
S. Ex. ostJi insultando "Commlssiio. S. l~x. 
quiz ntncat• o .Governo c apresentou um ]>l'J· 
jocto som cl'iterio, tüo 'cm critori0 IJIIO 
podo a suspensiio da moJ!i!la. 

O SR. PRr.<JngNT"-ObscJ'\'O 110 nobl'o So
n:ulor quo não Jló!lc cl:c>siflcar mil ]ll'ojcc:o 
do CarLa !lo cr·itorio. 

O SR. BARATA llrlllmto-Sr·. Prosi!lonto, 
si eu nilo tivesse a ftLVOl' !lo moJL projocLo o 
voto unanimo !lo Sormdo, appr•ovundo-o om 
primeira !lisoussão ..• 

O SR, MARl'rNuo GARcEr.-lsto não quer 
<li7.el' nada. Jlm pt•lmoira tliscussão o Sona•lo 
julga apenas da con;tituciomlidado !los pr•o· 
joctos ... 

O Sn. B.IRATA Rwr.mo- .•. si ou nilo ti· 
vosso a favor do meu projecto o vut.o una· 
nimo !lo Senado, appro1•ando-o cm primllira 
discussão, repararia na inconsciencin da 
phraso !lo honrado Senador, c]a,;sificaada-o 
de ~em crltorio. 

O julgamento do S. Ex., porOm, t•esvaia 
do mim para cahir sobro o Sena•lo, o nos 
seus at•ohlvos floar(L t·cgistradJ a o Indo do 
voto com quo esta assomb!0:1 julgou o pro· 
jocLa objecto da discussão. 

Porquo tão mal impr•essionarin ao nobre 
Senador por Sergipe o meu projecto, ao 
pJnto du morccor·lho aq no lia ·clalsific:t~fio
pura rhotorica scntimon tal? Porque 1 N:lu 
dcsculJro a razão, So•. Presidenta, a monos do 
nttribuir o desagrado oni qua incorrOJ•a ao 
!'acto do lia vor suggerldo a aLtonçiio du Se· 
nado a hypothese possivoi do d·1rom entrada 
na casa do Dotonçiio, nos~as mão.;, no.;sas 
mulheres, ou nos;os filhos, expostos pelos 
rigores do rogolamcuto ao vex11mo d:1 iJonti· 
tlonção, sacriftcando-so t\ssim, om holoc:1usio 
a um roglmon policial tymnnico, o0m os di 
t•oitos o libarJados oonstitucionno~. os rmi; 
nobres o santos alfecr.os do coração humano; 
procos;o do tortur•a cJ·uol o dosnocossarln 
quo do u·n só golpe foJ•ir•I!L 1iuas 11ima~, 11 
nossa, o dessas ct•oatm•as cr•odot•ns do uoss , 
amot• !loaintorossndo o Jllll'O, rcdu1.ldns pela 
Jiltali!lndo da dosgrnr;n 1t condiçilo inliun:1ntr 
do 01•lminosos roiacidontos. 

Sor•ia quo a ol'igimllld~d~J do <tttndr0 dos11 
gmdasso a insonslbllidaJ!ojuridlca do S. Ex 1 
Tui voz! 

Tomar assumpto tão solomno o elevado e 
clas•iflcal-o do rhctol'ica sentimental, ou é 
uma chaiar;l de múo goslo, quo pot• tal nãu 
devo mor•ccor l'rlparos, ou donoh tal ta de mo
rlittLÇÜO oobr•ê a cspecic, o quo O maisgmvo 
ainda. 

O SR. PnEsrog~TI·:-Niio acho convenionto 
quo V. Ex. OJtllja cla>si6cando do chalaça 
uma phraso contida om um parecer de uma 
das Cummissõos do Senado. Poço a V. Ex. 
quo niio continuo nosso to1•rcno, que poderá 
provocar• vor•tlauoiras rotaliaçõos, 

O Sa. RIRA TA ltmEmo- Não mo paroco 
quo a Cummissi\o tcnlm o diJ•oito doso olfen. 
dor, uma vez quo a phraso cujo vulot' estou 
discutindo, oscrovnu-a clla, roforindo·a a 
mim; dcm11is, não sei si a osso trabalho so 
poJer:L com pro rioJa1o chamar• parecer !lo 
um:L d11s Commi~;õcs do Suuado. Attondurci, 
por~m, a V. Ex., e pro&IJUirlli. 

Polns pJndorar:õos que vonho fazendo so 
tor1L convencido o Senado da opportunidado 
do m0mcnto em quo aprcsentoi o mou pro· 
jocto, isto tl, quando om tot•no do inslituto 
de irlontirtcaçiio anthroplmotrica mavimcn
tou·sa a opini:lo publica doJpel'tlda pot• um 
r .• cto o~tr•aor.linario o excepcional, o da 
amoaça do execução daq ueli:1 praxe roguln. 
montar oont<·a um ex·rcproscntant·J da 
rmção, no goso du tJdos os sou• dir•oitos civis 
o p•olitlo,,s, o at~ do suai p:•ot•ogati vas pal'· 
iaruontt"Os. Niio ora, pJr'tlnto, o mor1 co
r•açlio q uo agia ao t'or·mular a1 uollo pl'O· 
jJcto, mai a minh:L rmiio quo mo impu]. 
siomLva na doJ'osa dos principies liberacs quo 
pr•ot'oBa; oiio mo snggo•tionav:t a amizade, 
impolli:~-mo o meu uir•oico do cidadilo, e mais 
ainda o mou dovor do guar•tla da ConsLituiçiio 
Ji'odoral. 

g o momnnt:J ser• ia com otroito opportuno I 
Outr•:1 questão par!L cuja solur;ão concorram 
OU dOVOffi COOOOl'L'Ol' OS di \'CH'SOS orgãoS da. 
upiulico publica. Intet•r•oguemol·os. . 

Como roccbJu o publico o projecto quo 
ILJH'llsontei no Son:ulo ? Tir·o·so do sconat•io a 
llgtli':L obscura <lo ap •csont:Lnto, o se podm•:l 
ditO!', compulsldos os ciomonLos do critica, 
CoJill a mais t•ospuitosa ospoctativa. 

llt1 non liumJL p:do so luvnn &ou o m:lis li
I:Oir•o l'OjlaJ•o contr:~ 11 minh~ inicli1t.iva. 

Mas quo sol ou, S1•. PJ•osiuonto! Não tn>.' 
soriiL po<slvoi proftJl'lr situaçiio mais 11 pr•u 
posil.o p~rn ~ornr• no meu auditOl'Jo 11 r·r.· 
pnlsa por somcllmnto insto~ tutu, o no hom son· 
li•lo do tormo r•hotol'lco nno •loviJI Bl<li'Ocor· 

Norn um só !l~s orgãos •IIL impJ•onsa dinria 
c r• I ticou a p1•ot<'nçiio J•ovolada no pr•o,jeoto ; 
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nii.u houvo quem tontnsso a dofostt da praxe 
.ila itlontiflet~çio como antro nós so faz. 

Dnsttt l.ribuna )JJ•otostoi vchomnntumcnto 
contt'tl :t pruxo da idontiflcu<;iio cruel, ab· 
surd11 o nnti·cnnstitur•ional oxorcid:t poltL tul· 
minlstJ'a(·[n policia.! J!osl.tL ciJ!t~tlc, cm con· 
soqnoneia do um Jiocroto inconsl<itudonnl do 
SJ•. Prosidonto dtt !topnblica, lluão houvllum 
l'lti ol'gão da. impJ•onf:liL que so collom~~so ao 
l1ttlo darJucllo instituto, que so vin só, isolado 
sou a animadVCI''iio ria popnlnçTto inteira. 

Quer vorlfloar o Scnarlo atO quo ponto 
Chll{Oll O CSCJ'UPitlO da l'üSponsahi!idadc JlOIIL 
<iolilsa do somolhanto instituição? 

Referindo-mo ar1ui a mnn. locnl dn.Notz'cia, 
rli.sso ou qno osso <lia1·io tentam isolndamonto 
adofosn do Sr. Ministro uo Int.orior. 

Pois bom, no dla wg1tinto, julgou sua 
J'CIInc~iio opportuno ex)tllctu• sua n.ttitwlo o 
o fbz·cum a scguintr. declnl';tção, (liiO so lô 
no numero do 27 do joi!Jo: <0 St•, Sonat!or 
llat·:Lt:L Rihoipo disso anto·lwnt.orn no Snnado 
rJIIO •Só um jornal lentou 11 dcf<sa do S1·. 
l\linlst!'O dufntcl'ior, rlonogando ao Sr. ft·inou 
l\Iachado n iscrH;ilo daquolln. pn~xo regula· 
rnont~tr• a iJontiflcnçiirr nntln•upomotrioa, o 
IJliC .nsso ,iuJ'IliLl foi A .Notit:Ht, 

O 'illustJ'u Sonadot• niiu pt•estolt ao cnso a 
~wL nttoo(:iio. A Nuli<'ia não omltliu opini:io 
a.lguma. a. l'cspoHo; limitou-se :L inscl'h' uma 
nota, que lile Iili onviada, dccl;tranJo oxpt•os· 
samon1;o <JUO a rccr.Lia do lorcoit•o.» 

Abi tom o SonnJu: ,1 Nolida 11iio omittin 
uplniiio nlguum. a respeito. E assim como 
:1 .V,J!icia, h1f'or•mm•el11gur~ nos quo mo ouw 
n!m, nenhum outro OI'gilo dos du. impron.~a 

11 i.'tl ;.t quo cnirlndo,umllnto·manusooi n:trJuOl· 
I.\~ 1Jias o foz. 

1.1 ~~·, Folix Pacl1oco J'f!o,Ji !.ou nu liilll'io 
Oíj!<'illl ,;ua prlmlr.iva mmnot•ia solr o t,tnlo 
~U ru•ohloml~ da idcnl.iOnar:iiO)\. I~~m not1~ ot 
pnll/l11flçír.o, Jocm·so os seguintes topieus: 
. r~ 

d~sta mmiogl'aphia o:<cripi.tL 11 JlOdiJu llo 
iil•ll<it•ailo DI'. E,lnmmlo ~!nu ir. lhJ'I'oto M foi 

laahli~:ttlu.gunndoso ti'n',OII da. t'CCtltll,rl ru·· 
l'11~ma poltcial. )l 

f•:mnma outJ•a uut·L tliz o antot• da mouo. 
~!.'i\'[llli:L: 

«r\ 1'1\0tlh:iio <lesto mo;t~.<lo tt•:tba!hn 110 
momcnt.n cm quo o ;l.ssumpt.o I'Olll ;\ baila 
tiH'lt ttÜVBZ :\, V1ri11de 1!1~ IISC\1WnCI\l1 l\.1)1\üStÜ.O, 
Jnvnntlo·a ptti'IL nuuJco l.oJ'J'nno om quo clla 
pódn intot'OlSif,l' n< os]lll•JI.os culto.<.>• 

Como o Snnatlo tlo\'tJJ':\ concluir poitL~ notns 
r:uj11 JnituJ'II. ouviu, nfio so tJ'~.tn do tmbttlho 
do' or:ca~i[u Jltti'IL !lirimir as tlul'idns por 
Jni 111 .susci lttdas, Não, 

.Julgou opport.uno tiOII a1!\ur J'ceilital·o Jlltl'n. 
.inlut'llllLl' ao publico o que ú a lrlnntltlcaqüo 
'"" n }lOnl:n llo vi,;la. pnlicial. 

Não ú um trn.lml ho do pulcmictL, ú um os tu· 
do syul.hetico dos systcm:L• ou motilo!los ado· 
ptallos 1111 praxo ria irlentificação, o no qmtl 
son autot•, depois da crHica do tollos, rolom 
as nxeellonci:ts do quo prol'or<:, Foi. bom fJUll 
viosso :L lumo agO!'IL 11 memoria do Sr. Follx 
P!IChPco quo dnmonstl'll :\ ovirloncin ~uo a. 
Jll'ooc,upação do s,gx, ,primortlitLI o ospochtl, 
O <'ttç:u• roincilloutod onu·o os reclusos, o pol' 
isso so empcnh<L na. idontiflettçfio do todos. 

E e i.< tudo o movlmonlo d:1 impt•cnsn pot• 
occasião rio protesto que Jovantoi contr;L a 
pt•:txo, a iden1.illcação nnthropomott•ica; todo, 
nfto, disso mal, poJ•qllo 1111 Noticia do 28 do 
julho so lrl um at•tigo as•ignndo por~!. A., 
transcl'ipto pelo St·. l'olix Pacheco como 
illustr:,çiío a sua mnnographia, nJ•tlgo qun 
S. Ex. dcelaJ•a so<' do Sr. Mo<luiros o 
AlburJilOJ•quo, o '!no a Gommissiio rlo Logis· 
!açiio o .Ju;tir;a ar optou cu mo seu pat'OCOl'. 

gis, portanl,o, o movimo11l.o da opiniiio 
pulJ!iOtL solJJ'o esta quo.-;tão-a. illonllllcaçiio 
lllllhJ'Opomotriea, 

Esso lllJVimont<l caJ•actoJ'i?.Ou·SC poiu mais 
profun1io silencio rios m•gãos <ia impronRa. 
Nem um tentou 11 dofnsa daqnol.lo Instituto, 
nont umjnlgou con lonw:wol a minha ini
eia.tivt~. 

Si na CJ'itlca dos factos socinos não só pú<io 
deixar <lo considorat• tnos circumstaneins, 
tinha ou o dil'oilrl do acreditar que caso pro· 
jecto cot'I'Ospondin a uma ncccs>irladc·-pu
IJJica, ,ii\ polu. booOI'oienola com quo o havl~ 
recebido o Sonatlo, .itl pelo a.pplauso com quo 
o J'osl.~jaJ•n.m as mais insnspoitas opiniuos, ji\ 
Jlolo modo lisongoiJ•o com que a o!lo se. ha· 
via roftJI'itio 11 maioria dos diarios desta 
cidade. 

,\ssim, poi~. 1i a oppot•tunidado pttr:L api'C· 
sontnçiirJ tio prqjcoto ora inncgavnl, pois rtrlll 
nllo snt•giu quando 1L quosLiio d11 identifica· 
r,iio se impoz ti. cousitlat'll<;lio tia soclodtii!O, 
e ns.st oppoJ·tuni<la!lo so jnsr.JIIcava ainda no 
m01lo pot• quo a impt•onsa so J•ot'oJ'ilt u !ai 
tLconl,ocimonto, nito wm, poJ•tanto, rll.llão n 
ilhistJ•o Commis:<ão rio Lcgiihtçiío o Justiça., 
al!t'ilrulndo·o a suggostiios da amiz;tdo, o a 
nliuelnaçõos do sontimonlaiismo, ou sorti 
pJ•odso admlttit• o, tlomonstt•aJ' <[UO m•am 
todos os Sanadoras quo o applilndimm, !!cm 
como todos os rorlaotoJ'CS <lo jurnaos 111111gos 
1Lpaixunado.~ rio Dr' fl•inrlll Machado, fl toi!OS 
I'ICiimas ria sontimontalillallo l'iwl.ot•lcn quo 
t:tnt,o llto lht•lu o molintlrn loglsta .. 

JustincnthL assim ,a opJtrJJ'f,unit!adn da 
minhtL inicitLtivn, poPmittlt··nHJ-ha o Sonndo 
qno domonstt·o a proposir:ão quo hn pouco 
onuncioi, quo do pnrccm• da. Commi<siio rio 
J.o~blar:ilo o .Justiça 11 unl"n phruso natlva o 
orlginalmonto sno. é u so~uiut11- put•a rho· 
turica sontinwnr,ttl- o ou digo pht•nso o nii:o 
prnsa.monto, pois o pon.SIIIllOutn ~no olht nn~ 
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volvo uciJa,so osp:.r;o om divm•soH pol'iodos 
do artigo d'A Notida de M. A. a. quo ,i;t mo 
l'Ofori, t.mnstormaJo pela Commis<iLo om p:t
rocm· sobt•o o prqjocto. 

mmpenh<Jo!llO HO.iSO conft•onl.o, St·. Pt•o
si<lonto, não par" moliwlmr a Comtnissiio, 
m:.s pam <lomonstmr quo tonho o diroito do 
quoix:u•-mo do niLo tm• :t illnstm Conunissféu 
prestado att.onçüu un projecto rpto " sou 
ostudo conHon o Sanado, p:t>satHlo cm si· 
loncio, om complot.o silencio, nu umid abso
luto silencio as gt·avr.s qucsl.õcs rJUC com ollo 
so t•ollwiunam, a da con.;tiLttcionalida<lo du 
pmxo, da idontillcação :Lpplicada .a todos os 
do tontos, o :L da rcincidnncia sob o ponto de 
Yista criminal, paJ•:t su!Jmottol-o :t critic:t 
lave quo ollo lmvin. provocado do articuli>ta 
d'A Noticia, o St•, Mcdoiros c Albuquorquo, 
so~uutlo·~mt•mon o SJ•. Follx Pacboco. 

Nosso p:ll'&iculur sor·mc-lm uccess:trio pôt• 
ao lado Li<) pnrocm• o oscl'ipto tL que mo 
r•ofiro, c o Sonndo mo pormittit•:í quo o r,,ç,., 

So!(uindo as pégatli•S do articulis&tL d',l No· 
ticia o parccOJ' oxoJ•diou oxpondo a quostão, 
protondondo quo sú se suspendo a. execução 
do lois quando cort•om porigo a ordom pu· 
bllca, a propriodado, :L vid11 o a Ji!JOI•dado 
dos cidadãos, situação cxtraordinarl:t que 
não ocouJ'ren<lo não justificaria a suspons:io 
d:1 pr•axo da identificação, medida aconso
llrada p.~Jo meu projecto. 

E', port:Lnto, lüm de duvida: desta alllr· 
mação da Comulissão do Lo!(islaçiio quo da 

· praxo da idootificação anthropomotr•ic:uppli
cuda a todos os dotont.os, soja qwtllbr a sua 
condição, não rosnl&a constrangimento nom 
ollíms:L :l. sua libor•dado, o quo ou não ospo
mva \'o r ntnrmaú11 por tiio conspícuos jul'is· 
tns, algun~ att! antigos mttgi.itt·n.dos. 

'J'ambnm depois do oxot•diar, pm•gnnta o 
:IJ'ticulistn d',l Noticia o r•ospoodo rmmodiuta
monto: «Quo d a itltJiilificaçr1o tmlhl'OJlOmc
trica '/ Um couJunclo diJ mcclitlas do C0/'1!0 do~· 
tWc.Ht.wdos, JH'O]Wiru: pm·a, a quaJqucl' /Oi11Jl01 

SL'I' po,çsil.lal'!Jm·ificrw·lfw,ç a identidade, 
«NrTo se /l'fllt.: dtJ uma pana. 
Ttala-sa apenas de WJI p1•oces.w le,f!itimn de 

investigaçtTo da identidade elo iurlilliduo, Jli'D• 
ces,ço ttro leoitimo como o r/c s~ lho exigi!' que 
rli,rm n ,çau 1lOJ1W, ,çua idwf1J, sua nntw·rt!idad:J, 
fjlfa Ht70 /en/!a fJ tlii'Oiln d/J COlll]lfl1'0CC)' JUJ)'QII/0 

a }u::;tiça com o l'Ddo co(JCI'to, » 
't~scrovou lt Commls~~o tam!Jcm tlopols •lo 

exol'illo om ~uo tomou par:r. thmna o mau 
ROO ti [JJO[J f.lli!stnu: 

«A idcJJtiflcar,To autlo·nJmnwll'ictt 11rto duma 
ptmll; w1o d tamfwm um attcntarlo r! lilJerrlwliJ; 
,! um co/ljuncto du mcditlas rlo corpo do in· 
rlivithw pm•a a qutllt]ilCI' tempo t!JlrO'lll'•,çc fltJI
?IWIIfO a sua últmtidwlo. 

B' um vexamo, st o quizorom, mrLs d um 
JO'fJCIJ.'I.~o ltTn /tl[li/.imn tltl !'llt1Mii!mrr1n tia idrn· 

lidad11 como J a tlt:r:lr.mtçrio do 110nw, itfml11, 
{itiaçciu, nalw•alidmlo, nlr:,J' 

A itlonLilludo uiio pido sor• maiH complotn. 
Con ti n uomos: 
llir. o ar•ticnl!HI.:t: 
«POi'fJltC se !ta de colt.~irlvral' a ]lhologl'l!

plda, a nwnslli'GÇI.10 t!IJ.o: ln·aços, da cabeça, dtJ 
oull·cw pm·tc.~ do COl'JW Hin att~nlado violento 
conli'C! a liberdwle do cidarltro quando o cidr.1düo 
qua J identificado cslrí lambem coapido tlfL 
]li'ÍstTo, dwiyado a sentm··se no banco dos 1·éos, 
{orçado a daJ'·SIJ em espectaculo a 'Jlllllilos gu~i
ram assisti'· a stm fulgamento ?. 

J.V'tTo se comzn·ehàmle,d um pJ•econcoito descw
ra:oatlo com o qual nenhum po-oo civili.:ado 
pdde ll'allsigi••, 

Por isso moS/no o systema da idcntificaçüo 
tem sido successivamcutc adoptado cm toda 
pm·te,> 

No pn.recor cscrcvon a Commissilo: 
"'Pm·qtw consitlt:i'ttr a plwloffrapltia e a men

sm·açao elo crwpo do accusado um attentado 
contra a tibcrda1Le, quando o· facto ele estw· 
pl'eso r! uma coacçlío ú libm•dadc, como o do de 
assm11tw sobl'c o ba11Co dos /'tios, dmula~se em 
ospectaculo a guantos queÍ!'llm assisti'· ao seH 
julgamento 1 

A identiflcaçao J 11m processo por 11Us in-
ventado '/ . 

Porgnntn :r. Commissão e para r•osponder 
escravo um pm•iodo igual :l. segunda parte 
do qno doixei t.t·nnscripto o tormina oom um 
out.ro qun no :n·tigo <1' il Noticia pJ•cco.lo 
áquello. Eil·os: 

(< .. Wto, clla tem sido .mcccssiwmwnte m/ .. 
nplarlfl cm Ioda a p n·te, como medida ncccs~ 
sm·ia jlfll'll a tndo o lt!mpo VC1'ificm·-se a iden
tidar!IJ 7JOtque, diz n. Commlssiio, assim C01110 
estr! no i11tm·es.~e dns criminosos nerJm·cm as 
;-:eus lli'ÍHWS e csconrlm·em os seu.<? rmtc'cedente.~,. 
estrl Hu illlaJ·e.':.·W da )u,çtiça conlJ.ecaJ• JlCl'(cifa· 
meu/e quum d o imlivirltiD que Jlornnte cita 
compareca, » 

O artlculi<ta o~crover•a: 
('R~td 110 intoro,ç.ie dos crimhlOSM HC!Jtm:m 

a rwlol'ia dos clclictos c oscomlei'CIJ~ os seus 
mltccedentcs, que pmlem scroir Jllll'a a ve1·i· 
j<'caç•1o da·'"" c"lpaúilidarlc. 

E.'.~/ c! HO inlei'IJ.~,çe da justiça couhecvr quem 
J o iudividuo qtw peranta e/la compm•cce.» 

Ntio ha~·or•ti. quom <liga que não SQjam ns 
mesma< p:thL\'r .• s, as mcsmus idtlns e a mos
nm ot•tlcm ao nprosont:tl·ns. 

O p:u·ocot•• I'OflCI.o : ~J~" um vexame mo.~
ll'm' o cm'JIO mas nrTo t! mosll·m· a· 'al111a, 
moslrm· a "ida em toclos os saus JIOrmonoJ·cs e 
vel-a contada ua ilnprm1sa o ospallu.Hh' }JOI' 
wil/t.m•os do ldto,·v.~, bas/amlo 11/lfita.~ vu.:as o 
nn11w o a flliaçtTo Jlfll'tt laiiÇtO' a rlvsho/1/'lf ,çnfwiJ 
IIIHII {amilio lwllt'slo i' {lrhol'io:.'ll( 
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, O nrticulist:L h~ vi~ oscripto : c,lfost>·m· o 
corpo : dc,.;/umra.,. J1lo.fl1'lll' a t•ida, cm todo . .; 
o.-: ,çcus JlOl'JlWtlOI'Os ; acto simples e natw't'l ! 
Paiol', m11ito JlCÍOI' d o fJitC lha succccla com a 
impl'cnsa ; e/la lhe conta a !titJ'lOI'ia inteim, 
poblica.a, cspalfta.aJlOr mil/uje.~· de lcitm•es.» 

E para tc1•min~r esta sorio de ccnsirlcra
çõcs, oscrcvou o al'ticalista: «0 11oma a a fi· 
Jiaçao bastam para flwJJ' pc,çm·, tis te.:es, p:H' 
11m lll'ccoilccito cstupido ·a d11slwnra sohi'IJ torla 
tmw (amUia·la/Joriou1 a ltontJ.~ta, de que ayc· 
11as wn memb1•o cahiu.» 
'Aintla aqui as mesmas palavra.~. as mos· 

mas idOas o a mos ma ordem d 1 considera· 
çõos mornos • 

Nas, escreveu ~inda a. Commissão, a c;tc J 
o grande argummtto: cguanrlo se traia r/c cm·
los crimes de 11Wntento, que nr7o de~·hom·am, 
é vergonlwao deiJJat o accustulo a sua plwto
grapltia na mm:ma ualeda mn que estao assas
sinos a lad>·ücs da paio.· c.<pccia .> PHJ'a •·lte
tadea sentimental: 

1•, porque a pltotographia l!llo ostd exposta, 
c' um documento scc/'eto,· 

2•, po1•quc na prap>'ia fie/ta cm que .alia 
està collocarla, flgw·a tambem. a naturo.la ou 
espccie elo crime e o 1'8sult(ulo elo julgamento; 

9°, porque da ficlta antlu·opometrica ntío R() 
púde tirm•. cel'tidao, ao passo que da prist7o 
qualqiiC>' pode tirai·•· 

H a CJ'imes que n/la degJ•adam m>lcs exaltam, 
canto os que ,,.To commcttidos na do(<sa da 
lio~tra, 11ortanto conclue-se, d Jll'eciso para 
estes c1~rit tlma excepçao. 1!}' impossível. 
Como sabet fllla11do o indiv~duo a j)/'CSO, guc se 
l>'llla de um desses cJ•imcs 1 · 

Sd o julgamento podar<! di:cr, c 11essa caso, 
a ficl<a cotlada ti photog•·aphia attcstw·d a es· 
pecie do eJ•imo, gua, em Ioga>· do aviltm· c:r:ttl· 
tara o accusaclo, B quem pôde gm•anlir que o 
individuo que Jll'atico" um crime cm de(esa 
ela sua honra, 11ao voltm·d mais pCI'anle a 
justiça por cl'imcs da oulm espccic I 

Si nao voltar, qual a dasltollra par« olte c 
sua (amilia si da (<cita, que l/ta guarda o re
trato, consta o SC/4 crime c do proce.~·so consta 
a sua absol~iç<To i 

O articulista dissera: Di;;-se, p01·em: • E' 
tlm ve;came que o accusado qum1do se t1•uta ele 
certos c1•imes do momento, 1U10 de.~ltmwosos, 
cleixa a sua pholo(JI'apltia 11a mesma galeria 
cmz que o,çttTo assassinos c ladrlJes d'" peior 
espocio! ~ · 

Porque 1 Em Jll'illWil'O /ogm· c.<tll p/wtogJ•a· 
phia ~·~o csld eo:posta. E' 11m (locumenlo se· 
CJ'cta. Depois, "" Jll'O)ll'ia {ic!ta cm quo ai/a 
c.•td cottatla, {i!Jlll'a lambem a o.<po~ic do crime 
c o julgamento, · 

.Jllais aindtt. Ao JWSSO que da ficlta antlti'O)lO• 
~nell•ictl 11110 se potlum ti1·m· ccrlicliJes,tltl prist7o 
tio imlioitluo qualqiiCl' o prhlc (a:;cr, 

!la c1•i1ncs de occa.diTo quo o,ç i1tdi·viduos 
podem conmwtt01· na defesa do ,çua lwnm,c que 
ton,qc dc'dcg>·ttdal·o.< os exallam. Como,pol'lim, 
gumulo o individuo t! preso sahCI' que sa t1·ata 
d(~ wn. caso des,çcs? Sd o ju/gamtmlo o dird, 
Ainda, pnrdm, no.ç,w cww, quem pOde Jll'tJVe~· 
si aquelle mesmo indivicl11o 11tTO tJOltaJ'll1 m1w 
o nwitas vc.:os, pm·ante ([jt.estiça 'f 

Ima!Jillcm que nao voltou mai.'l, Ttmlo mc
liwt•, .Va fidta que lhe f/U«l'da o l'C/J'alo astd 
dito ,,·cu crime .. Nos /il)ros da policia- seu 
nome sd fi!JU)'tt uma ve.:. .Nos autos cio pl'o
aesso que so{/i·c" c.ild a sua de(esa o a sua 
obsolviçt1o. • 

E' impassivo! que desso coufl•onto não ro· 
solto cortoza d~ identidade ab;oluta c com· 
plota entro os poriodos quo acabo de Ier. 

0 Sn. MARTJNUO G,U\CEZ dá um aparto. 
0 S~t. BAI\,\TA RIBEIRO- Isto não é ra

ciociUILI', Sei que não h~ nada novo dubai10 
do sol, o já VictOl' Hugo o dissera., mas o caso 
não tl do l'opotil• o mesmo pensamento, mas 
de roproduzil-o poias mesmas palavras o 
com a mosma ordem c na mosma succossão. 

Uma ,·oz que u. Commi;são so considerou 
dosob1•iga.da. do o;tudar a. questão d:L identi· 
ficação no ponto de vista do nosso dli•oito 
constitucional, exactamente o que impros· 
slon u o espirita do Senado quando mo oc· 
cupei dosto assumpto, •• 

0 SI\, MARTINHO GARCEZ d~ um aparto •. 
0 Sn. BAI'tATA RJDEIRO- Não ba duvida,' 

v. Ex. pódo raciocinar como qulzor, mas 
conformando· se com o raciocinlo do u.igucm, 
o uão só com o raciocínio, mas até com o 
modo do d!zol-o. si o pensador com o qual 
so confundir o tiver antocorJido, dcvcl".t in
vucal-o, salvo 11 bypotho>o de não conllo· 
coi-o, caso em que so J•caliz~rá o phenomc
no oxtraordinu.l'io, oxccpcional, mro, mas 
quo j~ tum occorrldo,de dous ccrebros pensa· 
rem do mosmo modo o do so cxpl'imil·om 
poia mosma l'órma. 

A mlnh;l questão, porém, não tl a do tora 
Com missão tl'aoscrlpto para. o seu parecer 
Jitteralmcoto o. artigo do oscriptor d',l No" 
licict M. A., mtls 11 do tur tloscurado do estudo 
que so exigia no seu parccor, da questão 
constitucional roiativ<t 11 idonti!lcaçiio an· 
thl'opomctrlca, !aCI'lftcando·a ás ligeiras 
condidol'Dçõcs com quo om sou entender jul
gou elucidado u assumpto. Acccitondo som 
exumo detido, som mu.Iol' meditação, todas 
as affiJ•moçõos do articuUsta o noUas ba· 
soan•lo sua oplniiio. 

A minha questão não tl do l'ól•m:1, ~ do os· 
soncla ou snbstancllL. PcranLo o Senado pro· 
testo! cunt1•a o prnxo da ldontlfiouçiio au
~hropomotrica 1\j>pllcaua ind istinctamonto a 
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todos os eillnuãos quo dão enlrad~ nr~ Casa do pt•osumo no intl!ciodo um ct•iminoso mas 
Dotenr,iio como delinquentes. rLinJa o ass!gnn!a como um roincidonto 1 

Em lil.vor domou prote.~to al!oguoi que Como ccltabolccor o ndmitth• compamção 
t~os !ndivi~uos,~ttl mo.~mJ depois do lll>c>nttn· entro a cxigoncia da lo i, om favor do r6o, 
ctados, ostno no goso de todos os seus direitos •toando lho tomrt o nomo. a Idade, a fl!!ação . 
civis o )lolit!cos, poderão contractar, cas~t·, o te., o a pt•axo da idontificar;ão quo tl contra 
tostar, comprar o vender bons qno pJssuam, ol!o, unm voz qno o incluo entro cer~os e de· 
si pot• outros motivos não estiverem priv~- tot•m!nat!os culpados, os do maiores rospon· 
dos do tao; diroit11s; poderão Yotar o sor sabi!idades criminaes, us re!n<!it!ontes 1 
yotados, isto tl, poderão ologot• e sot• olei- V. Ex., Sr. l'rosidonte, devo te1• J'Opat•ado 
tos, o, si tr1os dit•eito.~ lhes são !Pl'antlrlos quo a preoccupaçiio do at•ticu!lsta d',l Noli· 
pe!~ Constituição o polas loi,s, não, se poderá c~a 6 demonstrar~ neceJsidade da idcotiftca
sust~ntar que só tenham stt!o prtvados do ç~LO antht•opomett•rca, 11ara automat• 11 jus· 
dtr,lto do se fazerem photogt•aphar e guar· trça a procurar o encontrar os roinc!dontc; 
daJ•om o J•ocato do corpo, occu!tando vielas, os lwbitués do crime, os clwveau:JJ d •·atou,., 
dofertos ou signaos coogonitos ou acc!uen- como os chama o Sr. Folix Pacheco,reprodu· 
tacs. zlndo a gyt•ia frnnccza. 

Como refutou a illustro Commissão do Lo- . E' o mesmo pen>amont~ que domina o es· 
gislai•ão o .Justiçrt ossos fundamentos da mi· P!rlt.O do director do l!_abmoto do ldentifica
nlm argumentação? ,ilonciou sobro olius çao da Crt<<t: do Det.ooçao.,. o que rosalta da 
o, como o at•tlculista d'A Noticia, allugou quo monographHL quo s,. F,x,, provayolmonto 
a idontlficação 6 processo tão legitimo por ordot:n do S1•. Mmlstt·~ do lntor10r, man· 
como a oligonc!<l quo ~o faz ao do!inquente dott r~odrta1: a~úm. . 
do dar o seu nume, a sua idade, filiação os· E nao sem .• Sr. Pt•esJdonto, assignalar com 
lado social o outms cJndiçõoa 011 caracto· ~ma nota !fliltJl!UDLO ~o.dos os reclusos r~ 
rol do identidade, barn como a do não 80 lho 9asa. tle petençao, SUJO! tal-os á praxe da 
pJrmiltir que compareça a julgamento de tdonttficaç~o a~thropomotrlca, uma YOZ que 
rosto cobar~o por vllo. osso ú o ob~ecuvo do semelhante prattca1 

Lastlmavel contusão a quo se deixou ar- Peço ao ~cnarlo que n~to a.prov~ que lho 
rastar a commissiio, Sr. I'J•osidonte, co!lo- vo • olr~rocer de que a tdenllllcaçao anLhro
cando no mesmo nivel que a itlentificar·ão pom~trtca o ,UI valo a um slgnal com que a 
anthropometrlca estas circumstanclas quo pohcta rDA:IBtra os reclus<Js como reincidentes 
siio, e certo. caractm'cs da identidade mas prosumtvcts. 
que por isso mesmo figuram nos cotligos de O SR. MARTI:o;uo GARCEz- Mas n1io se 
todos .os paizo; cultos como garamias do do- executa. Attl hoje a policia não marcou nin
J'osa, con;,dol'ando·as, como o nrliculista guom. 
d'A Noli~ia, t~1:turas lL consciench1. moral O SR. B,lR.\TA RIDEmo-Perdoe-mo o nobre 
do c!dadao porlottamonte cumparav.ors lL quo Scnadot•; o aparto de S. Ex. não tom cabi
elle solfre quando tl retratado semt·Dil, on- mrmto algum •. Não se trata do uma marca 
tt•ogando o co:po doscobm•to ao compasso material. 
que o mede, o aos olhos que lho prosct'fl· . 
!'Jm os defoitos ate então occu!tos. . O SR. CoEL.noE ,CAM~os-0 fim da lnstttut

ç:o 6 garantrr a tdenltd:~,,]o. 
Fali. em uma assemhléa de homens cultos, 

na sua maioria composta de jm•lstas nu
laveis, muitos attl com boa fam~ de roagis· 
Irados. 

0 SR BARATA RIDEli!O-Sim, senhor; mas 
na hypotheso, idont!uado ou identtficaç[o e 
roincluoncia silo synonimos ; a identlllcação 
tl base sino gua """ om que assenta o crlterio 

A identidade dos rtlos niio 6 o~igida como da roincidonch. 
garlllltia do. defesa delles ? 

Sou comparecimento, sua ~slstencln. a 
todos os tramites do processo 11 qu~ ro
:qpondom não tl con,llçiío essencial ao seu jul
gtlmonto como prova do lnteirtL libot•dado 
para provera doliJsa. ll podor-se·haimaginat• 
t•tlo, que pretenda sac!•lficat• o direito da 
llbordado do dofentler-se, ocoultanuo o rosto, 
o nome o Oltlt'IIS cireums tnnoias inhorentes 
~ domonstrnçiío drt sua innoconc!tt 'I 

Como oonnrnrlir-so,portnuto, as conr!içõ~1, 
que !iio gnran_t!us do dofosa, c~m o p1•ocosso 
da ltlont!fica_çao nnthrepomotrtcrl,qno não só 

S11nado Y, TI 

0 SR. COELHO E CA~!POS- A identificação 6 
mais ampla. 

O Sn. BARATA Rrm:mo-Pordoo-mo. V. Ex. 
ostlL enganado. No caso não ha tmis amplo . 
nom monos amplo. Faz.so a idontiflcnçiio nr1 
cnsr1 do Dotonçao para vot•illc~t~• sl o indl· · 
vlrluo q uo prn•a lá entrou foi recluw al· 
guma voz anteriormente e para p!'OVa da 
t•olncldoncin, si vim• a sel·o. 

0 Sr\, COELHO E C.\MI'Os-JUclCO, justisslmo. 
O S1t. BARATA RmEmo-Pot•tn.nto, peço no 

nobre Semvlot• qno mo do!xo concluir o mou 
ss 
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raciooinio; quem diz identificação diz Jli'O· 
v a do ro!nc!doncia. 

s,to factos que se filiam; um gora o ont!'o, 
um <1n conseqnoncia do outl'o. A l'e!ncidon· 
ela não se julga ou niio so ntl.ribuo a !ndivi
vidtiOS d!vm•sns, mas ao mosmn Individuo. 

O Sn..MAIITINIIO GAttcr~z-0 mesmo indivi· 
duo tom compaJ'Ocitlo alis tribunnos com dif· 
r o roo tos nomes. 

O Sn.. BAilA TA Rrmmw-Ioso ncontoco no 
nrnzi!. corno na França, como no mundo 
ln !,oiro. 

Que seria da maior vantagem que a socio· 
dado pudesse o vi tar a pratica tlo do!ictos, il 
incootostavcl; .como, pot•ilm, ú impossivol 
evitar o crime, justo il dofendei'-So contm a 
acção do criminoso; ~. si não o podemos pl'i
vnr da liberdade do agir m dh•ocçiío do seus 
inst!nctos porvm•tidos, antes do acto prati
cado, porque os mu!tiplos casos rm que e!lo 
age são situações na vida commum das se· 
cied•dos, !J consontanco com os principies do 
dofcs(l.co!loc!iva que nos premunumo~ con· 
tr(l, os reincidentes, PCI•fcit~nwnlo raciona!, 
pcrfoHamonto !oglco. 

Hu, por~m. um abysmo qunsi insondavol 
entre o direito da sociedade se armar con
tra os ct•;minosos o a croaçiio do instituicõcs 
qno os contundam com os honestos o buns, 
tendentes a t•epl'imir uo!les a perversão do 
intinctos quo os transforma cm iniruigo.i dit 
sociedade, sacrificando nos outros direitos o 
garantias quo s[o as ma1s podct•osas al'mas 
.do defesa a tó mos mo contm os cu!pildos, o 
nosso abysmo .•. 

O Stt.MAnTINno GAnc&z-Nesto caso, :t lo· 
glca. mnndaJ•i:t olfot·ocer uma excopçiTo, 

O S1t. BAnA TA Rnllm\0-, .. at<i o illt•eito 
soda! do persognh• o prolH'io cJ·iminoso so 
sopu!t:u•ia. 

Quo a reinci,fcncia sqja uma gt•avo nlfn
cçito social d:t qual ê preciso cogitar, nrro lm 
'tucstrro. Soro, porilm, evita!' a rcincldonc!a 
punir relncidontos? Si o roineidonto, como o 
tnan iaco sy,qtomatico, nüo frll'lt entra cousa 
sio[o porpotraJ• o mesmo Cl'imo que o levou 
umo. e mais vozes rt cadeia, dolemlc-so da 
t•e!nc!doncia a aociodado q uo o prendo uma c 
1na!s rozos, n outrns tantas o condemnn, do· 
ba.tondo-se cm um cil•cu!o vicioso quo não 
i•onJpo o dcntJ•o do qnn! se oxtcm'm il ga81.a 1 

.J1l vê v. Ilx., Sr. Prt•s!llentd, que não cabo 
. nos limites da idont!l!caçiío nnthropomotJ•ic:•, 
o !lcscobt•imout" do J•cmed!o U'U'n o mal 
soola.! dn roincidencia, cm <filO peso aos cs
pil'ito.< cultos om systcmns do idcrttlfica~ãu, 

Dosviou.mo o·nobro SonrLdot• do l'nmo que 
scguin, pai'IL domonsl.mr quo o ponto do 
vistlt da pmxo que combato poln lncoustitu
cimml!da!lo d!L gonornlizar,iio cum qno Jll'O· 

tondom npp!Jcnl·n, il nssigna!nr I'Cincillontes, 
o não me admim quo não hesito o St•. l'o!Jx 
Pnchoco cm empresta~• à del'csn do tal rogu
lamonto u vigot• 1lo sou tnlenl.o o ostwl<~, 
porquoS. Ex. se mo al!gut•a um dos cspl· 
ritos m~is !'otr,Jgr~dos com que mo tenho 
oncontl'ado. 

Pt•ov~ do quoscunnico inl.onto ~ assignn
!aJ• J•oincldontes tom o Senado no sognintn 
tópico da snrL monograpltin, thzon<lo a ct•i· 
tlc!L do systomns do ülcn tiflcação: 

« Como, pois, !ta do s~gulr por esso J'umo 
um gabineto crendo . .triatameiiiO para cstabc
lf,ctw, dtJ modo saam·o e inqHe.~tio"avel, a idcn~ 
tidadc das Jles>oas, para vcl'ijiaaçao das J'ci»ci· 
dcncias 1» 

E do pois da outra considerações: 
«Ficar:! assim provado quo entro nós, po1• 

ora, o proiJioma da Jdcntil!caçiio não tom 
grnnde importancia juridica, dovondo, pois, 
ser encarado sob o seu unioo aspecto, isto ~. 
como funcção de móra po!lcin, como insti· 
tuto pt•üvcntlvo do cJ•lmo, como fonto do ln· 
formações seguras, destinada a fazm• nlL nossa 
cng!•cnagem judiciaria o papo! do traço do 
união entro as delegacias o as promotol'ias, 
rog!stt•ando o movimento ct·imina! das pri
meiros para poder oricnt,at• as segundas o 
ministl'al'·lhes os nacesstl1'ios elementos de 
accusaçtto. » · 

Do modo que apenas o individuo ,; <lotido 
o lo~o que tr~n;ponh·~ os !nnnbraos da Casa 
do Detenção, submol,te-o o rogu!amonto po
licial u l<iontificação anthropurnetric~ pura 
nrnmr·so 11 just!~a de elementos do accusação. 
Não sou ou quem o diz, poço ao Senado que 
noto, 1\ o director da<jnello galJinel.o. Nflo 
procura e~t.o npparc!ho ou iusi,J'U!llonto d:L 
,JIISI,içn p_ub!ica col!ectonar ns provas da ••a1·· 
da de, nao, oncnt•t•ogn-so, po1'ém, (lOlll cui
dado, de rounlJ• olomenl.os do uccusaçilo 
contra os réos. 

Para que se voja o modo polo q IIIL) no nosso 
pniz os 1\Inccion:n•ios puu!icos so dosobt•igam 
dos seus devores pepnute 11 lliLÇão, conli•onte· 
so csto topico, da monogt•nphi:t 1!0 St•, Folix 
Pacheco, com o i!o seu oll!cio dil'igil!o ao 
Dr. A!frodo Russel, prottor, a propo~lto do 
pmlido do infornw:ilos quo esso Juiz lho di
ri~irn., qw~ndo tcvo do julgut• o l'ecnt•so do 
hahea.<-~JDI'PII.< do Dr. !I•ineu Mnc!lndo, conl.riL 
a lilcn tif!oação. anthropomnl.l'ica, ulllc!o pu: 
b!lcado DIL G11.ul11 da Noticias do 20 do ,in!IIO 
do coJ•ronto nnno. Disso o Rt•. Follx ra· 
checo: •Do pltssagcm devo dlzot• a S. gx, 
que o serviço qno <lit•J.io ú pot• sua untm·oz~t 
o JlOI' lilr~IL dn lo! <tno se IJUOI' o seu J'uncc!o· 
nnrnonlo I'O.iorvndo o socroto. . 

Domais, uma Pl'DVII <lo idontldildo não 
tom om si n mmw1· wrlm· rnmu flll!111t~1Jin ria 
flet'Hsar,.ro. 

• 
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Do modo quo, segundo 11 monogmphia-a 
i<lontificaçiie sm•vo apenas para, registrando 
o movimento criminal das doiogacins, poder 
uricntat• as promotot•ias o ministrar-lhes os 
HCCt!.fMII'WS elemento.~ .tle accusnçihN:i sogundo 
o officin, nma prova do idun tida do, isto ~. a 
i•lontlficação, não tom om si o menor w•lol" 
cnmn elemento de ar.cusaçao.>~ 

Ao ,iniz diz o Sr. Follx Pacheco que a 
praxe 1la identificação, isto ~. a pt•ova ela 
idont.idaclo não tom o mcnot• valor, como ole· 
monto do accusaçiio, quando pa•·a justificar 
e incitat• a reforma do gabinete havia dito 
ao Governo : :L noces.<idude dosso gabinete 
estrt om quo cllo mimstt•o por meio da idon· 
tificação os nncessarios elementos do accu;a. 
r;ão :Is pt•omotorias 1 · . 

Das propl'ias palavras do dit•ocbl' do Oa· 
!Jinoto de Jdóntificaçiio concluo ou rtuo. quan<io 
algum individuo ontt•a na Casa do notonção 
o o 81•. Folix Pacheco o suiJmol.to ao objo· 
ctivo do sua lantoma magica, pola <tunilho 
approhon1lo a figura, o aos outt·os diversos 
P•·ocossos do obsorvar,:ão com giuJ o camcte· 
•·izn na ficha polua sLygmas do cot•po, se at·mn. 
das pt•ovns quu fút'nooorú. ás Jll'omol.orius 
pnm accusal-o. · 

O Sn. PRgsrnENTB- Lombro no nobre So· 
nadot• quo l'St:t esgotada a hum do oxpo· 
•iionto. Si v. Ex. qnizor, pódo pedir pt·o· 
Z1oga.çã.o. 

O Sa BAnA TA Rmm110- Roqueiro proro
gação por mtlis moi~> hol'a, 

(L'onsuttarlo o Senatlo, t.! concctlitla a Jll'O· 

rngar<ro rcqum·ir/a pelo s.·. S<!Harlo>' Bm'fllfl 
lliúci,.n,) 

O Sn. BAilA TA RrlllliRO-Agradcço ao So· 
nndo a condoscondoncla do dolbi•it· o mnu 
mq uot•itucn tn. 

Gomo ia dizendo, St•. Pt•osi<lento, a prnxo 
li>L identificação ~ olomouto do accus1çiio, o 
s1l pódo sor assim cousidot•ada, como domon
stt•a~ão dnrolncldonola. 

Quo osso •l o fim ossoucial •lo l11l pt•ocosao, 
dil-o o St•. l~ollx P:1choco, cm m11is do um 
topico do sua monographia. Put• exemplo, 
d iscutlndo os moias ou pt•ocosso~ do provas 
do idontldudoo procurando Iiomonstrarquo os 
estudos dtL mot•phu[ .. gi/1. não póJom intorossat• 
num ::•~binot.o do idontífic~~ão, com;lno qne 
ollo os dovr. ovitat•, pot'IJUO com 111los (os os· 
ln•los do mot•pholugin) ""'''"III "·' duvida.< e 
Wt inr.orte.:a.o: que n1To .~o t:Olll}Wrltwem (.lOIU " 

1lCI'i/lcaci70 dn idontitlmlo pm•a o fim re;dl'icto 
da doscolwir tJntl·o o.-: CI'Üllino.o:Os os -t•einci· 
dentas, 

g n1loanto: "A ct•onçiLo do gabinolo an
t.ht•opomotrico volu, ~ot• assim dizm•, abrir
nos os olhos. Ató ontno nlngnom cuidava da 
i.lunt.lriniio do crlmino.<il. qno pudi 1 dn.1• nm 

nome diverso do cada vez quo fosso !orado 
no caro oro, 

O roconhocimento dos pt•onssionaos do 
m•imo era feito á simples vista, tal o qual 
como a.ntignm onto nf\ Ar~cnl.ina, t! il}o a,, 
bwm l.'ltúero. 

MaL< 111loanto oscrovo ainda o Sr. I~oll~ 
Pacheco: 

cO instituto uaroincidoncia j:t so tom como 
tal imposto aos codigos, morocondo·ihos dis· 
posições pal'ticularos, Entretanto, o· nosso 
cont.inúa a enc~rar a relncidoncia como sim· 
pios circumstancia oggravanto, som prever 
que tal clrcumstnncla muitas vozos não ag
gravará a pena paio· flicto do concorrerem 
com olla outra< n~gravantos comprovadaS>. 
Sompt•o a prooccupaçiio da roincidoncla, dos· 
tiuo da idont!fioaçiio,scndo quo,no emtanto,o 
proprio Sr. l'oli~Pachce.o dofino o que seja a 
t•olncidoncia,segundo o Codigo,e, protostaudo 
contra o facto do não fazei' ollc da rein· 
cidonci!l um instHuto especial, acuro~conta : 
c Pódo-so amrmnr quo a proposição da ro· 
incidoncia na Eut•opa ó nada monos do 30 •/" 
aogtmdo o; estudos mais rec~ntos. E<ta cifra 
•'. não o Manto, visiv~Imonto Infot•iot• d l'Ol• 
lidado, porque niio.toma toda especlo do re
incidoncia, só so rofot•e aos dclíctos mais 
gmvos, :lquolies quo sotfl•em ~enas anticti· 
vns ou infamantos ; classificação arbitrada, 
porque o qno 11 sociedade precisa conhocor 
~ o coofllciento dos profi ~ion:~es do dolíoto, 
sob to1lns a; suas formas ou manif&tações, 
desde quo constituem um verdadeiro pol'igo 
social contt'll. o qual é mister cstatuil· meios 
do dofosa o do ropross[o•. 

Para assigoalat• 11 gt•M"idado da rolnciden
cia, rofori111lo-se a grnndos ponsadores, es· 
ci•ovou : • :-tossi dizia que a l'elncidoncin. 
revela :i socied:ulo um agente perigoso o 
Porgl111. tlav:1 como caractoristlco do l•olnci· 
dente a )>a>·siston:a ncl mal (m·o, .. 

Ntío citarei mais oxcor~to.~ da mouographia 
do~ St•. 'l'olix Pacheco, pOli os qno acabo do in, 
dicnJ' bastariio pat'/1. dornonmar no Senado 
q 110 S. 1\x. com nq nollo trabalho obadoc011 
ao ppnsnmento do convoncor o .Governo o o 
publico dn necessidade da l'Oacção da um11. 
praxe polloinl, cujo fim fosso registrar os re
clusos para a clnssífionçíi.o dos J•oincidontss, 

Chamo n attonção do Sonndo pnt•a o motlo 
pelo guttl, no lmporio como na Republica, HO 
ontonilo11 ·~ l'oincldenoin. 

D11rnnLo o lmpol'in, dizl:1 o art. !G, ~~·do 
Codigo Criminal, rofol'indo-so ds circ111ll.<l~n· 
ci1ts aggrav:Lntos : « Tor o dolinqncnto l'Oin· 
ciJtdO 0111 dollcto d;\ !DOSIOIL I!MilrOZ!>, 

Do modo qno rJincldonto s~l'ht o individuei 
quo ti vosso commottido llltds'do 11111 dollcto da 
mo.ima niLtnreza. 

O c01ligo dtl Ropnbllra procoitu:L no nrt. ~o. 
§ l!l : < Tnl' o llL'Ilnq\UJnto I'nlncillldn (cil•· 

1
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cumstanci~ aggt•wanto). > E no art. 40, 
expltca do seguinte modo : c A reir.cidoncla 
so vor•ifica guando o Cl'iminoso, dopoi; de 
passada om .Julgado a sontonça condcmna· 
torin, commetto outro crime da mesma na
tureza, o como tal ontondo.so pai'& os olfcitos 
da lei panal. o que co~sisto na violação do 
mesmo UJ'tigo. 

Con~idcra·,;o a questão, Sr. Presidente, 
sob o pJnto do vist11 jut'idico- um Individuo 
entra na Casa do Dotonção, su~poito do ser 
autor do cot•to o dmorminado acto, 

Ser~ um criminoso 1 Parece quo não. 
Emquanto não for julg11do o r.ondomnado, 
nfio o sord ; o, mais ainda, emquanto a son· 
!onça quoo condomnou não tivcrpassado por 
todos os tt•amitos da loi, para dopuz•aJ>oSo o 
processo du vicias, irregularidades ou de
feitos quo tenham por qualquer fórma cm· 
b;l!'açado a defesa ou prejudicado, i'lo ú, 
omquaut~ a sontcnçlt nno tiver passado cm 
julgado, restard no condemnado a espo
mnça de fuzez• valer a sua i.,noconcia, como 
muitas vozes tom acontecido,. e do readquirir 
a sua liberdndo. 

Em Iaos condições, Sr. Presidenta, como 
foril-o com o estygma que assignala, nno só o 
criminoso, mas ainda o llabilud do crime, o 
d>evaut cl •·etou>· como o ch1ma o Sr. Fcllx 
Pacheco 1 

Em tacs condições, como rcgistral·o nos 
archivos da identificação poiiclni como um 
reincidente possível ? 

Si o recluso não é ainda um criminoso, por 
que, cm nomo da praxe admiuisb'ativa da 
policia, ficará oiio privado de direitos que a 
Constituição lhe g~ranto? 

Si até mesmo o pronunciado não é ainda 
um criminoso; si, segundo a lottrado codigo, 
a reincidencia presumo uma prill!eim co"· 
domnação, poz• cJ•ime da mesma natureza, 
como appiicar a praxe da identificação, cujo 
unico fim é classificaz• roinc:liiontos, a'rcclu· 
sos que nem siquor f01·am julgados 1 

Quo o Sr. Fclix Pacheco, defenda a insti
tuição do tal systema não me ospan~t.S.!ix. 
ê espírito profundamente retrogadn; Jli'O· 
Ynm-no auas proprilts palavras: cEm 1001 
fundou-se cm Pa!'iz uma liga Pltl'& a defesa 
da llhcrdltde indlvidnnl sob a dirocçiio do 
Henri Coulon o Thory. O tlm prlnclpitl 
dessa nov)l liga é pugnar pollt aboliç<To da 
prisao p>·oventiva. 

E' muito da época om que vivamos osso 
/ibOI'O/iS>nO ifiCOil,<CqiiOIIIO, dO COjO \z•iUJUj•hO 
multa gente não duvida. 

P;u'alloiniiiOn\o, o na provisão dessa vi· 
ctoria lame11tavol é mistm• que a ~ocicdurlo 
uugmon to e apm.foiçoo os souo processos de 
viglluncht». · 

Depois disto não ltn quo ndmiJ•nt•, 

A cispirito d~ tnl cduca\·ão lib~rlll, qno 
mnlsina o mov1monto contra a pl'tsao prt•· 
ventiva, niio admira que pretenda. conci· 
liaYol com as nossns garantias constitucio· 
nnns, a praxe da identificação aothropomo· 
trir.a . 

O <JUO so infere do quanto.~ estudos o paro· 
coros atú liojo se pz•oduzil·am sobro ost11 m~
tcrin é quo a ninguom parocou nccossarzo 
considm'a!·a sob o ponto do vista tio roglmcu 
constitucio:ral cm que vivemo:; o da nossa 
ju:'isprudoncla criminal. Assim é CJUC dessa 
assnmpto não 1:0 occupou a illustre Com· 
mi8siio do Legislação o Justi~a. como não co· 
gitara dcllo o Si'. Folix Pacheco na sua mo
nogrnphia, nem dcllc so occupou no sou otll· 
cio ao juiz pretor 11 !'roposito do z•ocnrso do 
/rabcas cosJltiS, interposto contra a identifica· 
ção pelo Sr. Dr. lrincl! Marhado; .eis nes~o 
par~icular o quo se. lu nosto o!ficw, ~· SllJ,<I 
dito 1lo pas>ng-cm, ms ~~ propostlo do !dontz· 
ficação a unic·1 l'Ofcrencm quo se fi•z a Con
stitui~ão: •Nas rapitlas obsorvaçõc~ a quo 
sou obrig;tdo pela Jillta do tempo, nao p~sso 
discutir a questão sob os pontos do vtsta 
pl'incipaos, que 1iío: constitucional, tcchnJco· 
Jlll'idico e policial». 

Sob o ponto do vista technico, juridico o 
policial, j:l bavia o Sr. Folix Pacheco discu· 
tido a idontificaçiio; o ao z·~oditar a sua I)IO· 
nographia, que iliustrou com documentos do 
pz'ofissiunaes tio rcspoita v o! notoriedade, 
todos no sou ponto de vista a propo;ito do 
systema a prúforir·so, sabiu·lho ao oncontJ•o 
o Sr. Dt·. Renato Caz'mil, considerando tam· 
bem a questão pola sua face sciontiftca. 

Não é, portm, o;ta que nos interessa no 
tet'l'Ono cm que naturalmente se colloca a 
quo.;tão, nem cssn interessava ao juiz, que 
podia ao Sr. Foiix Pacheco iufoz•mnções p;tra 
Julgar o rocut'so do lrabcas-co>'JIIIS interposto 
pelo Dr. lrinou Machado. 

Com olfuito, no juiz pouco importava sabor 
si a dactyloscopia ó ou não proferi vel ao 
systcm:• Bertlilon, modificado ou niJO, com· 
pleto cu não; o que lho interessava conhecer 
orn si a pz•atica da identificação compro
mettla ou sacrificava direitos que a Coust!· 
tui~ão gat'allto. 

Não se ponso do quo tenho dito, Sr. Pro· 
sldonte, quo prctcu.,a privar 11 soclcrl:tdo 
dos meios do logiLlrua dorusa. 

Eu não contesto a necessidade tio so podor 
roconlwcer,ontma myriado do indivlduos qu11 
pm•tm,bam a ordem publica o.n altoz•am, os 
roincidonto~, pJrquo estes sob muitipios 
pontos dO Vista SiiO 01 mais pOI'niciOSOS ; 
alom do so ot•ructcz•Jzarom como habituados 
no ciuiicto, lMnsfm•mam-so cm verdadeiros 
!Ocos do III tracção do csplritos incultos o con· 
scieneins nutl o.lucadus, que os seguem, 
smluzlrlos polns vnatr.tgons cpllllmerns IJUO 
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alc~nçam nas suas pt•imoiras t~nt,,tiva~,or· lei tl principio do nosso rogirnon liberal. 
ganizando·se desse modo verdndeil'as popu· Admitto o concluo: logo, a. ppaxo da. idcntifi· 
laçõc• do criminosos. cação tl, aitlrn do mni.<, condomnavol por ser 

llu n~o contesto que a roincldeneia seja muitas vazo~ inutil, o não é só muitas vezes 
um mal, sustento que não é licito para !nu til, St•. Prosirlento, tl sempre injusta, por· 
cla•sificat· ct·iminusos, conculcaJ' direitos do que se >tpplica a touos, reincident.:s ou nno. 
cidadãos que o nfio são, com sacriflcio até Porgunt..-r·ei : poc• que não se snbmettem li. 
dos seus cr•editos moJ•aos. praxe da idontillcaçiio os que commettom 

Supponha·so o indivíduo que na defesa da uttontados contra a morai o os costumes! 
propria v!d:1 tem o infortunio do matar··· o sa. MAR'I'INI!o GARCEz-rsto 6 contra· 
torá a sociodndo 1lo a.ssignul·o como um a~s.~s- vonção, não é crlmo, 
sino do officio 1 Podia siquor rcgístral·o 
como criminoso, antes, do como tal, ser coD· O SR. BARATA Rtni~JRO-Não ignoro isso: 
domnado, tcn1lo sua scnten•:a passado om mas poderá V. E~. eontestat• que a reinei· 
juiR:t•Jo 1 doncía em contravenções nesta e•pacio não 

1\ssa, Sr. Pr~sídcnta, é que 6 a questão, a caPactarízo a foição moral do um futuro cri· 
gmndo questão sacrificada por todos até minoso 1 
hoje, inclusive a nobt•o comnussiio de Lcgis· Quantas vezes essas contravenções rape· 
lação o Justiçà. tidas constituem a historia classica do oro-

Não protondo qno a sociedade se desarme ticos que chegam Mé a graves erímos, que 
om fronte do criminoso, mas niio quero que chegam até á loucura 1 
so arme para. fCI•ir attl innucentos. Por que não idontifical·os 1 

O exemplo t•ocente, exo:nplo quo já agora Por ouo niio identificar os eriminooos po· 
6 preciso Invocar, p~ra por om rel~vo todos liticos 1 
os inconveniontos <la iuontiOcação, domons- Não h:Lvord por ventura roíneidcntos neste 
tra, com evidencia incontrastwci, u. quo genoro do crimes! 
}Jropositos vis ella so podot•:l. pr•ostat•. Peço á nout•o Commissiio de Logi<Jação 

Diz·so quo a utilidade o a necessidade im· que approve esto projoctu em segunda dís· 
proscíndivo! da pPaxe da Hontíllmtt;ão anthro· cussâo a na tm•cnira o substitua. Et·a o que 
pometríca é guardat• com soguPança cal'a· ou pretendia fazer na segunda discussão si 
ctoros do Individuo, indiscltlivois como prova niio tivesse tido 11 infelicidade do adoocet•. 
do identidade, isto é, a ídenti!lcacã'l auth!'J· E' noccssario toma1• em consideração o 
pometrica só so faz pa.I'll. cat•actet•izlll' a regnlamonto quo so i·ofor• á identificação o 
idnntidado do supposto criminoso, o digo I'ol'oi•mni·O, Ha rouih cousa a reflectir sobl'o 
supposto erimlno<o porque olle é submot· o aSSillllpto, o que é nocossa!•ío que soja dito 
tido á praxe regulamontal' desde que tl ro· do modo que s~ja executado, 
cluso :l. Doton~ão. O roguinmonto do identificação prescrevo 

Ora, Sr. PrcsiJonto, havm·ll. tLignom que por oxompio no par•agrapbo unico do art. 
possa suspeitar que o Dr. irinou M ·,chnd·J üO : < O serviço dn idontlft:ação sorá 
·pretenda se díssímuia~• para cvitat• a. respon- socl'Oto, ficando expressamente prohibida a 
sab!lidade do qualqum• acto que tonln pra· exhibíçiio cm pub!Jeo do retraio~ ou fichas 
tlcado? HavePá quem acrodilo ou su;peite do qualquer natureza. Só mente ;i policia do 
quo possa 6er int.mç:\o duquollo cidadão Di~tricto, dos lMados ou ostt•angolra, ao Mi· 
mudar do nome ou do physíonomia para Ol· nisj,crio Puuilco o aos juizes podm•iio ser 
cap;w aos rigores da justiça ·1 Havcr>L quem furnocidns cortidõoJ, photographiail ou Pl'O• 
imagino que possa, por ventura, enll'»l' em \'as tlo ídent.ídadn>', 
sons planos, consegUir disfarce; quo o tornem Este dispositil'o não ,; observado. Tenho 
deseonhncído, quando o !lo sabo quo o conhoco aqui ,t Noticia do ~8 do julho, cm que v. Ex., 
esta Capital intch•a, o qunnd, o sou intm·esso Sr. Pt·e~ldonto, c o Sanado podarão lar a 
esl!L om sOl' conhecido do todos 'li Quantos dosct•ipção das fichas dos Individuas compro
nus mesmas condíçilos? ! mottidus pela policia no cr•hne de 18 do feVo· 

Qual ora, pol'tanto. a vantagem, :L ntili· roiro; ou :1s tivo em minhas mãus; ollas fo· 
.lidado da apt,Jica•;lio da pr:.xe da idontitica· ram exhibidus om publico no dia do julga
çiio nesto caso pat•,,ieular-qual, siniiu u. do meuto. 
Impor áquolle c!.lndíio a angustia desta to r· 
tm·a moral, qual si não a de Impor-lho uma 
pena, jiL quo outt•a nito pode!'inm fazol·o 
solfl•er·, porque todos sabiam, ninguom igno· 
mva que eilo crtL innoconte 1 

DíPão: hliVía o íntet•osso do não f11Zcr 
oxcopQõos quo niio ost~v~m pt•ovistus nem 
ILUtorizadas no t'egnl:1mento; a igu!llli~tle da 

O Sn. M~RT!NIIo G,\llCE1. - E' um abuso; 
não ~ oll'ott.o do rcgl!lamonto. 

0 Sn. B~RAT,\ RlllEIRO- 0 Sr. ~'olí.~ PIL• 
drcco, como os sous sectarlos dofensoro~ do 
tal pPnxe, Pocommenda-a, al6m do mais, 
poia vantagem de ser oxocntadiL om so"t'odo, 
~amo si a doshonra ;a~r~ta não fosso do:;. 
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liom·a, como si ~ infamação deixasse do 
Jlroduzir seus oJfoitos por ser em segredo. 

Mas, onde, em que paiz, om que 1;ompo, 
cm que civilização deixará do ficar dcshon· 
mdo o que o Uvcr sido, só porquo '' notu, quo 
o desllonra durou pot' mer.os, por clias ou 
pot• hot•as, o ficou pot• esse tempo velada pelo 
xogt•odo 11 

OnJo ~ que os cJfoi tos do penas mm•aes se 
attonuam pelo tempo que dut•aram ou o 
modo por que foram commlnndas1! 
- Isto ú um subtorfugio inadmissivol pot• 
homens quo Sithom o que fazom. A doslionra 
cl a dosbonm; '' infamia 6 a infamia. 

O segredo apenas modific!l condições ou 
circumst~nc,as do Dtcto, mas não o altera 
quanto i\ OS.ieOCÍ!I. 

. Quem quot· quo touJJÍI, aoll'l•ido :qu·••xc da 
'idontlficaçiío criminal cl um doshonrado, o tl 
pl•ociso quo, orn nome da soclodado civili~ 
sada, da justio;a o dos direitos liUomus do 
indi vld uo, nenhum cidadüu tenha do curvat• 
a fronte donnto da sou somolhanto. 
. Consta desta Noticia a doscripção do tolas 
ns fichas, quo não Joio JHlra poupar aattcucão 
do Senado, o nolla aacontl•ará V, Ex. figu
rando entro ct•iminosos do crimes phantas~ 
ticos um ~!ario de l11l, qno com tal nome M 
procossat!o, porquo ora proci~o quo cil·· 
camst:mcias ext!'<LOrdinut•ias assignulassom o 
mon~lt'uoso processo mc>vtdo pala autoridade 
policial cont!'a o Dr. Irinou ~!achado. 

Pois bom, Sr, P1•osidonto, este infeliz, um 
mpazfto de 14 annos, contra o qual nonhum1~ 
testemunha dopoz, cont1•a quem ji\rnais se 
conseguiu prova do qualquer naturoza que 
fos>o, oanwa quem o promoto1• não artiuulou 
nenhuma :Lcons;•cão, o cm f;~vor do quem os 
atlvogados uão pronunoial"am. uma unicn 
palaVl'a elo dofosa, osso lambam foi sujeito á 
identificação, o sua ticba andou do mão om 
milo no t!•fbunal do jut•y, como a do Josú do 
Seuaúo, do cabo Jlalaquias o as elo Olttros '/ 
. Não, Sr. Presidente. A identificação an· 
thropor.wtrica, si so r~z om segredo, utiliza 
:to osc1•nd:~lo da divulgação da desgmca dos 
infollzcs quo vila utG no banco âos réus, 
muitos viotimns da porsognição otlionta dos 
dopositurios do pudO!'. 

E depois disso não so prolonda justitlC<Lr 
tal pt•uxe allogundo quo do t•ogfsh'o do notas 
do UIU l'OCÍUSO BO IIXJI~dOIU CO!'lidÕOS, CJUO 
não so dão d!Ls fichas; ú dosnecc>surio ; u 
'~ mnltidfiu. dos curiosos que froQÚontt<lll 
os tl'ibunao.• ~~ttesta •1110 as vimm. 

I~ quo importa qno ao não doam ccrLidõos 
do fich:ts ? 
, BILSI!L qno so saiba quo todo o t•ocluso 

jlllSSOII pelo ]I!'OCO>SO da identificação ~Ul'U 
quo so tonha humfllmdo cad<lnm CJUO ltvor 
tlclo a cln~dltn dn •'n1.t•at• 1111 ra~u elo Jlo~ 
kn1:tlo. 

' 

Tomo 11 libot•dndo do pedir á illnstro Com
missão do Legislação o ,Jilstlçu quo J•aconsi~ 
dere sou paroCO!', lombrando-so autos do 
tudo que do um auto inconstituclunul elo Con· 
gt•rossu nascou a afllictivn sit.uaçiio om quo 
nos oncontmmos hujo, nós, cidad11os que ha~ 
bitamos csto paiz. 

Lombl'O·so a Commissão do que todos ntb 
estamos sob a amoaça. daquolla dogradanto 
instituição, porqnn a noohum do nós ó dado 
prOVO!' O CJIIO Jho l'OSOI'VlL O cJestino, 0 0 final· 
monte, medito om que, pa1•a garantias do 
progosso o da civilização, Jopendom mais os 
povos do 1'01' consag:mdos os <lireitos o libor· 
dados indlriduaos do que d~ punição de roin· 
oldontos. (illuito úmH; owito bem, O o1'ado1' 
J crrmp1•imonfado.) 

O 81•, Co~tll Azevedo-- Po•;11 <L 
palaV!'!L pula ordem, . _ 

O Sr. Pr•eaidente- Tom a pal!l· 
vra o Sr. Sanador Costa Azovocio. 

O St•, Costn Azevedo- Sr. 
Prusldonto, pmlf a palavra para r.~llar na 
hora do expediente, sobro as.umpto mnf 
gt'!IVO e que :tlfecta no Estado do Amazonas. 
Peço, pois, a V. Ex. que so lombl'e dessa 
circnmst<Lncia pa111 ooncodet•·mo a palavra 
iltnnnhil. na hora do oxpodionto. 

O SR. Pnl~ID!~N'l'l~- Talvez bojo mesmo 
V. Ex. possa tur a p~<lavra, sf fôr cisgotada a 
ordem do dia antes do tot•minada a hom da 
sessão. · 

0 S!t, COSTA AZI!VBllO - Niio creio que 
huja tampo. Em todo o r.aso, V, Er. conce· 
dot·-mo-ha amanhã a pala,•ru. 

O St•, Martinho Garcez-l'oiJO 
a p<Ll!IV!'U pela ordem. 

O Sr. Pa•e,.ldente -'rem a pai~<~ 
vra o Sr. Sanador Martinho Gnrcoz. · 

O 1!1•·· Mat•tlnho Gnrcoz (pda 
Dl'delli)-Sr. Prosldeoto, Jlll relator do pa
roccl' qno soll'!•en tão violenta imj>ugnu<;ão 
por parto, do !Ilustro SenadO!' do Dlstrlcto 
fladm·ul; o ~~mo lmposslvol hujo diLI' a S. 
Ex, 11 ro;po.il:•. IM~ o.tgot!id~ a hora do ox· 
podloote; paio que poço a· v. llx. CJIW so 
digno elo mo cousol'V!U' w palnVl'll para uma· 
nh~ na primeira p:•rto da ot•dom dos nossos 
trnbalhos. 

0 Sn. Pl\l~SlDi'lt•\1'~- Sitn, s~nhor ; ll!llN 
Jlt"ovino a v. Ex. quo j4 so nohn inscri}lto 
um o!•allot•, o St•. Senador Costa Azovodo. 
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ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES 

Voi<Lçiio cm dlscussKo nnica da rosoluçiio 
tlo Congresso Nacional, vetada polo St·. Pre
sidont.o da Rcpublln<~, qno autoriza o Pod~r 
Bxocut.ivo n. c,mcodcr um a.nno <Lo proroga.çao 
da liconca, com o re.;poctlvo ordenado, do que 
ost.;t gositndo o Dr. M:cnool Vldorino Poroira, 
lento da ~' c:tdolra do clínica cirnrglca d;1 
Facnldatlo do Medicina da Bahia. 

O 8r. Presidente- A votução tl 
nomuml : o a rosulnr;iio pat•a sor mantida 
curoco do obtol' dtJUS terços dos votos pre· 
s~ntcs. 

VaO•ôO lll'Oeeucr a clmmada, dovunr.lo l'IIS
jiOJlder-sim os St•s. Scu1dorcs quu a matJI.t· 
VCI'OID 0-11<10 OS tjUC a !'Ojc~tarcm. 

· O ll!t". Ft•nnclaeo Glycel'io 
(J'"l" orrlcm)- St•. Presidente, peço licença 
para fazer u. seguinte declaração do voto. 

Não desejaria do modo nenhum approvm• 
JtB razões tlo veto, mas tambom mo oncon tro, 
como prova vdmonto os nobres Senadora•, 
na situação ulfficil do dnt• um:t soiuçKo a rste 
assumpto, 

Votando, pois, a favor do ~eto, não approro 
as mzões em quo c !lo so fundou. 

Pt•occde·so t1. chamada o respondam sim, 
isto é. approrando a l'OsoluçKo, os Srs. Costa 
AZO\'edo, BonoJicto Loite, Nogueira Para· 
nagu:l, RoEa e Silva, Herculano Bandoir~, 
Olympio Campos, Caolho o Campos, Lanro 
Sodrtl, Barata Ribeiro c Julio Frota (lO) ; e 
>J<To, isto ll, rejeitando a resolução,. os 
St'S, Constantino Nm•y, Justo Chot•mont, Pm1s 
Jlorreira, Nrguoir11 Accioly, .J, Catunda, Si· 
gismundo Gonçalves, Martinho Garcoz, Ar· 
thur Rios, Virgilio Oamazio, Cioto Nunos, 
Si<Jueira Lima, Henrique Coutinho, Buono 
Brandão, Feliciano Ponna, Francisco Glyco· 
rio, Alfredo Ellis, Urbano do Gouvca, JotL· 
quim do Souza, Rourignos .htrdim, Mutol!o, 
Viconto Machado, Alberto Gonçalves oRa· 
miro llnl'ccl!os (2:J). 

O Sa•, PreMidcnte-A rusuln\·iio foi 
I'O.ioitatln por 23 \'otos coutm 10. 

tJo occo1·ritlo v:1o-so dat· conhecimento ao 
St•. Prosidonto da Republica o d C:unam tios 
Do pulados. 

Vem 1L Mosa as sogulntos 

DEC!.,\RAÇÕES DE VOTO 

ao D1•. Manool Victorino Pereira, não ror· 
quo repu temos procodonto> as razões com 
quo fol 1'unditmontado o vdto, mas porque, 
tonrlo f:Lilocirio o licenciado, pordou a rosÓ· 
luçiLo SUIL razão do sor.-Felicrano Pcnna.
Arthw· Elia.•.- Justo CltCI'11101lt.- ,l[artinlw 
Gar::c:.- Siyismundo Gonçalves,- Vil•yilio 
Dama;io. 
~otttmos contra a rosulur;ão por não tor 

mars razao do sm•.-A/úcr·to Grmçatve.<-Hen· 
rique Coutinho, 

Votação om discussão unica do vJ/o do 
Pt•of.rito do Distt•icto Federal (L resolução do 
Conselho Municipal quo autoriza o cstorno 
d:L 1111antia d" 100:000$ da verba consignada 
no~ ·li do tu•t, 72 da lei n, 7[tl, do 29 do 
dozombl'O do 1000. 

P01~to a vot.os, I'J appl'O\'atln n -u~:!o, 
A resoin•;iio vao SOl' tluvolritlrL ao Pro· 

t'oi to. 
Vota,:ão cm 2" uiscussiio do pt•ojocto do 

Somtdu, n, J.l, do JD03, suspendendo dosdo j;L 
a pt·atica da idon tificaçiio dos iildividuos ro· 
clusos :l Cusa rio Detenção. 

Posto a votos, ú rejeitado o aJ•t. 1'. 
Fica pt•e,iudicatlo o art. 2". 

CREOITO PARA PMIAllr.NTO DE ORA1'H'IOAÇÜES 
DEVIDAS A EMPREGADOS DI~ DIVI~RSAS AL· 
PANDEGAS 

Entra om 2• discussão, com a emenda otfo· 
l'ecidll pela Comruissiio do Finanças, o artigo 
unico ua proposição da Camara dos Depu· 
tados, u. 54, do lOOl,autot•izando o !'odor li:x· 
ocutivo a abril' no Mlnistm•io da Fa~onda o 
credito oxtraordlnario do 104:542$583 pat•a 
occot·ror ao pagamento das gratificações do· 
vidas aos omprogados do diversas àlfandogas 
da Itopublicn. incumbidos do sot•viço do esta· 
tistioa u t•cvisiíJ do despachos om 1~97 o 
1808. 

Nluguom podint!o "' palaVl'll, cncm'l'a·so a 
dlscusaiio. 

Posto 11 votos, ó IIPJli'OVMio o at•ligo, salvo 
n. omendt~. 

Posttl a Yotos, ó llpproVIIUIIII omondll, as· 
sim conuobida: 

• Ontlo so l<l: llll: 51~$583, uiga-;o : 
40:24·1$5•15. » 

!'' a proposlç[o, assun o mondaria, ntlopttlda 
o pn~sa para 3" tllscus;iio. . 

cmw1To PAR1\ rAnAUI~NTo m: ni~SPE7.AS 

gLJ~ITon,u;s 

: Vof.n.mos contra n 1'/I,~Oitl\'íio fJ.IIO antot•izn gntt•n, em 2l' tHto~cnssiio, com pat•ocm• t:~\'0'" 
o Ou\'01'110 a. CLlnco.tm• um ítlliiO j(o llcunQCL t•avol, o •itt'L Jo tla. pt•oposi~ii.o ll:l. Uamm·:~ 
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dos lJJ~utados, n. 124, do 1003, .autorizando 
o Pt•cstllonto du Republica n abt•tr ao Mio Is· 
terlo 1l:L ,Tustlc~ o Nogocios !nr,m•iot•os o CI'O· 
1lito o.xtl'~or;iiDilrio do 100:000$ pat•a attou· 
dct• ao plgllmonto do dospoz~s eloitoraos. 

NinglÍom pedindo a palavra, oncot'l'a-so a 
discuss[o. 

Soguo-so om discussão, quo so oncorr•n som 
debate, o art. 2•. 

Pos\os a vastos, silo succossivamonto ap· 
prova1los os artigos. 

E' a pPoposiçiio adoptada o pas&' para 
a• discussão. 

LlCBNQA AO DR. JOS~ LOPES DA SILVA 
,JUN!Oll. 

Entra om 2• discussão, com o pat-ecm· favo· 
mvel da Commissão do Finanças, o artigo 
unicJ d11 propoRição da Camara dos Depu· 

' tados, n. 138, do 1903, autorizando o Prost
dontc da RoRublica a concodor ao medico do 
Hospital do~. Soblstiiio Dr· •. Jos6 Lopes da 
Silva Junior um anno de licença, com orJe
mdo, p~r·n. tratamento de s~udo. 

Nlnguem petlindo a palavra, encorl'a·su a 
discussão. 

Posto a votoa, é approv~do o ac·tigú, cm os· 
cru ~lnio soci•eto, por 20 votos contra tre;. 

E' a proposição adoptnda o passa para 3• 
discussão. 

O Sr. Pre•idente-llstando esgo
tada. IL materia da ordem do dia, daroi a pa· 
lavra aosSrs. Senadores quo a queiram p~1·a 
assumpto de expediente. 

O Sr. Bueno Brandão (•)
Sr, Pl·e~idente, occup~rol 11 attonção da 
Casa por poucos momentos par·a requm•e1' a 
V. Ex. que consulto o Sanado si ·cocsonto 
que so ics.ra na acttt do bojo um voto do 
pe7JLI' polo falloclmonto sontldo do cot•onol 
Az•thur Torres, ropl'osontanto do lO• distrlcto 
!lo Estado do hllcas Goraos na Canmt•a dos 
Deputados. 

O honrado mlneil•o que acaba do J'allccor, 
filho dos seus pt•opt•los esforços, trabalhador 
ln tht.ga rei, conseguiu conquistut• posição 
saliento na nossa soclodad,, culta, jll como 
commorclanto, quo J'oi, lnduslt•i11l c organi· 
zador do ostaboloclmontos do cro•fito, ji1 
como ropt•osontanto do !Mudo do Minas na 
C:~mara dos Doputildos, on<lo si não so dls· 
tinguiu pala constuncln da pnliLVl'll na tl'i· 
lwna, distinguiu-so-e multo pela sinceridade 
do seu voto, roprosonLnndo com hrlihnn· 
tismo o com honra o lO' dlst1•lcto do Minas 
t.icl'iteS nn'luella Casa do Congl'osso, 

I 

S. Ex. ora om vet•Jado nm chefe politico 
do real prestigio no norte d·J Minas, onde 
varills vozos consogniu fazol'-SO olcgor coo· 
t.r•a a indlc:•çfio do um pill'tido timo, von· 
cendo a chapa em quo o seu nomo não tlnh:1 
sido comlomplado, o quo prov11 quo o not•to 
do Minas sabia lazer ln loira ju!tiça ao ca
racter austero, ao trabalhador lncansavol, 
quo ora o Sr. Artlmr Torres. 

Assim, Sr. Prcsldonto, peco a V. Ex. quo 
consulto o Senado si consente na inserção 
desse voto de profundo pozat• . pelo fallecl· 
menta do nobro Doput <do, que tanto honrou 
á C~mara como o ostarlo om que nascou o a 
pat•·la do que om tllho. cbeiu de extremos 
o dedicações. (.lluito bem; muito bem.) 

Posto a votos, o unanimemonto approvado 
o l'Ortuerimonto. 

o Sr. Presidente-Ninguem mais 
pedindo a palavra VOU levantar a oOSSÍÍO, · 
uesignanuo para ordem do dia da sossão ~o· 
gul .. to: 

3• discussão da pl'oposiçlío da Camara 
dos Deputados, n. 139, do 1003, autori· 
zando o Prosidonto da Republica a abril• ao. 
Minlsterio da Industria, Vilção o Obra~ Pu· .. 
blicas o cl'eJitu oxt!'aOl'dloarJo do 179:400$ 
parw pagamcn to, no prosemo cxerclcio, da 
garantia do j11ros ooncJdida á Compag11io 
Allxília· .. re de8 U/wmíns de Fe1· au B1•dsit ; 

Discussão do vdto do Pr"feito do Dlstt•icto 
Federal á resolução do Conselho Municipal 
autorizando o Prefeito a pormittir que os 
alumnos da Escola Normal, ailjuntos ef. 
rectlvos que toem mais do cinco nonos de 
serviço, bom como as profossorns subvon
cionadas e subsidiadas, terminem seus es
tudos do aocordo com o regulamento do 
188!. 

l.livania-se a sessão ás 2 horas o 45 mi
nutos d1L tarde. 

101' SESsXo F.!! 14 DF. OUTUORO DE 1003 

.}'l'csidcncia do Sr. Affonso Pcm1a 

A' mola hot•a depois do meio dia ab1·o·se a 
sossão a qu.t concorrem os Srs. Senadoras 
.r. Catunua, Alberto UonQa.lvos, Henrique 
Coutinho, costa Aze1·o•lo, Constantino Nery, 
.Justo Cbormont, Gomos do Castro, Benodlcto 
Leito, Ph•os FeJ•rolru, Noguolra Par•anaguá, 
Noguolr:1 Accioly, João CoJ•ueiro, Ferreira 
Chaves, Gama o Mollo, Almeida BnrrJto, 
Herculano Bandeira, Siglsmundo Goncalves, 
Maouul DmLrtu, Olymplo CiLJ11pOs, Ma.t•tinbo 
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Garcoz, Coelho c Campos, ArLhuP lHos, Vil'· 
"ilio D~mMio, Ruy Barbosa, Cloto Nunes, 
sJ, 1 ucit·~ Lima, n:u•ata Ribeiro, _ Thomt!Z 
Dolfl1iiJ ·Vaz do Mollo, Jluono Brandao, Fclt
ciano Puuna, Francisco Glyc~rio, Aif<'odo 
llllis, Urbano do Gouviia, .!oaqmm do Souz:t, 
Mctollo, A. Azorodo, V!cooto Machad?, 
Folippo Schmidt, Horotho Luz o Jullo 
Frota (41). 

Dei.~am do comparecei•, cÓm causa partici· 
pada, os Srs. Pinheiro Machado, Nilo Poça
nha Jonathas Po<h'osa. Pam do Cat•valho, 
Mauuol Bttl'ata, Ilolfort Víoil•n, Alvaro ~lon· 
de,, José Bernardo, PoJro Velho, A!l·aro 
Machado, Rosa o Silva, B. do MondooQa 
Sobrinho, Martins Tot•ros, Lnuro Sodr~. 
Lopes Chaves, Rodrigues Jardim, Jo~quim 
Mtu•tinho, Brasílio da Luz, Gustavo RtcharJ 
o Ramiro B:•rcollos (20). 

E' Ilda, posta cm discussão c som debate 
appt•ovnda n acta da sessão anterior, 

O Sr, 1' Secretor i o dil couta do 
seguinte 

EXPED!E:NTE: 

Oillcío <lo Miníst<ll'io da ln lttlil'ia, Viaçüo 
o Obras Pablicas, do lo do corrente moz, 
l1•ansm i I. lindo a monsagom cJm qno o Sr. 
l'ro,idonta da Ropubllca l'OSLitue dous tios 
:mtogl'Jpltos da l'Olulução <lo Congt•csso :Na
cional, <r no sancciunou, relativa a nbortut•a 
do cre<lleo extraordinaJ•io do 1.200:000$ p:tra 
occorrm• ao pagamento dns dcspezas do 
custeio rla Estr.ula do Fot•ro Oeste do Minas, 
durante o segundo semostro do corrente ox
Cl'cicío.-Al'chive·so um do.> autographos c 
communique-so á camara tios Deputados, 
l'Jmottondc-so-lho o outro. 

Offielo da presidente do Tt•ibunnl tlo Con· 
tas, <lo O do cot•t•euto moz, enviando, par•> 
sm•oru distt•iiJuídos pelos St•s, Suoadoros, HO 
oxomplnros rio llol:ttOI'io daqnnlio tt•ihnnal. 
-DlstríiJttn·so, 

. ,, 
O Sa•, ~· Secretm•lo lê o vila a 

impt•Jmh• para entrar ua. ordem dos trabtl· 
Jhos os sog-uinttlS 

N.~Jl-!003 

A' Comtnlssiio do Finnnça.q foi tn•c:iouto a 
proposí~ão n, úO, dn.,to nnno, d:1 Camnra <los 
Deputados, fJUO rostabolcco nJ ~!usou Na
cional o logat• d~ n:•turalist<t-ajndauto da 
socçito do zoologin:, equlp:tl'~nd<J-o pa1•a todo~ 

s'"'"' v, 11 

osolfoítos aos a>s:stente~ da roforida ropar· 
tição, . . 

Apezat• dos longos osctarocimootos carn 
que fuod<lrnontou a adopção da proposição· a 
Commis.;ão do Orçamonto ela Uama1•n. dos 
Deputados, no longo parecot• CJUO elaliorou, 
entendeu a Commis;iio do Finanças do Se
nado dever pctlir informações ao Governo, 
qno sobt•o o caso ainda não se havia pro· 
nuociatlo, 

Foi isto mataria do parecer n. l2i, deste 
anno, que, approvado em 8 do setembro 
ultimo, foi pot• mensagem transmittido ao 
St•. Prc.;itlonte da Republien., qus om 5 do 
corrente prestou <Is intbrmaçõos solicitadas. 

Est:t.'l são no san tido do mostrar a nooessi· 
dado tln providencia constante da proposição; 
o assi111 é a Commissiio do p:trocc!' quo olla 
devo sor adoptada. 

Sala das Commis,ões, !3 do outubt•o do 
1903. -/i'diciano Pe11na urosidente.-Vicentç 
Machado, relator .-Bcncdicto Lcite.-Justo 
Clw•mollt. -.r. Joaquir•l do So11:a, - Sigis-
mllndo Gonçalves. . 

PROPOSIÇÃO DA CAl!ARA DOS DEPUTADOS N. 5n, 
DE 1003, A QUm SE REFERE O PARECER 
SUPRA 

O Congresso Nacional resolve : 
At•t. I." Fica rostabclociclo, uo Musou Na.· 

cional, o logat• do natUI'alistll·D.judaoto da 
secção do zoologia, quo >Or:L equiparado, para. 
todos os ell'eitus, aos as,ist.ontcs da t'olorida 
t•op:n•tír,ão, sondo nollo provido o funccio· 
n11rio que o occup:tva [lO!' concuroo, ao ser 
promuig<ldo o re~ulamonto quo b.Lixou com 
o decreto n. 3.211, do ll do fovoroircdo 
1890, llcantlo o Governo 'autorizado a. fazer 
as nccossarias operações de ct•odlto, 

At•t. 2.' Ficam rovogad!IS as disposições 
om contrario. · . 

C:tma~•a dos Dopntndos, 30 do julho do l\'103 •. 
-/', da }'aula O. · Uuimcmrc.<, prosidonío.
Mmwal do A/mocao·Guimnr•To.<; I" scni'Otario,
Thnma; Po1,1pt>11 l'1'nto ..trrioly, 211 ROCl'C\tttt•io, 

N. 212-1003 

A proposição n. 80, tio lll03, . da Ca~aÍ•a' 
dos !Jopucados, autoriz<t o Presidente da Ro· 
public:1 a cont<u• p:n•:t os ol!'oitos da a.poscn•. 
tadol'i<t do Dt•, Jo:tquim C<tndido .da. Cestrt 
Senna, lonLo c:lthedr<ttíco da.J\scolatle Mina.~. 
do Ouro l't•oto, o tempo cm que Ioccionou· 
gt•nt.mt.:tmcnto as cndolt•ns do pltyRlcn, chi·. 
mica, mínct•alo~Ia o geologia. do ctn•so n.n
nexo li mcsnHt Escola. 

Ouvido o ~!lnlstet·io. do lntot•ior· · ;obt•o n. 
'J1t'OJlliSÍO,Ô01 illflll'lllOU \<!10 :L C'OWlUissi\o do 
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Finanças que o serviço gratuito prestado 
pelo pellcionarlo foi simultaneamente com 
as funcções do cargo ell'ectivo. 

Aconselhar o Senado a adoptar a propo· 
slç!o importaria em induzi!-o a autot•isar a 
contar duas vezes o mesmo tempo para 11 
jubilação (não aposentadoria) do peticlonar!o, 
polo que ê a Commlssão de parecer que s~ja 
ella rejeitada. · 

Sala das Commissõos, 13 do outub1•o de 
]003,-SigismundoGonçalve.•, relator.-Bcnc· 
dicto Leilc.-Juslo Chcrmont.-J. Joaquim de 
Sousa.- Vicente ,]/achado.- Ramiro Ba1·· 
c1llos, 

l'ROPOSIÇÃO DA CAI!ARA DOS DI:PU1'ADOS N, 80, 
DB )903, A QUE SI RKk'BRE O rARECEil 
SUPRA, 

O Congresso Nacionairosolvu : 
Al'l. 1." W o Prosidonto 1i:1 itoptiloliea au· 

tol'izado n. contar para os olluitos do apo
~ontildol'ia do Dr •. foartuim C:mdilio da Costa 
Senua,lento cnthodratlco da Jo:scola do Minas 
do Ouro Preto, o tempo om que leccionou 
gt'lltuitamento as cadeiras de physic:1, ohi· 
mlca,mlneralogla, e geologia e do curso ao· 
nexo á mesma escola. 

2, • Itovogam-so as disposições em con
tl'ario. 

Carnal"~ dos Deputados, 17 do agosto do 
1903.-F. de Paula O. Guimm•t!cs, pi'OSi· 
deote,-Jlfanuel de Alc11car Guima1'•1cs, 1• so· 
cretario.-Thonw: Pompeu Pinto Accioly, 2• 
secretat•io, 

N. 213- 19l3 

cumpre quo ollo promova a otroctividado 
dessodlrelto, uma vez que não 6regular que 
se lho continue a conceder, por leis ospeclaes, 
licenças com todos os vencimentos, o que, 
alam do onm·ar o Tbesouro Publico, pot·· 
turba o se1•viço publico privado do funccio· 
nario elrectivo. 

A Commlssão de Finanças opina quo se 
conceda a licença, com o1•donado, ao poli· 
clonal'io para t•·a~~r-so, tendo ello nesse 
porlodo o t•nnpo preciso parn. ~posent~r-se ; 
o assim olrot•eco a seguinte 

JZmcnda 

Onde se 1iiz: com os voncimontos-diga·se: 
com orilon:ulu. · 

Sala da. CnmruiSSão do ~'inan~as, 13 do àn~u
bl'o do IOo::. - Ji'eliciano l'enna, pl'esirlunl,fJ, 
-Si[;ismundtJ Gouçalueli, rolattll'. - Rami1·o 
J/ai-ccl/os. - Bm1crliclo Leite, -J11slo C!tr.:t-
11ltmt.-,l, Joaquim de ~~·otl:a. 

PROI'OSI('ÃO DA C,\llo\ltA IJOS lll~PU'J'AIIIJS N. 11::, 
DI; 1008, A 110~ SI~ nEFgJtE O l'ARECf:n 
SUI'RA, 

O Cong1·ossu Nacional rosol \'O : 

Artigo unico, Fica o Presiúonio da Ropu· 
blica autorizado a concedo!' um anno de li
cença com os vencimentos, em prorognção á 
rtue lhe foi concedida polo Poder Legislativo 
em 13 do julho tio :moo p~ssad,o 11 Augusto 
Moreno de Alagão, :tmanuenso do, Tribunal 
Civil e Crimimtl, partL lt•atar do sutL saude, 
onde lho convier ; revogadas as disposições 
em contrario, 

C:tmara dos Doput:tdos, 9 do sotemhro dn 
1903.·-F. da Paula O, Guimal'<fes, Prosi· 
donto.-J1Ia11ucl de Alencar Guimm·r.Tcs, I• Se· 
cretario.-J. B, Wanderley de Mendonça, 
3• Secl•otarlo, servindo do 2•. 

A proposição n. '113, de 1903, da Camara 
dos Deputados, autoriza o Presidente da Re· 
publica a prorogar por um anno, com ·todos 
os vencimento&, a licença em que so ach 
Augusto Moreno de Alagão, amanuonse do 
Tribunal Civil e Criminal. N, 214-1003 

A situação em que está o potioionario O a ' -
mesma mo que se encontrava a 13 do julho A proposiçiío n. 118, tlosto anno, da Cu· 
do anno passado, data da lei que lho ·_couce- mam ilos Deputados, IIIllot•isa 0 Presidmt~u 
dou a licença de que ello p~tlo PI'OI'Ogaçiío: da Ropublic:L a abrir ao Mlnlsterio dá Guor· 
quasi cego, sinão de todo cogo, e som <tuaos· 1,11 0 Cl'milto tio 2.l8l:637$, supplementn.r :i 
qum• ontros recut•so~, 11!0m dos seus venci· rubrica lU•-Etapa-do 11rt. w daloi n. 057, 
mentes. f do 30 de dezombt•o de 100~. 
· O Presidente do Tribunal Civi o Criminal Esse credito foi solicitado em mensagom 1io 
o o Ministro da Justiça !nformamm no Son· 
11do de ser deferido 0 pedido do suppllcanta, 12 do a11osto ultimo, a qual ocompnnhamm 
ncc1•escentando 0 primeiro que melhor foro as segumto.l poças justificativas: 
autorizar-se uua aposentação em lei espo- « 81•, Prosldonto da Republica - A loi 
ela!, attenta a sua invalidez. n. 957, do 30 de dezembro do 1002, no ar-

Constando da. Informação do Governo que ligo !6, n. 10,-Etapas-concedon no bxo1•· 
osuppiioante tem mais de 10 annos de ser- ciclo do 1003,poro 11.283.610 rações al$·100, 
yiço, tendo assim direito ~ aposentação, o credito do 15,707:054$000, 

-
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Elevadas 11s rações a ll o987 o 70•1 poJo ac- cicio do l !l03o Jlll0~ ll.~83o0!0 rações a 1$400 
crc~cimo do 70.i.JH•I raçüos para ruais 1.924 -l5oi97:05•J$000o 

· praças, 11m consoq nonc!11 d11 occupaçiio do Elevadas as mçiícs a 11 oU87 o 791 pelo 
Acre, o clova<ill a m~úia dns mesmas 1'11Qücs accross'mo do 704o 18·1 plra mais 1.92•1 
11 1$500, conformo as avall!lÇÕJS somnstracso praças, om conso<tuoncia da · occupação do 
rt vista dos preços <Jotot•ent(•S nos ;Jivorsos Acre o olovada a mMia das mesmas raçõoJ 
mercados· o ainda da.s concutoroncias on'e- a 1$500, conformo as 1\Va!iaçõos somcstraoso 
ctuaduN, torna-se noco.;s:wio o au~:mcnLo do 11 vista dos prcços correntes nGS diversos 
credito supplomontar do :.lo l84:11:n$. eonfor· mercados o ainda das conourrcncias oiTo
mo vereis ;los Inclusos 11apciso ct.uada1, a import~acitl nccossaria t! do 

A' ':ist~ d_o .otxpos
1
to, venho poriNito ~uc 

1
vos 17 o 081:091$000 o 

dignots .soltct !tr , o Congresso · aCJona a 
concoss[o, com urgoncia, 11 esto Ministm•io, Coaf<oonta1os l5o 797:Q.'í4$ votarlos com 
do alludido ct•mlito, mt impotol,,.ncia de 17 oOSl :ODl$ nucossarios, lornr•-so preciso 
2 0 18·1rü37$000o . o credito St!pplomo.;Jtal' ?ons:anto dr1 incinsr1 

. 1 · . o 1 , 1 · 1,1 .. <lemonstraçao do ~o l84o037~, qno convem 
. ltro. I o J:ulou·o, ! .... í c a .. gus .. u 1 0 • !J.J,- t!OIU urrrencia ser solicil.ado do ConrrrcssrJ 

·l'i'tllrclsco r/1) Pm1/ft .\i'!Jolto, Fodm•nl ~ptu•u. n:il) pa.ra.lisrLt• os plg'il.rÜcntos 
lJiJooc1;fio Gorai da Con tr1hil i1l11dn rl!l Uum•t•a, noslr• C~pital o a dJStt•ilmiç;1o do a ugmentos 

um li <lo agosl.o du 1003o-1°0
3\'ll"S" 11 men• de crodtto nos Esin.doso · 

s!l~cm.-:iroollo. o Oovrll'no,· porém, resulvm•;i o 'Jlie mo-
lhoto )l!ll'CCC1° o ' . K'\111, St•. mat•uclmll\liui.~tr·o·da Glmt•t·a.

A lei n. u:,;, do ::o tio tlozomiJro do /002, no 
!lt0 Lo !fi, no 10-llt<Lpas-conccdott ao cxor-

S:L<H]u o l't•al.oton i;la·lo o -0 di l'Ot:!Ot', Cal'{ o' 
Cort8tt da Sil tut" Layo. 

Dirocçlio Gorai do Cont.bllldndo da Guorra - a• .\'o:çfio - Lauo-1003 - Mhtistorlo 
dn Guerra. 

lll·:~IONSTltA\1.\0 DO Clt!DIT~ C011'01Wlll0 PI•:L~ T.l~l No 057, DE ;!) DI·: Ol~i!EJIDnO OE 100~ 
· P.\ltA O ~ J0 ~ !~TAPAS 

CrcJito da lei no 957, do 311 de dowmbtoo do 1002, 
t~rt. 10., ... ,., •. ,,,., .. , ..... , ............... , .. 

Distribuiçiio do crodi ~o para us düspowos dos 1\st:tdo 'o o. 
Augmonlo do ctoodito ao IMado do Alll!IZO!lus ......... o o 
IL!om i dom hlorn do Matto Gro,Soo o. o ... o. o o. o o o ...... .. 
Pago na. Capital no 1° semestre .............. ,., .... ,. 

8o461 :599$000. 
2o 1110:000~0011 
l o 3õl 1: Ollll,,;IIO!l 
~ ,13115: 742.~41311 

-------
l·l .517 :Si l~4t10 

15.707 :054~0)1 

. . 

A pitgat• JHL Capital uu 2° ~nme .. üru.,., . ...... , .. '·',, .. ,, ~.GV5:,i,l:2$-lô0 ·: 
Pa.l'IL aLtondm~ a reclanw.t,!Õos rio augmonto 1lo t!l'tJdito 

doi Estados 11ttl o or.col'l'lúuon lo do oxoreicio .. o .... o . 85H :13117~1!86 .li o08! :GOl$11011 

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

JM :11 do,junilo do 10 (JJ,- O l'oillcial, Al{l'crlo E•oueslo d~ SouM
0 

. ' 
-~o IR·I:037$ill1l 

------• 
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MINISmiUO DA GUERRA 

DE:.IONSTf\AQÃO DO 1'.\~0R DAS ETAPAS NO I~XEI\01010 DE 1003 

D I'• t r i c I os 
mllllalcs Eslndo., c locnlldndos 

lo Amazonas-Act•o ••..•..••.. I. I ••••••••••••••••••••••• ! 
Amnzonn.s-?1-fa.náos •••• , ••••••• , ••••• , •••••••••• , •••• 

I o o O o I ) I ard. ..•..•••..•••..•••.•..••• , ..•••••••••...•••.•••• 
?tfat•anhã.o,.... • • . .. , , ..• , •. , • , , .••••••••.••..• , •••• 

)

Coal•á,, •. , ••.•....•• , •• , ••• ,, •..••••••.•••.• ~ •••.••• 
I)• lU o Orando do Norta •. , •••••. , •.. , ••. , ••• , ..•.. , •.• ,, 
""'•••••• Pa1·aby!Ja. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Pol'no.mbuco., ••••.••••.••••••• ,, ••••.••••.•.•••••••. 
' 0- • ' 

"• o) O o I tU I 

4o,,,l,,l 

5,• ••••• 

fS,o • • • • • 

Sergipo .••• , , ...••• , ..•• , ••.••..•.• , , • , ..• , •• , • I ••••• , • •• 1 

Ala~oas. , • , .. , . , • , .•..•...••••.••.••• I •••••• I., •••• I, 
Bn.hta •••••••• , 1 ,, .. ,,, 1 ,,,, •••••••••• ·~·····~···· .. ••• 
E8pirito Si\nto ......... , ........... l.lfl•············· 

· Caplt~l, Forti:Liozils o Asylos •• , • I. o I. I ••• , ••••••••••••• 

Camp1oho, Roa.longo, Santa. Crnz ..... , ., ............. , .. 
Fabrica do Polvora da Estrolla ....................... .. 
Escola MiUt::r.r tlo Bt•a.zU. I ...... o ••••• , • , ............. . 

, Pratica do Roalongo., •.. , •. , • • •.• o, •••••••••••• 
Collogio ~Ulitar •. , • • . • ..•..•.•.. , •••.•••••• I ••••••• , 

Nicthçt'Oy •••• 1 ••••••••••••• , •• ,, ••••••••••• I •••••••••• 

Pinholt'os •• , • , •. , ••••.••••• I ••• , •••••• I I •••••••••••••• 

S. Pa.ulo •••••.••• ~ •••••.•••••• l ••••• 1 •••••••••••••••• 

L~rcna •. 1., •••• ,, • , ••••• I I,, .••.••• , •.•..•••••• , .•• , •• 
M1nas Goraos,., •..••.••..••• , .•..•• , .••.• , • , • I , ••• I. 

1 Goyaz .••••••••••••• ,,, .•..•••••.••.•.••••••.•••••. ,I. 

~
Parclná-Curityba. •.•• , ••.• , ••. , .•..•.•.• , •.••• , •••• ,. 
Colonla. do Chopim., •.••. , •.••. , .• I ••••••••••• , •••• , 

,. ,. Cha.pccó •••••.• ~ •••••••••.•••.•.••••. ~ •••• 

I « , Iguassú ••••..•••.•••••••.••.•.•••. l •••••• 
Linha. tolegl'aphica., , • , I,., ~ ••. , • , • , ..•. , • , ••••... , , , 
Estra1a estra.togtca •••.••• , I ••••• , ·, • ~ •••• , •••• , , • , •• 

I PortCl Alegro,., •.••.•.• ,., •• ,., ••••••.•.•. , •• , .• , •. 

D. Pedl·ito., ..• I •• I •• ,,. , • , ••• , •• , , , , •• , , ••••••• , • , •• 

Polotu..s ••.•..•....••••. ,. ,, ..•.••• ·~·., •........ , . , , , 
U l'Ugna.yana .• , •..•• , ....•.••. , .•.•......•..........• 
S:tnt·~ Victor•üt.,,.,.,,,,,,,,,,, ..•. ,., .•..•..•.•.••.. 
LiVI'Illnr.nto ••• ,, .•• ,,., ..••.••• , • , • , , , , •• , ••••••••••• 
·au·,raby ....•... , , .........•...•......... , ......... . 
·lli/'Uill'" ') · r:l ............................................... . 

~lo Pardo.,, ••...• ,,,,,,,., •••••..••••••..•• ,,., .•. ,,. 
:sn.mboya. ••.•• , .• , ,, , , •••..• , • , • , .•.•••••.••.•••. ,, , • 
l~a.~e do Rio Grande •••••..••..•••••. , ••.••••.••• ,,. 
age •••.••.•..•..••.•.•••••••••....•.•.•.••.••...••• 

i, Gn.bJ•lel •••• ,,., ••••• ,,, ••••••••• , •••••••• , • I ••• ,, I 

\logrcto ..... I ••• , •••••••••• , •• , •• , , ••• , ••••• , ••• , •• 

3aycau •.•..• , ...••. ,, •••••.•• , •• , •. , ••.••..••.••• , .• 
Colonia do Alt·1 Ut•ugnay~, .•... ,., •..•.•..••••.• , . , • 
E~cola. do lllo P.n\lo •• ,., I •• , ••• I., •• , ••••••• , •••• , •• 

LlDbiL tologJ•apblca ••• ,., ••• I. I •••••• ,, •• ,, •••• , ••••• 

E:Jtl\tdu. o.~~l'iLtogtea.,, ····~·•••",, .•• , . ,,,,,,,, ,,,,, 

fo I!IJmoa~rd 

:at078 
3,,000 
2$078 
1$439 

J$399 
1$374 
1$649 
1$200 

1$153 
1$433 
1$08t 
IM2'J . 
l,$000 
1$147 
1~131 
2$522 
2.$021 
1$925 
1~70 
1$050 
1~618 
1$720 
1$349 
2.$226 

~960 
I 392 
1$~06 
1,7°2 ,, . 
1~980 
1~980 
1:;;018 

l~!i7 
::>928 
T22 I, 30!1 
~044 

Js625 
$875 
$845 

1$4!1 
$800 

l$154 
$ll07 

1$078 
1~1 16 
1~762 
1$850 
IB81l'.f 
)$SUU 

2° l!cmoa~r(l 

!?$120 
:J:j;OOO 
2~120 
),, l77 

1~467 
1:=;2i7 
1$507 
1$2!0 

1~:131 
1$627 
l$095 • 1$618 

1$000 
1$142 
1$131 
2$390 
2$165 
2~042 
1~88 
I,' 5,, 
1$599 
1$700 
1$300 
1$9P8 
1~010 
I 852 
1~806 
l$722 
1$980 
1$980 
$053 

1$120 
1$065 
1:;;0.22 
J.;sno 
I ~0211 'I • 
1~131 
~807 

. $987 
1~411 
, 838 

1$075 
1$070 
1$2~:1 
1$124 
1$76~ 
1~850 
lAAPH 
)~8\IV 



' • • 

Dist1•iclOA 
rullitni'M 

SESSÃO Elol ) 4 DJI OUTTJURO DE }Q03 

Eolntloa e locnlid~deo 

\

, Cuyab;l . ... , ........ , , , .........•.•............ , .... . 
Corlunbá. .. , .•. , .•. , .•..••.•. , ..•....•.••.•..•..•...... 

7n . , . , , •

1 
CohnhJ·t~ •.. ....... •. , .... ' . • •. • • . • • ........ , .... , ... . 
Raixo J>ara.gnn.y •.••..•.•..••.••..•..•..•.•.•.•. , •.••• 
Nioac .. ....... , ...... , ....................•.......... 

Tot~l ......................••............ ,, 

RESU!!O 

Média da otu.pa I$5GO. 

111 Atmestt•o 2·1 a.rne!lre 

I .Riifl 
1.643 
I.Bi!fl 
1.042 
I. 718 

Rl • .fStl 

J.tl2j 
1.500 
1.500 
1.5011 
1.500 

80.879 
Jr.2.3d5 

I• socçiio, 7 do agosto do 1903,-0 i>here, r.taHdio l'e•·•·ai•·a dr< San!o.< 

A Commissiio do Finanças, no in\uit~ do olclarocér bJm o assumpto, solicitou ainda do 
Governo domonstt-nçiin minuciosa do oJfectivu das forças no nono corrente o recebeu sobN 
liso o seguinte quadro: 

I!APPA DA F0!\(1,\ DO t:XERC!TO llE ACCORDO COll A LEI DE ORí:AM~~T~ ~O 
COR!\E~TE lANNO 

1° disii'Íclo 

J•::uç.u 

~ • w • o 
a ·;; 'a c • 

COi'pO! 3 • e e Oht+'r \''-~Õts Armno • e f ... 
~ ~ • .. 'I • "' " • i Q "' ,I 

Artilharia ....... 4' batalhão ....... 101 200 03 ., 
Infantat•ia ....... 15' batalhão ....... 200 215 45 ·~ 

" • .. . .. . 27' batalhão ....... 363 215 148 S•• 
» ... o ••• 28' batalhão ....... 420 215 205 o~lll 

36' batalhão ..... · .. 21JI 215 411 " » ....... " • 40' butalbiío ....... 4"' 215 207 Q, 
.. o •• •• --

Sommn. ............. 1.827 1.275 631 99 

2° tUstricto 

I n llin lat•ia ....... 2o b:t.talhão ...... . 318 215 103 "' • So bltalhiio ....... 178 215 37 ~-o I O O O I I Si .. • O 0 O 0 0 I O 14' bal9ihão ....... 302 215 87 "' » a4o ba.ta.lhlio .... .• , ~21 215 106 o~-. ' . ' ... .. 
» ....... 35o batn.lhiío .. ,,,,, 140 215 75 &! 

Son11ua . ... , .... , ... 1.250 I. ü75 296 I 12 
{J• dislriclo 

At•Wharia ...... 5• ba talhüo ....... 257 200 57 
lnfantru•iu ....... go batalhiio ....... 302 215 147 Para m:tls 286 

» .. ' .. '. ~Qo batttlhão ....... 2~7 215 H2 

Snm1nn,. , • , , . , , •• Oill G:lO 2Ril ---

I 

' I 
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I~~ ' -I ' . '\ ., ... ,, 

::,: I .Jo 1/Ml'ieto 

"' ' l'llAÇA.!I 
. ,. . ., 

.-1 
·~ ' .~ - • " • • ·-,1; ArmnR CuljKl~ " ·a " Ol,f!el'V:lç~os e ~ ~ .. - a E s 

··.:,,; • ·- • -. " " • " " • " 
,, .. 

Ol !O; p. p. 
'·' 

•, .AJ•t.ilhal'in ••••• , • 211 t•cgimonto ••..• ~5H 2G3 5 
. ( • ....... 5° l'O).dmcnto, •.• , 173 ~63 nu 
"• > I• batalhão ...... , 2GO 200 !iO •••••• o 

1.•'+ • ....... a• batalhão ....... 2~n 200 •li ,,·.,,.. Cavallal'ia ........ .lo I'c;.:imonto ..••• ::no . 217 s·:• 00 
.k.' 

,, ..,. 
> 011 J'í-'gimnnto ••••• 27:·: 217 !3G o 

·I' Tnflu1tat•ia. •••••• , Jo h:tt:dll[o.,,,., ,· 200 ;;J!) 75 
·i: " 7"bntnlhiTo.: ..... 21•1 .21!3 I 'Ú'l 

o O O O 0 I O ·-... .. I' )• ....... IO• hlltnlliiio ....... 2H:l '21!) 6H s ·''I > • o ••••• 12• b;ltalliiTo ....... m1 ~15 I :íU I " ' .~o· ba mi lião ••••••• 4•17 2l!:í !!:t2 )> o ••••• o 
,.. 

'I • 2~0 ba.tn.lhiio., •. .: ,·, 213 215 2 " ''i O• O 0 O O I 0 p., 
> 23tl lm.ti\lllito •• o ••• o' 272' 215 r)7 

I. > :!4•1,Ltalhiio ....... 30H 215 o:: 
'I 

....... 
> ....... ;:sn Un.l.nlhiiu ..... ,. 201 215 4G 

ii: 
> ;;f)o b:LtiLJ/Iâo,,,,,,, 4114 215 18!1 -:;' ,, ....... 

. ' 
,'i· fi1Hllllla,,,,,,,,,,, 4.GG8 :1.!110 I. 141i f.IH ~ 

.;: ,, c • ,. 

\ 
!)u rlistrido ·-

Engonhavia •••• , • I" Ltttalltão ....... :JOH ~18 !JO "' ·-
:I. 

A!>l,illmrin ....... ()u regimontJ.,,,, 180 21i!1 8:1 •• 
» 3" batalhãll ....... 211 2110 11 "' ....... ·-Cavallat·i:L •. , , , • J:ln l'O;.tinwntn,,, •• JOI) ~17 57 "' ~ ,. s '• >• J.J" t•oginwntu .• ,., I·IH 217 iitl 

'I 
• ...... 

~ lnf:uJI,at•i:~,,., ..• :nu ~at.alhiío .• , ,, , • I!) I . 2W 24 
• ;1u•• h:ttr~lhã11, •••••• 74 2tri.· l" l " . ' . ' ... ll. --- --- --. 

Summa, ."·~; •• , , , o.; 1.272: 1.545 . 10! 374 
--- -
G ,11 rli.~tr:'cto 

l~ugonhn.t·h~ ••••• 211 batalhão .... , H !í27 218 31J!l 
APt.iJh:n'Íil ,,, , , , , Ju t•ogimoul;tJ,;, o o ~:1;, ::!U!l 28 

no t•og i monto •.•.• · l7:l .·!11:: .. ' . ,,,. - no • • • o ••• . ·:;·I· 
> ....... ·I" rogilllmltu. o ••• :.!~() 20:: 4~ ~~ Ca, mvallnt•ia., o • ~~~ J'Pg"iJIIOUtu,,, •• 272 217 "!)r] 

j, » :Ju l'Oginfl.1ntu. 00., ;:ir~ 217 45. 
"' ·~ ,. 4n z•ogJmonto .... ~01( 217 l" .. • o •• ,) 

E • 5n l'l!glmonto.,.,, 2ur> :-! 17 78 
> .... On I'ogimont.o,, • , • ''37 217 20 " ~. ... 
» •• o • 8' regimento ..... !SR 217 ~o .. 

ll. 
" JQu l'cgimonto, .... 276 217 50 
• O O I I ll• regimont.o .... 2~12 217 .25 
> . ' .. 12' ro~imcnto ..... 204 217 77 

Co!'po dr. l.rnn~po!'!O JG,1 !48 Iii 
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1•1 I 90S '· SES!ÃO EM DE OUTUBRO DE 711 ·i I, 
I; 
' a. o lli.<tl'iclo 
,, 
'l 

l'I~AC;A~ t· :! 
k o 
'" :ll.t - ~ 
.~ o 

Col'jiO.'l " • o ,, 
Aamn.'l • ·a· • Ob9PI'V:l~Õal' •f' ~ a a .,. s ~··· ~ '~1/ 

-~ • -. k 

l " k 
~ 'I' " • ·" .. t.,'· 

~ Q p.. 
~ ·' (k 

l rnrantaria ..... o. ~· lJatalhfLo ....... 128 215 87 
jl~~ 
Vo\ 

' 4' lJatalhão ...... , 120 215 H5 ''} 
)> o •• ' ••• l't o 

r,• batalhão .... .,, 1.'.!2 215 93 » • o ••••• <O o,, 
~ II• bal.alhiio ... 0000 146 ;~15 69. ' "' 'r;/: -)> . ' ..... 13• bat:Lihão ....... 2111 ~15 l ,:!) P 1

1.o 

17' batalhão ....... ~100 215 ··~ • !!4 "' ·,_,' 
)> 1 A" bal.alhfio .... , .• 2'37 '~15 22 a 'l' o o •••• ' 

:~ > o 0 o O O I O 30• batalhão 00 .. 00 • 210 ..215 5 "' » 31' batalhão, oo•. oo 135' 21!3 80 "' O O I O O O O "' Ti )> :12n ha.talhã.o .••• ,·, Hlfl 215 30 ll. 
,,~ 

'" Somma ••••• , !i. :J!).j 5.2GS 7fl!l Gfl3 •'li '\!•: 

~ 711 tlistricto 

·~~ ·~ 

.. ' *~~ 
·f.:cl 

AJolilharla ••••.• 2o 1Jn.tallll1o ..... , •• 201 200 ~ 1~ 

CaNalhu•in. ...•.• 7• regimento. oo .. , J:J2 217 ~5 01 

;:~ Infantaria ....... 8' batalbão oo ..... 207 215 rl2 [8 
« lü' bat:Lihão ........ 388 21[) l7:l ,[!! ,, 10• batalhão .... 00 .. 147 215 68 " ~~J' 
« :21o bn.talhão ....... , 280 2llí 7·1 s 

il~ ,•c;u brLtalhã.o ... , •••• ·14~ 215 ');j ... "' " ••I " il':l 2H" hn.tal hii.o ••••• I •• 423 21r. 208 " « ll. 

f ' • ·!' 

Ron1ma •••. , •.••.••.•.•.•••• I ;~.28!} 1.707 73;) lfl1 ,. ji 
t") 
.:~~ 
j~ 

U~OAPITUUÇÃO 
)f'' ,;1 
:, 

DitTOI•onço ~. 

s I) 
~ e.~ ~- ~~ 

l Plt~tl•ictCIK ·- ··- k o 
Ohserva~õus -~ •• ~· ~o : .. '' ··- ""a llo. " Q~ a "1 ~ * I o ••••••••••••• ' •••••••• I ........... 1.8~7 1.275 552 '" 

. ·i - l~ "' 1.259 1.075 184 "''" ... . ...................... ' ........... ..,. 
3° I 0 O O O o O t O o O O o O O o o t o O I • I 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 f 0 910 030 280 

_ ... 
1' •• 

40 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 4.1'J58 3.510 1.048 $·~ .,. 
o" r•~ 5° O O O 0 I O O 0 I O 0 O I O O I I O 0 0 O 0 0 I O I O 0 I I 0 O O 0 1.272 1.545 273 ... s ·~o 

tju,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.304 5.258 130 ~~ ,1' I' . , ., 2.280 I. 707 582 ·:O ~. _V. 
I ''''''''"''''''''''''''''''''''''' ... j;~ : I , ---- ,I . ; .. 

Som ma.., •••• , . 1 • , •• I • I. I ••• 17:515 15.000 2.788 273 ' r ··I , 

:; :J "t ... ~ 
·'.L ,j 
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712 ANNAP.S DO SllNADO 

O olfoctivo do 1" distt•icto consta do to· 
l~gt•:umu·.t do maio ttltimo do respectivo 
comm•n<lnnto o o do 7' districto do lUllpptt 
romottidn a I do junho, lamuom ultimo, por 
ostc conunando. O oll'uctivo <los uutt•os ilis· 
tl'ictos ost~ calculado at<l I do cot•t·ento moz 
com cxcopç~o tio ·l" districto quo <l do ~D do 
COl'L'ClltQ. 

Quarta. socção do E.studo .. )J;Lior•, :10 do Sl! .. 
!ombro do 1003.-Fmnciscn da Paio« ,~,,. 
'IHJr/O, CVI'Otlef. 

A' vis!.~ do exposto, O de pm•o,or a Com. 
missão do Finanças que soja a pt•opJsiçiio ap. 
pt•ovada pelo Senado. 

Assim resolvendo o Senado toi\L autol'i· 
2ttdo no corrente anno os soguintos áoditos. 

38 Extraordi-
na.rios ... .. , 

!G S 11 p pI e
mou·tat•es ... 

4 Espcciao.l .. 

Pllpol Ouro 

B.39i:2I5$·15~ 8:400$000 

7.021:270$460 45:000.~000 
200:000.$000 1.200:000$000 ------ ------

15.G!8:485$012 1.253:400$000 

S~l~ das Commlssücs, 13 do outubro de 
1903.-Fcliciano l'mma, pt•osidontc. -Rene· 
di c to Lei! e, relator. -Ramu·o Bm·ceJJos,
Siqisnmn !o Goncalaes.-Justo Citl'>'mon!.-J. 
JÔaquim de 8o11.:a, 

l'l\OrDS!ÇlO D,\ CA~IAnA DOS llt-:l'UTADOS, 
N. 118, DE 1903, A QUil Sll llF.I'ERll O 
PAI:~CF.R SUPRA 

O Congro;so N·.,clonnll•csolvo: 
Ai'l. !.' Fica o Prcsidonlo da Republica 

autori7.ado a abt·ír ao Mínistot•ío da Guort•a 
o ct•edito de 2.IS4:G:li$, supplcmontat• á 
l'nbrica 10'-Etapas-do art.IGda lei n. 957, 
do :10 do do1.ombr·o de 190~. 

Art. 2.' llovogam·so as dlsposiçiios em 
contrat•io. 

Camara dos Deputados, 10 do setembro do 
1003.-P. rlc Paula O. Guimai'<Tc.<, pr·o
sidonte.-Jiimuel elo tlle11Ca1· Guimw·a-e.<, 1' 
scorotlrio.-J. B. Wanrlr:>•l'<f de Hcndonça, 
3• !em•ctu.rio, sct~indo da 2'. 

' 
N. 215- !003 

A Jlt'opo;ição n. J.I7, doslo anno, tln C a· 
mara dos Deputados, o que fui pt•osouto ~ 
Commi1siio de fo'innnças do Senado, nntul'izn 
o Pt•rslúonlo ria Hopubllca n jmgnt• a JJ. 
r.ui7.a fJUILI'/,o Snyiin Lobato, os I'Onclmonto~ 
du son lln:vi<J mn.t•ido Pc,lt•o do I•:van~rlist~ 

Ne•roh•os Sayiio Lobato, 2' officinl aposon . 
tatlo do Cort•oill Gol'ttl, r~Ievndtl n }ll'osct·i~ 
JlÇiio cm que inco!'reu. 

O rm~amont~ a osso funcciJnario, apJson· 
ta.do pu!' motivo de molostill, O dlJvi lo da 
rolovaçãu tia pt•oscripç.iio cm quo caltiu por 
ignot·i~ncia. tia ,·iuva, cstlt no ca~o do SOl\ con .. 
cotlida. 

I~' osto o parecer tht Commissão do !lj. 
oan~al, qno assim opimt 1 ela a,!l>pção d:l 
ppoposiçõo sujo~ta n sou oxnmo. 

Saiu das Contmissoas, 13 do outubro do 
WO:I. - Fcticiatw l'on»«, presirlonto.- Yi· 
ccnte Machado, J•elator. - Rami1'o I!m·ccllos. 
- SitJiSIIHmdo Gonçal•<s,- J. Joaquim rio 
Sou;,, 

!'UOPOSIÇÃO D.\ OA~IAI\A DOS DEPUTADOS, 
N, U7, D~ 1003, A QUtl SE IUlJIBllE O 
PARECEI\ SUPI\,\ 

O Congrcs!o Nacional resolve: 
Art. I·' Jlica o Pr•esidcnta da Republica 

autorizado 11 pagar u. D, Luiza Duarte Sayiio 
LoiJakl, ro:ovada pat•a is>o a p·.·csct•ipção om 
quu incot•t•oram, os vencimontos do sou fi· 
nado maJ•ido Pedro Evangelista do Nugt•cieJS 
Sayiio Loilato, 2' officitll apomnta<lo tio 
Correio Gemi, corJ•cspondonlos ao pol'iotlo 
dectil'l'íúo de I•{ do novembro do lBO·l, dllta 
da. aposentadoria,·a 5 do .inlho do 1805, data 
do fallecimonto do referido official. 

Al't. 2.' Pum occot•t·ar :t importanci:t desse 
pagamento, a~t·h·ü o Governo o n :cassarlo 
credito. 

At•t. 3.' Rovog.tm·se as disposições om 
contra.t'io. 

C:tmnra dos Doput~ilos, 21 d~ sotombro do 
190:1. - P. ria l'alll« O. GuimtmTes, Prcsi· 
donte.-.'IJamwl de Ale»Ct/1' Guimm•tTcs, 1• So· 
crotario, - 1'/loma: PomJlCII PiJito Accioly, 
i' Sacrotario. 

N. 2!0 - 1003 

A pt•oposl~iio n. 151, do !903, da Cnmnl'll 
dos !Joputados, autoriza o Prosidanto tln 
Ilopuhliutl n concetlur no a, omc:t1l da. Sacra· 
tarltl tio R;tado dtl .Justiçtt o Nogocios.Iolo· 
riot•oJ, Maxlmiuoo. Rodrigues Dnl'bosa, um 
anno de licon(::l com ordon:ulo, p:u•n trata;• 
úo ~ua s~wlo onde .lho convlur. 

Segundo nttostndo modico t!o Dt•, Alval'o 
Alvim, o supplicnnto os\:\ sob tt·11lnmonto 
elocli'othm•upico, so!Tt•o do infoc~lio l.ltbot·· 
cnlos:l o c1u'oco do tr.ltmuonto pot• ma i' ~I. 
~nns mo?.r.s, 11 1lopo!s do mn:, !Rtlt•lia ftlra 
dost:1 C:1pilal o om oxcrl/ontn e! i ma. 

~ 
i 
' ) 
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A Conuniosiio do Finr,nças ontcn:b que a 
Pl'oposiçiio mnroco sor approvada. 

Sala dus Commhsüos, 1:1 do ou tnhro rio 1003. 
-Fetic:'a11u Penna, presidento.-."J'iqismunrlo 
G'nçalves, l'l'lator.- Vicente .llacluuio,- Ra· 
mi1·o llal'cel/os,- llelladiato Laita,- Jasto 
Clt~1·m~nl. -J. Joaquim tio Srm.;a. 

PROPOSIÇÃO DA CA!IAR,\ JlOS DEPUTADO~, 
N. !51, lll') 1003, A QJTI·: SE HEI'Iml~ O 
11.\JU::CER SUPUA., 

O Congt'Oi10 Naciom~l t'O.iol v o: 
;\rtigo unico. Fica o Pro,idento da ltupu. 

l>lica autot·izado a concodot• a Maximiano 
Rodt•igues Barbosa, 3' at!lcial da Secretaria 
(h .Justiça o Negocias Jntorioros, um anno 
do licença com ordcmtdo, p:~ra tratar do swL 
saudo oudo lho convim• ; revogadas as dispo· 
slçõos om conlt•ario. 

Camara dos Deputados, 30 do setembro do 
W03.-P. de l'c111/a O.Guimm·<Tes, Presidente. 
- ~llanoet de Alencar Guimm·({es, l0SOal·eta.t•io. 
-J, /J, lVande>•ley do .1/cndoll.ra, 3o Socro· 
tario, servindo do 2'. 

N, 21i- 1903 

A proposição n. !53, do 1903, da Camat•a 
dos Uoputados autorim o Presidenta da Ro· 
publica a ubrir ao Mlnistorio da Justiça o 
Negocias Interiores o ct•otlito oxtraordinario 
do !O::lOO$, p~ra indemnização ao lento do 
Gymnns10 NaCional, bacharel João Riboiro 
da dospoza fcit:t OJJU 11 pnb!iC:IQiiO das SUaS 
Obras-• Historia do Oriente o Grocia » o 
« llbtoria do Bt•adl >>. 

O credito foi podido pot• monsngom do 1 
do dezembro do 1902, fundamontada pot• 
o~posiçíi•J da mosma d:.ta do t·ospoctlyo Mi· 
mstro ; o a despeza, do accordo com o 
art. :~5 do Codigo do gnsino do 1 do janeiro 
do 1001. 

A C~n)_missão do Finanças niio impugna a 
propos1çao. 

Os ct•odito~ autorizados ncsto nnno poJo 
Sen~rlo passat•ão a Sol': 

~o 1\xtmot,ll·· 
nal'ios ... , . 

16 Supplo
montaros .. 

·I Espociaos .. 

Pnpel ÜUI'O 

8:•100$000 

7. 021 :270.~~00 .jj: 000.~000 
200:000$1l00 I .200:000$000 

I5:o~s:785.S912 1.2ii3:~oo.sooo 

Sala 11 :s Commlssii.l~. 1:1 1lo outulJt•o do 
JU03,- /!'rJtidano H1nna, lli'OShlt:'U t.o .- 8e[Ji:;. 

:~rlltlilll \', I I 

mw1do Go11çalca.<, rolatot•,- Vican/a .llaclra<lo 
- IJcnadicto Leite.- J. C!t01·mont,- J. Joa· 
quio& de So~t;a. 

Pf(Of'OSJÇ~ÃO DA CA~I.\RA D,)S DEPUTAOQS, 
N, 153, 1>1~ 1\103, A QUE !E 1\EI'ERE O PA• 
RECER SUPflA, 

O Congresso Nacional l'O>ol vc: 
Artigo unicu. Fica o Prcsidon&o da Ropu· 

ulícu. autoriz1do a abrir ao Ministct·io d<1 
Justi\•a o Nogocios Jn!Jrioro3 o ct•editJ ox· 
traorrllnario do 10:300$, pa1·a indomuiza\•iro 
ao lento do Gymnosio NaciOnal bacharel JJão 
Ribeiro, da dospoza fJita com 1.1 p.iblicacão 
das su:J.; obras •Historia do Oriento o Gt•ocia> 
o cHistoria do Bt•azil•. do acc~rJo com o 
art. 35 do CoJigo dos I 1stitutos Otllciaos do 
Ensino Superior o Socundado, approvado 
pelo doct•olo n. 3.890, do 1 1lc janch•o do 
!901; fazendo as nocus;a1•bs operações o 
revogadas as disposições cm contraria. 

Cnmara dos Deputados, dJ sotcmbt•o do 
1903.- F. do Paula O. Guimar<ies, Prosi· 
dento.- Monuel da A/anca>' Guima>·tTas, )o So· 
crotario.- Joaquim da L'ma Pi>·es &>'I'Cil'll, 
4' Secrotat•lo, servindo do 2°. 

N. 2!8-1003 

A propo>ição n. 151, do 1903, da camal'll 
dos Deputados ttutot•iz:t o Presidcnto da 
Republica a abrir ao Mlnistnrio dtt .Just.iç:t 
e N~gocios Jnteriuros o ct•mlito de !OO:OOOi; 
supplemontlt' á l'ubrica 14', consignação..: 
Dil,gondas policiaes-do art.2• da loi n. 957, 
do 30 do tlozombro do 1902. 

O c1•odito foi pedido por mensagem do 9 de 
setembro ul&imo, calcadtt sobro exposição rltL 
mesma data do ministro da .Justiça. 

Sondo a &tendi veis as pondoraçiJos da rafo· 
.'ida nxposlção, paroco quo moi'OCO a an· 
nuoncia do Senado o Ci'Odlto podido. 

SI assim RU•!Cedet•, passal'[to a ser os so
gulntos CI'Odit;;s tlutot•izados pelo Senado na 
prodonto sossno Jo.;lslativtl: 

39 Extmordi
nt~t·ios . .. , 

17Supplc· 
moniarOl. 

4 Espceiaos .. 

Papel Ouro 

S.•W7:515$432 8:~00~000 

7.121 :2iO.l·100 .t3:000.SOOO 
20~: OOO.S003 1.200: 000.~000 

15.728:7~5$012 1.~53:·100$100 

Sala das Commi>sões, 1:1 do "outuuro rio 
l003,-Policimw J)f)lltlCI, prosltlimLo.-- 8i!Ji.~
m IlHe! o Gnnçal tlt!S, J'OffL&ol'. -Rmn ira noJ'r.t!{{n~. 
-flc/l!!diMo l~tJitu.-.1, .lo~tquim de Sou.:11, 

{)I] 

., 

I·,, 
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l'ROPOSTI,!:\0 DA CA.M,\llA DOS !JEPUTADO.'i, 
N. 154, JlP. 10112, A QUJ.; sm UEFEIU·: O 
PAitiiCEH. SUl'lL\ .• 

O Conl(rmso )lacional resolvo : 
Mt. 1 "· Jlic:L o PJ•esídonto <i:L Ropub\iea 

atltot•i;!:ulo a abrir :to Ministorio ti:L .Jtz..;;tit/t~o 
Nr.,.oeios lntorioJ•e,q o cr•etlil.o tio IOO:OIIti.~IJOO, 
HIIJ:plnlllllllt:H :i l'llbJ•ic:~ 14~~, con:-~Jgn:tçii.o 
«Diliguncins tJo!ieiaos» du n1·t. 211 dn lui 
n. 037, do 30 tio tiozom u1'o do I 902. 

Al't;. 211 Jtovog;Lm-:Jo ilt:l tli:-;poslçücs em 
conh·n.J'io. 

CiLmat•a dos Doputatlos, do sotomuro do 
l\103, -- Jr'. de }Jaula O. Guimat/'íiJ,<;, Pt'fJSi· 
dl111tLI; .1!twoel do ,1/ancm· fiuinumitJ:~, Ju ~o
t!retaJ•io.- .lorUJIIÍm tl.e Li111rt JliJ·e:: /•1WJ't!Ú'a, 
.Jo Secn·otnl•io, l"tWVinclo de 2". 

A protJOsição, n. IG3, rlo l\10:1, da Ca.m:u;a 
dos !Jnpntntlos autoJ:i7.a o Pt•csidonto daRe
publica 11, ahl'il' 110 oliOÍS\Oi'ÍO tia .fust{<;IL C 
Nrtg-ocios Intol'iOl'CS o credito oxtrn.ol'tlinat•io 
•ln 4:1100.~ parn pag:Lmento no pcl'iot!o do I 
do sutoniui'D a :n de t!"zomuJ'o, aos proles· 
snJ•os tl:~s .cadoiJ•as tio lugic1L ·o liGtuPntiJl'it, 
l'ccom.cro:ula~ no Gym1t1.sio Naelon;llo altera 
corrcspondcntomonto neste oxot•cicio a ta
i<clla explicativll do rospuctivo orçamento. 

O "l'cdito fui podido jlJr mcnsagom o ox
Jl\icndo por osposição do Ministl'otlo Interior. 

A Commissfto rlo Finanças nilo o impugn:L. 
A ppt'oV:Ld:L a Jll'opo,içfto, os Ci'Oditos :tutu· 

pjz:ulos pnl«) Snmttlo no COI.'I'nntn auno scr[Lo: 

.JO Exl.rnol'<ii .. 
n:tl'ius . .... 

i7:SnJlJllo
mou L1n·us,. 

4 E~pccittos .. 

Out•o 

8 • 4 II : 5 Hi8·1ii2 8:400$000 

7. !~! :~70$WO 45:000$000 
~00: fJOO.)OUO I • ~00: 000$000 

--------------15, i:I2:785$D!~ !.25'!:·100.~000 

H:Lia t!ns Commissiios, 1:1 do outubro do 
I !lo::.-,\'ifJi.,•JJmwfo Ormça!IM.\', rolu.tor.- l'i· 
~~~:li! C Jlla;·lwtlu.- Umuit•o fllll'r~dto.~.- Bmw· 
rlido Ll·itu.- J. f'IW1'nWnl.- J. JmuprÍíu t/1.1 

• 
I'IWl'OSJÇlÃO !lA CA~fA HA !lOS llEPUTAOOS, 

N. Jil;\ lll~ 190:1 A QUE S~ REI'ElUC O l1AllE• 
Clm .'ifJJ'ltA 

O Congt·osso Nacional resolvo: 
Al't. 1.' Jlica o Pl'Osidrnt.o da 1\opultllca 

nutorlzndo n nbrit• no ~linistor!o da .Justiça o 
Xogooios Intorior•os o crot!ito oxtr·nort!innrio 
1le ·1:0011.~ pnl'a png:tlll!\nl.o, 110 pnJ•irulo d11 I 

do sotombro a ~I rio <lnzombl'll, :~os pl'ol'o'· 
sot•os rias cadoiras do lol(ic:L o do llttora~m·a. 
rocontomonto CI'Ond:ts no Gymnasw NactODiLl 
pelo docroto legislativo n. 1.010, do. 2·1 do 
ll"Osto rio !003 Jlcamlo 11 tnbolln oxpltcattv:L 
d~ Oroamonto 'do mosmo Mlnistot•io no,tu 
o.xm·cicio mot!illcada ruspocJ,ivumonto pot· 
os to :LCto o pulo citado riocroto. _ 

Al't.~,n ltovog;~m·sn as di:-lposit,•ons Bill con
trat•io. 

cam:u•a do' Do pu tndos, rio sotllmhJ•o 
tlc wo::.-Ji'. de I'all{tt o. fiuimrtl'tTC.<;, Prosi· 
dnnto.-Jlm1Dal do Alencm· Uui11Wt1Tm;, Jn .Ro· 
CI'OtrtJ'ÍO.-.foaq~tim tle Limrt 11il'l'S Fetl'tJll'ft, 
,1n Sncl'Ot:u•io, sm•vindt> do 21

', 

N. 220-lüO:J 

A' Commissão de Finanças foi lll'e~onto a 
pr·oposi<;ão n. 150, tio col'l'onto ~.nno, tiiL Cu.
mara dos !Joputudos, <JUO uutoma o PI'Osl· 
denlo da Jlopnhlic:t n. aiiJ'il• :ta ~lini.storio da. 
!ndn;tria, Viaç:io c OIJl'as Puu!icas o cJ•cdlto 
cxlt'ltordinariu tio üUO$ para occot'l'OI' nu 
jllt(m!lJOnto das ;;ral.illcaçüos dovillilS ao.< pl'i· 
mciJ•os nstwiptul'n.rio do 'rhosouro Fcduttal 
Bornartio Hi!ariiio Ah·cs d:1 Si!v:.L o A!l't•otlo 
[ltwulo V:Lldotar•o incnmuitlos da tomada do 
corÍI.~L:i Uns Estradas tlc Fct•ro Camngoln. o 
Santo Ethmrt!o ao Cachooil•o do ltllpomorim • 

. rus&íl!c:Lnt!o osso credito, a Commissiio do 
Orçamonto tia Gamara dos lloputudos CXJlli
ca-so d:L soguinto manoh·a : 

,, A tomada do cont:Ls uns companhias c 
ostJ•adas tio tilrro qno goz:tm do garanti11 do 
jUI'OS uu sulJyon~~ã.o kilumntJjca. J>OlcL Uniii.o 
tl oxorcitia pot• llltllt commissao compost:L do 
on"onhoiJ•o fiscal da t\•spoc!iva ostt•at!:L dn 
fm~·o, como r•opt•oson tanl.o dn a<!min istmçãtl 
publictt, do um ompt•ogado do fazenda, como 
rC]lrosontantc do l!soo o do um ompt•ogadu 
d:t. companhia, como roprosontanto desta. 

Os orcamontos do Minlstorio da lnr!ustria 
o Viação consignam a verba d~ 500$ a!munos 
p:Lt'l~ /lag>amonto da fP'tLtillca.nao dovtd:L ao 
funcc omu•io do 1U.zond•~ designado pn.t•a so .. 
molli:Ln to sot•viçu om .cad:t ostmd:t. N:t lo i 
n. B:H rio 311 dtl dozombro ilo WOI, at•t. 17, 
VOrlm 

1

15'11 li•ftll'il.Y1L lt fjtULIItiO. }ll'COiSl\ }li\1'/l /L 
tomnd[l. 1lo "conta:-; da LOfl/prulilla Rti/WI!Y 
GomJwny, rêtlo flnminonso, no oxorcicio tlnan· 
coiru ilo ln02. 

Conv6m lomhrnr que as collt:ls sKo toma· 
dns por somrstt•es findos. dovcntio :t commls· 
são aolmu. t•olllrida t•oun!r-sc tio 15 a !III do 
.i <noiro o do !5 11 30 do jn!ho Jlar:l o inicio 
tios tJ•ttbttlhos quo lho compotom, . 

.l!:m monsagom do ~8 do :~gofJto }n·oxtmo 
findo, o Sr, Pros!t!onto tla Ropnblica podo ao 
Congl'o.<so Nocional um cret!ito ospocinl do 
fl(IQ,~ JliU'IL I)C,JnT'J'(Ir :LU pngn.nwõt,u dO ajudas 
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do custo nos I"' oscJ•iptumrios 1lo Thosouro 
Federal Bornnr1lo llilnri~o Alve.i dn Silva c 
Alft•edo Regulo Va!detaro, pelos survi1;us 
prestados na tomada do contas das Estradas 
do FOI'1'0 do Ca1•ango!n e Santo Eduardo ao 
Cachoeiro do ltapomirim, visto 'JUO o runc
cionn1•io do.~ignado pam OI]Ue!lcs servil:os, 
tondo 1'0cobido ndiuntrtdrmwnt.o a CJ!tant;irt 
consigna.tJa, H11Iecm•a antes diL couclusão tios 
J'cspcel.ivos trnbaihos. 

Esl.o fonccionario, Antonio .Joaquim Coo· 
IIJO, fallccou a 13 do fovoJ•oiro do annu cor· 
ron1,c, o tot•nou-so nccossaria. a do:sigmv,·ão 
tlnq uollos dou.; omprogados do liLzonda para 
ultinmrom rt tomrlllil tlas contas roiltLivas aus 
dons somostros. Assiste-lhos, pm·tant.o, o di· 
t·oil;o ri. ~~·al.iflcaf)iio do '1110 l.r>tta a all11diúa 
Jnon~ngom,)). 

A' vista do exposto, a Cornmiss~u do Fi
IHlnças ô do pat·ccm• 'lHO se,ia. approva.Lia u. 
pr•op11siç~o tla Cam:tJ'a dos !JopuL;tdos. 

( Al!opt111!a o lia pelo SiJnndo, 11assarão a 
:-~nr os so~nintos osct'CtlHo.i uul,opizatlos ncsto 
õllll!O r 

41 JMmoJ•di
ll!U'ios ..... 

17Supplo-

Pnpcl Ou1•o 

R r . I 1111$1100 

monlaJ'I'S ... 7.121 :~7il$•11iil 4:ir 0110.~000 
·I J~spouincs. 2011:0011.~000 1.2011:000$1100 

15.7:13 :3RG$0 12 l.~G3: 4011.~001) 

Sala lias Commissücs, 13 de outub1•o l!o 
l 003 .-Fc/ici11110 l'cmra, Pr·osiúon to. - Justo 
lJ/w,·m.ont, J'olntor .- Rmuú·o Bal'!~cllo.'i, -8~
!JÚ'u/Wiflo Gourrtli.W.'I',-,( • .fn11quim tltl Rou;a, 

PflOPOfoil{lÃO DA CAMARA. IJOS ltl~PllTA/lO::l, 
N, I ~li I, IIE 1!10:·;, A. QUN :~m itl':F'i-:ltl~ O 
l'Alll~crm SUPitA, 

O Congresso· Nacional resolvo: 
Al'l,. l.• E' o Prosiuonto ur1 Ropuhllca an· 

torizado ;1 abrir ao Ministol'io úa lnuustJ•la, 
Via,,,,jo o Ob1•a.s Publicas o cJ•ouito oxi.1"UOI'Ili
lla'l'io do oon.$. Plll'l~ OCCUl'l'Ol' :to pa~:Lmonto 
tla"l ~t·a.titlc:u;.Uos dovidn~ au:{ .l"~ o~c~1'iptm·a· 
l'ius do TIJCSOIII'O l•'oi!C!'ILI [!OI'IIIli'IIO Hilll~iiTO 
AlvL•s 1ln. Sil\'n o Alf'l'odu Rugulo Vahh1t:~ro, 
inmnniJidus di~ tom:uln do e011tas das E."l·l'i~· 
dus rio !'erro Ca1•augola o Sunl.o Eduardo ao 
Cachoeiro do ltapomirim, dru•unto o oxorcl
cio do l!J02. 

Art, 2.u H.ovug:un·so as diHpasi~·üo~ om 
cun!ral'iu. 

Cr1mnra dúS Dopnta,los, :l do outubi'O du 
1903. - Jo'. de Pauta O. Uuinumra.<, Pt•osi
donto,-Jlanocl c/c A/oncar r.uimcmTos, i' So· 
orota!'lo.- J. 8, \l'anc/cr/o!J de .1/owlclllça, 
:l 11 SnePnl;apiu, t:llll'\'illdn d1.1 211 , 

O St•. Ruy Bm•bo"n (')-Sr. Pl'O· 
sidonto, poço ;t Camam quo não mo !ovo 
;t lmpm•tinencia o volver agor.1 no nssumpto 
do 'I uo mo vou occupa1•. 

Saho V. Ex. Que ou pJ•ctondia J;\ houtom 
1"aliJrir-mo a olle da IJ•iunna do Sonndo, uiiu 
tundu podido fazol·o )101' lul\'e1' si do precedido 
na. insc~ripçiio poJo nosso hon1·atlo ~~ollcg:t, o 
ii lustro Sonadol' p:Jio !Jistriul.o l'cdcmd. 

gspo1·o QIIO, ouvindo-mo, u Sona,lo mo 
fa.ríL a ,iustiçi\ de I'Oconhoi'Ol' o vn.lm• du.'l 
motivos qno mo obriga.m u. Ot!t!llPíLL' a su:1. 
111tonç~o dumnto alguns minutos. 

Quando, Sr. Pt•csidcnlo, o Sonado mo hon· 
t·ou clom o Jog:~r do momiJro 1la Conuni:~~ão 
do Codigo Civil, osi,:Lvu. nwHu lon~o do cs· 
pm•ru• as dillkul1larlos '1'10 so le.ri;Lm do 
susdtnr ao mu·so da nos.·m tarn!lL. 

O halJitotilDL'Ólll, om quo o.,LotJ tltl onc~at'iU' 
St!rin.monto it rcspunsabilhlrulu OJ11 quo 11111· 
t!Oiloen. o meu Uovmo, trou:m·JJto, t~ontl'n. íL 
minha vontado, a Bituat;iiu orn ljllo lrtbutu o 
riu QIIU.I venlro suppliear ao Smuulo I[ tiO mo 
UIIXilio a sal! h•. 

1\u t.onho ob~OI'I'ado, Sr. Prosidcnlu, o 
oscl'npulo quo :L Carn;~l':t 1lus lloput.ado:.; 
closonvoli'OII no !ucanto ;l Jn!'tu l[tt;om!'ia, 
gmmmal.ic:d do sou Jl!'ojoctu quando JIJo 
conho submottol·o, •·om rt 1';tpiclcr. <•m qtu< rt 
obrigaram a. doliiJoral', :L ul&im:t tio mão. 
Vi oniiio os r.clo.; oxtromos, os osCJ'UJllllos ui· 
tt·:t-gt'ammaticncs que sobi'O cstll assnmpto 
alll so manifostamm. 

Pam m1J•acr.ol'izõt1' com um só exemplo csio 
facto, uõtsi.rll'rl l'OCOJ'clar nm;t tln.< omondus 
alli ap1•csoniatl:t; pelo illBstJ•c ,iBrisconsull.u 
o S1•. Clovi~ BovihtCJIHL, Jn:tllilan,lo :mppJ•imi1' 
11111 lt ;\ p:ii<LVI'lL I,[Jeúl'. 

PtU\lcÍCL·IIIO quu o c:U:Iu o~·.1. an 1in." du nmn. 
omondn. do rotl:tcl}<1o; sondo, pOI'J0111, nu suio 
tlas Commis>üos úrt Cn.maJ'Il do . .; Dupl!t,aclos 
objecto uo um:t omouda cspociul o solomuo, 
trunanba ora ali i 11 convicção do quo impor· 
lava num t1•almlhu clostn. ordem ovitat• ;tl1i 
ondo fosso lrunmmtmonto passivei não só as 
maculas da lin~u:t:::-om o as rnacnla.s gl'a!ll· 
ma ti caos, mas tamllom 11~ nodo;ts nmis comr· 
sinlms drt o!'tho;:l'rtphia. 

AI!I'Ctlitui, St•. Pt•osidnnt~, fJIHl r.s:w OJ':l. o 
caminho que :L nossa pl•otlcc.·~ot•a., a ontt'il. 
Ca!'la do Uong>t'.tí:l.'!o, uos ostava in1llcando, o 
Jll'ocodondo 11 loit11m elo sou tmbrtlho, jnlguoi 
nii<J far.or mais tio quo ohorlocm• tiOS sons 
oxomplos o soguit• as sna:J pog:tdas, nt~uulu· 
m' o>cJ•npnlosamonto ~ olimin~tr• daqucllo 
lJ•~b.diJU aS i!lCOl'I'OCÇÜ"S 1]110 Ol!COIÜI'Ci O 
que somo afi:;m•n.,·nm incompativoi~ com a 
gL'a.vhlndo do n .. -:~umpto o !L impoJ'L:tnL'i:L da. 
nOSSII tnl'Oiit. 

' ' :.,1 ,. 
' 
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O rosult1lo foi intolramonto inospm•ado 
pnm mim; tivo o desgosto o o infortunio <lo 
suscitai' nnimadvol·;açõos o roacçõos qno não 
provocara. 

Perante o Sonntlo j:L se me dopurilu o on· 
scjo de ju;tilloat• o meu procodimonto, moi· 
tra.udo 'I um• om rolnçiio :L Camar.t dos I >opu· 
ta.tlos, flUO L' as SU3.S Commi.~súos, qnor tLOH 
rJvisorcs oxr.l'n·par:amenCai'O.i que mo lm· 
vbm PI'Jccdi•lo nosso tt•abniho, que guardei 
sempt•e a maior rolp.itabiiJJado, a maiot• 
cot•tozia, I'OJaivando com o maiot• oscl'll[luio 
n roopon;uLiliJa:h, .i~ Jnquolla assomhlt'>~t, 

.i•L dos sous collauol'adol'os,j<L das Commlssõo', 

\
muitos apui<flln.<), pJt•quo attribui som pro as 
ncJl'l'ccçõos alli oncout1•a1as :L oxcassez do 

tempo. 
Enll•etanto, Sr. Pro,idooto, j1L o disso o a 

C~mat'.l o s.Luo, o mou trnlJulho do.;agradoii 
o it•J•ir.ou violontamonto os animas, tocando· 
se cootJ•a ollo o r >Lato, convllcnndo,so liJdO> 
aqucllos lJ'IO nollo haviam c:>llnLorado. O 
illust!•a grammat!co bahi:Lno foi chamado a 
cooil'luuir com o sou contingente f~J·mlilavcl 
para meu aniquibmeoto: um illustro jut•il· 
con~uJIJ do Jtoc:fo n[o fui esquecido; cri· 
ticos o,ponhuco.l s~l'gh•am aq.ui da impt•onsa 
ao mesmo tempo quo uma sub-commissiio da 
UamnJ•n dos ll<Jputados propaJ•am o tl'aLalho 
quo mais taJ•,Jo se publicou. 

Foram, port!Lnto, S1•. PJ•csidontc, cincJ ou 
seis gi'Upos do criticas, cinco ou sois crlti·Ja.~. 
oad 1 qual mais J'ormitlavel, mais impior!Jsa, 
todas conspiradas om demonstrai' a lncapa
citlado, a lncompoteocia daquoilo quo tinha 
ousado mottct• milos atrevi ln!, ao tos do 
tempo, na ralacção do projJc:o da CamaJ•a 
dos JJoputadoa. 

Nenhum PI'Oco:lou om t·olt":ão a mim, 
como ou pt•ocodcra om I'Oiação !L todos ; 
tive o cuidado, o cap1•icho d.J assumir, como 
jú. flr. notar, a rosponsaL!Ii<lad~ do to .los os 
nossos prodcco.;;oJ•os naqllolio trabalho, 
lrnput:mdo as faltas nollo oncontm<lM 11 Pt'O· 
cipitação iujusliflcavol om q11o totlos furam 
constmngülo.3 t\ tt~rt.bnllw.r. 

Ellos, pnlo contt'<LI'io, se cmponilal'am om 
domunltJ•aJ•, dh•ccb o pessoalmente, n m.nil11 
lncapncldndo, a minha ignorancln, a minha 
falta do conilecimouto o aptiMtJ pam o t1•a. 
un.Jho rtuo ou ti vem a auJacla do at~coit~l' 
da Cnmam '' '1"0 neste momonl.tJ tenho a 
hom•:t do mo dlt'igh•. 

Collocaúo uosda ch•cumstanci:L, j;L disse, si 
o trabnlilo fosso meu. si ~o li'.L\as!J sim
]llo.;rnonto do 1\1011 a mOI' jli'Ojll'lO, do IIIOU 
.nome f[UO na•h valo (11tlo apairulus rNhiB•), 
doi1aria no tomJlO olt:L cJ'ltie:•, n:io pJI' 
düs.Jom, não jlOI' Ol'glliiiJ, U:'LO jlJI' ÚCS]li'Ot.O 
cJ/L n,utOI'idwlo tiOS S.)!IS ILUtOI'1l'~, lllWJ !)Ol'flUO 
o mou uomn, a minil.~ l'iljlUf.aç~? pmso:d niio 
''ILlou a ptllla do 11;1in•ço tjuo a uccossldatlo 

1la respJsta mo ob1•igaria a desenvolver 
pai'IL qno o lia !'osso complot~. 

Bs.sn.s nfio oram, port!m. as cil'cumstancia.s 
mn l[un 111' aclmva ; ilwla om mim 11 
J',,Spons:dlilida·lo quo me impumra a Com
missão gspccit~l do CtJdigo Civil o a CJnfian1~il. 
com quJ ella me hom•nra. 

I~,or~;~oso Ol't.L, pot·t:mto, rtno ou mosl.ras:~o, 
qnm• nos mombJ•os dcst~ Casn., qurt• o.;pd· 
cialmonto aos momhJ•os dn. Commis>io do CO· 
digo Civil, qno niio tinham con!Ja,lo om um 
compn.nhoh•o leviano, o que n. minha collo· 
IJoração uíio us hnvin comp1•omottido. 

Emponhoi-mo,pois, Sr. Pt•usiúonto, om da1• 
n. essa mu:tipliddutlo oxtrnorJim;J•ia do cri· 
ticos a rospos~n quo as minhas forças mo 
pm•mittissom. 

O trabalho fui I J~go, penoso; n:n tos, pJr•lm 
tio conclul.la a sessão do anno passado tive 
occasi~o do apl'osent 11-o ll Commissiío gspo· 
clnl ,(o CodigJ Civil. 

Diz-se agoJ•a o ain•la hontom so disso om 
um dos jo1•nacs <i•>St~ cirlado que os dois tra· 
balhos tinh:tm sitio puulicalos :\ gramlo uis· 
tancia. ll' cOI'lJ, mas não a minha a culp~. 

Eu ap!'OiOI!toi os dous trabalhos no !Lnno 
passado; o sogundo. ou o trouxe to:io <L pi'O• 
sonça d:L CommlssiiJ, •. 

0 Sn. Cor.LIIO E CAliPOs-Em dozomhroJ, 
O Sil. Rur BAnnos,\-... a 31 do d tzombJ•o. 

Tivo at1í onsojo tio l'aZOI' a Joltm•a do vat•ios 
c:Lpitulos, pM'.t sn.tilfazOI' a curioaidado do 
meus 'honra.los cullegas. 

A imp1•essão domoi'JU·SO domasiad!tmonto 
na Imprilnsa Nacional; o, atú co1·to ponto, o 
facto ú oxplieavol. 

g• nocossal'io não conhecer a dimcuhhdo 
do tmLJicaçõos desta m;tut•czn, pai'!!. suppo1• 
quo olla so pudesse l'azor rapidamente. Em um 
tr!Lualho, on•lo a dilfm•onça do um al.~arlsnw, 
do 1110a dlta, onde a menor circumshncia, 
oudo 11 falta ou o oxcosso do um!L lottrrt purlo 
compl'omottor mul.to a J'oputaçiio do um os· 
Cl'iptOl' 011 11 p:•obu!ado, 11 n~COSS~I'IO flUO fiS 
I'CViSÕDS SO l'Opitnm. 

Fo;•.tm fo:tas sois, novo 011 dez. so 
não mn ong mo ; aind:t do pois da paginação 
o li'.tb:Llho passou, eJ'Oio, po1• na~a menos dil 
11'06 reViSÕJS, 

A ,!omorc., portanto, ost1l natm•almonto 
oxplic!LdtL. 

NossJ po!'iodo o no ll'nu!Liho do~s:L I'C\'I.<ao 
ou mo achei constant·JIIJ~nto cn,•olvlt!o, jlOI'• 
qua to<lo mumlo, a quem niio fn.lt•J o 
ii'Luii.J tiO cs~·,•oVOI', S:lbn IJUC OSlO tl'aU!Liho 
oxigJ a co:J•ocçi\o o 11 lima al.tl o_s uJI.ImoJ 
IUIIIIIOntos do SOU Clii'SO l.ypogi'<Lplueo. 

N1io h~ o.<OJ•lpf.or no.<to mundo, por mn.i.i 
nm1hatliL 11110 soj1L a su:r. oxpnrionciiL uo:sos 
t1•nlnlhos, não h:l l'lel'ip'.ol' 11osl.o mundo <JUil 
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ao contento com a lima dada:~ su:Ls locubra
çiios no sou gaiJinoto. 

o respeito que UO\'cmos nós - todos 
11que!lcs que· Olcrevcm-ao pttblico e :1 nós 
mesmos, csso rospoito nos itnpüo o maiot• 
cuidndo at·l os ult.imos momentos. Nenhum 
bom csct•iptot• pólo confiar absolutamonto, 
oxclusivamcnto, nos pratos. 

novo, ont.rotanto, Sr. Presidente, desem
penhar-me do um dovor do coosclonciu-ro
gistrar o agradocol' da trib·tna do Sanado a 
collatoraçiio precios:• do um !los auxiliares 
desta Casa, o Sl', Dt'. Guillon Ribeiro, que 
mo acompanhou nosso trabalho com a 
mt~ior intolllgoncia, não limitando os seus 
sm•viços á parto material do commum dos 
ruvisot•es, mas, muitas V<zcs, suppriudo 11M 
a dosattencões o negligencias minhas. 

Em fim, Sr. Pt'osidonto, cu putlo tet• a for
tuna do submottor esto tr~balho li Camara 
11 que, nesto momento, mo dirijo; o sol quo 
cllo não roprosontard grande cous~. m:Ls re
presenta, exprime, demonstra, ao menos, a 
soriedodo, a dovo~íio o o on thusiasmo, com 
qno estou acostumado a mo entregar 11 
todas as tarof<Ls que me são contladas. 
(Jii<ilo bem.) 

lstu demonstra o meu lt•abalho, o isto bas· 
tava, Sr. Presidente. para quo esta não 
fus>o 11 occa.sião escolhida para se pót• om 
duvida a assiduidatlo e o zelo dos membt•os 
dtL Comruissão do Codigo Civil. 

Por monos quo valha este tralJlllto não 
nos dovlam cullocar na situação doso dlze1' 
quo nos temos entregado tl vuiupia d11 va
diação. 

0 Sa, COEI.l!O r. C'A~lPOS - E', Estão acus· 
tumadoo a trabllhat• sobt·o a porna. 

0 SR. Ruy BARBOSA - Ha uma qualidade, 
ao monos,a que a justiça mais olmnontat• mo 
daria o tliroilo : !la do sor um sujeito obsti
nado, lccacslnado no trabalho (l'iso), é a 
do sor um trabalhado!' infatigavol, !la do tet• 
consumido a minha vida inteira no tm
halho, ~ a do niio rcsolvor soht•o a pornn. 
(11/WÍII<io.<),,, 

O Sn. Cúr.t.llO r. C.l~ll'O~ -Como got'a!. 
mout) ~od:\. 

0 Stt, Ruy llHtnO!A - .. , HS questões, 
cuja solução me ó confiada. 

Este lm~ito, St•. Prosidento, ó oxnctnmonto 
o quo mo detovo o tom detido ató bojo nos 
trabalhos da Commissão tlo Codigo Civil. 
Eu ttiiJ ncrodito que um Cudigo Civil se possa 
J'azor, como so di~ nosso Iibollo (nwslJ'aJJdo), 
om um poriodo do tcbro, duranLo a qtttldt•a 
doa onthusinsmos J'accis. Eu act•odito, 110 con
lt•tu•io, f! no um tt•abalho dos ta nalut·o~ll nào 
pótlu sor coosciencios:tmente olabot•adu ~inão 
ow Ulll<l iitlliUOsphet•a calma (apoirJ(/r.•), tio 

tranquillitlade (apoiado.;), tlo l'o.1poilo, do 
absorpção sclentifica (11poiatlos), circum· 
stancia incJmpaiivcl com a lntot·vonção da 
cut'iosirJadc commnm, dél ct•itlca u.;uai !la 
impt•onsa, cujn. eompotoncla neste ll!SUmpto 
se devo inclinar sompt·e anto o roopoito 
do v ido aos profissionaos e ao.; ospcclali.;tas. 

N1io mo consta que um paiz ncuhum dcsto 
mundo, jamais, os autora<, os Jueubt-a>lot·cs, 
os eiabJradores de um Cotligo Civil fussom 
acornpanllntlos nesto poriotlismo por o1t:• im· 
pacicncia com que os nossos passos toem 
sitio cons~antomento seguidos. 

Estou oonveuci<Jo, St•. Prosidocte, o a 
minha opinião não il do hoje; estou convon· 
oido de que a execução do Codlgo Civil do· 
manda meditação o tempo. Esta minh • opi· 
nião não e de hojo, porque a tloi com a 
maior fl'aoquez:• das oolumnas da impt•cnsa, 
quando o honrado St•,Campos Sallcs acabwa 
do commetter ao Sr. Dr. Clovis Bcvilaqua, 
com o prazo do sois mezes, a execução desta 
tnt•ofa. 

Eu disso então que osso praza ora um 
acto do irreflexão impot•do11vcl, que a brovi· 
dado desse praz.J havia de sact•itlcar a ex
ocuç1io do Codigo Civil, que, cuillando atlO· 
antar, concot•ria o Govorno para. loma si
t.uac;iio, tla qual havl11 do rosult~l', no con
tl'.~rio, o l'er,-aodamonto tla. obra., por cuja. 
conclusfto tamanha imjJaciuneia elle mos
trava. 

E a~sim foi, Sr. Presi~onto, o assim não 
podia deixar dn sor. Em Pot·lugtll, pot• 
exemplo, cujo Cudlgo Civil tn.nta~ vezes i mi· 
brn.m os autores do nosso pt•ojooto, om Pot'· 
tugal, a ~implcs rerisão do projecto, já 
feito, dtn•ott sois nonos o seis mezos na com
missão Jllt'a osso fim oonstituida. 

INl com missão começou 11 funccionar a 
o do mnt•ço do 1860 o acabou os seus tmba· 
lhos a 30 de agasto do i86li. Entretanto, essa 
commi:~1iio compuuhn·so do nomos como uo 
Alcxnntlro Horcutano, visconde do Soahra, o 
pt•oprio autor do pt•ojectu, Viconto Fort'Ol' 
Nntto P;li va, nm Jio,q ma i H lllnat.rns pnbllcis· 
~MI !ln P4ll't.ngr~J, Mnl'in. .Jordão, Oli\'Oil':l. 
Mat't'l'ca o otll.l'as colebt•illade~ portngnozas, 

A ostos, apoznr do tutlo o apezat' dn. nusto· 
rid;LdB, lia devoção sciontifica, do vatriotisn\o 
quu estos nomas roprosent11m, fot uocessnrio 
nüo monos quo o o>pnço tlo sois annos c 
moio pat'tl tL rovisiio do Codlgo C!l·i!. 

Na ;\llomnnlta- nito mo quero o~oupn1• 
com o tempo quo custou 11 con~trucçi\o 1!0 
Codign, osto Jltts:;ou do 2n annolJ: cinjo-mo 
sómonto no espaço para o tt·a~"Jho da rc· 
vlsiio do projeol.o-ossos trabalhos c:~m<IG~· 
mm om abril do !Bill o ncabm•ttut om julho 
do 1~05, i8tO e, quatro JLnUO.< O dOUS OU tt•os 
mozo>. Entrotautu, cornpunltam casa com· 
llliSS~O 09 \Yilldlltliid O 0\!Lt'O.S DOIUQ.\ des~ 
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altui'It, os nm!m•osjurisconsultos u~ Alloma· ollas não siio couslltuiuas pam osso tlm. 
nha, o quo imJlOI'Lit dizei' os maiOI'OS juris· Sei <listo, o .<ou o Jli'imolro a l'oconhocol'; 
consultos Ilo mundo. mas mio mo Jl:Ll'Oco tum bom qno so doshon-

Or.t, S1•, Prcsiilontc, do]Jois disto, nflo ,, ron1 os tt'Itlmlhos do unm ussomiJMa d~llbo
~Ol'io IJIIO no llmúlalguom so julgue Imhili· l'itli.lo quando ollu so mostm pi•ooccupa•la 
tado a. Jhzul' um Codigo Ch~il om mczod .. , com n grn.mrna.tlo:t da lingUt\ quo cse1·ovc. 
(opoiados) o tão pouco 11-l'CI'Oi·O no os paço om Autos acho que o doscnido, lt indlll'orml(!lt, n 
quo se jul~aYa quo nils podinmos dnl' conL~ f,Jita do nssoio no Jitllat• n. Iingua do nossa 
doss:t tn.t·olh. (Apoiado.-;; 1Jwito bem.) tul'l';t, si ao.~ outl'us não llca bom, não poJoi'tL 

1\m ollbns1t, qua~i in~ulto ao Sonn<lu, SIIJl- flc;u• bom aos Jogisla1lores. (Apoiado.<,) 
pol' que a t·ovisilo Lln Godigo Cil'il pudesse E' corto quo nós por1lomos um ou rlous 
dltqui sair na moama sessão cm IJUO foi dos membros daCommlssãodJ Cudigo Civil; 
apresentado; somou to púdo l'OI'Ot'LOJ' 0111 não mo 1 meco, pordm, quo o concurso dosso~ 
Iwnm dos trabalhos desta Casa 11 domom mesmos fique inLoil•amonte sacrificado. O So· 
om LurwinaJ' a roYisão do tl'lthiL!hu quo llto nadu po•loi'IÍ convidai' a esses nossos ox-collo
J'oi t:utl fiado, ( A11UÚtdo:; ; mui/o hmu. ) gas. aso . cow:litlOl'I.U' mombJ•os ag-gx•ogados da 

l•:u, pt1l1~ winlla parLo, eoJt!'l!.~su lllltl, eut.,·u Uummi::;~ã.o, c a. continuat'OIIl,l{c aecortlo num 
f:tY.III' doJll'cssa o Ji<,Wl' IJCIII, profit•o ,<IJIJI!'l'O olla, os wus tmbalhos. 
n~ZUI' lwm fJUO lill'.OI' tlCjll'OSSl~; c 1l~ZO!' ao 'l'udo j~to, onLt·ot.a.nt.o, S!'. Prcsltlunl.u', :-:{Lu 
Hlll~Jllu t,urnJlo do.pro~sa o hom, pat·cce·mo ·upinWm; individuam~ minha:.:, qno podem sut• 
que ufiu o.~tii nail po~~u . .., do nunhnm :u·tista, gt·avomunto Ol'l'uneaso falst~/'l. 
w~m tln nonliu111 gonio dohaixo do Ct!o, JIOL'~ J~' posüvol quo o prlmoil·o ini,OI'us:m ·tio 
!jUB ,..;fio 1lua:-; cousas incOHlpat.i\'cis. Cut.ligLJ Civil S(Uu. concluil·o quanto :~nt,os; d 

Nfio aeroditu, JlOI'tanto, ~~·, Prc~idon to, pos.<i vol que os~o !I•aballw dova SOl' apt•ocia<lo 
quu o Coiligo Civil tonha perdido com nssa.ilo- como uma hornia estrangulada ou como um1t 
mom; ganhou o Im do ~anhar em todos os al'teria 1'0t11, roquorcndo ]lOl' i.<t.o muit11 
J•CspoiLos. · urgoncin. (Riso.) 

Qmtnrlo n~o ganlutsso mais do IJUO o zelo !-:' pos~lvol que csto p:üz, quo vi vou sccii· 
ilcsouvolviilu na eoi·rcc~ãn ilo~w1 linguagem, los o soculos sobt•o a antiga legislação o qu9 
isl.o orn. al~uma cousa mais •lu quo parece sob o tlominio dossa legislação dosouvol· 
in<lic:tr os dosdons do quo o;; nossos ill'ilnoiros vou as swts in.;tiLuiçõos civis o Jlbot·aos, com 
lt'Itbalhos ost.ilo sondo objeci.O. grandos proveitos para olla.<, chegasse :1 

A cOI'l'Ccção o osmOI'o na redacção da Co· sitimção um quu a mais urgonLo das suas no· 
di~o Civil 1\ uma nccossitlado bastante olc· cossidadcs so.1a. 11 posso do um Codigo Civil 
Ymla para mot•ocm· sol'ias prooceupnçücs dos qualquer, venha do ondu vier, arranjo-se 

. lo~isladores. (,·lpoiados,) como so pudct• arranja!', comtanto que so 
;\!Lo il iudif[c!'outo quo uma Ioi dostn. or- tonha Couigo Gil' i!. (Apoiados). 

<Iom, <iUO so tlc1'0 cousidomt• destinada., como Acrmlito quo um Codigo Civil é um1t ne· 
jll tivo or:casiiio do dizor, a uma.longevit!ado cossid1Ldo sootmdarla. Púdo SOl' uma g'l'llndo 

. soculiii', que uma Icgislaçlio dostn or<lom so vantngom, uma grande utilida.do para a 
. pi'OCIIl'O litzcr mt molho!' da linguagem quo civiliza.ção ItaS circumstnnci11s das socie· 
Jitllamos. dados m01lm•nns; mas por corto que não ú 

IM1t IJUOstfio il uma questão do nocos- uma das primoiras, a mais m•gonto das no· 
sidltde Iugislatii•a, porquo o punsamouto do ces.sidndos do um povo. 
Jegisludnl' não podo sor clal'O, límpido, su· A pi·imoirii uocossida.de, a mais IU'gnnto 

. gm·o, absolutamoulo iutulltgiYol, ,slni>o pt·o· do um jlJVO, . Sr. Prosidont.o, pat·n possuli• 
curando piti'It so exp1·imit• as mais J>orlcitas uum lugislar.ão civil ado11ntad;•,,; '\uo osta 

.l'l1t'lll:LS du Jinguagom. Jngi~la~~rw civil o Jii.HJt'al adcanta1 !L cur .. 
Digo, pot·Lantu, Sl'. PI'O.'iilio1d.o, qun aint11L tuspunti:L ao sou estiulo :wtmd, ao son u~rli· 

(l\tantlo uito houvo::~somos !ucL'<ttlo F:ÍJH1o i;tu, rito, au 1:1011 toUl!JOl'amonLo, au sou caractm• 
lllttitu r.uríamos Jucl':uto cmn e~ tu t1•tdmllw o tt sua. c i viliza~lao, 
dn qno sahi11 ai1Hl:t os~:~ minha ultiwa lu· K~l.:ts, St•. PI·oslilunto, s[to as IH'imoh·as 
cubmçitu, tão ilosltpiedaihtmcnto doodonlmdtl uueoSiilladus civis o Ilbot·aos <lo um povo. 
polo.~ ct·iticos n:tciuniiOS... Chogado um povo 11 cst.o o; tudo, ,; illlllll'id 

o Stt. co~Lito Jl CA~II·o; _Nilo ra~. miL!. quo ambiciono, J•olatlvnmouto tis su11s ln
stitukUo~, umn: ·codificação rogulin• : mas, 

O ~11. 1/ur I!AlliJOSA- ... a cu,io~ ulhu.~ então, snnhol'os, nccc.~;Jtt'io sará quu nos!o 
não paS':!Wi.L o uúo }la~:n do 11111 simplüs uu111· t•oduzir ~~ oodlgo·ns sua.s im;titui~!iíos, tonlmm 
}lnndiu do 1-P'iutlllll~l.imt, !JIIl~Ol'íL ~um fui to. u maior cuid1uJo J•PU.l'l.L quo osso codlgo, }JOio 

JJIJru soi qno nlio costumam, 110 ordina1•io, scn eml\rnnhndo,,polos sons dolhitos, n[o so 
Hahli• rlo8 li•aiJallws do nm1t ,\ssmniJI•la 1'111'· convm•l,tl om umo. vorgonlm ]ltn•a o. suo. cl· 
)lllDOIItlll' CVIIIJIUIIIIio~ do {;l'ltlllllllLtiClt, O <JIIe ylliZII\•iio, Ulll 11111 OlllbiU'Iii,'U jlat'll O dOSOU 
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volvimonto dns suas iustituiciies civis quo 
ollo, pelo contrat•lo, dovo t'a vorocor. 

O Sn. A. A~ERilDO -lllnito Lem. 
0 SI\, RUY BA ROOS,\. -1~11 f,l•n\an to, OU Ydo 

'tu o não é ~Js~~L n opinião gcr;d. g. c~;no os ta 
wio ó tt optnuw got'hl, B cumo n. opuww goml 
mo pu.t·oco ~m· a. do cv10 o irttoJ•csse mnximrJ, 
do CJUO o mais urgonte tios nus<os interesses, 
i!~"" o Codigo Cil'il vonilrt doprcs>:t, I'011iln 
~uanl.o antes, sou obrigado, St·. Prosldonto, a 
l'cnov:u· com instanci:t :t supplica ao Senado 
~uo mais elo uma vezj:t lho tonlw dit·igido. 

Nilo JIO,;o continnat• n:t situuçiio de mom· 
hru da. Uommis:-Jiio tlu L'odi!!u Civil; niLo posso 
pu1•quo a:-; minlms id1la~ ~fLu uppusLas a csl.tL 
Jll't~l~ipiLa,;iw, 

O Slt. Cm:r.11o 1·: CA~II'O:l- Cumo 'i~ •lo 
tutlo~ nó~. 

O Sit. Rur llAIWuSA-Niiu pus.iu ]lOI'~UO 
,'{i Uvor tlu applimu• :w ox:tmojul'iJieo tlc.~so 
f,/'i.l.lmlho a. mesma ;~~.r.ençãol a 11wsma serie· 
tlatlo IJIIU :tppli~uol ao sou ox~tmu littet'ai'io, 
11iio mu comprumottu doauto do Senado, não 
tnll po>~o compi·omuttor JlM'!L com oss~ Casx 
a aprosontal·o donti·o do pt·azo algum; o 
unioo compi'omisso quo poderi:t tomai· t\ o 
do f:tzol·o muls depressa ~uo as minhas til· 
cuidados possam JlOrmittír. Mas compi•omet
tct•-mo :t um prazo cm•to, sujeitar-mo a um 
poriotlo limit:tdo, niio ; porque não ros]Jontlu 
polo 1'ut11ro, nom ]lOI' miuha s:tutlo, nem 
pulos limites do mmt tempo. listou habi· 
tnatlo a d:tt•·lho maioi' olnsl.icitlatlo o nos Ji. 
mitos oommuns oxtt·ahir do mou temJIO :t 
rnttiOl' som tua do trabalho. 

Niio ontro nosso ll'ttha!bo, sin~o com plena 
conscioncia e com a eonvicçi'Lo do IJUO estou 
t1•abalbando soriamonto ; do~s~ nm·m~ não 
mo afasto. 

SorvidO!' sou do mou pc1ir., nms nuo ser· 
vitlal' servil (mui/o úc111 c apoiados !fcmcs ). 
Hoi do soi·vil·o com tud~ a minha conscion· 
cia c loaldatlc .. Não suhordino 1t minbn. re· 
sponsabi!Umlo a assiKntllllm tlo tNILalho que 

O IJHO ltlllos salJOm o o P:tiz intoil'iJ cunhcco 
é ~uc não occupo ossa posiç~o JlOL' minlm 
vontade;(: llUO nfio l'ui tlu aceot•do com mou'l 
clo"c\ios quo 11 nccoitoi; ~ fJilO foi lll.ti c'IU 
sacriflcio qua mo 1•o,;:~ignci u. ;tecoital·a. 

Nilo tlnllíL nonllumu. oht·igaffw pm·anl,c n 
minln con~cioneiil, nr.1n por;wto o meu p<dz, 
de a~guwil-n. 

S:.bJm totlos ltU" nilu concorri pat'>t cS><t 
situação; todo; s:tiJout que :t nlla me oppnr. 
com torlns as J(m;n.s, 

Quando a opinillo puiJikn cmmHtlooi:t cnt.ro 
nós peranl.c os csfort;os do Governo passado, 
quo ontl'ogava o Acre ao ostt•anguiro, cu l'ui 
o priutoit·o a tla1· o rebate, o tllll·untc LLLCZtiS 
o mczcs, da:-~ columuas llo jut'IHl.l que ontfiu 
clil'~gia; íLliVct•ti ao pídt. IJliiJ esl,ara ,.;o cun
summando íL en Lrogu.' !lo uma p~u·to !las m:d~ 
consltloi·avois, das mais lmpot•tante~ do ter
l'iLoriu ·nacional. 

Nfio consogu i, 1JI1 l.rotc~ll t.n, dcspot•l,aJ' •~ i lll· 
pt·ousa; nfltl cunsogui quo 111011~ wd Iog-as lllll 
ncompauhas:'mn, c foi, gmças a essa intlilli.:· 
rençt~, tlC\'ida. au JllÜu vczu tio cin1un 1•uinan r.o 
'onll•o o; ,ioi·nalistas, quo o Uovet•no p«ss:tdo 
pótlo eonsummar .1t oniroga do A<:ro aos 
l101irianos o quo a Buli\• ia tlcou armada c•mL 
as doelarar,õcs i'lll'tll'\es do nosso Govel•no ntL · 
tlofusa tlaqÍdllo quo Jll'otonrlht. · 

Tinh1t, port:tnto, o direito de ni'in accoir.at· 
:t poslç[o quo mo intlicavam, mas amigos 
meus, mombJ•us dos~a. Casa, mo JlZOl'iLm 
sontir que osso mosmo intorosso por mim 
do.mnvul\'ido na qncsr.ão do Acl'O mo oln·ign.· 
va u. cuncul'l'ur n.gOI'tL, si Unm fi un om um 
pm·iotlo noro o llit!'.JL•euto, pam snluçilo das 
dilllculdn.tlcs om CJlLtJ o paiz so lmvia on· 
volvido. 

A situação ora nova, porquo havht mutlado 
intoir:Lmonto do faco com as deelamçõos elo 
governo bl'tL?.i!oii'O. 

Suhmotti-mo como um patriota (muito 
úa111); JlOl' ~uo não cllzol·O 'I Como patl'iota, 
no bum sentido da pah1Vr:t. .• 

0 Sr.. COEf,IIO L·: CAm•os- Sem tll!Vitla. 
w\o posso dofuntlm• ; niw ligo o mou nouto O S11. Ruy BAtuJOS.\ - ... como amigo do· 
n tJ•u.lutlho que mo pu~sa onvm·gonllar u, dicatlo do sou paiz, quo s.1 csquoco do~ sou:;. 
ainda. ma.is, IJUe pusstL in1UliuittL1' moupai~, incm•o,.;~u~ }lal'ticuliLL'es, da~.: stmiJ couunmli· 
minha. tm·t•n.. · Ut\tlo~ pct-soaos, tmra. :u:cuitar um lug-;u• 

o s1 ~. BAnA1'.\ ltrm:n:n _ g• pot· 0~.·m ~~~:~~)J~smontu tlo panas o lle ro.~pous:~bili
l'lLZÜo quo V. gx, l~ um Chladãu ~~minuntu. , !Muu corto q11o, si a ollo mo convitlou o 

O St1. ltuy BAitU<lSA -llomlatlo do V.Ex. Governo, ni'Lo fui uon1u so cunl'itla :t um 
Ainda agot•a, St•. l't•IJ;idonto, uosttt ct·iticlt ocioso ou inntil; o si ott nesta Jlnsição me 

I[UO col'l'O, mo thzom o obdOIJLLio tln notltl' tjuo tonho nmntido como um ocioso ou um ln· 
sou simnltanoamonto congrc~~isLu o J'loni· utll, ~ó potlor:t <lizol·o o Go\·m•no, a cujn sor· 
potonciario. viço tonho o"ttulo com lotht a cooscionci:t o 

Sinto nuo pot!OI· cl)[lei' inlmOtliatnmont" ao Ie;dthtdc. 
J•oúnctot• dt'sso ,iom:tl a ulinlt:t oiLnaçilo doi Com um·toztL, Sr. P1·ositlonw, v t'OIWILL','" 
:plo.nipotonciarlo com todas as snos Yttntngcn.,! dos~o tr1tbalho o tlos~:ts prooccupttÇües niíu ti 
\Risos.) 11110 mo tlotom nu desomponhu do.~ mou.~ 

,. 
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dci'Oi'OS do momb1•o d:~ Commlssüo do Codigo I sociM>, no quo rliz rospoHo ·aos gl'andcs 
C! ••ii. perigos soei aos quo so agitam nas soolmhvles 

1\ão. Dosdo o momento cm qno so doJon· modoJ•oas o que ngoJ•a, com !ant:~ pl'oclpi· 
ca<L•aJ•am, sobJ•o mim, as tampo .lados susci• taçiio o oxoticismo, se o.> tão introduzindo 
ta1bs poiu meu pl'imoii•o parocm•, eu mo vi nosto paiz, 
obrlgatb a pl'omovor a dolbS<I cabal contt•a 1\' preciso pos·1r c:t<ia uma dcshs noco>· 
ollas, sida•los o rospondot• a cada uma dollas com 

Desde o momento om que tive a fortuna ~~solução que o nos>o osplrito, a nossa pru· 
do concluir o submottor ao Senado essa do· doncin o a nossa oxporioncia nos v[o dictan· 
lbs1l, ou ol'a obrigado a ospot•ar o juizo da· do, E' pot• isso que Toixoit•a do l't•oit:Js não 
quollos om cuja pt·osonça ou mo defon<lla. põJo fazer um Codlgo Civil cm soto· annos; 

Estes tinham do se jJronnnoi:u• primeiro ~ por isso que os allomãp> levaram mais de 
sobt•J mim, sobJ'O a compctcn;i:~ da mir.ha vinte o ontl'ospovosatleautadostcom !orado 
collaboJ•ação, das minhas cl'itioas, por·quo, dczonas do annos, 
si el!as fussom aquillo que se sustentava, Niio quero l'oclamat' pal'a a Commissiio 
!'ó1'1l daqui, nas criticas ao meu tmb:~lho, ou elo Coàlgo C i vil p mo tã~ longo : mas pro· 
não Ol'a mais digno do continuaJ' na posição ciso roclamat•, ao monos, o que Jllr nocosm· 
do membro da Commissão Especial do Codigo rio jlal'l1 quo a nossa conscioncü~ so sinta 
Civil. satisfcit<~, o o'to não so pólio prouotct•minar. 

Os meus trabalhos osl.avam, nocoss~tria· Ello tom limites quo só a succossiio do eh•· 
monto, suponsos desde então, jil pela nucas· cumstancins pódo ir indicando. · 
sidado do aguardar o juizo dos mombl'os do.;ta 
Casa, j1 p~lo trabalho que a impJ•ossão do 
meu soguodo parccot• mo impunha c do fJU:.tl 
j:l mo occupoi om pt•csonça do Scn11do, 

Estas são as circumstancias : o.;tJL tl a si· 
tua~iio dilllcil, penosa p:~r~ mim, da qual 
disso ou que vinha pcdit• :to Sanado o sou 
concurso para me ajudar a sahil•. 

Não posso contimmt• nossa posição som in· 
cOI'I'OI', mais um •, o muitas vezes, no <los· 
go:;tu dos impacientes, IJUO, creio, são a 
maioria do opinião nacional, . 

Act•odl&o que o Bl'llzil cEtrmnoco da maiot• 
impacioncill para ver satisfeita esta-a mnioJ' 
de suas nocossidade.~-o Cudigo Civil. 

g ou não mo sinto habilitado para dnr 
conta damiio do modo satisfaoto:•Jopara com 
essa corrente; olla O mais forte do que cu, o 
mesmo nlio faltam no paiz, niio fnltam ao 
Senado, nem mesmo á Commissão dv Codlgo 
Civit, mombros cap;,zos do Juctar com mais 
foJ'ÇI' (Mo apoiados) o do satisfazot• m:Lis rio· 
J!' ss1 as oxigonclas rla opinião apressada, 

l~u SOtl t•ctardatat•lo nos to assum]IIo, Sou, 
c.lllfosso ,<or o ~nm•o '01'. 

O SJt. CoEJ.iJÕ J~ CA~rros-,\ C<JT!l!llis,ofio so 
identifica com V. Ex. 

O S11. RuY BAnnosA-Toria, si continuasse 
noslll situa(iio, do andar com a mesma ro· 
flexão, com a' mosmtL JliiUSa, com o mesmo 
cuülado IJtlo a tu agot•a. • 

~unhoros, fazot• um Codlgo Civil não é 
nOna! compllM' as lois oxistontos: (, rovor 
tot1:1s :1s institniçõos civis do paiz; <1 pi'Ocodot•, 
ao mesmo tempo, como j<n•lsconsulto o como 
iwmom rlo Bsta!lo: tl posar n.s nocüssiJnill'S 
mot'<~O! o socinos <lo nossa torra; uma pot• 
unuL, 110 que diz respeito :1 Jihordado, 11 
succc"~io, ao trabalho, :is relavõcs indivi· 
plll~~.~; no qwl uiz t'~spoito ~~ vtwias cfMs~s 

Nc.;tos casos, o quo SJ faz nos paizos om 
que ha o habito do ro peito, em que existam 
competoncias, o os homens quo &oom feito 
jus 11 considom~ão do sou paiz gozam do 
acatamento quo lhos tl devido : nestes Clsos, 
o q u,1 so Jitz 6 esp~rar na lealdado, na so· 
l'iotlaJo, no patt'iotismo daquclles a quo 
esta missão so confia o aguarJar que ollos 
conscienciusllmonto as possam dosornpunhar 
pm•anto suus condidauãos, 

Isto O uma cou8a lo~itima, séri:~ o uulJI•o 
para um paiz oiviliz:ldo, onde não se ·exrlo· 
ram todas as quo.itõcs; on.lo estas questões 
supremas ficam acima dos intot•ossos da pu· 
biUda·lo commnm. Mas o· compromisso 
rio atahalhoaP Codigos Civis, o compromissJ 
tlc alinl:arar lois dost~s, p:n·a chog:~rmos 1~0 
resullado aquo ainda recontornonto chag:\mus 
com a lei do !'alloncins ••• (Apoiados.) 

0 Sa. CoELHO E CA~IPO.i-Talfluaf. E lliZ• 
so ~no a Commissiio do Co.nstitlllçiio, Logis· 
laçao c Justiça estava vadtando. 

0 SJt. RnY RARIIOSA-,, ,o.•so não p<iJom 
n.ccritaJ' logi.-dadm•oR .~flJ•im;; o nn 11ão (/1101'0 
nnc:m\]>n.r os voto~ gemog, nKo quero so1• 
de;agrnd~vclll. imp1•onso., porque, artnal, sou 
jornalis~a - c·:cio que mais velho do que 
estes quo hoje mo tmt:un com este lloStlmoJ' 
o •le.<piodt,do-touho 30 o tantos anuos deste 
officio, nasci com ollo; o V. gx,, St•. Prosi· 
dento, do quem tonlw 11 hou.l'll do tor sido 
cundiscipuio, ~al10 <J<Jo, dcsdo os b:~.no,Js <11~ 
ac<Lúemia,j:i cu 1'odigla jornaes politico.;, 

Sou, portanto; vnlho, cailojado, nosla in
gmtn pJ•oOS.ifLo. Tenho, assiJit, um rmpolt.o 
osp:•oi:~f, uma cousldcJ'Il\'íÍO muito pJ•oJ'unrfa 
p!Ll'lt com a lmpt'OIISU. o sitltu·mo infoliz, 
constrangido, Nao poss~ Juct:u· contJ'Il o 
mal o.ltarr!uucxpcrin•,-·nto, 'lll•\ndo mo voJo 
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:tlvo d:t ct'itic~ PCI'si;tonto dos m•n1s c.dlo· 
gas, dos mou• companhoi,·os do otllcio. 

Depois, ou ncrmlito quo nllos interpretam 
os sontimontos publicas. Não posso imaglmtr 
quo clles so desviaram 1ln opinião g01·al do 
nassos concidadãos; o, m01ubro du Souado, 
cm um govot'no do mu.iol'ia., sou oUl'igado a 
incHna~·mo doantoda opinião publica. 

Jo:' natural que quem csto.ia cm ot'l'O snja 
~u; ó natur:Ll quu o nosso ]ll'imoh•o intorosso 
~oja o Codi~o Civil, quanto antos. Pai'i\ md,a. 
tat•ofa, Sr. Prcsidcntu, niio estoulmbilitatlo; 
não posso, porl;:tuto, dolinitivamonl.c, coo· 
timmr nestas circumstnncias, na qualidade 
do mombru da Commissâo do Corligo Ci' il. 

Poço no Socado, pois, quo mo oximn, quo 
mo dispenso, pOl' uma voz, do continuut• 
nella. Creio já ter contribnido com uma 
parte-ainda pequena-a minha quota. -a 
quota. do grammntico,-pnra a elaboração 
do Codigo Civil. Si osto contingonto sorl'il' 
do alguma cousa, SOI'lli muito tbli~; si não 
.lot•vir, tanto poiur para. mim, tanto mclhm• 
pnt'a o palz, t[Ue so tcr:L visto livre do con· 
curso inutil, esteril, de um homom como 
ou, do boa. l'ontade, mas, inlblizmcuto, do 
poucos recursos para. oKocutt•L·ti. { Nao 
U)lOiad OS,) . 

· O Sanado, pois, Sr. Pt•o;idontc, quo mo 
absoln do tempo que lho rorruci o quo me 
coqcoda. a potiç·lio que acabo do ll10 faZOl', 
(•l/uito vem. Muito ucm,) 

O l!ih·. Presidente-O Sr, Senador 
!tu)· Barbosa acaba do requerer seja cun.;ul· 
lado o Sunado sobro si concede a S. gx, dis
pensa do membro da Cummlssão do Codigo 
Civil, 

Os Srs. IJUO :tpprov<tm o roqum•imonto 
qnoil•am lovaotar·so. ( 1'<"'"'.) 
. Foi rejeitado unanimomcnto o roquOJ•l· 
menta, · 

O Sr, CoNlu. A:~~eveclo -Peço a 
palima, 

O Sr. Pa•eMidente - 'l'om a pala· 
Vl'a o St•. Senador CosL:t Azevedo. 

O Sa•. Co~<tn A:~~cveclo - Podi a 
palal'ru pam lombl'al' :t V. 1\x. <JIIO o.sttt va 
1nscrlpt0 pal'a l':tllat' na hol'a do OXllO• 
dlonto, 

0 SR. PRCSIPEliTE -Faltam poucos mi
nuto~ par<L esgol:tl'•BO o tampo rosol'vado ao 
oxpcrlionto. Sorlt melhor quo V. 1\x. tloix() 
esgotar-se a. ordem do dln., ttllm tlousttr on
t[o tia PttlaVl'll, 

0 Sr., CosTA AZEVEDO- Sim, sool10r, 
suun~o v. II 

ORDE>l DO DIA 

CRI·:Il!TO !H: Ji9:400$ PAR,\ PAGAME1iTO DA 
GAitAI\\TIA 1111 JUILOS A «CO~IPAG~JE AUXI .. 
J,IAIHI-: lJJ~S CJIE::'!!l:\'ll DI~ l•'EH. AV HRI:·srL . ' . ~ 

Enll'n em 3·' discussiío n proposi~ão da 
Canml'a tlos Deputados, n. J:lD, de 1:10:3 auto
t'izando o Prc~idonto tia. nopubJica. a' abl'Ü' 
ao M)nistorio J!,, Indusl,ria, Vitt1::lo c ObmM 
Pr1 bhcas o "rodi to ox t l'<IOrlli Ulll'io do 17il:•100i', 
pill'tL p~gamon~o, no rwosoniu exorciclo, d'a 
gat·untHt do JUros concedida ti.·L'oú1pa!lniu 
Aur,•ilif,lil'tt das Ohemim• de Fm• aH !Jrtl.~;{. 

;>iingu<?_m pedindo a p~lnvJ•a., ú oucorrad<l 
a. d!SCUSS~e, . 

Posta a votos, é a. proposi(•iio approvnda ; 
o, sendo adoptaria vao ser submoctida (L 
sancção Pl'esidoncial, 

«VilTU> DO I'RI,F8lTO .\ lti,SOT,UÇÃO MUI\lO!PA.T., 
Rl~LATIVA A TJm~ll~AÇÃO DB g8fUDOS DE 
ALU~I~OS DA ESCOl .. ~ NORMAL 

gntra om discussiio unica o valo do 'pl'O· 
foit~ do Di>l~ricto Fedem! á t•osoluçiio du 
Con.,elho Mnnlc!pal, autOJ•lznndo u Prefeito 11 
permittir quo o~ alumnos du. Escol:t Normal 
adjuntos olfactivos, '!UO t:~cm mais da cinc~ 
nonos d~ serviço, bom como as professoras 
su bvonc10nadas o subsidiadas, to r minem seus 
estudos do nccordo com o ro~ulamon to do 
1881. o 

. Ning~cm po!lindo a palavm, 6 encerrada a 
1hscussao. 

Posto a votos, é o ooto appt'JVndo. 

O Sr. Pr•o,.ldentc- Estando cs•o· 
tada a matot•ia da ordem do dia, dat•oi a pa· 
lavt·a a quulquot· Sr. Son:vlot• que a quo1ra 
para nssurnpto do OXJlOdiontu. . 

O Sa•, Coliltn Azevedo - Peço a 
palarr:t, 

O Sr. Preí'ldcntc-Tcm a palavra. 
o St•. Sonadot• Costa Azovudo. . 

O l!il~·· Co~<t.n Azevedo {') -
S1•. PJ'Ooulonte, n constnn to c sovJn'a cJ•itica 
que tom, )n mllis tio um moz, nppal'ocido 
sobro a Jct quo ct•oon nm hanco no Estado do 
Amazonas, o!o1·nnilo no mesmo lompo :1 
mn1s 10 'I• os tli,·oit.os dtt borracha. n sor 
oxporta,]a, pot' t.al fc\mm illlJll'osslonou o 

' (•) f~,lo r1!~r.ll11lO 1·;11"1 loi I'•'VI-.tn po!IJ or·n11rw,' 

Ql 
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paiz, qu~ a impi·ons~, tanto daquello IMauo 
como desta Capital, tem lavrado constantes 
pt•otestos contJ'a osso acto irreflectido d:~ 
admfuistraçiio do Estad<> do Am:IZODIIS, 

como naquollo infeliz EstaJlo dosta miso· 
mmla Republica ••. » 

Sr. Pt•osidonto, rcaimrnto !'riram suve!'as 
as apreciações do artigo de fundo <lo O Pai:, 
ao ~:u• p<tblicação no tclcgrammn ria Asso
ciação Uommorcial, quo lho potlia dolenrlesso 
os interesses eompromottillos do comm~rcio 
daqlwlln praça, lnfell~monto, o hon!•ado t•o
}li'Osontante rio Amazonas, que vinha d:t su:1 
excut•.-iio oloilll!al,ao onvoz <.o toros applau
sos diL impron ;a, pelo quo do bom pudesse 
ter alcançado junto do govornaJior d:1quo1Jo 
ll<tado, seu intimo amigo o irmão, on· 
centrou essa> censuras. 

Rospofto, Sr. Presidente, o silencio gu!LI'· 
dado pelo digno ropr<•sonl.unte do Amazonas, 
'I ue lm pouco ali i so ·achou cm tr:1úa!hos 
oloitones, porquo .causas podo haver quo o 
aconselhem a deixar som dol"esiL a lei ~ rJUO 
mo refi:•o, crcando osso IJanco conii'<I os in
WI'OB!cs do commm•cio, que por varias vozo> 
mo tom dirigido tologmmmas o u!Linmmcnto 
me enviou um officio, pedindo-mo chamar a 
attenção do Senado o do Governo p:u•a tal lo i, 
que contrari:1 inteü•:1monto os interesses do 
mesmo. 

O facto ó, Sr. Presidonto, quo a id6a dn 
creaçiio deste banco surgiu tõ.o logo o hon· 
rado membro a quem allmli chegou á capit:ll 
do Estado do Amazonas. Dahi, o natut•almonto, 
tem havido quom :tcredite quo S. Jlx. tom 
inlel'O<SO na croaçúo desse banco. 
· Já pol' duas vozus \J•atol dessa creaçõ.o 
mon~truosa e dL~so que o capital do IJanco 
fioar1a. rocompensa.<lo por iO ·ou 80 '/" sem 
quo de!le se pudesse ospe1·ar vantn.gens para 
o commorcio do Amazonas. 

Esse silencio, Sr, Presldonto, que ou rc· 
spefto, mo paJ•ece çue davJ' tm· sido inter· 
J•ompldo em vista ilas aggressões ooveras da 
lmpt•ensa. 

Justamente no dia em que S. Ex. aqui 
chegou da su~ excuJ•sTto eloiLoral, no dia O, o 
Pai: publicou o seguinte : · 

""O saque 110 Ama.:o11as-D:L Assuci:w~o'cam~ 
moreia! do Man:tos recobomos o tolegrmum:1 
que so sogno: <iQnaJ•ou\:1 th•mas t•ocobmlorns 
do bot•t·:•eha :1cabnm du pt•utoslat• juizo contm 
cobr:LOr:a indoviil:l imposto !OU r~is fiiVUl' 
banco particular, pudimos intoJ'Vcnçãu im· 
pronsltavot• commerclo.• 

Sobt•c o cw:um,llo de que t1·ata o tcle!lramma 
occttprimo-nos, ha dia,,, cm editorial, la.'ili
mando que, JWl:; 1'/J[Jimtm em viym·, fosse 
impossivel ao Uuve1•no Ji'cdaN!t inte~:vir · 'IICliStl 

{amosa úandal/rcira. A f01lcrar;ão <1. isto. A 
impr·ousa nada tom a fuzct• ncsto nngociu si· 
não clamm· co/1t1·a tl inWWI'alídmlo ojfioia/. 
do Amazonas, cerla, elllrctcmlo, dtt iuulitidarlc 
tltJ su" imligtJaçao. 

Logo <JUO S. 1\x, chegou ao Amazonas o sn 
ideou a creaçiio dosse banco, houve ~qui 
oommunicaçãc immodiata do facto, o vimos 
A Triln1>1a, tamúcm om arligo de fundo, \t•a• 
tando da questão, dizer o seguinte, que vo11 
Jor, pa.rn que figuro nos Amwes todo osso 
artigo, afim de que no fuLut•o 1om so veja a 
mziio com quo ~ improns11 se levantou contm 
semelimn I<J croaçiio. . 

Diz A Tribuna, no sou artigo do fundo : 
«DocLidam<'nto il o Amazonas a terJ'll 1las 

putn.cüs. Q11ando se 'pensa guo· afinal se im· 
plantou alli uma reloli•a momlidado, 11atnrl<l 
1'dacçao á adminisl'l'açaa do S,·. Josd Raúiâllw, 
iJ mai,'l escandr!{OSfl que jllmais te1lfw fla'OÍdO 
ne.~ta terta, iJ'I'OifiJlO d11 novo a immm·atidadc, 
(fortJ,WC o esca11datv, 1'eba11ta a patotn e d!! 1\GtlO 
os dinhciJ·os do Estadv sao desviados zútra a 
bolsa pm·tic11lw· dos amigos c pcwantcs du yo· 
vtwncrdor I 

Pos~·no~ :t~slgnalar osso tJ•isto J•etrocosso 
a pr•ocassos que canto dcprimil•ruu o nosso 
bom nomo o tanto "ontl"ibúii·am pam cront• 
na. opinifl.n 1\S~a. twm·:!tiu tis l'l·:~oqu\in:) üe quo 
gOSMU OS l!ldUIUOS; IQ/l~ iulblizmollto OSlMUo~ 
uoantc UO tiLCI0-0 UO J'tLCCO que SO caracto· 
J•ir.a pelo desplanto o poio doscar:tmonto, 

Carlos do Figueiredo propuz-so ·a J'und!tl' 
cm Manáos um u:1nc" 'lllO toJ•:t UJWI caJ•teit•a 
hypothocaria o urna Clll'toil·a commeroiltl 
com o capital •lo ~.uuo contos dei reis. E' um 
LJtnou commum, som uonlum1 oneitt•gu ou 
onus ospocial, .1)110 far:\11s opol'Uçõcscommuns 
úquollas CllrLoit·as. 

Soja-nos pnrmiLti<io, p<mim, iqJ11brar 'llll', 
quando alguom ó a;.~all.a<lo 1!111 li IIli< uol!•:tdi<, 
dotimde·so pot• tiJdo~ os mudos antus do on
trogar a boiSl~<JIIe J'ocl!Ltnii!D. Pois, j:t ~ uo 
niw lu~ ou Lrn rocut'~o, l'itç:tm o 1uo:·Úuo uo 
Amnzonus: tll'mem·se o reshlt:uu, si pudet·om, 
á qucultillw .wqucmlora. 

Si niio pwlorum, p:t~twm, ou vfio l.t•al.al' 
tlo outrn. vida, p:u·n um Jo:.rnt• cm que o rnu· 
lia .~eja cow:itlu/'l!llo um !TimtJ, o não um JUoio 
l'ugulí\l' e guvm•JHmluntal de ÜLZeL' J'ot·Lum~, 

Pois bom, ó COII,!tl'OSiiO du Amu.zonu .. ~ ·vututt 
e o govul'nadoJ' Siivm•iu Nor•y sancciouou 
1111111 Joi Ci'Can<lo o «imposto dn 1!111 ruis PU!' 
kilo do Jrol'l'llclm <lo <JUIII<tnoJ• qnalt<lauo o :1u 
l'~iB )101' kilo dn C/IUCIJO ljllll 11/lLI'"/' DO ntOr• 
cn.do>, o concr.dou a ossn lmn·!o o dit•nltu cln 
.PlH'l!OhOI' CS:-lO iiU}lU."l\.0. . 

Pal'iL mrdut' gurant,iu. Uollo, ontl'ol.anto, 
uo(rll'tninun quo 11 cob<'fll/~.a do,so Imposto 
immrll'aliH.'IiiJtu ~nl'li. lillt.1~ pniiL Recohorfot•i:J, 
do Jo:~~ado, o.>crlptur;rndu·tiu nu 'l'lioBonro a· 
.':IUIIlJJHL. i~l'i'CCt~tladiL l!UJIIO riOllO:ÜLO pam 801' 
tmtJ•oguu 1~0 hancu munclalnwnLu. O Uanco 
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porcobm•á esse imposto polo prnzo do dez E' assa polit.io~ flUO cont.lri6a 11 ser pratl· 
annos. oada. E' p~eolao dotar oom alguns milhares 

D<lda lljll'OÚUCÇãO dll borraohn. calculo·se do contos· de rélR os Irmãos o amigos do go· 
quo ollo dovorá ronrlot• do l.30U 11 1.000 vorm1dor· di .Am&zonas·l ·Nada mala· fo.oil: 
contos annuaos I Assim, dontt•o dos tlnz annos crêa·so mais um Imposto sobro a borracha e 
do pmzu, os assait<lnlcs d:1 bolsa da lnl'oliz do um golpe faz·BO·Ibes uma· dotação do 
Jropulação amazononso so t01·iio Jocuplot:1do 1 ,600:001J$ annuaos! · · · 
com a summn r·odond~ do !'I a lll.OOO contos. Atd quando esta Nação será assim govor
Curno juro do uru capital do 2,000 contos, nada, isto 6, oxplond~, ·••ot~bada, dep•·e~ 
costL comlrinaç:"Lo tleix·• a porrlm• do vist~ os dada 1 
mai,.; fulgumnto~ sonhos dos mais rapinantes Alntla, Sr. PriJBidonte, a mesma Tribu .. a, 
onznnat•io~ I dias depol~i a 29 do setombro, repelindo 

Natumlrnento tal concessão que, longo ria com~ mosrn~ oplgrapho •A terra. cfa.s 'Ii&· 
se inspil•ar no bom publico, lho 6 fundamon· taeaS>, trata da mesma questão e Insere M· 
1.,drnonl.c contraria, abt•iu onsanclras á ruálo· soguintos Unhas : · 
diconcin. Já hojo so diz abortamento qiro é «Li,.Sr,l'etlactor: .Ó. que, y, escreveu a 
sacio occulto dessa marotoira o St•; Ray. proposllo da mo11umcntal patota ào Banco 
mundo Nur)', i!•miio do governodot' Silvorio d. · . .., 
Ncr·y, deputado ao con:::•·esso federal .. o o ,\ma:onas; mas •alo que nllo esta su",
actualrnentõ orn ''i•rgem do rect•oio pela Eu· cientemente i•>fonlladó . da genose, . . deson·. 

volvimento e estado actual delta, Venho dar· >'DP~ :\ custa do subsidio. 1 · · 
Repugrra·oos admittil·o, ma< afinal 6. bem l 10 estas. inform.aç<lcs, "ao por armar. ao 

pt·ooi>o acreditar que ha nisso um iotot•osso ''scandalo, """ .P0'' '""0'' .. dessa terra !ao 
espurio, porque não se cJmprohondo ,quo so t•iw e trro .infc/1: ·.e na osperanra da .'g118 o 
i<IUCO sobro 11 pt'O!iucção do Est~do i>m im· s,., Presirle~ite da Republica qu~ira fa:cr 

I !. d li d - vale!' a sua autoridade moral para impedir 
posto 1 o;s~ natut·uz~ para a.wr 0 0 o~çao qtle attn solfl'a úta, so/Ji·e toClas, colossal espo •. 
:Hrm b!lncu tle modo nrdtldeir:~mente,.gra· liaç,ro; '· · . · .. . . 
cioso, siniio exactamente, porque isso ll uni Fallo. as.'slm. ·p.drriüo,.· n .. ·o. fl,iu· .. 'dc coo, w.' ·, 
!ructo da. cot•rupçi>o. t d d dd p 

O imposto do oxportttçli.o da bort·a.cha j1 os l 6 a vor a o:. p e ser• 2UB o resi~»te 
tl verdatloiramcnte extt•uordion.rio. Para pn. da Republica n<!o encont!'o bi'eclia ni( lei . 
gar to1l11B us ladroniras quo alli ~o fizeram; pm·a impédil' que ·'" cmiSíunmo ó .q~e'"sc 
)'ara cubt•ir tudas as dospozas sumptunl'iai, projecta: mas basta que S. Ex.' o queira c 
todos os lll'roubos da megalomania, todos os o imponha para ijuc isso ndo se faça, Podem 
avanços da advocacia administrativa;. pi>ra mais os costume.• gilc a lói, e a autoridade 
custear as fant:r.sias do rajah indiano com que moral que .a legal ; "~a queircto Sr, Rodl'i· 
o Sr. Josú Ramalho foi entontecer n. ,genlo gucs Alves c o oscandalo niTo' se eons!lm· 
simples do Porto, o Jo:stado 11ssociou·so aos marrl. . · · 
cxplur,•dor~s do bort•acha, art•aocando·lhcs O caso fui 0 :;oguinto: 
qrrasi um quar·tu do valot• doll:r.. Como ou- O barão do Gondt•iz concebeu o prejllllto 
tt•ot•a o l(ovor•nu colonial, o govomo do b's· do obtet• do Estado .do· Amazonas a ga"n· 
tadu cão so incumrnodou orn proput•cionar ~a do ,iut•os do 7 'f, sobre:·o capital de 
aos sous babitliOlcJS nenhum confot•t.o, ·niio l I.OOU.UOO, quo seria o de urna sociedade 
cuidou do im)rlautat• a nn.cionalizaçiio a nu· a fundar·so cm Londres pat•a operar sobre a 
nhurn~ das indusr.rlas do quo " bot•rtwh:t .d bot•racha. . . . . . . . . 
mato ria· pr·!ru11, não procuro li as<im fomon· Par.a. "1'"''~!: .sóbro a tio>·rilcli~ : não ao ' ii~· 
taL' o tornar solida 11 l'i•IUO?.tl uo IMrl<lo: oun· phc~va to quo gonoro seriam essas oporn· 
son1in o unimou :• oxplul'll\•lio solvngom o ~õos. Ellsa. soclodr1do abrign.va·so, altli,il dis.!o, 
dcMtrnidor•n dos sol'lngaos, oiio pnnsanrlo si· a ompro,Jt.nr .. <l juro corlo ao Amilzono.a /IS· 
uii.o om vct• arr~muntat• a oxport11çoão dos.i!l 8umrn<IS .dó qnu />rocisasile~ cqmtanto que os 
IUatoria J>t•irna, a 11m du lucuplotur·so com o pudHios lossom to pt•osl;lçuos haixliB 0 cada 
imposto. pr•osta(iiiu fosso pcidlda,coín a"tao provio do 

o Arrii\ZOUIIH- o ai! ~u nus, todos os llliiÍS aly11n.< mJ;es, 11 Pl'a~o·rJUO so estipúlàva na 
lM1ulos rio Br•az,l- ,; INI'nrrr:tdo hqjo om rUa p_·opost11 o •zuo· ora jnstificado càin 1\ alloiia; 
t.al rpml o fui n sul do 11t•azíl, r\'!S<I ~linns çno do qno o Amazonas ost:wa jirotloamento 
m:u·a vllho811, tor·ra do ouru o uo <lin.mantu, ~e parado do t•osto do mundo, som telo:;rapho 
no sooulo lí. V!ll. Pouco impOI•ttii'U. •tuo a regular, otc. : 
lot•t•a fic:>sso misot':lvol, dosuo quo os g~tlouos A simples g:m1nt!n. do jnt'o>, porém, · riiio 
Jlllrloss,un salrit' eom dost.ino á rnotrupu!o dava nenhuma tranqu!llidado. Ent.iio, iuír:\ 
~arr•ug11dus do riquozas que iam sor consu· garU>lti•· a garantia, os autoras da pt·opasta 
ruídas nos tlcslumbt•mucntos fcstivaus da lombrat•am que. o IM~do crou:l>l~ um \mpasto 
~út·tu, oobt·~ 11 bOl'l'aohtl 11 oxput•t1l.r> tmposío quQ • · 
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dovoria aet• do 80 réis por kilo do borracha 
o do 50 réis por kiio do caucho. O Estauo 
arrecadal-o-hia o semanalmente o pori~ á 
dl!posiçiio da sociedade, dovondo ossc con· 
traoto v111orar. por alguns annos, 

Ao proJecto do barão do Gondt•iz associ~
ram-se um filho do ba."ão do Camct~. a casa 
do que ollo fez 011 passou a fazer parl,o no 
Amazonas o o que assignou 11 petição ao 
Congresso, · 
, Como o negocio ora ab;oiutamonte de pt•i· 

moira .ordem, não t:1rdou que appat·ocessom 
para ollo socios tamhomdo primoh•a ordem ... 
~Jspero que os sous leitores tonimm 11 per;pi· 
cacia do pot•cobor nestas reticonci:1s que 
socios oram ossos. Esses socios rcsolvo
t•ani · f:izor a cousa em grande c ainrla mal~ 
vantajosa: pasaao·mn a taxa de 80 pa1·a 
100 rdis, eUmin"aram a ob~·iuaçtto, 'bem que 
plat~nica, de operar .soln·c a bo?'l'acha e a de 
fa:er empi'CsUmos ao governo, cl ovaram o 
o J>ra:o a 10 annos, trans(ormanclo assim o nc· 
oocio apenas em um pretexto pata al'l'ancal'cm 
do contribuinte a bella somma dc,18.000 colltos 
nO tninimo, ' 

·O rosto é sabido: a lei foi votada o o 
Sr, Siirorlo' Nm•y a sancclonou. Mas os 
homens eram, previdentes: lodo o emito do ne· 
gocio ;eslava depende11le da du:·açilo e emccuç•To 
da Iii, i<!o d, eslava, jd n<To ligado ao Sr, Sil
tterio, mas ao seu succcssor. Ora, o Sr. Constan
tino Rerv qwwia stn+ esse succesl;m• : mas 
como os ]lodc~·cs {cdm·acs veriam e,çsa immora~ 
lida~c que, al~m do tudo, ú absolutamente 
contraria á lei 1 OITot•oceram·se ont1io os in· 
torossados no negocio para aplaimn'em essas 
difficul<lades aqui: I! do ver que a tt·oco disso 
o Sr. Constantino Nory não ct-oat•ia 'l'opoço 
ao negocio. Para esse fim, acham·so actuai· 
monte a.qui varlos desses interessados, quci· 
?llando os 11llimos cQI'Iuclros pm·a que a c/oiç<10 
do Sr. ConslanHno Ncl'Y seja bem acccilet e 
procurando paro isso os l1omens do Gouemo c 
membros influcn!ol·do Cong1•esso. 

Creio firmemente que pet•dm•ão o seu 
tempo: niio tl possivol que homens como o 
Sr. P1•osidento da Republica o os St•s. G ly· 
corlo, Pinheiro Machado, Ladario, Jlo~as 
Martins, Mut•tinho, Soabm, Ruy o outrus 
possam· concordat• com essa indecente tra· 
Jlaça, ·que duplamonto cspoliat'lko Amazo
Ullll, roubando-lho, :L um tempo, o sou di· 
nhoiro o a sua liberdade politica. 

Si. esSe cscanclalo so cot1summar, Sr. 1'C· 
tlaclor, esse quo d maio1• do que o da lu: 
cleclrica, que o dos (omecimenlos da .llm·ce
,a,·ia llm;ilcil'a c ouh·os re(el'idos no novo 
mc!hodo puá se cilama «o •·clatm·io do .l[mJi=•• 
esse que c o maiol' de todos; si. esse (Ol' /doado 
JlOf a.r;nte, si so el~ger a Sr, Con.11anUno 
N~,·y Jl~l·ti giuwltil-o, OHMo ,~·e ha mai3 du· 

vida de que esta fdrma de yovcrno t<Sial'<f 
(allirla e mol'la. . 

Só o Sr. Prosirlonto d~ Republica podot•1L 
imporlii-o, declarando tot·min;;ntomento ~ 
su;L vontade. E' sou dever lazol·o o t\ noss:1 
ospornnça quo o faç". S. gx, não pódo cun· 
sentir que a sous olhos, sobro sou govm•no o 
mercê do seu silencio, os politicas (?) do 
Amazonas nttinjam as,lim o •·eco,.,{ da ma· 
rutoira. Sou, o te ·• 

Não tlcou tão sómonte com :1 1'1'iúuna a 
nritic:1 dJsso acto impons:Ldo d11 adminis
trn~:ii.o do Arnn.zonn.s . 

O Col'l'Oio da .lfanM tambum, orn at•Ligo do 
fundo do ~5 do setembro, diz sob o titulo 
«Mism•ias mora os»: 

<Campoia novamente no Amazonas a im
moralidado que tom doshont•ado aqucil:L torra 
sob o rogimon ropublica.no·. 

Modlanto concessão quo acab:1 do sor foit~ 
ao St•. Carlos do Figuolt·edo, o Estado, ~ pt•o
toxto do na Eur•op:L ser promovida polo 
banco que osso sonhot• incorporat• a propa· 
ganda da bort•aclm, doa-lho !DO róis sobt•o 
cada l\ilo quo so exportar. 

Ora, a borracha extrahida de todos os so• 
ringaos da tm•ra mal chega para o consumo 
universal, tanto se ampliam constantomonto 
as suas applicaçõos. Ha, pm·t,n.nto, cynlsmo 
gonuino em invocar para semelhante con· 
cessão a necessidade da propnganda do pro· 
cioso producto. Molhot• seria que os uistri· 
buidores dos dinheiros publicas do Amazo
nas fr;mcamonto tlzessom, aos folizos Carlos 
do Fi~uoirodo o a;soeiados, 11 dadiva do 
I ;000 contos annuacs ou JlOt' outros alg:l· 
rismos, attonto o prazo dtl concessão, quo ú 
do 10 annos, a do 16.000 contos, quantia om 
que, n~ peior hypotbose para os conccssio· 
nat•ios, i mpot•tar:l a tln m sobro cada J\ilo do 
bot•racha. 

0.< (a:•cjadm·es rlc bons ne!Jocios davam como 
esqotado o ..tma:onas. Parecia impossivet a 
vÔlta das aw•eas condições que a um !JDDfJI'• 
nadar pe1•mittirmn despender, em 20 me.:es, 
86.000 contos, dos quacs 15,000, dücm os 
p1·oprios intimas dollo, (m'mll parar-lhe tis ai· 
!Jiboiras. Parecia não havor 11lil mais o que 
cxplor:u•, :1 · somoihan(•a do que aconteceu 
quanto 11 oncnmpaçõos, rosgatos, indemniza· 
I}Õos, eumpr ~s o \'OIH.ln.s de toi'l'enos, ompt•c
stimos e tiLntos outros negocias do vantagens 
sobej:11nonto compons:L<lot•as do snct•ificio do 
viver sob aqueilo sol abrasador. 

Puro engano: ahi ostil a concessão Figuei
redo para mostrat• que, no g(.Dorarlo do ex· 
tremo norto, tonrloim:1ginação pat•a invontar 
nocossidadoH publicas o tlosnswmbro pal'll 
pedir o cot'l'Ompot•, a fortnn~ tom ainda o 
teril. por muito tumpo com •1uu 1\1vorucet• 11 
~ud:wlrt, . 
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Ao mosmo tempo quo do lá chega ost~ 
noticia, dcsvooda-so o plano da dynastia 
Nory para so pm•pctuar no governo do 
Estudo. 

A Constituição do Amazona~ dccla!'a in· 
olc;:ivois, para o.< oargrs do governador c 
Yice-goVOl'OD.dOl't OS consnnguineo~ e affins, 
a.éú segundo gl'd.o inclusive, do govcl'Uatlor 
ou vieo·govol'mLdor, quo so achar om oxor· 
cicio ao tompo tia oloi•;ão ou fjnu tcnhiL 
dcixu.do o o:-:orcicio ntc tt·es meze1:1 antosj 
o, como o Sr. Silrorio Nery quot· t]Uo lho 
sncccdiL um irmão, o Sr. Constantino Nery 
(Senadot• l'cderal, a quom por sua voz o 
Sr. Silverio sub.itituir!l no Senado), deixou 
sou cargo, passando-o no vice·governador, 
o qu:•l servil•;\ em nome daquollo, sob a 
constante ameaça do BOI' o podot• roas.;umiuo 
pelo pi'OJll'iotario do cargo, cuja prudente 
pormanoncia cm Manáos o livrará do lho 
J'alsillcarom a firma om alguma renuncia. 

Estas misorias mornos siio, ~ corto, t\•ucto 
da exocmvel fcdemção do Brazil, mas si j~ 
é facto consummado o contracto, som con
CIIl'I'Oncia, para n.s obms do porto do Rio 
do .Jancil•o, será lambem certo quo se inspi. 
t•am no mesmo ospil'lto que passou a guiar 
9 Govct•no da União.- Gil Vidal, > 

Sr, Prosidcnto, ú do nottLr quo um jornal 
tlo Mamlos O Cemme•·do do Ama:onus, a 2 do 
setembro, quando so tratava do fazer o pi'O· 
jecto no congl'Osso estadual, para sor sane. 
cio nado o 501' lei do Estudo ; sobro os to banco, 
O Commercio do Ama:orws, cm a.l'tigo do 
fundo, se mostl'a contrario, ospel'ando quo 
\L sua opiuião vir:l ainda. em tempo ao gover
nador afim de obstat• a rofm·ond:L. 

Não lOI'ei o at•ligo, JlOt'quo I! longo, mas 
pormittird o ~onaJo que o incl1la no meu 
discurso. g• o soguinte : 

«Ao illustre accionista subsidiaria. 
Pormitta-nw V. Ex, quo, na qualidade do 

colloga. sou no bcnemc?·ito Ba.nr.o Amazonense, 
'IJcnlla dit:cordar da sua Ido pueJ'it ingenuidade 
um ntro ver ou comp!•elwndm· as vallta[Jens quo 
esse n!fll'tlvillwso e.~tabt.:lecimento de credito 
1'0m lra:e1• ao commcrcio aviadO?' e do inlet'im·. 

queria v. Ex., nosto {eli: tempo quo atra· 
vossamos que oncontrat' nm benemerito ci
dadão como o Sr. Carlos do ~'iguoirodo qno, 
om sou sact•iflcio proprlo, toma sobt•o os 
hombros a lat•efa mais ospinha.<a qno todo~ 
nus eonhocomos, como ú a do rocobot• aos 
poucos uns magros 100 rúis o mais tardo 
t•ostltuil-os em empt•estimos em nome do 
BILnco a suducto•· juro do B •/, ·1 

Ot•a, V. 1\x,, I[UO não tuuitu a honra do co· 
nhouor, mas quo uroio soja um hornom son· 
satu, ha do pet•mittir IJUO lho diga quo pa
rece querer sct• um ingl•ato para com o 
St•, Carlos de Figueiredo, o rtuo não mo 
parece muito razoava!, 

Mas então quo quot• mais o sonhor1 
Não vê q uo olle so vao sii.Crificar para 

guardar o sou cobrizito c não lho quer dar o 
uiroito do uma romuneraQio do 8 'I ! 

V. Ex. tl injusto, O retrogado o, sobretudO, 
anti·patriotlco. 

Por isso, vá concorrendo com os seus 100 
réisinhos, c, quando estiver a chover, vá lá 
procurar o sou guarda-chuva, para so abri
gai', pois ello lá estará roset•vadinbo. Então, 
si IIi não estiver, grite, mas não agora que 
ainda. C cedo. 

g olho, ouça uma caiB:I: Apozu.r de já 
e.;tar prompta a albarda o o burro ainda. não 
ter nascido-(não é verdade I onde está o 
Danco, e.;tatuto; o autorização para funcclo
nar) V. E~. ftquo cm•to de que o seu· dinheiro 
ha do ficar guardado para, om tempO oppor· 
tuno, colher as vantagens oiferocidas, ou 
cn tão isto tudo não sgrJa sorlo e n:s vanta· 
gens acnunciadti.S ovolar-se-hiam como u. 
recente c sfumata • no Vaticano. . 

Para terminar, só lhe tenlto a dizer uma 
coisa: Lombt·o-se que neste moz passado foi 
que o santo papa foi eleito o que esto mez, 
pa.t•a todos os all'eitos, será o mez do advento 
do papa ao Solio Pontiftcio. _ 

8' o mos mo q uo se dá com o Sr. Carlos do 
Figueiredo. · 

Este ~ o nosso papa, o papá dos accionistas 
subsldiat•los. · 

Sou do V. Ex. colloga. muito a.ll'oiçondo ao 
banco.- Um accionista. • . -V. Ex. ;wovavclmenle m2'o ou·uiu a autol"i.:a• 

dissima palavra do~ ... Carlos du Piyuoi>·edo, 
pm•tt oMtll' a esta hora conuencido de quo os 
«100 1'Cisinlws>) que os fulutos accionista.~ suU. 
sjdit~t·ios t1110 .<~t.:J' olll'i,qadas a. dnr «gentil
mente>) c t!u .'lua ct.li1J!'C ~~ cspr.mlanca tlontaclo» 
.~C1'1ÍO u maior r. o ma{,o; tl•tm.~ceudoutt) f,onoficio 
'l''u llltJs JltldtJI'ÍII fiJlJlm'occr com 1t t:laiçlfo do 
'IIOUO ]Jli)Ja, Qut.:J'CJ'rl V, B.l', acrcdt'ta1' como 
tJH, que i SlO (oi in,çpÍ!'UÇt10 divina 1l 

( ' ;. . 

c o~ pt•ojoctos ns. 11 o 12- No dia 26. de 
agosto do cot•ronto anno, isto a, ha. .cinco d!ti.S, 
fomos surprehendidos oom a aprosentaQiio, 
poiiL Cummissiio do Fazenda, do Congresso do 
Estado, dos projectos do que nos vamos oe
cu par. • · · · · 

l't•opositalmento a.guat'<lamos atú hojo 'o 
and~monto que os projectos teriam, . para 
dizermos alguma cousa, o quo fiiZemos agora, 
com o m~ior laconismo possivol, e btiStan to 
penalizados pot• tm•mos do tratat• de assum
ptos desta ordem. 

Isto a ruou Vlll' ú tudo natUI'lliiBsimo. g si 
n~o vejn: N:io ú pm•fmtiLntenlo comprohcn· 
BIVcl que o melhor negocio, nesta c:1so, ~o 
au~iiio do sous pt•apl'los rccln'sas? Que mais 
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No Ama;onas do bojo, onde dtL a acta da 
sessão do Congresso, lemos o soguinto: !ln· 
·tram om 2• discnssilo, sondo approvudos som 
<Iobato •••. n. I I quo concerlo lllvorsos Cavoros 
ao llaoco Ama~ononse que for ot•ganlzudo 
pelo cidadão Clll'los do Figueiredo; o. n. 12 
quo crêa o imposto de 100 rais o 80 rllts_piU'a 
a bo1•racha e caucho que for do pt•ouucç~·J do 
Estado. 

Como devo Sol'- sem do balo, a tm•coit•a 
discussão, e aponas dous repl'r.sontuntos do 
povo votamm contra, pódo-sn .i<l eon~idm•ar 
t•esolvido o P''"""'"· feito poJo Congt•os>o, 
do cidadão Carlos de Fi~uolroao do J.fiuO:OOil$ 
aonuaos, o que impol'ta ·na doo! ma pn1•to da 
l'ocoita get•al do Estado, que no nono pnssudo 
foido 13.368:45fi$10;;, 

Contribuições dcst11.q sO se lançam cm casos 
do gmndes calamidades; mas, para fnvorcccr 
Um não c·oilhoeemo; excniplo nl:.nm1 em 
parte ~lguma; o ospqramos quo não sm•á o 
Ama~onas que nbm a· po1•ta. 

Diz osso tclo~ram nm : 
«Começou cobrança imposto cem r~ is kilo 

UOI'I'Ilc!m boncflclu Banco Amazononsu. Qu:l· 
runl.a umallrmas avi:ldOJ•as dns mais rospoi· 
t1LvnJs lH'OtostU.l1tlffi contra mni~ n.'lto 'atton· 
t.tulo Gnvoi•no JlllliiZunns, cuja. prouccnpaçüo 
ain.IIL tem sido pl'Ojlld iCIII' O COIUIHOl'CiO O 
lorlu.,tl•ia oxtt•act/VIL quatt•o annus I'Storil nd
minlst!'açiLo; .<uguom est:tl.uto.< bnnco leonino 
VV. Ellx. apreciarem munsl.!'uosu cunjunctu. 
Pnbliquom. Snnda•:ucs <tfrcctuosas.- Han· 
nilmt l'ol'lo, pl'Plidento Associn~iio Commor
rilal AmnzJnas." 

Rocebi tltmbom, Sr. Pt•c.,ldento, um officio 
d11 Associação Commm•ci:d du Amazonas, o 
qnnl, V. J~x. mo Jlot•mittii'IL <Jne faça tl·an
sct•ovur no 11111n di;clll'So. Esse ulliuio niLo está 
~ssi~f!Uilo )lillo St•. Htlllnibal Put•tu, por se 
acl1111' os'o sonho!' no Pal'IL p·.1r1t evi&l~t· as 
pqt•spguiçiics do I[UO por•voutm·a pudussn ser 
nlvo rt\L e11pital do ,\mazouas. 

Diz n1so olllclo : Como os seringuoil·os niio .toem quem os 
represente o do seu pJno~o trtibulho lont .m <Por tologt•ammu J<t t.ivcmos a honra do 
da1•do mimo Jil.OOQ:UOO$ cm doz annos, (si a cummuniolll' 11 v.o:.~ .• om alg,unlls patnvt•u&, 
Clausula B• do p'rujoctu os não S<fiV~l') e ~ 11 I'Opt·oscnta~ão que acnhut·amus do l'azot• ao 
esta ltora já devo esta!' t11do cpnclu1do, no Govo1·nadut' do Estudo contt•u 11 sancção dil 
Congroàilõ, rc3ta-npá )Ío1• csLo !]leio vil' l'O lei •tuo manda collrm• !OU rllis do imposto do 
spoitosilmonte pedjr ao Exm,'Sr. D1•. Silvorio nnt1•a.ia do IJJl'l'llcha, com npplicaçiiu ao 
N,ery, digno govornad~l' do· ~;~judu, 1juo oo !Junco que vao fundai' cm Maoáus o St•. 
dtgneallivia.r os prinrnpao~ cooporadoi'Os do Carlos do Cust.l'O Fíguoírodo. Juntamos a~ot'<l 
eilgianâe~i111enio dÍ!Bta J•ogião de tii.o po· o texto do nm11 ro;u·esenta~ii.o o o Dial'io 
sado anu1, neliandó · ~ancçii.o aos r,1forido• Officird, om l[lW voem insortas, q u •r 11 lei do 
prójoétos, o' guo não. seril diffit:.l, sipudot• imposto do 100 i·~is, quer 11 do bttnco 111l11· 
crii!Dinat• bom o lilmmeo do~ dous.pru,jw:tos. illilo, pnra. que V .1\x., com 1.0d1111 scgut•lln<;<l, 

Como do Congrosso nada mais pudemos os- po.•sa. LI•ttL/lr osto nssumpto coma costumadu. 
pel·ar, tm•minat•emos pedlnuu u. Dous quo cnnrgilt o su~ot•ioi·itlallo 1io UI'gumontus quo 
olho por nós.-Um resignqdo, • lho s:w peculmrcs. 

O Pai1,. tambem, nov,.mcq!o, cm artigo do O cómmorcio deste gstado não po~<Suo u.hi 
fundo do dia21, tratando dos'jucoóvonlontos patrono mal.> olovado que V. J~x. no parla
da croaçiio desso banco, sob a· optgrapho monto.· · 
Péderaçllo Modelo, mcistt•a quamo .o proce· Aindà oin M~nltus não !111 impt•ons~ cm 
dimcn!odo govet•nadot•doAm~~onas o dó seu qnu os~a~ cousas todas vonham a.lumo 11 
Congresso m•li infonso aos lntm•csscij do com· aojam disoutidas com 11 necc.lst~t·la mdepon· 
mm·elo estadual. doncilt. 

' • ' ' I ' 

Diziam que a croação dosso banco tinha Ahl mesmo, V. Ex. bom podm•tl avalitll' 
por fim favorecer O_.Ql!ffiliiOl'cio; ontrutanto, qunnt1~s vozes temos sitio obrigttdos a t•ocla
o commei•clo cm poso reclama contm osso mar por Jntot•modio 1lo no>so bonomorito 
baricu, , 1 ·. • I ·,, · dologntlo o Sr. ·conde do Flgnoil•odo,IJUilntoa 
_ · Teitho'roccb14o c.ontilmádos tô!~~r~mmas, trupoQos quo •olft·omos coust.nntomonto pot• 

·nos ~uaes mo podem que pt•o«rn, aqui no So· parto dos ·poderes publicas, u.JI:ls oloitos pat•a 
'nndó, als:umuu pulav)•a;, ufi1J1' do •'ot' siaiótla llns bem di versos I 
é pcissivol evitar o miil íiuo des,0 bnrico lia llt~.ja rlsta 11 reconto Commlssii.o do no~su 
da prov!t• ao po_mmorcio amazonense. · ll11ist!'o ProsldontiJ, St•. llannihal P01·to, nu 

" · Rio. :·' Fnllei.do tologrammtL IJUO t•coobl anto·hon. · · · 
tom da Assocla~üo Comm•olnl o vou Jor nglll'll Por tndo .isto cÔ1ifinmu~ que V. gx, nos to 
outro tolegt•umma, que mo Jbi transmltt.ldo gravo negocio, l.iu) mnlln!II•u8", ll111lo o chdio 

-pelo Sr. Jlannlhal Porto, ·muito conl!ccldo do purigos. uir<L do :11111, OIL<Iou:a, <u~ mon~-~ 
presJtlento <lill'OfcrJ<Ja /ISSOCJ3Qi'iO, i!O )IIIJZ, 11 lliiSSil OXCII)IU/011/Ll StLIIII\11<0 IUJIII, 
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Mui particularmente nos pormittimos 
Clmmar• u. u.tton~!li.o do V. Ex. p;u•a o sog-uinto 
ponto : 
· o imposto quo so ct•eou tl tio onl.t•at!a, o 
IJIHJ vll'tnalmont~ tl inconstituci?nal~ llUI'CJIIO 
os productos na~wnn.cs com dos~tno a oxpur· 
taciLo ostr[tngmr:L pa..~u.m, dopo1s de ser ma· 
n11ÍUcturarlos ou clnssiflcados, o imposto de 
sahitla. Nem do outJ'o mudo determina o 
ostu,l.uo a nosm Constituiç1io. 

Altlm do mais, o itn)JO.<tu Yao sm• cobrado, 
isCo ó, pelos manift~stos Ju.~ v;~porcs, anto:l, 
portanto, do benolléiamonto o encaixota· 
monto dtL bol'raclllt, sem levar om conta as 
quebras e tts dilfot·onQ«S tio pe~. 

llsta singul:widadc ú quo o commcrcio, 
:tssim, paga dons impost.os-um li. ont,rada, 
outro:\ sahida; esta sobro o producto jtl hc' 
~oficiado, aqnollo sobro o mesmo pt•oducto 
em bruto I 
I~m onl.ros .pa.izos, o commot•cio ú, r.omo 

V. Ex. bom subo, o· maiot• elemento consti· 
tutlvo da riqueza publica. As su:Lll camaras 
associuçõos siio cuJ•pomções tno poderosa; 
quanto as de caracter politico e logislativo. 

Foram as C[l.ffiJH•as do commot•cio inglozas 
o frnncoza.s qno ultimamente as3ign •.lat•am, 
do·um mudo mai;duJ•ndouro, a 11lliança outro 
a França, e. n InglatorJ•a.. 

O Anmzon:1s ullet•ece nctualmcnte um ox
·amplo talvez unico nc- munrlo civilizado-o 
dos seus poderes publicas procurarem, com 
uma so!'roguidãu só pJ•opri:L dos tempo; inq ui· 
sitorlnos, todos o.s ongonhos do porsoguir;ão, 
do pPopotoncla, !lo tributos aclntosos, do prl· 
vilogios opprcsslvo~, pura nogn.rOJil, .pn.ra ar 
ruinTu•om, ox:Lctamt•utc, :1 classo ma1s digna 
c mais mcccrodora rl~ todo o apoio o quo, 
om tod(l, a parto, 6 o alvo constante rio ro· 
SpOitO O do ~efiútnOI'OIICitL. » 

listo documento, Sr. Prosidonto, ost~ as
s!~nado polo St• .. 1. Nunes Lima, vlco-pro
sidonto. 

Todos sahmnos como l'olaqul gontilmonl.o 
rocobido o St•. HILnnibal Pot·to. · 
· Foi, pois, pu.1':1 mim muito dolot•oso ler JW 

.Tol'llal do Uomm,,·cio 1t docitLI':tçnodo hom•ado 
representante do Amn1.onns, quo so acha 
Jlt'Osonto,- puhlicanriJ um tologrammn. ·om 
quo tlocl:tJ':tV~ que o SI', Ht\nnilml l'ol'to nlio 
mol'ccia a -m!nim~ fmpot•tancla c quo por 
isto o allogatlo pol' ollo. tlo estar scn,lo -por· 
seguido, não Cl':t. vordtLdoit•u, ptn•qno o go· 
voi•no n.mnzonon~o não costuma. porsognh• n. 
qurm não 1cn1 hnpol't:lncia. 

Tenho osstJ tolo~:r:unma, do rpml S. Ex. 
dovn estar rr.cm·da. to. 

Pot• occa,iiio 1lo Sr. lfa,nnllml Pot•t.o pedi!' 
n.o Prcsitl:nto da Ropultlica pt•ovltloncins 
Jl~l'~ quo a sua vld:t fosso gal'antlda, no 
volt.nt• 1\ c:tpltal do IMndo, cu mosmo onton· 

di-mo com S. Ex. o possuo atrl uma car~~ 
sua dcclumndo qno j:t lmvia pedido lnfor· 
maçõos c J'ccornmcndndo a necos1aria pru' 
tloncla, allm do que so ovHasso ci'so ataque 
:t libot·dado o lls g:wantias individuaos dos 
citlatlãos quo niio Ol':Lm :tlliados ao governo 
actullltlo Amazonas. 

Admir(l,·me, Sr. PJ•esidonto, depois do ac· 
cus:tçüos tão gravas o slloncio dos reprcscn· 
tantos daquolla nutol'idado,quc om ambas aa 
Casas do Congresso niio sahiram cm sua 
rlc!'osa. 

·Respeito esse siloncio ; causa devo ha
vei' muito impol'lanto tiUO im)Joça viram 
SS. Exs. om dct~sa do governador do Ama· 
zonas; mas o quo SS. Exs. não podem 
deix:ü• do I'Ocobol' como protesto quo faço, 6 
pul'mittit• quo corl':t.m :l revelia tiS accusa· 
çücs l'oJitas ao Governo do Estado. 

Vimos Ut(Ui, creio que no dla20 do junho, 
o honl'ado Sooadot• acudir, dous dias depois 
da accusaçiio quo flz tis administrações do 
Amazonas, exceptuando a que actualmente 
oxi~to; vimos S. 1\x. declarai' quo realmente 
o quo O Pai; e outi'US jornaos diziam era 
vordatlo, qno o Jo:stado do Amazonas estava 
fóra da ci villzação bJ•azileira, popquo todos 
os govornadoro.1 tinham sido improbas o 
dosbar:ttaram a· fo1•tuoa publica, o que ao 
actual cou~o a tarcl'a de alll rostabelecer a 
ordem, a Hberdado o as garantias_ indlvi· 
duacs. 

s. Ex., porém, com assa maneira franca 
do se expro;sar cenfil'IUOU do verdadeiras 
J.otlas as accusações feitas ás atlministrações 
qno tovc o E,tado anteriores á do Sr. Sil· 
verio Nery. 

E', pois, tio admirar quo os actuaos repl'O· 
sentantos do Amazonas na outra Casn do 
Congt•osso não tenham vindo já defender o 
digno cholo do partido tiUO os elogeu. 

lo:' cOJ•to que na impronsa tom appil.rocido 
ulttmamonto controvérsia entro um cava· 
lheiL•o quo J'osidiu no Amazonas algum tempo 
(qno niio conheço nom tio vista) e um dos 
dignos Ooputntlos po1• aquollo gstado, o Sr. 
~n~os UJtl'condos . 

Do>Stt corJ'Ojpondoncltl so vô t(UO S. Ex. o, 
naturalmente, seus collogas não ontrnm na 
quostiLo porque m\o qum·orn suja!' os pratos 
ando comeram juntos. · 

Repito os>a phraso porque· um dos 1\rtlgos 
do S. Ex. diz qu~•nito respondia ás acousa· 
çiíos,porque sabia sor cal'aihel!'o o niioquoria 
sujar os pratos om quo, do oommum oom o 
govoJ'lltulut•, tinl:!L comido.» 

O rtwalhcir!smu tio S. Ex. oiío podia, não 
pódo 11' atrl ahl ; S, Ex. tom convicção tlo 
quo assas aceusaç·iios, l'oiltts no .Tot·nal por 
osso cavalholro quo !'esltliu multo tornpo no 
Amnzonas,toom J'untlamonto porque ollo assi· 
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gnou sou nomo o assumiu a rosponsabilidado 
dos seu assortos. 

actos quo so estão praticando o quo forem os 
intot·essos commorciaos do Estado. 

Si tom cm•teza quo são injustas ostns 
accusacõos, orn. sou devo!' vir íL impronsa, 
.id ttuo disso uma voz na l:anmJ'n quo tltt tl'i· 
buna não jul~ava tloroP l'Osponrlm• a uccm:-ln· 
çüos quo so Jlzossom :L uüminis,~J·açi\o do 
Amazonas; ora St!U dever ,:ii' ii, impJ•cnsu. 
dofllntlcr cssli governo eonj~J·a u. inju:;t.i(:n das 
nccusa~iíos do Dt'. Poroim Teixeira! 

l~ra oiJJ•igação minlm usar da opportuni
d:tdo IJU<I o ltcgimont.o mo pormitto, Jlitl'lt 
dizor algumas palal'ras, aiJ1da 'JUO saiba 
não türão cfi\•ito. 

,J,t S. Ex. aqui o disso, quando apt•esentei 
nm rcquot'imcnto no din :26 do setembro pas· 
sndtJ, com a inton!;ilo do pcdh• no Govm•nu 
iofo!'ltJaçiíos sobt·c a crca<;iío dosto IJnnco; 
S. nx., aom IL ;.,rcntilor.a de s 1u cn.vador, 
ojipoz·so c, J',1eonhccontlo ou ajustoza da s1111 
ILJll'Ccinç;<o, J'otiroi o J•cquorimont,o. 

O lacto ,; qno fui simwnto u lionm•lu So· 
nadOi'JlOlu Amazonas, 1[110 so ncln pl'osonto, 
<jliO, om duus nJ'I,igos Intitulados ,,J',Jilto,, 
nos 1i », disso al::uma. cousa, nfio da admf .. 
nislraçi\o do Am!tZOJJaS, Jlâo elo banco crendo 
o quo tom tão volwmontonwnto clmmado 
gmvos censuras; m,~s p:u11 <lcclaJm• qiJO 
S. Ex. não tovo coparticipação no llunco 
11Joriano do Brito. tleclttraçiio quo tom con· 
testação' e quo a tevo immodiata om artigo 
assignt1do polo Dr. Poroira Teixeira, que 
ntllrmou :t!Ií ter documento quo pt•ovn o 
intel'esso quo S. Ex. tevo para quo 10sso 
crm~do esse bt\nco. 

Mas isto ú apenas a defesa do um caso 
}JarticuJar do S. Jlx. Mas S. Ex.., como So· 
nad01;, como ivmüo do governador Llaq uollo 
listado, como aqitollo quo, assumindo a 
administração Uo Estado, lia do, do novo, 
restituir a catloim <tuo lh'a dom cm !DOO, 
quando cm· Julho assumi!' a administração 
do Amazonas; S. !\x, dovia, dtt tl'ilmna, si 
assim Julgasse mais a Pt'O]Josito, ou IHt im· 
PI'eusa, doliJndel-u d11s g1·aves accusaçiJos quo 
posam agot•a sobro a actual administl'a(ãO 
do Amazonas. 

Rospoito o silencio do S. !lx. Devo lmvm• 
cnusa muito Jnrto ll.u'a obl'igal·o a osso pl'O· 
codimonto. 

0 SI\, Jo,~KIM CATUNl>A- Est:tS t[UOStücs 
so npuram nos Estados. 

0 SI\, COSTA Az~;YEDo-Si V. Ex. pudosso 
uom Sitbot• como cm um JMatlu, pol' oxum
plo, como no Amazonas,tl pormittid:t a dis
cussão contra os actos do Governo, v. Jlx. 
vovia que soria muito ouS>tdo aqucllo que 
<tuizcs~e alli apurar a; que.nõoa <tuo cou
trtu'il!>lscm o Governo o seus amigos. 

g, natut•u.lmr.nt.o, V. Ex. não dosojiU'á qno, 
pelo ·monos, não hn,ja osl.tl vnlvnla fUra t!o 
IMatlo para quo o pai~ saiua o ct~o por 1:1 
occori'O do contrario nus seus inlot•ossos. 

Não L!stou, pois, thllando para pcdit• intilr· 
mações ao Govorno. Estou d~ndo ao paiz as 
inlimna~ücs quo recebi tio Amazonas, do pcs· 
so11s oonsüloradns, t.lo commol'cio, omflm; o 
tí natuJ'al que poss:1 tünda sot• o Sanado os
clarocido pelos honrados ropl'Osontantos da
quollo Estado, Llopois das pu.lavras que ttclt· 
bo do pronunciar. · 

Em junho pnssat!o, cumpromotti-mo com o 
I!Otll'atiO Senador (dil'igindo·se "o S>·. Sen"
tlol' Gonstoutiuo Ne,·y), a tratar pnt'ticular· 
monto d:t administração do St•. Sllvm•io 
Ncry. S. Jlx., poJ•cm, foi Jogo dizendo lJUO 
cu Só poderia fallar poJ• iDfurma(•ões, o que· 
L1 claro, pois S, Ex. tambom não fullar~ 
aqui, sinii.o por iufurmaçõos. O pouco tompo 
Jluo S. Ex. osteve nu Amazonas, lho poderia· 
'ar ensauchas p:tra conhecer do porto todas as 
q ucstõoS,l[UO ld não se rontilum n~ortamente, 
mas por toda pnrto so falia, pelas contrat•iedn
dos que allí ~olli'em os bilbitantes que não se 
aconchegam tl administração actual. 

Tonlto informações detalhadas, podidas 11. 
pessoa eompotonle o, om 1ompo, de;obrigar
me-hcl do compromisso tomado do mo;trar o 
quanto a'adminislt'ação do Sr. Sylvorio Nm•y 
tom sido neJ\ista lllibm•dado o 11 soguranç<t 
individuilluo Amazonas. g, vom a pelo re
cortlttl' flUO S. Ex., no Amazonati, agora, 
tratando·so do um banqucto·nlmoço, da sua 
posição rm Capital Federai cm reJaçiio ao 
~!'. l'J'Csidonto da Republica o a cert11B Jndi
vidmtlidatlcs, por assim dizm•, chefes polí
ticos, S. Ex., Poplto, segundo loío-dosoju.ndo 
bom•sauel' por QUalquor• modo ílo S. Ex, si a 
OXJLClo o racto-.• s. Ex., insisto, docla!'Cu 
ncsto J\!stim quo tiuha datlo no· Senado uma 
!Jo:L licção n.os cahl'as. (R~·.w,) 

O Sn. GoJu•s nt• CAsrno-Quom oram os 
cabl'trs '~ Niio ll «l(l'adal'ol, uom ou tenho Jlt'nzm• 

nisso, Vil' accusru• o govot•natlol' Uo A11m· 
~.onas, a rtuom alills-j1l o doclaJ•ol unm vc~ 
n.qui-Uoro Jltvores. Mus, acima. dos fu, .. 
VUI'C.S, tcul10 o,-; eotupt'UlUÜ:I:)OS du en.t•go, 

'J'eJJho J'ccohltlo muitos iologrnntmaw dn 
Associ.Lcão Commorclill, de negociantes im· 
put·tanlo.<, dos 1111tis illlport:tntos, conU'n os 

O Stt. VasTA Az"vmJO-Nalut'almouto ou 
O otttJ•uS, O;scut't'eO<fo 1111 dia 20 Iili JtlllhO 
sobl'O us millhn.s accusaçüos a.ntol·ioi·os, S. Bx. 
aluda dis.lo quo purlo supilu.t• o sou animo, 
dmnto de ·accusu<,•ücs quo ou Jhzla a. ponto 
rlo, com tt mi\o C[ttllsi na mlnhtl fnco, tor' l'O· 
spon<lido ao quo ou httrla dito. 

I 
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Um dos honrados sccrotnrios, que agora 
osl,tl na Mesa, prosidi:t então á sossiio, S. Ex. 
devo-se rocordat• quo o hom'IL.lo Son~dor 
1oi cav~lhe!ro no momento cm <jUo lho fez 
vor que tL expressão do Cjuo u.~ou niLo ora 
par•lamentat'. 

Eu relatava um facto publicado om um 
Jot•nal do Amuzonns, quandc S. Ex. me in· 
tnrt•ompou, tlizondo : (<Essa accusa~ilo t! uum 
inlllmi!L! " 
Immctli~tamento t't'sponrli·lho. 
S. Ex. tinh!L enl.iío deixado a sua cadeil'll c, 

pat•a maim· commo<iidado i.inlm tomado 
assento na Mesn, achando-me eu n~sl.o logar 
CJUO ora occupo. 

Ropolli o aparte de S. Ex.; ni'io s~i. t:i'io 
mo lomlJro u quo então tlisso ; cm tod0 ctLso, 
escreveu O Paiz, dando conta dessa sessão 
quo acabou tumultuosa, quo ou havia rcpcl
lido com a maior dignidade. Creio quo, cm 
vir tudo rccommondação dtL Mesa, os tachy
graphos cortamm a parto incommoda dessa 
discurso. 

Nohnclo o fado, doscjar•ia que S. Ex. do
clarasso pot• qnalqnet• modo si porventura 
chegou no pauto do declarul' om um festim 
politico no Amazonas, que põdo dominar os 
sons impotos c só com a mão porto da face 
d~r· o ap:trto quo tanto incommodou o So· 
nado. 

O Sn. CoNS1'.1N1'J~o NEn\' - Rospondorol 
oppcrtunamcnto a V. Ex. 

O Sn. CoSTA AZEVEDO- Parece-mo que 
~ uma resposta simples o do cavalheiro 
aillrmat• si realmente disse ttLl cousa. 

0 Sn, Co~STANTlNO NERY - Dodat•o·rnO 
V, Ex. quem foi quo lho mandou dizm• isso. 

0 Stt, COSTA AZEVEDO - Li om UmtL COI'· 
l'ospondoncia enviada pam o J01•nal do CJm· 
11WI'eiO, 

pt•incipalmcnto conceda quo viva uma im· 
pl'cns~ opposicionista. 

Faço vutos pam q uo S. Jlx. succ.,dondo a 
sou irmão na administração do Ama~onas, 
sej~ muito 1nliz, dei .éostartc prova do qutLnto 
ganhou durante o tempo CJUO occupott uma 
CtLlloir:l nesta. Ca~a. p:Lt·ticipando cumo os 
Srs. Senadores dos nogocios publicas do 
paiz, 

Tm·mino, St·. Pl'e:Jidonto, dizoodo: 
O !lstario do Amazonas mcroco um go· 

vamo moralizado, probo, quo saiba dirigil·o 
do accot•do com a lei, di.>lt•ilmindo tL ,jnstiça 
do lfllO são moreced<Jrus os sou; h:tltitantos. 

O Sa;, Pre•ltlentc-Si não ha mais 
quem quoil•a usar da palavra vou designar 
a orJom do dia para a pr•oxlma sessão, 

O Sa•, Constantino Nery-Pcço 
a palavl'll. 

O Sr. Pa•eioildcnte- Tom a. pala.
Vl'n o nobl'o Sonadot•. 

O Sr. Con~tnntino Ner•y -Sr, 
Prosidonto. estando muito adlantad:1 a hora; 
poço a V, Ex. qno mo considero in~cripto 
pat'llo a primolt•.l hor~t do expediente da scosiio 
de amanhil, pois desejo rcspon ler ~to nobre 
Sonadot• que acaba de sentar-se. 

O Su. Pnt,SlDI,NTJ·:- v. Ex. será attcndido. 
( /'aorsa,) 

Ninguem m:1is pedindo a Jlalavra, vou 
lcmntar a· sessão, designando p:wa a ordem 
do rlia dllo sessão seguinte: 

Di cussão unica do parecer n. 204,dc 1g03, 
d:1 Commlssão de Constituição, Poderes c 
Diplomncia, opinando que s~a concedida a. 
licença solicitada pelo Sr. Senador Pedro 
Velho; 0 Su. CONSTAN'I'lNO NER\'- Eu niío SOU 

rospons~vol pelo que d•zom os jot•nacs. 
Pos~o gat•antir a V. Ex. quo não disso t:Li 
cousa. 

Discussão unica do parocor n. 207,do 1003, 
da Commlsi[O do Constituição, Podot•es o 
Diplomacia, opinandJ que seja concedida· a 
licença podida pelo Sr. Sanador Paos de 

O Sn. CosTA AZEVlmo- Neste caso, nada carvalho; 
mais dh•ei. Jls'ou sntisfoito. Roalmonto n~o 
ora do ospot•ar outra cous, do v. Ex. · lliscussiio unica do parocor n.208, do 1903, 

O Sanado niio udmitto estas questões ox;t· da Commlssão do Constiluiçiio, Podoros o 
corlmdas, quo niio dão 1\•ucto al;:um. Diplomacia, opinando quo soja concedida o. 

DoYo torminnt•, Sr. Pt•osldouto, não pot•· liconça porlitl:t polo St•. Sonudot• Josll Bcr
quo mo fnlto mntol'ia pal'íL cxpo:· os g'!'a.ntlc;; nU.l'tlO. 
rluRgustos do povo do Atn:lzomts sob IL JH'Ossiio 2• <liscussão ria proposição d:t Cnmarn dos 
da actual ndrninistraçiio. lloputados n. 70, do 10 1:·:, nutot•iz~tHio o Pro· 

Faço votos p:u•artuo o uuhl'O Scnarlot• quo sidontDda Ropubliet< a pagar n Augusto .Jon
ontrogat•:L a sua cadoiJ•a no ltctunl govm·· quim do Cal'VtLiho, ox-chol'o do socçiio da Ai
nadot•, quoo vao f:LZOl'sou succcssot•, qnantlo, tanrleg:1 do Parti, a quantia do 7:015$802, 
a 23 do ,iulho, subit• ao Jlodor do !lst;ulo do !mportauc!lL qno deixou do rocobot• durante 
Amat.otms, mantonlm n iibot'<llLdo d:1quolltL o tom pu om quo esteve illcgulmonto nposcn· 
puhro gonto o seus dit•oitus, fu<;n jnRti<;:L c t:Ldo, 

t-~~nn1lo v. n 
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. 2' discussão d~ pt•opostçno da C:unara 
dos Deputados n. 12!!, do l!lil3, uutor•izando 
o Govor•oo a conccllor• ~ DD. Hortcncia Ado· 
luído Guíllobol o .Josephip:1 Constancla Gull
lobol, filhas lugitimus do fallocido coronel 
rofor:Jlado do coi'fo do ongonho!ros .Joaquim 
Condldo Guillobo , a pensão do I :2: Hl$ an
rmacs, ropurtldamentc. 

Lovnntn-so a scssiio :\.< 2 1/~ homs <la 
t.~rdo, 

102• SESSÃO ~~~[ 15 DI~ OUTVnno m: I 003 

PJ•osidcncia elo 81•, J(!onso Ponna 

A' moia hora depois do meio-dia aliro-so 
a sessão a quo concorrem o.< Sr•s. SonadoJ•os 
J. Cntundà, Alberto Gollçnl ves, llonríquo 
Coutinho, Costa Azevedo,, Constantino Nory, 
Justo Chot•mon t, Manuel B~Ntlll, Gomos do 
Castro, Bonodicto Lolto, Pires l'orJ·oír:h No· 
guoira Para.nagn:t, Nomcira Accloly, J•lw 
Cordoiro,, l'erJ•oím. Chaves, Gama o Hollo, 
Almeida BnJ•t•eto. Rosa o Silva, HoJ•culano 
Bani!oirn, Olympio Campos, 1\fnl'tinho GaJ'' 
coz, Coelho o Cauipo<, Vh•g!lio Dnma1.io, Ruy 
llnJ•bosa, Cloto Nunes, Slquoirn Lima, Laura 
Sodro, Barata IUboiro, 'lllomaz Dei fino, \'az 
do Me!!o, Bucno Bt·andiio, Fo!!oh••w Pcnna, 
Fr~ncisoo G!yoorlo, A!l'r·odo E!lls, Urlnno do 
Gouvôa, Rodrigues .J:ll'llí:n, .To quim Mtll'll· 
nllo, Mote!lo, A. Azer•mlo, Vicont.o Mrwhado, 
Gustavo Richard, l'olippo Schmidt, l!o:.•cílio 
Luz, .Julio Fr•ota o R:~mü·o Harco!!os (41). 

Deixam do comparecer com causa pat•tici· 
pada os Sr·s. Pinheiro M>chadn, Nilo Peçanhrt, 
Jonnthas Pedrosa, P:1os do Cru•valho, Hclfort 
Vlolrn, Alraro Mou:lo.;, JosO llot·n~r·do, Podro 
Velho, Alvaro Machado, Sígismunuo GoO';al· 
vos, Manuo! Duarte, D. do Mon.lonça Sohl'i
nho. Arthui' IUoP, ~hll'l.!ns TIII'J'cs, Lupas 
Chavo,;, Joaquim do Son~n u !lt·n~ilio da 
I.uz (I 7). · · 

g• lida, post:~ em discussão o som. tlubtLlO 
approvadn a acta da sos~ão an tcrim•. 

11, ' ' 

o'.' sr. 
sognlnto 

' 

O lllclos : 

1'' Sceret.nrlo cli1 .. conta do .. 
gxpi~DIENTI~ 

Um ·do I' Secretario dtt Cllmllt'll dus Do pu 
tnrlos, do 14 do curronto mo?., communicando 
que, tondo !lljUO!!a Gamara adoptado a 
omontlu do Sona•.lo ri proposição da mosmn 

Camor~, autori~antlo a al:ertut•a do credito 
:lo 4 :•182$i00 para a !Juno do s•lstas o ~orõos a 
uporar·Ios da Casa da) !oodn, enviou :\ sancção 
p:•t•sídcncíal a J'i!opecth·a rosoluç'ío.- Intuí· 
rado. 

Quut.ro do mosmo Som•otal'io o data, ro
mottondo as sogu!ntos pt•opos!r;õos da mesma 
Gamara : 

Crc:tndn, so lJ :L donominn.r;ITo Sm1tos Dumont, 
um premiu dr 2.:0:000::; pr•r~ sor conforido 
pelo Governo Fodoml, · mouinnlll concurso, 
no am•onauta que primeiro pt•eonchm• as con· 
diçõos que estabo!oco.- A' Cummissão do 
!'Joançns. 

,\utori~antlo o PJ•osidcnto d~ Ropublíc~ n. 
mandar pag"'' a ,Jorolinn, JUbas do Albu
quorquo Hol!u, Doolinda do L•u·•• Rlbas o 
Mnritl Augusta Ribas Fl!ll'os ti imporlanciu. 
do meio-soldo a que toem dit•llitocomo filhas 
do f:lilooido capmo reformado do exercito 
Qniríno do Llrt• Ribas, rolcvr•ndo p~t·a isso 
a pt•osc:•ipçiLo cm quo incoJ•rm•an:.-A' Com· 
missão do !•'inrmçns. 

Autori>.nndo o Presidente da Ropublica a 
gradur1r no posto do nll'cros, com antiguidade 
do 3 tio uovc:nbru do !SH·I, u ex-sargento, 
hoje caho do esquadt•r• do 10·•, batallli•o d11 
inlillttaritl, Mnnoo! tio Oliveira Soares, visto 
ost.a:• coniprohondido na Jispusiçiio olo ru•t, )o 
d11 loi n. 350, do !l do dozombro do IH05.
A' Commls>ão do Nln.r•inha o Guerra. 

lnst.ituintlu l'Og'Nt.s par1L o osta.boloaimcnto 
1lo gmproz11'" do Armazons Gorae~. dcto:•mi
nando os dil'llitos o as obri~a~.iío:: dessas 
ompro>.ns.- A' Commis;fio do Jlinançns, 

Um do Ministm•io dr• .Jnstit;a o Nogoeios 
rnt.ot•ioros, do 13 do our•rcnto moz, romdt
ten•!o :1 mouS':gom com quo o St•. Pro.~!tlento 
da Ropubl!c:~ ·rosJ,ituo dou• dos autograplios 
d1L roRolu.;ão do Congi'Os~o NaeiomLI, qno 
8ttnccionou, t•üll~tiva 1L conttLgom, ptLrn.. os 
olloiloiJ tlt1 t1post>nt:1doritL, tio tom pu om que 
Slll'ViU UO oxorcito, .O COOSCl'I'IL ,01' do g'll~l· 
not.o do opora•;iíos t1 nppat•cllius da l'nculdado 
do Medicina do Rio do JtlnoirJ .Joaquim AI vos 
Carnoíro.-:- Aréhi~o-so mil dos autogrnphos 
o communittrre-r;o á ,qarnara dos Deputados, 
romottondo•so-llio o 'outt•o, ·• · 

I ; :, I 

' 

O l!lt•, 2" Set•t•etnrlo doclm•n ljiiO 
n[o ha ]llll'COOI'OS, 

O t;O,-. VIcente 1\lnehnrlo -
Sr. Pt'tlsidont•:,·pol:~ Jolt.m•a •los jorntLos do 
hnjo, t!vo·scionclil do t,risto illeitlonto ocoot•· 
l'i•lo nn Ctllllnl'il dos Doprttudos o em qno foi 
ouvolvhlll o mou nome om llffiiL tom postado 
do nplldos o iojurlns. 
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Poço liconç~ para uizm· ao Senado. do quo 
faço parto, quo não tomarei em condldoraçiio 
:ts ol!jurgatori:.:: alli io~antnrlus cont.m mim . 
. novo lflllito rodpnito '' mim mesmo, d.JVo 
muito respeito ao Sonatlo, dovo muit.o t'o
spolto ao mandato u :lfJUO ostou investido, 
pat•a mo immiscuit• om r1unst.Ko do.>s:t o:•Jom. 

Fui injuriado, como lu,iu:•lados toem sitio 
muitos llomons tloot.o p:dz, o ap •nas <li:•oi ao 
Smi'trlo flUO, foii~monto pa:•:t milll, :,u,lo 
ll.fllliilo CjUO foi ntir:.rlo COiltl'iL a pos•o:t do 
ropresout<tu to do Pal'~tn:í fui urld::r.ido s~m 
]lrovas, morrcondo a rop:•ovação do Ldos. 
(Apoiados.) 

Croio, S:•. Pro:,idouto, quo não dosmoroci 
nada rio concolto dos nnna coilogas do Son:Lrlo. 
(Muitos apoiados.) 

O roprosóntanto do Pat•an:l rí llojo aqnoilo 
mosmo rJUO outro11 aqui cm ISDõ, dopois do 
ploitoad11. a oloi~iio nu sou l~st:ttlo, dop.ris do 
luc&as a.pai.'(OOitrlas, nm 1111~ ll.'LI'tifluR do iLl'· 
mm; nas mii.mJ tinlmm vJnUo do campo !ilL 
Iuc ta pa:•:t "" 1'0" po nsabi lid:tdos do G J 1"01'1111, 
unH, o pmt as t:•an<jUillirlados do ost1':tcismo 
politico, out:·os. 

Ao Son~tdo, SI'. i'Posidonto, não t.onho no
cossidado do dizer rJual tum sido a minha 
vida publica; tenho-a dosdc que :thandonoi 
os bancos oscohLJ'os. 

Posso rlizol' quo no dia oro ~uo rloix~tva o 
logn.t• que occupa v:t como ostudanto JHL F:L
culdarlo do Jlirdto do S. P:1ulo, ontroi n~t 
vid~t publiclt na minh11. provincin, occup~tnrlo 
ca.t·go.~ · dit. maioi' ro~ponsn~ilida.do c oleir.o 
JHLI'IL uccup:tr uma carloil•~t na H.\sombl~a LO· 
J.l'Í.'i/iltiVn, 

Sito 2~ iLnnos tio vida puL\ic;t.,· S •, Pt•o1i~ 
donto, cm alguns pol'iod,Js agit~tdissiunt. 

Tenho a. maior .-mtislilçito om podot• tlizot· 
ao Senado quo nunca, absolutamonto nunca, 
so :trtlculamm, ltc•ompanlmdas do um 1'0sqlli· 
cio siqllOI' do pro1';1s, accnsaçüos co:ltl'a mim 
quo so purlossmn co:up:u·at• com aq11clla; quo 
hont.om ouviu 1t Ca:nnm. 

1~11, St•. P:·oslrlcnto, docilt~·o solmmwmonto 
quo 11fto rlisro11th·ci o :ts;urnpto; vonho nponas 
dar uma st>~.lsfllçi~u uo Senado pill'u quo c tio 
llquo.,onvcnclrlo do quo o :·~prosontauto do 
Pn:·amt ú um hqmom digno o c<lp:tz 1lu ou
frontal' torlus ns ,lur.t:1s, p":•qtlo do inct11s 
tom sitio 11 sua vida pu hllr.:t Q, gl'tl•;n~ 11 
Dons, JmmMulndn 11tú hojo. (Apoi~trlot ; 
muito bem. O Ol'tlflor ,; cumpl•imvntmlc>.) 

O ltõ!•·· P••m•l•lenlo- Tom "· pa-
lavr:t o S:•. tJonst:tntlnu Not•y. • 

O S•·· 1\ln••tinbo Gnrcoz
St•. P!•cs!tlontc, pru}o lltJtJJIQLL pn.l'a oiJ:-iorvur tt 
V. Ex. q::n j•t mo hiLI'i:t liJi!.o insc1·oro1' 1111 
hot'IL riu 11xporliuntn pn:•a umn oxplicnçiiu 
llllSSUILi. . 

O Sr. P1•e.,.ideu te - V. ~:x. tom 
rnzãu. Sou agorit ln l'urm:ulo pulo S1'. 2' So· 
crotnpio rio lmvc1• V. Ex. purlhlo :t· p:tlnvra 
pum um:t oxplica•;ao passou!,. tendo, do ao
curdo com os ostylos, prfot•onc1a. 

'J'om a pnlavl'o\ o S1•. M:tl'\ioho Garcoz 
pal'a :um oxplicaçãu posso~tl. 

O St•, l\lnrtlnbo Gnr(,eZ (•)
St•. P1·osidumo, na sessão de nnto .. hontum 
não mo foi passivo! rosponrlm• ao rliscur.>o 
tio nou:·o Sonadol' pelo Districto I'orlol'nl, a 
pt•opo;ito tio sou projecto do itloutifica~ão do 
reclusos :t Casa rlc riutonçuo, pois S. Ex. es· 
~otou.u hora rio oxpcdlo~to. ~a. sossão do 
hontom, a ho:•a do oxpodtcnto 101 tambom 
osgotadu poJo omincnto Senador poJa Bahia, 
o illust:·c p:•csidonio da Commissão do Co
rli~o Civil, que, por uma _dclicndcza do sou; 
scntimontos, dol:c:uloza tuo olcvadu. qua~to 
~ n g1•un,loza d" sua vu.s a monttllid~tdo, 
qniz !la!' cotlheclm rntu ao Senado do oxtru
orilitl:u•io tr:tuu.Jlw qno S. !~r. acab:L do fu.
zc ·, t-mstontiLndu as corrncçõcs que oppoz no 
pl'Djocto do CJdigJ Civil, nl:tlto:•ado poJa Ca
n:at·a dos Dcputndos, mas sustcmando-us 
com um vigor; com um brilho tt1o ext~·i~
ordluariu, IJUC niw hu om nossa Jing11a do
cumento ma's v:diuso do seu prestigio o do 
SUtL gt'ILJiliOZlL, 

llcjo, S:. Prosidonio, devo uma ros,,osta. 
ao hon1•udo Sonado:• pelo Dis!t'icto Fodoru.l. 

Não recolo; S. Ex , nom rocoio o Sona.do, 
que ou vo::lm dis,utir matc~iu. vencida, quo 
vonh11 discntir um p:·ojocto quo tovo 11: SOI'~o 
quo morcela. :·ejoi :do po~ oxt.ruordtnar:a 
malo:•i11. Son incapaz dodta :rrovoronc:a. 

Pil<)J pJr:nissdo tLponas para uma oxplica
~ão poss Jlli • 

A dons pontos dJ dlscupso do Sr•. Sonador 
poJo Dlstrioto Fodcrul dcvu rosposta. Pt'l· 
moiro: ao que S. Ex. consl.m•ou uma chn
laçu da Commissiio de Justlç:t a phrtiSC r/w. 
to>·ica sd>ttim,ntal ; sog11ndo, ao ponto em 
quo S. Ex. ducl:u•ou •1uc o p~tl'Ccut• ria Com
missão 01'11 cópiu., om rcproducção do um ar-
tigo d'tl Nolicia. · 

Rom vôm V. Ex., Sr. Presldonto, o o So
n~tdo <JUC não vou discutil• o projecto, a sua 
matm·ia capital. . 

Rolnt.lvu.mento :1 prlmeh•a parto,,' dovo 
llffil'llllll' 11 V. Ex. e 110 Sonndo,, com a siu
cot•lrlnrlo cem ~uo o o:•ndOi', o t•oproaontanto 
dn N:1ção costnm:t fn.lla:•, quo a pht•:tso t•lw· 
lol'iCII .<dl<tinW>tlat i'OJ OllljlrCg:tdn DO jl/1· 
reco:• como nm tributo de homonugcm ao 
autor rlo pl'ojccto. . 

S:•. P:•ositlonto, nilo qn11drava 1l Comm\s
siio rlo .Jnstl\'" considorn1• o projooto tio ti· ,: 

' ' 
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lustre Senador pelo Districto FcdcPal como 
um acto do irrelicxão ou do Hlitado cl'itorio, 
como disso cm apal'til. 

A Commls~iio do .Jnstica nct•eclitou qno 
S. Ex. o nobre Sonador sonti:< om snn. alma 
a rJvolc.a pelo constran~imonto :t que fui 
(orçado o IJI'. lrinon ~laclndo o outr·os 
n.migos do S. gx,, implic11dos no n.s.~assilmto 
do Manool do Fl'izo ... 

O Sn. RtnA1'A Rmr.mo-Amigos do V.Ex., 
mous, não. 

O SR. ~IARTINUO G,u:cc·:~-... !:tos como 
.Josú do SJ)Uado, Cltico ela llalti:tna c c:LIJO 
Muluquias: E então S. Ex. claboron osso pt'O· 
,iocto pur•a dar dosalo~o aos sous sonticnoutos 
patrioticos. o vir, da t!'ibuniL do Sena~o. 
pt•ofligat' o seu neto que promoveu o rngu
lamento, porque o Governo foi tiio improvi
dente I[Uo não pensou quo esse rogulamonto 
pudoRsc mais tardo atucat• os amigos elo hon· 
rado Senador, isto 6, n .Jose! do Sona1ln, a 
Chico da Bu!tiana o cabo Mal!tquins. 

0 SR. BARATA lllllElltll-Amigos tlo V .Ex. 
ú quo são, po1'q uo V. Ex. cl q ucm tL!ldtt nosso 
melo; meus, niio. Poço a p:<lavra. 

0 Sn. MARTINIIO GARCI'Z- A Commlssíío 
acreditou l[ttO fosso a r•ovoita do ospit•ito do 
nobt•e Senador que o !ovou u foi•mulllt' aquol· 
lo p!'ojocto, pot•qno si n. Commissãu isto não 
act•cditasso, o seu p 1rocor sot•ia simples, olla 
o omiltiria cm poucas palavras; ui ria apo· 
nas: o projecto pr,>tonde- ou 1lctermina a 
suspensão da idontíftcaçfio nntitrJpomctrica, 
não dovondo ser acccito pelo Sonado, porquo 
o Poder Legislativo não tom compotoncill 
Pal'a suspondot• t•cgulnmontos ou netos do 
Poder Executivo. 

Sr. Pro~idonto,cste pat•ocer nos seus termos 
poromptoriob, quanto jurldicos, não podia 
olfondor a suscoptiiJilidado !lo outor do pl'o· 
jocto. · 

A Commissão do Justiça o I,ogislação tom 
mnilo om couta 11 consideração quo devo 
pt•ostat• a todos us membros do~ tu Casa, c J'oi 
p~<ra não dizot• quo o noiJro Senadot' jlOio 
Uistricto FoJurai ignornvu I[UO o Podm• 
Logislativo podia suspondot• netos ou 
regulamentos do Podor Executivo, <JUO 
ol11t julgou estondor·so om um tnotivo uu 
raziio pum justiflcM o acto do Governo, o 
sorviu·so da oxpc•essiio - rholo1·ictt .<entimall
tal-quo não é olfonsiva, poc'<[UO a p1davra 
,•/wtal'ica oxp1•imo a nrto do buml'lllitl' ou <ill 
falar com oloquoucin o ·'""limer~lcll inclic:l 
tnclo quo vom do cot•ação. Pot•tnnto, ompt•c· 
gn.odo n.s llU.Iu.Vl'ns:.-,·ltr:tm·ica ,'ltJntimcntal- u 
quo a Commiss~o tovo om vista loi jnstillcat' 
o pr•ojocto do nobt•c Sonad0t' como uma tuo· 
dida do occasiilo, elo momento pl'uvuc:tdiL 
!lOilll'OVOitll do SOU CRpiJ•ito, UCILni,U dos VO• 

xmnes imposto:; nos seus ami~os, onvolvldos 
no assassinato do Manoei do Ft•izzo, 

81•. PresidL•nto, si bom que niio fosso es
trnnh:\ 1t Commisgfiu do .Justiça o Logishv:ão 
a indoio int,oiioctnai do i ilustre auto!' do pl'O· 
ject.o: si bom qu~ ~onb.1sso qno S. gx., hoje, 
l'azcntlo part.o do Poder Leg-islativo, quer ab. 
sorve<' "l.t.ribuir,•iíos d•1 Porlct• ,Judiciat•lo, to· 
da via a suit Yont:ulo oxclusivn. não impõe quo 
um acto Uu Govorno, ou nm l'cgula.monto 
ilio"nl on inconstit.Jtncional o possa sor clc
ct•clrtclo si não pelo nnico moio elo ropamP 
os.~n. illogalitlado 011 inconstitiic·iann.lidntlo, 
isto c;, proroc~nclo a q uO<tíio dc;cnl;o do Puder 
Judiciario. 

O nobre Senador, !tojo membro do Poder 
Logislati vo, q uor ahso!'Vor a ttribuições do 
Poder .Judiciario; entrotanto, quando m•a 
cltofo do Poder Execnti.vo Municipal quo1·ia 
o quiz absorvot• attribui<;õos do Poder .Jndi· 
ciario. 

Aqui, nnsto l'Ocinto, pnlo act.cml Ministro 
<l:t ,Justiçlt, topam apt•o;ontndos os autos do 
ncc;iio movida contl':L a l'azend:• Municipal, 
püilindo pagamento 1lo prejuizos o damno~ 
causados pela t•escisão do um cont1•aoto ou 
annullação foi ta om virtude do um billtotc 
ou do um uwnwrm1dum, m:mdutlo pelo 
hon!'ado Senador do Dlstricto l'cderal aos 
ox·contractante.~. croio, <JUO do sopvlços do 
calçamento. 

Essa ac(•iio tovo sentença na l• o 2• instan· 
cias c ainda sontonça dos ombargos ..• 

0 SR. DA!UTA RJDEIRO - Não ú exacto. 
Contat•ttm m:tl li V. Ex. oss:. historia. 

0 Srt. MArtTINIIO GARCE~- ... do sot•te qno 
a Municipalidade está a b;'<\COS com esta 
grande indomnizaçiio. 

E, isto ; o a mim possoalmonto parcco falta 
do ct•itorio, ainda llliiiS hojo <tuo c íllustt•o 
Sonador polo Disc.rieto Fedoral nt•voron·so om 
apostolo cxtrilmado das libot•dades publicas o 
aclm, como doclat·ou poranto o Sonndo, quo c\ 
uma vinlcncitL,uma coaoçuo ás libol'dn<los niío 
c mscntir quo um intlivicin·• se faça rctr:Itar 
po1· qnom quizm• o <listt'ibna :;o\cs retratos 
por aquollo~ a quem qnizm•, sci:t forç:Ldo :1 
rott•a tar·.'O na Casa do DotonfJiio ." 

Eutrotanto, como cltelb do Poc!et• Executivo 
Municipal, nilo :tcltav:L ÍJIIO ora uma coacç[o 
á liborda<IJ manc[ILI' 'dostollttLI' c:ts:ts para 
t'orçat• os inquilinos a almnclunttr os Hotts 
lac•ns, oxpontlo pessoas oniill'mas uorolonto. 

O SR. llAI:A1'A ·Rcm:mo- Isto ~ um l'o· 
mtt<.wn j:t li<ln ti cn,i:tH p:t~lntcs s11 volt;tram h:> 
mtuto tampo. 

0 S~t. ~IARTINIIO GAIWI~Z- Sp, Pt'Oil· 
douto, estc•anlloi que um ltomom do talonto, 
ombora soma cuHut'n. nocussiLI'ÜL prti'U. sot• 
um ot'llllor pa~•lamcnl.ttl', pot•qno, lgnol'IL tLS 
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diséiplinas, quo ~iio inuispous~vcis a um 
homem qno o,tn n:. luct:t quutiui:w:t do~ no· 
"Ceies publicoa, porqno s. gx, não conhoco 
diroitu nem eonhoco economia politica, cs
i.ranhoi, digo, qno S. Ex., que 1í um humom 
do talento, um~ rlum talento sem torne, ta· 
tonto quo vog:c !JOio mal' cm fó1·a, mas quo, 
fatal monto ha do oncontr:or pu.J•ceis e tom· 
po.jtados .•• 

O Srt. llAitA'l'.c R11mmo-!Ja cotrsa poior, 
quo é o t:tl:mto som moral, 

o Srt. M.\rt'l'I~JIO GArtCEZ - •• ' OSLJ'ILIIIWi 
f[IIO um homom do t:tlonto Yicsse :L trihun:t 
ilo Son:tdo eonfrontar o pnrocor• dtt Commis· 
sfio üo ,Justiça,, com um ar•tigu publietL!lO pelo 
jOI'tml .1 Noticilr, :Lrtigo que S. Ex. mosmo, 
'lendo o proprio ,inm:tl depois, disso que niio 
om tl:t redacção, mas quo lho tinha sido 
m:tndndo. 

Sr. Pro~idonto, achou o i!lustt•o Senador 
polo Distt•icto l'o.lm·al qno :t Cummissiio do 
.Tustiç::c rcprodur.iu o :u•tigo d:t .Yoticia o 
pJr isso commettou, n:tl;uralmonte, uma 
acção fci:t. 

M:ts, Sr. Prcsidcnto, ou não pudo oncon· 
tmr o numoro tl:t Noticia p:tr:L verificar; 
m:ts, quo diz o :u·ti~o d:t Nvticia? Quo é 
QIIO diz o parocor d:t Commissiio! 

Pergunto :LO Sonaclo: como dizer-se quo 
:t iilontificação anr.ht•opomotriea ~ um con· 
juncto de motlidas para verificar a io.lentida· 
do dos c1•iminosos? Como ~o lm do diwr i< to? 

Appollo p~l'il o ltomom que, nesta Cas'l, 
m1ds conhece a lingwL pot•Lugncza o conhe· 
ce·n. tt~nto quo não tem precudcnto em toda 
a noss:~ historia. Aqui osti,·or•am Bm•n:u•do 
do Vasconccllos, Rio Bt•:tnco o Z 1clmrins, 
mas nenhum dollcs nnnoht•ccou t:mto a lin· 
guu. }lOt·tuguoza. no faltai' o nn. oscripta como 
o h•Jm•adu Sonatlot' pola llaltia. 

Pol'gúnto o. S. llx. como so·tm de dizot• 
isto, a nllo sor assim ? Como so ln do dizm• 
quo o accusado ou cl'iminoso tom intor•osso 
om occultar o crime, om occultat• os sous 
procedentes o qno á polici:L curnJn•o mnpro· 
~ar todos o> meios p.tra :tpm•at• os proccdoutes 
do ct•iminoso? Como so lm du tliZOI'? Como 
di::~sd u tt.l'Ligo du. Noticia, como disso o pn.ro
t·ecol' drt Comrnls.;iio. 

Como so Ira do dizer <JIIC o t•ott•ato rlum 
tlocumonLo ~oct•oto, a não sm• assim 'I Cumo se 
lr:t do tlizm· que ú urn ducumonto sllct·cto I 

Foi o qnollisso o artigo ria Solida, foi o 
quo rlls.m o parocoJ' da Commlss:io. 

Como so 1m do dizer quo dosso documento 
não so pó;io tlt•ar cot·tldão, como se d:t do 
autos e tia pt•isiio 'I I' o i o q uo disso o 11ar•ocm• 
da Commissíi.o, Jbi o quo disso o [U•Ligo da 
JVoticia, 

Como so h11 t!u tlizur quu rl mono~ projutli· 
ci<~l ao criminoso tloi~nt• ro&t•ntaNo do quo 

compat•ecor cm juizo, sot'VÍJ' do ospoctnculo n. 
todos us <JIIO vão ao jury assisr.ir ao sou julga· 
monto! Gomo se lia do dizer i;to 'I l'oi o que 
di;so o parecer da Commissão, foi o que 
dt~8o o artigo do. Noticitt. 

E, assim, Sr. Presidente, ou pergunto a 
homens intolligcntos, pet•gun&o a homons 
illu;trados: rl, pot•venttJ!'n, propriodarlc do 
quem quor qtto soja aquillo quo está :to 
a(canco do sonso commum, dtL razão vulgar? 
N:io. Como so ha do demonstrar que a torr:1 
é redonda, qu~ clla volta om torno de sou 
eixo, <JUC olla gira em torno do sol, som se 
roprodu~irom os argumentos quo até hoje 
toom sido ropt•tJduzidos 'J 

St•. Pl·csidonto, o que disso o artigo dn. 
Nolicia ftJi, nada mais nada monos quo a 
roproducção dus m•gumoalos q uo !ovaram 
o Governo a aocoitar osttL medida - a in
specção, a YCI'ific11çiio dos criminJsos. O Go· 
vm•no do Brar.il, pelos motivos apresentados, 
resolveu accoitar esta medida, <JtlO oxisto 
om toda a partJ do mnwlo. 

A Commis;ão accoltou estes motivos; 
aprcsontou·os parajust.ificar n. sua opinião, 
cuntraria ao projcctJ do nobro Sonadoz• pelo 
Districto Fedor·al; o S. Ex. vem ao Sonado 
UiZOI' QUO O humildo relator do pal'OCOI' pro• 
cisou copiar um artigo da Nolicia. 

Sr. Prosidonto, ha cousas que não podom 
sor ditas do outra fót•rn:~, do outt•o modo, 
salvo altm•:1ção do palavr:ts, como existo 
ontro o parocor o o alludido artigo. Não 
po1iem sor ditas tlo outra fót'mlt, do outt·o 
modo, repito ; o é por isso quo no magnifico 
trabalho do projecto do CoJigo Civil, que 
voiu tia Cnmut'a rios Deputados, trabalho 
quo revela a alta compotoncia. do illustro 
pr•ofossor do dlt•cito que o ctJnfoccionou o a 
compe&uncio. dos momuros daquullo. Camara, 
nrls oncontt•amos at•Gigos que são cópia do 
omt•os cotligos, mas que são roproduzidos 
nos mosmos tm•mos. 

App3llo para os membros da Commissão do 
Constituição, Legislação o .Justiç:t, quo j~ 
lomm o projecto,· 

Entrotanto, Sr. P1•osidonto, isto é as;im, 
pot•quo não pódo deixai' do sor assim. No 
Cotllgo ltalhuo, oxtraordinario monumento 
da sabodol'la ,itll'ldic:t, que o mundo todo 
admira, ha disposiçõos-V .Ex. o sabo-quo 
sito reproduzidas rlo Co:Iigo Civil Ft•ancoz ; o 
Codigo Civil Ft•ancoz ,; en.lcado sobro a. obra. 
do immort.:tl Pothior; o os nossos antigos 
jurisconsulto;, quo tanto ~ubi:tm, quantas 
vozes tivm•am necossit!ado do copiar o tra
duzit• dispo>lciio do lois ostrangeiras, quo nós 
appl:urdimos como gmnrlos rtttestados ria Hil• 
botlorln juridlco do pass:.do 1! 

Por oxomplo : ' :t loiltypothocat•ia do ISO( 
ó 11 tr11durçiio da lei fl';mcoza; mas, Sr, Pro· 
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sülonte, pot• isso, nin~uem ,janw.is ousou tio· 
primlr do merito de·Nabuco cio Ar:wjo! 

Demais, fliiOm olnborott o parecer .ia. <:om· 
m_i~siio do Constituição, Legislaçiio o .Justiça 
nao tinlt11 nocos~irlndo rio abril• o jumal 
,1 Noticia piLl'/1 roproduút'·lho o artigo, JlOr· 
quo os argumentos são do tal ot•rlotu, <!'10 
acodum d razão, quo aeodom a.o senso com· 
mum ; siio os argumentos 'JIIO inll11iram no 
cspil'ito do Gover·no pat'il osl,alJUieoor ontJ'O 
nus esta medida, got•almouto accoita. 

Portanto, ôi a Gommissão crpiou, copiou 
do Governo o copiou do quom devia copiar. 
Quom, Sr. Prosiden to. clttborou o pat•cocr 
da Commissiio-morcú rio Deus-não precisa 
plagiar. 

Quando, um dia, deu-sa á !L Ventura do ~s· 
orovor um trabalho jm•ídíco, qno mereceu 
o favor publico e sobro o qual se toem ~~~
sentado decisões dos trlbunaos superiores 
cm pontos conlruvct•tidos do doutrinn, os
cnlhou uma thoso, sobro a qual nouhnm in· 
rlsconsulto brazilciro, uonlturn juriooonoulto 
portuguoz, lta via cscripto. 
' NOs conhoocmos o bollo livr•inho tln Sr. 
Marquoz do S. Vlconto sobro nullídados de 
pl'OC().!ISOS. 

Sr. Presidente, osor•ovl sobro nnllidarles 
do actos juridicos, principal monto oontr:wtos, 
ma.toria dctlolonte em dit•oi:o civil. 

Não tinhamos nada o ti vo ,, art•ojo do po· 
?ir aos codigos ostl'tlngeiros subsiJios pnra 
mtroduzit• na nossa jul'ispr·urloncla disposi
ções sciontiHcas, como cumracto om mato· 
r•ia civil, e tivo a fortuna do ver cSI!a itlt!o. 
aocclta pelos trlbunaos o vel·a consagrada 
no pt•ojoolo do Codigo Civil, quo ó estudo da 
Commi!são. 

Portanto, Sr. PJ'esidento, l'oluma tno>qtti
nhtu•ia do um homom 1lu talonto, omhura 
destlluido do cri&orlo, como<! o nout•o Son~
dor• polo Districto Federal; fui nntll mesqui
nhar!& de S. Ex. vir .dizer perante o Sonarlo 
<JllO pr•ooisol copiar um tu'tigo d11 Noticitl 
\Ull'a dar· um pu.r'ollor o suumo1tol'o á cunoi· 
dot•ação du Sonutlo, . 

Faça rio mim o nohl'O Senadm• o jui1.o quo 
IIUÍZlw; o juizo 1tn S., 1~x, nflo dl~S:uttot•:t. 
nlngucm, 

O Stt. Ptt~StUJ,N~'B- Poço ao nohro Sotta· 
dor• que ttão uso rio oxpt•cssiJ,g flUO posonm 
ulfonrlot• u r1ualqtitlt' doo ~ous ou !Iogas. 

O _sn. Pru,Sllil,NTg - Attonçiio ! 
O Stt. MAtt~'INitO G,utCI·:z- V. J~x. com. 

proltemlo, Sr•. P ro.;ilhmtc, o 'i uo tl o dcs<tfu. 
go rio olfond Ido. 

A Commlssão lbi rlolictlda · o nobt•o Sona
tlor ~~~~ol'g_ou !llll~ cinda\'" o;ulo houvo nma 
c?nstdcraçao 11 ~na pl!Ssoa. T:tlvez mo onun
cJ.a~~S~ nud, talvez na. uccnsifiu do csct•nvol• 
nap trvo~so t•oprurlnzirlu uom o fiolmcnlo 11 
mwlta _tntonr;no ; mas, com sincer•irl"do o 
chg(?• nao o til. p:LI'I~ molo .. ;tu.r a S. Ex. o 
mutto t!Ionos pam ''!tllltiOOat•. Emproguoi 11 
o~p1·ess:~u lliL rmrsua:;no de <1uo assim mo ,jus
tJIIcnva poranto mim. pm·anto 11 Commissiio 
o po:anr,o o Sonado, tio projcctoinlblizmcnto 
olauurado 11clo o obro Sonndot· 
. ,N<to ,a:_l'cditu quo S. Ex. tlls;o ar·rastado a 
t~'u stnau pela t•ovolla c ·.us11 ia pela situa
çao do sou amigo Dt•. h·incu Machado 
C~mpri~ ao naum Sonadat• pedir-ma que 

OXV,ltcasso o mou p,wsumontu o não vit• ,l:t 
r.rtb~na lttirat•, n~o con1.1'a mim, porque não 
pt'attoava nenhum mal, llia~ cuntt'/L toda-a 
Gommissiio, o lt1il~o do Cazot' chalaça. 

Não é st!rio isto! Nilo fica bom a uffi.Jlona
úot' dar e"pcctt~eulo ao publico, não lho fica 
bom vit• dizer da trilmtm fluo a Commissão 
inteim fez chahça á sua custrL! (P<<rlsa,) 

Peço a V. Ex.. Sr. P1·o~íden ta, qtto me 
pordoc algumas CXJli'();)SÕes que no corro!' 
tio douato mo o,capat•am iovoluntaÍ'iilmcnto, 
porque ninguom renrl~ mais culto. mais 
rcspoito /lo Sonado •. o que o mttis ltum.Jdo 
do seus momuros. (.lfuilo bem; mui/o bum. 
O (WadOI' J Wm)IJ'imtmtado.) 

O Sr. Pt•eti!ldente-Continúll o ox· 
petliontn. Tom IIJlalavt'it o S!'. Constantino 
Nory. · 

O !!!•:. Oom.tunl.luo Nery (:),
Sr. PresJrlontu, nrw fosso o impoJ'lOso dovot• 
quo me assiste do nãu duixnt' que passo cm 
julgado tuJo quanto o lwnrad,, Senador, quo 
honlom se o ocupou dos .. nogooios do Am:L· 
zonas, outotttlo di1.e1• 'o :tmr.m· ao conho· 
cirnon w do Sonadu, con l.t•a:l u governo do Es· 
tatlo c d11s sons ltu!Jlcns politicos, o ou não 
vit'ilt oocupttt' a ar.tençiio tla Casa, não vit·i~t 
lu mar ruínutos tlu. pt•ucloso tempo tio quo 
pt•ooisa ptll'tl lt'ilttLt' do nssumptos quo itt· 
ti!I'ussam tl ltopuulktl. 

O Sn. MAilTt~IIO GA!lCt,?.-S. 1\x. j1l aooci• 
tou o logat' do mlnlôtt•o do Supremo 'i'l'lbumd 
l'edet•ai, snbcn.lo ~uo n protec•;iw do ntn po
dor•oso amigo não podln 101' oxeou(•ilo, por· 
t!llO a S. Ex. l\lltavu otrpacldado para CXOJ'· 
cer o Ctlrgo. 

B' p:u•nnotal'. Jwrt1m, St•, PJ'osldouto, que 
o noht•o Sonn1lor a q num ro.~ponilo não as
somo utllil stl voz a. esta t.riuuo<t quo niiu 
soja p:Lt'a tratar da ·politica amuzoucnso, 
cousa IJUtt om . oada intot·o~sll no Senado 

Entro tanto, nccoitou-o ; e r,,j preciso quo 
so doollu'itsSe não tor S.Ex. computonoi11 para. 
cssu car~:o, pam IJUti dtiixasso u oudtJira ! 

o com a qual esta Casa narla t.om fJUO vm·. 
S, !lx. só uccup11 ost:tlt•IIJUna p:tra t:rattlr 

da VOlitiCil~UJll do ClllliPilO>ll'iO, pm\icad~ O 
Hogulda polod oousamigos ttlli o 110r algun~ 
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cidatlãos dospoitados por vorom seus into
rossos ogoisticos,o pol' isso mnsmo incon fos
sa veis, éontrarhulos pola tulministração. 

1~ o uobro Senadot·, Sr. Prosidonto, pelo 
quo so rejubilam nssos amigus do hoje, sot•vo 
aqui d11 echo ds jlaixões c aos odios daquollo3 
politiqueh•os. 

Corto, não acompnnhat•ia 11 S. g,, nostc 
t(wrono, si, corno dis:m, não mo obi•igaf:so a 
isto o i m porioso devot• .!e não doixar passa
rom sem contralicta as p:tl~vras dê S. Ex., 
do não dc!x11r impuuotttentc no tapoto ·da 
discussão todrts as accusaçõos, todas as cn· 
lnmnias as<ncadas contra mim e contra os 
podm•es puiJI!cos do Amazonas. 

1,:• bem do vm•, Sr. Presidenb, o o Se
nado comprolwnde,quc nqnl uão é log1U' p1•o· 
p1•io para se dosctu•oar a lei quo cJ•oou o 
Banco Amazonense: Não venho p"r isto dis· 
cu til· ost~ q uost~u. mas ~penas procuz•ar• 
robalo!' algumas insinna~iio~ injustas o
cm que poso ao nobre Senador a quem re
spondo-perversa~. uss3caua~ con tt·~ mim o 
contt·a. na p!!ssoa~ que occupam a.ltus ,Cílrgos 
rm administração do Amazonas. 

S. Ex, comoçort tL sua oração do hontem 
roforinrlo·so ri critica cunstaoto o· severa qno 
a imprens11 tom lovant,ado cont1·a a reconto 
croação do B11nco Amttzunooso. 

Tratando dosto assumpto, S. Ex. doclltrou 
-o Sonat!o torlo ouviu- quo ro1poilr1Va o 
mou silencio o, nsslm se exprimindo, S. Ex. 
se rofOI'irt ao facr,o do não tot· cu ate hoje 1110 
rlol'ondido desta il'ibuwt o muit•, monos não 
havm• produzido u defesa, ·nii.o só da loi cm 
'luostão, como dos poderes q uo a approvat•am 
O fL Hn.ncciOOíLl'iLID, 

Então, o nobre Senado!' declarou mais que 
l'OHpoitavtL os to meu silencio pot·quo,natural· 
monto, uma cuu.:m mo aconso1lmv1~ tL lt.ssim 
Jll'ocoder. 

Realmerlto, St•, Presitlontc, l'oi uma causa, 
causa poderosa, qno dl•torminou ·osto mou 
pt•ocerl!monto. · 

E ost:. causa, Sr. !'J•osidnnto, vem ll sor a 
soguintu: purqno nom tL imprensa, nem os 
individuas que so to~m occupado da lei 
quo Cl'oou o Banco Amnzoncnsn, prodnzit'llm 
at~ agora mm ct•!ticaquo possa tiO!' ctinsido
l'<ltla como titll'i:•, como sincm•a, 

OJu·opl'io noiJJ•o Senado!' a quilmrospoudu, 
111111 indo no sou discut•so a os.~ts criticas, 
tluclat·ou qno ellas uftu p:tss:tv:ml do vet•.,a
llnil·n~ nggro~si.'i.1s conlil'a o Oovol'no o con
!t•a us homons pu]it,ir.ns tlo Amazonas. 

Infelizmente, a~slm6. Longo o:;s:~ irnpl'onsa 
do cl'lt!cal' a creaç~u do Armco do AmazontiS, 
llmiton·SIJ n consurnr ncl'omento, a. i\tirar 
rtonst,os e insnll,u.~ conr.r:~, u govol'lmdol', con
tm as pes.<oas nltament,e cullucrultLM M po
litica elo JMrulo, não escapando nom o Jll'O· 
pqu orador. 

M~s isto pouco importa, Sr. Presidente. 
Longo do nns llllOl'l'Occl', ó um motivo do 
jubilo, porque todos nós sabemos quo ·essa 
impt·cn'a que nus atain hoje ó a imprensa 
do todos os tampos, quo esses individuas quo 
hoje no.l insultam tii\o os individuas do 
totloJ os tempos, capazes do appiamlil' hojo 
pam vaiar amanhã. 

St\ assim so explica esto Jlrurido do amor 
pela !to publica; só ttssim so oxpilca osso 
cllrinhu oxll'aordinario desses tutoras os
pontanous por osso pupillo rico; só assim se 
explicam OS.!IIS ag ;rossõos gratuitas, movidas 
por· tiquolle• quo·ostavam do h:i. multo ha· 
büuados a turvar as aguas d!L politica serena 
daquollo Estado, para poderem pese~!' om 
proveito proprio, demovendo dessa fórma a 
gelloJ·osidade do" governos 1'racbs <JUO 'tem 
tido aquolle E,tado. · 

·Sui quo assim mo•pronunciant!o, Sr, Pre· 
sidonto, vao cahh· sobro mim o anathema 
da imprens11; mas istu pouco valo, porque 
tenho o testemunho dQ. varios amigos, mem
bros da mesma imprcnsa,iJUO corroborat•iio o 
que acabo de dizot•. ' 

Put• que,pols, Sr. Presidente, demovoi·-me 
tio meu silencio, para vir tratar do artigos 
de imprensíl., al'ttgos que, como confcsso·u 
o· propt•io Sonadot' a quem respontlo, .outra 
coustt niio representam sinào a calumnia o 
a ;•,moaça i I 

Quo aproveita Lsto !1 discussão !I N11da, 
ahsolutamonto. 

Por isso ó que digo qno ha razões podo
rosas do uão sahir do meu silencio para 
ucudir om resposta aos artigo> publicados 
011 improns11. 

Lamento que u honrudo Soaador, como 
tom docl!Ll'ndu muitas vezes desta lt·ibuna, 
<JUO eouhuce do porto o guvot•nador do Ama· 
zonas, f11ça iujustiç-~ 110 sou caracter, esposo 
o;sús at•tigos insensatos da imprdnsa o tenha. 
ató Jli'IIZet• do os fazer inserir nos seus discut·· 
sos com 11 intonr;ão porniciosa,o ató perversa, 
de t'uzoi-os tlgu!•,,rom nos Annaos do Pat•la· 
mrnto. 

Ropil.o, Sr. l'rosldento, ~uo I amonto vor o 
hom'tlfio Senador esposar esses at•tigos, apo
ZIIl' do, no rlizo!' do S. Ex., só o fazm•,nu 
crunpt•imonto do um dovm• <juo, quoro cret•, · 
t\ multo sincero, 

Como di~so no pt•incipio do meu discu1:So, 
vrinho simplesmonto ti trilmu~ rehatm• ai· 
gumas insiuna~õos injustas o, poço liconç11 
pttrr• dizet•, mesmo porvorsas, nttt·ihuldas 
po1• S. "x. 11 mlnhtt pessoa. 

S. ~x., rul'ol'lndo·so ti croaçiio do Banco 
Amazonon;o, diz: 

<<Ü fllctu ~.Sr·. I'J'Ooitlonto, qun a id~a dll 
cru:H,•ã.u tlo:;to b!tnco stu·giu Ghu logo o han .. · 
!'!Ido mumbro, n quem allucli, chegou !i Ci\• 

·I' 
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pita! do Estado do Amazon~s. Da h i, o na tu. PJl'tanto, rl complnt•tmon to dostiluido do 
ralmonto, tom haviuo quem acredito qu r todo fundamento, para niio dlzot•- umtt 
S. Ex. tom interesso na creaçiio dcsso lnvordade- tudo quanto so mo attribuo. 
banco.> A idrl1t, dovo t•epotlr, da croação do banco, 

S. Ex. por osso trecho do sou discurso pa· j~ tinha surgido muito autos elo cu chegM' 
!'oco affir•mar por si esta pr•oposiç[o; roas ao Amazonas, pot•quanto, lt•os ou quatro mo· 
vou contt•arial-o, tt•azon,Io o tostomunilo da zos autos, jrL ora uma idrla vencida. 
mosma pessoa que S. Ex. bontom allogou Disso maiB o hont•ado Senado!' pelo mou 
da trtbuna. Estado : «Dahi, o natut•almonto, tom h:tvido 

S. Ex., roforindo-so ti inconvcnioncia, ~ quom acrcdit,o quo S. gx, l.cm intct•ossc 
monstruosidade da croação do Banco Amazo· na crcaç;to dosso b"nco» o rofuriu·so 11 ar· 
nonso, trouxo o tcstomuoho do Dr•, Poroit•a tigos publicaàos na impronl:t do Am:tzonas, 
Tcixoit•a para provar o quo dizia; ou, hoje, t•mnottidos a S. Ex., o uos quaos o honl'lllio 
trago tambem o testemunho dosso mo>mo Senador so bas~ou pat•a fazor assas atllrma
senbor, provttlocondo-mo do al'tigo por clle oões tto Sanado ; dovo obsot•var aos nobres 
puulicailo no Jm·ual do CommcJ'ci' do lO do Sooacloros quo ató então não conhecia nom 
outubro cJrronto, para mostrar como S. Ex. sabia quocn ora o Sr. Carlos riu Fi~uoi
labora om completo orro. t•odo c, pot' consoguinto, não pldia combinar 

Vou demonstrar que mrlito 11ntos do segui!• nem ooliaborar oous1 alguma cJm osso so· 
par11 o Amazonas o, porlllnto, muito antas do nhor na crcaçio desse banco, 
I~ chegar, jlt a idrla da croação do roforido Conheci-o muito poucos dias antos do om· 
banco Ol'll uma roalidado, o é o proprio Sr. barcat• par:~ aqui; eiio mo foi 11prc.iuntado 
Pereira Teixeira quo confessa tor si elo quem, pat• ctm amtgo commum, na rua. 
como advogado, minutara a petição do tal Portanto, a; atnrmações roi tas poJo bon
cr:ncessão ao Congresso do t;;sttulo, quo a rado Sanador, hontom, da tt•ibuna, silo toaas 
transformou cm lei actualmente. destit:riclas do fund•1monto, c declaro que 

,iqut cstL o artigo, o vou lor apenas os as repillo, t•obato, como merecem. 
irJchos necossarios : O nobre Senadot•, d!~cutinclo aqui, ciecla· 

«Pelas columnas inoditoJ•iaos desta folha rou, crolo, no sou discurso do junho, mais do 
, . uma vez, quo no AtMzon<~s não havia oloi· 

appurecuu hontom COI'to Argos, a msmuar ção. Si assim é, que noeossiclado r.inh~ eu de 
ser eu urn rios socios do novo btlnco que 11 
magnauimidado dos Lycurgos do Amazonas tazor nma excut•são oloitorai, como declarou 
acaba da conceder ao Sr. Carlos do Figuoi- S. Ex., desdo quo a oloiçiio, quo tivesse do 
rerlo, gel'Onto de Mello & Comp,, firma com- Ül'lOl' • estava feita 1 
marcial da praça <lo Mam\os. E dc1~ois S. Ex. dovo saber quo não foi 

Conhoora,antos do sahir do Mamtos, a itltla, toda 11 tmprond~ quo f!JC r"cabou polo ~o lo 
que ,tt•ansfor•mada om lei, entrou já a ser ~or que drz, smf10 a ~mprons I clospettada. 
executada naquelle Estado e pula quttl a hu, tenho ~q~1. um Jornal, quo não il ~· 
Rocobodoria do Amazonas gontitmcnlrt so littco, um Jotnu.l oom,morot~! c fin~nooi~?· 
Jlrosta a cobrar cm faVO!' elo novo banco o que !ómoc~to tra~a do mtore»o o p~os.p011-
imposto do 100 rtlis por kilo do bormcha dado riu, J,epubltca,, quo, dando not1c1a da 
Hna ou ontrefina o 80 1'6is por sor•nambi ou mi~ h!'- chegada, nsstm so r~foro, om contra
caucho que 0 E:!tadooxporta. · po>tçao do .que amou rosporto disse aquolla 
N~o tonbo, po1•ém, ria concoosão p:n•to al· par~o. ~~~ tmp;onsa. Poço llconça p:1ra lot• 

guma. Fui, il oot•to, um r!itt pt•outu•ttdo em u~., ~es 1!0 : (Lv.~ . , , ..• 
minha rosidoncia por urH dos chot\Js da lit•ma . 1 ;':0 •• Jot naos l olttwos, , que toem ptrn•ruos 
Mollo & Comp., casa de quo il sacio 0 con· m!et mt~,t,ontes do patr~otrsmo, choram sobro 
cossionario do novo estabolocimonto ban· amfeltctdado .do Amazonas, ao passo que 
cal'io, para, como advogado, minuta<" !'ma ~que,llo quo nca~o, do}~t·, trata ~penas do 
potição solicitando o favor. Accodi, Ftz o tMmesse 0 da P10>Pollda.do ,do pai~. 
J'oquorimcnto o nom, siquor, um simples- VJm rL tribuna apon~s pala .~obator ossos 
obrigado-rocobi do origin:1i constituinte. po~tos ~·11 quo V· Lx. ao dic tglu possoai-

Passaram·sOj:l.sols ou soto mozos, o i:;not•o mQnto t mim, 
1

, 
pJrcomploto o dostinoquo tovo o moutra· ucm 0 noutros pontos, om quoS.Lx.so 
h II t•cfOt·iu ao Sr. An01bal Porto o a outt•os 
a 10·• cidacllios, que ali i não podem vivor por• falta 
POI' aqui se vti quo muito antos elo ou ir do garantias Jlossones, garan\iiLH cio ltbordaclo 

para Mandos (o o ~~·. Dr. Poreira Toixoil•a c du :vicht, os J\totos clomonstt•am bom alto 
tomou passagom para osla cr1pltal no mesmo o contral'io. 
vapor om quo on chognoi no mm1 Estncio), Como jrL disso om mon disoin•so do junho. o 
muito· tempo amo~ do cu lil. chognr, j;t a idó~ corrcsponúonto d'O Paiz foi um dos qno 
~~ Cl'ouçiio t!u banco oxistii1, tologrtlp~at•am do {Part\ dizondo quo o 
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--------------------------------consul da ltrdhl !iJ!i)gi•r,phdl'a no Govm•oo sO• 
licitando gaJ•nntla~ pum suo. vida, 

Pois, S1•. P1·o~idonto, oito dias ante> de 
embarcar Joura. osttl c~pltnl, convorsoi com 
aquollo consul e ninguem pudo encontrar 
que maiores elogios llzosso rts condl~õos da 
administração o á prospm•id:ufc do Jlsbrlo. 

s. Jo:x., exaltou todos os serviços daqucllc 
Estado, as garantias rtuo todos gosanm, o 
modo por que <l foi to o pJJicia.mcnto, que, 
no seu dizer, eram para. dosvanoccr com· 
plotamente a. adminisl1'a~ão do Estado. 

Como j:\ disse, o S1•. Annib11l Po1•1o ó um 
homem som imp~rtanch1 no Esta;lo o que se 
dirigiu ao 81•. Presidente da llopublic:l, 
sómcnto par11 armai' au otfoi\:1. 

Esto mesmo scnhot• tologmphou ao hon· 
t·ado Senador pelo Ama.zonas Pl'otustando 
r.ontm o imposto cobrado polo Jlanco Ama· 
zononso ; mas devo dizl'r que ha quatro 
mczcs <[UO osso senhor cstà residiodo no 
ParA, não estando 11 par do que se pt1ssu. no 
Estado do Amazonas, mas tillla como si I1L 
estivesse c intel'Cssado nos negocies da torra; 
o tanto assim il Q uo a roprosonlação da ABiO· 
ciaç~o Commorcial do Amaz mas, clhibida 
por S. Ex., voiu assignada pelo l'oSJlOctivo 
vicc-prcsidonto. 

O discui'SO do S. E~., a não sorom estes 
pünto;, con.1istiu mais na praxe pi•cjudicial, 
o até porvorsa, do faZOl' insor1r nos Amwes 
do Congresso artigos de joJ•naoa 1ompro 
dospeltados, ljUO nãu expt•imom uma opiuião 
sincera e sim a OJlinilio apaixonada o po soai 
de sou rodno'ltor. · 

·A Isto nada mais tJnho que ro~spondet• o 
coneluirci o meu dis;urso ropotlndo o que 
disso om junho ultimo-q uo o Estado do Ama· 
zonas; apozar do toda oss~ gl'ita do;compus
sada quo so levanta nesta capitalovao, do· 
hlixo d~' maior ll'anquillldndo, marchando 
no caminho do oviJonto prosporidnrlo, som, 
siquor, como ttvo oceuslão do vcJ•Ifical' na 
ro1nha reconta viagem, so Bi orcohct• ao 
menos da colouma quo so agita om lo·~no do 
si. plt~ito bom,) -

O !la•. Dna•o.lt~ Rlbeiro-Po<:o a 
palavra. 

O St•, Prcsldcnte-Fultama.ponns 
cinco minutos puru. tot•minat• 11 hora do ox
pudionto. 

Tom a palaVl'n o Sr. Senador Barata lU· 
bcil•o, 

O Sa•. Bt~raln Ribell"o-A hor:J. 
destinada. ao oxpodionto osttl a terminal'; 

nusto caso nau pnilil'Oi fll'Ol'Oga<:ii.o, mas 
peço t1. V. E~. quu mo insm'OI'a ~al'll. 1\llilll' 
lllUanllho oxpodionte. 

~--y~J~ v. 11 

ORDEM DO DIA 

t.rúi~NçA AO Sn. SE~Ahort P!!btto VEtl!ó 

En l,l':t cm discussão unica o parecer u·.2o.1, 
do 1003, da Commissão do ConstHuirão Po· 
dores e Diplomacia, opinando que soja' con• 
cedida a licença solicitada pelo Sr. Senatlor 
Ped1•o Velho. 

Ningucm p3diudo a paial•r;l onCOl'lll-se a 
discussão, · 

Posh a votos tl approvadtl ~~ conclusão do 
(li\fOCOl' o 

· Ltct·:xoA .\O St~. Si~NAJJon PAt~":l DI~ 
CAiti'A!.i!O 

l!:ntJ•a om discus6ilo uoica o p:~J•ocol' u.207, 
do 1903, tia Couunlssão t!c Constitui~ão, Po-. 
dores o Di; lomncia. opinando que soja conco· 
di da a licença pedida pelo Sr. Scnailur Pucs 
do Carvalho. 

Ninguom pedindo a palav1'a, encerra-se a 
discussão. 

Pos~l n votos tl approvada a conclusão do 
paro;,:ot•. 

LICENÇA AO Sn. S"NADOR Jo;~ BER:-IARDO 

Entra em discuslão uni1a o parecer n. 208, 
do 1903, <la Comml;são do Const,turcão, Po
uOl'OS o l!iplom~cia, opia todo que soja conce
dida a liconc;t po.\ida pelo S1•. Sanado!' Josê 
Bernardo. 

Nlnguem pedludo a palavra, oncerra·so a 
discussão. , · 

Posta a votos !J app;•ov.llla a conclusão rlo 
parocor. · 

CREDITO PARA l'AOAli~STO DI~ AUGUSTO 
JO,\CJVl!II DE CAR.Y,\1.110 

1\ntra cm 2" discussão, com o parocOl' lil
''oravel rb Commlssfio Jo l'lnanças, o art.l• 
da proposição da. Camnr;l dos Ot1puladas, 
n. 70, do IU03, :mtorimndo o Presidente da 
Republica a p:tgttl' a Au~tisto Joaquim do 
CILI'Valbo, ox-chcfo 1ic soc(•ão da Aifandogn. 
t.lo PaJ•á, a quantia do 7.91~,~802, impo1·· 
tancla que deixou do J'cceboi· 1luranto o 
tompo um q no ostO\'o lllognlmonto n.po
sunlado. 

Ning'IIL~m pedindo a pala\'1':1. oncflnn·m a 
11 d!S.\liS>llO. 

Scgno-so cm t!i>cussão, qutl ~c cuccl'l'a som 
dcbt~to, o art. :.:~~. 
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Posto a votos é np)lt'ovndo o art. J• om 
osct•utinio soot•oto pol' 28 votos contl'll V. 

Posto a votos ú app;•ov;1do o art. 2•. 

dicn do Hospitnl do S. ~ob;tsthlo Dt•, JoHó 
Lopos diL Silva .funior um anuo do liconça, 
com ot•Junudo, pura !;•atamento do . saudo. 

. E' a proposiç[o adoplilth o passa pai' a 
d1scus;ao. 

3" · Lovunta:so úussiío á l hora o . 40 minutos 
do. ta;•t!o. , . . .. . 

. 
'· 

PEz.;SÃo A D.D. HORTEXCIA"AllET.ATOI~ nUIT.i· ~\ 
LODEI, E JOSEPIIINA CO)ISTAN\'A GU!l,• 
LODEL, 10:1• SESSÃO E~l lG DE OUTUfll\0 Dll l 008 

I,, ", 

Presidmwia <lo Si·, A/l'on.<o huna 
. ' '" Entra om2• discuss:Lo, com o }Jurocor con

tt•ario da Commissão do Fin~ncas, o ut·tigo 
uni c o da proposição da C1t!Jlara dos Do pu· A meia hora dopoL~ do moio·dia ahro·RO a 
tados, n. J29, do 1002; autot•tzando o Govorno sessão, a rruo concorrem os S;·s. Sanadoras 
a conceder " D.D. Hortcncia. A1lolitido .J. Catuntla, Albot•to Gonçalves, 'Honrlqno 
Guillobel o .Tosophina COT;st;tnÇil Guillubul, Cputlnllo, Costa J\?.cvodo, Const11rttino Nory, 
lilllas legitimas ilo Jidlecido cot•onul rnf<Jl'· Bonodicto Leite, Piras Forroit•a, Nognoh•;t 
ma.llO tlo cot'lJO do eu~onhoiro~,.Jo:utuím CtLil· Prtt•am~gmL, Noguoit•a Acr.ioljo; .Toilo Cortlciro, 
11ido. GnilloboJ, ii jlUilSão I :~'00$ ILllllWIU~, l•'ol'l'Cil'il CitnVU.i, Ottnl/L O ~Julio'; Jlel'CUÜlDO 
.t'llptlrtldamonto. ll:lndolra, Slgismundo Gonçalves, Manual 

Duarte, Olympio Cutilpos, ~brtinlio Gurccz, 
Ninguem pmllmlo tt p:tlavra, oncol'l'a-su a Caolho o Campos; Arthur Rios, Ruy Bat·· 

discussão. · · · . . busa, CJoto Nunes, Siquoh•a Lima, Lauro 
Posto a votos ú approradu o artigo om Sodl'<l, Barata Rlboh•o, 'l'lioma?. Dollin,), Vaz 

oscrutinlo secreto por 31 v0tos contt•,t.O, do Mollo, Buonó Brandão, l'oliciano Punna, 
Alft•cdo gms, Urbano do Oouvea, Joaquim 

E' a proposição adoptada o pa.ssa Jlara· 3" do Souza, Rodrigues .laruim, A. Azorodo, 
discussao. . · · · Y.lconte Machado, Gustavo Richat•d, Folippo 

Schmitlt,' Julio Frota. ó R:tmit•o JJat•coilos 
O SJ.", P~·e>JI<lonte- Estando os· (38), · ' · 

golada tL mataria da ordem do diu, darei a Doixam do compat'Ccer,· com c.~usa p~t·tici
paJaVI'a aos Srs. Son;~dorus, .que a quoh-iio, }l11dn, os Srs.: PinbiJil'o, Machildo, Nilo .·PO· 
parn. nssumpto d~ oxpodionto. (/'cÚ<sa.) çanha, .Jonathas Pcürosa, Pacs do-Ca!•valho, 

Nioguom podindo a palavra, vou levantar , .Justo .Cbormont, Mnoool llat·ata, Gomes do 
a sossiío, designando p.n•a ot·dom do dht da Castro, llillfort Vioil•&, Alvaro Mendes, ;.Tosú 
sesslio seguinte: . Bot•no.rdo, Pedl'o .VoJho, Almolila Bart•eto, 

i\lva·,·o .Machtldo, Rosa o Silva, B. de Mon· 
Dlsoussíío unica da resolução do Coogres;o donço. ,Sobrinho, . Vil•gi!io Dnmuzio, Mnrtlos 

Nacional, velada poJo St•. Pt•osidonto dt1 To1•rcs, Lopos · Chavos, F'ranci~co Glycorio, 
Republica o quo J•oot•ganizn o Asylo dos ln· Joaquim Murtinho,,. Motol!o, llrasllio da Luz 
validos do. PatrJa ; · . . o Hm•cilio Luz (2:1), . . . ,. 

3• discussão rla proposição da Camarn dos E' Ilda, posta om ·dlscusaüo ó, son\ debato, 
Deputados o. 54, do 1001, autol'izando o !'odor da •· u - · · 
l~xecutlvo a abril' ao Ministerio !la l"azonda upprova a IIC.~ a sossilO tLotm·wr; .. 
o ct•odlto oxtraordJnat•io do J0-1:512~83 pat•a o St•, 1• Sect•eltll'lo tleclartt r1uo 
occorJ'Ol' ao pagamento das g;•atlficaçõos dn· niio ha oxp:idionto; · · 
vidas aos ompl'Ogados do üjvor;~; alfandegas 
da.!lopublica.lncumbldos dJ sorviço do esta· o s ... ~~· l!lect•etm•lo dcclat•a quo 
tlstlca o rovlsíío do despachos om 1807 o n~o ha pat•occros, . · · 
1898; 

3• discuss[o da proposic[o da.·Camat'.l dos O !!ia•. Dall'al.n Rlboh•o (')
Deputados, o. 12,1, do 100:1, a.utoriz·lndo o Sr. Prosidonto, autos do oecorrot• o incidonto 
Prosldonte da ltopublicn a. :lbt•h• a.o MJnls· dtt violou ta· ora.çUo com quo o nobro Sonadut• 
torio da ,Justiça o.No~ocios fntorJoros o ct•o- po;• Sorglpo, t;•a.nsl'ormanrlo a tribuna do 
dito oxtraordinat•lo uo 100:000$ paro. a.tton· Sanado om polourinho, pl'otondou oxpór·mo 
dor ao pagamento do dcspozas oluitoraos; mn satisfaçilo''rts Iras \lo sou orgulho o do sua 

3• discussão da proposição da Ca.mat'!l dos vai dado, 1\ anim-.:lvors~o dos St•s, Scnadoros, 
Deputados, n. 138, d~ 1003, autorizando o ----
Pt'Oijldvuto dt~ J(opubliot\ ti cunccllOt' Wl lllC; · (•l IM" '".~""• ''"" loll·ovl,!o l'"lo 01·n001,. 
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ou me tinha. dit·l~ido a 11111 do~ illud~t·es DcyoJvo lutado ao nobre Son:idot; )!CJ• 
membros da. Mesa; tLO nobre s~mtdot• pelo Srwgipo o diploma. do lgitoranto' .!JUO .riJo 
Cou.t•ú., quQ .. mo hom•tt com,surt iLttouc,·ã.o, o passou. ·-· .. ·, . , ... · .. , ·,1 

r ·.·-; ·• • .':'•-

s1·. l' Scct•ota.l'lo, p:ll'<L J>étlii• ·" S, Jlx. que · E' s. gx, qnom nao f!auo,.~ ,S .. Ex~ CJUQlll 
me insct•cvcds3 na.lioc•a. do cxpotllonto, umit' ·ignom 'Jtwl il :i l'unéçãri·cJo cot'P9' lcglsla.li.t'o 
vez quo. 0nlm a intc.n\·ão ti. c apt·csou~at·, :\ ilm pulz con4tiltlcionalmpn)~ .. ,.orgtL~,!z. ~do 
considcraçm.o tht Ctt::lít um pl'O,Jecto do lu1, l'U· ·como o nosso.'· · · · " . J •1.' ,1. 

•ulaudo ·a idondillcaçii:o ,.mtthropomott•ic>.· Confundiu S. Ex, o coufun.tliu lastiiuavcl-
o . • · · · · . · •• monte qutistlics' · quci são essencial o substun-

Nll conJuuctm•a ~111 qn~.mo col!o":on o Soo.~· cialmouto dlll'orontos,, ontcridondo ·
1
,100 ao 

dor pol' sm:gtpo, n.w. poci ta, ou, na o devi~ dO L· Poder .Judicinrio portcnco a · susponsiio · r!.ti 
xnr drrpodn• lmmodtatnmcnto ~ palavt•rt;DI?· netos do Poder Exccttlivo. ll 'oi1 'lilSLimo" 
bot·a rc~tando·me o dlrot to do nu o mo .occup.u• ·confissão de s. Ex:' poi·q ii o ,ii' Niiclío · desciul· 
na sossa.o Cio hon~m do assumpto on~ q.no me pard·a· mim; quo·sou igribi·aiitll 'oni::miltcl'i.:~ 
omponh.wa, por osttu• q~trtst csgotur1.1_ .L lt~ra rlr. tllro~ó·~o ·,nfi0 0r,1 ,r,mi,clso. iJú,o'o 'a,Iirn~ 
do oxpnuwnto, ., •. . 

1 
. ~oa!so t:w nltoo uoht·~ Sênaclpr-,-um cr!'u, 

Fica ~tSSilJl il~!ht'l!t:ulo u .::lUII!t•l.U. do quu• j1~1'. ~t·:tvo qíu.1 ~~jtt, 'o~t tttc~ :_t~\UI~P.~os,)/1;~·; 
ai n .I:~ quantlo na o Ln·essu u~eutorttlo, ll.f]tJ"lJc nao pódo clotxar . tln es~romccoc., .ao ou\'"' 
i 11 "idei1 Lu ,.:,· rJ tttrtn StiUll ,'si uil'u. to lll,i u w. Ltit· i <lo 'do :dr o ii; L tt•i b!Í n:1 · tio S.cmlclo', . imt ,iu r i: • 
do.· .momo'nl.u quu tLI.t':Lro.,~a.mos I (cu sou t•on"'iUu qnn so tncnlm~·,t :ldmil'li•!:lo t!ü p:dz 
wpdico .o U.!!I'CUiLu ;na. iu!lt~~~pia dq:titgon~o.~ intni.i·o,. pol' to~· ,ttau f! .1:o!úl.áciti ~~~~.:cscr~\'kt·· 
iJ\lj'SÍCO~. ~OIH'O ~ .. ~. O~g_;~llll.a~'IJilj h~IOWili~~)~ lllOllúgl':t!Jhia! CJI!O nlOl'OCOU dopOlS O SflJI, ~~~~· 
aiudll. q uanJu nao , t1 t'Csso uccort'ldu, dtgo, pl:tn~o uuanuuo;. mono~!'aplna , so,IJro . a~
atJUOllo inci.donte, 911 me poru1ittit•ia a libot': snmpt~ itW. ont[o virgqm. do,·.:c~plót•aÇü~• 
c!adu do f:\ttr;at· huJo tL .. attcnç<lll: tio Son;Ldu, hl'azilmras o attl portuguozas; .monograph~ 
u~Cflp:t~do~mo ainJtt dtL idontiff~ação antl!t•o· ~clobrizadn, altlm' do. outt·~s.Jaiõo~; ,poJo 
pomotrtca.. . !ac~o. d~ tor consUtultlo a baso do,.,at•çstp•J 

Tronxo e~t" assumpto tl trtbuna, St•. PL'O· .ln<!tcun·tos; transform~dos cm_praxo .. da. JU: 
sitlonto; pot·qno ponsJ o estOJJ eonvoncido de risprudcnci:hlu jw.i7.;''milniigt•ap!lia'afàiri:iJit, 
que a tnols alta funcçlio dus l'OPt'osontantos Jlnalmcnto, por ·tot• ontrado c0mo. doiül'ina 
elo uma Naç<lo, .como sotts clolegados, não t! a s<mcciun~d:t polo'l!_diJ~to~ ·.n_o pró.i~.oto, ,do .C o· 
Jo apurar C]lf~<ttuncnlas do caracter pcissoal, tlt~o t'lvtl;' a N~çao d1gq, nao).ló:loAC!xar.tl~ 
pJrtlm a de mtoross~t•om-so·n;,s·~no se rela· ostt•omoccr ao·out•lr um JUrtsconsutto;1.quJ 
clonam com o.oxct'clcio -clus.·Ithm•darles inrli" do tal modo so rocommoqda :1 sua con<i· 
\'idu1es em o~nilibrio com os direitos colloc" doràção' por tanl:os tttubs, pt•bc!am:Lr tlü,ti.Jt.~ 
\i vos d:L soctodatlo. c! esta t"tbnna CJUO não ó·:to P'otlot' L',l{;isl:lti v o 

Nas pt•imolt•as CJI!ooo, o ponso IJUO colloco que compete suspender a:oxccuçüo.do ·,·eguta: 
bom, as quo <O reftn•em '' 'tucstão ti:~ :wtuali· rnmttos ·o r! o actos· tio Podrii• r~xccut[vo, U\ ts 
chulo- a itlontiflc:tçi\o autht•opumott•ica, por· CJ .o ti osphm·a ·do. Porlot; Jútlieiario"í:abo: a 
CJ!lo d!z J'O.iJ!O!todirocttLmonto ti lihord:tdo dos ac~:Lo neste p:Lrticulal:. ., · :,: ·.. :.:. · 
ctcluclao.> br:Lztlutros, · . . ·ll<L elo ·pormilttr-mc, ·o Souat!o que oon· 

O .noht•o Senador por Sot•gipc, quo, pot• tluno na minha ortiçi\o', apor.at' da au·;dnci:L 
lCIOU inl'ort.unio, rolatou o p:n•ecm• arcspoi\o do uohro Senador pot' Sot·~ipo, pot' duas 
tio ]H'o,iecto tio lo i tJHO aprcsontui á cunsido· razõns: ' . . · 
l'tu;ii.oduSon:L•Jo, dc•scurou do sou assumpto, PrlmoiJ•a, pnr~un V. gx,, St•. Pt'csitlont.e, 
quum sabe si ombot·oc:itlo ]!OI:L soducç•iw do oxocutantlo oHo~irnouto,uãu tolet'iU'ia tJllll 
attoudot• aos reclamos do Got'Ct'ilo; o l'ui sem 011 contluuasdo com a ·paltn'l'tL atti quo au 
du\·ida pol' o~~!t razão 'lllO S. Ex. tluixuu c.i· nobre Sona·lor put•'Sur·gip:ftJccot·t·osso a. nccol· 
CCIJI:LI' UllllL tloclaraçti.o mo lastil1llt\'CI, !]110 sitiado do VÜ'OS2U!ll'·lUUi 'o Son:Llu,VOl'itlca 
pot' minlta ptu·to lho lí1ço tL ju.<tlça du ct'Ol' qtlU u;io sou cu rtuom dosm•La ilo campO da 
crua ufio cort•ospondo ao seu gt•do do lnsLt·n· Jnl.a: apanho! tt'ittV<L quo.S: Ex. lllO)Ltit·uu, 
cç~o ,iurillictt, o a1tnl.o~tim i om sc;fl~~dà leigay,, }>pl'quc, o 

O Souad" h:qlo so l'Ccot'<iar quo S.Jlx. ostouiJ.~ongo:ulocomtsto,mn ou\ro dlstinçtu 
dosculpon-s 1, UIL dolesa do~ termos do sou Cc!lt"g'a rio ho,nt•:ulô ·~cnadur; 0sLtl. mo :.on·. 
pilreoct·, nllo~ando quo qu11. poupar-mo ao vtntlo: Peço a S. Ex. ·quo l.ra.luza.:t .osso sou 
disin.ltot· tlc pót• om ol'i~Jouci~ JL mlnlm igno·' companltuh•u tio rcpt·ostHltat;iiq,as;impi·os~üu.~ 
t·aocu!domonstl'uda no lacto do tor pt•otou· tJUO porvontum I !to pt'Otltt'l.ll' o mott' cilocurso. 
rlido CJUO o po.let' Jogislatlvo suspontlesso IL · 0 Stt.Cow,uo t; CAJwos .:_Não m~ oncat·~ 
pt'tLXO tln.· idontlflcaoão nntht·opomotl'ic:L I'O"o·clisto, 0 jot•nal da cas11 0 dlt·~ •.. : qmLndo JL tal podm• niio c•Jmpoto snspondor o 
a oxocn~ito elo rognl~montos on neto< elo no. O Stt. llAtt.\TA Rrnr.mo..:..; A itllpl'on~a, 

SL', i'J'c,;lc!outo, tl <L pttl<Wl'a tundt(j o di~· vornu, 

, . I 
I·'! 
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cU!'S·J ~ o. l''Lio.\'l'n v )V a, a pnlnVl':\ éolll fJcll• 
timcuto, ~ palil.VJ'á ~Oln àlmn. 

l<ol por l:>to qllo po~i no flobre Scnodot• pam 
Nero interpreto do meu discurm juJ1to do 
sou CJ!Ioga. ConfoJrm;.n<IO·mC, por~m, com a 
J•ccu~a de S. Ex., dcscnnço cm que a tacliy· 
g~-:tphia l·oproJuzir~ fielmente o quo cu 
dJSSCl', 

O Senarlo ha du pormittir que, apozar 
dos titulas de incapaci~ado que me JUrnm 
conferidos do alto desta t.ribuna, pot· !fio 
illustre univcrsit.:trio que aqui surgiu do 
improviso, ci .nobre Senador por Sergipe, o 
Sanado lia de permittir que, apczar da miulia 
lgnorancia rm questões de direito o <.O eco· 
nomi:L politica, as duas ot•namentaçõn~ scicn· 
tillcas quo pam S. Ex. dovom ccnstituil· 
a moldura om que se cnc~ixcm os vcrda· 
doiras i'opro~ntant.os da N~iio, ou di~a que 
~. Ex. confundiu lastimavelmente t•ogula· 
mantos o actos, confusão fJUO sori:t lu.stimavol 
mesmo cm um ostudanto regular do h uma· 
nidadcs. 

Sr; Prosidcnto, que no Congrcs;o não com· 
peta suspender actos do Poder Executivo ~ 
l'óra de duv:da, o a razão tl muito simpic.j, 
a z·azão tl porque o acto tl a ac~ão praticada, 
c uma vez praticada, não podem set• mais 
suspensa. Rogulamonto, porém, d outra 
cousa. Portanto, distingo. Ao Congt•csso nüo 
compete suspender acto~ do Podm• Executivo, 
não porque não soja ~o sua cumpctoncia, 
mas pot•quo lho tl n.ateriairnonto impossivol 
Jilzel·o, 

E não tl só ao Congt•osso que não compete 
suspender acto do outro poloz· qualquer; não 
lta pcder socialmente 01·ganizado a que 
Conslitulciio alguma do mundo conferisse a 
auto~idad3 do suspondot• actos quo tonham 
sido pralicadoJ Pilr qualquer autoz•Jdade; 
simple!Dtenlo pot·quo scrb um disparato tal 
prctonçno. O quo se p<\<lo exigi!• tl a suspon· 
~~o do regulamentos que estão cm cxc· 
cução; mas actos que furam pr.1tirados, não, 

Essencial ora, portanto, que o JJobt·o Se
nador pot• Sm•gipo oatabolcccsso a dlstincr;ão, 
uma vez que quorla crcar rrgimon novo 
o ditroronto daquoJJe que foi Jnstiiuido pelo 
noaio codigo do :!,1 do l'ovorciro. 

Qtlanto a rogulamonto,o•caso ú dilforcnto; 
ó lüt•a do duvida çuo tl ao Podot• Logis· 
latlvo que compete suspJiuler•os que tiverem 
8ido expc~idol Jllllo Poder Exccuth·o, o niio 
só os!ea. nms ate as pJ•oprlus luis que decrct11. 
E não se pódo conceber <1110 a Constitul\·lio, 
<Jue cont'orlu ao Poder Logi;lit!ivo o dil·oito 
do fazer leis, dil'Cito no qual o,;td implicita· 
monto lnclul:lo o do suspondm• ns quo lho 
parcoorom não convir ao estado do civil i· 
~a~ão d11 soclodado pam a qm•l Jogiila, falte 
r:'omputt·ncl~ ou 11 ut.OI'i<Jaúo para ~~~~JlCJIJei· 
ll§ l'f'i;!uk\mcnto; ox~o.'.ldos )lO/o h'qol' Bw 

cutivo Jlitl'll ~ c~cou9ao de!Sa! mcstnliB ld~ 
quo só !lullo~ llV<'m, !Ó nollas so lnsJ•lram. 

Sr. Prosidonto, o IJonradó SrnndoJ• pm• 
Sor~ipo cstav<l h,ntem suggcstionado ]Jol~ 
]loi~ão do orgulho o da vaidt~dc,quo >ão pelo· 
res ror.solhoh·os do que ns quo nascem do CO· 
raçiío; estas na maJoria dos casos obedecem 
a suntimontosaltruistasqno impc!lcm o indi· 
vi duo r~rn a humanidade; nnquollas, :L paixão 
do ot•guiho o d:l vald:ulo, prodomin~ o ego· 
ismo altamc·nto perversor do senso mor~l que 
o suhjuga, cscral•isa, allucina. ll foi essa a si· 
tuaçãu cm que se encontrou o noht•o Senador 
por Sm•gipo,que, obodoconuo nos impuloos do 
ta~s paixões, chrgou no punto de não vm• 
c:nro, o que se dovo lli'PBllmir que seja id~n 
asocntada cm sou o•Jlirito, o Ycm a sor quo 
ou não dovin pcdh• ao Poder Judiciario n 
su,pcnsão do lei~ o mono' <lo J•ogulamento~, 
por isso que a tal podm• sô compete resolver 
cm especto, decidir cm C:ldll caso particular, 
continuanrlo a funccionar a lei c.mo a ma· 
china quo z•ceohcsse impulso piiJ'n movi· 
monto continuo, pi·odu:·iodo os mosu:os otroi· 
tos cm toda a Flla ospbcr•a do a~ção, iipczar 
da decisão que lhe fosso contraria om deter· 
minada hypothosc. 

Nada tom quo ver o Podcz• .Judiciat·iÓ com 
a ausponsiio das iei.5, o tendo >ido essa a 
miuha pretonçiio, dovia ou batot• os JlOJ'ias tio 
Poder Lrgisiutivo, o unico que tom nur.ori· 
dado o comp~toncia para Bllspcnder, revogar 
ou derrogar lois, po:·quo d o unieo que ttm 
compotoncia para dccretal·as, o suspender, 
revogar ou der•rogat• lois, 6 •. o~rotul-as. 

O que pedi ou, St•. Pre.jidonto, d:zondo 
no projecto q uo tiro a honra do aprosonlr.r á 
cousideração do Senado ..• 

0 Sn. MARTII':IIO GAnCEZ- V. gx, dll. 
licença rat•a. um ajlaJ•tr, pois, !CI'1Í o unico 
que lha darei ·r 

0 Sn. BAR,I'l'A lt!llP.lllO- V. 1\x. mo POI'· 
dôo: fa~:t·mc o f;lvor do agora cm doanto niio 
pe~ir-mo licença para d:tJ• n~:Lrtrs, PóJo dar 
os que quizor que serão por mim recebidos 
cun1 especial agrado. 

O Su. M.1n'J'JN uo GAncEz-Faça s:Liiit• ama
nhã na lntogr~ o sou discur~o, lcdopondontc 
úo revisiio, como ho.io sahlu o meu, pol'ttnc 
só nssim poderei responder ~ V, Ex., pois, 
con:o o honrado Senador o o Sonado sabem, 
ou ui: o ouço bum. A1sim t!nr·lho·ilci a rcs· 
pust~ o não o interrompo1·ci m!Lis. 

Hon:cni o:ra]lnram som l'O-<ltosta a!guns 
a parles de V. llx. JlOI' niio os !Jor ouvido. 

O Sn. DAli.\ TA ltummo- Puis on f:Lilol 
muito alw, •x:t<~!t>.lll•mt~ ram que V. J·;~. 
<'S c~cutr~sso, 

'· 
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SI'. PJ•esidonte, o proj'!cto quo apresentai 
f .. i o rwguin to : 

•<l'ica desde j~ m.~pon'~ a praHca da iJon
tlflcaç1io fios indiviJuos reclusos :t Cas1 do 
Dolonç:io aio quo, tomando o Congresso co· 
'nhocimonto da mataria, sobro ollalogislo.• 

Pergunto no Sorw<lo. appcllo para a con· 
scioncia dos Srs. Son •,dores. . 

A qual p0d01• do meu p:tiz dovia solicitai' 
que su>pond<•sso um~ p1•axo, incluliln om 1'0· 
gulamõnto Pfiiclal, que ou cvnsi:lo:•:tv:L in· 
constituciona · o olfcnsim dos di1•eitos d"s 
oid:tdãos; a qual poJor sin'<o no Lc.gislatiro 1 

Trat:t·so do 11111 rogulamon!J, é coJ•to; não 
o uma lo! ; o hom·ado Senador po1• Sorgipo 
oquivocou-so, quom subo si propv!itahuenle. 
Trata-so ~o um regulamento; s\ O um rogu· 
Jan:onto, dooi'Otado polo l'odel' Exccuti\"O c 
cu não coot~va com a tolcrancia dedso poder, 
para reeonheco1• o or1•o quo havia praticado 
ao expJJ l·o, n quem devia solicitai' a sns· 
pensão elo tal rogulnment >, sinão no Podot· 
Legislativo. 

A !legou S. Ex. que o Cong1'osso não pódo 
suspcnd9r partes do loid. IIm JU'imoiro /ng.•J' 
não so trnt 1 do lei, osl:l aqui no Dial'io 
O!ficial: (lo' n.!o): 

c Regulamento !ln ~ocrcta1•in da Policia do 
Dist1•icto Fodcml app1•ovado pelo dncroto 
n. 4.41i~, do 5 de fcvOJ•o!ro do wo:: •• 

Não <!lei; o um r~~ulameuto. 
Em segundo lo;;ar, onda Iili qno o uohro 

Senador por So1•gipo aprondon, CJin que 
livro uprenJeu S. Ex. que o Congi'S,1o Na· 
clonai de qualque1· pafz regido por consti· 
tu!ção libol'al não pOdo aftortll' qullquo.• lei 
om uma d~s suas partes 1 Eu qu<SUI'a quo 
S. rx. m·o incnlcas~o purll col/ocal-o na 
·minha es\'lute do direil.o publico c ,mo rcposi· 
torio do Bornard!ces. 

Pois não il do nosso direito dc1•ogar le's; 
~~ doi'Dgal' leis niio O alteral-nd 0111 algum~ 
do SIIILS partes'l Dosconhecel':l S. Ex. e>s'·S 
I'Udimental•es pr!nciplos do ncs;o llit•o!to jn 
tão tamil1nres aos llomnnos: « Lox nut. 
nbrog.,lur nut dm•ogatur; llcrogatur quum 
pnrs dct1·uhilur, nb,·ogutUI' rJuUm pro1·sm 
to!lilul'.> 

Não s~f. S1•. P1•o;Uonto, p,rquo caminho 
hei dJ soguh• do ngom em dcanto para con· 
li> I' mUI' O- pouco ljUO sei neSSa III ,\orla com 
o que hvlltom p1•eguu dcst1L t1-ibuna o hon· 
mdo SonaJo1• po1• Sut·~ipo ; mas parece-me, 
o C~n con;iuüo convencido, poL'(jUO, si não 
sou, U<t quustão, um ospcrilo iitusli'U<lo, de· 
cl:ti'O, o o faço sam a 1\LicliL modos tia, que il 
muitas vezes o ouropel do orgulho o da vai· 
dado, que tonl10 dolla :L n"ct•os~rla lo!twn o 
ostuilo pai':L niío <lopJndoi' do !!~õos tomadas 
do ouvido, ILb;o!ntltmonto o!omontm•os, 

O 'meu direito do nproaontul' 11111 projecto 
do lei ao CorjlJ LogfshLtiv.,, suspendendo, 

om pai•!o, n oxecnçiio do nm11 l~i, quanto 
inais <lo um rogulumonto, il ineoncusso o 6 
Cl•nsLif,uciona.l. . 

Não collunn. p .. rt·•n to, cm apJio de S .. Ex, 
as l'azõos q uo :Lpi'<J;entw pam justino:u· ~ 
lovozu do sou puc.c3!'. s. Ex •. dov!a t~1· 
o ;C I' i pto o IJIIC disso d:t tl'ii<unn do fie nado, 
porque, ~~·. Pr<l;idonto, 11.,s p1•itnoit•as dis· 
cussõos do.;ta Casa coosidoram-so os pro• 
j"ctos sob o Jljnto de vista constitucional; c, 
si ou pedisse no projecto do loi que <IPI'O• 
s3:1!ei o quo constitucionalmente uão fosso 
licito :ulmittlt•, segundo affirma o nobre 
Senador por Sergipo, o Senado devori& lo!' 
l'oprov do osso p1•ojocto logo om 1• dis· 
cus;iio, o sua Jnconst!tuelonalidado deverill 
ler s'do a primeira razão do p&l'ocor d11 
nobre Comml;são de Lo0islação o Ju1tf~11 
para solicitar sua rejeição, 

Não: não colhem as I'IL!Ões do nobre Se
nador. S1•. Presidente. O mon J•rojooto é 
pm•foitamonto constituci,nal. Bati :1 porta 
dJ unieo podo1' competente para derogar 
lois; bati :l porta do unico poder compotonto 
para Hnspondo1• a exocuçiío de regulamentos 
expedidos pelo Podm• Executivo. 

Jl:t um:L dilferenç:~ radiCD.i o profund11 
entro •·egula1llenln o acto; ditroronr.a quo 
niio sei como niio acudiu :to ospirito do 
noui'O ~enado1• por ~eJ•gipo, Si o Sonadu, 
S1•. p,•esldonto, tivesse :tt.ond!do :li mlnii:L~ 
solicil.aç<i s pormanocot•i:un os :Lclos quo 11~·, 
onciio tivessem sido foi tos; dafli om dc:tnto, 
orom, co!s:Lri:L a pr<ttiCD. da idontiftcação 

antlu•.,pJmot ica. Es·.o exemplo c.'riiCtOJ·iz:t 
po<·fcitamento a doutriniL que venho suston
laudo o estaboleco a difl"orença I~Ldical entro 
•·equlamenlo o acto. 

'o Congros .o não pojerla susponlol' os u.clos 
quo já t:vossom sido prat·eailos, mas po
ilcri:l suspender o rJgnl:unonto que os auto
rizdm pai'" quo ollos uão se roproduzissom. 

Ora, sub;tiLuil', S1•. 1'1·rsidont.o, cm 11111 
p:u·oc 1', uma mz:to do Oi'dem constitucional, 
p .. r conshloraçüos, que cu mo pormitth•oi o 
di1·oilo do ch:unat• ~hautasias litte: a1·ias, ost•t 
DJ cydo 1fos rl•l·oitos do llbõr<l:vle da; Com· 
llll,süo' dv ~mm~o. mas não attendo ao po
dido que llios f.,z 1 ij\Jt assembll!u, quundo 
so!!c!la de!la; o ostu•lo sobro a quoslii.o quo 
con::a :tv seu ox:uuo o mcdi~tção. ll foi PJI'· 
que S. 1\x. viu-se sorp1·o1Jondido pchts con
•idem~ii. s com que rd\ilei o sou parocor 
quo luz-mo umas tant:Ls injus!lç:1s das quaes 
quoi o agm•a ú~fondnl'·mo. 

S. Ex., po1• cxempl••, a<loantou que ou 
diS>;ól'a ter S. Ex. pln~fado o paJ•Jcer quo 
fól'lllulou de um aJ•t!go do jornal A Nolici11, 
q uo não era <ia r-<lacçiio ''os,,o jomal, mns 
'IUO lho fOra enviado por osor!plor oxt1•nnho 
IL olln. 

Do\"o l'cctlfi•)nl' osto ponto. IIm primeiro 
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kgnr, SJ•, Prcsl<lrnto, ou nfto disso cousa a!- Nfto '!llcroostnJ' ,f<tli,r;~mlo o Sanado cm 
~ilmll'.; onti'O'dlzor" o provar, Jm uma ox- J'OJli'uJliiZÍt' a mesma irléa por Jilrmus di· 
tJ':Iordiriilrln'' · dln'orcnç:r. · Eu não 'disso ·~uc vm•sas ; mas, qmu11lo so ira ta do' Jiprociat' a 
S. Ex. niagi:lrn sr 11 pm·ecor · do nt•ligodn lgualdndn <lo escriptos do a111.oros dilrcrontcs, 
.VoHci,r':1• qnclxoFmo do 'qun ·a· nobt·c· Com· c· isto tom acontocido muita~ yozcs, nãu 
·1 11 i~diío 1 do' J.og;:~l:tr;ãn c ;lu~tic:i ·não tivi1sso H o dI~ q no um autor trauscl'ovcu 11111 os-· 
~o Jli'.?Óccup~d.o d:i 9uqsl.ã~ clíliM·itucio?al o <'l'ip:tu do. outro sú porq11o IIi o êopiou:ts ]Jit· 
:JIIl'i<hen rolal!vn" n.u 'JI!'O,JCcto'·q~o t!."~ a Jilvl'a.~; as Jlillavms )lO<leJ•ão niio'·sol' ns 
lwnrlt,.do Jtpresontm•,.J! "COIIS',rlcraçao do1 So· IOG*mas o nem jliJJ' J;so, o csqdpto" d~iiat•tL 
mlrlo o lastimei"'qilri '.'om' vez tlcsl.o ostmlo, u~ sm• '.J~d:Ll, spu·,:cdi óB,. Ü),Cs,Jjjos' ys r.~"\~: 
pi•ovottoso'Jt ·corpoi•n(·iio ·do 'qu~ s. Ex. frt~ cJnJOs, . aprosonttulós .ntt ·:mos ma 'ordom,. s1 
p 'rte, ru 11nação •intolr'~ o ate,' quom s~uo; as id~llssc'8uccodorcm óuorlccoô~o 'rw n\'ósmo 
ao e';clitrccimént6 do meu ospit•Bo, se acol'· rogimon. ' ..... · · · · ' ' · ' · 
l'íiJltlisso ao •escriptor dri · jnrrial 'A N'!licia, A q 11cstão ost:l no modo do' . mclocinar, 
Sr~11indo':JJarf 1J,.,''/m.~u~:a:S ·rj~g:üln.s.' _,, . . !lo dl~poJ' o mcioclnio. ' 1 

. • '" • ~-:· • . 

'''.F. p:i.ra J,Jrq1~r~j'w J'Oillmont:o n: i Jlustm , . Si n~sso· )~on.~~ ~o vista ·~c· 'éol)fnndonl o' 
C!l!nnussau·1Jo' 1Lc" s:nrao1o .lustJça· sognlrn 11 •nrt.Jgo da Aet•cw. o o jmt•ocm• 1la com·· 
o< tcilrJi: q úd nJ>:ir[,nritÔ;'flol la os se c~c'i'!P ~o~·,: 1 ni~~;/iéu;" )l:lrcce~mo "q p~: J)ãh it1 f:~<;o JjJj,nr•ia, 
:\]J\•,~sonta1l(.IO ~o 1Sona.do· ·~ nn~~.J·o .'ln ~\'?tu-:u1 :i~ o. ~~ln·~ Sqpa~lql'.• n,ll,i,~·rrHt~dQ ~'.'P.' o :P~!·cct!''· 
"•JIIo alludt, 11 cnt!a:•·perlolin d" ·Notícia .r.m• ·lot va~a<io no molde .q!lo Ut) .. o/rr.roco!I .o 
conl'ró~to· com·ocort·o~j•ondonlo iJo• p<n•ccor •ar•tlgo. · ·. , · ' , ·. · ·.• . · · · · · ~. · 1 

11 :L"conclnsão,-quo 011 'nüu'th•oi; mns quo'· o·· Como o·· artigo· d'.1. 1 Nnlicirr .úc.lpt·ezoJi":t 
S<inrtdo ·dore'·ter ·tira,Jo; n 'conclnsiLo <!ove• 'qurstiio constltucion:~IJ•olati1'a :l identifica-· 
I,Jn'·'Hido' quo o )lltrocor cst:\ :tbsolur.amcntó <:iio anthJ'OJlOmotrica, o pnrocot• dospr:1zou Íl 
cscripto 'com ns; mesmas' p:d:ivms com que quc.;I.Uo constitucional ro!atlv11.1 :Jdonti'flca
<1" foi·lfo•nrllgo: '.,, ·, '· · ·. .. .•:iio anthl'opomotJ•ica: 'como 'o''nt•.tig~ á'A 

Mas nffirmon'•S'.' -g~··. ·que . oú · d i;so · q'uo ·o 'Noticia niio cogitou da q ucstiio · rclati\'1\:.':i. 
:lrtigo· mrn. ·m:tnilndo·pd;• .. iliguom, cxtranhd :t ~1·:t vjd:trlc <l<L itlcnti lleaçii'! anthl'Upomott•ii!ri 
rod~cçiio:·' · · · :. : ' ~ · 'applicnda a todos os roc!lisqS'~", C~;n do ','De· 

Outra Jitnrmaçiio ··que niT.o il' pol' comploto· tcnçiTo, fvssq'l] ual fossó' a sitn'aÇnu do sou IJ!'o:. 
J•x:tala; Eu Ignoro si 'J/, 'A'., sign:tt.ario do 'cesso, o p~rceot• no" estudo ilo projecto 'sacrl· 
al'l'igo',"pm•tenco ou não tl rcrlacção d:tquollo ficou aseontliçõos 'jnrldieas. dos rilos Jl~rn..a 
,iJrnaJ; ·. . . . . npplicaçiio da pmxo dtt'idonti/lcaçiio'anthro-
. it:n'·di~so'quo o· artigo· cst.u.va. n.ssignndo pdmotri~n. · :· '> ._, ... · ).'·· ,,<, 

,lf:".:r,;:•mns que o·'Sr~· l'tllit'·Pachc,,o; no : Oi'a; S1•. rrosi<lcni,e; doantri rlo · llom'on; 
Jla'1trià 'O(f'c~:alJ iJinstt·anil o' a sun. monogt•n ... s f.t~ÇITo tno chú•a: ·tãO '~ oVid hn l,o / 1wdorlli; O.n 
pliin'; rr.pro'dn~iJJ~o •li%o!illn .~m· ullo rio ~1';'. ilnixar Ji<.1' nflll'mnr' q11o' gnioiJ'il'fi~hJ•o Srinn-., 
o\Jn,JrliJ•os· <lo Alldíriunt'IJIIIl. · , · · · dor; relator darJtWI:c pal'ccor, ni\0 o ostn.Jo 

SolnHIIllll, como niio pt•ivo i.orn ·a~JJoilo e:t· illt qnostiio "unsl.iÍ.IICi<lJlaJ,',\uh, Jh'o dnf<ll'ill o .. 
vnli1eiro, n"'dinha o '<JiJ•uito do tliioJ' fJnoo Simntlo: mas ·a lluJitJ•in.l ·1 o .. nrl.iculistil' '!la 
:u•t,lilo nt•JL •iollc; 't•cpoti ·o gnc :ttnrmou ·o 8r. A No ti ria 'I · " ' · ',· 
l•'ollx Pacho'co por occnsiao 1lo rcr.r!itar sn:1 Cilrtlmcntc IJUO n[o, ' · 
monogrnphla'ilo Dim·io Official'llc 30 1ic jn· . · l'oi rsta a qJJcstiio capital do· s; Ex., o 
nho: procodóndo-n· da sogninl.e dociJIJ'aç'io: · foi po1• osl.o motl\·o, S1•. !'J'Osidcnio, que 

•I\' do Sr;"Modr.i'ros 'fi ·AlburJnorqno,' co- tantos mJog d~sferlu cànlt•a mim .o nohre 
nhoce!lor• 'iirofnndiJ da mrtlnrirt, ri rwtigo pn· Sona!lm• por• Sm'~:Jpo;' prcst~tndo·mo, · t1111.l'Ji
LHlmdo na.:socr:rtu o,•ifr•m do di(/ om: 2R~i~OO.J;}\ tanéo, ~01'\'ii:OH tã.•_) nsslgnn.ln.dos, flUO 0\1, qun 

no qno con·clnb 'itie, omqnu.uto o !'ll'. I~olix ai.~ a~ot•;t S!r'tlnhn, com· S. Jo::<. a~ J'olnQÜCH 
l':tciJOco 011 aignom com·~ mo~mn nn'to hindu IJII9 J'Osultarp do cnculllt•., da vid:t commnrn 
ni10 1Jissor 'IJUO M . . I. pólio soJ' .1!;· (;. ou 1:, o. n social, J'cgistt:o-o !Jojo no mou · espírito 
ul! r:, ll·:, Octt sondo J/, J. nhrc\'inl.ui'n' dn corno 11m:t JlnH pc~.~ms a qnom dovo gt':LJlllos 
Mmloit•os" Albuquor~no. · · · · · · bonofleiós.,' · · · · . · · · · 

· i'urtnnto, o·a!•ti:;-o'd'A Nelicirr ,-,_ s~gu11tló Nos nncbhtJ•cs !lri vi<lil pul!Jioa, Jlnssoi 'll 
urolm•açiio, impr•ssa 'o nt.~· ngiJJ•a não· con· J101'o'' :t ~. Ex; gJ•andiJ,g l'i!:voros, que 'con~ 
l.eHtrldn, do Sr.'' Modoiro.s ·o Allinqucrquo •. ,, · Jhiso irnmorocirlos; ; ' · '· · 

Pois bom, Sr. PJ1csillonto,. ó pnJ•ocor r. Não tivo nin<la qnom fl~r.s.;o !lo mim hio' 
c.',pi:l· fio!, tr1nnscri)J~1io exacta do at·tigo ~t·apiJia fiio f,L~oraYol. g• vor.J:ulo qno n;·,o 
d'A'Nolir.in. , mo l''nronlli~ci·'no J'Oll'ato; mas, meditando 

M:ts, diz S; Ex. ~ «Como <l qno EO l1n soiJJ•o mim ruosmo, "omo o :phllosopho ~:rogo, 
<I i~ot• <JHO JL ant.Jn•opomotr•ia il o Jll'Oe.csso q11o o prorm·andu conher.oJ'·IllO, chognoi ~ 1·nn· 
llH'<lo nsdilfoJ•cntes l'Ogi•Jos do Clll'Jlll, sln:<o c! mão do IJIIO o J'ot;J'ILio quo S. l•:x. rxpunlm. 
p.JI' f•st,~~ pal:wt·a~ t-,. nn sr:11 "'''';,.,•lin :ll•l.iM.n ~tãn m•n. ll lllflll, 1'{1. 
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prodn7.iu porsonalidndo moral olovndissimn, Mas quo quorom? Si todos fossem vlrtuo
cujo , oxomplo, pt•omotto as •. Ex. quo pro· sos como o Sr. Sonndor por Sergipe, alt! 
curarei imitar daqui cm doante. Sr, Prosidonto, tcriamos uma sociedade do 

Não me otrondo, Sr. Pt•osldtinto, o antes nl:t'h~njos; mas força. seria confessa!' que se
fitço declaração oxpiicib 110 .senado o por rh um mundo a estalar do monotonia; não 
sou intm•modio a Naçüo de tor sido donun· ltnvoria mais crimes do nonhumo. cspecio; 
ciarlo como amigo do ·Josti do Sonnr[o, do c;1bo ·todos os ,bomons soriam santos, todas na mu
MrLlaquias, do Praia. Gmndo, do ... nem sei lhoros passariam a augmontar o numot•o das 
bem quom ,mrtis.,,pot•. quo CBles individuos onze mil virgens, o. cada uma, ao sentir na 
>~IT.o maia, conltooido.<.Polrls stHIS alcunhas, o, vascillaçõcs da virtuuo, so volvorin confiante 
cm .regra,, conher;o os inous amigos polos para as austeridades do S. llx., c01•ta do res. 
nomes proprios. ' ' eoito,quo,.inspirada em sou exompio,.lho tri· 

O nobre Sonauor, a quam rúspondo, ontro- utaria a sociedade. ,. , ... 
tanto, o>t!\ muito mr1is sogut•o ncsto tert•eno: , ,Si. todos fossem iguaos ao honrado Senador 
S. llx. lmbituou-sa a conhocot• o~ homens, por Se1•gipo chegarie~mos á situação .do 
cujas indtvilluaiidlld~s pordom.so nos antros ver a virtude não pt•ovocat• respeitos, nem 
<los Clllabouços, polas suas aleunhas, nos seus causar ndmira(,ÜQ.l, pordondo todo o . sou 
habitodoronscs. . . . prestigio. . . . . 

J~u reparo agnt•a a falta quo commetti O oontt•asto ol, o mundo. E' pi'Ooiso que ao 
quando protest!!i, pois quo o meu pt•otesto lado do.cidadãos tão virtltosos como S. Ex., 
roi JlOl' ter S. Ex. dito que o cabo Mala·, em. quem a ropulsa polll raltl das sontinas 
qnins o Jostl do .Son~do Ol'am mous amigos. sociaos soja a expt•ossão innata da nobreza 
Não; Sr. Pt•o;identc, eu ó que sou amigo do sentir, existam viciosos como ou, quo"so 
desses homens. ,. . · , , atirem. atraz dessa canallm o s~jam:amigos 
. Eu .tonho .dessas originalidades oxt.raordi, do lia som ver os. snct•ificios que Jazem, som 

nat•ias no mou caracter. ., cJntarom as agruras por quo passam nom os 
Vou citar mu facto ao Senado, para que desesperos que lhes curtem a alma,. nem as 

os Srs. Sonadot•es possam bom avaliar M6 desesperan~.ll.'l quolhosentibiom o movimento; 
ando vilo as oxtravagancins do meu caractot•. debatonuo-so contm as trilvas em. que os 

Houve um grande ct•iminoso na entiio pro· cl'iminosoJ envolvam os seus deliotos em 
vincia do S. Paulo; um homem quo se fez busca de um goso bestial. ... aobar a vor.: 
notava!, sallontrtndo·so nos annaes da cri mi· dada!... ... • .. 
nlliitlado bt•aziloh•a,pelti atrocidade com quo, Devo confessa!'. n S. Ex., Sr. PJ•esidonto, 
diziam, hwia procedido. ·llra · l.ão dogr11· sinceramente, quo nessa minha perversidade. 
dante o ,seu cri mo,. tão hort•ondo o seu acto, hão conhecia. Josâ . do Senado e ossos 'OUtros, 
que um dos ospit·itos m:tis hnm oquilibrados Pt•aia Gt·tmdo, Ca~o V<>'tld,.,otc. Conhecia o 
olat[ltoile Estrulo, o Kaudoso jurist11 Ft•ancisco cabo Maiaquillll o conhecia-o. pela sua ti•n
tJuil'ino, soiit:itrulo pal'll ·tomat•·iho 11 de· 11ição honrosa, momoravnl. 
l'o!sa, hmi bu, o' J)(]t•gnn tnu ao Dt•, Falcão ' , V. E•. niio sabo qnom ol o cabo Mal11qnia~ ? 
Filho, t11ntloom um untL•o nnmo que roh011 O Sonntlo ignol'll·O pot• cot•to. Pois youcon
polos at•chivos t!Oleht•os deste prtiz, o de cuja tat•·lhos a historia desse typo 11 tt•nços. rapi· 
memoria deve haver Iom trança. nesta assmi1· ~os o caractoristicos. · 
lol~:t, porgunton-lbo si n[o o consideraria, O cabo Ma.laquias tl um discipnlo antigo do 
como a gonoralldado <los que no momento si Sl'. Gonoml i!Ol'tnOS da Fonseca. Antos do 
rol'oriam .ao , ct•iminoso,., doshonl'Mio por sor HlCinora 1lns l'lllLS, ora. um homem mo· 
nncarrogar-so da.:dnfeaa.tlo .tão colobt•o l't\o.l t•allzado,. trabalhndot• e bonosto; ora co· 

Tive ommon po\!01• os~es doeu montas o pu· r. h oiro do 1 umu. das .companhias do, tonus 
lolittllei·os om um liVl'o quo oscrovi. a tal J'<lS· 1lcsta ci1lado o nunca houve um ·stl p.1ssagoiro 
poi~o. que tlollo so quoixa.sse. 

F:tloii.o !I ilho rospontlou-lho, nm uma syn· Um !lia' houve quem . .lho sontlasso no 
thoso suhllrno pula sln~:oloza o pola nlovação pscrinio da oonscioncill os gormous natiYes du. 
moral, cllsso·llto situplosmnn to: o l'~o tla ''"s pm•vorsidadtJ, dando-lhes i'ót•mas o. /1porfoi
'"crt< ela jttsli,:a, · . . . . · coando·oS como o ,lnphlario hul'!la o carbono,· 

Mais lUI'iiO, St•, Pt•ositlonto, ou quo niio tt•ansl'ot•mJmdo·o no bt•illmnto·pi'Ocioso; apor• 
conhecia nenhum elos an toco.lontu; dosso liliçoamm·lho 11 porvm•sitlndo da indolo, 
Ct•ime, mns que lonho ChSII indolo pO!'I'orsa oxorcitundo·lL : tlol'Um-lho por mis;ão m~tm• 
n cot•rompidn tio nndat• at1·nz tios Jo.<d do &· som rosponsnllllitlitdo ; por theatro do suas 
11ado, tio.~ .l!alaq11ias o tio litzel-os. meus nmi· l'acnnhns as runs dosta cidade ; por viotlmas 
gos, l;t l'11l dumnto J.l annos om seguida os cidadãos iodofosos o desarmados li 
tlosso gPantlo crimino.io o só mo tlCS!Lpcguoi Mnlr1qulits foi om numo tl11 policia um 
tlollo quando o t•ostl~ui livro no solo do·sun triumphadot• I Tinlm as IU'l'ogancins quo lhe 
J'n.mllla. ompl'nstnvn n impnnitlatlo pnt• aglt• om nomo 
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da força Jlllblira •. , o ia viotoi•!oso na cal'· ciodados, obedocondo n liJI'ç~s fataes, on,i;1 
roim, o passou do soldado ~~ cubo. g quem origem o valor c os o;c,tp~rn O·ll quo chama 
sabe, Sr. Prosldonto, at6 onde ch,giii'ia si a mos Destino, toom tambom o sou movimento 
falalidarlo nllo lho liv~sso co!'tado·a ·carroil'll. do I'Jtução, ·pelo qual SfJbom os quo Jovem 
. Malaquias mudou do meio, mas não no'IHI· !l·tSCOI', o doscom o.i qtiO dovm•iam subir, o 
bitos; ,iá so, ,lulg:Lva mos:.i•o: dospi<la a fai•da não 6raro vo:• rm lll'JO voltndiL PILI'a cima o.~ 
cumeQOU a·agit• pot· conta. proprb, pondo om Crtbn· Verdo, os P1·aia fira11d11, os JrwJ.rln ·''a· 
oxorcicio as luould:ules quo haviu. npm•foi· ""''"o os rio·cyn das Usto·a.<, oncarlcrnauos cm 
çoado como membro util utL ut•igadt< pollci,,!: ensacas que nilo o; deixam a gosto, ongas· 

Só osso, St•, PI'Cjidonlo, conhecia ou de gatlosom gravata, que lhes in~ISU. a c:LuoQa 
nomo, dos intlicados pJIJ nob!'O Senador oom }>lr·a cima como si os melindrassem as tmn· 
esta trauioão, que mo repetiu pessoa do eiras <lo solo c ti\•ossom sldo dostlnados ~ver 
yalor, sómonto as puroz1s rlo céo ! 
·.Mas devo '.dcclnl'al' o. v. Ex. ·quo penso Na fa~to do baixo dcsl.o mundo moi•al ... 
tantas vozes nes;a gcnto que o Destino o a onde lm ~ombras, onde não chegam ~lento>, 
Sociedade·· OSIJtiCcem crltro os roprobos IJUO llülll ospornnças, uma mel' la lo do infolizos, 
condomnam,quo niio mo do.~lustrar•ia do quo o 'juo lu t:tm o não vencem; que solfi'Om o não 
meu pt•ojccto do ln i ltJli'OVoitasso aos Jusd do 'o;animam, o quo aos desalentos dtL dos
Senado, aos Cabo Vt:rde, a•JS P1·aia UJ'llildo c g1•açn volvom-so conlianto.;; pa1•a ns condO· 
a toda a s~rio do malandros commonsnci da Jaçõos do t1•ab:Llho. Almas cm quo se 
noss1> polic a, dopositnrks da sua conli:Lnça, apl'enrle tL vil'tudo como om um livro santo, 
guardas dossous segrodos o ngontcs prcdilo- o que não se ox~I·.tviam nom mesmo ac im
élos do suas Yontadcs. pulso do uososporo, Cahiram, estão cm bai· 

Todo mun·do sabe ~uo, no per;odo pn!sado, xo... são ropi•ubos: subil•am, Ciliío em 
um colebro Go·ego tl'os o.<t1·as, ·que t.om cada l'ima.,. são gr•andes ! P:tra os quo subiram, 
Jottra. do nomo oscl'i]>ta por um:L mancha as rnnt:1gcns que a culobr•idado olfel'oco aos 
do sangue, Iili nas mãos da policia o instru· seus escolhidos: pura os CJIIO doscernm.,. 
monto mais util contra :c liuor•Jado eiCitoral a fome, o l'l'io, o r~olamento, as pris,iss cor· 
dos cidadãos deste di;t1•;cto. I'olccionaos, as lois, as condomnaçiies ! Pai'IL 

llu, St•, Pr•oiiclcnte, niLO mo scntir•ia mo· uns, .• ltiolO! .. , Pal'ol os outros.,. nada I 
lindt•ado si o mon p!'ojecto pn,[e;so apro· Quando so procur~ o caminho por on.lo 
voltar aos Josd elo Sc11ado c a outr•a gon'~ nC]uollos, muitas vozes, saguil•nm par11 n 
dessa categoria; poi'Ct uc si V. llx, procurar o cu miada social oncontram-so pégadns como 
meu nome em S, Paulo, ha do achnl·o !ig:tdo a< dos Josés do Senado, .. !tw;os do todos os 
a trabalhos do jlir'Y rlaqnella cllpital, IJUOr Ci•imos. ,, manchas do .tmlo.; 0.1 vicias, os 
como advogado olllcloso, qnor COIIIO medico desfalques •. , as.,, busta! niio é preciso 
legista, figurando om procosso.s os mais do- diz ar ma i i ! 
tcstavoi;, os mais immornos. I~ 11 QUanto José do Senado não ostonolomoA 

E para horrl!'ilar a sonsiuilidado vh·~inal a mão pro.jsurosos, .. animnes tamilom cn· 
dos. Sr;, Sonac O!'OS, rocoi·,Iaroi CJUC j:t adi'O· l'nctct•isaJo.l pol11 b:1lxoz1l d•>S lnstinctos o 
!<UOI a can1a do um homem accusado do ter forocidwlo do caractel' quo, si 011 zoologia. 
deflal'ado a pr•opl'ia cntonclu. · · social fos;oln ox tchs as chlssiftcucõo.l, occn-
v,~am ntd onde vao a minha pm•vorsidaclo pariam o ultimo Jo~ar ontt•c ns monstt•uosi· 

o a corrup~iio da minha lndolo. cindes ela crençiio ! · , 
1~ tive a liJIIcidado do collocar• em frento Jll vil V. mr, ano, com esta pl!ilos·Jphin; 

<lo Jury, doanto um do outro, uma mni1101' do com os~o modo do sonth•; não mo considero 
~I nnuos-os. mni~ Jlorhtos 21 nnnos qno on olfondillo com o dizor-se que sou amigo do 
jll vll·a em mtnha vida-o um valho do 70 JuRa do S lUll'io. N:io, S1•. ·l'rosldonto, ollo ~ 
nonos, pnl'n!ytlco, lt ponto do não poder mo- quo não d mou amigo; ollo nem sabJ QUC ou 
VCL' n ugnlha do dyoa.momotro de Mathiou a ·fivo. 
mais de um ldlo. · Pudesse ou sor ntll a todJs os indivlrluos, 

E' qu '· · SI•. Prosidonto, nossas ctnr.stõos a todos os homons, que n mil organlzn~ão 
soctnes olho parlltL humanldtldo como PJII'Il a soei•! collocou na posiQiío dos .Joid do Sonuclo, 
I~J'I'a, VojJ que o globo tOI'rnquoo om .!OU cubo M11laquln; o outl'os o mo consldoraritt 
movimento conotant.o do rotação no eixo om cl'o<IOl' d1ts muloros horuolllt~ons domou p~lz: 
torno do qual gyra rop1'odu1. rl1as o no i tos, pudo.;;o cu, SJ•, Pt•osldon~o. Ir ao encontro, pat' 
quo se p.1rooem, UliL>l não siia iguao•: o quo exotnj>lo, do pobro t'ILpuzlto tio 14 tlnnos, ([ltO 
os factos mewroolugicos obedecem ao cott· l'ol conhocldo, no crlmo do 18 do fovcl·oil•o, 
CIIrso do clrcnmstanoias p~l'IL nó 1, igno- com o nomo do Mn1·\o !lo tal o que usshn, 
l'antos, ca9uaes, mas ligadas por lois do sue· som nomo, camlnlwu u.tó o \Janco do; róos, 
cnssiio, quo uo~ escapam. sem Slhm• pol''l no lo t•a prcs J nem pt•ocess:ulo; 

Assim •' com os factos Rociologicos: nA SO· o snm ~no o JUI'Y pwlesso jnst.itlcar n Sll'l 
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absolvição mmnimo om ~uo nom um!tunica 
plliiVI'a ti vosso ouvido do qtmlquot• dos advo
gados ont t!ol'os:~ dello, porquo nonhum a ello 
so t•ofol'ltt; pudosso ou, Sr. Pt•osidonto, ii• ao 
encJutro dessa pobr~ rnpaz para t!izor-:ho: 
Croança infeliz... osta llcha com qno so 
pt•ocurou inf.t.m:tt•-te o t•osto tltt vltla, t•osga
t:t-11, J'azondo-to um citladiio util;,,, pnt!osso 
ou olforeeur-lho aos olhos o u~omplo con
stttnto dtt viPtudo o tio tt•nballw, do intet•o;so 
o da dodicaçio aos gt•andos prinoipios s:tlva
dms do minha patrüt o, . gu•.1n lo a V. 1~ c 
qno me sonth•ia m>is liJiiz em aportlt·-llw a 
lllão do qun em abraç·lr o nobt•o Senadot• pjr 
Sot•gipo! (Scnsaç<lo,) 

St•. Prusidonto, bommo soja Dons, qu~ 
cr~ou os talentos som !amo. Si n, Sr. Prcsi
doo\3, pot•quo esses vivam dontro do si 
mesmos, nos mundos que croam p~rn. ltn.
hit·w susinhos, omb ·.lladJS pot• sutts illu•õei, 
acalontada> pot• suai ospot•anQ •.s, o muitas 
vozes ;m•astados pot• cot'l'íiOt.os uu tornpos
tados nfto so bat3m cont!'a cseat·.'~Js m1s 
ap01•tam a mundos novos, encalham cm 
te!'t'ai desconhoc:das ttlé ont'io, do>colwindo 
]l:u•agotB q ne jtLm:ds fot•.un s•mlta ltli ! 

Nilo soi, St•. P••esidonto, si Deus mo dosso 
a oscolhm• sol' ltllento som lemo ou bom 
tlll'lgivol, tle;tr.s que motlitam a p<•oximidndo 
tl:tS tomposla•los, dodf,os quo só aprumam 
pam as onsoadas, onda podem sah·at• eot•po 
n alma na.:.; t1•an.ncçücs (lo intm•os:1o, não soi 
so ltositat•ia 011 escolha ! ah ! Deus do ctíJ ! 
Deus. de mi;oricot•diu. ! ]lot·mlttl que ou con
tlntio a sot• um talont•J som !orno, porquo po· 
dot•oi, <ttwm s~bo, alcano~r algum dh, do 
mio h t pal.t•ia, um lt•oca dos naurt·agios pol ,s 
es·m•eéos da vida, a t•ooot•daQão de lho tal' 
procurad .I sot• util. 

Dou-mo por J'JiiZ, Sr. Pl'OSidonto, do COO· 
t.inuar a jOt' um talonto som lomo, Dis:1~ssc 
S. J•:x. quo ou ora slmplosmonto um ospi••Ito 
sem lomo c ou o ap:llnnt!lt•ia pela. classifica
':ão o n~o mo quoixat•la. Qnoix<l·me o não 
lho tlon os mous ap,•lauJos pot• mo havor at· 
lt'ibuld~ ctualit!ado <ltlO ;:iio t~nho - o ta
Jonto. 

1!: O, S,•, PI•osidonto, pot•qno sou um ta• 
lont.o som lomo ttliO insisto o contlnuut•ei a 
Insistir om dtlmandu dns gaPanti!IS da !ibJr· 
dadJ dos meus concitl~.liios; O porquo sou nm 
t.alooto som lotUo quo não qum•u concot'I'OI' 
com o meu sll~ncio paa. quo continuo a 
l'uncclonttl' na C:tsa dJ DJtonçiio u. pt•atic:t 
tia llo"t.ftc:t~ão nntlirop~mott•lcu., pt•ntlc:t 
quo O o oollo eom ctno ;o pt•JtcnJo t!i~Lingult' 
•JS t•oincitlont s criminosos. 

St•, l'rosl.lcnto, ~st~mos om nm l'U.Iz cJn
stltncinuull A Constltul~iio dou o m~ls 
!.tt•go> tlit•olto do drlesn. o l(<trnntitts a todos oJ 
cidu.diTos q tw ,, li; III ttLt'olltl, 

A; lois •n•lmlmtes d~llnom o quo •' t·~lnoi-
~u•m 1·1 \' li 

doocia. A reinclt!encitt tl a cit•cumstancla. 
~.g~r:wante do cdmo. Cou:mqu~ntomento, 
pttt'il que so diga IJUO a!;U):Jl é rcinci·Jante, 
il preciso quo se tonhl t!ornousttwlo, prl
mait•o, quo ''criminoso. .\nto! qun a son
tonça tonltn. si.Io proferida polo tribunal 
compct~nto, ant"s quo o processo, porcJI'• 
t•onJo todos o3 sOU! lt•amito3, tenha chu
goaclo iLU ultimo du:J tl'iiJUOíLOS O SCj ~ IHLilCCiO• 
na.!o, n·w !ta ct•itulnosJ (ar•oiado.<) o, pot•
hn to, não h a con tm quem f •• ~or nle~ a 
cil'eumstancin uggrnvanto da roincidoocin. 

Como lt.ado porrnittit• o Poder L)gi;lativo 
tia Ropublica Ut•azileh•a q uo na raco de todos 
03 cidadãos dolt~ paiz se grave a nQta do 
roincit!ou to ? 

Eu podia, St•. Pr;)Jidonte, ap;·cseniat• ao 
Senado uma sorie do casos om que não se 
teom pt·~ticudo a p:me d~ idcn&iftcaQão 
antbt•opomotrica, o quo damonstt• u•ia que 
ni!o ha igualdale no rigor !lo actual rogula
mOtllo. 

Não o faço, porém, apezar da minha re
sponsabili.lado do loglsltldtJI' ; ante;, com a 
rospJnsu.bi!idado do homo·.n cnnscionto, onvio 
ao Sr. f'elix Pacheco ns minbas mais sin
cet•as folicitaçõos por so tor commovido mais 
do uma voz tioanto da; lagrimas do dosgra
Çlda:J quo hositwam em desph• n1 roupas 
~ara se sujeitarem áquellas praxes. 

O qu~ quor t!izol'isto 1 Quot• dize•· QIIO o 
procJsio de iolontlfi~açiT,o antht•opomott'ictL 
tl um vex,lmo ao puJor, quor dizer que osto 
pt'Jcasso ti uma coac;ão aos princtpics dú co
ração; quor dizer quo os te proco>So tl uma 
olfen;all. mot•al! g, siso pólo pot•mittir, om 
tlJfo;a dtt sJciodado, q·1o o in.livitluJ quo 
tlo•JllO d.t sua po>IQ:iO S:Jift•a n> cJn<oquenclas 
do seu acto, niio sorá licito consentir que os 
flUO nolla Sl mlotJom soj lili della I'Obllxados 
p-r um rognlamento poJici,tl, com S'>Ct·iftcio 
tio di roi tos quo a Con>lituiç'ío lhes garante, 
tl. condição do condomo~dos, ilto tl, do roiocl· 
duntes. 

Q,IOm ft!Z rlwtot•iaa, n'io fui ou; quo:n foz 
rhotoric:1 foram o; no~t·o~ Sona.dores. 

Dli.Ol'-sa, St•, Pt•osidonto, quo a pmxo da 
idontlftcução antlu·opomctrica ú um pt•ocosso 
tiio Jogai como aquullo quo oxlgo d~ t•éo a 
tloclaraçib do nom~. da tda.dn, lllinçiio, otc., 
ú cJnfromtar !\latos quo não podem s~t· com
pat•jtl03, para tirat• conclusõa3 quo não es~io 
cuntidJs nas pt•omlssas, 

D.tsttt, Sr. Pt•o;ldonte, ostutlat• o codlgo, 
bast•t nolat• q tte todos os c~t·acto:•istlcos do 
ltlontida•.lo com quo o t•ilo so defluo pot• . .nte 
os julzJ; quo u pt•ocossam o os tribnnlus que 
o julgttm são gat'.~t~tilts Impt•Jsclndlvols tl. 
sua tlol',•s~. e vot•illcat• quo a pt•axu tl1 UonU
ftcaçfto ttnthropomott•ica tom p .r fim asslgna
h11·o eJ:no t•oiucldonto pos;ivel ou pro;uml
vol, pnra oshltolocot' tuna dlstlncçiiJ ratlical, 
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prot\mrl~. nlJsoluta, complol,n. cntr•o umn n 
unlt•n, Js·.o ri, tom por IIm rogistr•nr olomon· 
tos 'do ,acettsu.~·ão.r · 

Nom·so diga, Sr•, Pt•osldcnto, qno ltn um 
pn.rn.llolo oxn.cto, nmu. appr•oxirnaçfto eom
Jllota onl,ro o facto' do !ln. r o roo luso sou nJmo, 
liliação, ote,, o o do doixn.NO' medir pa,ra 
11caJ' asslgnalado o t'rgi~tt·~~~~v nns flc!Ja~ dn. 
pollei:L as condi9üo:: rh sua esi.Pnctnrn o~·· 
?i'il.nh::a, CüllliJ sl,!!nnl polo ·qual sot•it nmts 
tardo t·econ ltocltlo. · 

NITO. JJão: qm1.n1lo, os dons pt•ocr.ssol:l l'u~
som, porvontum, comp:Lt'.l,vois, alti cst:L o 
Jtnhlto; alti est~ a praxe, nlti estrL a trarliçii.o 
socnlar '<lo torloH os p:Lizos pn.m os~tboloem• 
onl.t•oJollos uma rli II'uronça t'IL<.tical o p!'úfund:L, 

"Ni\'!guom sr1 lrrtmillw.· om dar o rromo o 
filiação om publico po!'ILnto ·o tribunal que o 
jnl~ta; cntr•otaJttu; u· pt•axo da hi<rntific:";ii.o 
:rnt~r·opomotr•iM <! Ião lmmilhnn1.o, tfio do
~rnd~nte; tão infnnmnto que a p:·imei:·a con
rlição do RUIL oxocuç:tu r' q no sr,i:t Jbi ta om SO· 
4'l'Cdo:·. · · 
n,Emf1unnto, Sr. Prosidonto, a lei exige p:ll'll 
a defos:1 do indigitado 'cl'imino.;o a publiei· 
dado do torlos os netos da justiça; quando a 
lei lhe ~nranto os<a mo<tiul pnblicldado, do 
tal modo que 'alio tom o direito do as~I~ti:· 
a todos o~ tl'llmlto~ do sou jll'ocosso, oxigiudo 
a t<l a susponsKo d11 sua ca:•t•oira para pl'O· 
vot• :i ·deliJSil com novns olemrmtos do pro· 
vn; omqunnto a lei lho g:L:•anto a publiei· 
1lndo do,;todos os neto.~ dit Justiça, pal'n. que 
de pCJ•to, immO<liat.nmento, a Nação acompa· 
nho os p,~•sos doss•L mesma jnstiç:L n:t pr·o· 
curtJ. do v·ot'dnilcil•o cl'iminoso, :t praxe da 
ldcntitlc:L•;ão anl,lu·opomotl·ion l'u?.·so om so· 
grcrlot·nt o.-t ·ovnngulístau d11 (t:tl ~ystom:L 
:qwogoanr .como IL cit•ournHt.anf}iiL: attonunnt.n 
lll:tÍS'J'OCOmlliOfidítVOI dn HIHL ()XC!CllQãO OXfl.· 
clnmonto csl:a-sor Iiii ta om· s~grodo, 

OSit. Pnr.siuJ~~'l'~_:A i:ot'll dost.inarln ao 
expedio'n\o '.i:L estr\ tr.n·nliml<l~t; nntrot:1nto, 
V. Ex, podr.J•;L l'OrJUI.ll'el' lll~(ll:ogaçiw. , . 

n ~·!L. f!AilA'l'A 1/.1111-:JJW - S:•. Pr·nsir'ionl.o, 
niio ha. numrH'd pnl':t votai' :n. p!'flJ'ng:H,•iio, o 
pn1• isto nii.oa J'OI"{rJolr·o, Si ·V. g:<, ·~rrn CIJ/1· 
cofio a tolo!'nlwin rle :d.urrns Jlliurrl.ns, i!<Jit· 

clrriroi. (/'"'""'·I · 
insisto, pol'tantu1 Rt•, i't'olirlnrr\o; drsoH<I· 

ptn•-mo·IHL o Somulo' }lOr' valtat· 1L qutt~t:io, 
suLmelto11~u :t su:1 oonsirlomçiTrf urn ollt!'o 
projocto <lo lul, relativo n csso mesmo :(S· 
sumpto. · · · · 

SS. El~x"· jtn•isconsultos notavoi.~, alguns, 
oomo j:L disso da voz p:Lssad:L, com boa Jllmn 
de magis!r:t,los, . 

Ora, niio mo'pn!'ooitl l:om quo orr, um 
mc<lico, lgnomn\o om dh·~ito.o om ccoJJOmin, 
politica, si bom rtllll com 11 capacidade sul~ 
11cionto p~ra distinguir ontr•o regulamentos 
u netos, duvcs~o submo1;tct' ii. considot'açilu 
da ·Comrnissão "'JIIOIIo p!•o,ioc!o' em outros 
termos. Deixei quo SS. Exs. o ~ubstituis-
som; niío o qnize1·am fuzm•. ' · 

Venho h~je pl'oenohm· essa liLcuna o oll\l
rocer um p:•ojceto d'i lo i nosso scn tido. 

Niio sim dos encantados por ess6 sysl.oma, 
mas como ~~ Pt'cci8o t~~zcr• n.lgumu. aoUSit 
e p.:!'l,onccmos ;i rn•:a dos simio< anthropoi· 
dcs, ~ nnccssat•io quo a guroprL inteira suiiJ:L 
quo aqui bmbom ~o f:1z idontillcaçiio anthJ'O· 
pnmotricn, J'Ogistromos JJOi>O par•ticnlnl' o 
nosso estado sciontifico. 

Sr•,, Pt'OHidonto, noto V,·gx, quo Já por fôra 
nindn.não so cousogulu gru.n!los ro~11ltatlus elo 
8\'stema. A &oclodado continniL n ser o 
1Úo.imo qno m•a, continua desar•mada doanto 
dos J'oinoidontos ; 11 roinci<loncia foi o será 
sompr•o um pMiucto da socicdndo; o reinei· 
rlonte ri um III h o rlilecto·c pt•cdilocto da Ol'ga· 
niz:t~iiil social, vlvor:L omquanto uma J'L" 
formn. p1•ofnnda não altcrnr as eondiçiío~ do 
meio orn· q uo floresce, 

Von tm•minal'; r.ão quero ahr:sar.d:L bcno· 
volonoia do V. Ex. '· · , 

Como 6 pron!sJ quo 'f:tcamos nlguma cous:t 
quo so assemelhe no. que ao J'a<·n:~l,:m•op:t, 
cuidemos n;ntes do tudo ·<lo g:1ranth• os di· 
roitus dos nossos concidadãos, reservando 11, 
praxo ela id:mtiflcaçã.o· unic:~monl.n pn.J'a. o~ 
iwlividuos 'JIIO l.ivorom ·tio lo a do.<gl'llÇil rio 
incluir :-~:ms nomes nu quadJ•n!llo."l ont.ns vivos 
alimlu:ulu; da soclodado JIO!' sentenças con· 
llomnn l.ot•ias. 

Rosorvnmol·n, Sr. Prr.sldonto, parn os con· 
dom nados; os:~cs vm·~o ·noss:t ultimiL torturiL 
m:Lis um cnstlgo, quo: no omtn.nto; muii.:IS· 
VO?.IIS porlor•;'t sor lnjrtsto.' A Hoclodmie bl'llzl· 
ll~ii'IL 1lar:l a~~im um:~ sa.ti:-~f;t~!ão, ao mundo 
~~i\'ili:t.:uluo u Gongt•nsso d:L Jtopublica. consn .. 
~l'lll'IÍ do modo OXJl!'OSSi VO O SOU l'flSJIOi!o ]lOJIL 
Corrsl:ltuir:ITo. (,Jirtilo ha111 :< ·lii<IÍia b;m, O 
ntflllor tJ· cumpl'imontarlri·r~.(dJJ'll!~CIIlo ]Wi' di· 
t't!l'$o,,· SI'$, ,..,'dnm/m•t:s,) . i· 
' g• Jld1> o apoiado o flc'n. ~ohJ•o a mn,qa tln· 
ranto o ll'i<iuo r•'g~cntal o SOl(lliutu 

PHO,JF.OTO· 

O Con~p·ossu Nncionni.l'Odulvo: 
St•, Pt•osidonto, qunnrlo lli'OPIIZ 11. srrsponsiio 

:ln praxo du. illon·t.illcnçiLo authropflmlll.!'lca, 
não O llz pOl' JgiiOI''IIlOill fio f[IIO fi0\'0.<'11 
f:l~J'l', rlovo conl'rtssal·o :L nob:·o Commissão 
do Logislaçã·• o J11stlçn, 

Pmtlquoi neto do cortrzla com SS, El~x. 
O mon )'l'n,ir•cto drvla snr sulimnl.l;ldo :L 

Art.. 1 ,' Sr'• sorno sulnnottldos aos ]11'0· 
coNsos do idon tif!l!:l~·ãu m1 1't\o;1 con1!nmnadu~ 
o dopols quo a soutoii\'IL tlvor• p:l's~do om 
ju)J{Iulo, SPju. qnn.l l'iiJ• n SO!Hnnqn, o :-lnxu, IL 
il!:ulo o ·a (~OrHI i1,•:i.n ~or.ial. 
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Do occorl'i<lo van-se d:1.1' <!onllecimonto ao 
Sr. PJ•csl,looto da RepuhlictL o 11 Cama1•a dos 
Deputados. 

Pamgl'ii.pho unico. O :<o<·vi(•o do ldontifl
caçiio ~Ol'IL sccl'.lto, ficando cxpro.,,mmou to 
pl'ohibida" oxhlhiçiio cm publico rio ro.ratos 
ou flohns do qualquer natureza. . · · 
s~mcnto :.l policia <lo Districto, 1los E<· Cll8lliTO PAJ:A PACAm:~To JJI·: (;n.ITWIC(',,;,gs 

tadris ou nstt•n.ngoit•a, ao MiniHtrwio Pu1J1ico nr.rtr1AS .\ E~ll'lll~n.\lt0:1 ltl·: 11IYRll~.\S Al·· 
o aos juiz~s podol':i. o Gabinoto tio Jdomill· Jo'.INOJ~O.IS 
ea.clio" do Jlst~Ltistic:t .l'orooc<H' cm·/,i!lões on 
uut.r:~.l,pl'Ovas ue iuon\id:t~!o, quo em o•lllfiUIII li:ntra om :J' discussão. com n emon1la ap· 
ca.:w podor;io ::un··pulJllcitllllS. su· JlO Pl'Ujlrio pravndít om 2·', a pt'Oposi<;Ú.o tltl .. Ca!lllLl'iL dos 
Gahlnoto se pot•Juittirll O· oxamo das photo- 'Dcputu~as n. 24, de IUOl, antOl'IZando o Po
gJ'UJihias' dos do\iDIJUontos.. . .uc1· Executivo a o.llriJ• ao Ministorio !la Fa-

Al't. 2." gm··nonhuma hypoi,JJO.IO, o sub zondllocrcllil.u oxti'U.O!'rlinario do 104:54~$fi8:: 
nonhumJH'u\oxto os condomnados,dopois IJIIC pu1·:~o occorl'Ol' ao p:t~~monto das gl':tliftcu
:t sontonr.•a tiver p:Lssndo, cm julg:ulo, sc,·iio •çi,c,; 1lcv id:ts no; c<upJ•ogudos t.lo di vorsas al
di,;pnnsados dn idontincnoão. · · 1:tp1logas dn.. llcpublicn. íncumbi<los.'lo Rul'Yi· 
, Al'(.-:J;o A idcntiflcaçiio RO flli'~ pelos pl'o' 'ço 1!0 cstatistic:t C rovJRií.O, ile tlnspac!J'os Olll 

cosoos, ndofJllldos nos institutos cougoooros 1807 o !800. ' · · · ' . ' . 
do, Gubinoto · do l<lri!Jiiflcaciin '·'"sta Capital, ' Niug-uom podiu<Ío ~ pal:IVÍ•a, cnCJI'i'U·so a 
1Lt1; 'l"" .poliL ,sancçao da Jll'II!ICa .d!' out1•os 'uiscu~siio. .. . . 
)l:tiZCS so poss:t niiiJ•maJ• 1t mn!liJ<hlllu do· 'p i ' . t •, apprÓv·td•L a p1:0posir;'io 
alguns. om. tal goooJ~o uo ilomo11~t.raçuus. . 1 · os :1. a \dO' os, "

8
'00110 

.:"
8
'1·01 01uou1'f-

1
t'·1 · · .. ' · com.1~ omon , .. i o, .... ., 1 t • , 

;_Iti!' 15 dn outub1·o <lo !Oo:l.- O. llaJ'ata mlop!:Lda, vao sor d~v9lvid11 ÍIIJUOil!!- !.'amara, 
T.d11m:o. in11u ILOtoS·Ii CommJs;ao dc,,RodacçlLO. 

Oll.OIN DO !liA 

n!·:sor,uÇÃO ];0 CO:\OnEt:l.~O NACIONAT, VETAOA 
1·: HJ~J.A'l'IVA AO AS\'J,Q lJ/~ JNVAJ,IDO~ DA 
PATIUA 

Ent1•n. oill i.liscuSsrrb·unrca; coirl 'o' 'Pn.t•oc'ór 
con.trnPioda Gommissê.o <lo M:u•inlja o GUOl'· 
l':L;· n..rospluç·ão- tio Cong"l'CS:-IO Nn.cinnal,.Vc
tadnpolo SI!, ~l'osidcnto da llopublicll e <jiiO 
J'OUl'~aniza o Asylâ do lnmlidos. da PatrnL. 

N i ngt'!Oili pi!d int1o a pa IM'I':L, . elicm;I'·~·SO a 
tliSúU.~,.~ii.O, I ' ,, -· ' '' ,'' 

O !!!•·· P•·c .. l<lcntc <locl:m~ qw, v~o 
se fil'OCOilm• li cl!uma!la p:tJ•a a vo t:u;:to ·no
minal dllt'osohfr,ito, deYon~o rcspondnl'-.<im 
-os. S1•s. Son:~doJ•os que approvarnm o-Mo 
-os que .11 rojoll.a]'em. · 

-l'rocoilo·so li chamad:l o mspon,lnm-,,ro-

CJLEI>!TO PARA PAGAM~NTJ !H: !lESPEZ,\S 
EloElTOIIAI·:S. 

En LI''' cm3' discus;iio a p~~posiç~o da Ca· 
llllll"a rios Do pulados n. 124. do 1902, :l.llto~i
zanclo o Pro;idcnto da Republica a 1\lll'il' ,no 
Mlnistet•b da Justiça o Nogocioslntot•iorcs o 
credito oxJ.raOI'Ilin'll'io d~ JOU:OOO:) plra· at; 
bndill' ao pagamento do dcspaias oleit~l':itls; · 
: .Nin~n.em pedindo a p:tlavra, 'oncerro-sn :1 
diSCilS~lio. . " 

Posta 11 voto~. é n.ppl'•ll'aii:L :llll'opiÍsf\•li:o ; · 
o, Hr1ntlu ;~l.!opt;~di~,. vau .->or ,:mlundtid:t :t s:.tn· 
cçiiu fll'Cxidonci:ll .. 

l:'i. 
L/CENÇ.I AO DR· ,JQ,ill!,OI'Jo:S l<A Sl!,Vo\-.IUN!Oll 

Entra om 3' discuss:to n [ll'Oposlr,iio dn C1Í, 
fn:ti'IL Uli8 lJOpllt,:u[os n. 138, do )003, lll!lO!'Í• 
zanrl1l o PI'IHidoiJLo d;~ Rnpn!Jii,!:L a eoncodm• 
no mlllllco <lo llo.<pitiLf do R. ~ohnsthio Dl'. 
Jus~ f,opc; <1:1 Silv:t .Jnnior um anno dn H· 
conç •,, cum oJ•dnnndo, p:LJ'a tt•;d.amonto do 
f:laudc, 

Nlntpnm po li!Hio· it. p:L!nvt•:t., nnCOI'I'n·sn n. 
di :;cth\:!fl o. 

. Po;tn n votós, ~ apJll'OI"llda lLfl!'Oposição cm 
escrutino socpcto por 2d cunll'a r; ; o. sondo 
a<lopt:ula,·v:tn sm• submlli•lli.1\ sancçito'))J•o· 
sidencial, 

OH St•a. CfJst,u. Azovmlo, Cunsta.nt.ino Not'}', 
Nognujra · .Pal'anagtHI, No.:.nwlt'i~ Ac!cio!Y, 
,J. ca.tunda·,· .João COl'doiro, Ji''Ol'J~Oil':t Chn.voH, 
Gam:~ o Mollo, llm•oulllllO B!lndeil•ll, SigJs. 
mun<lo Ouuçnlvrs, Maunnl lln<Lrt.o, Olympio 
C:unpos,, Ar).hlll' JUos, Rny iliiJ'IJOsn, Cloto 
Nunos, .Slquo,im Limn, IJom•ilpiO Coutinho. 
Ln111'o SodJ'I'. JlaJ•nta ltiboiro, Tho11niz Dol-
11no, Vaz dll il!ollo, nuono IJ!'an<ltlo, Foliclllno 
Ponoa, Ali'!'< ido IWI•, .Joaquim do· Souza, 
Ro<ll'iguoR .llll'dim, A. AZOI'!ldo, \'iccnto ~la· 
chado, AlhoJ•to GoOQiliv~s. Gust11Yu RlchLt'•'· 
l'clippo Schmlilt, .Julio Jlrot:to llamil'O llal'· 
collos (3·1), O St·. Prcliidoute -1\stan<lo o~io· 

tn1l1L n matol'ln !ln ordom do tlia, da!•oi a 
O IS•·· Pt'OMident•e-A J•esolur:iio fui 1 p:LlJLVI'iL aos S!'R. SonailoPos qun :L quoi1•am 

!'Oj dl:nii:L pop lllla.nlmidli<ll' dorotn.<. p:11•:t nssnmpl.o dn nxpo<llnnto. (P"""' .. ) 
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7JS ANNAES DO SEN.WO 

Ninguom pedindo a p~lavl'a, \'OU lovanilll' Olympio Campos, Mnl'iinho Garcoz, Coolho o 
11 scs.iw. do~igunndo para o;·Jem do di~ 1\a CampM, ANhnr Rios, Vi1•gillo O .muzio, 
sos~ão trguinto: . Cloto Nunes, Si~u11ira Lima, ill~"llla Ribeiro, 

2• dlscussiío da proposição da Cam:u•a dos Buonn llr.mdiío, Folicinno Ponna, Alfredo 
Doputa<los, n. I5:l, do IDOS, autorizando 0 Ellis, V1•bano do Gouvca, Rodl'igucs Jtu•Jim, 
Pa•csidonto da Republica a ab ·Ir ao Minfs. Viconlo Machado, Folippo Schmidt o .Julio 
to i o da .Justiç:t o Negocios lntcrioa•os o Cl'O· Frota (:li): 
t!Ho cx'.l'ao:·~lnal'lo dr. 10:30a,~. p.tt•a lnd<i· Deixam •~o compnrccor com causa parU· 
mniZ1<;ÜJ ao lonto dJ nymnasio Nacional, dpada os Sr3. Pinheiro Mt1chado, Nilo Po
b~clinrcl ,/oiTo l~ibo:ro, d11 do.~pozn l'cit.:t co:n (•~ulm, Junatbas Pedrosa, Paes du Carvalho, 
a pnblica~fio d~s o liras •His~uria do Ol·iontc Justo Chormnnt. ~lanool Dnrat", Gom~s do 
o Oa•ccia» e <Uistori:t do Brazil• ; Cnstt•o, 1JeJfo1't Vieira. Alvaro Mondos, Jos~ 

2• rliscus;~o d~ pror.o,fçiio da Gamara do; llerna1·do. Pcdi'J V olho, Alval'J Machado, 
llop:1ta1os, n. 154, do 1003, autoJ·Izando 0 Ros:t e Silva, Horcuhno Jlandoirn, D. do 
P1•,•sí.:onto da Republica a abria• ao Minis· 'Mondooç:t Sob1•inho, Jluy DaJ•bJsn, Martins 
lCI';o d.1 Ju.Jtlçl o Nog,>clos lntc1·:orcs o ci'O· Torres, L'tUI'o Sodr~. TJJomaz DoWno, Vaz 
dita do 100:0 '0$, supplomOJJtar :1 ruhrica 1••, do Mollo, l.op3s Chwes, Francisco Glyccrlo, 
ounsigonaçãJ .o.ligonci:ls p,licians•,d•> a1•t.2', Joaquim do Souza, Joaquim M1n·tinho, Mo· 
d~ lei n. P57, do 30 do dozemba•o de IP02; . tollo, A, AZ31'edo, llrasilio da Luz, Gustavo 

Richaa•d, Hcrcilio Luz o RamirJ H:.r-
2• cliscus•iio <h pJ•oposi('iio d11 Cnmara dos collos (30). 

Doputa•lus, n. 156, do Hl03, auto1•izanrlo o 
I'I'Csitlonte d~ Ropuhlic1 a tlbt·h· ao Mini:~- E' lida, plstl om discussão o sem do· 
to;•io da Industria. Viação ·I Ob.·as Pulilicas bato appro,·ad!t a acta d:1 s3s~iio anlol•iot•. 
ocro.lito oxta•aol'.linal'io do 000$, pna•a occor-
rJI' ao pag:tm rnto das A'l'atiflcaçõcs do vidas O Sr. l" Secl•ctna•lo d:t cJnt:t do 
aos I·" oscJ•ipturaa•ios do ThesJuro l'cdnr.ll, seguinte 
nornnl'lo Hllat•iào Ah'os <111 Silva e Alfredo EXPEDIENTE J(oguJ,, Valdotaro, incumLidos da tonwla de 
oon&a~ das lMmdas do Fm•a•o CarlJngola e 
Santo Jidunl'do no Cac!1ociro do rtap.,mirlm : 

~·discussão tln. lWOposi<•ão dn C:unara ltos 
Deputado!, n. 113. do IÚ03, autol'izando o 
p,•osiden to da Jl.onuolica a concoJei' ao ama· 
nuonso <icl Tribunal C i vil o C<·iminai,Augusto 
Mot•cno do Alugão, um anno do Lcençn, com 
vencimentos, om protwnção '' I(U•I lho foi 
concedida om !3 de julho uo auno passado; 

2' discus;ii.o da propJsiçiío da Camam dos 
Dop11t:1dos, n. 151, do 1!:03, autoa•izundo o 
Prosidonto <ln Republica n eoucodor• ao 3° offi· 
cinl da Soca•otari& do J<:stado da .Justiça o 
No,ocios ln :o ri ,r•es, Maximiano ltolll'igues 
B:u·b;sa, um nnno do liccnç~. com ol'llonndo, 
P~"n t1•at•u•do sun5ando onde Jho convio!', 

Lwant1:so a so>siio ái 2\ioa'<IS da tarde. 

104• SI~SSÃO a;)! 17 DE OUlUyno DI; 1003 

P1·~·sidancilf do S1•, AQ'oíiSO Peml(l. 

A' moia hor1 dopAs do moio·rlin nbro-so n 
sossão, a IJIIO con :ot'l'om os S1•s. Son~doroo 
.J. Cnlun<la, A:ba:'Lo Gonçnlvo~. HPm•iquo 
Coutinho, rostlt ,\zcwodo, l.'onst:~niino N1·1'y, 
llonodlcto !.oito, Piro.~ l't'l'ro: !'11, Noguull'a 
P:ta•anagml, Noguoil'a Accioly, .João C'rl'dciro, 
!lot•rolra Clm·os, Oamn o Mollo, Almeida il'll'· 
I'Olo, SI~ismuodo nonçal\'08, Manoel Dtmrlo, 

Officios: 
DJ l'Scc,•olll'ill da Camara dos Dopuin<lo~. 

do 15 do corrente moz, romottondo u 
proposiçao da mesma Camara, q no concedo 
ao MiaJi,tcrio da Justiça o Ncgoclos Inte
riores o crod.to crta\tordinario de 30:000$, 
pa1:a occor.·or :\ dcspczn com o d'sJovolvi· 
monto da bibliollioca d!l C.1mara dos Doputn
do~. compl',l do livros, revistas o outa•ns 
dosp1•zas attioontoil\~uollo fim. -A • Com
missão do Finaoçu.s. 

Do Ministorio da .Justiça o Ncoocios ln to· 
r.Iorcs, do 13 do rot•t•cnt' moz~ tmnsmit· 
t1odo 11 mo11sagom com quo o sr. Prosi· 
dcnio da nepnblica restituo deus dos auto· 
graphos 1h resolução do c~ngrosso Nnr.ionnl, 
que suncc10nou, ooncornonto :t concosslio do 
sois mczo~ do ll~onça, som vouclmontos. om 
pro1:-goçao, ao substituto do juiz fodoral na 
socçao do Pnrd, Dr. PcJJ•o Poroirn ChoJ•mont 
lluiol - .Arch:vo ·so um dos autog1'nphos o 
commumquo-sa •l Camarn do.; Doputudos, I'O• 
mottondo·so·lho o out1'0, 

Um do ~llnlstorlo litt Gum•a•n, do 14 do 
CJI'I'Ontc ·moz, I'Omottondo a monsti•'Cm com 
'j11o o Sa·. P1·o;idcu to d~ Ropuollcu"rosll ',uo 
1 ous dos nutogt'I<}Jho> dll a•osolução do Con· 
grosso Nncionnl, quo sancclnnou, roltttiv11 tl 
>thortnr•a do credito do 323:000~ supplo· 
mcnt:u, ú con~i:4nuçrt.o 3:?, vorlm mi~', t\l't, IG 
daloan_. 057, do 30 do dozomhro do 1002. 
-Archavo-so Nm dos nuto~r~phos o commu· 

I 
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~------------·------~------11 !Q 11 O·~o d Cn 111111'A doB. fie}Hil~d<JS, l'úlUo ~.tcn· 
do Ee•lho o outl'o, 

Orn do gono1•al do lJrigaua tlormcs IL da 
Fon~ocn, do 14 elo corronto moz, comrnunl· 
cando quo, hnvondo cloixndo o exorc.clo do 
cargo 1nte1•ino do chefe tio policia do Dia· 
trlcto Jledoral, roa~sumiu naquella dat.a o 
oxorclcio do comm:mdo da Brigada Policial. 
-Jntelrndo. 

O Sr. ~· l!lecrctn••lo lô o vão a 
imJI'illlir, JJnra ont.ra1' m1 ordem dos tra· 
IJalhos, os soguin'.cs 

PAREC!mES 

N. 221- !003 

JJo pGsso d:1s lnforma~õas prcstnd:L~ poiJ 
Sr. ~linistJ•o da industria, Via(·ão o Obras 
Puhlicas, solicit:ulas p3l:1 Mesa do Senado, 
cm vil•tudc do approvaçiio dQ l'cquorimcnto 
constante .:o p:.rccJr n. 185, do anno plS· 
sado, s-bre a protonção do ongenlwlro A ris· 
tidoi Gaivão do Queiroz o do que trata a 
proposição da Camara dos Deputados, n. 100, 
do 1901, vem a CommiEsão do Finanças in 
tor•poz· o sou parocm•. • 

!Isso engenheiro occupavil o cargo do fiscal 
do Govm•uo junto :1 Estt•ada do Fot'rJ Tram 
Road Naz;1roth, ~uando, por dccroto de 
lO do mar,o do 1~91, foi noíno 1do director 
da Socrotal•ill do Estado dos Negocies· da 
Agl'icultura, Commerclo o Obras Publicas, 
oat•go osso qm exerceu até 1 do setembro 
do 1802 o do rtual l'oí dilponsado nos;a 
data. 
Allo~andJ dircit·s adquil•ldos o fJUJ oram 

garanGidos po1• disposições do regulamento 
d~ l'olcl'ida socrot~ria, em vh•;udo das quaos 
nao podia sor dispensado elo cargo do di· 
roctor, podlll a roconsidoruç]o do neto do sua 
c.~onCJ•açrro, para lilo sor concodi•la ap;sonta· 
duri:1, nos termos das di>p;siçõo.~ rogul:l· 
montares om vigor, Assim fui attondido; 
c, f.Ol' decreto do 22 do outllbro do 1802, an· 
nul/a:o o acta dcmlssorío, para todos os 
otroltos, foi o mosmo aposontado no cat•go do 
directo!' da socrol~t·io, Isto meeliantc ln· 
validcz promda PJ!' inspecção do saudo. 

Ao examinar o Mlnistorio da Faz:mda o 
papeis polo Mínlstorio da Viaç~u cnviatlos 
sobro essa aposeotadot•ía, Inquiriu qual os 
Jlonultlmo c:u·go oxorcldo po:o ongenholro 
G;Livi\o do Qucit•oz, o Isto porquo, ni\o tondo 
tt•os annos do oxot•cicio no cargo cm que foi 
aposentado, •ó podia porcobor• os voncimon· 
tos do cnl'!(O antcrlot•, cJnformo til tr.rmlua· 
ção !lo nrt. 4il do reguli1monto approvndo 
JlOt' tlcot•oto n. •140, elo 31 do maio de l8UO, 

OB vonalnlcnto~. poPJm, dessa cnrgo foi'Uili 
tilod!Ocudoa vara. m~ls, dttt•auta o tomro cm 
que o cngonftnlro Queiroz j:l o llavb deixado 
c estava co:uo dit·~ctot• da sccrot;Lri:l. Essa 
altoraçrro consta do doet•cto n. 399, do ~O do 
junho do 1801. 

O Ministcrio ela Viação, prestando infur· 
mações ao Mínistot•io da r'azcuda, doei ·.z•ou 
mais do uma wz quo o venci monto do lna· 
r. ti l'idaclo, que competia o o rcforido ongo· 
nhoiro, dovh SCI' calcula,Jo pelo elo fiscal de 
2" c I 'ISSO da llstt•a:da d' FUI'l'O Tt':lm Uo:(,(l 
Naz·;rotlt, confot•mo a t:11Jolla do r~gula· 
monto citado, de 20 do jttnbo do 1801. 

A'· Commíssi\o tio l'lnanças,cJmo ao Minis· 
torío da tndustri 1, Viação o Obras Publicas, 
p~rceo q uo a aposentadoria assim como o> 
rcncimentos devem ser co •ro,poodonlos ao 
cargo dJ on~onhciro fiscal do 2• classo, o, 
assim, a do opinião que nesse ponto doves et• 
accoita a proposição da Cam~z·a. 

QuJnto, po1·ém, á flxução do tempo do ser· 
viço, entendo n Commissiio que osc.; pa esta 
;l compotencí:~ do C•Jngrosso, c as in form:~
çõos ora prcst~<las silo omis.'l:Ls qnan~o a essa 
all~gação do ~ngenboiro Queiroz. 

Asdm, a Commlssão do Finanças, accol-' 
t1 ndo a proposição da Camara, aprosonta 
uma emonda suppro~siva om relação á parto 
do nt•tigo l' da p:·oposi\•ão o um para
grapho addítivo, aut.ri1ando o Governo 
a rorm· a contagem do tempo folia, nddicio· 
nando·lho todo o 1ompo dJ sm•rlço pu'Jlico 
pt•o;tado pelo engonhoiro Quoít·oz, mc;mo 
aqucllo om quo o:cupou ca1·~os cm c,•m
mi são. 

A appl'o~vação da proposição, com as omen· 
~as quo olfOI'Oco a Uomnli!slo, ~ um acto do 
JUSt.ça, 

As omonJ:1s são as seguintes: 
Ao nrt. I. • Su~pi•lmam·so ns palavras: 

«COI'.'ospoudo:lto a ~5 an nos de serviço>. 
Pnragrapbo unicu. O Poder llxacutivo pro· 

ccdot•:l, om relação a o~sa apo!Cn tadoria, a 
nova coa~'lgcm do tempo, compu~~ndo todo 
o tompJ do sot'l'iço publico pmtado om Cll'· 
go:J administt•ativos pelo rcf~1·ido oogonhoit·o~, 
ain.ln mesmo do commissdo. 

Sala das CommíssõJ>, IG 1!0 outubl'O rlo 
lD03,-Faliciano J.'an .. a, prcsidontc, voncitlo. 
- Vicentt3 .lf,_,cJ~mlo, l'Oia.tor; - Sigi.mwndo 
Gonçal•:s .- Ruu Bm·bosl!. -llami,·o Dm·cel· 
los, vencido. 

E.~~o ult.lmo cnr~o lt:l\'1:1 ::ido o do /Iscai tia 
Jlstl'ad.l de l'~rt•u tio N"~'trelll. 

O oogonhoh•o Al'istit!os Galviio do Qnoi· 
roz foi exonerado, pot• doct•olo do I do sotom· 
bro cio !Dili, do cargo do director da Socro~a
l'h dJ Minls~orlo da Agt•lcultura, por SU)l· 
po.tta incomptllibilldtldo cum o cargo ,,o 
Uuputado Eslathtal, para qno l'úm uluítu. 

Por d••N·ot.o do ~~ <lo ontnb;•o do mo.<mol 
auuo, rcconllo('UII o l'oJaJ' S~acll'ivo a insltb· 
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Hislonda <los fun~amontos do sou acto o o 
doclat•ou som otruito. 1\ntroltLnto, 11 onvcz do 
l'IJintogr,n• o t'uncciontLI'Io domittldo, como 
io"ica o juriúicamunlo HO lmpunlm ao sou 
itl~·itt·o, Únm v e~ quo ,so roconbocm•a no dot•m• 
do dcchmü•, como declarou, som clfotlo 11 
dcmissi\o, quo do direito m•a insubsistente 
cu1 seus t'undamontus; resolveu aposonttLI·o, 
11or acto 1lo sou tu•bilrio, som rtualquor soli· 
citar;iío ,ou. outi·a manifosl[lçiio , r1uo a .st~p
pt•iôssc. 

Oocrolada a aposonl.adoria Bru•giram duvi
das, quanto ao ordorndo 11 compur.ar• c o 
tampo rio sorvir,o. Uma foi a'opiniiio d11 SO· 
ct•otaJ•irt ú[llndustrirt, outr•a a do 'l'hosouro, 

TurHI;/ atliml u IlxucuLil'u. l'eruullhlo o 
dhu nlucciouariu' iiU Cuugl'OSiiU {li~J'i~ (jUO 9:-itO 
1lucldi.~.~il, a GuinJlli$Sii.o du .J,u.'iUtir~ o Lcgls· 
Ja(:1lu, Llllttlo oxaJuiJJa'Uo. o.s ~~~lmlllO!lto.s 'J.IIC 
lho {iJ!':tlll PI'Oi.IOIIL:,'s e CUikl!f~l'i!Jitl~ a: ~:lU· 
iuucw.s rtuo ao tlirotto uo potrcr.uu~r·to lúl .tm 
l'oiLas, ú. do opiuiiio q11o o imbnado 1(110 lho 
euuo.U' ado cargo fJU~ oxor·cou antoriormon· 
to :10 do ilir·oclul' iln socrot LI'Ja, uma vez que 
;,··osto niió tom dir·olttJ, por não tor nolle 
tido tl'es aunos ilo ofioutivo .~ot•viçtl, ó que, 
l[uauto ao tempo, uiio se lho ptluo rccusal' o 
do '!5.~nnos, quo ic~almon~olliO compcto.)l, 
corúo osta optniilu se r.ont.n:ma ox,Lclamont.o 
com o ilolihol'ado pela Cam1tra na propos1· 
ção oro. sujoitli ao Son~(io, sob JJ, 100, do 
1001, 6, a Commis;ão rio .Tustlç:t o Logisl~~~o 
do ''pu.rccoc que soja n. mosrna proJlOstçao 
app!'0\1aqa.., . 

Sala das Commissõos, ~:1 do outubro d, 
IOU2. -1'/wma: Da/filio, -Go11çrllves Clurva.<ll 

PllOPOSJCÃO VA CA:\lAU.j\ DOS lH~PU'l'ADOS; 
N. 100~ IJE 1003, .\ QUm SE JIIWf.RI~·o P,\M· 
OIIR SUPRA, 

O Congl'C~So Nadumllro~ol vo ~ 

r\rt. L' Ao ongonhoir•o Arisr.idos Gaivão 
elo Quoh·oz,· aposontario nu cnrgo de dit•cJC~'Jl' 
<1:1 Sooroltll'ia do Mlnistorio 1!.1 Agrion!Lnm, 
Vill•;1io o Ob1•as Public:;s, compotu dosdo :L 
nposonlrtçfto, na fill'lna tln rlucisiio con;tunto 
tios :wisJs· do nwsnw nrioi;tol'io, do O do 
junho o 7 do agosto do IS~l. o ordenado do 
cu~onhuiro llscal do 2·' clusso, cort•osponrlonto 
a ~:; nnnos do sorviço. • 

At•t, .2.' ltovogtmHo o.s disposi~õos om 
coo\rul'i,J, 

C:Lmtu;o. dos Doput:Ltlos, 1!1 do tlozombru tio 
1001. - sl'lyro r/c OUvârá Dias, 2tt vico· 
prusirlon\o. -Cm·Tos AII!Jtlsto 1'nlcnla de No
'Cru:s, l'' SúCI'Otnr1o,-.4nyt.'lo .!usd da Silva 
Nafo, 2" socr•otiL<'iO. 

N, 222-1 90:J 

A' Comml;são do i'im~nÇ~s·.·r~r~ pt•oscnto, 
no anno pilssarlo, uma p1·opusi~1o dn C[lmara 
Jos Doputados, n. 130, do IOJ~. autol'ir.llndu 
o Porlm· Exccu't,ivo a aui·h· um cr·cdito do 
~: 170$'j33, pn1•a pagamento . ao aimit•auto 
Arlillll' do ,Jaccguay, col'<'cspondonto ao.llonno 
rio 1002, provoniunto do dill'o[·cnças rios vcn· 
cimon t.os rio vico·almh•<tnlo pM'IL os do \llmi· 
l'lluto, posto ostu .:L r1uo. lürn promovi<lu por 
docl'Cto do 8 do outubr•o do ·wo2, ' . 

Dovondo rlar pat'OCOI' SJuro' 1L próposl\•ilo, 
o conlinuan<lo ainda no saio· dli Com'missão a 
duvida ou antes 11 tJUCstíio srr.iciLIL<ln (si bem 
{lUO esLa j1l t,ivossó po1· .~i 11/llU. votttçfiu 1lo 
Sunattu) so~t·e n Jogalitlttllo de La! lJt'UirtO()ãu 
:L almil'iLDI.u (:um diroHo 1~ \'1.mcimnntos, ro· 
~~01 YUII }ll'O\'!lCJLt' J'ig"Ol'O:!O l')~i~lllO iJ, OS tU ,l'CS· 
llOitu, o pudiu quo 1U.~su uudda ~~ Cuiuwis...;itu 
tio Mttl'inha o liuorJ•:i, . 

R;tu., omHtlrúto O sou JI\U'CC<~·L\ ,pl,I<Üu', .l.u~ 
tlavia; quo fosso ouvida a Couuuissiio ·do 
.Justiça e Lqgislar,íio, julgando-a mn.is eompe· 
tonto para mterprcLa1' o dCCI'OLo. n. iOI,. do 
!O do outubro do 1000. 

!Ma Commissão dou tamboin .o seu i)a
l'ccot•. . . 
. Amuos ossos parocor.o; constam dos pap~i; 
JUntos, concluinilo, · pot• maiol'iil, conli'll 
o.rtuoll• proruoçiío, quo julgam illogai, sal· 
Viln<lo, po1•6m, · a Commissiio do. Mal'illltl e 
0.norl'a a irypotho>o do,sopodor into,op~cLt>l' 
taro:o.vehncnto (amvlt~>lmtmonto) o c1tado 
dOCl'OlO. tlo HlOO, o.quo, CODVt'lU dlZOI~jâ,.JilíO 
aconteceu, como so vô rlo paJ'OCJI' ú11 outra 
Commi$Siio, ttuo rl tm•minatlvo do toda. a 
daviu:1, , 

NITo olJsl.anto, a Com missão do Finanças se 
julga no dovot• do tr<tzm· ao conheci monto do 
Sonndo, o sú PUl' i.,;so o faz, .os fundamentos 
da riuvitla ootiio susciladil ou autos tl11 opi
nlüo contraria quu tiv6m o rn:•irtertt. do ac· 
co1·do com us opiniões ot'll. conhocidt" tltL
f!IIOiln~ duns Commissõos. 

O Sanado jlOl'l!littit•IL <r no r.lltl o faç11, 
O assonto do toda 11 matorilt <i o dHcl'lli.u 

ll. iOI, tlo lO do llovomht•:l do IUOO, do LOOI' 
soguinto: · · : 

\<Fi cu. .o Guvl!it!JO aul.ot•i:-:atlo a roinéogL'ilL' 
nu SOi'\'kJ activo d11 al'mu<la, com a patonto 
riu vlco-almi,mnto. som pmjuir.o do rcspoc~ii'D 
qUI\<11'0, O VICD·Uitnil'illlLO l'UiiJI'ilHl·.io Artillll' 
rJQ Jauugrmy, não so liw contotndo o tompu 
uu1 fLUO o.3~ovo na sltuu.(;TLo tia l'otiJl'llla 11:~rn. o 
oliuilo da l'Ul'UL![lÇÜo <lo vorlf!illlllllt.•;~ .atra
Z<Iflos; O !JUI'U. U tiUil U!t.ol'iol' I'OfOt'UliL, no 
uaso do lnvalldoz ou poi' h~VOI' rLttlngi<lo 11 
idade. llmUo dli acllvidatlo nu posto, só lho 
nprovoltar;\ o tomj'o um r1 uu ostovo no oxor· 
cicio rio c:ll'I:O dn 1 ir•octor d11 lllbliolhoc~. Q 
Musou do ~l<LI'inha.» 
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l~stc Uoct·oto, roint~Jgrando nu sm•vit,-o 
activo dn. marinha o iUnstro vice-nlmit·.~nLu 
rnfo1•mado Al'~hur 1lo .Ja.cogua.y, ct·unu pat·a 
ollo o p~st.o do vicO·lLlmir.tnto oll'ocLivo .. 
. O Podot·. J•;xccu~.i v o, oxpudindu·lho a p:~· 

Lonto de vtco·nlmu·<Lnto, tlon plon:1 oxocuç:L<J 
a osso dccroto, o deli o nud:t mui; rost:lVil a 
OXCClltíl.r. . . , 

Pocroto oxcopcionnl, como, todo; roàonho 
com, <lna ru:tlidndo um complexo do oxco· 
peões, como suj:Lm: a I'Ovm·são do um 
t•ofurmndo do mnit•Js anno.;, no serviço ucti· 
\'O ; a cronç,io do um posto oll'octivo pl!t'a 
ollo ; a collocnção fórn do <[ltndJ•o, por niio 
dovor os tu ser tn•ojudic:tdo.; molhot·amonto 
do rufvt·ma pel:t conl.l!gom do cot•to tl\lnpo 
do tiot•viço prnst:.uo na itmctivid:tdo, 'l""'illo 
~o .invalltlm• ou. ful' a.Ltiugit.lo poln <lOIIl· 
pnlso!'in lllll t•az:'ifl da ill:t•lu·limiLu •la:\ol.ii'Í· 
d:tdo no posto. . . . 

Só nã.n o rovorl.uu pat'iL o qwvlt•o, nom .ttU· 
tot·izou prnmo~!iio ultoriuJ'. , . 

W uma IIli .-;iu,quho·, ]JCSsoa;l, qno muito. o 
honm, J'Ocouhocondo a n~ilidado dus sorriço.l 
quo ainda podia prosta1·, outorgando-lho por 
i.>so todos aquellos copecillcatlos tuVOJ'Os. 

.fw; slt!ffH(m·e asl quod contra leltOl'cnn l'a
liollis, propte,- alifJHam utililt!lum inlroductum 
est, (Dig. de teg,) . 

As palt\Vl'<ls lc11o1' ou /'alio, polos jul'iscou· 
suttos romanos applicadns ao direito, ó sa· 
Lido, designavam o rtiroito .eonstanto soLt·c 
a matcrio, o. dlt•oito commum. 

,E', JIOis, o decreto do. lOO:J uma loi contra 
o dit·oito .ooustanto. sobro a matoria, c.mtt•:t 
esse tlii'Cito commum; ú uma lei :tnul'llt:li, 
dot•ogatoria •lo diroito commum, o ctnal não 
put•mitto u.s oxcopçüos qnu iw mesmo t.locrcto 
so contêm. . 

A intorprotação quo lho caLo niLo ,., a in· 
torpt•otação: c.vlcnsi"' o sim a rostrictiva. 
A iatot•protaçiio das lois do oxc0pçilo, 1liz um 
mestt·c, dovo sor tl~ iltl'Oito stricto, isto ú, do 
m:~noir·n. n attin;.:-it•, ~~ oll'undot· o mono.'l p:JS• 
~ivol a logisla.Cilo ot·~linaria.·. Ontt•o'mostro, 
muito conhocldo o !'ospuitado, dir. o se
guinte.: 

«Lois anormaos, dcro:;atot·ias 1!0 di t'<Ji to 
commum (jus si»!!Hial'u) não comportam ox· 
tousão por an~logl~; porquanto, visto como 
silo leis oxcopJionaos. ruutl<tdas cm mo ti vos 
cstt•nuhos as l'.tzõcs do rlit•olto {l'fl/io. ju•·is ou 
luno1' 1'11/io11is), tudo qu~nto so niio 'contúm 
om su~s disposl•;ücs liJl'lnao• pm•tonco ao 
iliroito commum, quo ú o quo oxlsto fót•a 
ilolla; o elo particu!~r so niio pódo oonoluil• 
. pal'í\ o got•nl.)) . 

g J'ót•a do •locroto do !000, doss:1 lo! sin· 
gulnt•, pessoal, ,i:t intuit•ttmonto oxccutat!a, 
O lj\10 l'UliUIUOSCO 'IJl' 1\[0Í ortllnaJ•i:l, O di· 
l'Oitu commum soi.Jt•o a. mtLtm·itt, lL lugisla.~~rLo 
wi!HIU' di\ llliU'inlm, súwcntu <IJ'Plic<~Vcl tLU.> 

oll!eiaos do qnn•lro, osso fJIHtilt•o rpw o mesmo 
doct·ot!J 8ingular· tlot.m·minon quo nü.o fo;.~.-;o 
prejudicado, .ftM comnwnv acc1jltJI'C rlvbemu~ 
irl, IJHnrl post isturl siiiOII(ara adlwc l'CIHCHHJI. 

A ld ol'clinn.l'ia. nã.•) autoriza. a croa~:ão do 
po.<to ele :1lmirnnto l'ór:t do qua•lt·o c menos 
Jli'JIIlcç:ilo Oll! circumstnneia COIUO ostn 011 
qualquot' on~t·a, isto ú, uilo Jllll'm!tto n.ug· 
mont1tl' o numo:·o dc·almirantoJ. . 

A loi ol'din:trht, o ilil•cito commum fura 
olfondido com n t'OVIJI'6ilo c com a crol!ção 1lo 
um posto do vico·almiranto,;.cJrocLii"O, o1~1· 
bor·t~ fór·;~ do qn:ulr•o; cunso;;uint~onta,. na.!> 
so pódo int01·protar cxtonsivamonto :ti!A'IllOII· 
tando mais um:~ ufl'cnsa it lo i ot\limn·in., .<~o 
Jii·cU.u commum, cu/11 c.~.~í~ impon.'l<id:L ct'ul· 
çno o pt·umo•;O:o diJ :dndt·:1nto. rum do '!""·· 
dt·o~. o rtuo ~ó lllllo logi~l:tdot• po;lcriu. t'JUI' 
fui tu: iL lni :-lillg'HJ.Lt' llÜ.V O f'ez. , 

,Ot·a, l.crulo-su t.lwln VU!jiL no po:itu .1lo u.l· 
mit•anto ilo 'lll:tllrJ, o Podm• J•:xociJtivo.sllJI· 
poz VOJ'·su en!.t'o :~o.lei siugulit.J', os.~o .. tiucroLo 
do 1000, o a loi ortlilml'ia, que llcou fót•:i do!lo. 
Fez a pt•omoç:co no qtmtlru. pt•oon~ho~do .'1 
yaga; mo.s promoveu . tarobom o vtco·alml
raute, do quo so tm~11, n almü•anto, 'llo;to 
osto que ~lei orrlin:tria não nlttot·iz:~ crm•t• 
o ~uo l'óra do quadt•o u:io oxiste, Cl'C:tilo. por 
loi ospoci:tl, quo sot•ia uocossnt•i:t. . · . 

O Po~or Exocutivo j:L tiulm u:tdo in(oit'll 
OXOCUI;ilÓ ao i!OCJ'OtJ d~ l VOO q UO Ct'OO~ O 
posto ltnico tlo vioo·~lmiranto. oll'qctivo; 
nad:L mnis lhe l'osr,c.n·a. oxocut-tl', como; so 
clls;o, uonliiuna autórização .mais llto for<l 
conl'oriu:t, o usta nii? so prostunJ o ·.muito 
monos tlcleyaçtTo Jhl!'t~ crem· )Josto::, . , ·. 

Pot•t:tnto, o :tcto do Po,lm· Exuéntivo não 
é, como só po1!J d()l't u.cto do execução de lo i·:· 
-ct•cou o pnsr.o o foz a pt·onw~iio, collt 
olfrinsn ti logis!açii:o orJinal'i"' o: mesmo ao. 
qtmdro, pois quo o vico·:tlmiran t~. ,dello., viu 
appat'OC~I', pi'OIUOV[iJO a :J!mit•:tnto, UÓl OU• 
tro do fóra, vindo dos rolurmauos, pal'<t o 
qu:tl sú olccpclonalmonto,fôm croado o dado 
o posto elo V!Co·nlmiranto olroctivo. . . 

Sl fosso appliC:Lvol a. l'egr:L : - mlio.~a re.o;. 
lrillf/tJHdrt,-lombradi~ no voto vuncillo dt~ 
Gunimlssão do Marlnlnl o Onort'a. seria cuu· 
tt•a :1 oxtün>üo utronslva quo so qttOl' dat• ao 
decreto do 1000, loi silli:lllat•, com oa!'actol' 
de pPivilogio. . .. 

A Commissão nüo consi~m·a. como razõ'Js tlo 
docitlit•, pol' ostrnuhos t\ quostiioJ dü legtLii· 
iltl!lU, OS t'O[OV\11/LCS SDI'I'iÇUS [101'\'0UtUJ',I ]lro· 
stndos om dous annos ou morlto [JOS.loal,ilo 
ltln;tro vico·lllmit•anto, ronumm•ado du ante· 
Jniio como incuntivu, clisponsti\'Ol com aro· 
vor,::'éo, oll'odlvidndo do post.o ct·oado o ou· 
tms vauta:.:ons do docl'oto dü 11100. 

E:Nos ilous annol:l do SUl'\'if,•o poJol'iam vn.~ 
lot' du motivos p:tt'a um ou~1·o Jccl·utu sin· 
uul:Lt' do Lugisl:1tlvo!í tjuu uut.ot·l>assll a Sm\ · 
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]ll'OI!lúçà~ a ~lmh•untc, si illsllfficWntos Rfi nwililel' viJ/. /ID.t/0.4, dú•eito q1ta loliii tmlM o; 
J'omnnd'u~ae, pr~vla~, ~1 do vnlor c~ ~op·:lo· o/liciaes o não ficar mllllllficado no posto do 
nal os :!Ot'l'lços cm dous nonos. vlco·almlrnnt3, voado passar acima do si 

Não lntlng" tambom si o Executivo podia todos o~ qno tinham sido seus snborJ!nadoJ, 
un a[o conl'erir-Jho ns honras do nlto posto, Si assim il. por quo niio l'oi olle promovido 
como gradnat!o. na vag<taborta no quadro 1 Como pedi 1 vol-

Niio podia, sim, sem ser cm oxccuç[o de tat• pat•a nactiva som obrigação do sot•viço 1 
lo i, pt•.>movol-o na ctfcctividado do posto Contra este ~rgumento ospocloso 6 b•.tstan
quo não exist3 crendo, c com isto crcar to ponderar qno a Ioi do oxcopçiio não com
dospezas. porta extensão por analogia o rtue do uma 

Os raci?dnlos omp,•egados nos votos von- lei como esta conr.Juit• para o e.<l11lulo com· 
cidos, Ull ampliaçõe.< ahi foita.s no SJntido '"""'• como so p1·otondo, ~ concluit• do pttl'· 
clt1 tim• consoquencias do decreto do WOO, ticulllt' para o geral, c"ntt·a a cilada ilou· 
tão proci;o cm seus termos, consoquoncias trinado mostro. 
1\tvol'avois ao acto oxtra-Ie~:al do gxo- Do mais, convem recor,!ar ain<h\ quo 11 
culivo, não são procodontos,podondo seduzi!•. vaga unic:1, 11berta por morto do almirante, 

Lei do oxcopção, jus singula.·c conl>·a tcno- na qual nlio l'ôra nom JlUtlom sor promOI'ído, 
•·cm j1t1'is ou contra mlioncmjlll'is,como mais foi preenchida com official do mesmo qu:1· 
tle uma voz so tem dito, cumo ca1·actcr do dro. 
priviloglo (lex Jll'ivata), aquollo decreto, rc- Ft)t•a do qnatll'o, onde "I'Otulo o pos~o ilo 
pcto-so, est~ sn,joito <L intorprotação rcstri- almirtmto p:n-.• sot• ollc p:·o)UoVi•lo ·1 
ctlva, jw·c stl'ictu, não sondo po:•tnnto, ad· Não existo; c osta ú a qu st~o prin• 
mlssil'el idear con•equoncial do ordem ai· cipa!. · 
guma, muito monos ampliativas, ultr:~pas- :\pplicar a ello o estatuto commnm, o 
snndo-so o quo claramonto so cont~m em di!'oito commum sobro a mataria, no qul 
suas disposi(•õos fo1•maos. concal'no a postos, aceessos, promoções, etc. 

Quod cont>·a rationcm }>ll'is >WCJú<m csl, dos officlacs do quadr~, jut•idict~mentc nio il 
nau csiJll'oducendum ad consequc111ía. admissi vol. 

Nub.t•cs esforços são ompregaJos nos votos Asna situ:1ção 6 ospeci:~l, fóra do rt<mdro, 
l'~ncidos das duas Gommlssõos do Marinlut e dada o regida po: uma lei siogulal' ; situação 
Guerra o do Justiça o Legisla~iio, no intuito quo ollo accoitou, muito ombot•a houvosso 
do snstontal', para todos cs olfeitos, o acto pousado so1• cous:• molhol': o que não se pó:lo 
do Executivo om favot• do th·omovido. t'1zor tl ostonilor IL ello artuillo quo está Jüra 

Tendo cm grande aproço os seus trabalhos, da lei singular, isto tl, segui!• a rog1•a do 
permittam, todavilt, os i!lustrcs sign:~b!•los direito c~mmum, applic:.vol sómcnte aos 
o não lovom a mal algumas ligeims pondo- officiaos do quadro, para o qu1l oUo alada 
rações a rospoi~o. não ontrou, como Pll'cco. 

Em um ilosses votos so diz que o docroto ln is, quw colll·>'a ralioncm it~l'is conslituta 
do !DOO uilo estabeleceu a rostricçiio do niio sunt, 11on possumus scqui i·ogulam jttl'i.•. 
podor sor o!lo r•t•omovldo. (L. 15 1!. tio Leglbu.i.) 

o que dovh ostabJlocor ot•a a au1orizaç1io E póde·S9 ttcorescontar qno,sondo o titulo da 
rara promover, a qual não sondo oxpt•ossa posição do illustro vlco almh·unto no sat•viç•o 
nliu SJ p1•csumo. não "xistr., e ostabeler.idtl, activo o oxcopoional docJ•oto do !O:JJ, si 1110 
portanto, fie:~ a rcstricção, rosultonle dos fo;so applicavol u estatuto commum, então 
wrmos do docreto, não se podendo ultra· a excepção logicamente ontral'ia p<~l'a a 
JllSSitl'. i'Ogra, so confundiria nesta o. ahl dominat•la 

W uma interpretação oxtonsiva que S9 do Jacto, dLfat-,·adumonto, com p1•qjuiw do 
quor dar a uma lo! singular, quo ct•oun o qmulro quo o sa IJi do oxcepç·ão mandou 
posto do vlco-almirnnto oll'.:ctivo, niio outro l'esgual'dar. Podorla, t!csL'arto SOl' premo-
c nada mais, vldo no rtunth•o, 

A rosu•icção está contid~ nas SJias dispo· M~s o l'odor Exoculivo não entendeu assim 
sil;õ2s J'ormaos e, po1• sua natot•eza, tl ox- o nesta parto ob1•ou bom, não prntiOitndo 
clui·la toila o qualquot• ampliação, tal com111ott!monto contt•a a lei. 

J~ porque a Ioi m\o ostabclocou a t•ostJ•!· Non dubi"''' ost in lco~m con11><illcl'O "'""• 
cção do uiio potlor sor promovido-desta sua qui verba lcois amp/cxus co11li'll leyis uititw· 
premissa concluo o voto voncldo damanoim voluntalom, (L. 5 cod; ·,to Leg1bus). lol 
sc~'ulnte : (hturlL•m -vero {acit qui sulvis /egi.~ ·IJcr!Ji.~, 

~l.o"o, dcs(IO que uiio o fez, o rolnt,oll'ratlo .<e11lcntiam ~i"·' ci>·cunwcnil, (J,, 28 Jf. tio 
cntrotT tlo cstahdo communa a t(J(/os o.-; nfllcilrct, Lag[bus.) 
Isto é, llcotl su.iuilo (ls ob~l~ur,üos da sorvi~a Si, como sa diz tambcm, Jlatlc a l'OV<Il';flo 
c, c~ mo n !tlóa tia obJ'Ig~çau O corroia ta !la do illustro vice-uhuirantu sot' consitlorat!a 
A~ dil''j\o, nil'lult•iu ipilf façlo o tiil'iito t/Q. como ~ontrncto "YllaliLi{lliMico, ouh·~ cllo o o 

·-
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CongPosso, 6 coPto que oste sabo o quo fez, c to;·iz:u· c1·odito ~Jgum sem primeiro conhccor 
iguatmcnto o vico·ahnii•auto s~bo o que da logalidado d:L dcspoza ; o o exame que se 
acceitou com o decreto du !DOO, no qual acaba do t'<tzor tl condiçf•o nccossarla ao cum
fOI'am respeitados, quanto lJOSSivol, os syna· primonto ti osso dever, a monos de so pensar 
tagmatlcos lambem dos officiaos do quad:•o. o dize.' r1ue o Executivo podo oxpodlr actos 

J~m summa. A pruruoçiio do que so trata 1L vontade o dlsp"r tios dinboiws publicas, 
n1Lo foi feita cm oxocução do Joi, pois não •lovoodo o Congresso ser obediente o pas· 
existo; não foi por um desses ca1os tran· sivo. 
sccndontaos, oxtraot•dinarios o raros,om mo- O Senado, nogando o credito, li patcnt~ alti 
monto urgente, do circumst.ancias imprcvis· fica, podendo dar honras, graduação ao pro
tas, que tccrn pn• lei a. ncco~sidado; nõo foi movi~o, p:u•ticuhtridado esta cm IJUO a Com· 
pot• ob:•igaçiio cm reparaçfto do di roi tos via. missão niio ontr.t, nom 6 do sou dever. A 
lados ou preteridos, conformo a pratica, vencimentos é quo cllo não tem direito. 
MOI•ito, não ha nogJt', o tem o muito o ilius· Si, pori!m, o pt•omovido entendo que, niio 
t.rc vico·almiranto, mas a p:•omoção por obstante toda a. impugnação fuitl, essl pa
mcrocimonto obedece :L condiçüos, tom suas tonto •lo alma·anto ú ti&ltlo quo lhe d:i hm· 
regt•as. Pot• mera graça, ab;olutamonto não bom direito a vencimentos, ao Podct• Judi· 
podia sor. E basta não ha.vor lei. cia:·io compete dirimir o litígio, em taco do 

Nota, tlnalmonto, a. Cummissão que nos decreto do 1900, mosmo porque deriva, p)r· 
votos vencidos so allitdo a outt'JS casos ha- vontut• J, do um contracto synalagma.tico ou
vidos, iguaos a este, por actos do Governo t1•e ollo o o Congro.Eso, segundo atllrma om 
passado, não trazltlos ao conhecimento do memorial que ot!'m•ocou, c lambem o faz o 
Senado, porque (•fiz um dos votos), indepcn· voto vencido d~ Commissão de Justiça o Le· 
dcntJmento du erudito supplomontar, foram gislação. 
pagas nos revertidos o promoviJrs as Jitfe. Concluindo, dovo a Commlssão l"ecordar 
roncas do vencimentos. Isto, cm verdade, um facto o submettel·o á ponderação do Se· 
ll gt•avo, mas o pn.gamonto não qxpurga nalo, o vem a ser que no anno passado não 
aquellos 11ctos ignorados. consignou VOI'ba no orçamento vigente para 

Este é o argumento _velas exemplos, pelos vencimentos d~ste alm\ranto_ o que uma 
pJ•ecedontes, de que nao raro se tem n:Ja.do, emenda otreroctda na dtscussao desse orça· 
quorondo ganhar terreno o ascendencia. menta, consignando vorb1, fora impu~tnadll 

Um insigne pensador diz : c A autoridade com os fundamentos deste o dos outros par· 
dos exomplus é usada nos raciocinios que a cores e rejeitada PJIO Senado. 
consclencia c~ndemna.> , , A Commissiio do Finanças il, pois, de pa· 

Exemplos sao _fact~s que JUStificados e;cla· roce r quo a p••oposlçiio da Camara não osiá 
rocom bom ; aluis nao passam do corruptelas no caso do ser app;·ovada. 
quo, mesmo toleradas, longo do amenizar n s d 1 •11 b · 
continuação, dovom .ao contrario, excitar 11 O ena o raso vm como cm sua sa edorta 
reacção. Julgat• pelas lois o não por excm· entender melhor. 
plns il a regra do dil•oito: Leyiuus no11 cxem- Sala das Commissões, 16 de outubro do 
plis judicandum. !903. -Feliciano Ponna, presidente, pela 

Sii.o estes os ruodamootos da opinião da conelusão-J. Joaquim de .l'ou:a- relator
Com missão do Finaoç11S, que podom ser Justo Chormont-Ramiro Bm·ccllos-Benedicto 
J'racos. , Lcilc-Sigismundo Gonçalocs. Voto pela coo· 

Ma~, prosclndlndo do tudo quanto a Com· clusiio. gotondo que c:tbia ao vlce·almiranto 
missão. acaba do expor, tom esta apoio fo~te Jacoguay,a quempot• lol espoclalsoloz rever· 
no jurtdico parccor da maioria da Commts- terá Mal'inha entrar para o quadro na oaga 
são do Jnst1ça o Log.slaçiío, do qual niio que nollo se aht•iu pola promoc:ío do um v ice· 
dcstôa o niio monos jurld:co da maioria da almil·anto 11 almimnto, ou cm promoção :t 
Commissão · do Marinha o Guerra. oaga deste posto, si dulla o tivesse o governo· 

Ass.m, não pódo a Com missão t'Cconhocor o considerado moroco1or. Abm•t1. a mga no 
lllnstt'O promovido com direito aos vonci· posto do vico·almit•anto, si dollo o tivesse o 
montas do lllmiiMte por .virtude da pa- govot•no considerado morocedot•, Aborta a 
tonto quorocobon, e noga.Jbo, pot•tanto, o dl· vaga no posto do vico·almh·anto olla não 
t•oito quo pretende tm·. . podia ser prooncbidn por pt•omoção, uma voz 

E níio devo cau>at• confusiio 11. insinuaQiío que o vico aimh·anto .racoguay estam t'or11. do 
quo faz o voto voncillo, quanrlo dlz que só r1uadt•o em virtude da niío tot• havido lug~~t• 
o Poder .Tudiclll.l'lo é competente o não o parn alio na occasiiio da sua rovnroão,o ú. cs· 
Soando para. nnnullat• a patente o CJ.UO este pora desse logat• como cmll'atliiiiWI'm'io sc111 
acto wro d .<ujcilo 1! sua approt•aç,ro. p1·cjaüo do quad•·o,oxprossõos d11loi do t•ovet•· 

Uo tudo isto Sllbc o Sen:ttlo, como sauo, o siw, a meu vor, so applicam 4 actuttlldado tio 
quo ulnguoto lgnum, <rue ojlo ~~o Jlilde au: qnadt•o - j$to 6, oxpl'imojll ~u~ nn occa~iãQ 

SounJo v, ll o; 

I 
i ~ 
' 

I 
i 

.~ 
.J 
.~ 

.. 
'~ 
i' 



.·j 

,·,; 
'i 

i 
.(: 
.'i 

,., 
I 
' 

' " ' 
' ,, 

·.1 
·:, 
~ I, 

' ., 

"· ., 

75·1 

nlnguotu so exclu.lo~o do 9 uauro para dar, on: 
tt•adu. ;tquollü VJCO·~Immmto, quu flcarm " 
o;pura do vauu no .~cu po.lto parn. occupai·IL, 
Vicente Macluulo-do aocorúo com o voto do 
Sr. Smmdot• Sigismundo Gonçalves. 

-
Pareceres dna Comm!ssões do Marinha c 

Guerra o da Justiça e Leg!slaçno do 
Senado o propos!çfio da Camnra dos 
Deputados n. 136, da 1902, a quo so 
refere o parecor suprn 

PARECERES 

N,8J-IOOo 

A CoiUmissfw tio l•'iu~n•:a~, uo iulnito do 
t:studat' convcnioutomuuto a ]ll'U]Josi,;ão du. 
Camt~ra dos D(l}llilalioH· n. t:~!~·;, tlo IUO:.!! ptule 
quu scj:L ouvhl:1 :c Conuni~sa" tio Maru!h:L o 
t\lltll'l'a ;icur1m da ll':;t~luladn di~ prumo1,m.o do 
Yicc·almiranto Al'Lhut• ,Jacll;,:WL)" ao podio de 
;~tmil•ante, som vaga. . , 

Como, niio ignora o Senado, o vwo·a!ml· 
rauto Arthul' Jaoogna_y rovcrtou 110 qu~dro 
activo oro .consotjuoncm do um ao I~ lcgtsla· 
tivo dispondo oómtmt~ _ om rcluçao li s~a 
pessoa o quanto ús_condtçuos cm quo so dovm 
oífcctuar a revorsao. . 

Foi esto acto uma loi do caractcl' poss~al c 
quo Cl"!J. nada 11lter?u ou !'O Vogou a ·legisla· 
ção m11Jtu.r du. mariDbl. . .. 

Ora, si por docrel.o de 8 do outultro do 
J002e carta patenlo do lil do ~esmo !JieZ e 
u.nno, o Govm·no pt•omo\'cu o VICo:•lmiranto 
Arlhur Jaco"uay ao posto do 11lmtranto com 
a clausula ~som projnizo do qu•dro> dg quo 
não cogit• a lei vigonto do prumoçocs, tl 
bom do vor fJ uo o Guvorno, afastaudo·ao 
dosLa, apolou·so na lo~tm ou no osp!Joito do 
acto Jog!Siiltivo que, com a mosmu clausula, 
autorizou u. l'O\'Cr;ão. · 

Dcst'arto u. log•lidado ou il!o;.:alldado do 
diroito . do' promo,ão o ILCC!'Oscimo C0J'l'08· 
pondonto do voncimoutos Hó· jlodot·á l'osultur 
.J11 lntorpt•otaçiio do texto da loi·om• quo so 
apoiou o Oovorno. · · . 

Não so. tru.tn., pois, do quostii? to~hnlc.a 
milita!' ou, que so JH'onthl :t,logls!JL,.ao m1· 
litu.r. . . · _ , . 

E, como pelo Jtuginwnto, nao cabo 11 t~to}'· 
Jll'otaçiiu dtiS luis ao estudo t!:L Cumnussao 
ilo Mu.rinhtL c Guot'l'a, tl osllL .,Jo Jt.Ll'ocor 
quo, 11 rospolto do ILoSUJllpl.o2·.sub!'O ,uo podo 
usclnrocimontos a lJClmtnissao do l•wal!,QILS, 
sqja ouvidn , . a Commi1alio do Logts!açao o 
Justlç:L, 

SJt!a das Commis.~ões, I do n~osl.o tio JD03. 
-Holf'Ol'l Vioi>•a, l'OIIL!OI',-Al111eida Bm'l'e/o, 
-Ji'eUppo · Sch·mid/, 

Do ILccnrliu com os mous illustrcs collogtts, 
qmtnlo ós considornçOes quo ft~tom em rola· 
ç:\.o 1\ protonção do vicc·itlmirn.nlo .lncoguny, 
dlscordttndo por6m qU11nto 1l p"ssibilidt1do do 
Govot•no pudor intoi'Jli'OÍILI' o o;Jlirito d:L loi, 
quo o foz l'ovot•tol' 11? quadJ•o oll'ootlvo d:L 
ArmadJL, 

O Congt•osso crcou o posto do vlco·almi
ranto, som projuizo do quadro, m11s nffo croou 
o posto do almil'anto par:L o qual ollo pudoase 
sor promovido. . . 

Em taos condições ontondo, o a plena 
convicção miuha, quo ossa. promoção foi 
i!log:L!. 

S:t!:L das Commissõcs, I do agosto do W03, 
-.THlid F1•ota, 

Coneurdu cum o pm•ucur da maiol'iíL da 
Cununi~são, nn sontido do QUI! :L v!st~~ llaH 
tlnvida.s f;Uscitada~ no seio dn CorumLssa.o do 
ltin:t.tll,':tf-1, snbt•o n lega.lit.ladu d:L lll'omoçiío do 
:tlmir:mto At·thur .1:\co;:ua,\', .lltlVIJ Bill' ilo P!'"· 
fol'OtW.in IJUVifla., aco1·ca. do p011ido iln aodt.Lo 
sujeito :t dollhot'açã'i tlu Somv!o, u. Comn11s· 
são tio Lcgis!ur;ão o .Tustiç:t," , . ·- . 
. · Sc,iiL·mo, pm•Cm,pormlr. I. ido adduzu•. :Ligunms 
consldm':lçõr~ em funrltHliOntu i!u. mmh:L .o~t· 
nião do ,1uo •o projecto app:·oy;u!o som .dtS· 
cussão na Camat•a dos Deputados dosdo o 
anno passn:!o, as~onta om uni ,acto do Poqor 
llxocutivo perfoltan.tonto log!!Jmo, e~orc~do 
no rigor ilo suas attrlbulçõcs constltucw-
nacs.> . ·· 

O choro do Podor Executivo de então, pro· 
movendo o vlco·almil'anto Arthur Jaco~uay, 
apoiou:so na Jettra e no .cspirito,do ac}o 
liwislativo que au~orlzou a ·l'elntc~raçao 
de~se illustro otnchtl na actividJtdo do sot•: 
viço naval . o observou ostriotamonto a !o1 
do promoções da armada cm todos os pontos 
om quo esta ora applicavol ao caso; tazondo 
11 pNmocão ao posto 'lmmoditamento supo· 
rior lsto'll,· gra~u:1l o"aioda promovontlo o 
sogJndo, oquo a mo;maloi prccoitúa, quanto 
ás condições do accosso. nas _classos, .do gon_o· 
raes, ondo o moroclmonto o. bra_vura aao 
roquisltos do haltl!itao1io á ]ll'omoça. o.. , ... 
. Trat;tndo·so de' utjromcial na chl!lso aoo1va, 
som projuizo· dJ .(Ju~dro, colloca~o nessa po·, 
sição por uma lei :~o cm•actot· o~copclona!, 
11 promo\'ão dollo · fica v,a , nocossa.rtatnen~o 
lndopondonto da oxlstoncm dQ vuga.; N~m :>'! 
ó :L oxistoncla do vaga orJUO . d1t .dlrotto. 11 
promo~ão, So~undo :1 proprla .Iol do pro mo· 
çüos, pódo.occo~.t·or v~ga sem. oiJJ•lg11;1' . o Go: 
vorno a prohonchol·a,_.no caso .do nao l1a_vor 
oatciltl hauilltado com os I'OCJUisitod oxlgulos 
para o accosso n:o'·snu posto, o, por outro 
lado, a Joi Jli'OVO varlos casos om que a Jll'O· 
moção ó obt•i:;~lorla, ln,Japondonto do Yagas, 
llcando os promuviaos aggt•ogados emf!uantu 
niio houver vaga. 



,. 
f 

·' 

"' 
... 
'1!1!1 

oESÚO mi 17 lll~ 001'UIIRO !JN l'JOil 

Quanto ao dil•oito :i promoçiio dm•ivad:~ ÍI:L 
rointogr:u,•ão do alrnirt~nto .Jucoguay no ser
viço activo, ou mo limitnpci a citar, como 
elemento historico, as ]ta lavras proferidas 
JlOlo eminente Senador Ruy Barbosa, qno 
com o seu vasto e profundo saber juridlco o 
com a sua oxtraordinari:L clcquoncla.. deixou 
consignndo nos Annaos dcst:1 Casa o do
cumento mais glorioso da vida puhlica do 
iliustratlo almirnnte, na discuss~o do pt'O· 

. ceio que o chamou ao tirocínio activo da 
Armada ; disso o in~lgne mosti•o da lei : 
''O Yocabulo roin1;ogratlo, e1·ldontomcnto 
não ll usado no pt•ojoeto no Hontltlo rostrl~to 
porque se trata de rostituic;iio ~·:1etividrulo o 
111ia de l'cstiluiçtiiJ a um posto Oll ca!'go llo 
<[UO o otncial fos.~u privailo conl.m a ,;ua ron· 
tado, 

'l'ratantlo-so pui1-:1, niín tlu l'ofltil.nif}iio a, um 
lugtu• llotm•mumdo, ma.~ simplosmunte ele 
voH:~ li. actívillwlo, o vuc;~lJIIIo rviHIOI/I'IUio 
nflo Jlodia liOI' cmpro~atlo llinào nu sOntido 
nm.is lato.» 

Ora, no senL!.lo mais lu.Lo a reinl.ogmciio 
I!~o podü1 deixar do comprohondor a aLtri
lmiçúo do to:la8 as vanta~ens do que go1.nm 
to<los os ofilciaes dil classe activa o entro 
cBtns, a da dh•olto de concorrer om promoção 
COJII os seus pares. 

D decreto legislativo do lO de dezembro 
,[o 1000, <JIIO rolutogi•ou o vico·almiranto J11· 
coguay no scrvito :cctl1·o, é do teot• so
guinto: «Artigo unico-Fica o Govm•oo au
tot•izndo a rolntegrat• no serviço activo dn 
At•madn, com a patonto·do vicc·almiranto o 
som projuizo do respoctivo qu:tdi·n, o vico
almh•anto l'Oformado :Arthut• ·Jaceguay, não 
se lho coutando o tempo cm quo cstol'o na 
situação do rcfoi•ma p:n•a o oll'oito da pei'CO· 
pcõ.u do vencimentos Mrnzados, e para suu. 
nltm•!or reforma no caso do invalidez ou po1• 
haver u.ttingido 1i idade limito da activi
dade no posto, só lho aprovcitat•ú. o tempo 
cm que ostove no exorcicio do cai•go do di· 
t•oetot• du. Bibliothoca o Museu do Marinha; 
rcvogatl!l.'l as disposi\•iios cm cotllrai•io• •. 

Admittindo, como diz o !Ilustrado Sonatlor 
marechal Frot~ quo por os lo decreto, o Coo
gt'ossO Ci't}ou pam. o otllcia.l om quo\tão o 
posto do vico-almiranto som pi•ojuiw do 
quadro, o bonoftclatlo· ficou .ipso {itet" com· 
prohondido no dispositivo do art. 7·1 dtL Con
stituição; quo diz nssim: • As pnteut.os,., os 
post,os e o::~ cargos. imunovivois são gtLt•nn· 
tidos om toda a sutl plonltudo>•. . · •. 

Nluguem jlodortl o,utostni' quo ua, 11leni· 
tudo do uma p1iLonto ou dó um posto, dtl 
classe activa, esttl abmngido o dh•oito lltl!'O· 
Jl!Oçiin, 

« A lo I il igual para todos•. 
O chofo do Poder Ilxccntivo do ontão, pro

movendo o nlmi!•nnto .lae~guay com a clau· 

sula «som projui1.o elo qmtdru '' com qU11 
fot•a reintogmdu na ·activitlaclo, estava, i'"'' 
sou turno, cxnrcitantlo Jogitlmamonto ns ·al· 
t1•ibniçüos rJUO lho confot•cm as alíneas 4" n 
5" do arL. 4H da Constituição, 'segundo a~ 
'limes, comp~t~ pJ•iv:L.I.ivamo~to ao Prosi· 
ponto : «A<imimstt•ar ·o ExerCito o Al'!!IncltL 
o (l!'OI'CI' os cargos civis ·o militares do c11.· 
ractm• lotloral, s~l vas as rcstricçücs oxprcs
sas ntL mesma Coostituiç<>lí.> ·· · ·· ·' 

g o actu~l chofo do gxccntiYo, conRide· 
I'ando o acto do sou digno aoto~ossor, ,j:t so 
diri~:ltr ignnlmento no Congresso peditHlo 
ct•odito para occorrOI' ao pn~:amento da <li IJ'o
rcnça do voncimont~s. do alf!!il'ILnto ',lace~:nay 
no proscntn oxet•ctcw. (VIde mensagem ;t 
Camara dnH DoputatloH no JJi<wio O{fi<'i"l do 
t!nwmiJro tio lfJO~). 

!•: nc~to ponto <la H minhas ob.~m·varõ"·' !'O· 
leva. not:u• :r. llh-teoJ•llancil1. :tcccnt.u:LÍlit jwln· 
illustr:Ldo Soruulor m.:u•nclml l''rotíL mu-,";,, 
admiltil' rt [JOssi!Jilidmlo rln r iovcrno 1J•irf,•J• 
iutal'p1'111w· ,, u.~pil'ito da lei, (111!1 fa:; 1't:VàhT ,, 
alminmte .lacaouay· ao quarl1·o e{jt•clilVI 11,1 
JJ·mnrlct, ParOo!l·mo <[HO ~nom quer quo h 
nlm do 'oxecutnl' uma loi a ost(L inturpl'll· 
lrLnúo, st a um douto, appltcando · nn ·Intel'·· 
protação os p1•incipios dU: .!ciencin do direito 
•lonominado hm•monoutica jm•!tlica. · ·1 ·• 

O illustJ·a.tlo Soo:tdor, no scU'lnod!l de ap1·e; · 
ciar" qncsLiio, ost~ dando intoi'PI'et ~~ão sua 
:1 lei. ' · · 

!Jóclinai•am bom as maiorias tio; ta. Cum
missfco da do Flnançns,do omittiJ' opinião t.lc· 
cisl va sobro 11 loga!idndo da prómo~Jo · 
t]uestioiúttl3.. As·promoçõil~ na armndl1,cónio 
no exercito, nuo cst~o sujoitas li. ·np]ii·ovitç'lú 
do Sonl\do, como as nomeações do··Suprcnto 
1'1•ibunnl Fodot•al 'O dos' ministros di pio~· 
m~ticos o só ac!'idonhtlmonte o 'Senado tCI'C 
do torimr conhocimonto por uma mensagem 
do cai•nctot• · tlnancoiro do PI•cHidonto · tia ' 
R<ipublicn, d~ promo,iio tlo nlmimnto .l.trc' · 
guay:·· '' · · · · '" · 
. Muit.ns oull'IW pl'OIUOÇÕO~ do otnciao•;' em 

ci.lndlçlios .ann.logas;· isco t\ revertido.') nu 
rointogt•udos, na :;ctiridado, cm <iotormln:ulo' 
poRto, oll'octnadas pillo Govói•no passado não 
ÜJI•am t.rnzidas tl scionci:l'do Senado; 'P<ii·~ü:•,. 
não 'dcmm·Jogar a·JlO<lido' 'do credil.os snp•· 
plomént:u•c,; p11m'· pagiunonto 'de lllll'ei·en- · 
ças do voi~elmonto,•dos · promovido~:· ·: • :· . 

uumpt•o ass!f.jnal:tl'. dctidamento·-~toda,· as· 
eil·l~UmsLnncias do coso tlO tttte ;\'nos' oc~· 
c upa mos. O' almir<tnto· ·· .Jucoguuy ''.llli (l!'c· 
tUovido· pelo podm•· compotcnce qno •o· I'ti~' 
Y!lSlit~Ü~Il'CS]lCCiiYa: jlBtontc; CS~a •jll'DUIO·: 
çno nao Iosuu <lit•eitos ·do tm•co!ros; cot!II'n' · 
o lia n~o ~o produziu t•ociamuçao nl!(nmn ; · 
foi om summ11, um:~ pronio~ão confci'Í!Í!I cm" 
rocumponsa do serviços rolovantoR·; o pro·' 
movido ostii, do fMto, oxorcitultlo o sou noro 
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posto, isto d, cm qun.lquor situaç[o tlln que 
0 colloquc o Governo 1111 sua ~[nnlltlado de 
militar pm·tonconto JL classe act\va, olle_ost'\ 
no gJso dn.-J honras, graças~ .Jill'l.ldlçoos.o 
prcomincnoias inherente~ ao posto <I_J alm1~ 
mnlo; 1lc todas as vantagens gamnttJ~s por 
sua patentl>, só lho lb.lta a dn ]~orcopç;lo d.o: 
vencimentos corresporulcutes, 1sto pela cu·· 
eumstanela fortuita dn so acharilm esgota· 
dlll!, por occasiiio de sua P,l'omoção, as ver· 
bas rio orçamento da Martnha. JlOlas quao3 
siio pa•os os offiolaos da Armada. 

Conta1so o Ministro da Marinlm om vez do 
d"fi"il, com sob1•as nossas. vo1•bas, qu~ a 
monsagom prcsillonclal, podtndo um ct•ed1to 
supplomontat•, niio teria sido dir•igida ao 
Congresso. . 

Alonguei-mo, confesso, possuldo do mesmo 
sontimonto do consi<loraçiio pot• osso . illustrõ 
maPinhch•J quo o omloonto Senador Ruy 
BuJ•bosa synlhotisou cm um dos ~ous mais 
ln·ilhantes discul'dos proferido; nesta Casa, 
n:IS pal:m•as q uo peço venla a S. Ex. para 
aqui l'Ojll'oduzir: 

«As id~as. as cbsses, as épocas, as unçõ~, 
teom homens que as rop1•esontam o ou nao 
exngor:1roi dizendo quo um• dessas ontldad:s 
t•opt•osontati v as da marinlra naclooal 6 o al· 
mir~n1e Jaceguay .• 

Sa!11 das Commlssõcs, G do agJsto de 1903. 
-l'}il'ss FerrciJ'o, 

PARECE~ . 
N. 117-i9J3 

Por outro lado não se devo perder do nota 
qne para o M'.o da pt•omoção do almirante 
.laeoguay, acto Jll'ivativo do Govm·no, o .P:o· 
movido só comribuiu com os sons sorvtços, A Commissiio do .Justiça c Logislar.•iio vem 
o sou zo!o o a sua dedicação ao serviço da omtttir sou pamcor sobl'O a Jogalidado da. 
Republica, . promoção do vlco-olmiranto Arthur Jaco· 
· A mesma circumst~ncla mcnc10nad~1 pela guay. 
maioria da Commiss~o. do lravot• stdo do o decreta legislativo n. 701, do lO do' ou~ 
caracter pessoal a lei quo mandou rointograt• tnbro do 1900, autorizando o Governo a ro· 
na activldarle o almirJ.nto .raccguay, está integrar no serviço activo da at•mada, com a 
iodie.lndo que se tt•at:lrle mais um gonoml patente do vico·almiranto o som projuizn do 
cln me1•itos oxcopcionaes, nota\'OI pelos sous l'ospcctivo qua:lt•o, o vicc-almiranto rofqr· 
serviços anteriormente p:•esta.·l~s na )Jaz o madn ArthuJ' Jaceguay, modiOcou a orga· 
na· gn01•ra. o do qual ainda. ma1oros so po- nização da fot'GQ de mar, croando ao Indo do 
di.:lm esporar no olovado posto quo plssdra quadro dos ufficiaos da M'IUJJ.da um logar do 
a. occupar, por iniciativa dos podot•es pu- vico·almiranto. 
blicos. Será o caso de rogatoat• pa.m um A situação s!1Jgulat• do d!stinct1 mat•i • 
servidor no~as condições a diJTercuça do nhoiro tlcou clat•amento definida. Som pm•· 
vencimentos que lho gat•ante uma patente tonem· ao quadro, oceupando um togar ~s· 
lrretrl\Ctavol? pocialmonte creado para sua collocaçao, nuo 

Será o Olll!o, depois de qulll!l tt•os annos do podm•ia jámais ser pt•omovido por acto do 
su~ reintegração, por. ello ·aecei~ do boa. fé, Poder Executivo, porque bl promoção yi
do dat• a. esso acto 1ntorpretaçao de od•osa ria altorat• a nova organlztção oJtabolocida 
rest1-ingemla 1 E não ltaveria, além do tudo, poJo cilada decreto. O Poder Executivo nilo 
clamoroSIL injustiça 011 roluctancia cm coo- pódo pt•over os c:~.t·gos publlcos sinão de ao
ceder o credito peilldo, quan:lo ~ .notor!o que co1•do com as disposi~õos da lei. 
Jlara pa•amonto do orltt•os offictnes promo· A immobi!ldado no posto é uma conse~ 
vidos n~noUa época, cm idnuticas condl~Õ.'B, quonc.a da clnusula-sau1 pl'cjui:o do qlllrd•·o 
não RJ t•ccor••ou ao Congt•csso por arnrla -com que so operou a reintegi'nção, sondo 
existir verba? . esta pensamento manife>lo na parto ftnal 

listaria o Congresso dlsposlo a oxlgll' que daquello tlccroto, qu~ndo allude 11. ulterior 
:IS verbas dos orçamentos da Marinha e da l'CfJl'ma do reintogl'ado por.haum· attingido a 
Guert•a, com as quaos. se aUondo ao puga· idade limita da actividade ""posto, 
monto dos officil\C;, trouxessem do Ol'a cm Portanto, a promoção' do vicc·almlrante 
deanto, 111Da domonstr.1ção individuada dos At•thur Jacoguay ao posto do almir:tnto não 
veoeimontos quo o Governo pt•otoudo abonar oncon\t•a apoio na lei do sua t•ovcrsiio. 
11 cada ol!lclal 'I · Sala das Commiss11os, 31 do agosto do 
. Niio o creio. Alongando-me tanto n:t ,jUS· lOOa.-J. L. ()oe/h? 0 ·'Oampo.<, prosldonto.-

tificn.ção da minha opinião, fui 11 .Isso indu- J, ,11, 'll"tcl/o, rolato1•,'..!.2'honw: Dc/.[tno. ziJo poi'CtUo me dóo, em minha. nlma do sol· , , . . . , . 
dado, quo um servidor como o almirante 
.Tacogua1', Ojtoja desde tilld do u.uuo pjssado, 
na posiÇão vexativa do vut• posta um duvida 
]JOlo souado 'Foaoral it le~alidadu do sou A duvida suicltada 11) soio d:t Commlssiio 
i'osto, que ol!o ta" to ea~c qunt·~~·. tio Fln~u~as ~o~t·e a losalidado do doot·oto do 
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8 do outubro do 1902, riuo pramovou a p!•omovldo? Nflo. Logo, destlo que o uno r~z, 
almlranto o vico-nlmil•anto Arthur ,JacoJtmY o rointogrado entrou no estatuto commum 
paroco consubstnncial'-so no voto do !Ilustre a todos os olllcincs, Mo 6, ficou sujeito ás 
mcmbl'O da Commlssão de Marinha c Guorl'a, obrig.1çües do serviço e, como a lti!la de obJ•i· 
o S1•, Julio !'rota, combatido brlihantomcnto gn~ão tl correlata da de direito, ad•1uirin 
polo não mcno~ illustJ•o momlwo dcss:L Com- ipso facto o direito tio ascender em postos, 
mis~io, o S1•. Pii•cs Fm•t•clra. jircito·que toem Iodes os olllciaos, o nao ficar 

São cstns as 1,1nl'l':ls elo J'efnrido roto : mumificado no posto de vico·almlranlo, vendo 
passur ncima tio si toclus os que tinham 

«O Congt•osm Cl'con o posto l]r. vicn-rtlmi· sido seus subortliaatlos. E nno vom fóra do 
rantc sem pt•cjuizo do tinatlt•o, mas não molde pontlet•rLr que, llepcncl&ndo a rcvei·· 
croou o posto do uimil•anlc, para o quul alio s[o ·d~~uello viao·almirnnte ;t aeliviclatie, 
pudcsso ser pronHviliú, • não stl da vontade do Congresso, mas 

Roportando·so aos ractrs occorridos eJm a lambem lia vont~clc dcllc. estabelecendo-se 
rcvet'ilio do cmorilo ofllclal do nússa armada um contracto synallngmatico, alio não teria 
o do decreto da sua p1•omoção, dous annos prestado o sou assentimento para. ftcar mar-

ó - d d cando passo, cmquanto vivesse, no posto 
ap s, nao paro~o uvl uso quo o acto da do vico almirante. ll tanto 0 vieo-almil•ante 
promoção escapa á cotupotoncia do Podar d ·' t' ld d - · 
Lcgi~l~tivo pat•a <icclaral·o Ioga! 011 iliegai. Jaecgu·1y, I'ovcrton o 4 ac IV a o, nao qu1z 
Essa compctoneia tl exclusivamente do Poder consido:·ar a reversão uma. simples graça 
Judicl~rio. pam o fim do melhora!' a sua. I'eforma, que 

a não pediu, eontandu mais de ~5 annos de 
Não colho a duvida lovantada sobro o do- serviços á Patria, com a sua alta c reeonhe· 

croto da promoção, porquo o que a lei !lo cidn com potencia, como fJZ o capitão-tenen~ 
reintegração do vice·almir~n~c Jacoguay no Bueno Brandão, ro1ortido nos mesmos ter
sm•viço activo estutuiu, cm tm•mos clal'OS, mos o promovido logv a c:Lpitão do fragata 
que, por Isso, dispensam interp1•eta~ão, ;,. e a capitão de mar c guel'ra e do novo ro· 
clal'is cessai intei')Wctalio, foi quo elle rovm·- formado com o soldo de conti'a·almii•ante o 
teria som projuizo do quadro, com a. patente a graduação de vice·almlranio. 
do vice·almirante, som direito á pm·cepçãJ Acceitando a reversão, 0 almll·ante Jaca-
dc qnaesqucr vencimentos atrazados o quo 11 ~ it 1 
na contagemco tempoplra ultcl'ior rcfol•mn. guay consideron·n. um appe o e J pc o 
6 11 · Congre~so cm nome da Palria â sua allll 

s to aproYmtaria a do exe.•cic!o do cargo c•pacidade 0 J'ulgou a ;un. Patria incanaz do 
do diroctor da Bibliothcca c Musou da Ma· ~ < 
rinlia, que exerceu na situa~ão do refor- pretender amarrai-o pelo resto da. VIda. a.o 
mudo. posto do vicc-almlranto. 

Do cJnsegninte, 08 tm•mos da lei não auto- Pa.a concluir : a promo~iio ciTcctuou-se · 
r;zam a tntcrpreta('ão de quo 0 seu pensa- dous annoo d1po!s de serviços prestados no 
1mn:o fui croar um togar do vico-almlt·anlc posto do vicc-almil·nntc, como.justn reeom
no quadro cxtr:Lol•Jinario, som tiiroilo a ponsl ao morlto, que é grande c indiscutivol, 

ll · - . do promovido o, por isso, praticando um 
accrsso. • UI osso nao toi a mons /egis, JlOl'· acto do J'ustioa, 0 Poder Executivo praticou 
que não so ilic pódc attribuir o absurJo do ,. 1 il 
tor quc1•ido aniquilla!• no ro!ntog!•ado todos· um neto porl'eitamonto lega , nelo que n o 
os nobres estimulas e legitima ambição do está sujeito á approvação do Congresso por 
conquistar acco<so po!o seu morocitnunto, sor da exclusiva competencia de·c1uem o pra· 
1:od,a 0 vico-almic·anto Ja·~cguay ser lli'O· ticou, não sondo licito ao Senado dec!'etar a 

'd ' 1 .• d sua nullidadc po1• faltnJ•·Ibc podm• o non csl 
movi o, como ,o , uous ao nos epois da sua "'"';01• dc'cclus, """'" defiectus ">'olestalis. l'OiDt'gJ•açiio. ' I' > r 

Ndo se pódo admittir, por absurda, a ltypo- Sala das Commbsões, 20do agosto do 1003. 
thcse de um oUJelnl tmmobllizado cm um !los .::...l!at·linl•o Gw·co:, rclatoJ•,-.4. 1'. No!Jueit·a 
:.:r•los do bier~rehia, um vet•dadciro esta· ,\<cioly. 
tet·mo, siniio quando contraetndo para servil• 
cm um detcrmiu<Ldo posto, com n cinu~uhL 
expressa tio não tor dh•etto n nccesso. 

Fó.'n liisso nüo se comprohende olllcinl ro· 
intogrcuio com n cono.liçii'l do ser murco mii
ll>u·io, 

1\stubeleccu o decreto legislniivo que re
intogt•ou 1111 <tetivltln1e o v~eo·nhnirnnto Jn
cegnny, a mtricçito do niio po1lor Her ollo 

JlHOPOSlt.'ÃO 

O Cungrosso Nacional resolvo : 
Artigo unico. Fica o Poder ~~~ccutivo 

autorizado 11 abt•h• ao MinistJt•io d;L Mlll'i· 
nlm. o CJ'Cdito suppcmontnl' do 2:170$033 ás 
seguintes voJ•bns do OJ'çamonto Ylgcuto, 
put•a pagamento no, almiJ•unte Arthur do 



·' ,. 
:! 

'• 
' . , 
' ' 

ANNAES DO ~l-:ll.\00 

.r:twguay, f~zondo IUJ ·nocossarias opcm.•;iio"' dito oxtt•aot·dinario do 3:000$ p~ra olliJ
o J'Jvo;:atlas as tli;posi~õos rm contrario: ctuat• IL t•ostltui<;ão ot•<ionatla pelo dect•oto 

n, 57•1, do :J do julho do IHOO, om f:LVor do 
Agostinho Joso c,ibt•al ou seus logitimos hm·
doiros. 

N. S, Cot•po da armada ....... . 
N. J.J, Forçn naval. .......... . 
N. ·)I~ Munições tio bocca., .... . Al't. 2. n RoVIJI--,'l\,JlNII :19 tliRposiQõns ()Jl1 

- .• --- CLlllLt·:n·iu. ,, 1""<0°" ... ; Ju,j1 J,o, 1 

55J$:l33 
I :419.~300 

20•1$000 

r::~innr.~ dos Dopnt:ulos, I~ tln rlozombt•o'do 
IU02, - Om·los l'a.:r "" Mel/o, pt•osirlonte
.lJII/do Jo:~J r/a SiltUl .. Vctln, 211 sccrotn.l'io
J\q;rjti(o lór,,o dos Scmtos, 3(1 socrc.t:n•!rr. ·.' 
, • . ' •" ' : I.,, . . . ', , 

'• 

N, ~~:!- 1~03 

J\ ·CtJmmissão llc FinanQtHÚ}xn.minou a pro
pn:~lçiio · rlit Gamara dos Dopnta•.los, n. 17 do 

·e.\t•t·onto anno, :utloPisando o PJ•csidcnto rln 

SahL tias Counnis:iüos, 211 tio julho tio WO:I • 
-Uw;sifflw do .Nascimento, pmsirlontu.-Ur
brmn S1111los, l'Oiatot•, - Luttl'inrlo ] 1itla.
F1•rmcúwo l'ei,f}tt.-Davifl Uawpi::ta, -, M·rm· 
cisco Sd,'- ..lnisio de AIJJ•eu.- Galeao l.'m·
vallial. 

. ·A CJmmissão elo Finanças, tio intoii•o ttccor
do, ú do pat·ocm· que tL Jll'oposição soj:L ap
pt•ovafliL. . . · 

Si isso succodor, p:tssal'[u tL sm• .os ~cguin
tos os crcilitos autol'iZtLilos pelo Smmrlu 11u 
'COl'l'OUtO iLIIIlU: . 

Ouro 
· llnpnhlica ii :thrit• 'um credito de 3:000.~ paPa 
ullcetnar ii restituição· ordon:ida polo do. 

, rt•.:itÓ ÍJ', 574 do:! elO ,julho dO 1800; I!Ul C,LVO!' <12 1\xtl'iLOrili
IIO · ,\gostinho .Tos6 ·Cabral ou seus hcr· 

'11Wos. ·. · . · 

Pnpel 

· A Cotn'n11ssflo tlc Orçamento d11 CarnaJ•a, 
qtin .· apt•osonlou o pl'o,iocto,. di soo' o so· 
ptinto ·: 

,, o deot•etó n. ú74, do 3 tio j!!I!Ío ilc 1800, 
au :m·i'lOU o Governo a mandar• t•ostitnit• a 
·,\g-ostinho .José CILhrnl a <Jnantia t!o 3:000~, 
~~om ~ne fui obrigado a cntru.r pnra OH cÓ-
1'i'C•< pnhlicos qnaudo tho~onroit•o da .Thcson
r:tl'ln. t'.o~. F.azondtL elo 11inas Gm•nes·;:cm sub· 
~t.itnição "do iguíLl ·qmmtin. dc.mppr~l'ccida. 
l't'" "'I ulcntmuou to do edlftcio da~noll"' tlto
sau I','LI'irt, uudo Ol1ttm grul.r'clfl.(los os ~alot•r.s. 

1. O Guvm•no. não usun.rlost1L antoJ:iz:ll:ào no 
"''!!I" pm•mittitlu pelo m•l,; 2.~, ~ i'! da IIli 

11. :!.11•18,., do· ~G. do agosto do !Rio, viudo 

nal'los .... 
17 Supplo
. mmi t;u'os. 

.J Espociu.o,J,. 

8.415: IIG$·1G2 

7.121:2708·11l0. ·l:i:000$000 
. 2GO: 000$000 L 200: 000~000 

--.------ -------
15.730: 385,SU 12 1. 253:-100$000 

S:tiiL das Cummissõos, IQ do ou t.ubro . do 
W03.-I•cliciauo Pclllw, prosidonto.-J. Jo"
quim 1/o Sou.:a, l'Ol:Ltol'.- Ramii'O JJm·cc/los. 
-Si,qism1t1ulo f:onçal·oe.~.~ .Justo Cli!Ji~mollt.
Hcuwdiclo Laitc:. · · 

P!IOPOSI('ÃO !IA CA~rAl\A !lOS OEPU1'AliOS N, 17, 
III·! H)Q:J, A tJIJI-! ~~~ Hl·:i•'l·!lll~ !I PATU~111m 
SUP!tA. 

.;1g1 li',' lo .!L ·sulicital' novu Cl'lld i to 011~ monHagom O Cvngl'fi:;::;U Na.ciunal ··~·niiul v r.: · 

.<ln .\Ido maio ultimo, ·. · . · ,. 
Examin~ndo o ussumpto, a Commiss[o rio Art. 1." g• u Prosidouto 1l1L RotJultlica ILll· 

Ot\·amou to. tovo,do a ttendot•,, unto:;, do tudo, to!'iza.tlu a tLhril• "" Wnistm•io d:t. Fnzoud:L u 
pat·a o .facto ,,do . que '' ·.I'osi,ituiçãu om cJ•odito. oxtl'tlOl'ilimtt'io do 3:000$ P<Ll'a olfo
'lHC:;t;LO .i~ tinha 0ido concodirl11 mn·L voz ctu:u• ·:L l'ostituioiío ordouuda. pulo .decreto 
pulo Podm• Lcgisl~tivo, a quom por• isso não n. 5i•l, do 3 elo julho do IS!lU, om flLVOt'tl" 
Sllt'Í:llll~is llcllo nr1J:al-a... . . . . A~~stinho Julll.t:ILhmi.us ROl!~ log-il.imos ltnl'· 

Altlnt dlslo, aintliL r.ncontl'OU a.matm•ia' dlltl'U<. ' ' -
cipcstilnO)litt•ecin'n.201, dol~OI d11 Com·' A1·t, 2,' Rovo~lllll·SII as dtRJlOStçoos om 
nti<~Tio do F~zond11 o lntlustt•la 1lcRta Cam:~m con tml'lo' ' .... :· " · 
o om lot•mos t:cos l[!t<l ~or~m a cunvicr,•[o Gamam dos DoJ)iititdos, .10 do julho 1lo 
do '1"0 aquolla tlolilwr:u;ão l'tlt-n do todo JnO;l.-1•', .do Pau/a O. Guimm•ric.<, Pt•ositlonl.n. 
pJnr.o ,iusta. E }lOI' r.u.l mor.i\'0, l'ttfm•indo-so :-.1/mwcl ile ,\l,mcar Ottimm'1imr, 1° Sncret:~~ 
all3 tm•moH dO.i<o pat•ocm•, que adoanto so rio.-1'/wma: l'ompoul'iulo Acciui•J, 2' So-
r:c~gllo, o. Commissfto tem a honra. de sub· crotttrio. · 
mo~t.or ~ cunsldoraçTio da Cam!lra o scgulntl' 
p~w~: ~ . . 
· O. Cungl'osso Nacionalrosolvo: 

, A 1'1 •. (.• I~' o Pot!Ol' Jo:~ocntlvo ant.o!'izarlo A''Commls>ão rio JIJnanQas foi pPosnnto :L 
1L .. :1 111'ir :ln Minlsl.(ll'ill da. l~n~nrala. o ~~J·e .. pl'upnRil."iiO, n. •to, do ccH'I'rnl.n u.nno, vinrla 
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·------------------------------------------------
da Camara dos Deputados, rolovnntlo " 
pcoscl'ip~no em frLVUl' do O, Mnl'ia Fmncisca 
d~ Mollo Cat•valho, fillm do coronel Joiio 
Franciseo do Mollo o vi uva do coostructo:· 
naval cupitiio·t·monto honorario Traj<LnO 
Augusto do Carvalho, a fim do que oll~t 
)Jo<s:lrocobor o moia sol•lo qnc lho compota 
dosuc 2G flo 1'01·ereit·o do 1802, rlata do fal· 
locimonto tio sm miio D. Mal'ill rio Car.no de 
Souza o Mollo. 

A Commissiio :la Camnrn., aproscntaudo o 
pt•ojocto n favor, fundamentou-o do modo 
seguinte : . 

c A' peticionaria, fllhn. do fln11do CO\'Onol Joã~ 
Fr:mct~co do Mollo o viuva do constJ•uct.o 
na vai capltão-tononto honornrio Trajano Au · 
gunto do Carvalho, rol l'Cconhocido, por dOS· 
p \C h o do Sr. Ministro da Fazenda, do 2 de 
maio do cOl'rontil nono, o :liroito :L porccpr;iio 
do mofo soldo do SOU pao, SÓ podando, port<m, 
porcobel-o dnsta data em diante, om virtude 
do que dispõem o decreto n. 2.616, do 8 do 
setembro do '1875 o o aviso do 26 do julho do 
1877, expodiJo om cumprimento da rosoluçiio 
da consulttl rio Consolho do Estado do II do 
mesmo moz o nono. 

Para justificar o podido que dh•igo ao 
Congresso, alloga a pottcionat•i:l ·que deixou 
do roquornr a roveroão do meio soldo, Jogo 
depois do fallecimooto do nua miie, do 20 do 
fevereiro do 1892, por so achar então umpa· 
mdu. por sou mat•ido o tambom por aguardar 
a decisão do J•oquorimonto do su:1 irmã, o 
qual J'ol iodofnrido por não poder accumul:n• 
olla oss.o vonclmonto cum o quo já porcollia 
como VlUVa do otllclal do marinha Alv:Lro 
Auguf{to do Utu•va.LIIo, f:\l!Ocitlf) nn. gnm'l':t tio 
Pa:•n.gtmy. · • · · 

Allogn. m:d~ :qlotlcloíiaria rtuc dn.n'do-so a 
rom\t:t do 6 do sotomht•o de 1803, não tovo 
mais socogo no sou lrLr c tantas iufollcidades 
o rovozos tovo do solfrer, do tão publica no
toriodado, pela JlOrda tragica do dons do sons 
filhos o a morto cm paiz ostrangoit•o do sou 
marido, q uri não• lho J'oi posslvol roqum•or 
o sun dirnito ant.os do flwmina:lo o ]lrazo da 
JH'OSC\'\ pç~O, . . 

A Comml~slo, n ttondcnrio aos justos mo· 
ti vos minuciosamonlo dose ·i pios pela pctl
cionnrilt q:\0 lmpmlll'am que olla I'Ortncrcsso 
11m tampo 1t l'IIVO\'siio tio molo·soldo, rtrrc Lho 
cmnpotin pola loi, t1 do \l:tl'OCOl' quo .soja rio· 
l'orldn a potiçiio que. 1\to . .J'ol npl'O>Ontnda.» 

A Commlsslin tlo Flmtuças ti do p:u•ocot• 
quo a pt•oposlçiio'áOjiL :tpprov11da. 

S:tln das Commlssüos, 16 do outubro do 
I 003.- l•olicia11o Pomw, prosldon to, -.r. Joa· 
qHim ela Souza, l'Olator.-Ramil'o JJaJ'ceUo::. 
-~i[li.~JH !IIII Io Gonrllll1CS, -Justo Cht:l'JÚout. 

PROI'O~IÇÃO DA CAMAitA DOR URPUTAllOS N. 4U, 
ll~ JUU3, A QU~ SE 1\El'ERE O PAnEOE!l. 
SUPRA. 

O Congresso Nacional rosolvo : 
Art.. 1.' l•'ica rclovarla a proscrip\·ão om 

quo incorrcu o. Maria, Francisco Mcllo do 
U:lt'valho. flllm do tlna•lo coronel ,Joiio Frnn· 
cisco rio Mcllo o vinv:L tio constt·uctor naval 
capitiio-tcncnto honol'tlrio Trnjano Augusto 
do C:1rvalho, p:tra. o tlm de rocohot• o meio· 
soldo que compete, dosdo 26 do fovoroiro do 
1892, d .ta· do fallecimcnto do sua m[o 
O. Maria do Carmo do Souza o Mollo. 

Art. 2,' Para o olfcito desta lol, fica o 
Presidente da ItopuiJlica autorizado a abrir 
o noccosario Cl'Odito. 

Art. 3.' Rcvogam-so <Is disposições em 
contrario. 

Camara dos Doput:ulus, 20 do julho dil!003. 
-1•. da !'aula O. Guimrm!cs, pt•o;itlcnto~
.lltli!Oel de Alm1cw· Gulmaraes, tu·sccrota.rio. 
-Tiwmaz Pompeu Piuto Accioly, 2o socre· 
tario, 

N. 225-1903 

A' Commissiio do Finanç~s foi prcsonto a 
pt•oposição d:1 Cam~ra dos Ocput~do.< n. 77, 
do iDOS, que autoriza o Prc>idonto da \to pu
blica a t11Jrir ao Ministo:oio· d:t Fazenda o cro· 
dito oxtraordinario do 002:704$G60 para sa
tisftiZOl' a Gm:iiio & Tavora a import~ncla 
da indomniztt~o o das custas que a Fn1.onda 
foi condomn:ttl:t a lhes pagar, por sontonçn . 
do Snpt•omo 'J'J•IIJun:tl Fe,liJ:•al, :ln 7 tio maio 
l(!l \!)1)2, 

G:!l'jão & 'l'avo:•a i:itimta\'am acQão conlt•a 
a Fnzomla Nacional por p1•rjuizo.i r1uo lho~ 
Jilram causa:los pot• agonlcs da allml•:lstra· 
ção publico~, quan:lo construit•am· diversas 
obras do trecho do Quixut•amoblm n: Hn· 
m:1yt:t, da Estrâda do Fm·ro do . B:tturittl; 
cumpt•indo a empreitada que cont.ractaram 
para osso fim. · 

O juiz seccional contlomnon a Fazr.ntl:L om 
parto silmonto, mamlantlo li~uid:ll' 0:1 !tXO· 
cuçiio, som :tttondm• :t um 11rbitrn.monto rn· 
quorldo o foi to na doi:L~iio prolt:ttori:l, 

o Supl'Qffio '1'1•ibnnal Federal, rnnrlanrlo-w 
uc:o~sn :~I'~ltl'amonto, p1•ovas outrM c l'n.zõe~, 
l'ol'ot•mou a sontcnr;a; in totum;por soto votos 
coull'U. quatro, que a conJh•maram o .con· 
domnou n Fazondn n pllgtlr a impot•tnncl:t 
quo reza a M'hitr~mm\t.o (Gil0:-100$000) o n.s 
custas (2:304$660), potfazondo o total do 
002:70•1$000. 

!Mo crodl to foi podido cm mons:1gom do 
1·1 do fororoiro ultimo. A Commi&liio do 
O!'çamont.o ria C:ml:ll'n :•eiJiliAiton tio ~linls-
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torlo da Fazenda oH documentos relativos ; o 
lho foram rcmcttido.l a carta tio sonton~a. 
(:mtos origin:ws 11!1 cxocuçiío) o mais p:lptliS, 
dos flUaos consta o exposto o tambum os 
CXUIUCS j:l feitos 110 Thü!OUI'O, g tondu Vürit!· 
cado quu n .sonion•;n Jlassuu cm julgado, quo 
foi promovida a execução do acevrdo com o 
1[110 !ll'eSC!'OVO O llrt. 4i § 5" do dOCI'Of.o 
3.084 do 5 do novombJ'O do 180~. opinou pcln 
concessão du ci·e,lit·J, 

J;;JJ'ectivamoulo proeedou·~o :l oxoeu~ão, 
om tol'mos, soudo a resposta du procurado!' 
soccional, iuthnado pa1•a ombargtu·, do too!' 
Sdguinto: 

•Nada tenho a. oppôr, por parto da Fa
zenda Nacional o nos limites da minha com
petcncia, a que o julgado do Supromo Tri· 
bunal Fodei•al, do 7 do maio do J90·l, que 
consta. dos pl'osontcs autos, possa produzi!• 
todos os seus o!l'oitos na fórma da !ui. 

Fortaleza, 14 do outub1•o do 1002.-Vicente 
da Silva AI/Jauo, procui•adoi' da Republica 
na s 1cçiio do Coaut. • 

Ai't. 2.• Rovogam·so as disposlçõe~ cm 
contmrio. 

Ca!Jlal'a do.1 Doputadus, ;; do agosto do 
l0l~3.- P, de l'ntl/u O. Uuima,·l1c::, pre:)l
dentu.-.~Vanocl de Alencm• GHim,lrtTcs, 1° ~
crato.t•io~- 'l'lwma~ PvmJli!U Jlinto Accinly, 
211 Sccrehwio. 

N. 2:0- 1003 

A pi·uposir)iío n, 19, dcsto anno, da Caumm 
dos Deputados, autoriza o Presitlonto dit 
Ropublica a abril• ao Ministurio da Guarra o 
cr.rdito oxtt•aoi'Ciinal'io do 8:098$120 para pa. 
gamonto .a Luiz Bollo Lisboa do ordenado do 
pi•ofo sor d11 cadoii'!L do topogr11phi1J. do Collo
gio Militar, no pol'iodo docOI'l'ido do O do 
maio dol89B a 31 do ma1•ço tlo \900. 

O major graduado do quadro ospooial do 
rxorcito Luiz Bollo Lisboa. rogia no Collcg.o 
~lilitar a cadeira de topogi•aphia, quo foi 
oxtincta pelo rogulamonto dos institutos mi· 
litaros do nnsino, oxpodi<lo com o docroto 
n. 2.881, do 18 do abi·il do 18D8. O a.rt. 255, 
porém, dosso l'egulamonto cscaboloceu o so· 
gulnto: 

« Os alnmnos do Collegio Militar, com 
approvaçiio no segundo anno do curso socnn· 

Os credites aulo!•;zn.~l'S neste anno pelo dal'io, poderão prosoguh· em seus estudos pelo 
Senado srrão então os seguintes: I'Cgulamen·.o ue 20 de agosto de 1894. • 

Nestes termos, a Commissão tl do p~mcor 
q ~o a rrotiOsição est:t no caso tle sei' appro· 
Vlda. 

Papel Ouro 
Em virtude desta disposição, continuou 

a funccionn.l' a aula do lopographia, sondo 
43 Extraordi· della encarregado o mo>mo prot~ssor Bailo 

narios ... g,Ol7:020Bll2 8:400SOCO Lisboa, que a regou até 31 do marco do 
17 s u p p L 0 • ' 1900. Entretanto, tendo sido supprimida 

montares 7.121:270$400 ,l5:C00$000 essa cadeira na reforma. d3 1898, _desap-
4 1\spocincs. 200:000.<;000 1.200:000$000 pareceu do ~~·çamento a co~slgna~ao quo 

_____ :.__ -----~- lhe ora rolat1va, ficando por 1sso pr1vado o 
J6.:J39:090$572 1.253:400$000 rofcrldo p •ofessor do qualquol' remuneração 

por osso trabalho. 
Sala das Commissõ~s. W do outubi'O do 

1903. - Fcliciauo Pc>llta, PI'Osidonto. - J. 
Joaquim de Sou;"• I'Ciatol'.- Ramii'O Bal'• 
ccllos,-Benedicto Leite ,-Justo Chc1'1liO!>l .
Siyc•m«ndo Gonçalves, 

Em janeiro do nnno co1•ronto, l'oquoreii 
ello ao Governo o pagamento dos vonci· 
mentos relativos no tempo cm ljue regou a 
cadeira depois do citado rJgulamento do JS 
de abril do 1898, o o Governo, conformando· 
se como podido, mn> preciaando de credito 
paJ•a o rosprctivo pagamento, sollcitou-o do 

PRoroszci\o DA curARA DOS nE!'IJTAnos N. 77, CongJ'cs;o cm mensagem do 10 do junho 
llE lU03, A QUI~ SI·: IIF.I'KRI O PAlliWEll ultimo, qun Bel' ViU do base :1 propoSIQiiO quo 
HUPRA. 

O congrolôo Nacional docrota: 
Art. J.• Fica o Prcsldonto tia Ropublica 

autorizado 11tlbrlr no Ministorio da Fnzonrla 
o croJito oxtmordlna.rlo rio 002:704$060, 
pam sa!Mhzm· a (lur,jiio & 'fnvOI'Il a lmpor
ta.ncla da indemruza~iio o u:t< custas que a 
Fazenda rol con~omnada a lhos pagar por 
sentonr,·a do Snpi·omo T!•Juunul Fodoral, do 
7 do maio do 1002, 

so di.<cuto, convindo pondez•til' que, tendo 
r.111ocido o proro~;Ol' Llsbol, é bojo o paga· 
monto reclamado por &ua vluva. 

Tondo olle continu11do a regez• a oa·lolrn, 
tendo, portauto, Jli'Ostado um ser1·iço, do quo 
fôm iegnhnento oncarrogadorolo Governo, 
quo pll'tl isso so bll.'leou na citada disposkão 
tiu a1•t, 255 do docroto do JS d11 nb ·11 de i898, 
paroeo :L Commlssiiu do Flnancus do Sonndo 
que ·lho nsslsto o direito 11 re:.rlbulção soll· 
cltailu, o, por Isso,~ do parocm• quo seja a 
pi•oposlçiio nppz•ovatla, · 
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SESSÃO EM )7 DE OU'l'IJ!lRO DE 1003 7úl 

Assim resolvendo, o Senado tm•á nutori· 
zado na actuai sessão logisiatim os seguintes 
crud it.us: 

Papel Ouro 

tom cm rela~iio ao orçal!lcnLo actual uma 
dl!foronca para .1enos de 15:l,Ol2$:l35, Na I'U· 
brimlo l"- Admini~trac<;ão Gemi-, tom a 
propJsta sobro o orcar.onto actu:1l uma dif· 
lilt•onça pur11 maia do I :G00$000, P•'ovcoicote 

· 44 Extraot•di- do so havot• contemplado vct•ba para paga· 
narios.,,, o.025:Dl882:J2 8:400$000 monto dos voncimcnbtos ddod'dum coo.inuo da 

17 s 11 p p 1 o- ;ccrotaria, que se ac a a 1 o. 
moniaros.. 7.121:270$460 45:000$000 Nas J•ulH•icns 2• o 3•-Suprcmo Tribunal 

4 E~pcciaos, 200:000.~000 1.200:000$000 Militnt• o Auditores o Direcção Gm•al d:L Con· 
------- ------ tabllidadc da Guerra-, que não houve :~lb 
16.317: i88.~602 1.253:400$000 ração a.lgunm. 

Sala das Conuui;sões, lG de outubJ•o de 
·1903.-Felicoano Pemw, Pt•esitionte.- Benc· 
dieta Leite, rdatol'.-Rumii'O Bw·cellos.- Si· 
yisnwndo Gonçalves,- J, Joaquim de Sou:a, 
-J11s!o ChCI'Inont, 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 79, 
DE 1!103, A QUE SE REFER~ O PARECER 
SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. I.• Ficn o Presidente da Republica 

nulol'izadu a abrir ao Minlstorio da Guerra 
o credito extraot'lilD~t·io do 8:098$120, p.ll'll. 
pagamento a Luiz Bollo Li; boa, do ordenado 
do profcs,or da c1doira do topograpbia do 
Coliegio Militil.r, no poriodo docot•t•ido de O 
muio do 1898 a 31 de março de 101!0. 

Al't. 2. q Rovogam.so as disposi1·õo> om 
contl'al'io. 

Camar:J. dos Deputados, agosto de 1903. 
- F'. de Paula O. GuillWJ'tTes, ProsidJnte.
Mam<el da Alenca>· Guima>•t!cs, I• Socrct:J.rio. 
- Tl10ma: Pompeu Pinto Accioly, 2' ScCJ'O· 
brio. 

Depois do aptoesent:tda a proposta, pot•ém, 
tendo V<lgado o lugar do portoit·o da Con&abi· 
lidadJ foi pam ollo nomeado o pO!·toil•o da 
oxtiocta Pagadorh\ das Tropas, que se acha· 
va addido doslo a fuz<io dcsla reparllção com 
a Contadoria. Resulta dabi uma diminuição 
nessa tabella do I :750$000, ficando cll:J., por· 
tanto, J'cduzitia de 238:3:lQ$000, como figura 
na propo>ta, a 23-1:58~'000. 

N.t rubrica 4• - lntendencia Ge~al da 
Guerra -. ha na prupost:J. uma di!forença 
Pll.l'll. monos iio·2:400$0 JO provcn.ooto da sup· 
pressão dJ dous contiouos addidos, e de 
3:954$000, proveniente <le col'l'Ccçõ~s de cai· 
cuJo. 

Na rubrica 5• - Jnatruc ;iio Militlr-, ha 
20:000$000 par11 mais na proposb. 

Provém es>e accresclmo do concessões de 
gratific~LÇõcs addicionaos no pcsso:J.l docente 
om virtude do decreto n .1.159, do 3 de do· 
zo 1 bro de 1002, art. 295. 

Em todas OBSII< rubricas a pJ•nposicão da 
Camam não se af:~Sta da proposta, não in· 
troduz altel·acão alguma, n não ser ::a 3• para 
suppJ•imii':J. consignação dJ portcil'J addido 
da cxtloch Pagadoria dcs Trúpas pelo mo· 
tivo que acima fica oxplic11do, . 

Rubrica 6• -Arsonaes, DJpositos e Fot•t:J.. 
iezas- Nesta t•ubric:J. houve dous accro· 
scimos sobt•e a cifra do Ol'\'lLDiento actual; 
um de 5:262.~414 intt•oduzldo na propJdta para 

A' Com missão de Finanças foi presento n attendor a de•pezlt ~om transp~t·to• no 7' dis· 
pruposiciiu tia CamaN dos Deputados, n. 122 tl•ielo militar, oua•o do 45:000.~00 introdu· 
deste anuo, quo flxa:J. despczn do Mlnisturio zido na proposição para otllcinas no Arsenal 
d:J. Guot•ra pa1•a o oxcrcicio de 1904. do !tio Grande do Sul. 

Essa despeza é ahl fixada em 30:200$000 Como so subo, ost~ em CurumM a sede 
ouro o 48.12~:500$770 papel. Jo 7' districto militar o as commuoicacões 

A loi n. 957, de 30 de dezembro de 1902, <!essa cidndn com Cuyahtl, Mil•anda, Nloac, 
que fixou a dospeza geral dilltopubllca ~ara Fo1·te de Coimbt•a, Foz 1lo Apll. e outros 
o oxercicio corrente destinou, para o Mm is· pantos, fuz 1m·~O. put• agua. Para isto foi 
lct•io da Guerra a quaolia de 47,5ü0:437$U05 oai.!Lhoi~oido no actual oxc••clcio o set•viço 
o a proposta do Governo, eobt•o que foi cai· de uma lancha a vapor dospeuti •ndo·se ü:570$ 
cad~ a propo~lcão quo si discute, calculou a com um machinista o dvus f~.;uhtas. 
dospeza para 1004 om 47:415;524$670. As Neste anno o commandanto dilquolle dls· 
sim, a proposiciio, pondo do parto a consi· trlcto demonstrou ao Mlni•tro a insutllcioncia 
gnaciio nm ouro quo pola primeira vez figtt<·a da lanclm P<ll'. as communicaciio• o tt•ansl?_or· 
no Ol'Cilll!Onto dl guot•ra, tom sobi'J o orca· tcs o a nocossldade do outt·as omburcaçuos, 
monto om vigot•um accresclmo de55:l.060$765 o d11 non tabclla que orgll11i1.ou para isso, 
e sobre a proposta do Govot•no.para 1004, um roJuzindo ns diarias do machinista c dos 
acoro>cimo do 706:98~$100, o osta propo~ta. iogui~tas, o contompl~ndo·ns Jll1l'a o Nsto do 

Son-do V, U Q.i 
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pessoal indisponsnvcl IL osso serviço, rosulton lhos o linoamooto go;•;ll, o om so11 m·t. 15 
o a11gmonto acima apontado do 5:20:;0::.lJ4, nntm•izo110 Governo n t•xportit• o rog11lamcnto 

A loi do 30 do dozombi'O do 1002 ros'tabc· pa~•n """ oxoc11çiéo. 
loco no Arsenal do !tio Grnndo do Sul a A loi ci•oou iogaros novos do auxiliar, PI'O· 
olllolna do aiJ'aiatris o a.; socçõos rio lntooiros, J'ossor, aimoxnritiJ (sopnt•ado do do O!let•iviio) 
runilolros, cort•coiros o selioiros, mas niio c phnt•macoutico, mas não lilos.tlxon os von
lhos coaslgnon r. Pespoctiva vm·ba., poJo qno cimentos Pospoctivos, nom ot•ganizon nov;L 
ttiio fnncciomLram ni111s no cot'I'ento oxorcicio, t.abell;l do dospoz:L do accordo com as aitol'll· 
A proposição attondcn agora a es'o sot•viço, çõos introliuzldus, o IJUO sómonio fvi lbil.o 
clomn:io pll' ls~o. a vnrba d:1 l'ltbrica a m•tis poJo l'O~ulamonto qno blixou com o doot·oto 
45:9001; sobro a pi'Oposia. n. 4.602, do 12 do novombt•o do 1002. 

Na rubrica i•- F"bricas o L·1boratorios-, Nilo so tondv dado execução a essa loi atú 
a verba ú oxactamonto a mosma do orça. u anno lindo, conservou-se sompt•o 11 mosma 
monto actuai. Niío houve alteração nlguma, ntú o oxercicio corronto a taholla roinli va a 
nom na proposta nem n~ proposição. osso sot•viço, Expedido, porém, o regula· 

Na rubrica 8•-Sorviço do Saudo-foz a monto cm novembro ultimo, incluiu o Go· 
proposta no or~amonto actual um augmcnto vo:•no na proposta do ot•ça1nonto pnt'll 1004a 
do 13:203$600 com a croaçiio do Sanatol'io. nova tabolia, tomando a;sim om consido
Militar dos Campos do Jot•olão o uma t•edu· rnçiio a reorganização tias colonlas, quo poJas 
cção rio 5:760$000, o quo doix:L nn proposta m;is condi(:ÕeS;Oill quo so acham o pulos bu· 
um nngmonl.o do 7:44:!)000. · noficio3 que poderão prestar, son:lo convo-

A rednc~ão dos 5.700$•100 6 resultante do nionr.omonto regularizadas, tlovom morocot• 
seguinte :com a fusiio :lo~ hospit:Los do Cas- ospocial attonção dos pudores vublicos. 
tollo o Andarahy no hospital contml, ha· Nas pubricas 7• a !:>• não introduziu a pl'ú· 
viam ficado additlos diversos empregados. posição altOt'açiio alguma, uiantondo om tudo 
Alguns dollos foram aprovolt;Ldos nos tu a pt•oposta do !Jovot•no, · . 
:Lnno om vagas que so deram, pt•oduzindo Nu ll'-Obras militares-a proposta eli· 
sso uma diminuição da dosp3za do 5:1 00$,000,' minou ils consignações espeoiaos votadas para 
o na tabella dos bospltaos do 2• classe fm ro· o cot•J•onto oxot·oicio o quo sú dentro dollo 
1luzido a sois o numero dos ;~udantos de co· podmn ter applicação. 
li nhoil•oR, oconom!zanrlo-so evm isso 000$000. Essas consignações são as seguintes: do 
Oahi a di!Teronça para manus na proposta <lo 81:705$072 pw;L as obras do abastecimento 
5:700~, como acima so disso. A proposição do agua ao Asyio do ln validos d~ Pu.lt·ia; do 
não lntt•odnziu aHot•acão 11igmmL, mas os· IUO:ODO$ p:tt•a construcçiio do linhas do !iro 
tando ainda om obms o Sanatot•lo dos Campos nas sililoj dos com mandos dos tiistricto8 o de 
1ic .lot•d[o ·o não podando ollo funoolonat• guamiçõos; do 250:000~ ·para a ·hatcria do 
seniío om IU05, sognn:lo infoPmações colhidas torpedos na l'ortalezn 'do S. ,João ; do 
;lo Ministro dn. Gnm•ra, ~o r isso .quo as .?liras 150:000$ para tot•minnçãn da ln tr.ndcncla dn 
~!)no IIm do 100·1, podemo tOI'JlliOnl', mw im G•tnrra; rio' 100:000:~ par11 a linha tologt'R· 
nncPssidn<i• do so!n•ocal'l'ogm•-sn o O!'l)arnnnto phica do CuynL;l a Cot'llmb:l; do :10:000$' p:LI'IL 
dosto :1nno com os~1 dnspor.tl, ba~tarulo que 11 oiJI'.IS no qwu•tol tln S. Luir. do ~{at•anltiío,n 
verba para bl fim ~ojn consigna1ia no orça. do 12:000$ para übms ·no qulll'tol do S. Joiio 
mento par11 IDOS. · · .. · · · .. d'El·Roy. Impm·llm ossas consignações om 

RulJl'ica 0•-Soltlo o griLtitlcações-Notl· 723:706~072. . ' · ··· ' · · .. · 
só na11roposta uma ditl'ot•onç•a pat•a· m:~is do Deduzida essa quantia, ·flMrin. a vorba 
87:120~000. Ess:l' di1foi'Cll~IL Pl'OV6m do llll· totahlrnubrica"ftxada om !•;028:000$; mas 
gmonto do 441dfopcs-aiumnos. a p:•opostn nngmont~u· a cDnsignU:tão pl'ln· 

Unbrica 10'-Etn.pns-fla n~ ]li'OJlOHtll um ~ipal rlrt t•ulJJ•icn ...;; Ob:'as do· ·fortitlciiQÕ~s 
ncct'IISoimo rio I3:l:41l2$000 sobt•o o ot'<)amonto o uofosn rio littot•til; çíitc.-cnm Sl~:OOIJi;, 
do 11nno eol'lonto o osso accrosc!mo pNvt\m e 'com 40:000$ :mais• n· conslgn~ção doS· 
-!lO: 182$400 do aug1uon1.o, ,J:l actma aponta· ti onda 1\ continuaçilo'dn 1 eoustruoc;w• ·ria r.l· 
rio, do ·14 nllíwos-alnmnos, ·o· 4:1:270.~000 rio tmdrL ostrnto"ica 1 ila":Pn.lmn~ no ·Porto· ria 
li1cto do ~m· bl~nxJ;o o :tnno vindouro, lmvon· Uniiio, om P;Ü•aná, aom o que tlooH a vorb:L 
do, portanl .. o, um dltL mais a cont:u·. . · flxnda, conformo a· proposta·, cm :!.:100:1100.~, 

Nas t•nbrtons 11• o l2•-CiaH.10S lnac1.1vas o Isto 6, monos :151:700$072 tlo quo a do' or:}n· 
ajudas do custo-m<mtovn a propo.sta o ot•· monto nc•ual. :::. •: · · 
çarnento om vigor. ·· A pi•oposloiio a !torou fl proposta nost;L ru· 

Na 13• 1111 nm11 ·rliliui'OnQn. Jlal'a mais na b!'lca, addicionando·lbo 500:000>: para 11 
pt•opostn, do 27:8!11$7~3, r,rovenionto da J'O· consti•ucção rl11 fiLbrloa···do palvol'li som fil· 
arg1mizac'io d1ts colonhs militares,. maça o moncionun'lo oxpt•ossam.•nto pat•n 

A lei n. 733, do 21 1lo dezembro dn 1000, sorom olfootnn.das porconca ria verba 1lostn 
t•oorgnnizon ns cnlonln~ mllltarn.<, trnQILD:Io· rnilrlca :L~ obrn.< do J'ort.lftcnQiio rln pnrt,o :hl 
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Santos, om S. Paulo, o a continuaçã.o ela.~ O Sr. Senador Vicente Machado aprcsonton 
obms oocJtadil~, inclusivo a uoosot•vação da bmbmn :L Commissão uma Olflondo. ou son· 
ostt•ada Je rodagom do D. I!t•Mtcisea om tido do Ret•cm continuados os trahalhos da 
Sonta Calltarina, par<~ fimn· iocot•porada lt construcci1o da cs~rada cs~rat.ogica o llnhu 
rodo das estradas de forro ostt'Mcgicas. tologrnphica eott•o Guat'.tplllLVa o 11 colonia 

Ale\m dl,so, o n. 4 elo art.. 2' da pt•op0• militar d:t fóz do lgn;c~sú n oon<trnc<;ão da 
Hi\·ão uutoriz:t 0 Governo ,~ clospon<l:w 1 ~ estrada do t•oda:<om do Co.mpo J<:re o. Bo.t·· 
etnantia Jo JGO:OOOs com a llnhn. tclographic:t raciTo, o outra no Hontido de sot• construida 
do Corumb:t 0 ~ou' prolong:ttn<mto put• Mi· umn. ponte ~obt•o o rio .Jn.ngad;1; n:..osLI'ILda 
r<m<l~, N10ac n Pllrtu Mu1•tin ho, n:~ Ji•Jn toit'<t osLt•atcgioa do Vi lia do União da VicéorilL n. 
com a Itopnblica do Pamgttn.y., Palmas. 

A Commlssão n.cooitou ossas emonelas, cor· 
Nudn. justifica o figurar essa dospo1.n. cm rendo, poróm, ns dospoza~ dellas rosultantos 

uma.n.utorizliÇão;, mtLis t1ogular <i q uo soja in· por con t.a. dl~ verba consignada na rubric:~ 
cluida na vorbn. quo lho <i propL•ia. 1·1' 0 asRlm rosolvon porque, não sendo ossos 

gnJ.ro as autorlzar;õcs codtidas no ot~a· sm•viços do natut•uz:~ IL tormioarom cm um 
monto om vigo1• Qxisto a quo so rofot•o 1\ cow só cxemicio, podam it• sondo feitos por 
tio unção dos trabalhos de construcção doSa· conta dessa verba. 
n:üorio·milltat• elos Campos do .Jordiio, cen . Com o augmonto dos 500:000$ foi to poli~ 
S. Paulo. · · · :.· · .Camar:~ ncst:t ruhl'ic;~ o com a inclu.;ão nolln. 

E.1sas obras.ostão pL•osogulndo, sendo a dos· dos 150:000.~ dostinaelns t\ liuh~t tolo~t•ttphica 
peza foi ta pot• conta d~t "on,lgna~~o princi- de Cuyabl\ a Cot•umbtl, ficat•tL o toh~l em vorh~ 
pai <lusta J•nbrica. Niu fignra, pot·<lm, a .rospocLiva olovlldo a 2.D50:L008000... . . 
ro•poito dollas, na proposição quo so discute, Nn rabrict~ 15'-Matct•ial,-conslgna a pt•o· 
autul'lzaçiio ldcntica á'<lo orçamento actual. po>ta um augmonto do 23:000,:; pat•u l'ofot•çar 

Não houve cortlmontoda parto da.Camara' a vorbtl elostin~dtt ao lovaotamon~o da cart<l 
O intúito. do dotorminllr com ill;o. ~ suspensão gOL'al do Brazil, subindo. ella.assim do 70:000$ 
dessas obras do tii> incontestavol utilidaclo, 11 100:000$000. . . . 

Achnndo~sc ollas já adoantadas ·a estt~ndo a Nesta rubrica introduziu lambem a pro· 
sm• feita por couta da vorbi-Obras-, multo posição os seguintes. augmootos: I :200~ na 
naturalmente pareceu dosnecossarlo t•opotit• consignação 7.•-Expodionte-Dirocçao. Ooral 
a autoJ•izaçiio; mas, para evitar a t.1l t•cs· do Concabilidaelo, 40:00U) pat•a remonta do 
peito IJU!~lquor duvidt~. convem, menclonal·a cavall,s-consi~nação 2D•, o 20:000$ pura a 
na iosct•ipçiío· da v01•ba, mesmo sem. dostic ncquisição de instt•umentos, utonsilios-oon
nar·lho consignnoíio es]loc,ial. . sign:1çiio 30'. Estas altoraçüo; Jomm lbi~ts 

Entro as coosigntiÇÜJS espcciaQs para .este ~o accorclo com a administmção ela guort•a. 
anuo o quo foram eliminadas, como· acima A consigmtção.,para o oxpodioote d!l Cont~· 
sn oxplicou, ftgfll'll o. elo 30:000~parn. as oiJI•as bilidado tom ~o mostrado insufficionto, caro
no ~un.L•tul do S. Lulz do Mat•:mhão. ., . condodosso,pocjueno nnf(nmonto, o.u mosmo 

gssas obms eJtUl, conw J'nparos, oxJgiam so voJ•illctt emrcltlviiu ;L tiCIJUislçiio dn insLt·n· 
nada mnnos do :JO:OOO$, rstão avalitlllas de- monto;, utensilio.>, otc. Quanto tL :l'omont:t, 
flnitlvamcnto om I[Uanthtsupnt•iur a 100:000~ nos Ot'Qamontos :mtm•iot'es a vorba 01'n do 
o. a União sor:L· g1•andomonto projeulicada, st 200:0008000,, . . . 
não evitar que osso quartolso al'.l'<lln~. pois1 ll.oduzlda no actual parti )OO:OOO.j,,.vori· 
tl incontcstavobnonto, um,.doB'·~naioJ•os. cm ficou-so sct•,prlolso volttu• t\quolla ciJ'l•a •. , : .... 
toda.n Ropublicn. .... · . , .·. 1 ·. A rubl'ioa Hl' ú nova. no Ot•çamonto <la 

SuppL•imlela a coosignaçrro ospocinl ~~ ollo Guórm. tma se destina a atton1lor á dos
I'Oforonto, )lodoritl puroooL• que houvesse da; poza cum ttl OilllliDiSilües cm paizos os',J'au
parte do :!!ongt•c;so ln Lento, tlo .. Htnltat• .. as gc!Ns o. a verba ll, .calouln.<ltl cm out•o, 
obrll.B á qnn.uti:~ :oonsignadlL, no orçamento Actualmontc sómonto .. cot•t•o por oll11 ti .dos
actual. · -: , , . " , . . . ·. . poza com os oJlloinos commis;ionn<los, no 

P111'a ovitnt•,<ltll'i~IIS a:nsto:'i'rsp)ito, oou, oxtm•lot•.como addidos milittn·~s ou oncai•ro
Vtm na ltJ.iel·lpQão,.da vm•bt~ moncluntll' ~~ g;l<los <lo cstud,JS ospoclao.>. Nos~as condl,:üos 
contlnnaçiLo dos~o servitio. . . ' apenas so acham com missionados tt•cs ufll-

0 Sr. Scnt~dor Justo Ohormont ap1•esontou c i lOS- um mt~OL' nos Est.t~dos . Uultlos do. 
no solo elt~ Comm!s;iio uma omondn. no sou· Amorlua do Not•t.o, um 2" tononlo ntL Alio· 
tido do sm• iniciada a constmc.;ão tlo umt~ manha. o um otlpitiio om 1 •nriz. 
linha tologmplticn da Hmnlozo. do Maco.]t~ o .at•t, 2' da proposloão contêm quatt•o 
no Aragnttt')', prolong"ando·so Pillo. C11lçoono autorizaçüos ao Governo. Em os ns. 1 o~ 11 
al.tl o Oyapoclt, o outt•a no soutldo do sorom o Govot•no auto1•iza.do n manelar ao .o tran. 
roptn•ados us qunt'tois do •I" do nrtllharla o goiL'O oJllclaos gonornos, supot•iot•os ou cn.pl-
1[•" do lnltmtal'iit rm n~l,'tu. !,tios como ntlclielo,q miht:wos ou· mn com-
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'lllÍ··s[o, para o.;tudai'OIIl as;umptos mllltnrcs 
o nJ pro;aessoJ qno nossa nmtoJ•ia so tom 
f<Ji to, llmilando·so o numero do milimros-
11111 pam 1\m•opa, um pa: a Amm•ica do No r to 
o outro pam o Pacifico. 

O n .. 2 autoriza a mandar, inditrcrrnto
rnonto, para diversos palzos, afim d 1 so 
apeJ•rolooal'crn nos con!Jocimentos mllil.ares, 
111H' 6lptço do um anno, ntt! duns officiaes 
!lOl' :wmas on corpos o<pociacs. 

"ssas autorizações jtl cxis:em om OI'Ça· 
n10uto.1 anr.el•iores e dollas oe tom u Governo 
ulitizatlo. 

O Govemo continüa a dn1• nppllcnr;iio n 
essas qu:Lntias. lio algum temp" 11 osta p:ll'to 
pracurn. I:!ZOI' a qulsição t!o matorial ueccs
snrio paJ•a 11 aJ•m:L tlo al•tilimria, 1\Lzendo-so 
pol' lsdo, desde o anno p:Lssntlo, experioncias 
o mais cstutlos pa1·a a cs110lhn do typo tlo 
canhão que mui; convenha ás r.ontli\·Ocs do 
paiz. 
Dotormin~da a oJcolhn, dunento por ossos 

cre:litos potlorá coJ•rcr a tlosp~Z!I, o r:omo não 
s' tmt.a do um 'ssumpto cuja solução po~Ril 
SOl' indutorminadn.mentc :\dia:la, pois ao con· 
t1•ario ello tl urgoute e <la moiOI' imporLJLn· 
cia, con1·em não alLeral' 11 situação desses 
crotlitos e deixar CJUO elles continuem, p:tra 
os mesmos llns, á aisposi<;ão do Ministerio d11 
Guot•ra. O art. 4• e o ultimo. da proposição 
determina que continuem em :vigor o al't. 20 
da lei n. 052, do 23 de uovemhr~ de !809. 

Uma vez praticada com o devido criterio 
a 1no I ido, de que alias tJ•atam, é tio lndiscu ti· 
vcl noc.•ssitlaae, já pal'a o aperfeiçoamento 
dos estudos indispons wcis .il vida militnl', 
ja para o conhecimentu do quo a Lal respeito 
~c pas,a nos outi•os paizes, principllmento 
11n~ uollos quo occupam, em rclaçao a nós, 
c Jll tlncnto, uma pos1~ilo especial. Esta lei, quo fixou a úuspeza geral d~ Re· 

A teJ•cel!·a auturiza~ão rcJiJJ'e· e ao esta- puhllca p:1ra 19aO, estatuiu no sou art. 20 
Lclcclmonto do premias que cstimulmn a que os vencimentos de officiaus e PI'aoas em 
crb~ão do clvallo de guerra narional, po- commissiio nos p~izcs csti'angeiros sejam 
~cndo o Govm•no despender com lssu, doutro pagos ao caJUbio de 18 pence pOl' 1$000. 
do oxoJ•ciclo, attl ~0:'100$000. Não tl DOI'a Essl disposição· tem sido mandada vigorar 
tam bom es;a medula ; e lia jil llguJ•a no cm todos os annas pelas leis do orçamento. 
orçam .. utJ actual. o IIm a quo se destina é util e muito vau· E' isso que faz o al't, 4• da. pr~pJsição, e 
tajJso, 0 come estoja limitada a importancia nad:L so oppõo a que essa medida continue a 
do credito a qnl fica o Governo para i,;0 ser acceita. ·· 
auto lzado, é (!o toda convonioncia que seja Com as alterações indicadas pela Com-
elia mantida. missão de Finanças do Senado, a cifra do 

A ultima autorizat;ão ~ a que destina a Orçamento da Guorr 1 para !DD·l tl fixad~ em 
quantia do JM:DOO$ pnr:1 :\linha de Cuyabil 48.250:303$li0, afóra o~ 3J:Ov0$, ouro, da 
a Corumbá o s~u prolon~tamento ptJl' )firan· I'uhrica !6•. · 
da, Nioac o l'Jrto Murtinho. Sendo a cifra da proposição n~atla em 

A disposição deve sor accoita, niío om 48.l22:500$7i0, na parto relativa a moeda 
fórma do autorização, pvrém consil(nando·se papel, parece J•csultar das emenda~ da 
vorlia pal'a e;se seJ•vi,:o na rubl'ica compe- Commis;ão do SonaJo um augmont~ de 
tento, comu acima j•l se explicou. 136:706$400, 

O n·.'t. 3'da Jll'oposlçfto cstatue quo fio 1m Isto, po;•ém. não t!J•eal. A Commi;siio do 
vi~orando como creditas o~peclaos, para os Senado nenhum augmento fez : a dllferencl 
lllOllliOS fins pal'a que foram votados, os para mais na cifm da proposir;ilo resulta de 
SiiiJOs dos crerlitos c Jnce lidos polos doere tos se torem incluldo na rubJ•Jca 14' os 150:000$ 
n. 141, de 5 do .lu lho de 1803, o n. 102:1, de da linha tolcgraphica de Cuyab:i a Corumhr., 
~·!do dewmbl'o de 189·1. mas ossa despcza estava contida na Pl'opo· 

Pelo pl'imeiro I" i o GoveJ•no autorizado a slção om fórma de aulorizaQlio, llpcna! não 
d~spender, a pl•Óporcr.o que se l'osse ~rnando figurando na cifJ•a diL rospec&lva ruo~lca. 
pl•eciso, até l 0,000:000$, no comhlo de 27, O que rosulta das o mondas d 1 Commlssão 
com :1 substltuiçiio do al'IIJamcuto do exm•cito •lo Senado é a diminuição do 13:20:1$100, t•e· 
o compr:1 de outJ•os lletrcchos holllcos; foronto ao SanatoJ•io dos ·CILUI(lOS do .Jordão. 
pelo segundo li.ll tlcHtinllda no Minlstcl'io tln Apreclanrlo no anno passado em sou llarccor 
Oum•ra a IJUantia ~o l;;,IIOO:OOO$ ouro, dos sobro o Orçamento da Guerra o movimento 
~i .IIOO:úOU$ concctlidos pela lo! n. 2:i5, de da dospeza qno col'l'O por e.is~ Ministerlo 
1!1 do dezomhi•o do 1894,pal'a n J•cconstltuiçno tlosdo 1~98. não pódo 11 Commlssiiu do Flnau
rlo matOI'i:Ll do cKm·cito o da ILJ'mnda. Con· çns, qunnto ao 11nno do 1002, tomlr om con· 
l'út•mo notal'ol'nochln pela cunt:Lilllltlnrlo da sliloraçiio slniio o quo cst:w11 conhecido atj 
gJIOJ'rn, ro>ta do m•edlto pruvonlento do de· ao do outubro. 
r:roto til! 5 de julho de 1893 a qu•tutln do Agora, porém, com o bulanço, quo j~ est1l 
7.872:31J,I$4~Q, onl'O, e do pl'ovoulonto da lo! otroctuado, tem n Commls:liio opportunldude 
rir. 19 de dozomhro dn 1894, i:õSi$(128, ouro ,de notar que no.lSO anuo tambom o movl· 

• 
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=------------------------------~---------
IUJ~to da dcspoza o boucem li. mesma oriun· Porto Mm•tinho na fruntolra com 11 Repu· 
taciío quo tt•azia dus annos antot•iol'Cl. blica 110 Pamguny-150:000$000 . 

ll' o quo so pOilo voritlcar com o scgulnto 3.• N:~ rubrica 14•, na lnsct•ipçiio da con· 
qu tdt•o quo om ~~~~·to j:t fui apt•cscntado á signação -Ouras do fut•titl"ações-o dopois 
consideração do Sanado : dt<s p:.lavr~s -obras, rop~t·os o conscrvaçii:J 

1808 - dcspcz:1 fixada no or~amonto de quartots, cstaboloclmontos milltat•os 0 
4G.:i20:2!l5~790, croditos •l.2!ll:834s:l:l7, dos· Pt',O~l·ios nacionaos aoiJ 11 t1dministração do 
pcza roalizada 40. U32: 307857Ú, soiJras ~mtstm•lo ~a G'!_orra-accrosconto·3o: inclu· 
088. 732.S738; · Sl ~o a conttnuaçao dos trab<llhos do constru· 

1809 - dosp3z~ fixad~ no ot·r~monto cçao _do Sanaturio ~Iili tal' doi Campos do 
4•1.304:051$883, crodito.1 4.851:6•12$060, dos· Jordao, cm S. Paulo; a continu .ção da~ 
poza rcallz~d 11 46.878:-110$040, soiJras olmtsdoquartcldoS. Luiz do Maranhão e 
~.368:133.$003; reparo dos lo 4• de artilbat•in e 15• de inran· 

1900 - dcspcza flxada no orç~monto ta.r•la. em Bolem; inicio do construcção do 
45.50ü:ü5P$4:J3, creditos 2.718:0.17;;547, dos- umalinba telegraphica .lo Fortalez~do Ma· 
peza r o a 1 i z ada 4ü. 041:658$800, sobras capit ao Araguary, pt•olongando-se polo 
J.~i3:•J51~17l ; Calçocno atd o Oyapoc ; continuação dos 

1001 -· despcza flxada no orç&mento tl:abalh?s de construcção d:t ostt•ada estrat3-
45.580:~30$933, croditos 1.161:558$067, dcs· gtca o ltnha t~l.ographlc~ entro Guilmpuava 
pcza ro~llz~da 44.745:1:148940, sobras c aco~nia m1iltar da foz do lguassd; con· 
1.000:054$051 ; ' strucçao da _estrada do r~jagom do Campo 

1902 - dospJza fiuda no orçamento Erõ a Barracao; construcçao de uma ponto 
4•3.295:602.$9~3, ct•editos 1.289:207$9ü0, dos- sob1•e o l'lo {.!!ongada rya cs~rada ostratcgica d~ 
pez~ r o a li z ~da 45.294:218$437, sobm~ vllla do Untao, da Vtctorta a Palmas. 
~.290:592$465. 4'. Ntt rubrica 16• tl cifra da verba - ac· 

cresconto·so: em ouro. 
Isso mostt•tt bom claramente quo o oroa· 

monio nesses annos oncaminhna-so p~1ra a 
realidade, onroixando·so todas as despozas 
n.as vo1•baa votadas, pois os oroditoa, que 
tn•Jm ao ot•çamonto todo o seu valor, acom· 
panhando·o muitas vozes pilrallolamento 
om quantias avultadas, desceram do quatro 
mil o muitos oooios, como foram om 189~ 
o 189J, pal'>l mil o poucos, como foram em 

5•. Elimino·so o n. •1 do art. 2'. 

1001 o 1902. . 

Sala dn; Com missões, 16 do outubro de 
1!103.-&licia..a Penna, p:•osidonto. Rene· 
dicto Leite, relator.-Vicente .llac/:ado.-Ra· 
mi:·o B<:rc"llos.- Sigismundo Gançalocs -J 
Joaquim de SDI<:a.-Juslo 0/ocrmout, ' • 

PnOPOSIÇÃO DA CAMAR.\ DOS DEPUTADOS, 
N. 1~, DE 19J3, A QUE S~ REF~RE O PA· 
RECER SUPRA lnfulizmonto não so póde esporar o mc•mo 

resultad? no corrente oxemiclo, por isso que 
os negoc10s que 80 Pl'ondom á quest'to do O Congresso Nacional dec1•eta: 
Acre toom forçado o Guvorno a dcspozaa Art. 1.• O Prosidonto da RopublictL é au· 
avultadas, das quaos não podia cogitar o tf)rizado a dospondor pelo Ministorlo da 
orçamento. Gucna, com os sm•viçoa dosign:tdos nas se· 

Posta, ·porilm, do parto essa quostão, fl do gulntcs verbas, a quantia do 30:200$, ouro, 
cspm•a1• cJno continuo a accontuar-se no do· 48.1:2:506$670, cm papo!. 
pM•tamonto da Guerra a. b011 norm~ do pron· · · 
dorcm·so as 1·cr1Jas or1;amontarias ás despe· l• A•lminlstraÇl1o Gorai.... 197:915$000 
zns cio que a administração carece. 2• Supremo Tribunal Mili· 

A
' i 

1 
d fi · t C _ tnr o auditorus ........ . 

v s a o que ca. oxpos o,é a ommissao 3• Dh•ecção Gorai da con· 
do Finanças do parecer quo soja a proposiçiío tabilidado ela Guerra, ro· 
approvada com as seguimos duzida do 1:750$ pela s11p. 

p1•oss1io do um portoil•o 
addido .. .•...... , •...... 

4• lntondoncla. Geral dn. 
!.• Na rubrica s• olimino·So a. p:1rto rola" Guet•ra ................ .. 

tiva ao Sau~tol'io Miliht• dos campos do 5• lnatt•ucçiio militar ..... . 
Jo1•diio. 6• Al':lonaos, depositas o 

2.• Nn. rubrica 14" inclua-se a so•uinto fort~lozas, assim redigida 
consign:1çlio : · o na ~nb·rubric:l-2' Ol'Jom 

- Rlo Gt•ando do Sul-
Linha telogr:tphic.L do Cuy:LM a Cot•umb:!. Ollloluns-augmontllm-sn 

o oúu prolonc;a!llunto por Mlt•anda, NiOlC c 45: 000.~ para cunsei'VU.Ção 

143:800~00 

23(}:580$000 

281 :211$000 
1,020:894$500 
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A.!lNAI':S .ÍJO SIINA!JO 

''" olllcina do lbt•roit·os o 
J'll·gamcntu tlo JIOssonl d11 
olll::imt do alfuiatcs o das 
secções do l::tooit•os, funi· 
ldt•os, cot·rooipos u sclloi 
ros, crortdas poJa lo i n. 057, 

, de 30 do dezembro do 
1902, constituído o )lOS· · 
son.J gornl das omcinas da 
seguinte fút•mn: 
6 mcstl'os, 
4 contramestres. 
:l mandadores. 
7 opm•arios do I• classe • 
.J ditos do :mgunda. 

10 ditos do lcrcoit·a. 
:12 ditos do qu:u·t:L, 
16 set·ven~os...... .... . .. J ,li5::m8.JI·I 

;n Fabrictt~ c /aiJUl'ilLurio,,. :~50:R7J:;;300 
:-1' 1 ~m·vil,:o do.saudo........ ;~.f2:ri4:~~1i00 
\1' Solilu:> e gmtillc:<(•üe.;.... J.l,Sl7:5:duoo 
HP~ J~ta.pa.s ... ,., ........... J5.0:·10:5IG.~OOU 
!!• 'CiiLSSOS inac~ivas ........ 2,00l::JGU~()5ü 
12" Ajudas do custo........ . 200:000 . .;000 
1::• Colonias militares .... ,. 12ii:80U.~OOO 
J.J• Obras rnilillll'OS- au· 

g"montadu osta rubt•ica 
do 500:000.S para con· 

· st.rucçiio da· Jilbrica de 
· polvot•a s o m J'mnaça, 

destinadas as impot•tan· 
cias noo~snrias para ns 
obras do Jurtitlcaçiio do 
porto do Santos, listado 
:lo S. P1ut!o,· e conli· 
nwtçiio <las obras onco· 
tadtts, inclusivo a coo· 
,<crvaç1io dtt ostt•ada de 
t•oda.gom D. Ftanciscn., 
om Sauta Cathut•ina, 
quo fica lncorpot·ada á' 
t•Mo das estradas elo 
fcl'ro estratcgjcas., . ... 

I ii' Uatorli!.l- Augmontada 
tle · 61 :200.S, sondo mt 
consi "llaf'ão i~~ - Oiro .. 
coão Gorâl do Contabili· 
dÍtdo da Guot•ra J :~on;; · 
para oxpodicnto,na con: 
signaçii.o 20"-ltomnnta 
<lo c·.t V<tllos,cl'.c. 40:000~, 
n1L cousignadio :JO~ -. 
Acqnislção do imtrn· 
mcntos,uton"lliu<, o to., 

' 20:000$000 ........... ~. 
lG' Commissão om paiz os· 

tran~ciro .. ............ · · 

2.800:0QO.~OOO 

I 

8 . .JiiR: 005$000 

30:200$000 

At•t. 2.• go o Po:lm• Executivo autorizado: 
!. A mandar, n<1 vigmwltt desta lo!, pat•a 

outro~ pnizus, corno uddidos rnUltaJ•cs ou cm 

'commissüo, pal'll nstudar oS uÍVOl'SOS aSSUlU· 
P.tos milltaros o os pt•ugt•cssos dos rospoctlvos 
conhecimentos, onJcittoS gonoracs, snporloros 
ou capitães, completamente ltablltti!.:los, son· 
do um lltl'a. 1L Europ:t, um para. a AmOl'ICn, 
do Not•to, um partt o P1·nta o outro para u 
Pacifico. 

II. A mandm• pam dl versos paizcs, atlm 
doso aporfoiçoa1'0m no~ conhecimentos mi
Jitat•os pot• espaço do um anno, até. dous offi· 
cinos por armas ou corpos ospocines, com o 
t•espectivo curso o capacidade roconhocida. 

III. A cstttbolecot• promios q:to ostlinulem 
a, Cl'laci'io (lo ca.vn.llo do gnorJ'a. n1~oionul, 
pudoudo dospendet• até 50:000$ annualmonto, 
pltl'lt o rJilO aiJrit'IL o credito lliJCC.lSat•io. 

li'. A despontlot• a quanl.itt do JGO:OOO.::; 
comtt linhn t.o!cgmphica do CuyaM a Co· 
t•um 1itt o sou prolon~amcn Lo po1· Miranda, 
Nioar. o J'ot•to Mn:·tinlw, na ft•ontoirtt com t< 
ROJIUhlica i!o Pamguay . 

Art. 3.' Ficam vigorando como creditas 
cspeclaos, pi!t'tt os mesmos fins pat•n quo 
lbram votados, os saldos dos credites conce
didos peJos uoâotos ns. 141, do 5 do Julho 
do 1893, o 1.023, do 2·1 de dezembro do 1894. 

~rt. 4:' Contimla' cin vigor o art •. 20 da 
lo! n. 052; do 23 do novembro do 1800. 
. . Cnmtir~ dos Deputados, 14 do sotmrtliro elo 
!003.-Jo'. da,Paol« o. Ouimar~rcs, Prosiden
to.-Jlanoel de AICIIcm· Gnim<m1es, I• Sacro· 
· tal'io .. - 'l'lwma: Pomptm l'into ;1cciotv, 211 

Soorocario. 

. ' N. 2~8 ...: 1003 

: A'. Cornt~issão llo Finaucas foi pt•oscnto a 
proposl~ão n. 157, riu lfl03, vinda da Camam 
dos Duput.ailos, n qual autot•iza, a abortnra 
do credito oxtraordin11rlo rio 32:862.';800 pa1•a 
uccorror ao pagamento dos ordenados rlovi· 
dos a João rla'crui Sccco, bom como os.juros 
dti mórlt o custas, cm rit•tudo do accordiio 
rio Suprounr Tt•lhunal Fodot•al, do 28 do mala 
do 1001.• ·:. ' 

Esta ct:odito Joi pedido cm monsngom do 
~2 riu ttgosto ulti:nu o .Junta sci ndm a pt•coll.· 
toria elo juiz dtt socç:üo do Rio Gmndo do 
Sul, dirigida tl ro,pcctlvn Delegacia I'iHcttl 
t' por osLa t•omoLtida ao 'l'hosout•o, afim do 
sm•.olfoctuado o pagamento. . .: : 

A nxcctição correu \·egulat•inon'to. O Jràga· 
monto no 'l'hesonro não Sll eflbctuoupor falta 
de ·credito, o nonh'uma duvida suscitou·so a 
tnl respeito. 

" Porlnnto,·a Comrnissão ~do pnrocot• que 
a Jli'OJroslção seja apJ>roYndll, 

I 
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Nnsl.tc hypothoso, sol'iio os soguinl,os os ct·e· O Sr. 1\laJ.•tinho Ci•u•ce"' (') -
ditos nesco.anno autul'izados pulo Sontl<lo: ·st•. Pt•osidonto, contrai'litndu os mnus hab:-

45 llxtraorlli .. 
na.rlos .... , 

!7Supplc· 
montares .. 

4 gSJlOciaos .. 

o' 058: 780$~32 

tos do poucas Y~ZOK occupar :1 t!'i!Juna, o 
q110 '' uma amt•mação implicit:t do ro· 

s 100'000 conhocimonto do mou pequeno va!m•, para 
:• ~ tl'l\ZOI' luz ao debato, para osdarocot• a 

ÜU!'O 

7.121:270i;400 45:000$000 conscioncia o os c;pit•itos cull.os o doutos, 
ooo 10o'ooo 1 ooo ooo•ooo como ~iio os desta corpo!'ação, rojo-mo, 
~ :I ~ .~ : ~ ontrotanto, m1 noccssidado do ainda bojo 

10. :380:050$00~ i .253:4Õo~ooo podir bonovoloncia do ~onado, pa.,-a t•espon· 
der no discurso huntom pt•ofcrldo pelo 
nobt·o Sanador• poJo !Jistricto Federal, dis· 
curso do rol'oroncia directa, sinão unica, '' 

·sala das Com missões; 16 dooutubt•o do 1003· 
-FoliciaJw Ponna, pt•osidonto.-J. Joaquim 
da Sou: a, roi:LtOt·.-Rami,·o !Jm·cullos .-Si
!fi.~mwuJo Gollralvcs. - .T11slo CIH.wmonl.-
Bonodiclo Lei/o. · 

Plto\'USlÇÃO IJA CAMAJ:A llOS Tll~l'!l'l'AIJOS, 
N, 157, IJI•: JUO:~, .\ ~IJI~ Sl~ ngFElU: O I';\• 
Ji~Oim SUI'ltA 

O Congl'l!,>;so Nacional rosol v o.: 

· 'At-t;' L' l<'ica· "o Prcsidonto da Republica 
autorizado n. abril' ao Mioistot•io d11 Fazenda 
o erudito oxtraortlinario de 32:8a·~i;;300, pura 
uccot•i•or ao· pagamento dos ordontl<los davi
dos a Joiio dt1 Cruz Socco, bo!U· como os juros 
da mót•a o•custns; om v!rtudo do accoJ'~iio do 
Supremo Tribunall'odorul, de 28· do'novorn-
úro·do 1901, · 
·' Art. 2,' Rovogam-so as disposições cm 

contrario, · · · 
Camllra dos Dopntn.dos; ~ do out,ubro do 

1003.-P. de l'<~ul<i O. Guinull'aos; Prositlonto. 
-.l{anool de Alencm· Gúilulm1o,<, 1' Secreta· 
rio,..:.!, B. WandcJ'Icy de 11Iemlo»t'«, 3• ~ocre· 
tarJo, swvindo do 2•. 

N, 2~0 - 1!103 

A' Commlssão do Finanças fui presento uma 
poti~ÜOí!O D. Cecilia O~udino. Diz SOl' mãe 
do guarda ·marinha Arthul' Cnppo Oaudino, 
J\lllecido du'mnte a l'ovol ta; achat'·Se com pio· 
lamente dosamparadll, com unu1.' filha mono!' 
q no, ao tm· noticia tla ·morto do irmão, por· 
dora o: u~o· das facultltld~s meu ~ao.•, . o con· 
cllto sul!citamlo uma ponsão qüc melhoro as 
prOmll'ills condi~üos pocunilu·h•s om tJUO so 
acha. ' · · · · · 

Esta sim pios a!loguçíio, do to !o ilostlcompa·' 
nhuda 'tlo pt·ova indispcnsuvol, niio habilita a 
Commissão a foJ•mat• juizo n. talrospoito, 

Assim, é do parocm• quo 11 petição soja 
ltl'chiynda, pououdo sot• I'cstituidiL á parto. · 

·Sala ·das Commissüos, !G ~o outnht•o do !903. 
-Fclicit~~~o l'cnna, pros!donto.-.1, Joaquim 
rlo Sou:a, rolator.-Brmcdicto Lcilo.-.fusto 
Cfw1·mout.- Siuismundo Guilftl/vus.-Rami,·o 
Bal'ccllos, 

minlm pessoa. . 
H, ~t·. Prcsíúontc, antes tlo apt•odi\r o 

discut•su do noLro ~cna~ut• polo !Jistt·iclo 
l'ciloral, sómontu na. Jlartu dontrin:tl, si>· 
meutu na fJtuJ.sLão dB JH'iueipius, pw;u ao 
Senado 'lne mo l"•rmitl.:t t'u.,pondut• aos 
:tparto.< oom IJHIJ X. Jo:x. lionruu anto·lton· 
tom, tJUando ot>cnpui 11 ll'ibun:t, o discurs" 
qun prof<Jt•i e r1ue foi liuntom pn~lieado na 
·intugra. suma. minhiL t'urh;ão, :;ma quu cu 
lhoti\'csso posto os olhos. 

São os seguintes os apat•tcs dados pelo 
honrado Senador pelo Districto !'odorai : 

Primoit•o aparto, . 
·c Amigos Uo V. Ex. 1; quo sã.o, pOl'quo ó 

V. gx. quem anda nosso meio ; meus, não•. 
Sr. Prosiilontr, ou mo rofori~ nos factos 

tristissimos do que l'oi thoatro ost~ cidado o 
que ou pr·esenciel em um osc.•iptorio na rua 
do Hospie!o n. 87 ; o rofm•indo-mo 11 ostos 
factos em q uo foram autores o !Jt•, ll•inou 
Machado, o !osd do S•nado, o Cabo ,lia· 
/aquias, o Chico d• Bahiana, otc,, ou disseque 
oram amigos do noht•o Senador,: 

MM, ora fncillor nos ontrelinhas quo eu 
dizia que. m•am- amigos políticos. -Por· 
que, St', PJ•osidonto, tratando·so do pessoas 
quo ostivm•a.m ao lado do 01'. Irinr:u Ma• 
clmuo, quo do casa do S. Ex. tinham sabido 
para ploitoat' a cloiçiio ; tratando·so do 
Dr. h'inou M11Cht1do, qno O o vulto politico 
do mais prestigio do ptn·tido do que o Dobro 
Senadoi' il chefe, ou não ponsoi quo lasso uma 
Injuria Uio granuo · dizor quo oram .. sous 
ami.~os Jloliticos osocs individuàs quo foram 
recolhidos ti Casa do Ootonçfio o, portanto, 
au,loitaram·so 1L inspocçilo · nmhropomcMca. 

Si lm uma oll'onstl ni;so, si ossos indivhluos 
são indignos do· sorom consldul•ados ttmigos 
pollticos do nobJ',J Senador pelo Distr!cto ~'o• 
t!Ol'lli, ngradoça S, Ex. ao D1•• lrinou Ma· 
chntlo, qno .o o vulto do mais 'pt•ostigio da 
sou partido. 

E JlOr qno O ~uo são m~us nmig9s 1 E por 
quo il quo 011 VIVO no mmo rlc Jn.w do Sena· 
do, Cabo Mal11quias, dosordo!ros o nssassinos 1 
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Por que, Sr. P1•osldooto 1 Que ha na mi· 
ni11L vida, no meu passado, que p~ss~ por· 
mittlr estiL in.l:nuuoão do lllusti'O Senador 
pelo Districto Fcdcr•al ? I Assassinos, con
dcmoei·o<, como Juiz ; assassinos, nunca os 
dofondl, na qualldado do advogado. 

Sr. Presidente, a minha longa vida de 
advogado J~z se exclusivamente no fôro 
civil. Uma ou outr.1 voz compat•oci deante 
dos tt•lbunncs crlminnes.Rosldo nesta clilade, 
dcsdo antes d~t prociamnoiío da Ropubllca ; 
nunca fui ao Jury do Rio do Janeiro. Po1·· 
tunto, Sr. Pt•esidento,por quo ~que o moio, 
om que 011 vi v o é o dos desordeiros o dos 
as1nssinos 1 ! 

O nobre S:nador ost4 no dovm· do expli· 
caNo, ost~ no doVOI' de dizol·O, sob pena do 
plSsar a sua. phraso como uma explosão som 
valor nom criterio. 

Segund" apa.rtc: 
•Não 6 exacto, contaram m:Ll a V. Ex.est:1 

histur•ia.. • 

polo Dlst.'icto Fedor•al, P1•efoito n~~o occasiiiu. 
m:tndou aos contratantos, doclal'an,lo rescin· 
dido o contr•acto. 

E11 atllrmo ao Senado que estes autos, quo 
hontem fui procurar, ost:io cm mão dos po· 
l'itos pat•a pl'ocoderotn á avaliação dos <h· 
mnos causados. 

Como é, por•tanto, quo S. E.~. disso : 
foi uma liistol'ia mal contaria~ ! . 

Eu seria incapaz do fazer uma aiDrmattva 
compromottodora do cJ•iterío o circumspo
cção de .um funcclonal'io publico, si não.adu· 
zisso a p1•ova absoluta o completa do facto. 
O facto.<! verJa.doiro, c, si o illustro Senador 
polu Dlstricto Federal duvidar, ou mo ~0,!11· 
p1•ometto a tmzo1· 11 certl!lão do cscr·J~ao, 
declarando quo os autos ostao com os pol'ttos 
para proc01lerem :l u valiaoiio dos damnos 
causados c lucros cessantes. 

0 SR. BAilA TA RIOEIRO- Não 6 cs!.a a 
questão. V, Ex. não ouve bom, mas o So· 
nado tom os ouvidos alerta. 

Eu, S1•. Prcsidouto, fa~ía referencias á O SR. MARTINHO 0ARCEZ - Torceil•o 
administração lamontavoldo illustre Souado1' aparto: 
pelo Dis~ricto Fe.lO~al~ quanto aos actos- • Wo tom im 101.t ncia E' um rom·.nco 
note·so uem-do aru~trJO o propotoncia PJI' •. , l'da .. ll 11 - • t •:l • ,. · s. Ex. praticados o doclaroi que 0 illu .tro J~ I o, CUJaS folhas ostao vol a. as. 
Senador pelo Dis~rieto Federal iloixou de sua Niio tom ímportancia, disso o illustre Se· 
passagem, eomo t.'aço p1•edominanto, a ra. nado!'. Eu me rcfuri" ao caso da Cabeça de 
sponsabiiidaile da municipaiida.do por cncar- Pm·co, que o nobre Senador m·1odou deJto
gos e compromissos oxtraordioarios, em vir· !bar•, havendo dont1•o conto e tantas pessoas, 
tudo do acções do inuemuizaçõos do damnos entre alias at~ onfer•mos, porque niio attcn· 
causados por actos do violencia e arbitrin. deram 11 ordem de S. Ex., para ser a casa 

Cl~ei a acçiio propost~ pelos ox-contJ'actan- posta em completo abandono. 
t~s do calçamento de~tacida.de, contracto quo Como ostc, ha outros factos c ba tambem 
S. Et. encontrou feito,acabado, em ox·Jcução, accões propostas, niio só nesb q uostiio da 
o que, por um Mem01·andum ou bilhete, Caúl!ça tlc l'm·co como tambem na do uma 
mandou dizor aos contractantes que ficava ca;a no Jl;tacio do Sá, por• ter S. Ex. dosobc·· 
do nenhum elfcito, decido a uma sentença do Poder Judiciaria. 

0 SI\, BAilA TA RIDEII\D-Niio apoiado. 
Pc~o a pala v r a.. 
O Sn. M,\1\TISIIO G.mcEz-Fol por isso quo 

S. Ex. disse quo era uma hislm•ia mal con. 
tar/a, M:1s, Sr. Prcsi·lontc, amrmo a V. Ex., 
á fé dd cavalboit·~. aOlt•mo ao Senado, quo 
sou inc:tphZ de dizer da tribuna o que nfio 
posso pr'Ovar. F.u conhecia csto f11cto o ou
tros pmtic~~odos pelo ex-Prefeito tio Distrlcto 
Fodoral no proprlo cartorio do Juizo do; 
Foitos d~~o Fazond.1 ~lunlcipal. . . 

Sou 11dvogado tambem, Sr. Presidente, 
cont.t•a um acto semelhante do vlolcncia e 
a.rlJi trio praticado pelo actual Prefeito Mu· 
nlcípai; e, como sou advogado do um contra
cto quo o actual Prefeito declarou nulio por 
11111 decreto rntmicipal, o escrivão moatr•ou
!llo os autos do um:t acoão somolhanto, de 
que i) allvogado o illustt•e Sr. vit!condo do 
Out•o Pro lo o, ontiio, tive occnsiiio do ver•, de 
let• o momit<'~dwm 11110 o illqstt•o son~i!Ol' 

S. !Ir. para ostenLiLI' at~ a sua força, em 
dosobodicnci:t a uma sentença do Puder Ju· 
dicl~rio, mandou collocar uma banda de mu· 
sica no largo do lMacio c soltar foguetes, 
quando us empregados da Prefeitura subiram 
para destolbar a ca<a. i 

Outro apat•to do. S. Ex. fui ostci: 
« Hacouaa."poiõr, que é o talonto sem 

moJ•al >. · 

Sr. P:·csídonte, não sei que valor possa 
dat• 11 esta pbrase -talento sem moral, 

Sm·il o talon~o do Ovitllo desct•eromlo os 
•eus amores I · Set·:t o talonto do Bvccaclo 
escrevendo tis. seus cantos 1 Sortl o, talento 
do lloc:tge oscrevéndo o 7' volumo; do suas 
obras 1 Quo quer· dlze1• talento som mor•nl? 

0 SR, llAl\ATA RIOE!l\0-E' uma accus.wiio 
como a do liLlonto son1 lemo. 

0 SR. MARTINilO GARCEz-Quiz por• acaso 
o n~bt•o Souador polo Dlstl'ictv Fc~ot•al, nosta " 

,, 
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pht•aso ampla, comprchcndm• o homem 1 SI 
quiz, as;um~ a rcslJonsaiJilldado, P>r<JIIIl não 
torou~ di;cus;iio do ~odu. a minha vida, 

Hn um:t ·cous:t que ~umonto Jlül' indolo o 
cat•actor n".o accoi~o.: t1 a hypocrisilt. 

Não comprohondo, St•. P!'O.lidontc, que soja 
virtude u actu,pJrquo é praticado nusqwtrtus 
baixos, purquJ t:í )ll'aticadu aund3 ha baixa 
ralé, um yez do u sot' ú luz. 

Niio a torou. Fui guvornadm• do um Es· 
tado, niio lm muii/J tom)lJ ; tu:lus us apodos 
inl'ontavois, imaginuvois mo foram atira· 
dus·; o, como sorono o impassivo! resisti ít 
campanha o revolvimento da l;tma, voiu a 
amcaç1 da fot·ça publica pat•a mo depor. 

Rofiro·me, Sr. Prooldcoto, :L luta !t•avada 
ontt•o mim o o ox·vlco·)lrosidonto do Sergipe. 

Nfío tomo a discussão da minlm vida. Fui 
juiz na torra bomdlta do Mimts, da qual 
guardo a mal; bolla rccvrdaçiio, 

Ha nesta casa um illust.•o roprosontnnto 
do Mi11as, que é hoje ttdvogailo cm .tuiz do 
do Fóra. U mou passado do juiz pildo sor 
oxaminado. Si não IIli dos que mais bri· 
lhat·am no cu:nprimout3 do dovm•, pelo ta· 
lento e pelo sabor, fui dos que mais dedi
cação, mais onthusia;mo, m·JiB solicitude ti· 
VOl'!lffi, 

Conclui um qu1triennio na bolla cidade do 
Luiz do l'óra, vendo o fôro podil• a mioha 
l'Pcondunção uo Governo, rocobondo mani· 
l'ostaçõ~s homosas, sondo ot•adot', pjl' parto 
do povo, o juiz do direito; rccol•i uma p3noa 
doom•o c:·avojadacJm selo brilhantus. A mu· 
nicipalidade I'opt·osontou ao Govot•no, mas cu 
não podia, Sr. Prosiden~o, continuar a ser 
juiz porque era pobre. Tivo do meu pau uma 
unica homnça, um unico legado: minha 
m ii o o mi n lms irmãs. 

Po1· consoquonclo, precisava expol·imon
tal' a minha ac~il'ldndo intelloctu11l cm cousas 

·que pudessem gamntir o meu bom ostal' o o 
do mtnha l'amllia. 

Pot' isw, S1·. Pt•oshlonto, dolxoi a maglstt•a· 
tur:> o ~tbri a minha banca na cidndo elo Juiz 
do Fót•n. Fui advogado do tmhalho. Abriu·so 
uma luta na qual outro i paio meu coraç 10, 
porq no lovnntllmtn :t mais inju;~a das caro· 
p:tnb:ls contl'll o juiz do direito, o lln~tdo Jo11· 
qulm B~trbos~t Lima, que 01'& um humom do 
lJom, uma ulm!1 pura, Mas, os sous advor· 
s:trios omm os dous chefes politicas dtt loca
lidado, Ol'll o cllolil pJiitico llborttl, m•u o 
chofo politico con;m•vadot•, o por osso motivo, 
1,ul voz, os ad vog11dos do l'Ut•o t·o~t·ahit•~tm·so. 
Mas~ oti quo dovi:1 a osso juiz todas as provas 
do estima o considol'ação, po1•quo 11 mim, 
moço, ,juiz municipal, olio mo illst.inguiu 
como si ou fosso un1 homo:u do valor, não 
podia dolxttr o meu amigo Isolado o culio· 
'luoi·mo a sou lado, dul'oudi·o u~ illl!U'ons~ 

~,,,.,, V. II 

o oxpuz tt mlnh~ vi<ht 1 Ol' ollo, Sr, Pl'CS!· 
dento, 

Eis a·tui porque depois que o Dr. Joaquim 
Blll'bOSII Llm~t abandonou a comarca de Juiz 
elo l'óra, o:t, tonclo tido um Inventario de 
alto valor na Parahyba do Sul, par11 alli 
sogui, armando a minha tenda do comhato. 

Homem immoral, como o por quol 
Súmen!o porque niío desço u. possilgas 'I Só· 

mente porque niío vou aos qu~tt•tos lmixus 'I 
Sómonto pol'<JUO tenho hot•t·m· 11u <JUO é suju I 

Nã•J, St•. Pt•osidonto. 
Htt nos contos das Mil c tiiJta no:tc.<, ando so 

bohcm oxcollontes exemplos, um quo, com 
sor caractorisUco, tom inteira applicaçiio a. 
esta questão do moml individual. 

Um CJrto rei quiz vostir·so do um tecido 
tiio fino que nüo huuvosso igua.l, do um tecido 
que os seus vassallos não pudessem usar, o 
nmoçaou do morto aos fabt•icantos o nos ai· 
faiatos si não lho fizossom uma roupa elo· 
gante e chie para olle so mostrai' dmmto de 
sou> vassallos. 

Passuram·so os dias. 
Aprosental'atn·lhe amos·.ras do dill'ePootos 

tocitlos, o 11 respo>la do rei om esta i avaria· 
velmento: cesto é muito gt•osso, muito gros· 
soiro.> Anuunciou depois quo mandar.ia on· 
l'orcal' os f•tbricantes o a!Ca.iates si o sou 
dosojo não fosso satisfeito. · 

Ap~znt• disto, um allilia.to tovo a coragem 
nocosstu•ia Lio Ir :L Jll'Osoo~a do roi most.t•ar. 
lho um tecido que acabam do ser fahri· 
cado, dizendo· lho: «Eis aqui, senha!', a fa. 
zonda para a vossa roupa.,,- «Onde ost:L>, 
perguntou o roi? «Aqui, dizia·lho o alfaiate, 
tocai·a, dai·Il!ll a vossa mão; ll esta a thzouda 
para a vossa roupa.» 

O tecido et•a lioo do mais. Então o roi 
dis;o·lho: «Este, sim, osto ll bastante fino.• 
-«Pois on vonho tumat•-!ho a medida.» 

E tomou·a. . 
Voltou du:ts ou tros vozes para pt•ovar 11 

roupa, o nm· bollo dia disso ao l'Ci: •A roupa 
do Vossa Mago ;\ado já os~ll prompta. » -
«Truga·m'a, quero vol-a, quoru vo;til·n.> 

~; a t•oupa l'oi uprosontada, o roi dospiu·so 
para vostll·a o sahiu n. pas>oio. . . 

Vestido com tal >'OIIJ>a, o rol aprosontou·so 
a seus vassallos. 

O poYO, silonclo~o o cstupofltcto, não tinha 
coragem do dizer cousa alguma. Mas, j:l ao 
ao tormlmu• o sou passeio, uma crotln\'~• 
olhando·o, lombt•ou·so do grltat•: colha o 
t•oi i• (Riso.! 

E' assim, Sr. Prosidonto, na moral indivi· 
dual: o indiviclno qno p;usa oslat• vostltlo do 
ricos broqueis, ost:L 1111, pot•quo 1\ preciso stl· 
monto o olhar o a sincorlclado do uma cri· 
anca para dizer a vordadu : colho, como 
Clti\ lll\ •» 
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l!;t ouf.ros, S1•. Prosidento, qno não fingem, 
quo não qnoi·om' fingir a surt nudez, JlOI'quo 
sabem conconl,rar 11 vorgonlm dont1·o du si o 
m'Jrgullmi' no fundo da oua conscioncía. 

Passu a rospondm• ao discni'SO do nobre So· 
nado!', topico pol' topico, na p:trto que iu
tcrcsstt rto Sonado. 

Com0\'0 polo Jlonto om quo S. E,(, diz : 

sou um homem attl som golto, som J'oitlo para 
a politica. 

Portanto, niio foi, crcin. o honrado se. 
nadO!', O Jntoi'CSSO; O quo hOIIVO foi isso: 
Tondo do dar parecer soliro o p!•ojocto do 
nobre Senador, ora natur:tl quo procuru.;so 
sabor como, po1• que o 1/ual o motivo do ln· 
toresso de ordem publ ca p:tra o Governo 
ostabolocor a medida ·do ldontiflcação an-

«0 nobre Senado!' pm• Sor~ipo, quo, JlOI' tiu•opometrlca. 
mou infortunio, relatou o parocor n. respeito Isso ora muito natur:tl, pilrqno. o Governo 
do projeclll do loi qno :LJll'osontol :l consiiiO· ia o~tabolccor on\I'O nós uma instituição 
ração do Sonauo, doscuJ•on do seu :tssumpto, multo commmn om out1•os palzosio.tovo pam 
quem sabe si ombovocido pala sodncção do lnspiml-o nosso neto I'azõcs quo JÚO convon· 
attondo1• aos I'•Jciltmos do Govm•uo.• coram o me cahtl'nm no osplrito. Entro· 

Ol'a, SI', Prosit!ontc, si lm algnom qnosoja tanto, o nobre Sanado!' ontcndoil que foJ•am 
tão desnsli·ado cm politica como ou, lgnoi'o, copiadas da Noticia, 

Eu o sou basttwte; sou tão dosnstl'auo quo Ma~, SI'. Presidente, affi1•mo a V, Ex. quo 
não pl'OCUI'O absolnt:mwutL' o Govm•no. si por v•Jntui·a, 011 não considerasse ·mal in; 

No Governo passado, nunca Jl!'OCUI'oi ho· spil'ado c mal couoobi!lo o projecto do hon
mous ominontcs o do ait.o l'alol', po1• oxomp!o, !'ado Senador, n lllcto do Uovm•no ponsat• dn 
olo Ministro dn l'azund:t; li!IIWU. J'ni :to 'filO· um modo niio OI'!L motivo para. IJUO mo su· 
souro. jcitasso. 

Neste Governo, o lllinistro do lntorloi' ll, Sou UJÍl roboldo, son um homem do, con· 
de fiwto, meu velho :tmigo ; Oj!L ti voa honra, vic,;õos; não foi,poi·tanto, para sei' agradava! 
quando dlrii(i aqui nost~ oidado um joi·nal, ao Governo quo assim PI'ocodl, !Iii porque o 
do tol·O como mou collnboi'adol', o doi mais honrado Sonadór_aproscntilu um proJecto quo 
di~tinctos. absolutamente nao podi:L SOl' accolto polo So· 

Tonbo tambom dous ouli•os amigos no MI· nado ; um projecto p:trrt suspont!or um acto, 
uistorio- o S1•. Ministro d;t l':tzond:t e o uin serviço, atú quo o Congi•osso doliborasso, 
sr. Ministro da Viação, mas não os pro· Em primcil•o Jogar, h:L aqui duas quostõos: 
ouro. uma coostitncion:tl o outra do ordem pu· 

A acção politica do mou llstado o 11 intor· blictl, 
vonção pol'anto o Govm•no est[o entregues I<:stou convencido- do pois dJmonsli'!tl'oi
aos molt.l illnstrcs amigos Srs. Senadores do que o Poder Legislativo niio tom compe
Coolho o Cam)Jos o OJ)'mpio do Campos; por· to nela p:tra snsponi!oJ• netos o regulamoui.os 
t11nto, julgd·mo di~pcosu.do de procurar o do GoVOI'uo. . 
Governo. Si agora tenho proCIII'ailo o ~Unis· Q1ml ora o cl:tmOI: publlco 1. Qual ora a 
ti'O do Interior, 1l po1•quo ostamus olahm•ando l'OI'Oita, a indignação !Ocial para quo osso 
a roformn. judiciaria, o V. llx., Sr. Prosi· l'Ognlamon to fosse suspenso ? ... . 
donto, com o sou alto espírito bom compi'O• Po1• quo razão o i!onrado Senador polo Dis· 
lwnde quo umarofo1•ma jndicin.ria ou da o!'· ti•icto Federal não apro'soiJtou logo n1n PI'O· 
ganizaçiio da j.1stiç~ níio inter03ia sómonte jacto do loi completo, como o foz bontom 1 
ao Podo!' Legislativo, lnteressn tambom ao Po1• que pediu .a sua susponsão 1 
Poder ~xocutivo. · ' N:í.o houve clnmor publico contr~ !sf;o; o 

A h:trmonia Ituo dnvo httVOI' on f.ro ossos do Dr. l!•lnou· Machado, nada .mais, 
podOI'03 mo aoonsollwu a (j no procui·asso o Poi•tanto, 'O q uo iuspirou IL Commlssão não 
Ministro do Intoi·ioi' o ou assim 'O liz divor· foi o dosojó de sor ligradavol ao Governo, foi 
sa~ vozos. o PI'ojccto ter sido mal inspirado, o tor sido 

Ali:ls, Sr. Pl'03idonto, ainda hn. umrt clr· ,elaborado ~ómonto parll· o nobro Senador to!' 
cumstanoia: gósto immousamonto du ca1'a· occasliio do fltzer nqur: a explosão' dos sous 
ctor do mou aml~:o, o Sr. Settbr:t, Jloi•quo ó sontimonto3 do ostim!L o 1Lffoi1•ão politica poJo 
uma uaturoza mui tu s:nuollmnto ;L minha; ll ur. ll•inou Machado. 
fl'ttnco o oxubomnto om sinom·idado. Pódo Di;so alnd~ S, .ilx. : .. «Devolvo inteiro ao 
ollo não ser um os•adistn, como ou t.ambem nobre Senador poz• Sergipe o 1liploma do 
OUIIC!L O SOI'Oi; púclo litiltu•.fho a COffijliJ~!UI'It i~noranlo QÍIO mo JlUSdOU; Ó S. Jo:I, IJUOm 
1lo homom quo s"IJo occultar sou pensamento ignoi•a quall\ a nmcçiío do Corpo Legislativo 
no mo dizia Tctylluz•and :-Dons dou a p~la· om um paiz condtitnclorinl como o nosso. 
VI'lL no homem para disf!LI'Ç!Ll' seus JlOnsa· «Confimdiu S. J~x. o conl'unuiu lastlmnvol-
montos. monto quost,ios qno são ossonc!al o mbst<tn-

Não sou homem quo J>ratiquo actos para cialmonto uilliwoutos, ou tendendo l[llll <lo 
1e1• agr:tdnvol ou des:tgradrwol ao Governo; Pudor .Jnuiclario portenco •• :. 

' 
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Ora, isso não é llll~l. 0 Stt. MARTINHO GARCf~Z-,,, O casamont~ 
(C011Iinuando a !cillll'«.) ll um acto jut•i<llco.,, 
« ... Jlcrtoncc :L 8USpons1io do acto> do . O Sit. IlAn.\1',\ ltummo- Conheço tuJo 

Podot• Logi$i1Ltivo. Lastimo :1 confis;lio tlo 1sso. · 
S. Ex.• O Sit, ~L\ItTINuo GAnc"z-... o roguii-

Sr. Prcsidonto, :tqui osltl o mou discur;o; monto é um acio do go,vorno, a nomeação.-, 
ou não disso, ou não podia proferir a heresia um acto do governo, a dcmlssfio fi um acto 
de que ao Poder Judici:t.rio competia sus- do govot•no. Portanto, acto nilo tl sõmeutll 0 
Jlcnll~r u.cws do Poder Executivo. flUO cst~ leito, é o IJUO osttL t'oito o 0 quo so 

O quo ou disse fui o seguinte : pódo tilzcr, na linguagem jrzridica, 
«0 unico moiti do rop~trllt' essa incon;ti· o Sit, BARATA RIDtmw-Não, senhor .. 

tucionuJidade ou illog~lidado tl pt·ovocar a 
questão dmLnto do Poder Judicl:Lrio.» O Sn. ~L\1\'fi~IIO GAncf:z- Sim, sonhot' • 
. Pt'()vooar u. questão, que é prLriL o !'odor Como não 1 · . , 
Judlcíario dccl:t.rtLI si o :t.ctué nullo ou iu· Ó Srt. BAR.\ TA R!Bf;uw'- o casumonto'' ,\ 
constitucion~tl. . uru acto acabado, tl UIU. ado feito. 

Eu seria incapaz do dize ,o tJUO ao Podor' . · . . 
.Jutliciario corupotu ;uspentlor rogu!a.mou!.os. . O Sr.. llfARTINJJo G.utç~z - Acrot!itó '•iiru 

Mas, meu Don:; dll C~o ! •Jnom ú c:tp<L7. rio 51 0 nobre Sen:LciOI' :tbi'II' um diccioiJ,l.I'ÍO 
dlzot• asnuh•a igrml 'I qualquer ha dn oncunti'UI', não só na I ln· 

gun.gom vulg:~t·, como na. linguagem ju!•iJica, 
O Stt. ilA.RU'A ltwumu -Peço attuução quo ucto tl, nao só o quo eot~ feito, com~ 0 

tio S. Ex. para o sou discurso. qno se pódo lllzot•, . . 
O SR. MART!NIIO GAttCEZ- Si ninguom tl O nobre Senador confunde neto on:n a'l'ac~·J· 

w.paz de dizer uma parvoíce igunl, ou, hu· consumma•lo. Ora;· um· contt•acto :cm que 
mlldo·orador quo esta occupando a attonçlio haju.a condlçTIO rosolutoria, tl um acto ju· 
do Senado, sori11 capaz dosso disparata? Não ridico. 
o não. · O S B 1 

""o crcd' t hont'"do Son•dor· ·o R. AltA1'" tlllEIRo- ll' • Está. feito, "u. a 1 o que. o Q • "''·' 
1··d 

fi 'l 1 '· """" aoaw. o, . : .. zess~ propos1 a menw. . · 
0 SR. M.I.RTINIIO GA!<CEZ- Mas, a coa~ 

O Sn. BAitArA. RIDI:mo -Est~ no discul'50 clnsão deste actojuridico oó vom a tor atreito· 
de V· Ex. · só tl porfeit!, do pois do cumpi•ida. u. rc;oluçã; 

O SR. MA!tTINIIO GAnCEZ- Não o; \ii, porque, Se!,ll sor oxecutath a cJndição rcsc~ 
tutoria, nao ost:t acabado, porfoito o coo-

O Sa, BARATA RIDl~!RO- Om ! tracto sygntllagmatico. 1\it:L, poi•tlm ollo 
O SR. Mo\IITIN!IO GAI\CEZ -S. 11~. nü.o feito. E' ou não tl um acto,inl'idic~ 1 ' 

tlnbu. necessidade do attribulr·mo um dislato O Podot• Legislativo nao pódo suspender. 
dcal.:l.ordom par11 depois dar·so :1 glui•iu do acto ou rc;rulamonto tlo Podei'. Exoculivo. 
mo h~vor dado uma Ilação~ Tomos aqui um procetlonto consignado no 

Portanto, Is Lo Iili um equivoco. O quo ou Soo ado; e, não pôde pot· uma l'a?.ii.o. · 
disso foi o seguinte-e ago1•a vou ~ntrar na E' s~bido-nós ap1·ondomo; is~o ná oocola,. 
questão, . quando os:urh\mos o Direito Romano.,.. quo,. 

O uobro Senador honiom cstonJeu-so so· om malot•ta do coru)lotoncta, o quo não o~tá 
b1•o Isto dizendo que ou uiio sol distinguir oxprosso Olll loi, lião oKiste:. . .. 
acto de I'CQIIlanwnto. Foz S. Jlx. uma dis· O S!t. HAll,\ TA .. Rmsmo·- Gosto n:\rit?, 
tincção cnt1•e um o outro. . . tlostus doutrinliS. . . , · · ,. . 

Peço poJ•missilo ~ V. lll. p<ll'a diz~1· quo 
labora om completo equivoco. O Sn. MARTtNuo GARCEz- Com~otoocin. 

niio ao pre!lumc.. • . · 
0 Sn. BA!l,\~'A RnlElRO-Vamos a VOl'. 0 Stt, BARATA lttnEino-E'. isto mesmo, 
Íl SR. MAll1'lNIIO GARCI>Z-Aclo nãu ú O quo 5 G 
E di · , it l I · j' 0 IL MAitT!NltO <ARCI>ll-, .. n[~ JiÔ stF 

S. 'x. z quo os ta •<l o. ' c 0 tl 0 quo so az bontcudo o jú. os romanos acha Vlllri' ·ti maior · 
o o que se pólio t'ii7.Ul'. ,leio ti o gonoro. Nós dos dofoitos-mt/1(1$ cst mcu'ul' "''(cc{U3 iJ•w•i,, 
dizemos quo o conlt•actu ijigna!agma~ico ó rlc(ocl11s poloslals.-Compctencia, niio so ~ub. 
um noto juridlco .. • eutentlo. 

O Sn. liAMTA Itmf:mo-Cor'to. Ora, não lt:L nas aLtriuuiçõos, dnuas pela 
t t Constituição no Podot• Legislativo, 11 do sus-

0 SR, ~IAitTINno a.~Rcr:z- •• · o os a- pendor regulamento~. Ao contt•nrln, o qun 
nionto tl um t~cto Jnridlco. • • hn. no 11rt • .JS d11 ConstitulçiTo 6 n doclat•ac1ío·' 

O Sn, BAMT,\ 1\IDCli\O:_Corto, !lo '.1110 tltl:L privatlvi\ culll(lotonciil \lo Podct• .. 
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Executivo faze!' rogul~monlos; c, si 6 cl~ ~ua 
prlvat!n compotoncla 1\tzor reguiamoutos, 
não podo o Podo~ Legislativo suspendol-os. 

o Sn. BAilA TA ltmEmo-Como não pódo 1 
Dollna·mo V. Ex. o quo ó roguiamonto. 

o Sn. MAilTI!'iHO GAncEz-llstamos rm um 
rcgimon do podol'Os definidos •.• 

O Sn. llARATA ltmmno-Apoinc!o. 
O Sn. M.lllTJNnn GAncEz-•.. har,11onico 

l1aso ela sobot•.mia nacional. O Po:lor Logi<· 
]atiro faz 1t ]o!, O l·:~ocut.ii'O a l'Ogulnmonto. 
Mas o Poder Exocutil'o oxooc!o os limite· 
cons'muclouaos, vao alúm da lei, o regula· 
monto é inconstitucional, ú lllogal. 

Ha um poder, pJrém, um ou outro, que 
nem é o poder que faz 11 lei, nem t[o pouco 
o que raz o regulamento: tl um pJdor pon· 
dcrador ... 

0 Sl\. BARATA RIDE!Ro-Muito bom. 
0 Sl\, MA!ITINIIO GARCI~Z-... ó o Poder Ju• 

diciario, quo diz : osto regulamento é illogal 
o:t inconstir.ucional. 

Isto ú que é a harmoni:1 dos poderes. 
O Sn. B.\UATA RtnEIRO -Muito bom, 

E dahi'l! 
O sn. MAnTINIIO G.tnm:z-Si nós, o Porlor 

Logisla.tivo, at·roga.rmos a. attt•ibuiçoã.o do 
suspond~r actos o rogulnmontos do Podar 
Executil'o... · 

O Sn. BARATA ltiDEmo-Actos, não l PC!'· 
dóa-me V. Ex 

0 Sn. M.\1\TI~IJO GARCEZ-., .não haveria 
siniLo um podal' nmto paiz. 

Sr. l't•osldnnt.e, não ha na hislot•ia do go. 
vot•no mais d~sastradJ o que tonha sido 
mais funestn 1L civilisação 1lo quo o govo!'no 
tias assombl~as. 

O Govet•no protica um acto ; si o Podor 
LcgishLtlvo pólo suspoudot• o t•egulamento, 
cm ospocio, pódc snspen1er um acto qual
quer 1l<i ~xccutlvo:Por quo rnziio limitar? 

Pula razão dada Jlolo nobro Scnudot• elo 
quo o poclm· quo f11Z a lel póàe suspender 
rjunlquor acto, não havia Puder Exocutivo. 
. O Sn. D.\MTA RinEino- gu não disso 
isto. 

0 Sn. MARTINJJO G,\1\CBZ- Então Ol'll 
desnccessaria a rcsponsabiliclado do Exe· 
cutlvo o tudo mais. 

Jla um precodcnto aqui no Senado : O 
Governo passado instituiu medalhas do mo· 
t•ito mUltar pn1·a dlstingult• sm•viçrs mil!· 
tn•os. 

LOVlllltou rsio acto um~ gmncio cJioum:1 
e o· mau illustro amigo, Sonatlor pot• Matto 
Oros;o, o St•. A<:él'ôdo, CJUOl'Codo llPUl'al' a 
flUifi~ ~o Souo~o ~Olii'Q 11 con~tituclQ~~Ii· 

dado cio ao'o do Govc,•uo, njlrcsentou ·IIm 
projecto Jn.<tit.u!mlo a crcaç1iJ da modnll11t 
lllilltlll', ]li'Ojocto CjUe 01'11 l'Opl'OdUC\'ãO OXOC(Il 
das paluVI'IIS do acto do Governo. 

Sobpo este pt•ojcoto suscitou se gmnclo dis
cussão nesta Casa. Quem sustentou o d~bal.o 
o .o Iniciou foi o lllustro SenadO I' polo Paranú, 
ftt•mnndo-so no nrt. 48 d1 Constitui(ÜO, para 
domonstrat• a incompotcncia do Senado, p:tllt 
legislar soiJI'o um assum)Jto. que ora mn
tm·ia do simples J•ogulumentnçiio. 

O noitJ'O Senador poJo Mapanhão, cuja pa. 
ln.vJ•n. 1í sompro ouvida com to:lo o i~cnta
monto, collocou a .questiio om outro tm·
rono, considerando tam bom q no o Legisla
tivo não tinha com potencia p:tra isso ; mas, 
o quo O facto O CjUC o Sennrlo rojeitou o 
pt•ojocto. 

Não se pódo apurat• qual !'Ji o motivo que 
concorreu para esta rojoição do projecto, si 
foi pela t•aziio d:1da pelo Senador pelo Pa
t•anà, si pela que UJ1!'esonton o então Se
nado!' JlOJ' Sanla Catharina, hoje Ministro 
da Viação, que tomou parto import•nto no 
debato, ou si foi om virtude dos argumen
tos eustenta~os pelo honrado SocadO!' poJo 
Mni•anhiio, que, como disso, não mo IOJnb:•o 
cm que tm•rono c.JIIocou a qun~tii:J, 

O caso, por~m. é que ficou OllO prcooJ.mto 
estab~locido, isto cí, IJUB so tratava de um 
acto do regulamento, docompot lUci~ Exccu· 
ti1·o, sobre o qual o PoJm· Logisl~tivo não 
podia lrglslar. . 

Niio nos doixomo1 smlulit• poJo argumento 
do quo o Pod(•r Legislativo pódo fazo1' o 
do rogar lei.;. B' verdade quo o Poder LO· 
gislativo faz o doroga lois, maa não SIIS· 
poodo rogulamoot.:Js, pJis isso ci elo privativa. 
cpmp~toncia do Executivo. 

0 SR. BARATA RIBEJUO-V, Ex. está SUS· 
tentando uma dvutrln.l falsiL. 

0 SR. ~1.\RTINIIO GARCEZ-Agora si a lei 
os~L regulamentada o O revogada, então u 
out1•a cousa, porque' dosapp~rece o regula
monto. Susponilol o, por~m. som revogar 
a lel, isto niio pórle · ftlzer o Legislativo. 

O pensamento quo prosidln li Constitui· 
':iio não foi este. Então n1o lutverla bat•mo· 
n ia do pol Jros. 

Si a um poder lasse livro entrar na os· 
phom de.outro, flcarla um doiils prodoml· 
nanto. 

O Sena :o mo de;culpat•li, pois não recebi 
o Dlm·io om minha CllSlt o só ar1ui foi quo li 
o dbcuJ•so do nobt•o Sonldor. , 

.. ,<OU digo quo S. 1\x. confundiu li1sti· 
m<~YOlJILOnto rogulnmontos o iLcto.s)), 

Não lm uuul'usiio. r~u cun.;ii!OJ'o 11 cousa 
Cvlll clia doi'O Sol' CJIISiÜO!'Il!ltl. Ú UObi'O Se· 
p~Jor é <JUO çvnl'unuc ;1cto; coJll l\1ctos con· 

f.. 

I 
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summt~dos. Acto G o gentll\1, t'<•gnlanioul,o o~ O regulamenta <i a ~I ma do 'Podot• Jo!xo-
o~p"eio. cutivo. 

O Sn.. llAT\o\T.l lltUEino -:'lho cunfUIIIll !:LI, O Poder Executivo excedo do suas att.rl· 
tonh:t pacioncia V. Ex. huiçõcs, abusi~? 

0 Sit. MAil~'INIIO GARCEZ - Qwwila IIÚS 
IHL techiuicajuri:Ue:L omprcglllnos tL ptLiavr>t 
-nctu- não flüij ruJCi'iltw; sótueuto ao act0 
foli,IJ,ntn.s ao quu alndu. se [lô.lc fiLWI', 

W assim qun dízomus: o cn.sarnento t'l um 
ao. tu j lll'idlco, 

Não impor\~. pot•rtno nind~ ba um outro 
po1Lm• dostinado n J•on·oat• o :tlm;o do Po•!ot• 
J~xccutivo, <lo .lndiclario, rpto tem o diroito 
1h1 declm•ar nullo ou ineorts\itncional o 
rcgn bmen to. 

o sn. BAnA TA lllltr.mn -E o rr.gutamento 
cont!nita. n produzir os sons olfnitos, portanto 

O SR. BAMTA Rnumw- Como V. Ex. 0 Podo r .Jndici:trlo s6 julga cm cspcclc, em 
nao cscuht bem, cu vou fallat•jnnto de V.Ex. d 
O . t , , . . ca ~ cnso. C!LS!LIIICII O u UIH :tCoU JII.'Ídt~O diz 
V,gx,; pui; IJCm, JlOÇ·J :tV.Ex. quosu:);cnihL O Stt. MA!l.'I'J;o;no GA!lCl,Z-Sim senhor, 
0 casauwuto. o Su. D.IIt.\'1'.\ Rmt·:IRo-Logo o regula· 

O ~ll. M.llt'J'JN!lo G.\ucr.z-Niio t~nh:J com- meu to eontinúl a suhsistll·. . 
)lotonci:L pnr>L isto, Is~o é outra qucstiio. 0 SR. M.\I\1'1NIIO G,\1\Cl,Z-Mas todo 0 p~c· 

O Sn. llARA!:A ltiOEino-S. Ex. annull~rá judie~dn tom o direito do reclatnar. Jo!' o 
c acto, mas nao suspenderá o casamento. unieo l'l•cio passivei. 

0 SI\~ MARTINIIO GAitc~z-F.ncarJ V, Ex. 0 Si\. B.\U.\T.\ llmÍ~mo-0 111Cll!Ol' é crcar• 
a quostao peta outra f:~cn. so um !'odor Judiciat•io on1 cada cas~. 
9 Sn. BAR.\ TA RmEmc-En 1\ encaro pola o s11, Mo~ltTI!"no G,\RCl,l-0 Poder Judi· 

nntcl par quo olla púlo ser encarada. eiario nrw póJc julg ,J' siniio om e~pocic; t! 
O Sn. M.ütTINIIO G.<RCEz- Por•unto· o da sua nalut•oza. 

Podar Executivo não pócto suspender Úm Esti aqui a duvida do S. Ex. (La.) 
ucto já praticttdo? O honr,ulo Senador confundo actos com 

PúJo, O Poder Exo,utivll, por cxomplo,pro· factos. 
m.ul~n. um regulamento hoje, Jlubiica-o do O Sn.. BAMT.< Rim:mo-lsto sei desJo que 
lha•·•o O(ficíal, o dopui.i diz: fica suspenso tal ap:·endi phllosopltia elementar. 
ro~ulament~. Mais ~inúa. O Podor •J>:Jccutivo ., • • _ • · 
nomoa n.~nu~1, po1• exemplo, rei da Rolgica O sa •• ~f.\RTI~uo ?·\1\c~z. E. um cqmvoco 
o amanha d1z: fica suspensa a nomenç)n. do honi ado s~nadot. · 

0 Sa. BAil.>1'A lt!DEIRO-Snspondo o QUO! _0 Sn. l:t\R.\TA RIDl,IRO-~iío".O, não; ILlil 
O S · nao aprendi nada cm V, Ex. Ftco CJ!U a 

c 1\, MA!\TJNIIO GARcr.z- lia actos q~o minlm roupa vclh~ pat•:t continuar a usat• 
nuo po~lom sm• su~ponsos, o q no a ~usponsno do lia 
só visl o; sons oll'oitos; o acto os'4 Jeito o ' . . . 
acabado, A suspensão pódo ser pot• tempo O Sn. M1.nTt~ no GAnc~z - Aqut o hon-
illllotormlnat!ó, ficando 0 Poder Exoeuttvo mdo Senador repetiu, o Dous me liv.J'C q~o 
CO!fi o direito de, qu:tro ou cinco mozos do- cu dissesse isso:.que o P_odot• Judlo!at'IO nao 
POIS, pol·O om execução novamonto. podia sus~ondoi' uma lot. Diz ma1s S. EJ:.: 
. O Govot•no, csto t.om compotcn ta para « Tt•at~-so do utn rcguln.montc, ·é certo ; 
tslo, Jlot•qno niio 8il ll oito quom pratica 0 não é uma lei ; o honrado Son~dor por Sot•
acto !lomo quem f.•z o t'ogulamonto. ~ilo é giJlo cquivocou·so, quem s~ba, si pr~posital· 
o llllico competente p~l'll isto. mente. 

O SR, BARATA lltnEtno- Esl:t ,; uma Tt•alti·SD do nm rcgutamanlo, é certo; si ll 
douli•lnn p~rígosiseima. um rogulamcnto, deoi'o\udo palo Poder Ex· 

O St:. ~loii\1' 1 NnJ l1AltCEZ _ 0 no~ro ocutivo o ou nã~ cont>vll com a tol?~ancitt 
Senador pelo llislt•icto Fodot'lll Jlu~nav· desse poder, pata rccoultccor o o.lo quo 
pol:, suspensão dosto acto )JOI'Quo ÓlJo ~ havm pt·n.Licado ao ~xpcúil·o, a quem devia 
a(f!•ontoso dali bordado 110 cldad[o, ll as;h~ s~l~ct~\i' 11 suspons.ao ,do ,t:ll .regulamento, 
so exprimindo, r10rguntav:. : a quem so dovc snmo 110 Podei' Logl~lattvo I> 
rocot•,·or I Jo:ntiio o nobt•o Senador rocoo!tcco quo dc.us 

llospondo 11 s, t•:x, -no Podot• 1\xecutl vo, Poderes \com oompctoncilt: o Pod •r '1 ue fuz 
UIIICo que pódo suspontlul"', nunca 110 PodoJ' o acto o o Podm• Logislatlvo. 
Logtsla~lvo. Nós confeccionamos a lo!, a o O Sn. B,\RATA Rm1~mo - Niio IKln!tor ·. 
Podc1 Exooutlvo a regulnmonta, cu hol do explicar a V. Ex, ' l
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ANNA~s no SF.N'ADO 

. O Sn. ilfARTINIIO GARCEZ - Estd aqui. 
(j'til'llrl a lei' ) : 

< Tl'ata-so de um ro~ulamento, <l corta ; 
não c uma lei; o hon!'ado Sanador por Sot·· 
g-ipo oquivocou-so, quem subo si proposlt.ul
monlo. 

TJ•'It:..so do ,um rogulamonto : ~I ,; um I'O· 
:~ulilmeúto, decrotndo pela Podot• Exocutivo 
e ou não contava com essa talornncia dessa 
JliJiliJI', pai'a t'oconhe~er o orro~ .• » 

0 SI:;, ilARATA.RIIIE!IlO- 0 01'1'0 dolJo. 
O Sn. MAnTINno GAnoE~ -V. Ex. sabo 

ljtla) O •• resposta ! O honraria Senador não so 
ni agustn.t· comm1go. A quom dovin. !'ecor-
J'et•'Y·Ao bispo, · 

li Rrt. RARA To\ RU<F.lllO - Quanúo fal\a.t• 
nwil.l•:u-ci a v:. 1\x; qno não~ u.o bispo m"~ 
~>'illl :ao· Papa:. ,. ·. 

ll ~r:. MArtTINIIO L1Anc1~~- Suspon:lot• !ai~. 
rlct•r•n'.:t·l"'lllllldarlo~, compnte :w pr•opt•io Oo
,.,\I'I!IJ, 

·. 'n ~~~·. RARA TA HmEmo- Nii.o Nou homorn 
ri" adoJ'I\1' santos : diriJo-mo 11 Dous. 

li ~tt. MARTINI!O IJAtlCl~X ,;._ 0 honrado So" 
n~dut· toill ossó motlo . d,o ponsar, ou penso 
tlrvot·~arnonte, mascrom r1ue não ostou :1qul 
"''Jllri.<mnndo, uppello para os meus collegas 
o~·nrnis douto~,. ~rJuollos a quom conaldor•o, 
>'i não estou com 11 verdade no torrou à jurl· 
1/lç;,, ,, ' ·' 

O Srt. BARATA Rmr.mo.:.. Nem eu Mtou 
atl.l'il•.uin<lo. a. V. l•:x. argurnontacão do m:L 
~u : ,i~~ inc~puz ~c :~ttl'ibuit• a_ q uqm qnoi' 
tJIIU s•~FI nras acç,cs, "'.tunudo n:t.o as po,ss:t 
Pl'll VD /'' • 

_ P,,:O:rt. })UtTINIIO 13.\tteE~- Sr•. Pr•nsidnnto 
niw !!llllVnm umj~ ll.J•olongll.l' o,-;:-~o llqbal.o.,, 

fi• Sn. PRES1Df.N1'E -·Mo~tno pot•qu<! :1 
h nrli 11.~\t\ toJ•minall:l.. . . ' ~" . 

O~M·, MARTINIIO'GA!t0E7.:....Q mou fim ot'U 
rn:rn if''-'tar qun, olitborando o parooor• da 
Cornmi...siio.de ,Justiça o LoglsitiCiio, 111-o com 
sincorhlndo o loaldado. 
· Do pois· desso pcrlodo; o nobro Senador ox
pnrlllln-so crn't•nial:iio ao seu tn/entn smn lemo, 
u l[l'r:tnt.o ·ao mundo I[UO m•g~~niz:~rl:c si {III· 
l!ll.•~o·sNot•gnni~arlor •to mundos .. S:llx, bmn
,,i·~: n. ·~~ous·,; 1l!l i:L'fiCtÚI ,nn .C11u, pot• lfW flSSil 
l:alonto quo ou dnnemtnor ••m. leme. · · 

Si 111, Sr. Prosidonto, 'Ror ia essa o ca o, Pi 
S '; Ex':·, có1110 ·esses outl'Os quo imnginumm o 
.wnlral'llm SJclcdados, como Pilttão, descre
vendo a sutt Ropubllaa ou comu Joan Jttcqucs 
.Jtnn~RNl.U, csct•ovontlo o sou Co11tracto ,,'ncinl, 
11flu lil'~~'rr nntrado na vida puilllcrl Jltll'rt 

praticar actos quo Rão projudlciaos aos ln to
rasses da communidudo. 

Um talento sem Jomo recolho-ao ao seu 
•:1binoto, faz dtt imprensa sua tenda de tra
ballro ; fa~ do jornal, do livro ou do pam
phloto sua arma do combato o vao do con
scíoncia om conscienci:t, do porta om JlOI'ta, 
do cidade om chladn, como Cont\tolo ou 
Chríato, levantando cm sor1 favor ns can· 
scioncias o 11 oplnitio. Mas não accoita Ct\r· 
gos pu bl icos. 

E mt na qualidade do contribuinte desta 
cidade t~nbo" direito do falhlt' sobrJ quom 
o; acceil:t pum deixar a rcsponN:tbilidado do 
millmros do contos, por Actos do irt•ctloxão, o 
exorcício do suas f'uncQüos. 

Em nada tinha gue ver com o nobt•o Sc
nadot• si S. 1\x. nno tivesse exoi·cido actos 
zmbliL'OS : InllS devo tloclat'M' as·. Hx. qno o 
mundo quo ou l'ormasso não ~orla monotono 
por cau~a da virtude. 

!ln comprolrondo- recordo-mo agot•a do 
uma passagem bihUc:~- touho muito modo 
rJ c.~1os q uo se proclamam puros. 

IJtliLiido. os Judeus porsoguiam a pobro 
mulltot' adultera o ulla debaixo da. pm•sogul
~ão o amoa(ltt, OO!'l'ltt 11 ostuudm'·6C aos t>'ís 
do Divino .Josus, rm0, ostondondo a mao, 
dissu:- O quo sojulg:u• puro quo atit•o a. 
priraoit•a podra-o nin"ucm a :üit•ou. 

Eu dosconfto muit.1 d'ossos virtuosos ; cstiio 
no caso 1lós judeus quo po!'sogúiam a pob'1'a 
adultera. · · · . 

Eu não ;thria rim mundo do vil'tudo, ·um 
mundo qtio fosso monotono ; . mas fique o 
honra.tlo Senador corto 'do quo duns cousas 
niio oxislh•l:1m no mundo quo ou fizosso -
~ hypocrisitL o n.lngru.tidão. 

Nfto admlttlria os quo I!OI!domuam aqulllo 
quo pi·at.icarn occultamontc,; H.niio :ulmitti
r•i:L>t iugi•atidão porque~ grath!iio 1) son!i· 
mnuto 11t~ dos nnlm:ws ll't':tcloou.os o ou nau 
rtnot•erh quo, no mundo rtuo ou fmtrn·a.s8o, o 
homóm'tlc:t8~o abaixo do cíio. ' 

Tonhu conclultlu. 

ORDEM DO DIA 

ORP.niTO P;\RA INPBAIN!Zo\QÃÍl no DA~HARF.T, 
.roÃo tUtmmo 

1\ntJ•a nrn 2• dismresiío, com o pn.l'OCnJ'.ftl· 
vomvol da Commissão do JIJnnn~as, o III'· 
Ugo unlco ·da p!•opàslçilo da,' Camar11 dos 
Doputarlos, n. 153, do 1903. autorizando o 
Pt·c~ldonto da Republica a abt'il' no Mlnls
terio da Justiça o Nogoclos Iotm•larcs o ct•o· 
dito cxtt•aordino.rio do 10:300$, para lndom
nização 110 ltmt.e do Oymnasio Nacional, b•· 
chnr•nl .João !lllrolro, Ra dospnz11 flllta com n 
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publicnr,ão das oura~ mslol'in do Oriunla c 
G1•ecia o !Ji . ..;tOJ·ia do lh•a.:il, 

Ninguom podinjo :L pala vJ•a, or:eol'l'í\ .. SC a 
di~cnss[o, ficando adia1la a votar;ão por Iiii ta 
110 numoro logrtl. 

OnJmJTO PAR.\ lllf,lfiENCIAS I'OJ,JCiolllS 

J.:ntt•n. em 2~ discus:Jão, com o pnJ·ncor llL· 
voravol tia Commissiio do Finauçu.q,o art.I' 
ela pt•oposif;ão da Camam dos Doputados, 
n. 154, de 1003, autorizando o Presidente da 
llopub!ica a aurit• ao Ministcrio da Justiça o 
Nogoc!os Interiores o r.rodito elo 100:000~, 
supplemont:Ll' ri ruuric~ 1·!•, consign:tçf;o 
•Dil!gonc!as poiiciaos•, 1!0 n1•t. ~". 1h ioi 
n. 057, do ~O do dozcmbt•o de lüll2. 

Ninguom pedindo a p:ti:Lvt•a, oncm•ra-so a 
discussiio. 

Soguo-so om discussiio, 'i uo se enr.m•r:t som 
1loua1.o, o at·t. 2•. 

I'icn, ad ind11 :t votaçiiojJOr falta do numnro 
legaL · 

01\F.DITO PAI\.\ PAt.AMllNTO DI·: OltATil•'!C.I('ÜF.S 
DEVIDAS A UEltNAltDO III!.Alt!ÃO AJ,VES DA 
SILVA E ALFI\IWO llF.OULO VA!.DETAI!O 

vonoimonto, om prot·o~nr;[o :t quo lho foi 
concodida cm 13 do .inibo do anno passado. 

Ningucm pedindo :t pllavm, oncorrn-so a 
discussiio, ficando 11 votaçico a•linda pot• fal\11 
1ln nnmcpo lr~al, 

J,JCP.NÇA A ~IAXImANO llOOI\IfiUP.S 0,\J\IIOSA 

Entt•a om 2' discussão, com parocot• favo• 
vot•avol d:L Com missão do FinanQas, o artigo 
unico d!L proposiçKo d:t Cam~r:t dos Dopu· 
tados, n. 151, do ID03, autorizando o Prosi
dento da Republica ~ conccdot• ao 3• olllciai 
ria Secretaria de Estado dn. .Justic;a o Nego· 
cios lntorior•os Maximi:wo Rodrigues ~ar· 
uosn. um :mno do licença, com o!•dcoado, 
para tratar de sua sande ondo 'lho convier. 

Ningnem podin1lo a palavra, oncet•ra-so IL 
disonssão, ficando :L voi.ação :u!iad:L por falta 
do n IIIMI'o Jogai. 

O Sa·. Pa•e•lclente .:...Est:t esgotada 
n. matot•i:t da ordom do dia. Daroi a pn.ittvrrL 
aos St•s. Sanadores quo 11 pedirem para as· 
sumpto do cxpodioute. ( l'<~us/1,) 

Ninguem mais pcrlindo a pal:l.vt•a, vou lo· 
vant:Lt' a sossiio, designando pat·a ot•flom do 
dio' da sessão :t seguinte : . · 

Vot:Lçfio em 2• discussiio cln proposição d:L 
Entra em 2• d!scussão,como parocor favo· Camara dos Dopntidos o. !53, do 1003, att· 

ravol da Commissão do Finanças, 0 at•t. i• t01•izando o Pt•csidonto da !topuulica a abt•it' 
ela pt•oposição da Camam dos Dopnt~dos, ao Ministorio da Justiça o Nogocios Intm•io· 
n, !50, do 1003, antot·i~anclo 0 Pt•os!donto dv rcs o ct•cdito cxtraordinario do 10:300~. para 
Ropublicaaabt•ir ao Ministor!o da Industt•ia, !ndomni~ação ao lento do Gymuasio Nacio· 
Viaçl(o e Obras Publicas o credito cxt1·aot'· na!, uachnrei .Joiio iUboiro, ela dospcza feita 
clinario elo 6'.10s,para occot•t•ot•ao pagamento com a publicaç[o das out·a.< Jii.<lol'icl "" 
1las gt•atificn~üos devidas. aos I" oscl'iptu· 0/'ieHia o llislwin "" ll'·">il. 
I':tl'ius do Tlwsom·o Fu1im·:tl ll!!ru:u•cio IJ!Ia· Votnr;ão em-~" discussão d:t pt•oposkun dn 
l'iiio Alvos d:t. Hilva o.AII'rodo Regulo Vai· Canmra dos Deputados, n. m·l, du !OO:l, :m
clot:lro, Incumbidos 1!:1 tomada do contas das torlzando o Prosilhmtu da ltupuulicn a ahl'it' 
Estradas de Fm•ro Cnt•angol:t o Santo Eduat•do ao Ministm·io ela .Just.içn e Nogocios lntorio· 
an Cachoeil•o clll Itapomh•im.. . ·. t•cs o ct•o,lito ,lo !00:000.~, supp!omont.w :L 

Ningnom pedindo a pn!avt•a, oncct'l'lt·So 11 l'uhrloa 14", oonslgna~ão •Oiiigencins poli· 
li I - · · ciaos•, do :trt. 2', da loi n. 057, do 30 do· c seu sao. d , 

zemut•o O 190~; 
Soguo-se om discuisiio, quo se oncorra som 

debato, 0 111·t. 2•. Votação om 2" •liscus,iio ela proposição dn 
Camnra 1los nopntnrlos n. 150, do 1903, nu· 

Fica ndlndn 11 1·otn.ção por falta do nnmnt•o to1•izan,lo o Pt·oshlonto ela Ropnuiic:t :i :turit• 
Ioga!. · · ao Ministorio cl:t Jn,lustt·i:L, Via•,,iio o Ouras 

J,JCJ·:NÇ.\ A A UOUSTO MIIIU:NO llE AI.AIIAO 

BnlJ'Il. om 2:~ di~cussãn, cnm a. nmonda uf~ 
forocidn. poh Corumissiio do l'inltnQas, o :11'· 
tigo unico da pt•oposiçiio d:t Camam 1los 
Deputados, n. 113, do 1903, autorizando o 
Pros!donto da Ropnblicn a concodm• no ama· 
nuonso do Tribuna! Civil o Criminal Augusto 
Moreno do Alagão nm :111110 1lo llconQn, com 

Publicas o Cl'OiliCO uxtt•;lQ('IIilllll'io do ooo,;:, 
pat•a oc,·m·rm• ao pagamonl,o 1l:1s gratitlc:i· 
çõos dcvi1las :tos i'" oscriptur:u•ios elo Tha· 
SOII!'O Jlol!ot•al l!orll:tl'tlo lliillJ'iào Al\•ns 1111 
Siil'lt n Alft'c1io Hoguln Valclotaro, incumhi· 
dos 1la tnmadiL do contas das Estradas do 
li"Cll'l'O Co.mngoliL o Sttnto Elillal'do ao C:t· 
clrooiro do !tapnm!t•!m; 

Votação em 2• discussiio da prúposiçilo ela 
Camara dos Doput,ailllS, 11. 11:1, !ln !nO~, IIII· 

' ,, 

{ 
1.1'.: " 

. ., 
I· 
.l 
•' ,. 

'• 

·' 
': 1'. 
111;._ . ' ,. 

I ,,~·-

' "i 

'!'; 
·~~ 

' ;~ 
' ..... ,.. 

I 
,'.: 

1,-·· 
.. 
...... 

' ,.; 



' 
' ., 
)i ,, 
.j 

!I 
" :I 
l 

llti .\NN.IgB llO SBNADO 

-----------------------~---
i.ol'lzan.Io o Prosiuonto d:t llopniJiica a con· 
"odot· ao amanuonso do Tt•iunnal Civil o 
Cl'imin:ti, Angu~to Mot•nno do A!a.gão, um 
:wno do lic<JJIQ'l com voncinwnLo.i, om PI'O· 
I'ogação !\ que lho foi concedida om 13 do 
,inlho do anuo ]lassado ; 

Vota~iio om ~" dlscns.;ão da pt•oposição da 
Camam dos Doputttrlos, n. 151, do !003, nu· 
t,ol'iZtlndo o Pt•o;idente tb ltopublica a con
codot• ao 3"oillciltl d11 Sect•otat•ii\ do l•:stado 
da Justiça o Ne~ocio~ lnterioro' Maximiano 
Hod1•igues Ba1·bo~11, um a.nno·dn licença., com 
ordenado; para tmtar do sn:t sundo ondo lho 
oon vlct•; 

2" discnss1io da proposição <la Camarn dos 
Doputndo~. n. I 18, do J!JO:l, autorizando o 
Prnsidonto dn 1\cJ•ubllca a abrir no ~!!nisto· 
t•io da l;uol'm o crodi to do 2. 18•1:837$, sup· 
plomontar i1 rubrica lO'-Etapas-do art, JQ 
da lo! n. 957, do 30 do dezombt•o tio 1002; 

2• dism3lfio da proposição da Camara dos 
Deputados, n, 5U, d J 1003, rostabclcccndo no 
Museu Nacional o Jogttr t!o nnllll'alista· 
~judanto da secção do r.:JOiogio, O'!Uipa
ra.nJ.o o, para todos os oJfeitos, aos do.< assls· 
tentes da rot'orid:1 ropart!ç5o o dá outras pro· 
vidonci:ls; 

2• dlscu>iiio da proposição da Camnm dos 
OeFutados, n, 89, de 1003, autodzando o 
l'rosidonta da. Republica a. abrir ao Mi nisto. 
l'iO da Jnstiça o Negocio; Intoriores o ct•odito 
ottra.ol'dinario de 4:UUO$ pal'tl pagamonto, no 
porlodo do I do sotombt•o a 31 do <lczJmbt•o, 
ao:< profe;soros das cadeiras do iog:ea e litto· 
ra tura, rocontomonto croadas no Gymnasio 
Nacional; 

2• dl.<cussiio da prup:Jsi\'ão d:1 Camat'a fios 
Doputudos, n. 155, fio 1003, an:ol'izando o 
Presidenta d11 11cpuhlica a contat• para os 
clreitos da aposentadoria 110 Dr. Joa~ulm 
e~oilldo da Cost:t Son:1, lento c~thod1'.1tico 
d~ Ilscola do Woas do OU!'J Pt•oto, o tompo 
om ttuo lccclono1t gt•atuitamonto a~ cltdoil'as 
do physic:1, chilllica, mineralogia o goologia 
e elo cm•sJ annoxo 11 mesma o1col~; 

2• discussão da proposição da Camam dos 
IJnpntalios, n. Jol7, tlo IO!IS, autor•izando o 
Pmsl<iont.o da Republica a pn~ill' n. D. Lniza 
!lua.rto Suyão Lolt:1to o.J voncimonl.os do 
smt OntHio marido Podm J~vnngollst~ do 
Nogt'cit•os Sayão Lobí\to, 211 olllclal. nposon
tmlo, do Corroio Gora\, corrcspondontos 110 
pm•io1lo docol'l'ido do 14 do novomiJro do 18DJ 
<L G do Julho •to 1805, J'Olovada pat•a isJo a 
p!•osm•ipçiio om quo iucorrorom. 

Lcvn.nt:t·SO a sessão a I hora o 40 minutos 
1h tmJo. 

A' moia hot•a depois do moio-tli~ abt•o.so 
~ scs>ão, 11 que "oncorrnm os Srs. Sonu.dorcs 
J, Catunda, Al~orLo Gonçahcs, Jiom•ique 
Cantinho, Costa Movodo, Manool Bara.tn, 
Bo\fort Vicit•n, Bonodio\o Leito, Pires For
roit'tt, NogUCÍl'lL Pamnagmt, Noguoira Ac· 
cioly, l/(•t•J•oira Clmve~. Almeida llarrolo, 
Sigisruuntlo Uon('llives,Manool IJUIU'to, Olym· 
pio Campos, Artilut• Rio~, Vil·~ilio D:\tnMio, 
lluy Bat•bosa, Clo~o Nuucs, Buôno Braudiio, 
l'clidano Ponna, !.opus Chaves, FJ•nucisco 
Glyccrio, Alft•odo EUis, Ut•bnno de Gouvin, 
Mutollo, A. A~oretlo, Yieento Machado, l'e· 
lippo Sclunitlt, Horcil!o Luz o Julio Frota 
(:li)' 

Deixam do comparorot• com causa partlci· 
pada os St•s, Piuheit•o Machado, Nilo Poça. 
nhn, ConshnLino Nol')', .Jonatbas Pedrosa, 
P11os de CIU'I'Iliho, .Justo Chormont, Gomes 
do Cnsti'O, Almro Mendes, João Cordeiro, 
J St! llOt'Uill'UO, Pedro Voilto, Ga.ma o Mello, 
Alva~•o Moclmdo, !tosa o Silv:1, Herculano 
naniloit•n, B. do Mendonça Sobriolto, M:n•tl
nho Garct·z, Coelho o Cnmpos, Siqunir.t Lima, 
Mat•tin; TOI'l'OS, Llwro Sodrt!, Barata Ribeiro, 
'fhomar. Dolflno, Vaz do i\lollo, Jonquim do 
Souza, Rodrigues .Jarulm,Joaqulm Murtinho, 
Brazilio da Luz, Gu;bvo Richal'd o R:tmiro 
llnrodlos (30). 

1\' lida, p;sta om discussão o som doba to 
approl'ada a act~ tla sessão anterior, 

O !!ir, 1' l!ieeretu.t•io doclat•a q110 
não ha oxpodicnto, 

O 1!1•·· ~· lileeretll rio declara quo 
niio hn pat•ccet•oo, 

O liil1•, Co01tn t\.zevedo (·)- St•, 
Pt•ositlonto, vulto 1í t\'ibuna pa1•a tratar do 
us;umpto gravo quo actualmente se de son
I'Ola no \lslado do Amazonas, quo tooho a 
honl'il do ropro.;ontur nesta Casu, 

Um tologmmm11 publ.cudo cm a1•tigo, hon
tem, polo o l'<ti;, impõe· mo o tlovm•. do dizer 
ao Souado algumas piLIIIVI'ILS rol.ttlvamonto 
no ca~o do quo tt·ata oJso tologt·ammn. 

Sut':í pola tercoh•,l vo1. q uo do a.1sumpto 
mo occupo nes~1 Casa, por so\' nssumpto 
gt•avo o onl.ondot• com a IIIJot•!lndo tio prunun
ciamonto dn impt•onsa. 

.O O Pt1i: da hontom diz o sl'gulnto: 
«Uma casa commm•cl1ll dn.s mais ncrodlta

dns dosllt.Jll'a~u o om rolnçüos dinrlns com a 

• (•) l·:~to ili"'CIIl'!l'l JIÍiO f111 J'll\'i~to JlOI\l 01'4l!Or. 
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Jlrnça do Man1los, rccoocu da cnpHal nmazo. 
nonso o sog-uiute tologt'amrua., cu,it~s infot• .. 
mações não proci1amos encarecer, sob o ponto 
de vista das violcnclt1s o illogalidados Pl'a· 
ticadas pelo govm·no do Est11do : 

O Quo Vadis ?, quorcapparcccu com applau· 
sos do povo, cst:l sondo vigiado pela policia 
dlsfaJ'Qada. A op!nliio publlca moslt'll·tiO 
rcvolt;tda, pt•incipalmonto doanto daj amoa· 
1•as do cmpa,tclamonto. 

O govct•nadot• antor~zou a. poUcia. a aggrc· 
dit• OJLt•los Gonçalves o Adl'lano Pimootc!. 

ll command11nto Osurio do Paiva c o almi· 
rant~ :\lcxandrino do AloDCill', commandante 
da divisão do norte, cst~o ausontos. 

O commcrcio d11 praç:1 proto;tou po1•anto 
u juiz dos Feitos da Fazond11 contra 11 cobra o· 
ça do direito> solit•c a IJOI'J'aclut 11 fiLvor do 
D11nco Figueiredo. O commcrcio do PartL 
aviador avisou por tologt•amma SOl' solida
l•io,., 

Sr. Prosiolcnto, a leitura desse documento 
Impõe-mo um l!rudo do p1•otosto contJ•a as 
violoncia~ p!•omcdltudas no Estado do Ama
zunas pela 1dm:nimnç~o rospoctil'a. 

E' u. occlt~ião ago·.·a de pôr os 1)Dnto.~ nos ii, 
do confo1·midado ao quanto disso o honrado 
Senado!' dcsso listulo, quo, infelizmente, não 
so aclt~ presente, quando ha alguns dias pas
sados, cm tros a1•Li;.ros com essa. cpigi•npho, 
quiz contestai', não o l;odondo fu.r.or, as afllr· 
mações de um mtvalhoíro, do que S. Ex. 
havia Pl'Oiuettido o so inte ·assado pelo esta· 
holccimon lo do Banco ~'!ariano do lll'ito. 
_ Eu espemva, Sr. Presidente, a noticia quo 
O Pai: om sua edição do lJOntcm dou. IIm 
aviSldO constantemente, pot• cat•tas, quo logo 
que 8Jlparocosso outr11 vez em circulaçfto o 
Quo Vculi,ç ?, inl!ondii~d~ a 8 do junho passado, 
novos tLttontados sormm pmtlca•los conLm 
os dignos roJactJl'o> dos,;o ,iorn11l, atlm do 
ILCllbiLI' COJJl a~S:L V:Lil'lllll unietL, quo no ES· 
lado db Amttzouas toem os dcspJ•otegidos do 
govet•no. 

As poucas palavras !JUO vou profot•ir, com 
documento~. tem P"'' tlm, p!•loclpalmonto, 
desportat• a somnoloncia do Govol'Oo d~ 
União, quo pu l'occ into!J•;1monto descuidado 
do protogot• os amazunooscs, quo niío ncom· 
punham a atlministm~iio perniciosa daquollo 
Estado, nem tão pouco os sons aml:;os po. 
liticos. 

Quantia a 18 elo ,julho nqu! pl'Ofori algu
mas palavras J'Olatimmento ao hat•IJttJ'u 
attcotado do incondio do Quo Vadis? o attt·i· 
bula o J'actJ ao governador o seus amigo; 
in;truidos Jlot• cllc, o honrado Sonatlor da· 
tJ nol!c Esta o, cm !L parto, perguntou si por 
vontur~ cu JlOclia assegur11r com cm•tuza 
que o governado!' havia dado lnstt•ucçilos a 
snus amigos pal'll a pratlc:t do tiío nol\tndo 

l"l'n:uln \',fi 

crime, qual o iocondio do jornal oppos!cio· 
nistJ. · 

Re.lpond! 11 S. Ex. quo não tinhl certeza, 
mas que meus amigos o ~ss,vcmvam; pelo 
que lho prumetti pedlt• lnrorma~ões ·exactas, 
as mais criteriosas, nllm do vm• si realmente 
ol meus amigos conllrmavam 11 vorJndo do 
facto. 

Dirigi-mo ünl[o nos amigos que nlli tenho 
-e supponho os mais competentes o ho· 
nestas-para dizer-mo minuciosamonte sobro 
as occut•t•oocias haviú IS, allm do que pu· 
desse eu asJumir a l'JSpons:tllilidade moral 
do atnrmado fitllando put•anto o Scna•lo. 

l~ll"ectil'amcnte, a 3 do setombrv ultimo, 
recebi um mtmt()l'rmduát do n:n dl').i meus 
amigos, que con~idot•o de uma prol!idado 
cxomplnr, do um desinteresse ~dmira,·ol, 
expondo cm 21 fnlh \S do JliLPC! todas as 
occurt•ancias qno so do1•am no dcsastJ'Iltlo 
incidente daatlminiltt•ação a·Jtual do Ama· 
zonas. 

Assumo a t•csponsabilidndc mnral o g 
das al!lrmações nellc cQntidas, despindo-mo 
intciramooLO das immunidados p:trla.mon· 
tares; as;umo a t•csponsabilidado moral o 
Ioga! do tudo quanto ost~ nat•rado por cslo 
amigo no cilll~o nwmorarul11m rotativa· 
monto ao f~cto, quo tão funda magoa causou 
11 imprensa, cm gct•al, d sdo o Amazonas 
até o Rio Gmndo do :iul c,principaimonto, ao 
jo1•nalismo dcst~ Capital. 

Leio osso momor"udum pwa que s~jn pa· 
blicado como devo SOl'. 

Assumin.do toda a t•csponsa!J!Iido, cJmo ,ilt 
o dcclarot, de tQdo o contendo do citado 
rnemol'andum, o que ahsolutamcnto nada 
tom do inconvonionto,dou-o como prov11 ir· 
rcfrag~vol 110 hunratlo Senador pelo Aruazo· 
nllS, que, em ap<~rte, exigiu de mim a dccln· 
t•acão do que, t•oalmontc, sou irmão, govor· 
nado!' do Estado, havi~ tido parto no 
criminoso facto dl incondio do Quo vadis 1 
~poro, digo,quc~ ~lesa do Senado pot•mittil•á 
que ao meu disilut•.;o acompanho o refJl'!do 
mcmorcmdunt, ,qu~ passo a lm•: 

<ME!lORANDU)!-0 incendiado Quo Vadis? 
-Enijln~m os gt•nnJcs jurJjcoosultos do todos 
os tampos lJUo, par~ pt'0\"111' a Pxistonol·4 Q 
11 auto!•in dos ct•imo~ communs, ha Ires 
cspoc!o; do prova : a documental, a tt>stc
!liUnltal o a circumstancial. A pt•!mclrl\ e 
a segunda podem sm• feitas artillci~lmonto, 
mas a torco!ra, a pt•ova ch·cutnstancla!, niio 
admitte lalsillcaQão, nem Joio, nem ~uborno, 
nom Jotlmidução, nem at•tlfloio n!guru. El!a 
snt•go o so t•ovol~ ospontanoa, Ot•mo, robusta 
o completa para coJ•t·ooorat' as outras pl'ovns, 
quando são vorJat!oims, on pat•a dcstJ•uil-as, 
quando siio fulsns. Pm•tanto, 11 prom clr
cumsttlnc!al 6 a mais valias:~. das pt•ovas 
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atlmlttlthtS no direito processual do todos os Jlcos do palacio. Si as dcolaraçõos do Sr. Fil
povos cll'llizados. guelras pornnto n policia não tlvorom sido 
. O lnccndlo do Quo Vadis 1 não foi casual o substltuldas por outras ~uo doem n autot•i:l 
sim proposital. Foi um crime loogamooto do ct•imo ao pobt•o candtelro que foi despe. 
promcdltado o ~orpetrado audaciosamente çado pelo cnaoto policial, .llot•la a pena quo o 
com todas as ctrcumst~ncias agg'l'avantas Anw:otla' requot•esso umu. cot•tLiiio dcllns 
provistas no Couigo Ponal por Bicarias nssa- para p•tbllcnl-ns nas l)lcsmas cQiumnns cm 
lat•iados, que nunca se atreveriam a prnti- quo tl!ariamonto su publicam as dofosa; 
cal·o si niio tivessem plena certeza da im· officiosas tlostinadus a roalizat• a otnpt'07.il 
punidado que lhes fôra gat•antida. Mas a irroallsal•cl do innocontar o governo do tão 
oxlstoncia do CI'imo o a culpabilldado do calumniosa imputação. · 
seus autot•cs e executores, no mo monto actual Na justipcaç,ro ad porpotu:un Jli'Ocadida 
não se pódo pt•ovar por mela do ptova do- pela ·aompanhia de Scyuros ,!ma:onia tm>·a 
cumonlal, porque na mão dos intorossados p>·ovar que o.crimc foi p>·ap•.•ital c nao ca.wal, 
niio existo documento algum. Actualmente existe o depoimento ria. testemunlú< Antonio 
t\ impnssivol fazer a ptova ta.•temunhal no Mm·ia 1'/•oma: ela Roclta, aun:iliar do Quo 
foro dmta capital, porque aM tesi,omunhas Vndls 1 que foi morlalme~>te fi:rido pet(,,, siaa
prosenoiaes do ct•imo sontom·so ameaçadas •·ias executantes do cl'íma o "·'·'" deJloimanto 
o som garantia do vida o do Ubordado nt1o deixa duvidá alguma sob>·e " cutpnbili· 
pan declarat• franoamonto a vorJado do dada do govmto na perpclmçi!o do çl'ime. . 
que sabem, por toram vtsto e ouvido na Sao igualmente esnwgadm·as Jla>·a o f/OVCrllo 
uouta do crimo, porque a policia, o juiz as daclarnçuas da testemunha Antonio 1Jc>·nar
municlpal, a imprensa govm•nista o os apa- di>IO do La{jO, que se achava 110 etlifioio da ··e· 
nlg>u~dos do governo a.tüo mnncommu• dacçtTo do Quo V adis? a viu o.• i>tcondia>:io.< 
nlldos tlosdo o pt•imoit•o dia para impedir desde o momento em que sa/tnram po>' cima 
quo so ra~a a prova tostomunhul. Para do """'0 illlorna, armados do l'CVO/VCI'CS,/iiC/IS 
<ihogat• a esGo t·esultado teom so empregado c mac/wdinlws pm·a tl'rtciàar os •·odactm·a.• nu 
todos os meios iodecot•osos : o aubtot•fuglo, a empregados que a/li •a achassem e condu:iwlo 
astucia, a chicana, a pro\olação, a intimi· grande n11maro de latas de horo$e»e o capsulas 
dacão, o suborno, etc., o\c, de ripe pal'a tornai' intenso, •·apido e tomm·oso 

A. policia simulou uma inquirição ax-o{fioio o ince>ldio que, por esta f•h·ma, 11/(0 podia, 11om 
do algumas tostamunhas aJ•raojadas ad lwc, devia .<C>' apagado, Trepado c occutto nos ga· 
eomo o Sr. Benedicto José de Medeiros, nego- 1/ws de uma laranjoi>·a axi..te11le no quintal da 
einnto no rio Ac."O, Pll'\itlario em·agd o casa que acabava de sm• assaltada, a mesma 
11.pparentado do govot•nador do Estado. Esta te.•temunha viu os capangas do gove>·no pano· 
testemunha tinha chegado n esta cldn.de trai' 11«s o{ficinas do .Quo· Vadlst, ompasi•Um· 
poucos ulas antes do lncendlo; nunca tlnlta os ty]los, amontoa>· os caixolins a os movei.<, 
Blllrado na rodacçiio do Quo Vttdi.o? o, apozar tlarrama>'. sahl'e e/los algt~mas latas do km·o· 
ti isso, niio tovo pojo· em doclnrnr 1111 policia, .<ane, atem·-lhes (opo e •·mmi•··.•• aa.• as.<t<lt•"''"·' 
•ob jnt•amooio, qno o incondio fôl'll cnsunl dt< frente partt (uqil'mll lodo.• i>mto.• JIU/tt 1'"'''" 
O IICCIISlonado pol:l ·queda iOo~pllCIIVOl do t/11 rua /ittllimtt/,",, lll'I'OtftJ YlW>II •tltTo qllÍ;t.'l'. 
lllll cantliolro do l•ot•ozouo que so achava mo''''"" 1 · 
pendente cm fol'l.o corrente do fcl't'o collo-
cado no contt•o d<~ s~l~ tia rodacçíto, 

O St•. Modoiro~ ·~ bastante rolho o não 
possuo bons do fortuna. o govorno proclsavll A Pl'uv:t cit•cttmstanei:ll tle•to norantlo al'i· 
do seu depoimento como tostemuha mJ !toe, me ~ complet11 c osmagad01•a, Pot• m:tis quo 
''11 •· b · b n imprensa govornist~ so osbcfo noganao n " o .. m em )ll'Octsava om arcar o ombaroon autot•!a do ct•hno, 0 governo do Esto..do sor11. 
U{) mgulnto dto. para a Europo., em compa· sempt•o lrrovogavalmonto. coodomnndo pela 
nlli~. do sua querido., ·do umfl tlllln. mo~n. consoioncla publica em toJo 0 llrazll como 
c do .um filhinho pflf!Uono com passo.gom do autor 0 oxor.utot• do incondlo do Quo V1111is 1 
lí• forooclclfl!l pelo governo om l'ecomponso. Afim de stttisr,1101• >io iJo,<.<ivcl 11,, l'Ciloi>'tltlt<,< 
•lo tão im~ortanto ~~t·vioo. <' • 

0 Dr. llaymnudo ~'ilgncir<~s t:~mbom foi awiqancitt.< do AmnzonaH me•wwtltf>l/n.• ""' 
jnquorldo cxo·f{icio pola pollcln, m 118 como scpititlanl <Jll"'"' tlns "'"'lO>'""'' ci•·nunsltt>>ci"' 
:tlia se prestou o. dodomponhar 0 triste po.pol que ID>·mim cvitleJJio " cul;•ttllilitllfde · do yo· 
do Sr. Medeiros, ficou mal vista uas espborus vmJO t!o ,\1llft:D>WI: 
CJillclaes, ospociaimonte polo St•. Allbnso da 1.• A rodacQão 1lo !Juo Vorlis? niio llnhn. 
C~rvaluo, apozar de niio ter dito qunsl n~d11 inimigo§ pt~rtionlal'os, porque nunca !t•nton 
dt muilo IJUO viu o ouviu, tanto nn nouto tlo d11 vida prlvatln do ninguom, sompt•o tlofon· 
orlmo, como nos dins soguinto;, pelas oon· dou, como ara do sou Jlt'O~t·amma, ns intm·
fldencins o aq t•ovolllQõns Jndisot•otas dos 1111· .ossos, os tlirnftos tio povo om gm•al o do lorloH 
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os perseguidos cm particular o sempre com
bateu onorgioamento os abusos, as violoocias 
o as dolapldações do Governo o seus agentes. 
Logo, nenhum indldduo particular podia ter 

-vlndlotas a. cxct·~m·, destruindo o jornal a 
lbt•t•o o fogo. ' 

2.• 'J'odo Cl'imo do caractot• gmvo, porpo
tt•ado mystot•losamonte, doi'O sm• atlribuido 11 
quem aproveita, o o lncondío do Quo Varlis? 
só podia aproveitar ao governo do Ama
zon!l~: 

a) porque, na phrase auiorizada e mas
cuJa du O Pai:, do 10 do junho ultimo, toJos 
os aclos csc~~ondnlosos o dosbonestos por alio 
praticados dnr11nte tres annos tinham sido 
dis.wcarlo.• nas columons do Quo Varlis? com 
mna Jli'Cci.~t1o tlc arqum.entas irrefulaueis, em 
vib>'atltOI artigos, quà po>·tioijl<lvam do cautorio 
e rlo chicote o assim se oxpilon o canihnlosco 
dosqjo do vingauo11 que dovot•ava o perverso 
governador; 

b) porque o Sr. Silvet•io Not•y odeia do 
mat•to o>jornaes quo fazem OJlposioiíu ao sou 
governo o para oxterminal·os lanoa mão dos 
moias mnis indccantcs o violentos, o IISSim 
tem feito dcsapparooor as typographias do 
Jh·asil, da Jo'cde>·açao o do Q11o Vadi1l ; 

'o) porque gosta muito do louvaras, pano~ 
gyrievs o dithyt·ambos 'quotldil1oos o Pilra 
Isso tem dousjot•naos cstipendlados prodlga, 
monto com o dinheiro do Thosouro Publico. 

3.• O crimo do ompastellamonto o dn in· 
oontllo das typographias dos jornacs in-
<lepondontcs ou do opposição ao Govot•no, 
foilovontado no Dt•azíi para uso exclusivo da 
demagogia psoudo·t•apubllcaoa 11 qu1 pot·· 
tenco o Sr. Silvorio Nory, o sempre tom 
sido perpetrado por ordem expressa, embora 
ciandostina, dos governos ostmluaos ou f:Ol' 
i nlciativa servil dos crn•iplwua ,Jus. partidos 
sll.uacionlstas. -

4.• Aqui, om Manaos, os autores o oxoouto
ros cumpilcos, auxilladoi'Os . o oncobridora> 
dossos ct•imos tr.cm ac ulo iuvariavoimonto 
Impunes: 

}1m 1804, pDl' ot•dom do go\·ornndor Edu· 
ardo Ribolt•o, fot•am, do nouto, assaltadas, 
ompastoliadas, Incendiadas o totalmente-des· 
trutúas as otDclnaa do Diario de Manao1: as 
gazelas governlstiiS Am<Uollas o Dim•io O({icial 
atlrlbuiram o incondlo 11 um togue to, a. po
licia foz um sinmiacro do lnquet•ito, os ln· 
cctuliat•ios niio lilt·am pl'DcC!1811dos o o ct•imo 
ficou Impune. Puucos dias depois, o Ama:o· 
'""• dooaoo da illlpt•ousll amazonense, pubi i· 
cava um pomposo odttorinl intitulado- NO 
SILENCIO- no qual so cougmtult1va com o 
governo paio silencio que reinava nesta ca
pital. 

Em 1807, o govornadot• Filoto Plros mandou 
assassinar om pleno dia os rodnotoros o em
past,•li:q• 11 f.ypogt•apltia' <lO Jj11/II;Oll11S, [lOl'CjUO 

tazia franca opposiQlio ao seu governo. os 
oxocutoros do crime omm soldados o tnfo· 
riores da policia, :1 palzann o, sendo porso· 
guidos pelo clamor publico, alguns dellcs se 
occultaram no proprio pnlacio do governo o 
dalti 1\tgil"~m Uvromonlo para o Par>t. As 
~IIZfl!as governistas Rio Negro, A Fedcraç,ro n 
JJial'io Of!ioial negaram o et•imo com oll8o im
pudm·- que ~ inhm•onto aos jornncs ass_Lla
rlados. 

A policia foz um simulacro do inquot•ito, 
os aasiiSslnos não fot•am processados, roce· 
bot•am pai!Sagens o ajudas de custo tornecidas 
pelo govo1•no o o crime ficou impune. 

Em 1898, o vico-governador José Ramalho 
ma.ndouattontat• coutra os t•odfiCtoros e om
pastollnt• as olficinaa da Patria, jot•nai oppo
slcionlsta. O; oxocutoros do erlmo oram sol
dlldos o capangas da policia dlst'at•çados. 

A impronEa govot•nlsta roprosontnd:L pela 
Fe,Jcraçc1o, o Diario Official o o Dial'io tio No
ticias negaram o crlmo para innocon~~r o 
governo. A policia simu'iou um lnquOt·ito quo 
dou em t•osnlta<lo a lmpnnidado dos ns~as-
sinos -

Na nouto do 7 do j1mho dcsto anno, foram 
empa&teUadas o incendiarias as o~ci•ws do 
cQuo Vadisb jornal independente, guo tin/111 se 
batido victoriosaamonte pela candidatura do 
benemm•ito Bar4o do Ladario, pm·a. o alto 
cargo de Senador otinl1a clissocado om vibr·antes 
artigo• os numerosos netos deslwnestos ela ad· 
minisl>•açcTO actual. ' 

E11o acto di canibalismo foi perpetrado pOl' 
dous grupos de sica••ios e capangas policiae.< 
guc, armados do .facas, rovdlveros o macha· 
âinl1as o providos do mais de 30 latas de llo· 
ro:ene e de alg1ms milhci•·os rlo cap.,.,la.• de 
ri/fe, o omtJcularam ostentosamente na J>resenra 
de toli• a .•oeieclade culta tlcsta ""Pilai. 

Como 1\ do pt'axe om casos ~emellu1utRs o 
como so for. som dlsct'llpancill nos assaltos o 
nos lncondios offlolaos ,ia citados, 11 Imprensa 
alcovitolra o morconnJ•in negou o orimo nos 
tlll•mos sPgnlntoH : · 

O Ama:onas diz: 
« ... uma lias pessoas que estavam no 011o 

V adis ·1 ao apagar um dos candooiros, este 
cahiu dorramaodo·so pelo assoalho o l>aro
zono quo,lntlammando-so immodiatnmonto, 
ateou fogo a varias pnpuls IJUO so aohan\lll 
pt•oximo.> 

c.,. o fogo progrediu raphlnmnntn, com
municando-~o á lata do ltm·ozono om <Iopo· 
silo pat•a a iiiumlnação, cunho tos do balas Q 
outros explosivos, quo ostaY:t.m no O!llfioio, o 
que concorreu oxtraordiuariamcnto p:~ra n. 
propagação do inc~ndio.• 

O Oommrciu do Ama;anas diz : 
c Es!IL averiguado que n c.'nsn <lasso III· 

ment11voi succoosso, toi dovlrlo :t explosão 
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d 1 um candoeit•o do l•orozono lnconvcnion- oxplo3lvos. 'l'ouos cssGs olomontos do des
tlmtnto colloc:uio sobro uma bane~ do m~- tru!Qão t'oJ•am !ovados o o'pallmrlos nos dons 
jfoirao ondo ~o acha.vam U1U1tos pu pois, prc~ios polos 8iaarios u Cltpangas do govor•no, 
alem do gl'anJo quantidade do explosivos para que a acç,;o do (o!lo fosse •·apida, como 
DJS gavetas. diz o tologramma do 8 do jnnho, diPigitlo ao 

1\0 começar o C.Jgo al~nns popularce ton- .fO>'JWI rlo Comllw>·eio polo offlcial do gablneto 
ltram oxt.iugnil-o 11 ualdos de a.crua. não o do go,·orn:tdor Sl11·orio Nm•y. 
tendo conseguido om razão do vonl.o quo n~ E' 1\tlsa n inll:u•maçit? do q11o o encana· 
oc<>~tsiãu SOPI'IL\'~ c 1m lllllittL violoncia.• monto da ag11a nito pass:L peilt Avonlti:L 

Diz mni~ o Allla=olifl.l', 11'1 odiçiío do O de ·Eduardo Hiucit•u, JlOt'(JUC si assim lbs•o, mlo 
,i 111ho : toriam ngua. pru•a. o ronsumo oJ numerosos 

« Da1lol o alat•m·t, affiuiu no local ono1•mo prcdio~ nobJ•o; o tot'l'Oos quo n mat•ginam. 
multi..iio quo tonlou penotrnl' no . e.JiOclo, A a;:u:t do oncanamonto gornl ou parcial 
m:tl não o pduo faze;• devido ao J',tpido incro· tia avenida não JlOIIdO S)t' ut.illzarla na ox· 
moot•1 quo eilo tinha toru:tdo, natumlotente tincção do iaccudio Jlot·quo cstav:1 intorco· 
pot• caus~ dos olemontos rJUO oncontJ•ou. pt:ula n:t occasliio do cri mo. Os agentes do 

Em poucos minu:os o prodlo Ot'a um bt•a- govot•no tiveram a pt•ocaução criminosa do 
2oiro o o incendio passava a uma ca!a vi· into.•c,;ptal·a com tlous dias do anterloJ•idade 
stnlt.t, otc. o é puiJJico o uotoi'IO quo nas derivações dos 

O !·Dc:l.!tnmonto gOI'al u:t agua não ]lassa olfici»as do Qao V adis? e dos prodios circlltll· 
Ilüla ,\Von ida Eduardo Riboit·o, não podendo vlzinlm 1m via sompro agua tanto do dia 
po;· isso Sdr utilizada. como do nonto. 

Entretanto, o fogo sompt•o Yiolent~ pussou E' no!twol a insistcncia com quo o Ama-
Pll'a 11 outt·a c:>s·t on<le o;!am cstabolocida .::oMs procurou tornu• bom patentes os se-
a typ:>gt•aphia do Q11o Vadia 1 guiutcs factos: 

IMo cliillcio estava complotamouto fechado . • . 
pot• gJ•ndos do fe1•1·o 0 a commllnicacão era 1", qu~ a multtdao do povo quo anlutu ~o 
pela casa visinlt~L na qual não 80 p~dia po· lo~>al do IDOCI~<Iio, logo.qu,o fot dado_ o alat•mo, 
nett•ar por causa do J'ogoJ, tentou P?nott ar no odtN~w, mt~s nao o pondo 

Só muito tempo do pois, após 0 mais abne· f~zor do\ I~ o a:> rapido mcromonto quo oll~ 
gado tl'Abalho dos v<tlontcs mat•inheiros do tltlha tomado, natural monto por cau9a dos 
F'lol'ia»o o da 1'upy, foi pus;ivel dot·rubar .as olmpontoJ quo encontrou: . 
grados do fot·ro. J;pa, porl!m, já t~rdo, 0 2. <JUO om poucos minutos o prouw ·era 
incondio lavrava fe1•oz o ninguem se attro· um b!'azoit•o :. . 
\'Cu a ponotJ•ar no immonso IH·a~eiro. 3", quo o cdtficlo on.do funccwnava a typo. 

Nos escombros fo:am vistas hontom mais gmph1a do Quo Vt~dos 1 ost1v:t completa
do 30 latas de km•ozono junto tio prole e di- monto foclw.do por g!•ados do f~rro o 1!, en· 
versas bala .. ~. , !!•ada era pola casa vtzlnh!L: na qual nao Eo 

Fo •litn lll'I'C~adadas pela policia dons J•iflos po1Ll cnti':LI' }Jo~· caus:L do '. og~ ; 
cari'C"ados o um l'ilVOlvot•. 4", quo só mutto lo.upo dop111s o gt'~Cas.aos 

Foi
0 
1alva uma mal:t ~uo foi abot•!a poJa osro~ço~ lloNnloos dos valonto~ mal'lllho,u•os 

p>licia om pt•osoncu dos Srs. Fo!'tUUtlto A u. uo No•·•ano o tia Tupy, foi posst.vol !lorr1b~r 
"liSto dus Santos Po1•to o All'rodo Paulino do as grades. do fo,rro, sJndo, ]~orem, J:t, tarde 
Stenozes. , porqno o tncondw lavrava to:oz o nmguom 

Dnranto o incondio onviram·so po!' vezes so. a trovou a ponotrn!' no tmmonso b:a
os o.tont·os das balas o das latas do iwro. r.ou·o.» 
7:n~o quo ostavam no pt·lldio.• Todo~ ost~s f:tctos, além do vordodciros, 

são do .. dominio publico. PoJ•taato, si polos. 

Em todo osto acervo do informações do 
Ama:ona.<, ha montlt•a lll!l'nnol; ma~ tnmbem 
ha omissõos propo!itacs o muitas rovolaçõos 
n contl'adiQÕJS quo 06capnt•um i~ sagaoidado 
do o ticia~•lsta o quo tornam ovidontlssimtt 
~ intoJ•rup;iio ~~~ miio criminosa do governo 
oo Jncondio do f)uo V<~~! i,,? 

Assim; por oxotnplo, ~ litlso ~no o incondio 
fosm atoadu pola qlllíua o exjlillsilo do um 
ctt.ndooit•o do I•ei·ozeno. · 

E' falso (JIIO nos protllo~ incendiados polos 
ngont!S do governo houvo;jo om doposito 
l11ta~ tio lcero?.nnn, ctlnhoto; dn 4alaso outt•os 

motivos.indicados ningusm se atrovcn 11 PO· 
nct1•ar no immonso bru1.olro, a circumstancitL 
.lo torem salvndo .dous ritlo.J, o um I'ilVulvm• 
curi•egndo o uma mala qun foi abOJ•ta poltt 
}JOllcia om pt•osonon do .duas tostomnnh~s, 
)li'Ova do um modo ovidoato que untes ·do 
tncontiiO.IL policia ponott•ou niL rodncçlio o nas 
offlcinas typogrnphicas do Quo V adis 'I o de I~ 
tii'OU dou> rillos, o rovóiVOI' o tL mtLitL, assim 
como uma c.tix11 do folha o um cofl'O pot•tatll 
choio do papais o documl'ntos impot•tuntos, 
nnmoJ•osos livros do dil•oit.o o outros objectos 
do q11o o> jornaos govot•nistas niio ucliat•am 
oonvonionto falltLI', 
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O Amcr;onas tovo a imp;•udoud~ o inscn• 
Saio~ do dizoJ' <tUO no oJillcio rio !,)uo Vadis1 
havi~ cunhoto; do IJ;Lias o Gutt·os explosivos 
e bom assim tt•inla o tantas la&iis do koro
zono quo fomm vistas 00s oscombJ•os junto 
do prO!o. MM tovo a pl'ocaução do om!Ctir 
a OJrcumst;tncia gmvis,;imtt do todos es~as 
l;lt:ts tOl'JOl silo abnrtas a golpes do filcfw 
ou do macba,iinln o não pelos meios natu· 
r;ws o gcl'almont~ usadus, o quo prova a in
ton(•iio ovidento com que so quiz occuitut• 
quo as ditus latas J'Jram abortas do moJio 
precipitado o ill'ut.ai o como medida PJ'Oti· 
minai' do incondio ateado pelos sicario,, o 
capanga1 do guvot•oo. O mo;mo jornal diz 
quo dnt·ante o inceouio ouviram·so por vozes 
os estouros das balas o das I aLas do l•m•uzcno 
que estavam no cdiOcio. Nada diz, poi·Om, 
dos euobotcs do balas quo promvolmeoto 
viu nll occasíão de son•m Jomdos para o 
thcatt·o do cl'imo o quo niío explodiram, por 
turom sido prOrillmente aiJJt'to;, assim como 
as caixas do papoião cm quo vôm acondicio· 
nadas as ualus, quo Jimun culdadosamcoto 
ospalltadas por todo o odificio, o quo oon· 
.correu oxtt•aordinariamento para a. propa· 
gação do inc.ondlo ·O pai'a que o povo llc . .sso 
nt~:moriza•Jo palas dctonaçõcs,como se lê no 
tologi'a.mma dirigido ao Jornal do Conmlo>·cio 
polo seu correspoodooto Julio Noguch•a o no 
artigo · seusacional do ,lma.;onas do . D do 
junho. . 

.. O Commo,.cio do Jma:ouas, gazeta farta· 
monte o .• tipendiad:l pelos cofros estaduaes, 
pr.,toudendo justillcar a dc>tt:ulção total dos 
tres pcoJios incendiados, tevo o. cynismo do 
calumniar um dos olcmontos da naturczn. 
dizondo q uo, ao cotncçar o fogo, o vento so· 
pt·aVJL com niuila violonchL. g c:Littmniou 
tambom rJUanto aos pi•cdios incendhdos, 
dizon,io quo ot•am velhos, tio consti•ucçào 
antiga, pelo que toram rapídumonto om· 
polgados pelas chlmmas. A vet•Jado é que 
todos ossos proJios fot•am construidos La 
Jloucos annos o que si na occOl!ião não rei· 
nasso no centro tia cidade a mais completa 
r.aimat•ia, não teriam escapado os dous pro· 
dlos nQbt•es adJLcontosnos 11uo foram lncon· 
dlat11LS pelos TigoJ,inos d:J No,·o Amazonense. 

Assim ficn demonstrado quo o Ama;onàs o 
o ComiiWJ'cio do Ama:onas representam ar, ui 
o infamo o dogralianto papel do duns !oitO· 
munlias poitailas o mal ensaiadas, to;·po· 
monto omponlind:Ls om I'oulizar a taL•oflL 
impossível do innocunilll' um ct•iJninoso con· 
l'icto por moío do contradições llagt'tlltlcs o 
o.tupiolos otUhustos. . 

5, • O inccndio das officioas dos jornti!S ln· 
dopondootos l.cm·so roabr.alio nost11 chiado 
vizando sompro lious llns: 1", punir estl'Oll· 
dosamonto u; Jll'O!Jl'Ícltu·ios o t'odactot·o.i do 
jJI'Uai qu! ~u ~t;·~\'O n disiCC<l/' o~ !\Cl\'·1 !kl· 

honoatuõ do govel'Do i 2', c,,lobt•nt' oom um 
acto do canibalismo as YictorÍllti miiHaJ'OS ou 
politicas do m<·smo govei'JlO. iim mlll'ço do 
189·l,incondíou soo Diw·iode J!auaos, porque 
combatia doo•Jdad~munte a política >angui· 
naria da chama<h legalidade, O crime fui 
pnt•petrado por sicarios o capangas da policia 
e du CJI'po do bomboit•os, na mesma nouto 
om <tuo aqui chegou a noticia d~t capitular;'Lo 
do saudo.io altmr.;nto Saldanha da G;tma 0~1 
balria do Guanabara. ll'm jtmlw do lfJO:J, in· 
ccndiou·se o (Juo ·V adi . .; ? JWI'fJlW combatia os 
actos clesltnncstos do goJJtJr~wrlm· dó Amo;otJas 
c de alflllllS de seus pl'epostos de C011fitmça, 
li'CS rlias depois de aqui chegar a 110ticia ld/C· 
!JI'II)IItica da viclol'ill eleitoral do •·cconlteci· 
menta alcançado Jlll Camw·a dos Deputados 
c no {llvo>· dos qullli'o designados dt1 clwp11 !JO· 
vc•·nisltl, E;to crime foi perjtelrado por 
dous grupoa Jo capanga_s c soldados do po· 
licia ;t paizana, c11pilancados por chefes mui/o 
collhccidos, algtms de/lcs pm·c»lcs do govcma
do>' do Estado c lodos de"'" confiança c i11li· 
midaclc, como affirmou·. a J•odaeção do Quo 
V adis .I no protesto publicado na l'J·ovi11cirr 
do Pm·d o om avulsos que fot'lLlD diotribuí· 
dos profusamente nos~• capital .. 

6.• Os Sra. Josú Mal'anhfLo,.cunbado, p Rn· 
pha •l Machado, ooncunbado do governador, 
em barearam para a iiuropa poucos dias do· 
pois do crime, som duvida cum pasaagens o 
t•ocu,osos pocuníaríos fornocidJS pillu governo. 

Assim mo,mo procodot•:un om agosto do 
1890 os autores do ompas•,ollamonto da ty
pogt'.lphh• do Ama.;onas c da tentativa do as· 
sassioaco·M seus Ndactoros .praticada pot• 
opJom do govm·oador Filoto Pires o do seu 
cunhado o chefe do policia Guida do Souza. 

Mais tal'do omiJar~aram pela mos0111 fôrma 
os seus dignoa collogaq Amaro Bezort•a, 
..ld.lpllo Li,boa, ,Ullyssos de Ft•oitas c oui/'O$ 
de menor quan.tin, . 

7, • O ct•lmo Iili pral.icarlo p:·ecisamento 
depois do embarque do 40" batailtiio do ln· 
tlint:tria o antas da cho~ada do 33', i;to ~. 
quando aqui não havi 1 foJJ'~as. fodoraos que 
Jllulcssom oppor-so ao at~ontado quo o go· 
vorno premeditam, tal cc•mo ftlra provisto 
pelo atilado autor da c a•ta do IS do maio, 
j>Ubiicada n'O l'ai:, ilo lO do junho, em r1uo 
so lô o seguinte: 

•Por aqui pt•opru·mn-so plttnos tonobt•osos 
contm os que liiZJlll. opposiçãu •. Afsassl· 
natos, ompastcllamontos do Q••o V adi; I ate., 
o quo so l'Oalizat•:t logo que )mta p11ra o 
Act·o o 40• batalhão •. 1Ji10m ollos quo o Alo· 
xandt•lno não int!t'vir4, garactíntlo as pro· 
pt•lodados o as vidas, pJt''JUO o Silvol'io couta 
com ol!o.» 

Os assassiuntori :utu uucialio~ ne~h cart11 
n~o so roalizat•um pol'quo a l'•·ooidenci<t in· 
Cllffil.oiu·~O de S!IJYUl' 11 Yida UO.li'Od~C~Ol'OS dç 

I ,, ., 



•' 

I' 
i 
!r 

A!tliAEi DO S!INAbD 

Quo Vadis 1 fazendo com que nonllllm dello.! o dit•octot•os da oxocuoão do crime, nem dos 
pudesse ir <L rodncoiio para receber a pas· eapangas quo o executaram sob suas ordens 
senta l'Oailzada nossa noute om homenagem Jill<Ltll bojo incommodaclo pala policia ao 
a Placidc.de Castro. Mas a segunda parte menos para fazer constar simu/adamcllle,j<l .<c 
do funesto vaticinlo realizou-se ao pé dr~ vô, que tt•atava do punir o crime o dosalt:ron· 
lottra, porque o almirante Aloxandt•lno não tar alol violada e a sooiodado ultrajada. 
lntcrvciu para garantir cousa alguma. 3.• os cldam1os Auionlo Mat•la Tl10niaz da 

Emquanto o lncondlo lavrara com furor, Roclta o Pedt•o Piauhylino do Hollanda Cam· 
alimentado pelo pctroloo do governo ld cs pos, rosldontes nost~ cldado, foram barbara· 
estava o s,., Almiranta muito desp>·eoccllpado monto espancados o fct•ldos polos c'!,Pangas 
c tranquillo; 1<o restau>'a11t F>•ançais, que ficava executores uo inccndio, e a policia nao qulz 
apüucos met>·os de tlislancia do Quo V adis 1 ouvir as suas declarações, nom mand<1r pro· 
to11umdo ce>·vcja gelada em compan!tia de qua- ceder nelles ao compotooto corpo do dollcto, 
tro coroneis, Adolpho Lisboa, Raphael Ma· 4.• ~;·publico o noiorio, o a unpronsa go• 
chado, Joso Marcmhllo o Ulysses de F>·cilas, voroist~ deu noticia do torem sido oncoutra
torlos quatro muito conlwddos e apontados pelo das nos escombros dos predlos iuceudlados 
pooo con10 pessoas inotfensicas, mais do 30 latas de kerotene o multas ca-

8.• A 1M<t>·alidada do 81·. tllmi>•omlc Ale- psulas do riflo,<jUO 14 foram propositalmente 
• >.'a11drino ficou ovidenfllmonto demoustt•ada colloca<lns l'"~'~' que "acr•To do (o'to fosse 1'11· 

poJo facto ele ter ullo CC/I>tl/'11</o, ·''"'""do pidrr, como di~ •. cnm muittt vreclsão, o Sr. 
c:o11sf,1 cnt mm• 11rdcm do dia vol'dadeil·amen· Julio Nogueira, olllcial de gabtnoto do govot·· 
I o sui gcne>•is, tllll digno otficial da a11uada Wldor, no telogramma pot• ollo dirigido ao 
1]118 leve a coragem civica a. isolar para sal· Jornal do Commoi'Cio do Rio. Todos e&!OS Ob· 
VIl/' do itrcendco os dous pl'lldlos nobres conti· jactos conslitulam elementos de convicção o 
gt~os aos h·es que o polroleo do governo tinha vostlgios evidentes do crimo,perpetrado, e o 
tl'<msl'orma•lo em ·um immenso braseiro, choro de policia niío llrocurou sabet• a prove· 

o." D Sr. Cerr Merysé tambnm sàbla dos nlencia do tantas cap»ulilll de rifle o de tao
planos tenebrosos quo contra o Quo Vadia 1 tas !alas do lcorozone. . 
o seus redactores so proparanm nas esphe· 5.' o choro do pollcla nitoqufz ouvir a.·s 
ra.s olllclo.os, porque, guiado pelo seu bom doolariL()õua dos Dt•s. Joaquim Pereira Tal
coração; no mesmo dia om que chegou a no· xoim, Raymundo Samp<lio, · Luiz Ribeiro 
llola do roconhecimonto dos deputados do Gonçalves, dos Srs. Alvaro Oono~lvos, Cari· 
governdor, foi dizet• ao propriotarJo do Q«o dfdo Costa o Alvaro Ferraz, nem dos redacto· 
Vadis r que se acautcit~sso porque nas tt•evas ros e au~Uiares do Quo Vadis I o do outras 
do pa.l<IC!O M govol'Do estava se preparando muitos peesoos que poderiam te1• dado os 
um g<·ande attentado contra ollo o contr11111 mais preciosos osclat•eclmentos para a desco· 
olflcloas do Q«o Vadis 1 . borta o punioiio dos ct•lminosos; 'si estes não 

I O. O chefe do policia., Dr, llstol'lio do Sá, contassem com a imponid:tdo garantida pelo 
<ilz o t•epoto insistentomonto para quo todo governo. · · 
Cl mundo saiba. · 6.• O chefe do policia; cet•tamente p.1ra do· 

A minha gt•atldão o " minht~ dedicação monstrar a sua. gratidão e a sua· dodlctição 
JlOICl Silvoriu não toem nom poderão tor ao governado!' pett•olelro, achou' mais oórive· 
'tllr limites. Hei de razer tudo quanto ollo niento ouvir ex·otflclo 11!! doclaraoões oncom~ 
qul2or quo eu faca ou mando fllz~r. sem ex- mondados das falsas testemunhas Bonodlcto 
eopção alguma. Só as;lm lho poderei pagar José do Mmielros, Fz•ancisco Pereira do Souza 
I>Strrandos favores quo lho devo. . e outros que taos, convonlontomon<.e peltados 
·· l>areco que o Dt•;Jo:stoviioSá alludo dlroch· o ~ioeparadospat•ajurarem falso; dizendo ÍJ.UO 
monte á su11 nomea~iío lllogal do juiz do dl· o IDcendJo·fol cosual e quo o unico reS)JOn~a
t~ittJ ctosta capital o 11 sua escollla para volfol o candeeiro de kerozoOQ quo tlluml· 
cl1ofe de pol!cla do Estado, . nava a sala da t'Cdacçiio I . 

A ~ratidão o a dodicaoão quo o actual O 'Nora amazononso d<ivo estar satis· 
cJtor~ do policia tom pelo govornadot• petro· fe!tlssimo com as domonstraçõas do gratidão 
leli·o ficaram evidentemente demonstradas o de dodicaQlio som limites quo lho tom dado 
nolncendio do Quo Vaclu? pelos Hcgulntos son di:;no cholo de policia Dt·. ·Estevão do 
fttctos, aliás slgolfican tos. · Sil ! · 

I, o Não compareceu ao lagar do incondió, I I, Como niio h a rosa sem osplnhos nom 
<!{)fiO ora do sou dovm·, slnüo tros hot•as mais prazm• sonr pena, o St•, At•gemlro Costu, ln·· 
mt monos dopols do toros to começado, o que spoclor da alfandogll o outt•os amigos do go. 
cq uivalo a dlzet• CjUO só chegou· lá quando a vorno toom·somanifostado publicamente, não· 
sua proscnoa já ora !nu tU. · · · para vot•bora.r o crlmo que ollos conl'olsa.m 

:2.• Ncnhnm dos lndlviduos goralmonto c diio por bom feito, ma.s sim para conSIJMr 
apCJntados pela oplnião publlct\ como autores o govet•nador amigo, por to!' ~ido tlio tolo· . 

l 
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ranta o tiio moroso na punição oxcmplur da saneia do governador do Edtado, do chofo 
sous inimigos. do policia., dos prefeitos o sub·prcfoitos, 
.. Ha muito tempo, dizem, dcvol·iam tm• sido da capital, do commandanto gJral. o dos 
.castigados com pona do morto; o Hi assim commandantas do batal!1õos cstaduacs. No· 
fosso, O Pai~, do Rio, não ta ri<~ comrnattido o tou·so tambom a.uscncia do chofo da di visão 
desaforo do cscrovor a Jlroposito do iocondio do norte, a do commnnJanto do I' dlstrlcto 
do Quo V11di,, 1 mil dar e a do todos os rodactoros dos jor-

« A aJminls!Joação dolapidadOl'a. do S1•. naos govo1•nistas. Foi uma. gravo geral, 
Nory foi no.;La f"lba anulysada. acto por IJI'OI'O das :wioridadcs fodoracs o ostaduao~. 
:1cto com umn. bl'!mtra, um:!. verdade o uma gravo do. agua do encanamento da Avenida, 
indignação quo valeram aos intropidos re- gravo dos cornetas policiacs, gravo dos 
dactoros.do Quo Vadisl o applauso ~ rccouho· sinos catholicos o greve da moralidade o do 
cimento do todo o Estado, h:1 mu1to 'ompo pundonor do governo do Amazonas, · 
lmbltuado :1o mucm imbecil, intorossoico 011 10. O Dr. Joaquim Poro!ra Teixeira que 
poltrão do~ mastins lít'orarios do govm·- morava porto da redacção do Quo Vadi;, 
nadOl',» · tendo lntorpcllado cncrglcamento um sol· 

12. Nenhuma. das costbir<>s do exercito dado do pJJicia que se achava do pllt•uJh.l 
policial tocou a l'ebu.to, .como é do lei, o do o permanecia impassivo! olhando para o; 
costumo para clmmlil' os habit.aittos .d:~. cí· pt•mlios incondiados,tovo :1. Hoguint.o rospoat<L 
dado a prostaro111 sou>~ SCI'1·Iços na extinção tlo mosmo soldatlo: NtTó acwâo ''" inccndio 
tio ioccodio, o csso'scl'Vii'Oinusitado cpropo· porguo a.<Sa J a Ol'<iem .que temus todas tts 
sltal dos cornetas pollciaoa é uma prova l'''aças, que estamos do pormaoonci& na 
ovldcnto da crlminalldado do governo. · •\vonLa. . 

Os sinos das trcs igrejas desta. cidade guar· 17. Logo no começo do lncondio o Dr. 
daram.si!onclo durante mais. do duaa.·,,.horas Luiz R;ibe.il•o Gonçalves, i;;ooraodo que o 
o t\11 o da matriz ~ unlco que dou apenas incend10 tivesse s1do ateado pelos oablrros 
meia duzia do batlaladas que pouca> pcsso!l! do governo, qulz ontrlll' na. sala da redacção 
ouviram som comprohondor que ora to11uo no intuito ~o pt•omo1·or a. extincção do 
do rebato, dovldo a. lentidão .o a cautela com fogo o quo nao fez porque um officlal de 
que foram dadas. Parece que o sact•isliío o policia lho disso Lmlgavehnento: N([o ent;·o 
alnoiroila matriz rocoboram op,.ortuna. eon· Dr., olhe !I"" ahl tem muita muniç<To. 
fidoncia sobre 11 origem do Jncondlo ou pro- Como fui quo os officiacs do oxorclio poli; 
codoram do motu proprio, t:1lvoz movidos clalduscobl'iramquoom um prn:llo ondo ollos 
pelo nobre sentimento ilo gJ•alidiio para com nunca. entraram havl:t muii:L munição 1 Sú o 
o Sr. governlltlor. coronel Adolpho Lisboa o sous cornpaoheil•os 

14. As portas dos prodio.~ incondia4os fo· poderiam dar uma resposta sa.tisfatorla. 
ram guardadas desde o começo do iuceotlio 18. O Sr. Jost) Maranhão, cunhado do gover· 
por pelotões do soldados do policia quo a Ui nado r o companheiro nocturno do coronel 
compru:cccram com rapidor. assombtoosa o cs- AdolphoLisboa.; duas horas do pois do começar 
tavam oncat•rogados do vedar a. entrada a o lncondio, correu a casa do col'ollcl Placido do 
todas as pessoas quo dosoja.vam apagar o Castro c lhe disse 911c alguns populares, indi· 
incoodio.l!:ssos soldados do quar!o om quarto g>lados com o p1·occdimcnto do Quo. Vadis 1,1i; 
do llora tlosombauhavam os saht•os c avanQl· 11llam·no cmpaslcllado e iuccndiado, fugindo 
vam sobro o povo agglomorado nas lmmodia· cm sc,quida cm divel'!o.< diJ·ccçucs. O coJ·oncl 
oõos,obr!gando·o a !llsporsat'·. o o a cot•ror em Piacido da Oasti·o dctt·llte WIUI t•cspoua 11101'· 
disUnctas dh•ocçõos domin~do pelo torror'do da: pm·d. f'a:~r-1/ia comJ>rciJcmler que. "'Toso 
sabre policial; Por ot•tlom do quem foram á•owava •ll"'lor co'" scmellwnlc P<ll'vooca e o 
as portas do Quo Vadisl vedadas ao povo 1 cu11hado do yovcJ'>WdOI' sa/iiu [lwioso sem des· 

·Por m·dom do ttuom m•a o povo ameaçado JICdit·-sa do co1'0JJel Placido. 
o obrigado :1 dispersar-se 1 . Como so vti, o S1•, Jos~ Mamnhio naquollo 

Com cot•;oza o coronel Ad~ipho Li8boa, momento nilo ostav:t inlci:t.lo ainda nu. . vor· 
commnndanto geral das forças do Estado são tio cnndioiro do korozono, oxp!ora.d~ 
podol·la ro,pondor estas porgumas. com tiio bom successo pJla impt·onsa govot•· 

15. Ca.diL voz que lm inccut!!o om uma nlsta. 
cldmlo todas as autorldrdos civis o mlli· 19. SI so pudcaso admlttir a quoda· do 
taras, dosdo 11 m:1is olovadtl ~td a mais hu· candloit•o de korozono, lnvontatlo pelos dous 
mildo, acodem uo lagar do incontlio uftm· jornaos guvm•nistas pat•a classlllcal' como c:1· 
do provldonohn• o emprogat• pos!oulmento suai o lncondlo do Quo Vadis?, sorla absurdo 
todos os osrorços passivo!~ pnl'a dominar o admittir a mosmn quodn do cautlíoit•o para 
extingui!• o incendio, · oxpl!cal' a tontn.tlvn do homicidio do <1uo foi 

Dut'<tuto as pt•lmeh•as lloms do !ncundlo do victlma o omprogado Antonio Marta ~ ,. 
Quo V({t/is 1 foi got'allnonto notadll 11 IIU· m~~ thl o """ 

' \. 
. . . 
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·-----------------------------=----~ ' 
Podt•o Phtuhylino do Hollant!a Campos, qna momontos úa vm·IO~ação do pJdot'o; do~ 
acabava do entrar, quando o cdiflcio da t•oua· momuroB do Congressos.» 

· cção foi assaltada sim ultanoamonto pela .... , . , .... , ..... , .... , ..... , .. , , ...... , .. 
ft•onto n polu 1 fundos '' quo. salvou a vi tia <Começou pelo Amazonas a volh ii barba· 
~ilagros~montJ PJio fac:O tl~o si~a·l'ios to· ria, com osso attontatlo do que dão noticia 
rom·n~ roconh:c.do corno p~s,oa mnoconto os jot•naos do hontom, pot•poLrados por c~
pog SOl estranh.1 ao Quo Vaclos 1 . · pangas ovidon t~mon \c mandados pelo go· 

~o. Apozar do tu~o rJ~anto tom f~1to os vorno do Am11zom1s os quars não só ompas
jnrnaosg?vct•n,stas, O;i aspu:an.t~SIL dc~u.!:ulos tollaram a typ~graph!IL cm qu~ SJ li!JPl'OIHi:L 
.cstad~ao, o os rabtscailotos~~ tLssalatt~dos o IOI'n<tl oppostciou1st~ como tncondtat'<LIIt o 
p~t·a.muocon~ai'O goJVoPno, a 1/U,Pronsa !to· pr~dio om quo eP~m ~lt!tbolccid<ts as suas 
ncst<L o crHm·tosl do t~tlo o B1•aztl tom stdo olllcinas 0 mais dous visinhos thtndo tudo 
incx.n•u.vol na accu,-açao pot• .clla fot•mulada roduzid~ a cinzas.» ' 
cJntra o govot·nadoP Sllvorto Nory o sou; 
a.ss~cb.i. A maior pa.r·.e dos ,i:Jrnaos Humi· ·' ·' · · ·'' · · · · · · · · · · • • • · · · • • • · · · • · • · · · · · · · · 
oonscs, paul.stanos, bahianos,alagoanos, pOP· « O ~ovm•no do Amawnas submcttia·so 
nambucanos, parahybanos, pi.lllhyonscs, ma· resignado á ct·itica, mas ou monos violenta 
ranbonsos, o paraonsos tom verbot•;ttlo 0 dos seus actos, pJr par.~o tle imprensa, 
crlmo o os criminosos, responsabilizando Dofonuin-so dos ataquos d:t opposiçiio, ser· 
ft·ancamont3 o Presidente da Republica. vindo-se das mosmas aPmas. Não se atrevia 

a sal! ir tio torrouo da legalidade, pot• não 
Na edição de O doj1mho o Co>'l"dio ela Jlfa· sentir as costas amparadas pelo PJ'osidon•o 

11M publicou o telegramma quo lho foi di· da Ropu~Jlica. Foi bastante a cortozl do quo 
riglúo pela redacção do I)Ho Varlis 1 o em se- os seus palt•onos aqui no Rio haviam conrjuis· 
guida diz : tado o Sr. Rodt•igucs AI vos, pola intot•vou· 

cEis a ultima dogt•adação u que potlm·la ção doclslva de sua Ex. no t·oconbocimonto 
descer um palz livro. O attontado noticiado dos seus concidadãos d deputação fudoral, 
Iaconlc:r.moalo no tclog1·amma ncima tem, para nnimat' o encorajai' aquollo govorno tis 
po1•ém, a sua oxpllcação quo vom fut•talocer dcsbragadas violoncias.» · 
a disc~·cn,a nosso governo que ahi est·l ma- 21. Si o lncendio do Quo Vw/is? ti vosso sido 
nllosamonto a ludibrar a nação. Di via ter casual, como pro tendem tJdas as conscien. 
ecoado no Amazonas a intcrv.mção .do· Sr. cias vonaos ostipondiadas pelos cofres do 
Rodl'igucs Alros no J'oconhocirrionto dos Do· Amazonas, e si o governador do Estudo não 
put:ldos do governo daquollo Estauo, dahl tivesse a certeza do sou crime o tivosso os 
a fot•ça com que a càpangada governista so moios sutnciencos para provar sua inno . 
.Julgou para l<tnçar m<lo do fugo, afim do d~;- cuncia, jd teria mandado processar pelo 
tt•uli• o jornal da opposição. Mo.;mo sob o crhno do CILiutnnia os r•odactoroo do jor•· 
govo1•no du Sr .. Campos Salles, cuja me· na! iucontliado, aprosent·.mdo como prov<t da 
moth ha do sor otornamonto Dmaldiçoada, calumni11 os tologrummas dirigidos a todos 
nuncn. foi Pt'ILtlcada uma baixoza semolhanto, os jornaos do Br•zll, os boletins e o pro· 
;ynthhcs de todas as infamlas quo possam trsto que puhllcaram pela imprensa, tanto 
sol" Imaginadas para macular a ltoi;uiJlica.» aqui, como no P!Lrá o omtodo o paiz, donun· 

Slt•va osto crime pat•a mostrar· o quu pódo ciando o mesmo governador como maodanto 
resultar da indob!La intervenção du PL'oSi· o principalrosponsavol do ince011io, . 
dento dli RopuiJlica no rcconl!ocimonto do 22. Si o dito govornadot• t'ussc innoconte, 
podot•os, j<t teria man1la•Io processar como oulumnia· 

N<t odiçiio do 10 do ,innlto 0 mesmo jot•nal 'cloros tu.tososjornacs que o toem chant<1do de 
diz cm artig-o ediLorial sob epigrapho _ po~l'Jioit•o o do incendiat•lo o o mosmo teria 
Volta " bm·IHII'ia : Coito com os S.·s. Craveiro Costa, Fomando 

Guapinuaya o tantos e tanto; gu' toam nflir-
•0 incon llo o dlstruição das officiuas do mario a ti/fi•""'""' vcl'/){1/llwnto e pd/a i111pronsa 

Q•!o V<1dis ?, tllarlo qup !O jlUblicava om sal' ol/c o pl'incipal tlll/01' do illcdndio elo •Quo 
1\!iLDdos, ft•ancamcnto oppJS!C!oui;Y~ ao ~o· Vadis'/» '.o '""'"'""'" do aS.<tiS~inalo Y"' so 
vorno do Amu.zona:-J 1 con11~i~uom o JWimch•o tculou crmll'« os svui l'edw:tm·t:s. 
capitulo do martyt•ologio da imprensa sob tL Por ~udo quanto tlca dito o polo mais tjno 
prosidoncia do SP. Dt•. Rotlt·ignoa Alvos. omitto agora, para dizei-o mals tardo, voJ•tl. 
Quoit'<L ou niio S. Ex., osso attuntado J•otlcicto a morconar;a J•edacção do Ama:ona.< •tue o 
1losairosamonto sobro o s01i governo como tologPamm~ dirigido ao Sr. condo do Fi· 
mais um tlorito a acct·nscontar. á no· guolt•odo, niLo tl um acorvo do invor•lttdes, 
fa~t:t !JJiitica dOS I(OVO!'tladoi'OS, inrontado JlOl' lllllii q110 a mCSilllL l'iJdacção, n1L ot!iÇilO 
pelo Sr. Cnmpus Sallo.< o abt•<tçado pelo do 17 do oot•t•nnto, li vosso qualitlcado nulhL· 
~ctunl l'I'O:i~Uijto da Ropubllca Qo~ tlltlwQ~ clv$umonto do lucoudjurlQ o ctoJ11illiOilto d~ 
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admlni~~~·açiio jlublir.,1, por tm· imputado a<J !<Lt~ o pt•ccodimonl.o 'lossJ tononto no lricon· 
govoroudm• Sil vorio Nm•y 11 pt•at\c& do ttcto~ di o do Quo Vadis I · 
indecorosos o criminosos, como sejam do Vou lo!-u, pttra quo figuro no~ ,\,wacs. 
incontli" do !Juo Vw/is '1, assas<inato do gc- ,,~Jamlos,l6 do a~o;to t!u lll03.- 8x.St•.Ba· 
rente do mcsmo Jornal, perseguição som l'rro de Lut!ario.-0 homem ~uu estas linhas 
tro~uas a commorciantes, etc,, etc. dirige a v. Ex. pódo dizer alto a ver<lado om 

Antes do t•,rminar e.~·ta 'brJvo respost:i, momentos inconronicntes, ma,, dil-a-lmscm· 
Jlcr,o vonia á rodac~ão do orgão a;salai·iado pt•c, não so nl'ustarll dolla. V. 8x. no alto 
do St•, Sllvci·io Nery, plra dlzot··lho que cargo que occupu do senador d~ Republica 
c !la ao t~rnou supol'l~tivttmonto rodir:ula, uur,a·o um IJom da ,iustir,tt.TL·atando-su do Cl'Í· 
tontantlo innucontnr um gJVOI'UO ovit!onte· minosu attcntadu <lo incondio do Q11o Varlis l 
monto criminoso, por um meio tão l'hliculo -~ Otlllo ftguL'a principal o tenente do oxor
cumo o do- RoptG- motina I(Ue publicou cito Guilherme Adolpi1o do Mil•antb Lisboa. 
ropetiuas v•ze.;, Ma<, quem tl o toncntJ Lisboa 1 O tenooto 

Não tl com reptos quixot\o;cos QUO so do: Lisboa tl um politiquch•o cnfosado, ou molllol' 
renJc 0 si p1·ova a innoccocitL c;~lumniadu: um g1lopim politico, que, actua1mouto, tom 
6 pelos meios togalmonto est,Lbolccidos no o commando geral dtL policia 1lo Mantlos, 
Codigo Penal. como cot•oucl, upozar do ter o Govot•uo,sondo 

Ministt•o o Hnu•ecllal Maliot, prohibido om 
Nas razões quo soguom pttra PI'OVai' ns aviso cxpt•csso t:LOs cargos tt o01ciao.;do oxcr

proposiçõos omitt.idas no manwJ"andu>n,o meu cito. E como a ollo chegou o tononto Lisboa.! 
i!lustt•o o l!onl'ildo amigo J•oforo-so á parto Po!' um ombusto elogoram-no oudosignamm
activa quo t•Jvo o tononto Adolpho Lisboa, no lntcndcntoMunicipal do Itacoatial"4, neste 
commandanto !lo roglmonto po!icial,no posto Estado. Jlnt~o 0 tononto Lisbutt, quo aqui 
do COI'onel. tem sido arrematante de obt•as o quo agoi'a 

Quem il ostél Aàolpbo Lisb.Ja 1 con>\J'úO predios próprios, resignou o cargo, 
O Senado j~ dovo ter tido conhacimonto pa1•11 ser coronel de pulicia, ·c:u•go. IJ,UO 

po1• algumas eil•curnstuncias ~ue narrei cm torá sem pro, por qno sorú. som pro el01to 
discut•sos anlerioi•es. ou designado, afln1 do commondat• a. pc-

Mas, não ll tudo, Sr. Prosidonto. licia. Mas, se t•oslgnou, do via do tor·so apre· 
<fonti'ariando llj ordens expedidas pelo sentado ao Exo1·cito, porque os commandos 

cx-ministi'u d1t guerra, t'Jzondo com quo a policiaos aos officiac• do mesmo exercito 
bom da di.~ciplma so rocollwssern 11 _su!ll estilo Jlrvhibidos. Nu ontrotanto, ,lendo o 
corpos os oUieiaus r1ue ttnham a pormlss;to tenC'ntc Lisboa., IJIW 11 0 mc.'i/11'1 que aqui l~·nt. 
para ~crvit• um riJgimontos nsl,adu:LO~, o matadiJ poliârws a r.:hifwtll, e qur.:, nlliJ fir: 
tenente Adutpho Lisboa poudo oscu.pat• ao nw~to, mrmdou amM-I'I'lll' cm renu mdrallw
cumprimonto dessa ortlom, porque o govot•- dm·a um co.bo do .JIJ de llrtillwl·ia, aqui desla· 
nn.lor o foz ulogcr pi'Ofoito <lo um dos dts· cada e c.<pancal-o até dcia·al·o illaiiido, isso 
trlcto• do município da cidade do lt>coatiMa 110 1·ecinto do qum·lel de policia, nuc/11 Uw 
o o ~uvol'Jlo, quorondo manter respeito ao 11co!llenccndo, poJ· que o J·cspeolivo consotha 
voto popular, consentiu quo aquoilo official f1i,·a aba[t1do, aqui vi .e anriqllcccmlo, a ancon· 
coutinunslo a poruulnCOl' no c•crcicio da- dicllldo joJ"/lacs, dispm•ando !iros nojw·y pa<·a 
qnolle cu.J•go, . . . p1·oteqer ccrJlangas, fJIWmlo smts companhoiro.~ 

MI\B, Sr. PI'OSidonto, ISto 101. somonto. um do Jfjo batalluro" que ellc pel'lcll<c lliOJ"l'Cfll ''" 
pretexto, po1~ quo a:1 uo!lo nul.ttar cont1m~.~~ ,tc,·c onfi·antmulo ""'""' pJ"iraçües. r;• i.<lo 
no commtmdo do rJgunonto, o t~to, St• • ~rc:;J· jtMto? Quem iqnora que foi o te11cntc l..isboa o 
douto, 'P?I:quo o gov~rno daquollo Esta:lo lll"illaipal motor do iucc11rlio do !Juo V adis ( 
R:l.bo pJI'Iott.amnnto a.t11 quo }lo!lto potln osso ·~ 11 rmdamln oiudtt tvtl'I'Cf/1/1' 11 Jln/icia sobrMJ 
otncial oxoodoNo, dosdo. Q!!O tcnh;l o cneul'~0 pot>r. 1 Oo y, Ex. carnitr:ula mult.o admira· 
1io obmlocm• ns <'ogas patxucs 1lo govm·n~<lot', dO!',-l•lob,-onio da Brito,» 

Esse tononto quem ó 1 
St•. ProsiJonte, tenho liiJUi um documento Esse touonto·cot•oncl não é suspeito no 

do maior valJI' pat•a PI'01'llr que o go1·orna· Amazon~s; soi t!I!O tom um nome consido· 
dor uudui'itt bom, consulturlu porloilnmonto l'ttdo ; o no jornal do pt•oprio Govo!•co, do 
os intoressoJ d.1 dmcipllna, os inturcssos 1la rlla. 4 1lo ag-osto ultimo, diM untos da data d" 
o:•tlom publica o uo I'ospoito rt loi, no IMado carta quo acn!Pi do ler, ct•n. olog;ado com 
do Amazonas, si o rotll•as;o dnlll. . . grande Jlltr~nosi pelos muitos sot•viç:ls pro~ !ti· 

Mas quo docurnnnto ~ o~to a quo1no ~·oftl'o, <l?s ao palz o pela sua con.luota irropl'Oi!On· 
e I( li O pot•f,,itttmooto dcsot•cvo quom s~J:L c~to stvo!, , . . _ .. 
olllci11l 'I! · . X ao lo! !ov:ttlo pol' plltKuos polttwns quo 

c;• uma curta do tunuulo·cul'Ollul Fubl'onio ollo mo dii•igiu rt mtr\:t; foi antus llUl' vor 
do Bl'ilo, a quom niio conheço, una rtnalro- ct•imio<JSos como c~so 
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sot'l'ico do Estado do Amazonas,aiuda ali i prtt· 
ticando actos polos ~unos sorio. rospons;tvol 
poranto o Cortigo Ct•iminnl. 

Diz o artigo a q uo mo rofiri, a J'cspoito 
tenonto·coronol FciJronio: 

Jllal comp1'Cltcmlirla a SIW canrlucla, foi o 
lJ1•o.vo officitt/ alvejado Jldos loucos da politica; 
1/Ut.~, q11antfo mais lm•da caltiam (u/minados 

do pelas bata,ç inimiga.ç Mm•ci1·a Oesm·, 'l'upy 
Cairia.-;, Tlwmpso'it Nol'tJS, 'l'amw•inr/o, ·'l'ristfin 
,h•ariJla e wna immcn:ta cultoJ•lc de !Jrauos, rlo 

< 4 de agosto.-Faz o.nnos hoje quo pltro. QS od/io.< .w/úados scJ•vidorcs da f'afria v moços 
sertões da Blhia, pu.rUu 11111 dos nossos i.Ju.~tL- llfll'(l qHem rlesab1'oclwva 110 inido da 811a 
lbõos militares com o· fim do, unido lÍ. fu1'Çil carreil·a wililm· ·uma wo·m·a de c::pe1·ança e 
J'odoral, su/l'ocat•a rovoluçfto quo lutvia nas· jü, cnllio safe; j!lstiça a 1•/·clirouio de JMto,. 
cido sob o mando do Antonio Conwlhoit•o. 0 dos;tstt•o Jo. oxpodl<;ão Mot•oira CoSll', 

As gargant11s tio Canurlos omm umas vor· quoia cheio de gloria, foi o pode~ tal do !d· 
dadeil';Ls Thormopilas, o sob os seus tlospc- umpho conquistado pot• Fouronio do Jlrito ; 
nbadeiros cot•pos humanos inanimados oimen· on tão viram quo cstu bm1·o milita!' havia 
tavam o chão; cmm os solda~los da RopulJiica dito 11 v~t·dado quando lallort nos poderes da 
quo haviam dcscoborto o peito ás ]Jonl.!u•ias naç;io 0 lto povo. · 
certeiras dos faoaticos p:t!'Lidat•los tiO Couso· canudos, pm• IIm, tovo qno codm• ;\ Lt•a· 
lhcll•o. · VI11'1L tlos nos~os soltJarlos; o nos;u dia, foi ir. 

Cada voz maiot• om a amottçlL de SOl' traga· para todos nós, porque tovo fim a guol't'll 
tio lodo o oxorcHo ht•aziloiro, tJUO nlltt'r.imva quo promet,tia sm• mttis tlut·adonra, o quo 
pam os sertões bahlanús som ter no hoJ·i· ingt•;tta pot•quo m•a do il•miios con t.t·a i nu~os, 
wnto uma ostrolla do o~pcranç:~ ll illuminar· t.ão gloriosos J'ot·am os do oxorcito como os 
lho o ospirito. Ditllcilcatla .vez mais ot·~ a da nossa policio. soiJ o mundo do Dt•, Candido 
.~itua\·ão do nossas /orças, c osplrites rigo· Mariano. 
rosos sontium·se onl'ru•JUOcidos, <loanto da !Ia seis annos, quando os nossos so!Jutlos. 
noticia quo instante a instante lhos ehogava p:trtiram, um oloquotJto orador ao. ditt' o 
aos ouvidos, 1iltimo a!Jraço aos que seguiam disse: ·Adous, 

A Ropubliea, tliziain, cst1 11moaçatla; c:l\'lt- mensageiros da vida, adous voluntarios da 
vum·lbo a ruina, c dos sertões do. llahia viria morto. 
o aniquilamento do novo rcgimon. Ni\o fot•am os voluntarios tia mot•to os 

noll.los bravos soldados, toram os mensageiros Aos optimistas, Canudos niio tinha valor, da glot•ia 0 da paz.» . . 
Ol'O. apooas um retlucto do moia duziu do d t A 
liOmons fanatir.ados pelas predicas do Anta· Sr. Prositlonto, apesar o 01 ar no mazo· 

nas contra a ot•dom do Governo osso official, 
nio Consolhoit•o o quo podot•io.m sahir. polo 0 ;dnd!L para que do novo 0 govm•no não 
mesmo pt•ocosso indicado pot• um tunonto do . · · d tl 
exercito li•ancoz, quo, quantlu declarada a possa oxtgu• n sua VIU a, o govot•oa ot•, om 

13 do sotomiJI'D, tondo sido demitlido a pu
guerl'll J'ra.nco·allomã, projectou ir a Bor· di do 0 Dr. Lima do Alencar do togar do supc· 
J"im i mas, pt~ra. o homem pratica, pa.ra. o d t · 1 · b ti 
osph•lto observador, aco.;tumatlo a vm· a vor· rinton en o muníctpa 'nomeou pat•a su s • 

t d d tuil-o o eoronol Adolpho Lisboa. Não ú do 
dado nos fac os, ostu an O· lhos a origem o o oloiçiio mas tl do oomonçiio do governador. 
moio om quo s~ dns~nvolvom, Canudos cn· ·- · , t 
cort•ava uma questão ditncil do t•esolvor, um O Govornu da Unmo, put~, niio póao Ci' 

Problomn do alto valor, os.;t•upulo pons11ndo quu o oxorcicio dus 
i'uncçõcs dosso tonunto tl om virtude do voto 

O /c~cnta-~m·oJwl ,i·~lmmio d" B>·itn, !'"' popular, exercendo ns J'uncçÕQS do supot•in· 
rios'''"" l><eulos asp'.''''~" do "o"·"'. ""'"'colo, toodcnto mtmicipal da cuplt;tl, por nomoaçã:o 
COimnandamlo a prtme.o·a c.~:JJ!lcilç,Jo Jll!rll do ~ovor•niu.J.or•, sou intimo amigo. · 
Otl.tlu.dos, c~mp1•chemleu ti!Wltlcllatmwmtc a u1.... Pólo, portanto, 0 Govnrno fa.zor cump1•i1• a. 
vanc<vcl thtficul<latlc qtw falo/m<Jnla Mcolllo'll· .oi•tlom anto1·tormento expedida Jntlndaudo·o 
1'Ítr 1 e sac1•iflcatia a vida dos s.ew; COl/1.11/anda· l'OcolhCl'. 1 

<los, o nomo ~on.J·~do do o,~or~tto o o sou P!'O· No '""'"o>·m 11l""' a t[UO HO rofoi'ill, o meu 
prlo nome mdtvHiual, s1 nau tlvossu lotto dl"no ami•o JiLr. ailusilo no pt•ocedimouto in· 
oss~ I'ottr~da honrosa, oiJotloccntlo a todas as dilforonto que teve-o 1~quJ eu disso, no dis
tcgras militares, . . cut'Jjo tlo 18 tio ,julho-o contra·almit•anto 
' Com um punhado de ht•avos soldatlu.< a~uol'· Aloxlllldt•ino do Aloucar JlOl' occasiiio do in-

l'idos o ousados, toria dcixttdu nus sot·tõos ba· condio, . 
lliauos o pussoal quo o acompanhou, na pl'i· gu disso ontão; por infot•maçüos, que attl 
moira oxpodiçiio, rotlnzldo a carhiVOI'OS, si so tinhtL dado ·itO pt•azm• do roprohoudot• um 
commettosso a impt•udonci L tio continuar a o/llcial l)a sua divisão, pot·~uo quiz olfectl· 
,jornada, pois soriti onctU'<'alatlo nm Canudos V<tmonto OOI'tat' a pt•opagaçiio do inoondio 11 
11 vlctimn tias cara!Jinas do povo IJUO rodoiiL· outros odifioios, o ui'ío Sólllonto aos Lt·os quo 
va ,\ntonlo Conselheiro, foi'JUll ollectivamento incendiado>, 
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Or;1, é ro:tlmonto para mim uma. consut•a Bem ao Inverso f.tzom os l'oprcscntantH• 
quo custa o:J mous sentimentos do camam- do 1\stntlo na outra Casa do Congr•osso. Ellc' 
dagom f;tzm•. Entrotant,, um tolc!;'l,tmma procur·am.S. Ex. o J\tzom. vor o numero do 
pubHcadtJ no .fo1'11al. do Clilll>llcrcio, do dia 1·1 vantagens quo ft•uo daquollo Estado com 0 
dosto moz, rio t~l Olltlual modo mo foz cror actual Governo: · • .... . · 
quo, roalmonto, no~~os poucos mozo~ que Tenho,· Sr. Prosido~to, um com·p~Oll.ll·ss~ 
tom estado rsso official. da at•marla no 
Amt1zonas. j~ tovo os maioros compromissos com 0 actu:tl goYornador o o hei do cumpl'it', 
do amizade com o dito govornndor. . cm brcvos··dias, o do apontar, !'acto pol' 

J\itctelegramma diz quo o governador pro· !'~elo, os desabt•imeotos da. autoridade do go-
senteou, no tUa do ~nnivorsn.t·io,.o.almira.nto vorna.dol'. · 
Alexandrino com umn riqui~sima joia. Vor·so-lmquo não fomm·sómonte as·adm!· 
Realmente um prllllllnto tão principesco, nistraçõo> passados, como S. Ex. aqui' cou
dado a quem uiio podin ainda ct•ca.r as mizos lassou. no dia 20 fje .i:tlllo, que fot•am im
<1~ um11 amizado rtuo o levasse a esse• ox- proiJn;, que fot•am :ülontado!'iiS da liberdade 
tromos, ó.do ta. I mudo proya de que lo i t•o- md.ividtml, ·do.; dit•eitos daquolltl pobt•o po· 
conhuoimonl.o aos so1•viço.; prestados put• ~ulação, oul.t•oguo a si ml1.;ma, som t.ei•'llolll 
nsse almimnte, não :mxiliando" os pro- 110 monos o Pmlor Ju,Uci:u•io do Estado par:t 
prioL:1rios do joi'U:tl O Q"" Vfldis p:1ra ·quo,~o onde :1ppotlat•, . . , 
o.~tinguissn o logo, o' não ~o IJill'dosso de tOIIo l!ei do insisLit' ncs!a que;ttio o s. ~:~. fic:lt·:i 
o gNndo ct~.pittll nmpro;;:Ldo ncHso .iornal. s:tbon<lo quo .<1 ontao lho ti~ comprohon<lol' 

St•. PI'Dsidonto,cll;ta-rno tl. aggt·odit•, :tlóm· q~tn só fallôll'~ dos antocossot•os do St•. Sylvo· 
·tios meus ltabitos do sô sahlt• da· calma rw Not•y na adminlstraçã>J do· Estado cm 
quando aggt•odido, m11S não mo p:JSSC furtlll' porque, como disse, não tlnlm ~inda. clomon· 
aodovot•do defondot• os meus amigos atrai· tos·para bcrn apreciar a tl.dmlol.ltração do 
mente violentatlos naquolle Estado.· S. Ex., a quem, confc:lllo, devo· favores es· 

E p~roco quo 11iio resta .a·monor duvi•la, pociacs, t·eset•vando-mo para osta' occ:\Sliio. 
St•. P1•osidonto, do' quo o Quo Vadis foi in- .. , , 
cendiatlo por' ordom do govet·no do Estado; Poço dqsculp~ ao Sanado por llte to1• to-
pelo quo, quanto tenho dito da falta do ga· mado o Heu tampo o esporo, S1•. PJ•eaidoQtQ, 
mntiaa, que ali! toem osquil' niio commun- que V. Ex. me dosculpat•á si por vontura.dc 
gam com o Govoi'DO o seus amigos, é l'a?.ão' alguma sorto li'atoi por modo não porfeit.:J,
~umeionto para dosportat' o Govoroo da mente disposto no Rogimonto as ques;õos do 
União da indUI'ot·oaça com que olha. para quo mo tonho occupado. (Jlf11ilo bem ; muito 
aquello~ desprotegidos. bent.) 

Tanto mais acredito, não só nossa in· 
ORDEM DO DIA . dilforcnça, como até no desejo do Govei•no 

tl:t Unii\o em se1• agradavol:i administt·:u;ão 
,,o .Amazonas, que li, cm um dlscut•so do 
hom·ado Scn:dor pol' aquollo Estado, ·quo O !iir. l'"re>~idenle- A ot;dcm do 
infolizmonto so tlcha. ausente, pt•onunci<•do dia começa por votações adiada~. 
pol' occasião do um banquoto oll'oroci<lo N" 1 d . d 
:inuollot•opresonltlnto: S. Ex. dissera pro- 110 mvon ° am a numero legal, pasm·so ., :t mataria om discussão. · cis:tt• o Govm•no dtl União de sous sorvlços, 

CREDITO PAR.\ ETArA8 
bom como dos do sau Irmão, 11nanJo viossu 
~ubstltuil·o 1111 c11deir:1 que :tqul uccupa, 
dizond~ ma.lR quo os homens politicos,.os quo 
pa.rocom dil'lglr u administt·açiio politica no Entr•a om 2• discussii0, com o parecer fu i'O• 
pa·z, ost:wa.m ao lado do S. I'K., 0 cilou, ravol da Commlssão do Fluanças,o nrt. I' da 
PI'inclpa.lmont.o, o St·. Gonora.l F • Glycol'io. pt•opoaiç[o 1l.a Cuma.n1 tios Deputados o •.. lt8,do 

Em vista disso, St•. Pl·csidonlo, sú !lilsso 
S P 'd , ,, I' •. 1· IUO:l, autot•izantlo o Pt•osidooto da Republica 

rogat• ao 1', I'OBI 00•0 ua •OPUu wa quo :1 a.bt•h• ao Minlstorl.o. d11 Guot•t•a o ct•odito do 
011~a pt•ovonid11monto quanto lho <lissorom, 2.1.8·':Gai~,, supplomoutar .:\ ruJi,.1• ... ,.JO"-. 
t•eltltlvamonto ·:to bom andamonlo tlos no- ... ·' •· ~ .. 
goelas dilquollo Estado, :1 boa pr1ülc:1 ·do .l~'"'PIIS-:-do 1\l'l, lG d:1· loi n. 057, do 30 do 
lllltninlstragão dosonvulvitla ali!. <lezombt•o do !911~. 

S. gi, sabe quo os contt•at•los a est:1 admi- Niuf(uom pedindo .a IJ:Ilavm, oncOt'l'iHill :1 
nisLraoão o quo slio, ~)l60:IS, tlous, nesta discus;ão. 
Cniltt, não o procuram pamdat• domonstra•:Oos 
do l[uanto tl projudlcial ao Estndo o :1 sun Soguo·~o om discus>ilo, quo so oncot'l'il. ;cm 
população 11 adminlsti•acfio <lo ~ctut1l govor· dcba.to, 0 art. 2", . 
natlor, o Sr. SylvOI'io N01'Y '. . Fic:t ' · a ·• 

·' 

" .· -.' 
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LCGAn DI' NATUnAI.tBT,\ XO llUSim JI:ACIOXAI. P.IOAl!EN'ro DE \'lmC!lmNToS A Jl, LUJZ,\ 
J)UARTI~ SAYÃO l.OUATO 

Entra. om 2• diSCIIS!iiP, com o pareCei' f:t· 
voravel da. Commi~ito do Flo~oça.s, o aJ•t. I• 
da propodiçiio d:1 Camara dosilJpul.a.dos n.50, 
rio 1903, rostaboloc~ndo oo Museu Nacional o 
Jogar do· n:lilll'albta-:~udnnto da. secção do 
zoologia, cq ui pamn Mo, pai' a r.odos os c I! o i tos, 
a.os dos assistontes ria roforida repartição, c 
~~~outras provldoncias. . 

Entra on1 2' discussão, com o parocor fa· 
roravol dn. Commissão do FimLn~aa, o n1•t. 1, 
da pt'oposlçiio da Cnmal':L. dos DJputados 
n. 147, do IOQ;l, autorlzan.Jo o !'J•o.~ldo,tto da 
Republica a pagar a D. Luiza Duarte Sayiio 
Lobato o~ rcncimont1s do ~on finado mal'i1lo 
Pojro llvan~elista do NAgJ•cit•os Sayão Lo· 

Ninguom pedindo a pal:Lvra, cncol'l'a so a 
d iscussiío. :· 

Regue-se om discussão, que so cncct•t•n som 
debate, o art. 2•• 

Fica adiada a vohçiío. 

balo, 2• official, aposentado, do Cort•oio Ge
ral, eor1•rspondontos no poriorlo docor!'.d.1 do 
14 do novembl'o do 1894 a5 d~Julho do 1805, 
rolovnd~ pnt•a l~so a pJ•cscripçfirJ om que in· 
corrcl'am. · 

Ninguom porlintlo a palav!'a, oocc!'ra·sc a 
11 iscussão. · 

Scguom·sc om tliscussiio, qno . se encerra 
Cil1Wl1'0 PARA \'Jo:NCJ)IE~'J"OS !tE I UOFF.SSO!ti'S SL'!ll debato, OS a!' IS 2° O :J', 

DO QYMNASIO NAC!O:IA!, Jlica adiada a votaç'tO. 

gntra. om 2• discussiio, com o pat•oeor fa· O ~··· Pa•c111iden te - Est:Lnrio o1go· 
Yoravol da Commissão dJ Finanças o a.1·t. Jo tada a matc!'ia ria ordem do dia, darei lL p:~
th pt•oposição da Camal':t du. Oeput:1dos lavra aos Sr;. ~en:1dores qno a queir:,m pa1•a 
n, J,;;;, de 1903, autorizando 0 Pt•usidcnto da a.~snmpto do cxp01lionto. (l'ausa,) 
l~opublica a aln•il• ao Ministorio da Justiç:L o Nin~ucm porlindo a palav1·a, vou lovant:n• 
Negocio> lntct•ioJ•cs o credito oxtt•aoJ•,Jinario a ses1ão, dosigno.ndo p:tra ot-.lom do dh· da 
do 4:000$ para pngnmcntG, no por[.,uo do. sess~o scgulnto: 
I rio setembro a 31 r! o do~embl'D, aos pl'o-
JiJssoros da; cadeit•n.s do Jogic:L 0 littel'atm•a, Votaçiio om 2•,discussão da proposi~ão d~ 
rccontom~utu ct•oadM no Oymn~;i~ Na- Camnm dos Uoputados n. 15'1, do 1903, au· 
clonai. torlzanJo o Prosirlcnto da Ropublic~ a abl'ir 

, ao Ministo1·io da .Jtt.~tiç;L u Negocias ln torioms 
Ninguolll pc,JintJo a pahVl'iL, UIJeOl'l'll·SC :i. OC!'Cdilú oxtL':IOl'dinal'iO do 10::1•)0.~, j!Ul':l 

tliscussáo. indJmnizaç1io tiO lento t!J Gymn:tSio N.lCio· 
Soguo·SO om tii;cussllo, rJUO so cncorJ•a 8Ctn nal, bacltard João Ribeiro, da dospoza fo.in. 

debato, o art. 2•. com a puhlicaçfi·J das obl'.IS •Hi;torh do 
Fiel adh•la a votação. OJ•ionto o Orocia» o «Historia do llrazi'• ; 

CJ~T.IOg)l PI·: TF~IPO 1'.\n.\ A Al'OSENT.\DOIUA 
DJ Dlt, .ltJ,\QUIM CANDIJJJ llA COSl'.\ SENA 

Entt•a. om 2• di cusião, com o pal'Ocm• ft~
voravol d:1 Comlllissão de l'inanç:1s, o art i" 
ti~ m•oposição d:L Gamara rlus llopu l.ad~s 
lt.' RÚ. rio lf•O~. aut.ot•izanr!JI o Pt·fl~irlon l.o da 
JtopuliJic,\ 1\ thllllar, Jllll':l 11~ rnhii,OS th' :tjlO• 
,,ontarlorin, ao llt•, .lo:lfJUim Canf!i.l•• da Costa 
SouJI, looto cathcrlt•atlco d:1 Escola r!J Mitms 
de Ouru Preto, o tempo em quo leccionou 
gi'JLtuiiJLmontc a~ cadclt•as do physlca·, chi· 
mlca, mlnm•alogta o goJiogia o do curso 
:1unoxo á mosma escola, 

Ningncm po l.Jndo a palnl'l'a, oncort'.\·Se a 
discussão. 

Segue-so em rllscnssiio, q uo ~o cncct'l':l. som 
th~ba.to, o lLl't, ~··. · 

fl(:,l a•liudo~ 11 voi:Jo,íb, 

Votnç~o cm 2• discu»io dt proposição da 
Camam dos Deputados n. 15J, do 1003, an· 
torizando o PJ•osit!onto d~ Ropuhlica a ubl'il' 
ao Minlstot•io da .!u;;iça o NcgtJcios lntcl'Í•l· 
t·os o credito do IOO:ooo::;, supplomontnt· á 
rubrica I•J•, consignação- •<lJiltgoncliiS pJii· 
ciaos», do art. 2•, dn loi n. u:;7, do :lO do 
rlczomht•o tio 1002 ; 

votn.c}ii.tl mn 21\ cli.~mu;qito lia }ll\J)lO.'lic;i'i:l) IIIL 
Cn.m:Lt',l do~ Dnpnl.tldos rt. 1r.~. do 190:1, au
l.oriziiOdo o Prcsitlonlo d11 llopublioila abt•it• 
:10 Ministorio. da ludust1•h, Viaoiw o Obras 
Puhlicas o ot•odito ('l[tt•nor•dinario do 600$, 
para occorl'Ol' ao png11monto d ts gratificações 
dovitlas nua i" oscripiu'l'arios do Thosout•o 
l'odoral llct•ntlr.io Hli!lt'iiio All·o.l da Silm 
o Alfrcd~ ltcgul0 Valdotnt•o, int!nmblrlos da. 
tomtula do contas das IM!'ntbs .do l'orro 
Carangola o Sunto Eduur,lo ao Cachooira. do 
ltapomirim ; . 

Vo~a0lio um 2• discu:~ão d•L pl'oposição da 
CiliUll'il do; Dejmt~dos n. li~, de \OO'i, tLU· 
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(OI'ÍZ•IIIUU O Prosltlr.nto d~ RopulliiC.I 11 COII• 
ceder ao amanuenso <lo TriiJunnl Civil c 
Cl'imina.l Au:,rusto Morono do Alagii.o um 
anno do Jicençn .. com \'Cncimcnto.~, om Pl'u· 
J'ognçiio ;\ que lho !'ui c,uco~idn em 1:1 do 
,julho do :muo pas;ado ; 

Votação em 2• dlscu.'"ão da pl'Opu,içiio da 
Gamam dos Dopulados n. 151,do 1003, autori· 
znndo o Prosidont.o da ll.cpnhlicn a concodorno 
:1' ofiloi:d da SceJutarb do !Mario ,~;~ Justiça 
o Nogocio; In1.~rior·rH Mnxlmi~no rto.lriguc~ 
Hal'lto~!n. um n.nno 1ln Jicnnca, com orilen ulo, 
Jnra tratai• do sua s:uulo onda lho convio!· : 

Votação cm 2• discussão da proposi('iio da 
Camara dos Doputa<lo;; n. II g, do !Oú3, IIII· 
iuriztulllo o l'l'osidonto d:1 !(cpttblic,, a 
·abl'it• ao Ministcl'io daGnct·ra o crodil.o do 
2.184:037$, supplomont.a.J' 11 rubrica 10•
Etapas-do art. 10 da loi n, 057, do 30 do 
dezomiJ;·o de i9U2 ; 

Votação cm 2' discus>lio d ~ pro,JOslção da 
Cnmara dos Dcpuiado& n. 5~. d•J 1003, res· 
tub3lccondo no M11;on Nncion~l o logat• <lo 
uaturalistn·:t.judantJ da secção do zo,Jogia, 
equipnl':tndo-o, p:u•a todos os oll'oltos, aos dos 
n.1sistonto.; 1!11 rororida t•cpartição, c dá 
outras Jll'OVidoncias; 
Votn~ão om ~" discnssiio da PJ'oposiçiio d:L 

Camam dos DJpnlado:; n. [,5, tio 1903, au
tor!Zllllio o Pt·osidénto da Ropuhlica a abrir 
ao Miuisterio da .IIISti(·a c Negocias lntO!·io
res o credito oxtJ•not•dinnJ•io do 4:000$ pa~·a 
pagamo.\ tO, no pm•ipdo 1\c I do ~otombJ•o :L 
31 úo do.:cm uro, aos Jll'orossore• das r:.1dclms 
do logica c littcr.~turn, rocontcmcn to Cl'Cl· 
das uo Gymnasio Nacional'; 
Vola~ão om 2• discul;lio 11!1 pt•oposl~ão 

da Camam dos Deputados n, su, do 100~, 
autot•izando o Prcstdcnto da Republica a 
cont:.r, pam os o!Toitoi da aposentadoria, ao 
Dr. Jo;lltuim Candido da Costa Sena, lento 
catlwJratico da ~~~coi:L do Minas do Om•o 
Proto, o tempo omque locJionou grntnita· 
m"nto as cndoil•as do phyisica, chimica. 
mincralo;:b o geologia o d•J curso annoxo ;L 
musma escola ; 

Votação r.m 2• dLcussão da pt•oposição da 
CamaJ'IL d.Js Dapnhlcs n, 147, do lDú:!, nu· 
IOJ•izr!ndo o P•·csitlonto da ltepublic:l a pagar 
a D. Luizll Dutu·t~ Sayão Lob,to os venci· 
mantos do sou finrdo mal'iúo Pcdt·o Evnnge· 
Lst1L do NogJ•oh·o:4 Say.io J..obato, 211 officl:tl, 
apo~cn '.lldO, do Cot'I'Cio GCI'II], COl'l'O<pOO· 
dentes a 1 prrloti•J dl•CJI'I'illo do 1·1 do novom. 
IJro dn I~U4 n 5 do Julho do 1805, rolovnda 
pal'il ]lar:~ Isso a pJ•csct·ipçíio cm qno incor
rm•nm. 

Dlscu~~iio unica tio veto do Proroito do 
o:stJ•icto FCUOI':I) 1\ rc :oluçao do Cons0iho 

Municipal, regulando ns autot•izaçõcs pa1•n 
[LlJCI'tlll'iL do Cl'CdJto: 

2" discussão da p1•opnsi~ão da Camnro. dos 
Deputado~ n. 100, do 1001, doclnrando quo 
ao engenheiro Arlst.idos l1:tlvf•o do Quoh•o7., 
apo.cntado no eargo do <liJ•octot• d1L Soct'DLl· 
ria do Mini,torio da Agt•icult.ura Vin~ãoo 
OIJras Pnhllcr.s, oompoto, dosdo a aposonta. 
~·ão, o m'Ltonado do t:mgonhciro ft;e.ll do~~ 
classe, Cúi'J•n•pon<lon to n. .~5 nnno~ <lo .~O I'• 
\' it"O. 

LPvantn·sJ a s~;:ão a I 1/2 hora da 
tarde. 

100• Sf;S;Ã J V.~! 20 DE OUTUDRO DE i!JOJ 

Prcsidcncia do Sr, Affonso Pcnna 

A' moia hora tbpols do molo dia, abt·c-so 
a sessio, a que concor.'om ai St•s, SJnadorc.~ 
.r. C:Llunda, Alberto Oonçalvcs, llonriquo 
Coutinlto, Costa A7.0I'O.io. C~n~tantino N~t·y, 
Justo Chll'lnont, Delfut•t Vieira, llcnodicto 
Leito, No~:noim Accioly, João Cordeiro, 
G:~m:~ o Molto,Aimoi<l:L Barrcto,itoJ.'IL c Silva, 
Horcui!Lno Bando i t•a, Sigismundo · Gouçah·os, 
Manuel Ou:lt'tc, fl, do Mendonça Sobrinho, 
Olympio CnmpJs, M:u•tinlu Garccz, Coelho 
o Campos, ,\J't.Jmr Rioi, Vlrgllill Oallinzio, 
Ruy Barbosa, Cloto NunoJ, Tluma?. Dolfino, 
Vn7. do ~lollo, liuono Ht•andão, Lopes ChaV~i, 
Fl'iln~isco Glvcct•io. Alr,•odo Ellis, Joaqtllm 
do Souza, ILÍII'i ue; .Jar:lim, Joa1uim Mm·· 
linho, Motc!lo, · A, A1.oro IJ, Vi c :nto Ma
chado, Gustavo Richard, Folippo Scluuidt, 
Hm·ciiio Luz, Julio l't•ota o lbmit•o Bar· 
Cl'lhi (41), 

Deixam de cJmpat•ccm•, cum causa parllcl
pllda, o~ St•s, Pinlicit•o M ·.cl!ado, Ni11J Poçn
nh:l., .Junn.tlm{ Pt.'Ul·o~m, PatH tlb Cat'mlllo, 
)i anuo! Barata, GJmos d,J Ca<tt·o. I 'it'O' 
Fol'<'llit•a, Alvar<l Mondes, N' gnoirtL Pat'·l· 
nagull, ~'ot••·oira Chavcs,Jos<l Bo••nardo. Pcd t·o 
Valho, Alvaro Machado, Si<]UCira Lima, 
Martins Torrcs,Lam•o Sodl'<í,Uarata ltiboil'U·, 
Feliciano Ponna, UJ•blno do Oounla o flt'<L· 
zilio da Luz (~'0). 

E' lidll, posta o:n discussão o Sllro dob:~tl 
~pprovada a ao:n d11 sos;lio anto iot•. 

O Sa•. 1• 1!\()ca•o!lwlo d:L ouuttL do 
seguinte 

EXPEDI~~TI·: 

Otncios: 

Tt•o; do 1' Soorotat·io da Cum:~ra <los 
D:~pu t~ los, tlc 17 1lo cort·on ~o mor., rc· 
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motlondo ns sognlnto.> p!'oposlcõos dn mesma l O ISJ•. VIcente 1\locll•ulo (')-... 
t:amat·a: · . St•. Prosidonto, proscrlpçüos modicas do 

\ t · d p , 'd . doloroso soll'rlmonto physico tinlu1om deter-
', u or1zan o ,o· lOS! onto da Rupubllm~ a mim~do om mim a resolução do não tomat', 

nlJIIr, ao Mlutst.orlo da ,Justiça o Nogocws 0 , Ipnndo esta tribuna a preciosa atton~ão 
~11ter.10r~~ o c!edlto do 25:95G$31l2 p~m d~c~r·nado, :tttcnção q~ll alio tom ncsto n{o • 

. .• tttondm no, Pilo amonto dll venctm~ntos o monto volv itln. par:1 todos os ne<•ocios qu11 
, c.u~tas do. PI',Ocesso ao officlal da brlgadr• ]lo- Interessam 11 ' gl"t.'ndoz" 0 0 bom ost:Lr do 
ltcml. Amorwo Augusto rlo Azovodo B~llo, . " ' 

. t d . ' , ]lll!Z, 
om :1r u o.do so~tonça do_ Supro!llo Til- Sou, pol'úm, Sr. Prcsidonto _ 0 mo po1•. 
bun.ll·Fodorai.-A Comm1ssao rlo Fmanças; doe por isto 0 senado-obrigado a, 1•ompondo 

Concode.ndo ~o mcstm da officlna do córto osto proposito, oc~upar esta tribuna, po
.do Comm1ssar1ado Geral d:1 AI>mada as van- dindo a booevoloncta <los mous pares para 
'tagens o direitos gosarlos polos mestres da.< mo otivirom por alguns momentos sobt•o 
offlclnas de ignal categoria nos Arsonacs do facto que, si DiLO diz rosJ>oito :t politica get•al 
Guerra o do Marinha da Capital Fedem!.- do paiz, om todo u · cll.'lo, não posso deixar 
A's Commissõos rio Marinha o Gu~rra o do' do trazul·o ao conhecimento dosta' Cll.'la, 
Finanças; ,,. . quando collocado nas contingoncias o na si-

A t · d p 1 , I' t' . 1 lll'l('ão om quo actutLlmcnto mo acho:-· 
, . u or1~an o o o< 01 .xocn t~o a conccr cr Índilforonto ou impassivo! tenho assistido, 
>OIS mczes .<lo !lconça, com or<lon.a<lo, ao St' Prrsidonto ·t tompostarle qno ultlm:~· 
Ht•, Oscar Vtann~. prccuratlor sccctonai no · · . ' ' t t d 
E 1tndo· d~ Rahla, om prot•ogação daqnoll:. om mcn ~c tom Stdo Jovan ada 11m orno o meu 
cujo •oso se acha pai':~ tt•ataJ• de sua s~u<lo hum\ldo 110!11~· ' 
- \' 'àomm!ss'io do Finanças · . ' . D01xo aoJ~tzo sovertl dos co~tompo~anops, 

' · ' ' . deixo t\ ltçno do toclus os dtl\s, u. JUStt~a. 
. Um do MinisteriJ da l'azonda, ·do 19 do qno, positivamente, mo lm do ser foi ta, 
cort•cnte moz,transmitlindo a mensagem com Hoje, pot·ém, lm um ataque, nm:~ aggt•cs
'luq o Sr. Pt•ostdcnle da Ropubllca devolve sãor1110 não posso:~bsolubmonto dOIXal' sou1 
< ous. dos autog1•aphos d:t 1\osolução do Con- rospost:~. 
~resso Nacional, quo sanccionou,. rchtlva á Um dos 01•gãos do publici<lnrlo. om sua 
aboi'IU. I'B do .CreditO DCCOSSat•io ptlr:t mo.ndar COIUIDDIL cditoi'Íal, iLl'IO.:I rositivamonto a 
liiZBI' gratuitamonto na lmprens·1 Nacional politica do meu !Mado c l'u mina com a sm1 
a. impressão d~ r.<i:vist~ do Ciuh. do Jlngo- c~ubot•:mto :idjcativação a pessoa do _rçpro· 
nhar1a.- Arcluve-so .um dos nutographo.i c sontauto do Par;1mt o dos seus cot•roltgtona
".olJl~Uníquo-so :l Gamara dos Deputados, t•ios o lambem do chofo politico daquello 
l'~mettondo->o-llto .. o _outro. Estado: · 

.·o Sr, 2• li1oe••l"etn1•lo h'" Ocaso
hl'e a Mesa part~ ser lliscul.hlu n:~ sossi\o ~~
gllinto, dopois do pnhllc:lllu no ·/Jí111io "" 
( 'MI!/I'c.~so, o soguiuto · 

· Ntinca fu~i. RI', PJ•oshlcnto, ·:is rosponsa· 
bilicl:ulos rtun a vida publica m<l impõo; 
sot•i:L incapaz do tliZili-o. 

Rop!~J~Ilnlauto d11 pulitic:t do Estado om 
t01los os. momentos cm quo oss:~ politica tem 
sido atacad11, com ou som base pat'tl o ataquo,. 

PARECF.R 

N. 230 - 1903 

, l.ooho occupado as tt•ibunas já do Senado jti 
da ÍlllJli'Onsa, COl'l'OildO proSSUI'OSO n11 defesa 
doa interesses pollticos do mou partido e 
algumas yozos coudoscondondo om'.conrossnt' 
as irregularidades om quo porventura tonl1:1 
incorrido a admtnistr:~·;ão politica ou adml-

ll•'"''cç,;o' final d;, emenda tio Scll<Úli> tl}wo1•o- nisl.mtira domou Estado, 
'sil'ffn da Cailllll'll dos Dcp11tntlo.< ", t:i1, de . llojc sou;lconsado,como toem sido algumas 
1901, IIH/oti:mldo " ~<iwtllll'" do <>i-edito ·cont.cnas cio hornuns polltlcos dosfil paiz o, 
""'''''w•·tlinm·io de 10l:t:i.f2$58.1 1ltwa ocl!m'· om mim, cadu voz mais so ost:t twolumnn<IO 
''"" tw )logammtlo ti«.< ,ifl'iilificaçr;c,, rlc~itltl.< n cronça rio quo so torn~ lrnjtussi vol o tediosa 
110.< Clll)li'Cgatfo.< rle t/ivcl'.<fl.< ilf/mu/cqas tfil li Vida politica OOti'O nós, . 
RapHiitica JIO/ti ·'sh·oiço tle tJ.<lati.itir•a '• tcvi· Nilo lm nlnguom 'nos to momento quo estojtl 
·"'"r/c tlc.<J>aclto.< e~n 1897 a 18[JS livro do ass~lto dos. mnstln~; .não lia nlnguom 

'<JitO, tonha a vldtt mais impollnta quo tivoJ•, 
Onde so !1': 10•1:5·12$583,-<llga-w~: ........ , possa cgnsl<im•lll'•SO isento rio ataquo ,[os 

•li 1:24~$515, . dcsprooccuparlos o <los pm•versos. . 

· Sala rl11s Commissõo•, 10 1lo ontnbro do 
lO .J3 • --Jlfclt•f I o,-U, /Uchurtl, ·-- Gaíillt t• ,lfl,llo, 
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Digo, com toda a ft•anquozn, Sr. Prcsl
,jodto, que,; a segunda voz quo me lovanto 
nesta tl'iuuna para fazor uma defesa pessoal. 

A pt•imeira Ynz, qtmndo vlm cloito pulo 
mott ~;stado n com o diploma do que mo in
rostira o !Mado do Pnt'1tná, lt:tvi:t a macula 
do rmgreg1ui:L Rnspoltn ílo IJUO goL~1~s 1lc 
s wguo nodo:wam a logitimidado dn minha 
I'oproscntnção, 

Et•gui-mo dost11 tribuna o oxpuz eom tanta 
clareza u; falsidade dos factos quo so diziam 
occorridos no Paran:t quo uma das pessoas
o folizmont.e ncha·so entre nóS-'(110 tinha ~o 
lcvrmtndo para arguit··mo posr ti vamonte, 
cJncluiu, depois do ouvir-mo, por :tfllrumt• 
I[UO aceitava a defesa o disso: V. Bx. do· 
rondeu-so brilhantnmcnte. 

A pcsson 11 quo mo t•eftro, Sr. Prcsiuente, 
,., o venm•anrlo n pt•cclaro St·. b:triio do La
dm•io. 

Era. n.ccus:tdo, ontilo, dn tnr intervindo om 
assa>sinatos o não porli11 :~J .. solut:.mente scn· 
lu.t•-mo no seio tia represcntnçiío nacional, 
sem quo do animo dos meus pat•es dcsapparo· 
co.~su a suspeita, ]lar comploto, do quo om 
accus:ttlo o quo constituiria, ui fosso vorda· 
doii'O, repito agom, oomu já disso então, 
uma pagin:t vet•gonhos:c d11 vltla da Repn· 
IJ! ica. · 

Hoje as circumst:mcias são ainda mnls 
gl'iLVOS, . 

Hoje so ataca :1 minha tn·obldado pessoal; 
hojo, itas colurnitas da imprensa, orn um 
u~sses :ltaqucs violentes, so diz que a si· 
ll!açiio tio Parnn:t tom sido um:. soqnencia 
inintet•rupta· do ttetos qno attont11m contra 
:ttnuml c tlnviam merocor um roparo dos 
po!lllt'Os puJ,Iicns do p:cir.. 

St·. P!'osilltnJtlJ, dn,!l:u•o tblsa,s.':!omlmld:t
IHH!Ito t}llO o E:{ta.do du Pal':tn:l niio pt•u(!iStL 
d11 minha dol\l~a. · 
· O ~ovcirnatlot• quo alli occupa o aploo 

tia adminhtl'llçfto ·publica não precisa da 
minha· palavra p:tra ILfllt·mar · pct•ante o paiz 
o perante os paranaonses a sua inaltoravol, 
a sua incorruptil•el supot•ioridado. 
, O. SR. ALmittro Go:>ÇAI·v"s - Fui csl:l a 

opinião que manifoston o anno pa,sado o 
accusatlot• tln v. J•:x., qno o consi,lor:wa um 
homem suporlot•. . 

0 St\. VtcF.N1't·: MACIIA!IO- Ma' V, Ex, 
srtbo o q uo são acetisaçõoN nos lo palz, o já o 
Senado v lu mais do 1111111 voz leYnntar-so, 
com 11 sua pnlnvt•a do orndot• oximlo, olo
'll!ento,.<em lg-mtl, o iii •stro ropt•osenl.llnt~ tia 
lt~ltla, cujo nome peç" llconça pltt'a tleclin~r. 
com ltonrn pam csl;o p~lz, o Sr. Rtty BRt'· 
bosa,, olio quo tlumtl 1i:1s glot•las mais roi'ul
gontcs tlo montalidndo n:1cloual (apniaclo•), 
ollo, tl!gtl, tovo nncossidudo do t•ouatct• ln· 
jtll'Ul·' o rloostn., ~uo oxcnt!m•nm os llmitM t!:t 

vida publica pat'1L 1dcnnçar até os recessos do 
seu g:1binoto <lotJoaualho, onde oxerco a·su:l 
a c ti v i dado profissional. 

Mais do uma vez, Sr. Pro>idento, o con' 
solhoiro Ruy Barbosa, aqui nosto recinto, 
levantou-so, o bom aa~im, solemne o respoi-. 
kLI"OI, o Sr. Quintino Bocayuva, quo durante 
largo tempo (o! director mental do l'ai o para 
dofondet•-so do accustçõos profot•idas contra 
a stm honestiuadc do homem politico o que 
iam talvez fm•ir a sua immaculada vida 
pMticular. 

Pore lumbrar->e o Senado que factos sem 
pt•ov:t, maR repetidos pela impt•enaa, tinham 
obrigado esse homem politico a vir (t tri
bunn do Soondo dcfendor-so. 

~;outros, Sr, Presidente, c ou poderia re
fm•ir·me 110 honrado col!cga C(UO mo ouve, o 
honrado Senador por S. Paulo, q no tem tido 
um:. vida politica agitada, cheia do rospons:L· 
bilid11dos no solo ,!:1 Republica, mais do uma 
voz tom tido neces.<idado de lovant.at• pro· 
tcHtos contra cnlumnias quo surgom,tontando 
macular :1 sua vida publica, tentando t tlvoz 
omb:u•açar os tt•imnphos a que está rlesti· 
nado pela aua prodigiosa actividade politica. 

Por que ú que uiio h:IVia ou do SOl' ao
ousado? Pot• quo é quo não hviaaimpr·onsa 
do lovantat•:tccusaçõos contra mim 1 

Sr. Prosidcnto, ou mo sont.lria indigno do 
Senado; ou mo sonüria indigno do oceupar a 
posição que occupo,si não pudesse desafiar a 
todos aquelles qno mo aceusam a entrar om 
largo o detalhado ox:tmo do toda :t minha 
vida publica. 

Não exijo proms, Sr. Pt•osidonto, exijo quo 
tliscriminom factos, que ,[Jscutam a honom
liilitlado do mou mandato, maior perante o 
Senado que 11 minlm pt•oprla honorahllid:uln 
possoal. · 

Sr. Presidente, ou sou tulvogado; nunca 
tive outra prollssiio; dosdo que snhi dos ban·· 
cos o;oolares tal na labuta diaria do oxer· 
cicio pt•ot!Hsional fJUO ou procurei os meios 
para a minha snbsistoncia. Podem afllrmal· 
o os meus illustros colle~tas do roprcsont:t· 
Qão. 

O Srt. Ar.n~RTO GoilçAJ.VJ,S-Apoi:tdo, 
0 SR, VICilNTI' MACHADO- Pnssagoit•a· 

monto occupoi C1Ll'go' publicos. Fui no lm· 
porto Secretario do tlOI'et'no, Deputado 
provincial, dit•ootot• do insll•ucçiio publica, o 
na Republica, Sr. Prosldente, t.onho sido 
oholiJ rio policia, ~,rovornadot• do Estado, Depu· 
tado por di vorins legishtturas do Parnml o 
dtll'lutto quasl doz :tunas Sentldot• da Repu· 
bllon. 

Mas, Sr. Pt•csltlonto, as funoçüos politlcns 
nüo são pt•ufissüos, ou lioi do vil'et', hoi do 
sustontat• 11 minha J'nmllin do algum modo o 
IJuandn uii.o sn tllffi Jbt•l.mJ:t nccumnlatltl para 
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si o pnl'a sons filhos 6 preciso buscar no 
trabalho os moias de suhsisl.cncüt, 
. l~u sou ad\'Ogado : exerci :nmj1rr a pro
tls~i'io dn ntlvugndo·; cxprci- ilc.:it o o tmnpJ 
do Impm•io, SO!Illo :ul\·ugado pl'OCIIt'at!o, com 
clinnl.ul:t mnis ou ·monos abun.lanto, conti· 
nuoi :L cxcrcel-:1 na ltcpuhlico, JlOrqno nmwa 
doixci a mioha modcst:t mesa do t1·~b:tlho. 

Agora, quaL' sa.hat• r. g:\,1 ftUúl' :mbct•o 
Sonll.do couw uu tnnlw oxut•eido :~ ppuflssão 
do iL1h•o~ado ·t Vuu dlz:.Jt' n c'l,:u• f:wtu::t, 

HtL 1n~\is du dez i~t\1\o~ {!Xe\'l~ia. ii p~·olls8àn 
tio :Mlvogru.lo tla, CotuJW[Jniu U(i,u.h·a{l] dtJ Ch~
··•tiiL~ fi<.J Li't;r:: lll't!si!ielts, quo mo pi1ga.vu. 
ltLI'.;os cstipcmlius mens:tos, fll<!m t!c mu 
p~glll' 11 parto vor contracto que tiubnmos 
em todas a.< qucstõcd judiciarias om quo ou 
interviesse, o olomm·co tulvot. a t!ozonas 
uu contonas do conl.us os l!ouoJ•arios por mim 
recebidos t!ossa companhia, 
~xorcia para ell:t advocacia judic:al•ia, 

.Ploitcava o sou direito quando osso dil'oito 
um contestado, c, S1•, l'J•osidonto, tive a 
l'RI'a felicidade do nunca. so oncuntl'!ll' a 111i· 
uha cliente orn anlogoni;mo com os dit•eitos 
cl~ União. ll uma voz que o>sos antago
msmos so revolamm vac VaJ' V. E:(_. como 
PI'OCCdi • 
. E~tava cu om Pnriz <!IHLndo so deu a on· 
cam pação dessa cstmda. 

Th·c noticia do fltcto pelas amr·macõcs quo 
mo fez o Sr. Ministro du ll1• .. zil na Frun(•a; 
tive sclcucia do fltcto pelas atlirmaçõcs quo 
mo fizeram os l!ont•ildos dlrootorus ci:L Com· 
JW!Jnie Gtli!tll'tt/c de Cltemins de N .. •1· lll·dsi
iicns. 

Quando, Sr, Prooidontc, o illnstl'O SI',, DI', 
.JoS~··Carlos Rodrigues, connnissionado poJo 
Oovcmo do Brazil, l!tll"ia pt·oposto a oncam· 
Jlação dcst~ csl.~ada, apresonta;la n Pl'aposta, 
a comprmlua nao, accoitou, 11orquo ,iulgaVIL 
peljuon~ •. Jnsulllcwnto, a lmpo:·~:,ncia com 
quu o Govel'l\O Fodoral lll'l1tilolt•o que~· ir' ln· 
domuizar o. cncamp:1çii.o t!osto. estrada. ll foz 
uma cau ti· a-pro posta. 

Dou-mo olla noticia dost:1 contm-proposta 
quo hnvin foi to; c clla cm elo ol'dom quo o 
ltom•atlo sr. D1•. Jos~ Co.1'los Rodrigues do
~laron que niio tinha com potencia p11ra jnl
gm• do.lilcto o qno viria 110 Jll'azil, alim do 
IIPI'Osr.nto.i·ll ao Goveruo qno sobro olla doli
Um•al•i:t. 

Chcgntl:t aq,ul11 Pl'oposta, o novo!'flo mnn· 
t!au t!izal' po1• tdogt·amm:. quo, cm l'ilrl>., so 
Jzcsso o contracto <lo resgato du. cotra.ta do 
forl'O do Pamn:l ; o, S1•. Prosidonto, os~o 
coutmcto !ui leito o, si bom mo lcmht•o, " 
aHcrnção quo.o .Govm•no.~1·opo~ o indicou ao 
Mmtstro Bmulon•o, autmnunrlo o. llt•tniU' o 
contr:.cto, e!'a quo substituisso 11 unldado 
monot:u•lit francos pol:' nnltlnrlo libtl'"• si 

bom quo J'OJmsontnndo 11 masnm somma, 
pa1'11 o dov:ilo pa~amrinto. 

No>L:tocc:lsii\o, Sr. Prosidonto, cn. advo
"ntlo th comptulhiu., p:tgo JlOl' oll:1 clnrnnto 
fun~os a.nno~ llí~l·~l. pluitoaP o~ Sl\US di1'eitos, 
osct;ovi t!c Pal'l1. uma cn1·t~ a~ mou ltonril~o 
collcgrt, o S1•. AIIJet•toOunçalves, po~indo·lho 
que lr,vo.>L<o ao conhccimnnto tio honMdo 
Sr. PI'Csit!ento rh Ropubiicn o Jacto que so 
csktva jl:tssando om Par•is, porctuo a União 
iu. pa~:u• lllllll qua11!i11 Jubu!usa po1• o~.;a 
osl.r.tda do tbrro, quando paroc1a que os 111-
loros~cs nacio11aos CJ'um postos do lado nost:t 
uogoci:L~ão. Ahi cst:l o ltonmrlo S1·. 2" so
Cl'tJtttl'io t[llO púdu .• izcl-o. 

O S!t. Ar.Hg!L1'0 G:tN(>ALV"s - );' exacto. 
O sn. Vtc1~~1·r. M.tcuo~vo-r:u.dizia n~sta 

ca.r·t11, St•. Prcsi.!cnto, quo, si o Governo 
obcdoccsso a. um plan•J gc1•al do oncnmpaçlio 
do todas as c>tl•atlas dJ t'oi'I'J, podia l'azol-o ; 
mas atn;•mci as S1·. Dt•. Campos Sallos que 
:1q uo.ntia cJ uo so püJia ora dOI!JO.Siad? cu.ra 
o elevada r., pJI' o;so Jll'CÇJ, nno podm nom 
do \'ia sor acJOi ia. a ooeu.mpn.r:ão ; nsa(.lguroi 
:1inda quo as I'Ondas cl:t ostra da do forro do 
Paraná omm do orJotu tal q·m o Governo 
cstavn quasi isento do pagarn3nto da g:t· 
rantia ~e jul'OS e uma ostraúa do forro 
oo>tas co:Júiçiio.; não podia nem devia sor 
oncampada. 

SI', PJ•csidonto, o at!vogatlo .la ostriltla do 
for1'0 elo Paran:t, no momento om quo viu 
colllúit' o intm•c.i>o d:~ cstrad:1 do forrJ com 
o inloro;sodo. N1Lçilo, procedeu t!csto modo. 

Ainda vou relembrar•, om rula•:lío a ost:1 
podcr~sa comp~nltia, do quo fui advoga•lo, 
um outro f!1c~o s11cccdido ha pouco t:~mpo. 

Quawlo so do:r a oxocuçiio do {llmling·lonll, 
osta. companhia rocob~u sna ga1•antia tio 
jut•os cm titulo.i do f\mrling.· B;sos tit.ul JS, 
'togo quo OI'!Lill atirados ;t p1•aça de Londi'C3 
011 do Pari~ para r11~amcn to, Svll'riam um 
abatimento de 25 '/o, c:1Ja titulo de l'csg;IT.o 
t!o 100 ·!:valia 2G "(o menos; o 11 comp 1nhi:t 
~no tinha g1•nndo. nu•IIOI'O do d"lionl!ll'is/a.<, 
aos quaos .or~a. u bt'lguda :~ pagai' com a. ga· 
rantm do j111'0S que l'accuia drJ Govot•no do. 
Uniiio, r"clamou tlo G JVarno, dcchr:Lndo 
quaos as suas clrcnmstancin.s, c quo ostava 
úoanto ria. lnoxor:tuilldatltJ da lo! T1·nncozlt 
<[110 cstabelocc Cjtlo, quando niio lilr Iili to o 
pagamento 0111 rila, immodlatnmonto, podia 
sol' obrigaria a pi'UlllO\'Ill' IL lnllonci:1; o rlizla, 
Sr. Pl'asitlonto, quo, l'ocoltomlo títulos CJm 
aquollo abatimento, não pollil\ dosohrignl·~so 
do todos os pauamcntos p:u·a com os c/olml
!·11/'i·:tas, 

A companhia fez a sua roclnmnr,iio pn1•nnto 
o Govm·no <h~ Unliio. 

l~rn Mlnlstrn d11 Viação o nntcoo>sol' elo 
SI'. Sovot•inu Vloir.t, qno l!rmon com 11 com· 
pnnhi11 o sognint~ convon!o: n companlti11 
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ro tct·i~ om seu podm• os saldos da <tia at•ro
catlnc;ão durauto o p!'DZO da nc(•iio do fim· 
rli11yo,dopois quo cossas;o os to, a companhi.1 
rr.ombuls:t:•in. o Governo, dnranto o prazo da 
conecs<iio, tle"a importlnein. dos saldos, nas 
mesmas condiçi'i~s om rtuo tio via f;LZCt' out:·oJ 
p:tga.mcntos. 

O contracto foilo cn:n o antoccssor do St•. 
Sovcrino Vielm não foi po1• osto assignado, 
mas a companhia rctovc cm si os saldo>, do 
a;cJrdo CJ!ll a combina~.,·ã.o fuit:t. 

Tempos dcpoi.l o Govo1·no manJou que a 
companhia ooLt•nsso com os Slidn;, mns esta 
doclar .. u-lho quo estava dentro do r•oghuou 
do contracto, quo ot•a loi ontt·o ollo.s, o do
ci:lrou-lho mais que o Govcr·no ora obt•igado 
a pagar-lho a l(ill'aotia tlc juros por somo;. 
trcs e adou.n L:Ltlamcuto ua Europ:t, pu.g.lmJnto 
osto quo o Governo uüo faiia rn~o~ralmcnl.o 
om oopccio ouro, pol'quanto cn~J·eg.wa-lhe 
tiLulo;, que, lanr;a .os na pr·aç1, soll't·iam o 
abatimento do 25 "f,. 

S:tbo V. 1\x., Sr. Prosiuontc, 11ue iJ!o ora 
m•tori:Lpat•:t um pleito judicial'IO, o a com· 
pl::hia mais do uma voz Jomln•ou·so de cha· 
mll.r o Govot·uo da União ás lotlras do con· 
tr·act•J, para quo pur Rua voz não tivo.;so 
olla do J•ostituir• os snltlos, que linha om sou 
polior·. 

O a1lvugado ria companhia, o humilrlo 
orador que ora relata o tltcto om sua dofusa, 
con~oJ•r•cu pat·a rtuo a. companhia não ton
tns;o acçib nenhuma cvnlra o Govorn 1 o 
dcclarvu mesmo pJl'cmpturbmonto que doi· 
xnriu. o manJa to de advogado, uma vez quo 
isso so roalizasso. 

Esta comp 1nhi'l, Sr. Prosidonto, funoclo· 
nou como companhia o~trn.ngeira. dur·anto 
muitJs anno:; no llraz.l o ac:t~Jil a sua a.oçiio 
no dia cm <[UO a Estr~da de For·r•J do PMa.o:i 
foi l'CSga.tlltliL. 

Pccu ao• meus doll•actoJ•os, poç.1 á J'J<iacçao 
d'O Pai;, JlOCO :t todos quo entendem quJ 
devem umcsqniniw• o rcpr•cs~ntanto do Pa
rantl quJ pJr~:tntom aos variu:J politicas qu~ 
toem occup:L<lo a p:tSta <l:L Viaçlt0, si alguma 
voz subi ns o;cad;w do> ;c Mini;torio pnm pJ<llt· 
om fa.vor da O()mpagnio Gonc1•a/c d!f,o; Clwmins 
do Jier llre;ilicn.~. 

1~, Sr. Pt·osiJont.o, tLJ e~-Prosldonto <ln Ro· 
~ulrica, o St•, Manool l'oJ•r•az dJ Campos 
~nllcs, o ao nctual St•, 11mnoi>co do Panln 
ltutM~uJs A I I'C:J, dando in l'ornmçlios q uo mu 
foram po.li<ias sobro 1\tct.s rol'oro:tlos á Ei· 
tr.tdn do i'OI'l'~ do Pnmnd, a prlmoll·~ coustL 
<J ue ilrticuloi foi : - Don as ln for·ma~iícs, 
m:.s lombt•o <tno sou ud vo.~rtdo da comp~nlti:L. 
g i:lJo ou fl1. vet• pat·a quo nls mlnlms infot·
m U,!Õ0:1 não so cnxorg-a.sso o intoL'C.iso do 
lJUUl'Ot' p:Ltmcin:n· tL cnnsn da companhia. 

'l'oquci nosto facto, pO!''\lrO mn p:tl'Cco quo 
o:io falltt alguma co:tsn em 111011 I':L\'01', 

:S•ll Hill \'. H 

Nfio possu expor 110 Sanado qual tom si<lo 
n. minlta c:n•t·cit•:t pt•ofisslonal, quae; as 
CIL'lSil; em qu~ tJoho iotct•vin:lo; as.jcguro 
pot•ém no ~cn·.ulo, quJ nunca fiz ,J cxct'l~ido 
d~ jll'(lfi;siio siniio do modo u mniJ dignJ e 
olov:Lio. 

Agora. nã.o querem quo on ad~·o~uc; os 
inimigus acham taivoz <JUO dovo uxpl,rar• a 
politiell comJ industt•ia <lo nlgi~oira. 

Niio, St·. Pl'OJhlcnto, cu ~ou Sonauor porque 
quero servir ao meu paiz, sou advogado, 
pois quero vivm• som sol' p~sado ao; meus 
a.migo:i, som CSjlCr~u· Juwn.nç.~, nem lancal' 
mão do oxpouiontc.s. 

Vou toc1t', SJ•, PJ'Coi·lcn ·o, o o !LI' ligo do 
O !'ai;. 

Aquolla liJIIr,, no ;cu 11r•tigo de hoje, aclill 
quo o at 1qne 110 governador o ;l situação do 
P;u•anú., ú a. a.ut•ora. p1•omissora do uma. éJ'a. 
novaquo so rodnz no lit:I<JUO a toJos aquel
lcs quo estão do J)Jsso das situ~<;üos nos Es· 
lados, 

Sr·. Pr.rsirlonto, tlcvo llizor com tod11 :t 
rranqu 1za., des~1. trihuoa., que não ligo, nem 
posso ligar· impor'anJilL ;ls nmt•ma\·üos do 
O l'ait. 8sa'Jo V. Et., S;·. Presitlento, pOI'· 
qu~ nüo ligJ imp)rt:Lncil ás affit·maçiíJs tlo 
() !'ai; 1 

Por<JUO acredito qno ·esto orgão do puhll
cidadc n:io cst:l !azcudo uma campanha sln· 
corJ.. Ello ataca o Sanador• poJo Pa1•anó, 
talvez rorquo, um dl11, lnvesti.lo do m~n
d I tO ue govcr•nador· do Estado, OJSO guvor·
na.lur não SJguin aquclla poliLica de swguo, 
vas:\fla. no iLt'tig'J rlesso mesmo orgão o in t[ .. 
tulu.da. O dtwna do fJartmtl. 

Davo lombrat•-so o Sanado qu '• narr11n•lo O 
l't<i: 03 iJCl'J'OI'CS quo :tr•ovoJuçio fede:albt'l 
tinha praticado dontro do Est~do do Paraná, 
aconsoiiH.LVíL o sc~uintc: sanque pede son{Juo ; 
lJ(I!•!m,•itlade pede IJtl1'fJtu•id(/(ld! 

SJ•. Pr•osidonte, digo isto com toda :1 fran
quoZ'L, co.n o maximo dosa•Bombt•o, porque, 
como ha pouco dissJ, Jogo que aqui cheguei, 
julguei qrro a mini" pt•irnelt•iL obt•igaçiiJ or•• 
mostr•at• !IJ Sonntlu QIW o g"v~r·na.•lot• <lo Pa
l'allll naquo' ilt oc~.•sli\o o 11 situ1•;ii1 q 'o cllo 
ropr•esontava, não linhalll, não pollnm tet• 
CJpar•tl lpa~ão naquclla sattn·nal do Sloguo 
qno nnchJn de panico c do tor•t•ar nr1ue los 
<lias d•lllopuullcil, 

M:ts O /'ai;, ataca bojo, dizendo quo não 
pl'oci.~n du Jll'avus, pJio inlillizm.1n ;a ~ vor· 
dado Indo qu1nto so pHs L dizer om rola\·ão 
a.s StLirapas que adquiriram pJsiçiíJs na pJ· 
li tlca dos gst:.dos I 

Acousa-se um homnm publico <lo p.lcnla
hr•io ; ncctrla·so unJ homem publica dJ con
tt•nbanJi;&a; uccnsa·sJ nm homem publicJ 
do ter• so aprop:iario indocoros.unanto do 
dinhclr·os quo lho não pot•toncialll o diz-se: 
p:tl'IL qno pt'ol'as ? 
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E' ha:ll~nto qun tonha vida pnblic.~ pnr:~ mittn-mo n Son:tdo n ]Ih!'asn-pni'll fazor 
r[ nu o fado snj:t acrcilit:tllo. all!I'manõn.~ dosl.a ort!bm pcl'ant.o a Nação. 

Ah! Sr. Prcsidonto, ~ prnciso qno osso V. Ex .. SI', Prcstdontc, do,·o lot•. ~n!Jido 
cot•J'upl.ismo mm·al não ft•uctiflqno, que esto quo no mou 1\st.ndo lm Imprensa oppo.,icio
cot•I'Il ptismo mo I'al tiiío lhçn cnl'!'c ira. n ist:I. rp ui faz a mais tl'Omond:t, a lllilis i n. 

At.aqnc-sn os homnns ]lii!Jlicos pelos ados jut•iosa, n mais pavorns:t c:unpnniHt contt•a n 
IJilll nlles pratic:u•om, m:t;l Jitçnm-no tlr• 'sirii:t\:flo rlurniu:uitu o contt•a turlos os· Jio. 
modo 11'i~iw, do modo olovarJo, npl•cs'nntnrulu uwns du g:tívm•no rio mr.u · Ji:stadD. 
n:-~ pt'OVa'i, dn ftil'll1iL qnc o du.~g't'aQn.lln moio QmtOH ·l'or·nm ns yJolmlein~ · pt·aticadas 
tlas aacnsn.çõe::po~;m an morJo.~ tnl' nlrnncnto . ..; conl;r•n olla.? · · 
rlo dollHL, poss:t J'ormnlal-a, poss:t ostabe· Esso Deputado rtuo so lovnntou 1111 C~tmara 
lccol·a. dos Deputar! os, m•chitoct•ndo um mlsoi·o li· 

St•. Pr·os:rlonl.o, no nt•ti~o pn!Jlicarlo no IJcllo conlt'it mim, não tnvo porrcnturn" li· 
O Pa': de hoje ha ntrl a roroinçKo prof'un- IJm·darle de, como jornnlisl.:t, cnehm• as 
rln da ignorn.ncia, a t•evolação clnt·a o Joil- colnmmts do son jornal das maiores dia· 
Indivcl do intuito com <filO osto artlgu fui tl'i!Jcs I 
ongendrndo o 11tirado :t pnbliclr!:ulo. Quacs as l'iolcncias quo solfl•on'l 

Niío I orei tod"s os seus l.rochos, Sr. Prcsi· IJcsdo <[n:r.mlo, nos to paiz, se falln n:ts 
tlente, · pOrquo so 1llo aflgm•a. !lHO todos os \'lolencias dn 'Pnrnntl, nos ·:~cto~ com qnc ali i 
St·.s. Sonadorcs ,i:llct':lm o;to at·ligu. o podot' jugula a libm•d:ulo ria opinião o ria 

Dir. olln, ontt•ctunto qnn não si• o nccoss:t· impt·ons" 'I ' . · , 
l'Ías( qno não são lH'rcl.:as PI'OVas om J•r... Ci'Cio, sr. PJ•esltlcnto, quo .e.~~ns fltci.OR ~ú 
l:tção :L succossii.o dos s<i.tJ•apas o::;t.ailuaos, o aP11<Ll'eeom rolrtl;núus nus cu!nmna~1ro fJaiJ. 
"oncluo assoYm•ando quo o rloliJilo, quo a E osl,o .ioi·nal diz aiurl:t :-: <0 qnoso l'az 
litlhn, quo a lacuna da accnsnç:'•o que fo; agor:t não ~mais ~o que :rfllt·mnção solcmno 
J'ot•mnlada 1111 Camarn dos Di!]ltrl:Lllos tinha daqui !lo quo t•Jdos os dias a ripposiç[ó local 
sido o Tacto !lo vir intoirnmunto do<acom· tom dii.o cm .rol:t(:ão h sitna(•iío dunünantc rlo 
panhada do pt•ovas, ou si rtuct· uinda do mo· I'aran:L.» 
not• inriicio ! · V. Jlx. salJO, Sr. PJ•csirlootr., quo n; oppu· 

St•; Prcsidouto, qnan,Jo rl quo O /'ai; I. cm siçõos sio .1om pro mais ou monos ardilosas o 
rnzão 1 Quando atnt•mnctun n[o careco do viulonias nosto pniz, principalmonl,o depois 
provas pal'Il nccosar um homom pu!Jlico, do osta!Joiccimcnto do noyo roglmoo, ·mas 
um estadista, como cllo dir., ou quando :ts· assogur·o quo :1 OJ<[losição riu Paran:l nunc:1 
HOI'CI'a <(fiO a accusação num !tomem pnilllco f~l'miilnii 11m libcllo 1htqnoll~ ot•dom, niinc:t 
:ttlri!Juindu-so·lho Jactos rtno podum rlosdou· disso, nunc~ atil•ou :L publicliludo uccusar.•õos 
r:ll' a sua curroira, pudo .<ómento sm• arLI· como o.lsas, agora atit•ndas :L roproscntnçiio 
cnlad:L tlohnto 1lf) provas i l1l'Ocnsa. veis, de tio P:u·a.n:t. · I·· · · 

!lu~11nwntns rtuo não p11.~:trm :-Jhl' coutn.~tado . .;;·~ O ~·ovcl'Hi1flul', t•opi!o, por' hnm'a. daqnollt~H 
Sr, PI•rsidoiito, diz lfi:Lis O /'•li:, o I<Jr•oi quo toom cull:Limi'iLdo no': a~snmp,tos poll· 

rsto pedaço·. · tico.~ dn'Pni';tn:l n dos rtmtos p:ti't.ilho, ·,; 1'01'· 

1<·NIL IIU:Bil g't.LVOI.íL COfl.~Ol'\':LillOS umn. doLa .. \lat!H iJUn cm nnn mi~·\llm .insi~nitlc:tnl<!t 
sonijll'o tom PI'OCUI'•Irltl, f!Itanto possivol, at· 
lon•lot' :tt~ aos t•oclttmos· da Jli'OPI'ii~ o}l}ÍO-
~ff;fio. ·· · · 

:ião é :t primoit·a YOZ 1i113 alllt•mo isso 
JlCl'itnlo u Sun:ulo, o, nom procisava afllt•mar, 
pm·quo.; um lacto qno cst:L no conhocinionto 

· St•. l'I'fJ:Ji,Jonto, pl'imuit'o qno Ludo, eonl'irlo tio tndus, pois rl s:d:ldo · atr\ q110 o Estar! o do 
O i'ai: a. n,liJ'ir IL su:~ gavotu. u· :t oxpm· 'pQ .. PcLI'ttníl. tovo minot•l:t nu. Jogisla.tura. pn.S~:ula,· 
I·anto o Patz msn lilJ~llo f(IIO tern cont:·a mim t'c}irosonl.nd~ pelo tcrçn.. · · 

Ihnua oxposiç:io dussas lltç~nha~ adroiniHit'il· 
tivas, enviada JlOl' ILITIIgo bom a pal' uns 
t1•ancnncin~ l'Ogionans, 111a9 .que, po1• a.mol' lt 
'u!' vill:t o õi. sua llllcl'•l!lllo, ni1o podia assu. 
nlli' om po!Jlrco a aotot•Ia desso liltollo .. • 

o con trn. :L :w1,ual sit.urtçfi.u do Pamn:t.' E' lrom . ·remos 11 ma pol'Çiio. do 'c:tmu.r•:u~ mnnicipn.o~ 
po.~~ivol quo O Pai: niiu o lltr;~rl o não o po~SiL 110 J!:sl;ndo quo silu·cornpnstiL:fllfl. :itm·mn.lnl'i:t 
litZUI', mas 011 pcr;o quo Htr;a mesmo so1n do- do opposioionist:ts. ' ' ' ·' · 
clat•ação 1ln .JÚ•ovns, qno tt•uga com a co- Sot•ãu, pot'\'ont.ur•n, ·ns víulonclns qno· ]ll'o .. 
v11rrlin com rtno ost:l in<Ítinan~o ~~ u.,tu com rlur.um 'essas mnnlfcstnçilos 'I· · 
que insm·in o seu :u·tigo cdilm·hl n quo lho Dovn IomiJrlll'-BO o Sonndo, rlovo lombt•:u•.so 
Jhi onriariit JlOl' 11111 antigo conhoen,fnr das .o Uufl"l'usso Nacionnl, J!OÍ'f(llO tnm!Jum 11 l'a· 
li'.I11icnucia.<locae~. ma.< <Jlffl ~onrlo mudo rins mat'il ~los lloputado.~ tovo··do on t.I'ILl'. no ox:tme 
vwiencws do Ptti'anlt, JlOI' uso occiiii.at'il o riu assnmpl.o; qno n:~ ponultlmu. oiDir;i'io, aqui, 
seu nomo p:trn. niio so oxput•. nu !:lonndo, s11 npt•osrm5~r:im c:tn1ti1htos con .. 
_sr. Pt·o~i<lcntr, ~ pr·oclsu l.np oorn~om, si tostando u dit·olto rio 11111 Scn:tllor oloit.o o na 

11ao rno:.;nw 11111 prwe1 dn nyni..:rnn·-]lnf' .. Ca.m:I.J'IL nnda mP.nu~ do tJtm.t,J•n candidn.to.~-Hn 



SESSÃO EM 20 DE OUTCURO DE 1903 795 

aprosnntaram contestando <iiplomas do Pa 
ramt. I~ Sr. Prosldonto. a opposi<:iio lt•azln para 
accontuat• a ovilieoclo. do seu direito, a pt•ov~ 
do quo tinha ohtido nas m•mts pamn:Lon~<!S, 
perto do 5,000 vol.os aliás CJllll n,·,s nãu ~><JO· 
tw~t.r\mos, 

torlos os ri ias lrnnsiginrlo com a bonl'n o com 
os do\'et·r.s pu!JIInos o mot•acs qun um homom 
so colloca cm posi<;iio pocuniarla indop,m· 
dento. , 

Agor:t, St•. P:·osldonto, .só um coiiS<llo mo 
J'csta-o isto j:t constituiu mf\IO!•i:L '''' consi· 
rlot•açiios 1(110 aqui flz-valn apona um hnmem 
SOl' accusiLdo no.;t.o paiz, <Ju~nun as nccusa
çüos são como osl,as. 

Os t•opt•cson t1tu tos do Pat•an:t I. i nlmm 
ll'azldo oito 11 novo mil vol.os. 

Niio citm·oi nomns, niio lndivi<luo.llzal'lli, 
porque, St•, Prosldonte,a minha posição ú do 
uefcsa, não é do aggt•cs.>iio. Lomut•o-mo do 
que alguom mo disso, cm um tom talvez 
entro quaiqnot• cous~ do pilhorico o qual· 
quer cousa do vordndoiro: • O senhor está 
pordi,lo no Pnt•nná ; um Estado onde lm 
uma opposlçiio q uo tom sois mil votos n:c~ 
urna.s 1 , •• »' 

Eu respondi: « B' a m;~iOl~ seguranr,a., a. 
malot· .gnt•antia quo tem do sua eslabilirladu 
iL situa,,·ão politica. !lo Par.:t.mt. A op
posi<;iio qu~ vota, que tom esta l'alvula 
!lo rosptraçã.o niTo é n. oppo.~ição · qnil v:to 
par~ 11 prnr:a puhlic:t o que so arma o ataca 
do momento tU<Io o quo cst:t org:~nizarlo, 
tudo o quo ostá constituid.J>, '· 

• J:t umn vez, St•, Presidente, doantn dessas 
nccusaçõos ou mo quiz dotondor com as 
Jlroppias palavrn.s d'O /'ai: ; mas ou m•roi 
ontno, As palavras o as ~ffit•mnc•õ3S· cl'O 
Pai: ·s'.o conformo as situações, conrormc as 
p~OVIJS, conformo os interesses, o, ·Sr. Pro· 
sidento, neste ·momento, neste instante, nüo 
sei porque, não posso absolutamente enher 
porque;<o interesso.~ atac/1", niio o rept·o· 
sontant.e do Paraná ncs\:1 Casn, mas· o go· 
vm•onrlor eleito daquello Estado, para quo 
nllo não possa, talvcz-liastanto <liminnido 
pelos movimentos ·da opinião- assumir n 
poslçiio que lho l'oi ilúlir!arl:, pnlu vutu li Vl'O 
<l nxpontanoo <los seus eoost:utanos. 

St•, Pr1.1sidontn, vou sontar-mn, niio can
sa!•olmais a attençiio do Srmndo. Tinha pro· 
motthlo a mim mosmu-disso·o a principio
não occupar mais cstn tribuna ; o mou os· 
tado do sande, as pt'o;ct•ipçilcs domou me· 
rllco, impcdinm-mc dn ust:u• aqui fi•zen,Jo 
csto csfot•r,o com o uso ''" paiavt•a, Fil-o 
<lostn voz o cspoc·a IJUO sot·á :1 ultima. 

Não touho talont.o piLJ':' fuimin~r. como o 
honrado Senador pela B:tbiil, as calumuias 
quo sur~iram para macular a pureza da sua 
vida; n:to tenho o taient.o c n snp:,riorldndo 
do honrado, bojo, prcsUonto do Estado do Rio, 
para formullll' n. mais rmel'gica l'epuls,·:is 
nccusa,,õcs que bavi'am fdto cnntr:t:L sua 
honot·nuilid:ulo ; mas. St•, Proshlcnto, asse· 
guro no Sonudo quo tenho uma vida puhlic:t 
t.ão Jllll'n como aqucllc; que m·:lhm: possam 
tor ; tenho conscioncia tlc uHms dtwm·c:s ])U.l'i~ 
sabor quando dovo correr na rlofes11 d, act.os 
'lHO ou possa prat.lcn.r n~ minha vi<la publica 
o que, mnl,iulg:úlos pot·uus, possam conduzil• 
~umjulgamcntiJ mão cm relação á minlii\ 
po;son • 

Poço Liosculpas :to Sonntlo, do tampo que· 
lho tomei o c i lo que mo rclove: um homem 
l'el'ido não pódo pt•occdor do oni<'O mudo; o 
ou quero SCl' g,lllJlrC um· homem digno do 
mm•ocot• a considora<;ii.o do maus iliustt•os eol· 
iog<tB; (.\!uito bern; muito bem), 

O Sa•, Conliltnntino ~cry~Pcço 
a palavt•n. 

O S•·· Prclilidcnte-Tem a palavra 
o St•, Snn:idor Constantino Nm·y, 

() Ma•. Comd;nntiuo Ncry (')
Sr. Pt•osi<lcutu, mot.ivoi rlo <H'dom Jllll'ticnlat• 
~10 impo<lit•am <lo cumjlarccor :\ sossiio <ill 
!ontem no Senado ; o, POl' isw não tivu o 
prnzm• elo ouvir a orar;ão prot'<H'i<IIL polo 
nobt•iJ Senador polo Amazona~. tt•ntanrlo do 
negocio• roforcntos !\quollo Estado; Fa~o-o 
hojo, pmllndo mai4 uma \'OZ venli1 :10 So· 
nnelo p:•rn tomnt• sm1 attonr;iio pot' :Liguns 
minutos sómonto. · 

Doclat•o, porem, pomnte o Sonarlo, perante 
o palz qqo, rio nccusaçiics cumo o~t:~s. cspm•o 

. niiu lo!'· inais occasi~o rio mo dnfondm•, om
qtmnto Si\ limita.l'llm a palavt':ls; mas, no rlia 
om que trouxorem um t'ac&u, no di:t om quu 
nrticulal'nm lllll<L clrcumstancia da minlm 
vld:L publica,. ou estarei na tribnm• do Snna· 
do, c~tnt•ei 011 impt·onsa por todos os motos, 
Jil'ov:mdo <Jtlo sou digno tio rop:·nsontnl' :t<tni 
o mou Estado o que não tenho feito a oscn· 
lndn dns posições do fot•l,una, pol'quo essa, si 
n'lgum di11 tlvot•, s6 duvol'oi nu meu lt•aillllho; 
Jior<JIIO sú polo trabalho, digno o olovnrlo so 
pu<lo tm· um11 posl<;iio pncunln.t•la; não ~ 

St< Prcsi<lonto, ufio f,lsso o compromisso 
qHo to moi cJmmlgo mo.~ mo do não· elol,at• 
passnr om jul;::ulo l.tllio qunnt.o o nollt•o 
~;.!nadm• ent~HH!O qno dcrc tlizot• o trn.zm' ao 
conllocimcnto elo Son:ulo, om <lott•lmonto rl:t 
honot•:tuilltladc do Governo o dos homens 
politico~ tio Amazon:ts o ou niio l'h•i:c no· 
vamonto nccup:lt· a n t.ti~ll~IT.v do Son:ulo, I'Oll• 
ilaurlo o sott pr.,cioso tutnpo. "Ta>, St•, l't·o· 
sldcnto, il pt•oclso quo t•opllqn<', ou antes, 
quo l'Ob:ttn som pro as nccusaçuc~ ou, nwlhot• 
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tHwndJ, ni :aggPJSSÕOS, CJJll!) o pi'.JPI'io nobl',l 
SonaJo;· se oxpi•imo, iomot,da; contt•a o fl;. 
t:Ld' tio Amazouos. 

O n•,ol'o Son:tdot• come~on hontom o sou 
díscut•so, ion<lu um tologt•amma puulicado 
no O P<ti' do anto-hontom, cm que s~ nccus" 
aqu~·llo governo tlo pt•emetllt!W :tmun.r,!!lS o 
violouci'ts conlrt~ os ro:lactoros ou.proprio· 
lal'ios üo j<Jl'ilal QuoVadis? quo t'oappnt'occu 
n~ !ll'en<~ politica tio l>sta>lo ilo Alllt11.00I\S, 

S:. P:•os!dontc, o tclogramma dado d pu
olicida./o 110 o J•ai: o Cl'dio quo na Ga:da rlu 
Nolicia.< ~ltliUOIU não tl UOlll i/os COl'rOSfJOil• 
fiou!o 1 ÚUS$0.; jomaos, nem vem :tlsigando 
}lOl' pc.ssua aigumt~. E' um tolo;.rPamruu. quo 
so llóde ciassillcal' :lo anonymo. 

11111 t•dação n um,ontt•o iopico do discul'so 
du S. Ex., tonlio a dizet• quo, do duas um:1: 
ou S. Ex. HO ap1•:iz flffi expor 11 minha p".:soa 
il animo,;idado do Son:uio, ou S. Ex., esttl 
com 11 mmnoria o o ouvitio muito ft•acos, 

lliS30 S. Ex., Olll son ui<eur;o, qull a 18110 
jt1iho I!IIIIOtio aqui proíol'itt ai~umas p:Lia \"I' III 
l'Clltivanu~nt. 1 ao incunJio do Quo Vadi.,· ?, 
eu, cm ap~rlc, pot•guntoi tiO porvontum 
podia S. i~.<. a;sJgurat• CJill ccrto·;.a quo o 
govorn:l ·.or IHLVÍIL dado insti•ucçüJs a sous 
n.migo.-; par~L a. JH'n.t:c:L desse inccwlio. 

Or•a, St•. Pt•osi!lcnto, ~o nã~• mo ongtLDO, 
a 18 do jullto estava ctt om Macclú ott no 
!locifo, om viagem pal'll Manáo<. 

Portanto, niiiJ poilia dar soruolhanto ilpar:o 
as. Ex. 

O SR. CúS1'<\ Aztm-:oo - A data p~:io 
oilar errada ; mns isto está no discui'SO 
dJ v. 1>:~. . 

Com>J jl :li:so aqui, om nm discnpso qno 
Pl'ufori om junl1o, o o Senado dovo lom-
01'111'-SO,' quando ~o IJ•nlava do reconheci· 
monto doij podnl'e.l dos novos mom IJ:·os do 
Con:;ro.so Nacional, dot•lal'Cli quP, di:~ ria- O Srt. CoN.mlr;TJ!'IO NgJ\l'-P~çJ licença 
mtlnto, const~n~cmonto, so pa.ssnvam do Pa:á pnl'tt contrai·ial·o. gu ostava om viagem 
tclt'~rammas om quo s3 annunciavam a; pnra o Amazonas quanf!u o nobro SonadOI' 
maiol'cs violencias dJ govm•no do Amazonas trat••u do inccndiJ do Quo V adi•, lendo tido 
contr~ os commeJ•eitwt:s o todos aquolics conllecimcoto do discuJ•so do S. Ex. por leio· 
quo uiio commun~avam na poiJtica esluduai. ~rammas pu~iicador nos jornao' do llocit'o. 
t;utão d<!CÍtll'!'i quo, ao passo quo dnquoiie Ã S. Ex. rcspontlcu na úC~asião o honrado 
t;;tutlo, cvnstantomcnto, diariamente, so Sonacol' pc!J Piauliy. 
mnnda.1·am tu os telcgntmruas om dotl'imento Por is,o J'oi quo cu disso que, ou S, Ex., 
d0s ltt mons J:ülhicos do Amawnas, du. cidade q uel'ia oxpol' u. minlio. pes~nn ti ,nn.rnosidado 
du Maná< s, do 1llculi•u dos ~tcontccimcntos, do Socado, ou estava com o ouvtdJ ou a ruo· 
ando so achavam os comm<·J·ei«n te~. onda l'O· ru<•ria muito fraca. 
sidorn, n m uma 1ú 1 ai:IVI"II., nem um só toln· M .is adoanto mp~to S. !Cx. a mesma ccus\ 
l!l'lllllllln vinha no sontiJo dos lclcgl·ammas nJ scguinto topico: · 
tio Par.i. «ASsumindo toda a roRpnnsaiJilldadc, como 

W justamente o quo so d;t a!(ora com o to· já o doclaJ·oi, do todo o contundo do citado 
Jcgramma inserto no O Pai: do anto-hontem. ruomorandum, o quo absolutamonl.o nada 
Ao passo quo pessoa desconhecida passou sc· tom do inconvonion'c, uou-o como prova. 
molhanto telcgrammtt p:u·a u,R:o do hnoiro, irJ'of:•ngavel ao iJonJ•ado Sanado!' pnlo Alllll· 
o; ciJa~;ios ameaçados ou quo so dizem csi!U' zona;, qun, cm npartó, exigiu do mim a do· 
ami•tv;ados -os Srs. Gonçalves n Aut'tliiano ciat•açiio do q uo l'Oalmcnto soú irmiio, govor· 

- Pimento! - uom urn11 ]lain vm dizem 11 re· nado r do Estado, hM'ill. lido parte no cri mi· 
spo!C.I, nosu facto do incondlo do IJHo Vmli.< 1» 

E' lli!CUI'ai, S1•, Prcsidonto, quo os';os ci· ~h~. 81•, Prosi<lonto, o llom'nllo Son:uloJ' 
dad:tus so dil'igis>em ao nobt·o ~~na1lur, lho quoJ•ondo pi'OYnl' que o goYOI'Il:tllOI: tio Ama· 
lolugraphtlssum c pravenis;nm, pccra chama<' zonas fvi o !llQIHl:tnle tlu inconJiJ do Q.w 
a sna n~tcn~iio nesta Cn·a tio Collgl'esso. . Vw/i.<? o quo osso incondlo foi oxocu.'.udo 

l.i~O rom mostJ•ar, Sr. Pro.-idonto, qnr. mais pelos seus apaniguados, 1111 piu•ase do S. 1\x., 
um~ voz sa võ eonfil'madu o ruo.lo pot• quo so nprosentou um "'"'""''mulHm,quo dlss,tinha· 
14z oppuslção ao govm·no do ,\muzonus. lho sido rometti<lo ]lJr um amigo acima d 1 

Pnss:L!ldo n:imnto, disso o nob1•o Sona.IOl' toda snspolb. . 
quo c1•a occasi<io do pôt• p)[)tos nos ii o quo Pol'go~niJ 110 Senado qno valorpti.IO íol' um 
ln, com documentos, pl'oval' quom l'oi o àocumonto proparn1lo por amigos <lo B. I'''· 
nuc:or do inccuulu :lo jamal Qau V<~disl o, pO!'Clnlo, advol'olli'IO tlo. guvol'lla:lo: do 

Mas paio <JUO fi, S:·. l't'Oil•ionto, S. !lx., Anmzonas! . . 
longo do Pllt' os pontJs nus ii, volúmais uma • HI um domunonto. e'omo . esse pu<lossJ tot• 
voz p:l1• n su11 p:daVI'n np.ti.<ona.ltt ao SUi'Viço valtil', da mosma fól'Jna mo sorla f'r1cli umn· 
do cat'!l.C\Jl'•lS, t:dvoz mail ap:1ixon,~do~ da!' buscat• um contl'll múmm·w"lam n npro· 
nln:ln, ao Sol'ViÇJ do eld,tilãoJ quo Mo apl'nzom ,enlill·o no Sanado pnt'l\ p:•ovar a lnanida<lo 
do fltWI' oppo,;l\·iio pi:1t"nicn uo govomo do das nccus:t\·üos Jo,·antndt!i contl'!l. o gorol'no 
Am:tr.onn~. do Amazona~. 
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Mas, Sr. Pt•osidon'.o, pot• isso mosmo que 
o melltOI'alldum apl'cscntado pr;!lo nobre ~o
nudor nito pótlc lazer prom contra o governo 
do Amazona··, dolxni-o-hci. do lado, pllJ'(jUO 
untanclo, como ,j1 tllsse, que aqui não~ IJ:,pl' 
para discutir t.acs assumptos. · 

No discuroo pr6nunciado por S. Ex. ua 
sessãu tio 16 do corrento, o rumo tomado foi 
u mesmo: S. Ex. iirnitou·se a procJdot• ó. 
leitura. do a.a·ti~os cnot·mo3 de jot•nao.s, lcndu 
no prJnunciado hontcm um tambo:u longo 
111/:IIWJ'fl/ltllml, 

Por i.iSO, St•. Prasidunlo, Pl'SO adoantJ, 
tomando apnnas om considora\·iio um topico 
fi011i do díscurw de S. Ex., não mo t·ofol'indo 
ao IIWmm·wulum, uão p.;i•quo ollo não Sí'jíl 
digno do con>idoraçiio, mas por~uc cst:t tl'i· 
buna niio comporta tal do baLo. 

Dis.;c o nobre Senador: 
,< St•. Pt•esidcnto, custn.·me a. n.~gredlr, 

~lóm dos meus hn~itvs do só sahit• tia calma 
quando ag~t·et!i lo, mas niio mo posso fur~at• 
ao devo r do tlofentlet• o~ mous amigos, Mroz· 
monto violootados oaquelle Estado. • 

Sr. Pro·sidente, folizmoo~o é S. Ex. mosmo 
quem diz qno todas as suas ora~ões nada 
mais são, outt•aconsa niio signiNcam, do que 
aggrcssõos levantadas eontt'a o orador ou 

01'0., Sr. Presidenta, apozo.r do não tm·tiJo 
nonhum b~n'JIIOtc no 1\mazonus, o apcn.1M 
stmplos rot'~içü~;, simples almoços inl.imos, 
cu qttizc•ra que S. Ex. m 1 dcclo.t•assJ ondo 
leu essa uiscurso, cm que jorn11l foi c !lu pu· 
blicado, afim do pode.• tl~r uma rcspJstl 
prompl.o. e cabal. 

O Sn. Cosn Azrmmo - Con,;ta tlo uma 
corrospondencia publicJda no Jo1'1wl do Cum· 
mei'Cio, 

0 Stt. Co:O:ST.\~T!~O. NERY - Já um~ YüZ 
declarei a•J uuhro Senador que do modo nc· 
nhum podh sCl' rcsponsaval pelo quo esc. o· 
vem os corregpJodcntcs. 

AgoJ•o., reedttando isto, dovo accresccntar 
quo isto não pa,sa do uma calumnia. vi', 
de umtt ba.!xtl intrigJt. 

Hoje, Sr. Pt·esidento, cumpt•o-mo declltr~r 
qno o. l"tlmilia Nory, de que sou um dos ro· 
pro· oni;1ntos, despida cu mo tl, dessas vaid t· 
dos, não podi:l almolutamento reliJriNe por 
osso modo tl. atlutinistr·ação do pniz. 

Agora, Sr. Prcsltlontc, vou cJncluir como 
da. ontra vez: 

contt·a o govern~dor do Amazonas. . 
S,.ll~. mosmo foi quom dii!So, no sou dls· 

cut•su du di L 14, ttuo se tt•atava tio ac:u;ações 
sovcras, t!o \'Cl'dadoiras nggrcs iÕOs contra, 
uão ,,·,o humildo omdot•, como !L aH1L poli· • 

O Estado do Amazonas, npJzar da grito. 
tloscompa;saua quo Jovantatu a todos o• mo· 
montas continua 11 lllllrcho.t• sereno o tr•an
quillamento som so apm·cobct• nu monos tia. 
celanlllll quo levantam em torno dollo. 

Tenho conciuid1J. 

ticado Amnzonas. 
Pois bam, Sr. Prosidento, si são aggrcs· 

sões, não são criticas esteH art•azoados apro· 
sentadosporS. Ex., e não os tomarei em 
consitlcração, porquo, seguotlo a cl:Lssificnç.'io 
dado. poJo nobro sonadJr, olles nio a mo· 
rccom. Si Jovanto do tapoto da discussão 
Ulll!l ou outra, é tüo sOmente cm !lttooç;io a 
S. Ex. 

Mas, nuo é disto, S:. Presldcnlo, do que 
quero lt•alnJ•; o movo! quo mo tt·ouxc :L lrl· 
buna é multo outr•o. 

OltDJm DO DIA 

\'OTAÇ.\0 

Vo~ao;ão,om 2• di8CUSião, dtL proposição da 
Camrn dos llcpu:ados n. 153, do 1003, au· 
tol'izando o P!'osídcnte d:1 Republica a abrir 
n.o Ministerio da Justiça o Nugocios lntoric· 
t·es o ct•coilto ox!t•aot•,Jinat•io tio i0:300$ para 
indmmdzaçiio no lento rloilymnasio Nacional 
baclmrd João HiL~iro dn. dotsp •za feita. com 
11 pultlic ,ç;\o d:ts oh:·as ci1istori11 du Ot•icnto 
n llrncia• o •lli~tori:L rlo llrazil•. 

llisso S. Ex. no ~~u tli~ctn•so do houtom: 
•'J';mto nl\lis act•er!ito. n:io Ro\ nr.ssa indiltb· 

rtm1:n, como o.tt\ no dosoJ • du Oovnrno lln. 
l!nhio ~et• agtwlrtvül li nolminls:l•açiio do Posto n vo•os, ó npprovndo o a1•tlgo 
Amazonrts, qun li, om discurso do honrado uuico. 
Sonado1• por uctuollJ IM·.tdo, quo lufQlizmon~o 
se acha ausont.o, p1•onuuciado pot• occusliio do 
um banquoto ollilrocido 1lquello 't•otn•osoo· 
t.rmto : S, l!:x. dissera pt•cclsat• o UoVOl'no 
da União tios sous serviços, bem como dos do 
sou IJ'IJlão, quno.lo viesse substituil-o na 
cadolm que aqui occnpn, dlzonrlo mal; que 
os homens pJliticos, os quo p~,·ocom dirigiJ• 
" :tdminstt•uç:w pJii Llca uo p:tiz, est:LV11m 110 
lado do S. Ex. e citou, priucipalmcutu, o 
~r. ~oncrt•.l F. Glycorío,, 

E' a prop0s!ção atloptnda o pnsoa 11aro. 
::• discussão. · 

Votação,em 2• discussão, da proposi~ão da 
Camara dos Doput~dos n. 154, do IGO:l, au· 
tol"iz~ndo o Pt•esitlonto da Ropultlic:tll aht•it• 
11u Minlstorio dtl ,Justi~n o Nogoclos intcrio· 
I'CS O Cl'J .i to do 100:000$, 8U['plornent11r :i. 
rubrica 1·1", consigllltr;ão •Dili:;t~ncia; poll· 
claos•, do at•l. 2' da lei n. V57, do ~O~q 
do~embro de 1002. 
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Postos a votos, são succcssivamonto ap· 
provados os n!'ts. l" o 2•. 

ll' a propnslçiül odoplld11 c pas;11 para 
3" discussüo; 

O Sa•.Sigililmnn<lo (;oncalveH 
(pela "rdcm) l'OI[UOl' l!ispnns11 do intol'Sticio 
.P1U'a a :1" discussão da proposição. 

ConsuiLitrlo, o Senado concorlo a rlisponsa, 
. Vot.11ç1io, cm 2• discussão, da proposição <ia 
C11mar.t dos Dcput11uos, n. !51\, do IOU3, 11u· 
.torizando" P:·o,idonto d:t Ropuhlica a abt•it' 
ao Miuistoriu iliL Indus~ria, Viar;iill e Obt•as 
PubiiciiS o Cl'Odito OKÍt'<~ür<linttrio do GOO$, 
J>at'a occot't'il!' ao pagamonto das g:·atin\'açüos 
<lovi<la' a.os i"' oscrip,tuml'ius do. 'l'hosouro 
Jlo<loral lJot'!llt!'do lli11tl'iiío Alvos da Silya o 
Ali'I'Oilo Rogulo Valtlot:tt'u, incumbidos da 
toutada do . <:antas das Jistrad1LB do Fot't'o 
Ca:·:tugoia c Sa1JI.o Eduar,lo ao Cachoeiro do 
Ji.11pumirim, 

Postos a votos, >fio succussivamonto ap. 
pt•ovatlos os artigus. 
. E' a _p:•oposi~ão adoptada ,o passa p tm :1• 

<hsoussao, · . 
Votação, em 2• di.icosliio, d:qtroposi<;ão da 

Camal'a dos Deputados n, 113, de !903, au· 
tol'izantlo o Prosideuto da RoP,uiJiica a coo· 
r.o11e:• :to amanucnse do Trtbunal Cil·ii o 
Crimin~l Augusto Morünu de Alagão um 
anuo de licença, com voucimentos, om )ll'O• 
ro~ação :l quo Ilto foi concedida cm J:J de 
jnllio doanno passado. 

Posto a rostos om oscrutiniosocroto, salvo 
:t emenda da Conunissão de Finanças, ó :tp· 
provatlo o arti~o unico por 25 votos contra 
o i to. 

Posta a votos, ó apprllmtla 11 omondu, aS· 
sim conco!Jltltt : 

«Onde so diz : •com os voncintcntos.-di· 
g<l.·s~ : «com Ol'dona.do», 

1!:' 11 propo.<icão, as.iim emendada, ad· 
optatla o passa pai~a. .:ia diseussão, 

Votaçiio, em i!• disous;iio, da p:•oposlção da 
Camam dos Deputados n, !51, do 1003, auto· 
l'lZa111lo o Prcsldunto da ltopublioa ~ concodor 
ao :J" olllciul d:t Socrotat•i:t do Jlstado da Jus
t,iç:L·o Nogocios Jntot•ioi'OS rl!axhübno !to· 
lltiguos llu.t'l1osn. um unno do llconçt~, co111 
ordonado, p:tJ'1L l.t·:tlat· do sua .sanilo omlo Ilio 
~011 VÍOI', 

4 

Po:1to a votos, u approvado o ai·tigo unico 
~:n osct•utinlo som•uto JlOl' 20 votos contra 
ClllCO, 

!\' a p:•oposh;Ko lt<lopt11il11 o )m~~ll pa1•a. 
3" discussão. 

O Sr. A. Azeredo ( )leia Ol'rlcm ) 
J'OI[UOI' rlispons:t do int.ersticio para a 3• di!· 
cus;iio u11 pt•oposiçiio. 

Consu!t11do, q Senado conccilo a dispensa. 
Vol.açfio, om2• discussão, da proposição dtt 

C1m1ara dos Doput1tdos n. li H, do lll03, auto· 
J•iznndo o Presldouto d:1· Jlopublica a abril• 
ao Miuiste:•io d11 Guorrn o ct•cdito do 
:l.l8J:037$. supplomcnta:• 1t rubrica to•
lltapas- ilo art. lil d11 lo! n. 057, de :lO do 
dozomb:•o do lll02. · · · ' 

Postos a. votos, são succossivamonte app:•o· 
VIIUOS OS artigos, · , 

J•:' :~· propJI'lif:i"io . a1iup&!lthL o· paHSI.L lJIU'it 
3"·tf ÍSCUfi.'Hi.o. 

O l!õa•, lleue<lloto · J,ei to ( pela 
ol'dcm) !'t.!<JUO!' <1Jspons1t do iotm•stidn pam 
11 :l" discu8!lii.o da proposição. 

Consultado, o Sumido concoJlo a <lisponS1\, 
Votação, cm 2• discusiiio, da p!'Oposição da 

Camara dos Deputados, ·D· 50, do 1903, rosta.· 
bolecondo no Museu Nacional o Iogat• do na· 
tut•ali~ta-njudunto da. socção do zoologia, 
crtuipa:•an!lo·o, para todos os.oll'e!tos, aos dos 
ussist.cntos da rol'orida ropaJ'Lição. 

Postos a votos, são successivamontc appro· 
vados os artigos, .. . 

E' 11 proposir;iio adopt11da o passa para 3• 
discussão. 

Votação, om 2• discussão, d11 proposição da 
CamaJ'11 dos Deputados n. 155, ilo 1903, auto· 
rizando o Presidenta da Republica a abrir ao 
Ministot•io da Justiça o Nogoclos Interiores o 
credito oxt:•aordinario do 41000~ para pagn· 
monto, no periorlo do 1 do setembro 11 31 de 
dezembro, aos professoras das cadeiras do 
logica o littoratura l'Ooontomonte croadas 
no Gymna<io Naeional. 

Postos a voJ;os,são succossivamonto appro· 
VtL!lus os artigos. . 

E' a Et'oposição adoptud11 o passa pam 3• 
di,·JCII~:ill.O, , 

Votaçiio, om2" discussão, da proposição dtl 
Camara dos Doput1Ldos n. 80, ilo ID03, nu· 
to:•lzando o Pt·osid~nto da Ropubll011, a con· 
tar pam . os oll'oltos da. • aposontadot•i:t 110 
Dr. Joaquim C:tndido d11 Cost(l Sena, lente 
catlto<lratico da t,;scola do Minas do Ouro 
PJ•oto, o tempo om· quo loooionou. 'gt•atulttl
mcnto as c!lllelt•as 1!0 'physlcn, ohimica, mi· 
noralogin o geologia :o ·do curso annoxo •l 
!1\0S!U!l·OSOOJa,, · · ,., · . 

Po.1to 11 votos, iJ rejoi!ado o art. I" om 
osoJ•utlolo secroto, por, 22 votos contt•a li. 

l'ica. prejudicado o nrt, ~·, . · 
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A proposição vao sot• dovolvirl~ á~uolla 
C:~tnara. 

Votação, om :!a discussão, da p1•oposif/úo da. 
Camara dos Deputados n. 1·17, dn IDo:J, auto· 
rizanrlu o Pt·osiuonte da Republica a pn.~'\1' a 
D. Luiza Duõ1rto Sayiio Lob11to os voucimcntus 
do seu flmulo mat•irlo Pmlt•o Evan;:eli;t1• do 
Nogroirus .Sayão Loba,to, 2o otncial uposon 
tarJo do Cot·roio GoJ•al, corrtispondcntcs ~o 
pm•iodo docm·Pido do 14 do novomut·o uu 
!804 11 5 de julho do 1~05, rc)ovaua para isso 
a pt•cscri pçii.o cm: q ua incor•reram. , 

Posto a votos, ri approva1lu o art. i" cm 
osct·uLinio socroto, JlOI' 27 rotos contr·a sete. 

S[o suc{Jes~i'(<Llnonte u.ppr·JVathJs os art~. 2•' 
c :J•), ' 

mtLçrio rla SllíL n.posontadoria, cum os vonci· 
mantos tl11 JJOVII tuiJdla, como t1uubom o 
lhvoJ' do lho dar cm lugar do lO u.nJJOS do 
cunta.zom tlo tcmpn, mu.is novo armos cm 
que ollo sm•\'in cm varias commis~úos. 

A lei das a.poscn i.ltdor·ias J•o!ILI.i VIlmente ~ 
lH'imelt·a pl'Otent:ã.o do Pngunhdt·o, a flUe so 
rol'cro o pl·ojocto, não lho ú I':II'Oravol, ruas 
tambcm niLo lhe é rle;f"vot•avel. porquanto a 
disposlçiTn da lei qur. manda a11osontar um 
funccional'io no ultimo cru•;to quo cxe!'cou, 
si nilo tom tlous annns do oxet•cicio do actual 
Clll que ti aposent:ttlo, l'oi J'oib dopois. 

A !ui oxisti:L, mas quanth se deu a :1poscn· 
l.:ulul'i:L' rlo~so funcc:o11nrio; não o:-;i~tin. iÜOtl:t 
o c~Ll'go publico, r11w ~rJ llepoís fbi ct•eado, ú 
]lortaJJto, não so potlia fazoJ' lt applicat~io 
d:~ lei. · · ··' · · E'' íl. pi·~pusiçiío •.ulr)ptatli~ o p:~.;t;~L· rmt•a a 

:Jl\ dlscu,..;sao. Ntlo exb~ia'aiutliL, como c:ll'gt) publico, o 
·V1·:1'o JH) l'lU·:Fim'n A lU:SnLT!c~·;\o !\tiJNICJI',H ctu•,:o flUO, depois, lbi cl'üíulo o no qnal JOí 
. BODilJ·: AliEltTUilAS UI; CllEIJ!TOS apusuntauo. ll.c lllOUO QU~ n[u SJ poJi:t i'azor 

a. applicaç[o tia lei qmwdu o c:~rgo niíu oxis· 
' !ln tra om 11 iscussão unic:1, com o parecer 

fu.vo)'avol da ,Commiasão do .JusGiç•a o Logis· 
la(•ão, o veto do Pr•ol'oito do DistJ•ioto Fo· 
dera! 1\ resolução do Conselho Muniaipal 
regulando as autorizaçi'íoH pti.r~ abei'Lut·a do 

lltt. ' 
Pot• cquid"de, ·direi mosmo por justiça, 

acho flllO a su11 protcnção tem raz[o ào sm·, 
o qno u Sonlldo niio !'azia mal concoilcndo a 
aposontadot·ilt com os VHncimentos da ti\IJella 
quo !'ui CJ'cada apús a sm1 nposcntadori:t, erudito. . O cargo não ora consiolot·auo c:trgo publico 

· Ninguom IltJdindo a palavra, encerra-se o. o niio tinha tauclla; do mudo quo, para a av
discussão. plicação ria lui, não temos outro t•ocm•so si· 

Posto n. votos, tl appt•ovndo o veto. 
A rcsoluçiiu. vao sm· t!ovolrida ao 

foi to. 

nKo applic:tr 11 iabella posteriót·mcnto 
Pro· Cl'eaúa. · 

Po1· esta lado acho quo tem raz1io a pt·o· 
posição d:t Gamara. 

APOSI·:~TADOnJA })() J~~GE~III-:IIW AHIS'l'UJES Quanto il Contagem do tempo, llOl'éJU, 6 
oo~r.v:io nm . QUEmo~ positiva " lei das aposonL1ulorias; dedarando 

Entra em 21 ~ tliscns:;;fto, com o p~rccor ftt
vom,vot dt~ Cummís::~fio tlo .Justir:a o Lcgi:1· 
laçflo o lt cmontln olr.,rccidn pnla do ·Fi· 
nanças, u ltrt. 1' d11 propusição·t!a Camnm 
dos Dop1tt1tdos n, 100, do IDO!, uccl:mliJdo 
rJUO :to cngonhoil'O Ari<tiues Gulvão tio 
(Jnoit•oz, :Lposontarlo no CILrgo do director 
dn Sccrotat•ia do MiniAtm·io tln ,\gricultnm, 
compete, tle<tlo a a1Josmttn•:ão, o ot'tlonatlo do 
cngenhoiro.1Jscal rlo 2' olasso, corrcspóntlonto 
a. ~5 nnnos tio sot•viço, , . . 

O l!la•. Rnania•o nur,clloM (')
St•. Prosidonto, llguro como voto voncitln nu. 
Com missão tio Jo'inançus rulaiimmento a usta 
propoHi•:iio, Vou oxplipar o mon l'oto, d •ndo 
assim um:• ~~li<fação aos meus companhoh•oa 
1la Commtsi;aO o n.o Sonndo. 

O quo rcquoron i\ Cnmnrn o St•, on"onhoiJ·o 
Queiroz o oll11lhe ooncodon 6 ni1o só~. canil r· 

quo nonilum Sel'riço tlilfm'imto Jlnquollo em 
quo o l'nnccional'io scjtL apo;outado, pódo sor 
contado para o oll'eito da aposentadoria, 

Os 11ovc unnos a mais quo o poticionn.l'io 
solicitou o rtuo lho lot'ltm concedidos pel" Ca· 
mat•a, fot•am do commissüos diversas dlt
quollas exigidas pola loi, o granrlo ]Jarto 
dosso tom pu, que se potl,, o liJi conco;lido pela 
Clwuu·;~, passou·se , no desempwho d;ts fun· 
CCÕOS do r<lJll'OSCiltanto dtl ASSeJniJló:t Pro• 
vlucial. · 

Ora, positimmonto a lei tliiS aposontaJlo· 
t•ins oxclnc o t.ompo do cxot•cicio do seme
lhantes l'nn~r;õos. Deputado lli'OI'incial niio tl 
l'nnccionat•lo publico, uom estas 1'1111C1;õos po· 
tlinm coJ•resptJOtlet•, por tLna.lo~ia, lif!Üellas 
quo dosemponhou como ongonhoit•o. · 

Nestas contliçües, nssignci vonciJo o p11· 
t·ecm·, porquo estou pol11 primeira p:u•to: 
que so lho contem os voncimontos pola ta· 
iJo!la. do loglll' Olll 'JUO lbi apoSelltiLdO, iJOl'
quo u~o tl culp11 su11 quo o cargo uüo J<.Jsso 
considot·atlo ct~l'go publico ua. ocl!asiilu o que 
a talmlltl fosso postot•iot·mouto cro:Lt!a. . 
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soo ANNA!lá DO S~NAD() 

QnnniJ l\0 tempo, acho que o l'aVOI' il da· 
ffi11si:ttlo o concedido contra disposições ox· 
prc.~sas daloi do aposon~ndol'ias. 

Era o que tinha a dizer, p tm explicar o 
mou voto vencido no parecer da Commis· 
são. 

Voto contl'a, porquo a Comiu:ssão niio 
adoptou o mou prtl'ecot' o 011 ontondo q uo 
se lho dovo concodoz• os vencimentos da t11· 
bolla, mas não concoJor mais nove aunos do 
SOI'Viçus a que oUo não tom dil'oito. 

Toaho CJncluido. 

O Sr. VIrgílio Dnmnzlo ros· 
pondo uo o•·ador pt•oco•1unto, dcfuodoodo o 
parocar da Curnm1ssfto c declarando· votar 
pala emonda por olia apz•Jsontada. 

Ninguom mais pedindo apalavra, encez•ra· 
se a d iscussflo, 

Sogno·so em discussão, qno se oocorz•a som 
dobate, o art. 1•. 

Posto a votos om oscz•utinio socroto, salvo 
as ornondns da Commissão dr Finanças, r! 
appz•ovado o art. l• por 29 votos contra 5. 

Poshs a votos são approvadas as omondas, 
a~sim concebidas: 

Ao art. 1.' Snppr!mam·sa as pa.l:wz•as: 
ccorrospondento a 25 annos tla serviço>. 

Parugrapbo unico. O Poder Exocutivo pro· 
coJeril, om rolução a osso aposcntaduz•ia, a 
nova cont:tgom do tempo, computando todo 
o tempo do soz•viço publico prestado om Cl11'
gos admintstrativ. s pelo referido ongcnhci· 
ro, ~ioda moamo do com missão, 

Posto a votos, i! approvado o art. 2.• 
E' a pruposição, ~ssim omoodada, adopt:ula 

o passa p·1ra a 3• dlscu~sio. 

O 8a•. Prealdente- Estando os~o· 
tada a ma teria da ot•dom do dia, darei 11 
palavra aos Sz•s. SonadoJ•os fJUC a qucil•am 
pnra assumpto do oxpodionto. (f'r111sa.) 

Ninguom pcrlinrlo a palavra, voulovan~tr 
a soH.;iio, dcsign~ndo par.~ ot•dom do di:t da 
HJs.são soguinto: 

3• ui.ICUSiiiO da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 15l, do 1003, nutorlz u1do o 
Prc~ldcnl.o dtt Ropu1Jl!ca a abt•il• ao Mlnlsto. 
rio da Justiça c Nogocios hztoz•iorrs o ci'O· 
tlito tio lOO:OOfJ$, iupplomrJntar 1\ l'ubrica 
11", consigntiQiio-Diligcnclns policinos ..-do 
n1•t, 2" tia lcl n. 057, do 30 do dozombro tio 
WM; 

3" discnasiio da J>I'O]losir,·iio d11 Camara dos 
Do pu lado~. n. l5l, .. o !9U:!, an tuz•izando o Pro· 
aldeota da RopublictL a concoJcr ao 3° ofli· 
C iii\ da 8ccrcttt~'ia do Eótado d,1. .Justiça e 

Nogoclos Intoz•ldro.l Mnxirnlr~no Rodt•igucs 
8al'ilOsl mn tmno de liconçtt, com Ol'!lenado, 
pwa tl'aLar do sua saudo úttdo lho cou
vior; 

3• discussão da proposição da Camnra dos 
Dopnt.ados, n. !IB, do IOO:l, . rmtorizantlo o 
Prosldonto ti" ilüpnhfic,\ n altt•it• ao Minlsto
rioda.Guort•a o CI'Oditodo 2.18~:637$, sup· 
plcmont~r rt l'llurlca 10'-F:tltp\\s-tlu n•·t. IG 
dl\ lui n. D57, do 30 do dezomlJro do 1!302; 

2• discu são da proposição da Camam dos 
Deputados, n. 79, rlu 1003, autot•izantlo o 
Pro~ldento da llopubllca a 11briz• no Miais· 
lorio da Guerra o crodito oxtraordinal'io do 
8:008$120 para 1lagamento n Luiz B,JJlo Lis
boa do ordonar1o do profossot· da cadeira de 
topographin do Collogio Mil i tal, no pcz•iodo 
decorrido do 9 do maio do 18!38 a 31 do mal'• 
ço de !!JOO; 

2• discus,ão d•1 proposição da Camaz•a dos 
Deputados, n. 122, ao 19 ,3, flx tndo a do;
peza do Ministm·io d'.L Gum·rn pat•a o oxel'· 
cicio do 1904; 

2• discussão da proposi~ão da' Gamara dos 
Dopur.ados, n. 17, do W03, autot•izondo o 
Pt•frlidonto d11 rtopublica a abrir ao Minis· 
sot·io da Fa2unda o credito oxtz•uordinario da 
3:0c0.$ para olfectuar a ros~ituiçiio oz·donaua 
pulo docJ•oto n. 57.1, do 3 do ,julho do 1890, 
cm f~vor do Agostinho Josr! CabJ•,!l ou sous 
legitimou lloz·do!ros. 

Lovanta-so a sossão <ll 2 hoz•ns o lj mi· 
nutos da bz·do. 

107' SESS:i:O F.M 21 DE OU1'UflRO DE 1003 

A' moia hor11 dPpols do mcio·dla aLro·so 
a so~são a quo concorz·om o; Sr,;. SJnadoros 
.1. Catundn, Albor•to Gonçllh'os, Hont·iqun 
Coutinho, Costa Azo vedo, Jou:tthas Pod!'Oill, 
.Justo Cho•·mont, Gomes de Casli'O, IJJ!furt 
Vicil•a, Boncdícto Leite, No~:uoi :·a Pnrana~ml., 
Nogueira Accloly, .João Co1•doiro, Fül'l'Oirl1 
Chaves, Ganm. o Mcllo, Horcuboo ilMtloil•n, 
Siglsmuntlo Gonçalves, Oiymp!o Campos, 
Martinho Garcoz, Coalho o Campos, Azol.ltut• 
Rios, Virgillo Damazlo, Ruy llaz·boi:t, Tho
maz Do!Ono, Vaz do Mollo, Hucno llz·anr!ilo, 
FoiiclanJ Ponna, I.npos Chavos, Fz•ancl~co 
Olycrn•io, Alfrotlo Ellis, Uz·!Jnno rir. GOU1't1a, 
Uudriffncs JaJ•dlm, Joaquim Mul'tinho, Mo· 
tollo, Ã. Az·wodo, Vlcoutn Mach:ulo, Oust:tvo 
Riobard, Follppa s,,bmidt, Hel'ciiio ~~~~ o 
Julio Fl'ota (.Sil). , 
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lJcixnm de comp~rccm•, com C<IW<I pat•l.i· 
cipad~. o:> St•s. l'inlioit•o lllacliado, Nilo l'o· 
çanl!a, ConstanLino Nory, Pao.< do Cat'l'ailw, 
Mantwlllat•at:~, Pit•cs !1ot·rolt•a, AI vat'u :.r,n
!los, Jos1í llct'mlr•lo, Porlro Vollto, Almcitltl 
B:ll·rctJ, Alvat·o Mncliado, !lusa o Silva, Ma
nuel Uuat·to, B. do ~londonça Sobt•lnho, Cio to 
Nunes, Siquoil1u. L1mn., Mnr~ius TuJ•t·o~, Lauro 
So!lr~. llnrattl !Uboit·o, .lotlrJuim do Souza, 
Brazilio da Luz o Ramim llat•collns (221. 

W lidi~. postt~ um dit'cu;-;.~iio u sem ;loiJ;üo 
appi'OvaUa tL acta da scs~ã.u antol'ior. 

O St•, l' Seet•clat•io d;t conL" uó 
soguiut,o 

JIXPllDIBNTE 

Officlo do prositlonto do Consollto Muni· 
cipal do Macoló, Estado do Alagons, de 1·1 
do cort•onto moz. r·cmottendo 11 autlicnticn 
da. acta !la a.pumçiio gemi das eloiçüos ell'o· 
ctuada• Illquollu &t:ulu, no dia !4 de so
tembt•o ultimo, para pt•ccncbimonto da vaga 
de um SAnadO I' l~mleral. - A' Commissão do 
Cons&i~uição, Poum•o:; o Diplumacitl, 

Ropresont:1çiio du Gremio AJuaacirv c 
Commoraial do Mat•aahiio, poduJdo a. mo!li· 
ficaçiio do art. 15 da loi n. i41, de ~G de 
dozombro do !900, que ot•çou a roceit;~ gorai 
da Ropuuliaa para o exorcicio do 1001. -
A' Commissãu tio Finanças. · 

~ O Sr. 2• See••ctnt•io declara que 
não lm pareceres. 

E' lido, apoiado o vae a imprimir• para on· 
tt•at• na urdem dos tt•aballtos, o seguinte [H'O· 
,iecto, que so nclt11Va sobro a Mesa dut•anto o 
tt•idnu t•ogimental. 

N. 29-190~~ 

O Congresso Nacional resolvo : 
Al't. L' Só sot•iiosubmcttidos nos procos. 

sos do idonciftctLçiio os r~os condcmnados o 
dopuls qno ~~ sontonça tii'Cl' passado om ju[. 
gado. soja qual J'ur a sontcnçt~, o soxu, n 
hlado e a contliçiiu socitLI. 

Paragrnplto nniro. O SL'l'Vi~o tio idontill· 
eação sor<L SOLH'oto, fleando oxpt•e:Bamonto 
pt•oltlblda n cxltibii;iio om [lllhlwu !lu rut.·•~· 
los ou llclms tlu qunlrJIIOr natm•oza. 

Sómonto á policia do Di~tl'i"Lo, dos l~stndos 
ou ostl'nn~oiJ'It., IW Mini~f.oriu Publieu r. nos 
juizos podm•t\ u llabinor.u do !Iiontillcaçiio u 
tlc gStlLthH,iea rot•nOt~CI' r.ortl!hiog 011 otltrns 
provas do idontltlado, que cm nenhum caso 
porlurão SOl' publicatlti.S, ~ó no proprio Oa· 

~onntlo V, II 

hincto sn pct·mittirll o oxamodas plwtogm· 
pltias do~ únliniJllOlll,cs. 

Art. 2." Em ncnltumlt ltypothoso, o sob 
nenhum pretexto, rm cnutlornnados, depois 
IJIW a scnton~a tiver pass:ulo em julgado, 
sm·ií•l di,pettsados tia. idcntifkar,iw, 

At-t. 8.' .~ J,Jcntitiear;ão Rc J'at•tí. polos pro· 
ccsSJS adt)pt:Ldo.i nos· inst.Hutos congon.crcs 
tio G:1biuoto tio ltlrm~fflcação desta capital, 
att\ qno' pela saneção da pratica do outros 
paizus so po;.111 atnrni:tt' tL · inutilidade dó 
r~lguns om tal gonot•o Uc dcm'unstraçõcs. 

J(iu, 15 do outuiJru do !903, -a. 11ttr~la 
lWn!ÍI'O, . 

E' !iria, posta om discus;iio o smn dobato 
approvada a redacção final !l:1 emenda do 
Sonado !L pt·oposi~ão da Gamam dos Depu
ttvlos, n. 54, de !903, autorizando ti ahor
tnra do credito IJXtt'ilút'dirmrio do 104:54~$583 
p:u•a. occol'l'.'Jr ao pttgamcnto das gt•a.tillcn.
çüos . devidas aos omprogarios do diversas 
aif.1núogas da Republiea incumbidos do sor· 
viço de o;tatistica o revisão do despachos em 
i8U7 .c !BUS,: 

O St•, Vicente l\lnebodo (·)
SJ•. Presidouto, o esforço que hontem tive 
do fazer para nmntot•-mo dut•ante algum 
tempo m1 tril,una pt•oduzlu-mo muito mal, 
do maneit•a a qnasi não podet• fundamentar 
o rO•lllOt'imcnto quo von sujoitttr tL conside
ração da :.rosa o pam o qual d~sdo já im-
ploro :1 app,.ova~iio do Senado. · 

Sr. PJ•e;idonto, ou não tomo, niio posso, 
não devo tomar em considoraçil·J aquollttS 
IICensaçõos com qno lwntom so pt•etondeu mo 
fulminar na Cillllilt'a dos Srs. Deputados, 

Não dovo acompanhttr, naquolltJ tor•reno, o 
ll!Otl accusadot• o •ieixo no paiz e aos homous 
honestos quo jul:;uom o procndimonto do 
qao nggl'idn n (l d;Lquullo qno a.;sisto nosto 
momento, impas:;ivol, :t tudas as a.ggressücs. 

Ct•oio, 81•. P1·esidcnto, que lLiguma · cous:~ 
sotrt•uu o docvro p:u•lamontat' com a sessão 
do hontom tia camara dos !Jopntados. E, caso 
\·h·gom no nosso pair.,nunca so assistiu a. umu. 
sessão cm quo dosdo t~s m:~ioros injurias 
atimdas a um t•oprusontontc da Naçií.o, rtosde 
as llHÜor~s Uinl.l'ibcs, so admitLisso, a.tó u. 
un.ot'l'en~ão do pessoas tias galerias par• 
COI'roiJur:u• a nceu~ação qun fll'n. fúl'nltllada, 
dtHJI,l'tl du rocinr.tn,cont,J•n. um momhl'o d~ ro· 
PI'Psnnt,~çfw nacional ! 

flp, Pi•o:-~t~lnnto, vun n.prosont.m· um roqnn· 
t•lmenl.u t\ "on<idoração da cas,~ •. Esso roque· 
rlrnonto cotmtitttir't olomont.o podorvso do 
tlcJ'osttqu:Lnt·J a um dus topieos da aacusaçiio 
<JUO cout.t'IL mim J'oi huuwm l"ormul:uln 1111 
Gamara do~ llHptt!.ttdos, 
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Os quo lomm os resumos da S<lssão do !la um uut.ro pqnto, St•, l'rosidonto .•. sobt•o 
lwn\om da Cam~u';l dos JJepuLttdos srtbnm o tJIHII preciso l'azm· :tli(um:•s roloJ•oncms. . 
quo, no meio das nmioro., di:ti.t•ibes, do.~ A sessão do bontem da C:tmttrtt dos Dopu· 
maiot•es insultos, d:t; maiores injurias -)JOl'· t.udos tovo 11tti gulpos tbo:ll.raos ..• lnlbr
quU o fim ora injul'1al'·luo- n.llogou so ntú mam-mu os que assitJLirain a csst!- so•são, o os 
quo eu tinha pass:iilo uiu conkidmndo Lili AI· jurmws dLssm•am, qno ltuuvu momento mn 
laridcga do Paraimgu~. 'JIIO o Doput:tdo :~em;at!ot" volt'av:l·so pam 

S1•. Prosidonto, q pandO osti\'O nlth~mmcnte as g.J.!Iwia~ u pm·~nntav:~:-;<d~sl.lL n !li o St•. 
na l)opub!ica Al'gontina, a<lquil'i um c •rro fulano 1 » Jo: do UIIHI <la~: galal'i:ts da<Jnollu 
ORJ. ·.sHgunda mão; um bJ'fmch amoJ•iciLno pai' i\ CaJJI:Ll'tL houvu q ucrn rospoJid.t•sse: ~ <(Siln. )) 
nioíi'usci.'na úiiq}m fu.ienda do· criação. Doi Logo om sognltla, \i lliipntntlo accnsndol' 
por osso.carro 350 posos, ·monos de i00$ da :tccroscootmi: «Pois <i'St•.''VIconto ~l~ciÜIÚO a 
nossa moeda. ' "· ·· ' · osso individuo tirou a quanl.ia do tan~o, cm 

Esse carl'o foi mnnifcstaúo, voiu a bordo apolices ou om oi:msa·nqulvnliJnto. · · 
do :vapor austriaco.Dclmala, pagou factura Não tl vm•d11úo, St•, l'ulnno'l• Pot•gun!ava, 
consular, Yisada no consulado de Buonos· voltanrlJ·so P"~'" uma das galorlus. 
Ayres, o.chcgou ao po1•to do Paranngmi no lc do umn d11s galoria•,atopointla~ do gonto, 
dia 20 da ;julho, consi!l'nado i\ cás:~ do Sr. Ma· uma voz sumiria declarou: «Sim, é vot·úado • 
. nool Bol)lfnci.o Cat•nou•o, uma das casas mat• Apoiado.> 
respeitava is do Estado du Parant1. Sr. Presidente, cstQ facto 6 digno do nota; 
. A Allandoga, s1•, Presidente, ao sõr dos- ello devo ficttt' grnvudo tiOS nossos annae.< 

pachado esse carro, exigiu do dlrol!os a como uma prova ih' clova•;iio com que se 
quantia d.o 3:000$; razão pol' que a1.6 muitos debatem a~ qucst~.es entro nós nesta mo· 
dias atraz 0 carro em questão continuava m~nto, no,te mst .. nto, mosmo <Jnando se 
na Alfaodo•a relerem a possons que, afinal: estão invcs· 

• • '.- .. -
0 

: d . . . · . titlas do m•ltll!a.to do representantes 'd~ 
A ~sto respeito, só isponho do um untou Nação. . · 

.docuJno~to,, uma. cat•ta do meu corr?B~OD·. Devo dizer ao Senado qno não sei si foi 
do~to, tnd•caodo·m.e que SO!'l:l Pl'Oiertvot 1·ealmente o mesmo individuo, que diz o 
4otx~r que o carro lasso vondtúo em._lm;ta jo1·m1J que respJndeu; mas si é osso individno, 
pp!Jitca~ al'romatando·o no;;~ occaswo, :t eu o conltc•;o: lui sar•gnnto do oxorcit.o, 
pagar taq olovado tmposto, tsto 1), 3:000$ obteve bitixa c, depois do obtol·5:cu nl·o mou 
sOD!'O um carro IJUO havia custado pouco prot.e~ido. Fui ompt·e~ndu no mtm Jornal o, 
mats ·Ie COt$UOO, . por solicitaç~o minha, nom0ado poJo Sr. 

Entretanto, Sr. Prosidcnto, fni nccusatlo Dr • • loaqn.m Murr.inho, fiscal rio imposto do 
do ·contrabandista por ost.o lacto I conmmo no Param\. • 

Hontem, apeuas tivo _:;oioncht dosto lacto, Da dirocçiio do Jlopuhlica ello foi oxono· 
destrl\lnrto da· r~ccusat;no, rlll'l:;i-mu, por l.e- r:uio o, duvo dizol·o, tivo tio levar il-mi
legramma ao meu eot'!'•JSpondcnl.n em Pnm· nil:t conta ~~ tJililll tia quo, por 1:11ta M pro; ta· 
naguá, obtondo a sogu111r.o l'u<pos~t toiugt•:t- ções do coutas o <Juo rnoutav11a JlOJ'i,n do 
phica:· tros contos do l'~is, nnu foi oncoutl'ada na 

cN.I ,051- Paranaguá- 2'J7-44-~ aro. caixa. 
-21·10.::.: Ui•gooto...;. Stinadut• Viclinto Ma· O Sr. Dr .. Joaquim Murtinho, Ministro da 
cbado- Rio- CaJ•ro alludo Deputado V11· Fazenda, pouco tompo,dopois tuvo do domit· 
!'Clla voi~ Buonos·Ayros vapo1• Da/uud~ 20 til-o, p,,!•quo J'ol-lho prosonto mua certidão 
Junho nunba entrega. Figura, m~ntrosto da Junta commcl'oial do P11ran:L, mandaJa, 
moSJIIO vapo!, ~cl~t·a consult~r Oo~, do· creio, que pela Dolognci:I·Fiscal, cm que se 
cumontos J•cyost.td.os .todas lornmllll!"!os pt•ovt~va qu~ ui lo m·a nogocianto o tinha· ro· 
logaes. ltequcn•a Mtnlstro Fa1.ondt~, ~ullctl.o "istratlo um contracto cummm·cial llil mesma 
'minuciosas informações alran~o;;a aqui. Junt:t. llal'iCL, pot•to~~n to, lncompati~illdado 
Saudaçlles.- M, Bolli{<rcio Car>WII'o,» parn o oxorcicio do cargo . 

E' o que vou f:tzm•. Desdo ont1lo, porque ollu sailiu· do Jlo. 
O Sr. Ministro 1ia l'azonda t.cm, por Jl"bliw pouco antes mo pedindo que lho 

osto modo, o moiu do intoirat• o Senado nãu fizosso mal o sol:eltant!J a minha pro· 
sobro si roairuunto so <Juiz ou Ho tentou pas· tocçiio o porquo logo om soguid11 fui domit· 
BM' esse contrabando n~ alf;~udo~il do Para- tido do Jogai' .do fiscal do consumo, tornou· 
nagud. se mou lntmlgo gratuito, o V, llx., Sl'. f'ro· 

A rllspostil, as infor•maçüos qu11 nost.e son· sirlonto, <i ovo !tom comprnltondm•· <JUO niio 
tido Jot•om Jll'cstadas a S. lix., o St•. ~ll11istro, cst(t f<lm <las cousa; hlllnt~OILS Lot'IHINIJ o bc· 
sorão 11 doJiJsa mai.~ "alml, m:tis cumplotn, m•fit:iatlo inituigu da. m[w ~omli!i!u)'IL quo 
mais poi·J'oitttljllo su pudur:i JH'uduzlt', n111il:1; vnzu, 11111 tluulinil.ivo u alivio. 
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Imp!ot·o, St•. Pr•osidonto, :r o Senado n.:tp· Ep, Sr, Pre;idonte, com 11 leitura do ·,~0 , provar,:[o útJssn I'Cqllerinrcl!to, r,~'l."o;lment~>, . teolro cor relu ido ·ílil . ollso;. 
O St\. Ar.rm'.To Go~\'I.!.Yt~s -l'ot''l"o o :r c- 'o~r,õc. q11o mo ora dado r01zor •.. A tós · 0.,. 

ou.<:tdor nii.o pctliu an\t's 1111111 etlt'ta, <lo quo tio sentar-mo >ttia-mo lieltii' ·t··n _b_dl ·~!11~ 
- 1 dcs'·t tr'b ' • •lffi om aqu1 proparar ess1.1. on~cODi~ÇitO 'f SiW a, H\~1.~ thcH. . !.i I lHI~. ngrat!~~nr ao honr:ulo sr. p • 

V M . N- stdcut.o da ·C:tmnt'll:'dos 'D'c ltt•·' ro 
O Sa. JOENT~ 'AOIIAM-• no IIUCI'o toctll' \lO!' ,1110. 11r.ocru•o 11 ntanto•• ~ 

0 
.. 

11
uos o modo 

om Olltt•us pontos. · ~ ' . • " r om o ~os 
gun.rila.r·n·· ~~n.o,rabt~dÍÍ(fo:dhrn'i' ro •• ' : 

. Hoje o 1Jttl7. to<lo ~~tue uo facto •tuo só dou; lanto da Na(~.Jf· {ll(<t~frl''biim"i "r11iJáo'bP:,H~o)ll a im}lrens~ foi minuciosn. 1111 cxposi~ãiJ drUo; .E' lido' ·~p'o(d ,,, d. ,,,. .. ,,,,,:-, 1 ". r.w.: .. . 
nfio. houve p~p~l velho, não houvo ,ioJ·mt!... ~~~-liato'np]1r6'~ü~'l~c~~r~ .tl~q~~:e: ~m 

0 811. Ar.nmtTO GONÇALVES-Artigos do 
jornaos foi tos 1locumon to<. . · · · 

O Sn. VicENTF. MAcu:\oo- ... quo noio 
fosse tmzido corno uocurriento pura fui· 
minar-mo. · · · ' · 

J(Sr. Pl'~sidentc, cousta. O.tquisita: dava~ 
sova.!or o nuí.óJ•it!O.do nesses artig~-~. pot-.]uc, 
Üi!:U.•SO, (ot•am OSOI'I]ItilS po.• poss oas. QllO 
!tojo pocupam lv/fo'1l'CS Jo. cou0a~ç~ junto do 
gm·aroo 1Jo P~1.rn.ná. 

Sr, PJ•osidonto, felizmente as conclusões 
sõ:o'tod3.S a mort lilvor: Si cssoi in.llvjditos 
·oscr'oYora.in o:;so's í\fti'gos', ·a JlojU , OxC1:é~ln 
oM'gos llo <!onfiu.nç'c( junto do' situaÇão di• 
IJII:Il BD 11íz ..Ou ci Jl'l'lncip:il n.IÍ1ptiro', :i 'cón· 
olusão 'a tlr.ll' não .mo Jl'ódq. so:· contraria .•. , 
' . E i~>o nKo ·i\ ma:is do <iuo a cim'fi$siío t:ícit" 
. do ~no, cm· momentos do paixii.o .c.1\~ luctllll; 
liii.Vlâín affir•mado cousllll qúo· posir.ty~n1~otc 
nKo po'diam sol' comprovad1ts c não '·more· 
iiia.ín a m'oiior oorisl'derliçãà. ·· · ·· ' 

E' túdo quantO tcnhi tL rlizoi• ao Senl)do; í1 
turlo quanto tenho a dizor ao meu Ptiii.: 

· Faç~m:r11c ajustiça do aot•a.d ititr quii nãti 
_mo lovanta.t~ia do.m triltun:i sc.lião soúbJsse 
cumo, iofolizm01ite. a otlinião m . .t ,1liri:;lda. I! 
ca.pa.z de li.II'm:u• j iizo monoH rugnl~:tl' ótU 
relação a um homom. · · ' 

A minha vida poli&ica não ó do bojo; ostt\ 
a dis)Jilsição do toua1, m·1~ continuo a por! ir 
<iUC mo julguem com sovoridado, com. a 
maior sovoridado mosrno, mas não riiii ii!~ 
juriem oirnplosmonto~ porque injm•!àr uni 
tomem nas cundlçuos om quo o fazem niià 
11 prouuzit' um sorl'iço que dig-a rospollo á 
causa publlça, não 6 ~ f!!Oio mais rogulrLt' do 
afa~t:ll' dtt collabO\w;n.o do Cong:•osso ou dos 
partidos politicas iuna actividade quil sü ,iul~ 
guo cmlHII'nço poderoso para protonsões 
monos r•oguln.t'.)S, , , · 

O l'Jquo!'imonto 'l"" I'IIU lot• nst:t om l.ol'• 
mos pot•foil.~mento i'Ogimont.llos; ollfl a)11•o: 
ve!tttl'tl tl rnlnii:L tlofusiL, mas ô faotu do o1·· 
dom pu hl!cu o, alom disso, valo ttlguma ·coisa 
a ,defostL da bum·a do um Sonadot• dn fw; 
publica. 

Vou lor o ·mou rc~uol'imonto n poço a 
V. !~x. ~uo o sujoito á cnn.,idl'm~fio do Sc-

·., Reqtiarimento 

« R9q_uol!'o ti rio.' 'pela Mesa 'uo séuacto 
s.~ sol1c1to, com urgoncia, do Ministerio d~ 
l• .. rz.on~a o, quo occorrou ~a.A!fan'qél!'~ do 
P:ll.tnaguil, sobro o despacho do IÚ!l ··carro 
P?rtoneonto no ~onador 'Vicontii 'Maclltld • 
''rndo do Buenos Air·os no vapot• austriag~ 
~~~lmata, a 20 do junho dos to. auno,'romêt· 
ttd.o á casa commoro!al do M. Booifacio Car
nou·~ o n que so rofcl'J " iàotura consular 
n · 9o7, prc.;tn to áq uol!u repartição, , ; .. ; 

_S:Liu d~s sosSÕos;-2! .de ou!u!Íro do W03.-
y~ctmle ·Machudo;i !1 '. ' · ·· ··'l , 
' . 

•' . 

Oil.DEM DÇl OIÂ . 

, CllED~~.~. PAI(\, IIIL/OE!'/CIAS rpLICIAES 

8nt;·n. 0111 3• di~cus.~io a prop.osicã~ .ja C~· 
lllll!'tl tios Dop11tarlos, n. !54, do l903,·.~uto
:OI'I7.nn~o o PJ•esiúonto rht Ropu_blié~ a abrir 
ao Mt~Jstorw da .Justlca o ~egocws In~riores 
'' CI'Olllto tlo l_uo:oo_p.$, supplon!entat; 1\ ·l·ií· 
bl'ic~ 14•, canslgnaçao-Dillgonoiai póliciaes 
-do al't, 2o da lei n. 957, de HO de dezembro 
do 1g02. 

Niuguom podimlo ;~palavra 
discussão. ' 

encorra·se a 

Push a votos; .. ú ·npproyada a ptoopos!ção ; 
o, so~do adoptada, me ijOJ' submottida á 
sn.ncçao prosldoncml. 

LIC~N~'A A MAXIAIJA~O. 1\0Dl\WU~S llA.l\UOSA 
,I,. 

l•;ntm 0111 3• l!i>iCIISSÍIO 11 (Íl'OposlçiíÔ' na 
Cnnmm rl11s Oopu~trlns, n. \1il, tlll \OO:J 
ILUtorlzando o Prositlente. da Republica ~ 
concodm· ao 3' official da. SJcrotarla de Es· 
~ttdo da Jus:icn. e No<iocios lntortvr.os, Max!· 
nliano Rodrigues · BaJ•bosa, um auno do li· 
cençu., com ordenado, p:wa trnt1it· do sú:t 
Stlllllo ontlo lh.1'con;-!or. ' · ., '' · 

natlo l), comtnttt.-.· ~dgutnh· }l:tl~n'l'<ts, tL•t'llli... NluglHIIl pdin.\t) il P~"l·~vt<\, uncul'l'<l·3c 
lHU'eL (Lo'). , 1u;cu;;itll, · <L 

.I 

I 

1': .. •· 

)'\ 
,, 

; 

I 
,.,, 

•i 
"' /1. 

' '· K 
I· 

!•' 

i\ 
:i· 
"· 
·~r. 

I 
'• 

'j . ' 

,li 
' ' ':"~ .. · 
,' 



,, 

I 
~ 
i 

i' 
' 

' 

~~ 
' '• 

,, 
' 'i ,, ,, 
;, 
' 
'I 

ii 
!j 

I 

' 
·' 

ii 
' 

SOi ANNAES DO SENAPO 

Posta a votos O appt•ovacla a pt•oposir;iio, 
cm o>crutlnio secreto, Jlor 25 votos contr:t D; 
o~ sondo adoptada, no sm• submottidu á san· 
cção ptoe;idoncial. , 

1,., ' 

CJÍEDITO PAI\A ETAl'AS 

Entro' cm' 3~ discuSsão. a pl'Oposiçlio da 
Cii.ni:lro.dos DopuW!os,.n. ll8,do 1003, auto· 
rizàndo o Prcstdonll> da Republica a aiJrlr ao 
Mlolsterio•da Guel•ru. o credito do 2.184:637$, 
supplomootat• á rubrica 1 o• ·- Eta. as- do 
11rt. 16 da lei n. 957, do 30 !lo dozombl'o do 
1902. ' 

Nioguom pedindo a pahwm, oocorm·so a 
discussão. · 

PÔsta a voto• é approvada a proposi~ão ; 
o, sendo adoptada, vao sor submottitla a s~o
cção P,l'esidonclal. 

CREDITO PARA PAGA!IENTO A LUIZ DELLO 
LISBOA. 

En~ra. om 2•· discussão, com o Jlówocor ftt· 
vora.vol da Comml~o do Fina.nç:IS. o ari, l' 
da p!•opos\ci'io da C.~ma.ra dos Deputados 
n. 79, de 1903, nutori7Jtudo o Pi•osidonto da 
Republica a ab:•h• ao Mioistorlo d·•· Gum•ra o 
credito extraordlnario do 8:008~120 para 
pa~amonto a Luiz Bello Lisboa do ordona•lo 
do 

0
profossor da cadolra do t •pogl':tphia. du 

Colleglo Militar, no período docorrltlo do ~ 
de mato do !893 a :ll do ma~•ço do !900, 
, Ninguem pedindo a palavra, oncorm-so a 

discu;aão, 
Sogue-so em discussão, qno se encerra sJm 

do bato, ·o art. 2. • 
Po1tos !I votos são succossi vamento appt•O· 

vado~ os artigos. 
E' a proposição adoptada e p~1;:1 para 

3• d!scu88iio. 

ORÇAMENTO UO M!NISTERIO DA GUER!U 
' PARA 1003 

Entra em 2• discuBEiio, com as cmend11,.' 
olfm•ecldas pela Commlssilo do Finanças, u 
art. I. • da proposição da Camlr-.t dos Depu· 
tados n. 122, do l!l03, fixando a dcapoz~ do 
Minlstorio da Guorr11. para o oxol•cicio de 
1004. 

Nioguem pedindo a palavra, oncet•ra-so a 
diiiCU.ISiiO, 

Scgue-so cm dl~cussiio, que so oncorra som 
1leb:Lte, o nrt. 2• com 11 emondtL olToroclda 
]!ela Commls.slio do Fina.nças. 

Po.~to a \'o tos 6 uppt•ovado o art. 1•, salvo 
n.s-om·nHlas. 1 

Postas a votos s:lo :tJl)lrovadas as omoudus 
a~sim coocobiuus: . 

1.• Na t•ubríca 8• elimíno-so a pat•to·t•ehl· 
liva ao Sanatorio Mill~lt' dos Campos do 
.Jordão. 

2. • N1t rubrica 1 •l" inclua-se a scguin to 
consignação: 

Linha tolographica de Cuyab!t a Corumb:l 
o sou pt•olongamonto por Mil•anda, Nloac o 
Porto Murtiolio, oa l\•ontcira com a Repu· 
blica do Paraguay- 150:000.$000. 

3.• Na rubrica 14', n11 inscripção da con
signação - Obras do fortificações - o depoi~ 
das p:1lavras - ob1•as, reparos o consm•vação 
do quartels, estabelecimentos militares c 
proprios nacion:1es sob a admioistração do 
Mini.ltorio <ln. Guot•t•n-accrescoote-so: inclu• 
sivo a cootinuaclio dos trabalhos do conHtru. 
cção do Sanntorio Militar dos Campos do 
Jo1•dão, em S. Paulo ; n continuação das 
ohras do quartel de S. Luiz do Maranhão o 
reparo dos do 4' tio artilharia o 15' do infan· 
tarla cm Belém ; inicio de coostrucção de 
uma linha telographica do Fortaleza de Ma· 
cap:l ao Araguary, prolongan<lo-so polo C:1l· 
çoono a til o Oy11poc; · contlou~ção dQo ll'a
bllhos do construcção da cstratla estratcgica 
o linha tolegraphica entre Guarapuava o a 
colonia' millt:u• da foz do lguass:\ ; constl·u
CI;iio da e;tt•ad:t do rodagem do Campo ErO a 
Barr:tcão ; constl'UC\•fio do uma ponto sobro 
o l'io .Jangada na ustl'ada ostl•:ttcgica ~:L .vllla 
do União, d:t Victo1•i:1 a Palmas. 

4.• Na rubl'ica 10• :\ cif:•a da verba- ao· 
croscJnte-so: em our~. 

Posto a voto~ ú approvado o art. 2', ~alvo 
a o monda. 

Posta a • volos ú ll(>provaú:L a emenda, 
assim coocebida: 

mimice-se o n. •l do :u·t. 2°' 
Postos a votos são approvado~ os·a1•ts. 3• 

o 4". 
E' a proposir,·ão, assim emendada, adoptada 

o passa pat•a. 3' discussão, 

CREOITO !'ARA RESTITUIÇÃO EM PAYOR Dll 
AOOSTINIIO .TOS!~ OAnRM• . 

~oguom-srl ew discussão, q uo 
s @I debate, os art~. 3 .. c 4," 

Entra om 2• discussão, c.1m o parocor fn
vornvol da Commissilo do Flounças, o a1•t. l• 
da p:•opuslçõo 1la Camr.l'a do~ Deputados, 
n. 17, do 1003, autorizando o P••o•idonto da 
Republica a abt'Íl' ao Ministot•io d:1 Pazood:1 

su oucot•r•a o CI'Odito uxtr:1ordluarlo de 3:000$ para 
olloctnat• a. restitulçlo ot•deoad~ pelo dect·eto 
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n. 574, de 3 de julho de 1800, em favor de • 
Agostinho .Josó Cabt·al ou sous le,itimos 
herdeiros. o 

108' SESSlO EM 22 DE OUTUBRO DE 1903 

Pr·csidcncia do Sr. A(fo11so Pcuna 
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 

discussão. · A~ moia-lwm depois do meio dia abre-se a. 
Sogue.se em discussão, que se encerra sem sessau a que concot•rem os St•s. Senadores 

debato, o nrt. 2'. J. Ct~tunda, Alberto Gonçal vc11. Henrique 

Postos a 1•otos são approvado~ os at•tigo;;, 
. E' a rroposição adoptada o pa,sa para 3• 

JliSCIISSaO. . 

Coultnho, Costa Azevedo, Constantino Ncry, 
Jonathas PO<lmsa, Justo Chorrnont. ·Gomos 
de Castro, Nogueira Paranaguá, Nogueira 
Accloly, João Cordeiro, Ferreira Chaveo, AI· 
moida Barrct.o, Ros~ o Silva, Herculauo 

O 
• • • • • • . ,• .. · , . ., ·. Ht~nr\oira, ~lauuciiJua!'l.~. H. ~~~ Mcudun~"' 

. ~'·.' •. • ~l!llllcnt .. c--: Lst~ "'?"t.tdiL ~oirt'lllitu, Olyrnpiu !Jaropu.i, Mtídiulro l;tu·· 
:l ma~crta, da 01~em do tlm. IJa.t·ot a palaVI·a coz, Ccelltu o Campos, At•Lirut• Wui, Vit·gilio 
.tos St S. ~on~dot.es que a q.uctr.tm para as· Oawazio, Martins Torras, Laut•o Sodré, Tito· 
sumpto do oxpe<ltonto. (Pa""'·) mttz Dclfioo, Vaz do Mollo, Bueno Brandão, 

Ningnem pedindo a palavra vou levanlat• Feliciano Peuua, Lopes Chaves, Alli'edG 
a sessfto designando para ordem do dia da Ellis, Urbano de Gouvêa, Joaquim do Souza, 
sessão seguinte: ltod!'igues J<trdhu, Joaquim Murtinbo, Mo· 

2• discuR,ão da p!•oposi,fio da Camara dos t~llo, A. AzcreJo, Vicente Macba1~, Brazi
Doput;ado.i, n. i7, do IÓO:l, autorizando ~ lt~ da r.uz •.. GusttlVO Rt~hard, Feltppe Sch
Presidcnto da Ropnhlica ,, al•ril• ao Mi nisto- tlLU!t;, Horctlt? Luz, .lnl!o Frota c Ramtro 
rio da Fazenda o credito oxtmordinat•io do Barc lloa, (431· · 
tl02:i04$üli0 pal'll satisfazer a Gut~iio & Ta· Deixam do comparecer, com causa partici· 
vora a importancia da indemnização 0 das pada, os St•a. Pioheit o Machado, Nilo Pei;a· 
custas que a Fazenda Nacional t'oi ccn· nh:l, Paes de C trvalho, Manuel Barata, Boi· 
dumnad:1 a liuH pa~:al' por son1.ença do su- fot•t Vioit•a, Bonedicb Leite, Pire:; Forroil"oJ., 
pl'omo Tribunal Fcdel'al; . Alvaro Mendes, José Bernardo, Pedro Velho, 

2• discussão da proposição da camara dos Gama e Mollo, Alvaro Machado, Sigisround.o 
oeput11dos, u. 157, de 1903, autorizando~ Gon~alvos, Ruy Barbosa, C.lcto NuoOB, . St· 
Presidente d•l Republica a ahrit· ao ~linls- ~uwa.. Lima, BaM& Ribctl'O e FMDCIBCG 
tet•io .ial'azonda o credito cxtra .. rdinario do Glycorto (IS). 
32:802.~:100 para occorrer ao pagamento dos E' ·lida, posta cm discussio c sem dcbatll 
ordenados devidos a J"lio da Cruz Sccco approvada a acta da sessão anterior. 
bom como os juros da mót•a c custas. ' 

2• discn;siio da proposição da carnat•a dos O 8r. I' Secretario dt!. conlll. do 
Dot!ut~dos, n. 40,. do 1002, relcmndo a pro· seguinte 
sct•tpçao cm quo tncort•ou O. Maria Ft•an
cisca Me li o de Carvalho, viu va do capi Liio· 
tenon:.o houorario Tt•njano Augusto tio Car-

EXPEDIENTE 

mlho, para recobor meio soldo que lho Offict'os.· 
competn; 

Discussão nnica do parcocr o. 229, de 1903 Do Sr. Senador Ciclo Nunes, de hontem, 
tia Commissiio do Fiuan~as, opinando qu~ communicando CJUO, por motivo de molestia 
soja iudofol'ida a Jlot!ção om que o. Cecilia cm pessoa do 81111 l'amllia, 6 obrigado· a an· 
Gandlno, allog:tndo ser miie do gnat•.Ia-mat•i- scnlar·s• por· algum tempo desta Capital, 
nha At•thnr Cappo Gandiuo, fallocldo dnt•ante deixando por tal motivo de comparecer tis 
at•evolta o ach:tl'-So "omplctamentc dosam· scssõos.-lntclrado. 
parada, pode um:1 pensão, Tt'CII do Mini>tcrio da Industria, Viação o 

Obt'll9 Pnblicll:l, do 20 e 21 do corrente rocz, 
transmiLtlndo as monsa~ons coro quo o 
St•. Pt•osidontc da Republica restituo dous 

Lo v anta.so a sossão a 1 bom d:~ tardo. 

do cada um dos auto,:1•apbos dll:l rllaoluções 
do Congresso Nacional, que sancctonou rela· 
tivas tl conccsslio do um anno do licença, coro 
ordenado, no conduclot• do Irem de 1• classe 
d 11 Estrada do l'crt•o Contrai do Brazil, Honto 
Jostl da Silva ; o t1 abet•tura dos crodltos ex
tt nntlirat Ir~ rir li0:4Cf$1 f.O ~sra rng~n.ento, 

. i 
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806 ... ANNARS .no SENAnO· 

no pro~onto o.xorcicio, da .garantia do jur•os 
concedida :l: Compaqiilc Au.~iliai>·o dos C/wnw í.< 
de Fm· au ~~dsil, q' do .22: 9.83$8oi0. para p:tgar• 
:10 cngonhoh•o Eurollo Odobrocltt os voucr· 
montas do sua aposo ntatim•la como cheio tio 
<ilstt•ict.ó dií RnpartiQfio · llbrnl'' · do,q Tolo· 
gJ•npJw.,·: · · · 1. r .... ~~· · ··::. ! • 

AI'ohlvr·siJ i1m do cildli uni· tlqq ·,,": 
tograjlhos• d · cúmtiwnlljiíiJ:solt CiliniiJ•.i db::: 
JJoputt(dos, romoti.onllo-sn-lho eis ottL!'i>s. 

. Do Prefeflo do Distl'icto. Federal; r!iJ 2il do 
oorl'~nlll moz, rorilottondo a mcnsa~:.Jm coin. 
quo submotto tl consldomção dn Scuatlp ~~~ 
r:UÕOS qlio O iiJval'llm 11 não Slncofonar ~ riJ~ 
soluQ[o do Conselho Miinicfpal; quo dcspcri;a 
do. pal;':tmonto do·tmpostd predial " pr;Jd:il 
OJI!' •que runcciàntL um~ osc ,f~ publica gl';l
turla. .111~ntid~~; pelo ilonogo .João Cal'! os Jn 
c.unha•-A' Commtssii~ do .Jiistfçn o Lo-
grsfaQão;·. . . · · · 
· R'ej!roáentuçiio ,ilo ,Joaquim Alvos Farr~il·l 

da G11mr~, proressor c.'ttllo.lr:ir.tco· jnbiladu, 
contra. o :ueto dii Proibi to do Dis&t•icto Pc· 
dera! iL r. soluçiib do Conselho Municip:tl' 
que autoriza a pngar·-lho os sons vonclmonlà; 
n~~:.,.:9Ziip do 5:U20.~ annuars.- A' .com
miSifw. do Constituição, Podo!'cs o Diplo; 
macra, 

" 
OROJ~~ DO ÔIA 

.. ··~: .. ' .. ·,·' 

, CllEDITQ rAHA INDEll~1ZA<;~o 
& 1'AVOr:.A 

.. 
A Oun.J:\il 

n 157 do 1003, autorizando o Prosluon\o. du. 
flepubiica u àbrit~:tà .Ministurio da Pnzonda 

·''t t I' · d ''·'·86''"'·'00 p•r·· O Cl'Out O OX: l'aOr( IOUI'IO O~~.... .,.,~oJ "' 1M 

o"cot·rot• ao pag:mJOnto dos. ordenados do v .dos 
a .Joiio· d:t Ct•nz Socco,' bom como os jur•os d:t 
m6t•:t o ertsl.as. 

N1rl:.l'unm pnr1indo a pa.J:Lvr•a, onCorrn.·SC a. 
discus . .;ã.o. 
. Sugua-so orn dl::~cussfio, qur.1 ao oncm•ra ~om 
d oh,t to, o a.l·t. 2u • 

Plls&r"ls a. vui,o.~, siio :mr:en~.;iv:unonto appro· 
vu,Jos o_: nl'tigoJ, 

11' a pr•oposfçiio aduptaJ"t o. jl:tss:~ para 
:1a diSCIISl:ÍU, 

H,gL/WAQÃO og PltP.SCJUPI~.\0 J~l\1 Jo'AVOH DE 
/J, ~ft\.IUil l~ftA:":CISCA JH: :'lmT .. LO CARVAToiiO 

gntr:~ o lU 2' ,I[,;mw'io, cnni o parecer t'a· 
vor•a.vol da Commis:;;flo 1lo l~'íru~n(Ja.s, o iLl'L I 0 

~a pt•opo~ii;:io d:t C11m m tfoj I~Jp~tndos 
n ·10 110 illO?: rd~v~nrfu a !H'os~t·JpQao om 
q;IC 'r~CO!'l'OU J), ~hr•la J?ranc'tscJ 1\lol!o do 
·C,(r·.valho· vi uva do cnpi tiío-tenonco lwnor·~r·io 
'l'z•,ljubo .~ugusto Jo lhu•vr~lho; ptu',l t•ccobor 
o liwiJ mlilo qrn lh' compet3, · · 
. N)n"uom pÓJindo a palavrÍI, oricot'l'lt·so a 
tli ~cu'sn.:1ão. · ·· · · 

,. I • • • 

. ~~guom-,so .. om ,tliscuss:Io, qno so oncort•a 
som dob!ito, os :1r:Lq·, 2" o ~'. . 

Postos a voi.os, sÍiu sncllliHivamon to :tpfll'O· 
vutlos os artigos. 

E' ~~ pr•opJsii;lio :vlnptntl:t o passa pat'a 
:1• tllscus&ão; · ' Eliti;a .Ôiti · ,2e. disc~sSfio. com o p:u•o HJI' fn· 

voravol da. Commi~:~ãu cio Finanna~. o ILl'l;, 111 

tia PrpposiQiio d~"Ca.mnutt .do~s: Dojmt.atln~ o !!! 1•, Co•tu A.·1.eveclo ( Jwla 
n, 7i, '.lo lll0:1, antoriznn.l" o Prositlunto da .~li·:lc'111 ) t'lltjtiph. dispnps.L tltl lni.nl'.<l.icin J>:u'n 
ltopul>hu~ a ubt•it• ao Miuistur•io lln J•':t'-•lllli:t .1, ::i üisi:hs.{•ti il:1 pl'o~u~l•;iio, , , 
o C!'Otlnu oxi,J•aor:9fnarfo ,li~ .r..l2:704$000 p:u•:t : c ft Uo ~ StÍrmdo concedo a tlispoósa; 
saLtsfazot• a Gurjao & Tavora a unporMtncm onsu • • · 
da intlomnizaQtio o das custas qno a F:Lz~n J:t 
Nacional foi condemn:ufa ~~ p:~~-:.w Jh.Js por• 
so~t.onQa d.o Suprql]lo 'fr•i.bunnl f'oJora!. 

Nlh ..• "llo. ni . pód.iuao :1. p'n. ·!.avi·.~ •. iitiooi•ra·so a . I> o ira om cliscu >~'Lo. unica .o pill'ocor: n .220, 
di - J0 1\lo:i,. da Cumtnissfio do l'lilll.llQai,. opi· 
· 
8.01!98~0•. '. · . ... · · · . :. n.:mrfo quo soja indofot:idu ,a potkiio or!' .q,ue 

.. Seguo.os~. om discuss~1o; quo so enccrL'Il. o. cncilla , U~;udlnu, 1 .~<llo.:ando s:r .. mao .do 
som,dubllo, o art. 2'. · · · . · · ·,.111u•cla-mtu•inba tM~huJ•,Cuppo O:~udino, fal· 

Postos a votos, s:1o srtcboisivninsnto :~p· in,·i11o. durante a:J'QV.olt:t,.o ac.itiLI'·soqomplo· 
provadOS' O~· artigo~: · . · · ' tanwnto dosampar;ttfa, pe.fu um ponsao. 
· EL' a· pro(ioatr,iia · iidop!ailk o' pais'l p:ü:a · Nlpg~om pndindo u !!ai:~ vr•n, .oncot't't~·so ~~ 

3• dlscusslío: · .. · ' . · · · · tll~cnssw. 
, ,.,, I· 

CÍ\RDITÔ p1(RA r.\'GA)IF.Iáo A ' . . " ' .. c~iJz SECOO 
I ' : ' ' 

_, 
JO,\O n~ 

· Eillrii oin 2•' dlsaussko, c<Jm o ptlrocol' fa· 
vcmlvol d1~ Conlirlfssão uo l•'lnancas, o urt. 1' 
da pt•ilposfção dtl Camara dos lloput~tl(.s 

Pust;~ :~ voto~, tl nppr•ov:t-.ln. :~ conclusão do 
pnt'OCQl', 

o !!ii•·· P••o .. idcntc;-llsi.ando osgo
tndtt a mutm•ia lia m·dom tlo dia, dr~roi a 
pnlavr•a aos St•s, Senadores, fJIW 1t qnofriio, 
par:~ nssumpr.o rln oxpodfouto, 
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O S1•, Co .. tn Azoverlo (')-Sr. s. Ex., o ,iJ\'em rcprcscntanto do Amazonas 
Presidente, occnp~I·oi a ~t.tonr;fio do Scnnuo nesta Cas11 , 
.por pouco t.empo. s 

Ani.O· l!on tr.m J:l mo l!a via tlccitl:do a p·dit• O 'rt. CoNSTANTI'o N~l\Y -0 discurso do 
a palavr·a afim rio attonrlcl' ao discurso quo V. l~x. 6 rio IS tio .inlho; nntiio V. Ex. devo 
o honrado Senadm· prdo Estado .. o Amuzooa.~ quoJxar-so dos tuchyg!'npl!o.>. 
ar111i p1·ofer·in em eon1r.st:1~1io no <(IIC, no dia O SI\. COSTA AZimmo-Pt\do bom sor que 
antoceilonto, on pr•ol'ur·h•:! accu;anrlo, com on tivesse dito jull!.J; ma; a questão 6 si 
provas, a luit arlmiulotl·ação d:tpuolln IM:ulo V. Ex. rlou 011 llilO osso ap:1rto. 
om I't•la~fio :L pc1·scguiçiio ali i movitla aos O l!om•ado Scna•.lor• don1 tor a cm·tcza do 
rorlactoJ'l'S do Q1ro V adis? o ao incondio desse quo o havia rlwJo o quo, po1· ooosoguiolo, o CJUI! 
mosrno jorn111. · · ou disso 1l oxacto o não 1'11i,apozarda. velhice; 

S. Ex. n.ttonrlondu Jig-oiramento :t rriiulm u osquocido, mi\.:; S. J~x., o jovem, :que so 
!oliga nxposi~ão, llcclai'~II ao Sonallo não J dcs!cmbr•ou do apar·to I[UO Jll'oforiu como 
P~t:\J' pl'or:uln. a mosmn n.J•guiç:·lu qu:tnto' ao que cln.ndu o trittmplto aos inimigos do go
nssal~.o o- no inct~nd i o daq nollf' jornal e :t pm·· xcrnador do Amttzonas. 
so~ni•;no muvi .a a seus redacturc>. Ainda o hoUJ':ido Sanador, nosso discuJ•so, 

S. E~. pOdo tor essa convicção; mas os foi um pouc~ inexacto quando disso que 
quo !oram, ou os que ouviram o dhcurso ad.ni1·am-so tlo quo o teiOJl".tmma lido por 
quo :~qui lll'Ofol'i, estal·ão com cnrtcza con· s; Ex., o qllo r!cu motivo ao meu discUl'SO, 
vo1wirlus 1 o que tan tu quaoLo mo lbi possi· só cou ti vcsso·as 1\Ccusaçõcs do estarem amea
vol pt·ocuroi obter Jll'UViiS, c as obtive, om C"dos os t•odadorus do Quo Vadis! o estes o 
rehção uo r1uo arJui enunciei, não nv dis· outros niio tivessem, ilo contormidado com 
cul'so de 18 tio j11ilto, corno sahiu publicado, as suas vist:ls, foi to quilix:.s, ainda mesmo 
mas no do IR do ,iiwho. pu!' tclPgmmmas. . 

S. Ex., rcfcl'irlilo so ao discurso dessa data, S. 1\x., si ti I'Oiso tidri irm pouco do pácion-
18 tio jltlho, rllsso qnc on .cstan enganado, ela,· vori 1 qúc no mou discurso comecei 
porquanto nos;:L nata S. Ex. iJ.,tal'a om dizendo não mo arlmirat• do que ha.via lido 
Pernambuco oh om Alagtias, niio podendo no tclc;;ramm:L do O !'ai:, porquanto estava 
dar o ap:<~·tc quo constadosso dis"urso. :1visadu por e;sos a que so refol'ia o mesmo 

S. Ex. pu!'gnntou·mo 'i 011 tinha pr•ovas, jorn:1l dizondo·qlloamoaça.va·se a. oxlstancia 
ou col'teza riu quo n i!OI'l'l'narior rio Mna· ,{os prop\'iotaJ•ios c r.:dactoros daquello 
zon11S houvol'a dnrlo instJ•ucçõos par:t o incon· jornal. 
dlo do IJuo Vadi.<! ou respondi <JUO, provas Conso jUoutomcnto, S, Ex. tumbom, ou não 
n~; tinha, rn:t> r1uo procuraria olltol·as para rleu :tttonção, ou osquocou-so do quo cu 
!uvaJ' !\ cnnvieçito do todos quanto ora m· havi:L assogur·adu, isto é, do IJUO j;L ostliva 
lou;o :L libCt•d:ttlo do pons:m10ntu o 1l.s ga- avisado duquillo quo o O Pai: tanibom tinha 
ranti;ts indivitln:Lcs o u.ctu~l govm•nalior du u.nnunciado no dia anterior. 
Amazonaj, o S!'. Si! vorió. O ·IwnJ•ado Senado!' tu.mbem contestou o 

S. J~x. conto~tou, por;u permissão para quo ou tlissrir:L cm relação ao St•. Annibal 
Jli'0\'111' que I'Oalmonl.o S. Ex. mo dou os<n l'ol•to o voltou 11 citai' osso cidadão multo 
ap~r·to, a monos quo os lttchygraphos ti: notavol dizendo quo ollo niio tinha lmpor-
vo.-Jscm empl'ustauo :~ S. Ex. o aparto a quo tancia alguma. · 
me rofir•o o quo fA dado no discurso qno Itcalmento ~do pasmat• ... 
prot'ol'i a !8 do junho "quo tonho aqui. · s· , • '11 .. i 

«V. Ex. (disso) tem oortoza do quo tudo . q ':· CoNSTANTINO NF.a!-E o c uma 1)0• 
isso lhi 11 manthdn rlo guvornndo!'1» t:Lbllluado, rl o hoar.tdo Senador quo ~ d1z. 
::Eu J'Cliltt:tva ontlio o incondio do Quo O SI\, CoSTA AzEvr~oo --Sem duvida al· 

Varlis 1 o a porsng11 içKo do sons rodactoro;. gum:1 o basta; apenas, attondot• ao concolto 
O apu.J•tiJ, l'ovito, os til consignailo no dis- quo morocc do commorcio 1lo Amazonas o do 

curw <(I lO profJl'i " 18 rio junho o quo não Pm•;L par11. quo ou assim o declare. 
rovi·. . _ , _ O SR. Co"1'ANT1No NERY- Ello á quem o 

Rcspondt cnt:to a. S. !o.x.: « COI'to.z:t nao diz cm r.ologmmmas p:ISSados o pot• ollo pro-
t.onho; mas as<rn~ drssor•llm, do !:L! o.i.JOI'n~os prio nssigu:"los. · 
do ,l'ai':L O os tinq III,, 0111 :u:t1g~s do tlld!gna~ao, 0 nus.;J ltOOI'<IdO collog~ d!l'Ú. uo quo consta 
uprgmph111ios-UI/mw ""·'""'" - ,\ {el'l'o " " oss:~ oot~bil!datlo. 
fbyo-otc., otc. > • . _. 0 SI\, COSTA AZEI'EDO-Aponas posso aSSO· 

.1:\ vü q11o 1111° son "11 rtuo, por velho, JlO· "UJ'M' quo o honi'nllo Sonndor não tem rnziio, 
1lul'in Lul' OSIJIIOcimunl.u do pas;ado, mas " 

0 Sit. CONSTANTINO Nl·!nY- S. Ex. CO· 
nhoco·o talvez muito rnnls !lo quo on; cn não 
o conheço. 
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SOS 

0 Sl\, C051'A AZJ~VEDO - 01'11 , si V. Jlx. 
nito o couhcco, 6 procipitnda a SIIIL opinião 
do consitloral-o um cavtl!holro som ÍIIIJlOI'
tn.ncio.. 

o quo 011 vojo ;, que, ntl occasmo om quo 
do Par;t ~o annunciwt• que ollo t.Iulm 0111 
r.!sco a vidn. por pordoguição do gove1'· 
nrulot\ nossa. mosmn. occaH,ü.u cu lia um t,nle· 
g1•amma om que so dizia : 

«A Commissii > rio CllllllllOI'cio oll'·II'Oco no 
llo\ol dt1 Paz um banqu11t.o 11 Annib •,l P,wto 
pi·esidonto rin Assoui:~o~;iln t:ommoreinl tlll 
Manuos, quo dovu sognír pa.r:~ QS.itt cidade.» 

Já vt\ V. Ex. <11m o commm•ciu do Atn<l· 
zonas, quo o olngoullrosidonto tl:t A~socia.ão 
Commorcial, ou commol'cio rio l'ttl'll, 'filO o 
roucbcn com b:uHltwte$ u O\'açUcs. Jevom 
ffiOI'OoOI' mai.< nttoução do i!l11SII'O Soualor 
Jlclo AmazontL', ovihntlo riizor que um ci·HI· 
dãonotavcl não tom importaocia o qno Ol'a do 
admirai' quo so pul•licasso um tolegramma do 
sou irmiioJ, govm•nador do Amamn<IS, em IJUO 
so diziu. quo não podiu. sm• exacto o tolo· 
gt't~mmn. pot• ollo passado ao Pre:-d.\ontc dn. 
Ropublica, porquo o governador do Ama 
zonas não pm•soguo quom não tom imJlOI'· 
tancin. 

Ha do pcrmittir S. Ex. •tuo ou não aceito 
sua opinão. Aqui mesmo no Rio do Janoiro,o 
Sr. Annihal Porto foi, com muita dlstincção, 
rocouido pelo commo1'cio o tovo' tl'abalhos 
importantos.com homens do comm~rciJ, I'O· 
lativamonto u, quostõo.~ quo so suscitav;~m 
<l.IJUi na p1·aça. 

Estas poucas palavt•as tcom por flm ar· 
rodar dartuollo~ quo ouvh•am a; dochu·a· 
çüo.~ do honrado Smmdor. a id~tt rlo quo o.<so 
cülnt!iio não morcce todas as 11ttonçõJs dos 
!tomons do bom tlosto pu.iz. 

S. Ex., aintl<t no disc111'.~o do anto·hontom, 
diSSO QUO O llWIII<J('a/HIU>n quo OU ha l'iiL outidu 
pot• pedido lnst1tnto a posso.t. ti<L m<~li ai&, 
eompotoncia o honradez, que mo elpllcasso, 
POI' miudo, todos os inoitlrtlltos o n~ctus OCCOI'• 
1•idos [lOl' occas;iio dosso tlosgraça•bincondio, 
não tinh11 valor. 

Eu não pretendo J•opiz~t· a·tnillo quu não 
está imp!'Csso. 

0 Sa. CO:oiSTANTI!'iO NEIIY-Disso filiO não 
tinha valor, como lll'úVa. 

0 ~R. COSTA AZI~VEOO - Como llrOVII 1 ! 
Quom lor css.) nwmo1·wult1lll, quo ost1l Jnt'J
gralmonto puhlicatlo no nulll •iiscut•sn, htl de 
vor quo, ovidcntcmonte, ficou Jll'O\'ttdo quo 
o govornatlor \ovo pat•to dlt•ccta, pl'Olllllfll· 
tuu:1, nosso ct•imo commottitlo contra u. liual'· 
d~de da impr;msll o a so~uratt~ll in•lividua!. 

Mas, Sr. Pr<lsltlouto, o tlocumonto, quo 
:IPI'O<Ontoi, niio tlisso ao s. Ex' lllllll só P~· 
JU.\'l'n, 

Ronro·me tl cartn a mim dirigida pelo 
i!IIISI.I'O toncnto-OOI'Onoll"obronio do Brito, 11 
quotn nf1o conh.,ço, pot• ver fJUO aquo!lo qno 
se Linht posto <ll't•onl.o p~l'a o cumprimento 
üos dí.'So,jus 1!0 govet•natlot•, tL quom mais 
ctLl>ia a l'olspuns<Iutlitlatlo do Cacto, ainda so 
consot•vava no Amuzon.s, t!istanLo do souba· 
talhiio, emQnanLo S!!l" collegas mot•t•inm nu 
Act'll; continwtndu na mosmtL JlDl'ffill. do vhh: 
o pet·sn,!ptinüo os r! !lO nüo cummnn,:.:-n.Jn co•n 
a atlmiltisi.I'.t.Qão do Estado, mn•lqn.:cotuiocom 
our:1s do empt•oiLatlas IO!Ultlas ..• 

O ~11. CJ:oi<TANTtVJ NcltY- No ontnnto 
oll" tum amigos intim,; no 1\stldo. Niio lm 
no Amazufl:tj qtWIII niio estimo o St•. tenento 
L\~hDi\, 

O ~lt, CnsTA ,\zt~Vr.I>o-Tonho rtrtni a ctirta 
IJIIO me Iili enviada pu!' um tlisti11cLo oll!r.ial, 
o •tno j;lli;i pllblic;tthL ... 

O Sn. Co:>ST.\:O:'I'I~o Nr.nr- Si cllo nfio os. 
ttLvn, p.:.tl' ('SSa oc~.msião, no Amu.zona.st cumo 
cscrorc a V. l•:x. um~ carttL ncs11 s.111tido 1 ! 

0 S!l, CuSTA AZE\'1~00- Oat•oi a V, l'x. a 
cat•ta par.t vüt•, 

O quo ou atliiÍI'o. St•. Prositlonto, O a in· 
ditroronça do Govoi·no da União, rlepois dosta 
declamçiio. do pois dost.o conselho do invosti· 
~uçiio, a que Iili >Ubmoltitlo por tet• mot•to a 
}la!lmtdas, amarr:ulo a uma. C!Ll'l'UttL, um sol~ 
tl;1dv do llo>SO exel'cito. 

O Srt. Co;o;STANTI:oin Nrmr- N[o rtpoiadt;, 
O consolho do inrosti~r~r;íi:o a q·to t'ul suumot· 
tiuo o acotwLrlo mandou que se ~~·chivasso o 
l'espoctil·o inq11orito, pot• Jtão encontrai' cu!· 
Jlabi!itla•lo alg-ullut. 

O Stt. Co3TA AzEVEDO -<Por não achar 
cul]llbiliüatlo algum<l ! ... » Pois afllanoam· 
me o cJnli:'U.l'io. 

Foi al'chivado o inquorito po;• omp~nhos ; 
p:11'a quo o t•oforido otncialniio saia tlo Ama· 
ZJnas. 

O S11, Coxs'J'A:oiTI:oiO N1mr - O Govorno 
so doixal'ialoV.LI' por omponhos om 11111 caso 
1.ão gi'.tVO <luanto osto '!.! 

0 S11. COSTA AZEYEI>l- Q110 duvi la tom 
V. gx, nisto 'I!~~~ tomawi o onc;u•go de 
Jazer nmroquot•ltnonto p011lndo ini'Jrmaçü.l~ 
ao Govomo so!JI'O osto JH•ocosso. 

ll oonsnllto do invost.iga~ã.J foi unanímo 
contr11 os to olllclai o sobro Isto !aliaram 
IIIÍlldt~lllODlO OS jUI'DIIO~. 

O Stt. CnNSTAN'l't;o;O N1mr- Nom f'oi o 
Gol'o:•no- pormit,h·m~ V. 11~. o aparto
fui o pt•oprio comm:tn•lanto do distrlct.o, quo 
<III <llll;ilrHttdo compowni:•J p:ll'll tlicitlir sobro 
o nuns~lho do gnon•a. 

io:llo coitrul'IIIUU·Sil com o p:n·ocot• 1h 
maiol'in, quo não I'Oconltecia culpullilillalu 
n.lgnma. 



SESSÃO F.~l 22 DF. f1UTUOllO llF. 1003 soo 

Não foi, pois, o Governo. Isto ó das leis 
militnros, as quaos V. J<:x, !loro conhocor 
como milit:u• <JIIO ú, ' 

O Srt. Cosn A ~~~mllo - T\u acrodil.o. 
V. KL diz <JIW u maio1•ia do conselho do in
vostignç:to nilo 1whou .. , 

O Sit. Co:o;sr.\,TJ'o 111m r- V. Ex. piJ:Io 
peJiir iufurmaçüos. 

O Sn. Cosn Azr.nmo- Ser:\ bom o cu lioi 
do pot.lil·as. 

n Si\, CoNST.Il'>TJ:o;o NlmY-Posso indicar 
altl o nomo do commaodantc do Dislric:o: é 
o Sr. gonoJ'IIi Cal lado. 

O Sn. CosT.\ A~&\'BDo-Tinlrotan&o, ,; um 
UO!Oial llistiliClO 1)11 I allll'<lliL: « Q110111 i"nOI'lL 
aqui fjUU J'ui o tencn~o Lisboa o pri~cipn.\ 
motor du incondi1.1 do « Quo v:uli:-; 't li, mau· 
dando ainda caJ•t•.Jgar :t policia sobro o 
povo 1" · 

li' um onloial disUncto, repilo, quem 
alllrma SJmcllmuto facto na c:u•ta a que 
por• vezes já mo tonho rcfot•i.lo. 

O Sn. Co:>;S1'A~·rrNo NERY- A<lmit'•l·IUO 
quo haj:t no Congrooso do Estodo rlous chefes 
políticos d:t opposiçiio o nem uma , ó p:tht· 
vr& t.enham articulado sobre ostc facto. 
Elles lá s~ achava~; tudo prosenciaJ•am. 
Mandam thzer a V. Ex. ossas c,u;n,s, afim 
<lc produzirem clfolto aqui no Congresso. 

O S1t. CoSTA Azi·:VJmo-Não é de itdmirai' 
Sr. Presidente, quo so tenha passado a os: 
p'on.i'• sobrn fnc&u tão gravo-a mot•to d:J urn 
soldado ... 

O Sn, CoNST.\="TINO Ncl\r-Niio apoiado 
O Sn. CoST.I. Az"vr.oo-... por• violcncia 

do um sou buperiot• hiorarchieo, 
O Sn. Co)ldTAmiso Nr.nr-0 onleialt•os· 

pondcu a conselho do invo<tiga~ão,não 10 re· 
conhecendo nollo culpabilidade alguma. 

O SI\. CosTA Az1mmo- Aqui mosmJ, ao 
Rio do Junoh•o, na a!hninistraçiio passa<la o 
nesta mosmo, tonhu lido muitas vozes nu 
Co1·rcio do Munh<l noticias sobt•o cas&lgus b.tr· 
baros i nllighlos, na ii h 1 1las Cubt•as, até 
em cidadãos que para ht siio onvindus poln 
policiJt po1• q uausqucl' eircurnstancias. 

Tnm·so accus~dn o Govorno o so lhe tom 
podido qno tomo providnncins; mas, !LO quu 
mo consta, nunca pl'OI'idonei!llllgunm rui Ge
mada. 

0 SI\, ,)0:>;,\TIJ.\S PI-:DI\OSA- AbJ•irillll ui ti· 
mamonto um lnllUOrito. 

policia c que nu ilha dns Cob1•as iam tra· 
lmlli<W, oiJJ·i~ados :\ JiJrça rlo chibat:t ! 

Ttulo isto tom passado despercebido. Não 
''• pois, mllil.o do adtniJ•ar que passem tum· 
bem despel'co bidos os Ol'imcs do toncnto 
Lisboa. 

O Sll. Co"TANTJ~o NmY-Pois V. Ex. d 
o pi'OPJ'io que diz que ollo foi submoltido a 
con;olho militar! 

O Sll.. Cosn Az~veno- O; mesmos quo 
mo afia.n~.~:.un ~o1hts od..;as La.rLa1·iJades com· 
mn~tid11s no Amazonas p ·r osso commandanto 
Jc pollclíl, e~ses memlOS diznm qtw o con· 
selho foi &J•anc•dn ou\ viJ'llldc de omp~nhos 
o exignndas diJ governo do AmnzowLS. 

O facto <'• qllo o S\'. m:tl'ech:d Zl!allol., ~li· 
nistru da Guca'l'a,, m nulou rctil'al·o Uo lú, 
mas IIWI'U\JHIO nle~m· int·m<ienta da muni
eipalitlatlo Uo JtntllliLtiara o o Govm·no, pl'OOJ 
standu Cllnslt.loração a.o voto pJpular, não 
insbtiu uo;sa rotir.,<ia. 

AgoJ'.L mosmu, natut•almonlc porsuadiuo; 
1lc qno es&a :quoJtio ,ot•i.t vontihtd:t, tondo 
pedido domis;'to do ca1•go do prefeito da 
.llllnicip:tlid:ulo d:t Capi~tl o Sr. Dt·. Lunn, 
foi nomc1uo osso iutnndnn&e. Digo nomeado 
o nã.o eleito po1·quu tolugra.mum~ hto con· 
ill'llll\IU. 

Por isso o Governo não fez oxocut~r a sua 
ot·dorn no 1.orior. 

Porque? ~~o 11s sympar.hi:ts oxistontes do 
GovoJ•oo d:t Uniiio pelos quo dirigem a 
t1•isto situação actu .ti tio IMatlo do Ama
zonas. 

Mais mo convr.n~o do que real monto o1isto 
css:1 symp:tl.!Jlit quando leio, impressas noJor
n~'l do CnnWit.'l'cio, as dLJC!Ul'açõos, n. qno já 
mo referi em um dos meus discursos, t'oitas 
polo no um Son:11IO!', ntun almlÇJ poliGico no 
Am:twna~. doclat'!Lçüns que tom muita im· 
jlJ!'Wtncia, pal'&in:lo de quem, segundo so diz, 
sot·:t escolhido t'utUI'O ~o,·,·rn:ldOJ' do Ama· 
zonas p:u'<L l!CJOl' a sua cadoit'<L <L qnom j:t 
lh'a cotlun, o St•. Sill'orio Ncry. 

S. Ex. nosso banqw~t1llisso o soguint.o: 
O quo \'ou lei' ,; Hllll corr·ospondoncia 

pu blica!ht no Jrmllll d > Commm·cio, mas devo 
tlccl:tl'tll' q UO :ti\ lJ3 tÍI SOl' C IS!\ COl'l'OSpondon· 
cl:t rmblicad:t, j:t eu h:tvia recobi.lo carta do 
Amazonn.~, l'oi:L1;nndo·mJ a mo~ma cons!\. 

0 Sit, CoXs'rAN'rlNO 1\imY-V. Ex. tom 
scmpt•o inliJrmaçuos adhn:.~das dos seus 
amigos. ' 

Snbt•o osto assumpto já ro,poodi a V. l,x, 

O SI\. CosTA AzJmmo-Uitimumonlc ubri
r:mt UJU inquul'lt:J, segnn<lo :tlllrm:t o liou· 
l'!LJo Son!tdot• ; m:Ls h:L mai~ do aniw quo li, 
)10111 JH'imoiJ'fl. vnz,tL IHLI'l':~ti v a. llo:-;sos casLlgus 
~arb:ti'O~, lnili~l<ios a ei<litll~os Jll'llsO~ pola 

11 Su. CosTA A~J·:\'f:DD-0 fJliD V. Ex. disso 
foi <jUO n~J 6 rospons:tvol pot' aquillo <jUO os 
jurnaos pniJiicum. 

8olnnllil \' 1\ 

O Sn. Cnxsn:o;TJ'o Nl~nY-:-Iflturalmonto I 
Pódom p(·t· na llllnlul IJooc 1 o qno ontou· 
UOI'Offi. 
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O Sn. CoSTA Axrmmo- Mas como n:t oc- I hui r·"· om dofosa do govorntLdo~·.llnt~·otanto• 
casi1io n~o tinha co!U111igo m: . .;o nl'ti~-:"o, vou S. Ex., omlJul'a. fo.s.;o o~to n seu desejo, não 
procodor agora á sua loitrtra, Disso o ar- <lofuudell aquollo gnvo~·nado~·. procedunonco 
tic111ista: q11J tlmh~m lit·o.r·am os ropJ•osontautcs 

o St~. CoNSTANTti'D NtmY ·-Ainda bom do Amazunas na o11tm C:ts:L do Con~rosso. 
quo V. E~. dix _ 0 at•tioulista. Fi1. not:Lt' Isto no illscut•so 'lttO prol'oi'l. 

O Sn CosT.I :lxrmm:~ _Sim; nfLo , 011 011 ~Jals ainda. N:L iínpt·ons:t só 11111 dos>~s 
que 

0 
al11rma. . roJH'O nnl.nntos :tJIJlllt'ccou, tnlvoz o mai.; 

~las, disso 
0 

articulista: (1.'.) illllsi.J'ado. pu:L dizot· q11o. c:IVnlhoiro. nfLo 
oscam disposto a Sll,illt' o pt·ato om quo havia 

«Na. sOmu.na j:ntssnda, o!lc, o vico goVOI'· comido ,juntn com o guvernndol'. 
uador, monsott ltot• Cou tio h o, IIi ttnnnottl'i, 
JPüdl"Almt·cs C:tural) "OIIL!'O t'ot'atn JIIIS>niat• Niín JWOCÍS~Y~ mais tm•l:t, s~·. Prcsi\lQOLO, 
no Ayapnà, 11m c:ts:t 110 1lopnt.:tílo 1 ~_~lt.a 11111tl p:u·a tol'n·tr pat.onte as u.cnusat:õet'l que 
Louronço "ello. Para doitat· imp•t•tanc.:t pcstm sobt'.J a atlministt·:t~iío uaquollo g,. 
Constantil\o tlnu a linc.•ua 0 dis.ie !',·anca- t:tdo, p:tt'll so coultccer bom do pot•Lo :t m:t· 
monco a tJtlo.<. ospnci:Lin11mw p:tr·a ,, fJ:ldt·o neh•a pot• <1nc so oxo•elt:tm "Ui u; Poncrcs 
C t

. 1 Exooutivo o Legi .IatiVu. 
on 10 to ficar saunn•lo, put'qllll tinha traz!flo 

u:nn. ea.~l\L do gcnc1'al t"r:Lnd~cu Gly~~ori'l Consoguintomont.o ns poncns pa.lavras que 
rltzcndu ao Sylvct•io quo <a condi iatut·a do tenho pt'oliJrhlo são surncioncos parw po
Sonadot• Constantino :'IIli')' rnprownta nnsw <lin in pct'tnis;fio 110 illustt•ado Son:Lilot• pelo 
momento a aspit•açiíJ dos c!tuliH pollticos quo Amaz.~nas, :,izor que S. g~, não mo cou· 
co!'cam do pm;tiglo o ~ovm·no d:t Repu· vcncou do <JttC mo achava om o.·ro. 
bhca.> O Sn. Co:o;.·T.INTINu NEllY-Do mudo por-

Acct•oscontou quo, <O Gl)"cOI'iO 11 nosso; r.IIP ,1uo ost~ cscPipto o discut·so do V, 1\x., ú 
s·tho quo comnúsco não pordo o tempo,» patonto o ot't'o. 
rindo. E disso mais "o o Jtot!ri~ttu! A!Yos , 
Jli'Ccls:t tio mim no Smm<lo 11 d~ Srl ver i o O ~l\. CosT.I Ar.rmm~-Houvo apenas um 
t[ttan:lo for pa ·a l:i cm meu lolflll', · o Rio ~ngatto: cm logat· do Jllldto, ost:l pnblicado 
Branco tsmborn. Si não fosso o S)'lvoriu aqni .JU.lho. . 
o ou no Sona<lo ando ostat•ia olle o o Acr.J !» O Sr~. Co:'IST.II(Ttxu N~nY- Entiio V. J•:x. 

O Sr~. Cu:;s1'AN1'INO ~tmY- lstu ati\ i\ it·rt· di;vc quc!xat·-sc do set•viço stcoo:;t•apbico o 
sot•lo. Como foi isto m:tl :u•t•:uJja:lo .. J:l disse nao do m1m. 
a V. l~x: que tndo isto niio pas.~:t tio uma vtl O Sn. CoSTA Aztm~uo-Náu mo queixo do 
calu~nw., de umrL I.Jahm intriga. ninguorn, porquo 6 IJcm pnssivol que eu to .. 

o s1~. Cos-t'A Azi~\'J>IJO _ TamfJorn j:l disse nlta ilil.o,inlilu, cm vux tio jnnilo. Tanto o 
a v. ,Ex. 11110 tudo 1st" quo 11 nn>stt eot·res- o:•ro púdo sot• tia stonograplti:l, como inei1• 
pont~encin do Jo,.Hal do l!ommm•in '' a ropt'•J· MaH, ó um or~·o tiin t'tcllmonto omonJ~vol 
<l:t"\'ao finl do qun mo lt:Lvl "n dito rio M:t· que, at'glltnont:n• OJtll ollo, i! pol'Jnr tampo. 
n~ I;' bom possível, ~t·. l't•esidontu, <[Uli "" 

os. tenh:1 dito JS do julho, <tunndo qtim·i~ diÚll': 
O Stt. CoNS'J',IN'riNO Ntm\" -- Noss~ ooca· 18 tio junho. O ongano tantti póiiO soi: mim, 

aião 011 declaro! a V. Jix. <JilO não porll:t sor oumo do cot'po tacltygt•apltioo; que tomas· 
rcsponsavol pelo que osct•ovmn os <'orr~s' sunt o moz do ,inllto pJlo moz do jt1olto, 
pontlootcs do ,iornitos. mas <J f:toto O qno S. l~x. devia ostaJ' Iom
. O Sn •. CosTA. Azr~vtmo- Mais :1igumn.s brado que mo dctl"o aparto pot•guntantlo· 

llnJta; atnda aqut oxlstom,IJUO deixo tiO !01', mo so ou tlalm. co~·toz:1 de quo o govor· 
porque u nubro Senador 11 quem t•ospondo nadot· do Am:tzon:1s biiVitL pt•ojoctntlo o man· 
J~ docl:lrOU Olll ILpllt'Lil !L Ulll diSOUI'.iO.mOU dado ato111• fogo O. pOl'Segnit.' O.S rodtiOIOt'OS 
quo tinha a fot•ç:t sulllclon!o pttrtl 1·oprlinir do Quo Vwli•1 · . 
os sous lmpcto~ o não Ir alóm, auanando- · Estt\ no rllscut•so o· ap~tt•\o doS, 11~ •• dis· 
mo :1 · m~o :ls minhas facns. como s. l•:x., cm·so quo niío M t•ov!HI,o pot• mim o assim 
CIIV:t!Jtoit•o, jil dcci:tl'OU ono SOl' Isso \'Ot'clll• OU OiiO po11a ~tltel'llt' Cllllsll ai~tllllll, · 
do!!'o, não c~ntinu:~t·oi apt'Occdnt• ú !ult.ura. Nilo J.onlto cm•toza, uns pt·octmuooi obtor 

Sr. Pt·mldnnto, o disc:u•,,., do ltflnt'Uilo Sn- to:las IL! inrorm:1ções ptLra <JttO o Soaatlo 
nndor iJOlo Amazon:t.<, om cuntcslar;iio, como fique convoncido do 'JtlO,quando oul\tllavtL na 
suppõo, do quo ou lu•vltL pt'otlllnclatiu nn occusiãoostavn.convencitlissimo do que t'DILI· 
vospor1L, n:ttla adountou, niio contestou ntnnto no Amazonas as clrcumstanc!as oram 
cousa nl~umu. tt•lstlsslums o se passa,·um de modo a po-

S •. Ex. aponns dosobrigou-so do doV!ll' dot•·so crll.lcnr com t•aziioo sou govorno. 
do rl!xot• al~umns palavras, como .onva· Tonho cunclttldo. 
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O Sa•. Pa•eMidontc-Ningno!llnmis 
pmlintlo a palu.vm, von lovnnL:Lt' a sessã.o, 
designando pat'<L ot·.lorn do (lia d<~ .~:)s.-;ii.o .:!c
''liÍute: o 

~· discn<>i'ío d:t !'I'-· Posição <!:L Cama:·a <los 
Jlepntn<los 11, 40, :lo 10 i~. l'olovando 11 Pl'U· 
scripr,ão um qull incoJ'l'OII I!. )!:<.J'n !o';"rtn· 
ciscrt Molln <lll Carval!w, VillVII du c:tpil.f<O· 
wnonto lwnol'a.rio Tru.ja.uo Au:,rusto du Cal'· 
v:tllw, p:tra r.,ccbcr o moio soldo q110 1!10 
compe!,e i 

:·~IL dlscu~Rii.tl da }li'OP•'·"i~fi.o d:~ C:unai':L tln~ 
Dop11ta<las 11. ill, tlc 1001, ILiiCori~ .ndo o l'l'C• 
sitlcuto d:t Republica a p~LA'<~r a All;.:"llst,o .Joa. 
q11im do C:tl'l':tlho, o.~ chcl'n :lo ses.<ão :la Ai· 
f'<Lndog:L :lo PaJ•:t. :• IJililoti" do 7:UJ:í$R!l.', 
lmport:1ncia que dc,xou do l'ccohm· rlul'anto 
o tompo cm quo cstovo i !legalmente nposcn· 
tn<lo ; 

3" d;scussão dn proposição da C:tmar:L dos 
!J 1p<itauos n. 120, de !!lo::, :iutoJ•izando o 
Uovm·no a concodct· a Ull, JioJ•t.cncill ,\do· 
Jaido Uuillobo\ o Josophin:t Constaucia Guil· 
Jo1Jlll 1 filhas lo.;itiums do fa\Jociuo coJ•ouol 
l'efoJ•maJo do é,,·po do ongcnholl·vs, .Ju:.quim 
Can:lido Guillnbul, a pr.nsit•l do. 1 :2UO:) an· 
nua os, J'opaJ•tiJI:uuon to, 

;):~ tliSetiS'Sli.'J t.li~ }li'IJ}JO:iiÇi'io d,·~ (,' tffial'tl. d.}S 
noputadvs n. 5:1, do 1UII3, rostabulcconilo 
no ~lusutt ~ttcior~al o loga1• do na.ttH·u.llsLu.· 
aju<luntr. dn socçiiJ do zoolol(ill, equip:ll'llll· 
uo·o, p~ra todos os llll'oitus, 110s :los .• ssist~a· 
tos dn l'Ol~l'i<IIL rop 1rtição, 

~· 1\ifiCUSSÕO iliL pt·opu.<içiio da Clllll'Ll'll <los 
Dopnta~los 11. 11:1, <lo JD,<:J, q1w antoriz:L o 
Pr·osldcnto da ltopnhlica a CJnco~Ol' a' :.:na .. 
nunnso do 'l'l'ibunal Civil o C1·imin:Ll, An· 
gtt'ito Mnl'nno rln Alngfln, urn anno dB licnn· 
f,•tt', com Vnncirnuuto.·J, om Pt'OI'tlg'ou:fLo 1L quo 
llll1 J'oi COIICO<iitJa Olll J:l ll!l julho do iLIIUO 
Pao<•t·!o• .... l ' I 

:;" âi;cuisiío <ln pi'OpJsiciio da Cam:tn dos 
Dilp.utn.do.; n. lOJ, do J 00 1._ doclul'an:ln <JliO ao 
on~onhoil'O Arlstl~os Gal vao do Quou•oz, apo. 
soriG:tndo no c~J·go <lo dlrcctór d:1 Soc,·otal'ia 
do Ministet•io d11 Agl'icultul'a, Viaçilo o ObJ•:ts 
Pnblicus, compo&o, dcsdo ,a. :tpo.nntaçã.o, o 
Ol'1loml<lo do ongonhch·o·tlscal du. ~· ctn.sso, 
COI'l'JSpJU<lont.o 11 ~5 1111/IUS do SÍJI'Viço, 

2:~ dlscttssã.rJ dtL pt·~.~po.iiciio ti:L Ca,tnnrl~ tlo8 
Dopntados n. 130, do 1\10~, uutol'i1.1LrHlo u 
Poder J•:xocntivo n ILUI'il' llO MinistoJ•io 1\11 
>Inrinh11 o ct•oditu supplomoulal' 1\.r ~: li<J$'1:13 
it v:u•ias VOI'ba ... "' do ot•ç:ttiiU/II,I) vlgllnto, p:u•a 
paga.uwnto ao almiranLo At•I,Jntr du Jacogu<w. 

Lemnta-so o se<Sfio :t I 1/2 ho!'ns da 
t11t'do. 

109• SB<S.\0 E)[ 2:1 DI~ OUTUII[\0 DI~ iOO:J 

l 1J•c:;idencict dos S1·:~. J. Ct!lr4wla (1° ·"'ecl·etal'io) 
c JlbcJ•lo (fonçalws (.:?u SeCl'Cirrl'io) 

A' nwia hol'IL dopois do mcio·<lin abrc-so a 
se;são a q no concot'l'Onl os St•s. Sonadoros 
J. C:Ltunda, AllloJ•to Gonçalves, Hont·irtuc 
Coutinho, Cost:t Awvo<lo, Constantino Nm•y, 
,lona til <S l'J<lrosn., Justo Chormont, Gomes 
de Cllstl'O, Jlcli~rt Vicim, Boncdicto Loitc, 
Piros Fot•roit•n., Xog-twit•;t, PaJ•arw.gwL, Xo· 
(l'twir:~ .Acciuly, .roftO CorJoit•o, l"Jrroira. 
Clmves, ltus:L o Silm, lloreulaoo B:todoira, 
Sigismundu li•WÇ<.~.:vc;;, Olrrupiu CMnpos, 
Coelho o Campos, Al'Cillll; ll!OS, Virgilio 
Damazio, Lam•n SouJ•6, Bar11ta Ribeiro, Tho· 
n!IIZ Dclfiuo, Vai. do Mollo, Bucno Brandão, 
Lopes Ch:wus, Francisco Glyccl·io, Alfredo 
III! is, .lo:Lqni <'u de Souza, Metollu, A. AzoJ•cdo, 
Vicente Mach:tdo, Brazilio d11 Lnr., Gustn.vo 
Rkhal·d, J•'clippc Schrnidt, Julio l'roln. o 
Ramil•o Baroollos (:J\l), 

lloix tm :lo compnroc.ll', com CIIUS!l tmtici· 
p1•l:t, os Srs. Pinhoil'O Machado, Nilo Poça· 
nh11, !'ii IS do C:Lrvalho, Manuel Bn.l'Ut::., AI· 
varo Mnrtdc ;, José Rornardo, Po<lro \'olho, 
llama o Mollu. Almeida Bn.l'l'!lto, Alvn.ro 
Mn~halu, .lhuuel Dmll't', Jl. do Mendonçn. 
Sobrinho, J!n.J•tinlw Gnrcoz, Rny B:Ll'bosa, 
Olcto ~unos, Siquoil',l Lima, Martins Tor1·e~, 
Folicinno PJnna, UJ•b11no de Gouvêa, Rod•·t· 
gnos ,J:u·dim, .lo<I'Juim Mut•tinho e Hcrcllio 
1-ll1. (22). 

E' li<la, post~ om discu;,ão o s~m debato 
IIPPI'JV:da a acta da sessão :interior. 

o !ilr. ~~" !ilec~etnrlo {scl·uilulo rlc 
1'~ doei Ll':t 't"o nilil ha cxpndiontc. 

() '"'•'· . í,• !ilect·etnrio (sm·ui11do de 
.:!·•) lU o l'ilo a lmpJ•lmh•, pli'll. ontJ•at• na 
ordoul' dos tl'lbaihos, os sogulntes 

PARI~CERES 

N. 2:!1 - 1903 

O uato do Profoito :t roJolitQ~O do Conso· 
lhú Municipal, <lo 3 do oucuiJI:o cot•ronto, 
tÜüot•i1.n1iào o oxccut!l·o municipal a lnsti· 
titll' um pl'omio donnmlnailo Santos D11monl 
(modallm llo ouro) :\ alumna quo, na 
Escola Nut·mal, m11is so distinguir pQlos 
suus u-,tudus, lí Ua~ot\tlo on1 razõos r1ue ú. 
Commiss:1o do Justiça o Logi,laçii.o pa1 ocom 
bo11s o v:1Jidas. A CJmnlisJão 6, pois, do 
opiui[o quo soja ap;ii'OI'Itdo p~lo Scnudo. 

S:till tlil> CommisJÜJ.<, 22 do outubro ilo 
100:1.-J. L. Coc!lw c Campos.- Tltoma; 
!Jd!fino.-J. ,1J, ;l/otc/lo.-11. P, Xo_quci1•a 
, lcciol !I• -.1Ja J·t i11lw Gar(·c.;, 

I 

"· .. 
j 

'I 

' •. I 
,I 
. ' • 1 
I r r 
.. 

ll 



'I 
li'• 
! I' 

i : 

•( 

812 ANNARS !lO ~F.NA no 

RI~SOLU<;ÃO E VETO A QUi'! SI·: REFI·!Im O 
PARJ~CER SL'i'RA 

Rt~SOLU<;Xo 

O Conselho Municipal resolve : 
Al't.i•o unico. l'imL 0 p1·JI'cdto uuLOJ izarlo 

a insdtuir um promio duuominudo Santos 
Dm11ont (morlallm do oul'~) ~ alu!nua (]III', ,na 
Escola NOJ'mlt! mais .<o 1llstm~uu• [ln lo i suus 
o~tudos ; l'Croiallns as dispo~içücs cm eon
trnl'io. 

Sa!:L das sossões, 3 do outubro do t(:il3.
Dl·. :l. ele Pa~tla F'l'cilas. pl'e:Jidl.!ntc.-h'ndas 
~lla~·io de Stl J·i·eire, lo soet·ot:~rio.:--•1/ruwd 
ria .llotla .lfonfeiro Lope.~, .::·• llCCJ'OLtLJ'IO. 

Srs. Sonudnres- A id6u uo Consolh<~ 1\lu
nipal, instituindo nm premi~ p:tra a ai um~:~ 
da Escola Normal quu ma<' se <IL;t:oguu 
durllnto cada :mno Joctit·o o dando :L cs;o 
premio o nomo de Sa11loH D~tnwnl,. tnvo. som 
duvida dons Intui tos Jon v a veis : o du :L!Iunat• 
os estudos naquu!la casa de ensino .o o do 
consagrar mais urna vo~ o nomo glorwso de 
um dos nossos eomputr•wt.as. 

E' vordado que so pó,!c cont:•star·. a van
tagom de instituir, offichtlmont.o, atnda cm 
viua dos cidadiios, promios com o ~ou nome. 

Só a postoridudrJ é (jUC uovefazor ossos 
julgnmontos, quando poss:~ aprccl:ll' o con· 
junctu d~ oxistonci:L doi! o'. 

Por out1•o lado, poh1 n~turcza rios trn b~l ilus 
a que o nosso comptLtriot.L ligou o son no1_1w, 
n[o p:~rcco quo o pr•omio dovcsso ospocJ:t!· 
monto CiLbor :\ Escolil Normal : set•Ja mats 
natural instituil·o om um ost<LLolocimouto 
tio ensino do gonm•o dil !lscola Polytochnica. 

Mas,alúm dostas objocçüos, ha uma questão 
oo doukina : snbm· se o Consollto, mesmo 
num c11So como o do quo Lt'<LtiL o pJ•ojecto, 
pMo crmtl' dosp~zas sou1 a iniclatil'" do 
Prol'oieo. Ponso que não. 

E como estou llt•momonto disposto :1 não 
pOl'mittit• nonhuma tl'<~us~rossfto. darJuollc 
proceito Jogai, apt·ovoltOI tnnto m<u~ ,PI'~rnp· 
t~monto a occasliio do llrmar osso PI'IIICiplo, 
qu~nto so tr:ttlt do um:• dospoza· rnluima c 
do um pl'ojocto que, so não J'os,;~ O!SO obsta· 
culo ie"IIÍ poderia sot• acolhido com sym· 
pathia~ rÓrqu~ o Po<lot• Logi;I:ILi vo Jió tov9, 
ao votal .. o, wtonr,\õo:; iJI~nas do louvol', u.s 
quao~ sou o primoil'O a wu asdochu·. 

N. 282-1003 

A' Commisstco do Justiç:L o Legis!açrro foi 
pro~onl.o, p:u•;L iulm•poJ• p<H'Ul!Cl', a p:·oposi
cfw n. 127, do col'l'dnto ao no, dn. Camai'a. 
dos llcpll&:tdos, modillcando a lei ot•ganica 
do Distt'ido Jlodot•ai o aut,orizando o ompr,'s· 
timo de. qnai.t•o milliüns esterlinos pat·a o 
s:tllll:llllC/lto dostn C:LpHal. 

.\ proposição nii.o cout,,'m o pL'IIsamonto do 
impor ao PoL!Ol' Municipal do JJíst.l·icto qual· 
qnot• rostJ•icç;lu nu sen1.it!o do I'ON~I'\'0.1' p:u•;t 
a Uniiiu ::iPI'\'icus qut! ostoj:Lin actualuwntu :\ 
etu·g~J d[~ .\Iuuieip . .lidu.do; o tJIII.l ulla Ltlm 0111 
vista. nfw tlmo.is do c r no sop ,I'IU' o disr.iuguil' 
:~r~ fu:ie1;ün3 JH'oprla~ de c:Ltlí!. um dos I'íunos 
do Oovl!t'llo Illunicipal, tr .nslin•indo p:Lra. o 
Pl'Ofuil.o algumasa&I.I'ii.Juiç~iios do quoso aclt:L 
invostitlo o Conselho. 

A m:Lt.eJ•ia principú da pt•oposir,íio est:L 
enfeixada no seu [Lrt. 3° o ba.'lt!L um CX:iLJnU 
pol'i'uncJ.Ul'io !las rcspocl;ivns fiisposi~õcs para 
COll\'CDCOl' q110 aS Uttriblli!;ÜUS, f!UO Ol'i.L S!! 
tml;a llo <lescla!'siflcnr, ~ão cm got•al cln na· 
im·nzn, put·:tmonto arlnliniRtl'iLI.ime ~~\ po1· 
ltnom·tli~ for:Lm compJ•chondiflas na eompc
teucia fio Cunsollw Municl pai. 

Tao.; ~:"10 as qun são onumm•adas n:Ls ali· 
no;~s Joi.t)'[t.~-1'!, (, fJ, /1, i,} o h, qun são 
t.cxtualnwnt.o l'OJlt'Oiluzirl.ls rln lei n. ~:;, do 
~o do sotombr•o de IBll~. 

11' lüJ•a 110 duvid:t quo nos~a parto aro· 
fot•mrt melhora a lni ot·~anic:t, tilzcndo urn:L 
<iiset•imin:t(•[o monos impm•JiJita OJJt:•o !IS 

fnncç:ões Lloliucr·atiras c exocut.ivus quo con· 
lltitnorn o govot·no municipal. 

Outt•as, poróm, não c~nfí.u no mesmo caso, 
cuJuo as qnu so rolilrom :\ fics:tpl'OPt'iaç[o o ;l 
von1la do sou:·11s fiu immovois desapi'opri:LIIos 
para alar:;amont.o fio ru11s o auot·~m·a do 
pi'twus o avenida:~. 

SuumotUdas no vosso alt.o critoJ•io t'S r: L· 
züas quu &Ivo p:ir<L :tsslm p•·ocodot·, docidit•ois 
cm VOSliL SILUOUOl'iU SO o!laS l:illlUOill VOS Jl'i
l'CCOI/1 vnlittns. 

!Uo do .lanoil'o, 7 do outuLt·o fio 
Fl·mwi.-.:c~o Port.n'J•rt fJII:>$1lS. 

Estas ,.-,o ovidontomonto do nutnl'OZIL di
vors:L. Entl'ot.nnto, .i<'L o regulamento que 
acumpanhou o dcct·oto n. ;J.!J5ti, do O rlo so· 
tomb;•o ultimo, cunsignu. no U.l't.5n a. soguintu 
d i'::lposir;fio. «A 'IJeti(icltçrTo dos casos de ulili· 
dado publica lcrillogm• JW>' acto do Conscllto 
ou do Pi'o(oito do Dislricto F!!rlel'al,em 1'ela(.'00 
tl.-1 ofwtiS da com}Jetuncitl do .lfunicitliO,>I Nilo 
ri. porL•.LDto, uma noviilailo na logisinc1io a. 
iJ,;,, do confol'ir ao PJ•oliJito il faculda·J o dn 
I'Csol vm• soL1·o dosiLJII'OPI'ill~ÕOl, niw huvonú o 
nisso \'ordadeit•o. dtJ:1Ciassillc:u-;iio 1IO.:oido q1tu 
vigm•o n. t·ogt•a ostutnidl4 nu. alinc:t loil'tt b
sognnilo !L f1Ual. a aat;ilo du PL'OJ'oitu, lliL ox~ 
ocuçito do oUrtLS c :::orvi~~os municipaes, tSLil 
>~'lllPI'O su!Jordimulu :l conrliQiLu du h:LYUI' tiO 
Ot'CILIOOntu U II'~Cll~SU.I'in Cl'Otlitu, 

!Jtwm doct'ul.a ns ulmts c vota a dtJ.~pozn. 
qufl uiln~ ac:u•I'OLiLtll, rl llil l'"allrla·io quom 

I on:J.- /'(J,;o!t•o SJIJt·o dllSIIjl/'llJit•ia\•Ões. Fl"iL de,;t.a 
111'tO, n pnln ft'tt•mn. ma i H r.onr~rmtnno:t l't m tL 

I 
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ÜÍVÜiÍtO doS l_)OliOl'fJS~ ü.Sl'lOgiU'tJ..ilO. i~ itt~flt'fC· 
l't.HlCia. du Consolho ern tae.> acto:-l da. tLtlmi
nisLJ•at:ão. 1 

' 
A disposição roh1tiva á Ycnd L rlc solJrnS de 

immoveis ""'"pt·opri:ulos r) ospcci:~l us obras 
do s:Lneamento r1uo estão iniciadas ou )li'O· 
joctada·; ncsr.IL Capir.:1J. As subrns de que 
'cogif.rt i~ ]JI'oposír:iio siio !hi.ms du toJ•teno, 
pct[IIOilO;i pndHÇOS, f111C OH! gl'i:lOiiU OIIJlliJJ'O 
hiio do ficar fór•:t ela linhn. <lus 1'1111~, pJ•;u,!as o 
:LVOOJtl!IS flUO Vii.O ~Cl' nhort,11S 1 O J'at!il 1\ CUHI• 
prehOJHfUI' quo n. su:t aliouar.úu :.iCIIl projtlil.n, 
antol.l com· va11ta~om pu•a. u.i eor,·c~ muui· 
cipttos, tlcpendrJl'ií. ÜiL opjHJr·tuni<l:uh: quo ;c 
o1Ycrocor pa.rn. sna. negocmljio, Dahi a. ne
ccs.>ir!ltdo do h:Lb,!itar o Pt·otcito a ullbctu:u• 
n. vr.ntl•L dessn.s ncsg.~s Uc Ll~I·rono sem uma. 
rosuluçlio do Consullro pat•:t cad:c caso p:cr· 
tinuln.r, oSLimdo gn.t•anti.Jos os in&or•os;ci da 
Municip:liiJado com a concm·t•cncia puiJiicn, 
n.lilts dispensnd:t. na hypor,lrcso rio ar·r .. 2', 
§fio Ua. loi n. 1.0.21, do 2/.i Uo agustu do cor~ 
ronlo "nno. 

O rlispo·:itivo do§ :1•, do ar~. :;·•, onconi.m 
sua ju>tificação na lctlr:t rlo :Lrt. IIi. ria loi 
n. o:w, do 20 rlo riozoml!l'o de lfJIJ2, IJUO é 
:Lssim conccblt!o: 
~Nenhum cmp1·eslr'mo 1/lltlliâpl!/ podel'rl sc1' 

cnntrahido 1'0 esll'aii!JCil'o ~cm atdol'i.:r~çâo do 
Uon !JI'esso ... \"aciont.il. » 

Tmta·sc riu concodm• osl:1 <Lll lol'ização do 
rtno tlc~mm dopondcntcs os umprostiruos 
municipaos no c~tl'angciro. 

IJu:tnto á utilid:ulo u cuovon:rnci:1 da 
opor·a~ão, j:t o Congresso Nac.unal so pl'O· 
nunciou voc:urdo o :Ll't. 5• d:ts tlisposiçõcs 
i.ransitorias rb cit:1ria lei n. U30, quo :mto
rizou o GuVCf'tW drt Uuião a fazot· opi.H'a~~ÕI.!S 
do cr·otlito attl soi; ruil!rõtJs o.;torlirM par:c o 
mesmo fim do actrml ornpro;tiruo. 1r pu!' 
consogrünLe quus\iiu julgaLia, quo tem um 
sou apoio :t :rutol'idado •hL lei oru vigor. 

E' r•azoavol o l'unrl~monto do outt·o~ para· 
gmphos deatanr·tig-o.O primuit•o contém uma. 
proviLicncia do to. la :L justiQ;L : nãu ha r•azão 
p:u•:t a ICll'lnaliúa.do ria. dclluom•;iio tlo Con
:lclho om tllms St.!S:iües nnnuacs foiuaccs~h·a:;, 
pal'l! 11 vond:t do irnmovei~ municipaos, soja 
qual t'or o sou v:tlor·. 1\sl:L doscoullanç:L no 
cl'itOl'io du Cuno;olho p:tt•a. :tct.ocl d:1. vida. ol'tli
nacia, norn importe rlolihoraçiins inr:ousldo. 
rtul~, nom snl\•ngwn•d,~ o~ iucoressos mun( .. 
cipnes, quo mrrita:! yozos Porloru sot• pt•oju· 
d k1~dos com a. tlelun:,ra. 

O novo limito ost.:dwlncidu para :Ls di ridas 
municlp:Lcs, lllmando por• D:LSo a prazo rio 50 
armo~ fJ i' 1'andn pL'U\'Btliuuto do inqJOs&u 
]lt'tJdinl para O SJt'\'i~J tlO jHl'US U l~IUUl'LiZ:t· 
•:~o atbndo snflleiun lêll\un tu :l:! ctHt vcniuucias 
u uocussidatlus ti~ atlministra~iio c Lorna 

pu~sivrl " uiJtcn•;iio do ro,·ur•.;os pnl':t n. olfu· 
livid:uk dtl ~~·;uH!os mcllrornrnentos. 

A di.;pu:;ir·flo ~ .tf) j1 simplr~·mwnto n. u.mr~ 
nw;ão rh' éumpotonci:L do Co~~~lho p-wn. to· 
mtu· conta!-i do Pl'oft.üGo muntctpnl, o a. üo 
ulr.irno detormin~ ;'· incull\\)"lihilitlttdo dos 
1'nnct~ion:tr.os municlp:tes 11a.ru. o .cu.l'g:O rio 
intondonto. São mcúidas flUO drspcnsam 
flllalqucL' ,iustifica~ão .. 

;\ NVoga~.flll tia ler n. 030, nos po.~toBom 
que :~lttll'Oll o tlil'oir.o nr v ri par•a o IJrst.r·tpto 
l•'c<l"r:cl, t\ ol<,iecto tiO"!''" :t·: da pr•opostçao. 
A llcç.ã.u diL :~.ut,ot'llllulo JUdtcJarliL lliL:3 •:c~Ia .. 
rn:tr;õc: contr·~ tLctos ~o Govo:·n<J munrcrpal 
llcou rodur.irltL o lirntt:Lda, ;tsslm como fot 
dispon<:Lda a outoJ·g:L da mnlltot• p~tra o m~ 
rido fazr.: cessão 011 t!oa~ão de rmmovots 
tlostinados :1 logt·adout·o pulrlico. A resta~· 
ra<;ão rio J•egimen commum ó acto quo nao 
pórle sor impugna•lo. . 

A ro~fil c.onsn.gt•a.dn. no m•t, 1 o t! do n~cosst· 
datlo indiscutivel. Tom olla. 11nr fim ontLLr .0 
aillJSo rle so ooxcl'tar no~ ol·ç~mcn.tos rhspost· 
çõos inconvouientcs, que em proJOCto SOPIL· 
r•ado t:Ll\'OZ não Iogra~'om ser convorttdns 
um Ioi. E' pr·occito quo ost;t em vtgor om 
rela,~o :1os orçamentos fedomoj, 

o par:cgrapllo uni c~ de; to :u•ti~o tol'n:t. dc
pcndontes do prop~st11 rio P!·cfoito o ~u
gmonto ou dimrnutç:LO de Ve_!lctm~ntos, ns~,~ 
cumo 11 croa<;Ko ou suppt•ossao de empre.;os 
municipacs. . 

E' urnn. ostcn;ão du principio ,itt ostatuido 
nn.loi do 23 do dozombr•o do ISD~. quanto ás 
lois orçLrn"Hat·ias. O Prcfuito quo, pela n:t· 
turcza do suas l'unc(•Õos, conltcco pratica· 
monto os sel'l'iÇos nwnicipacs c tom razão 
pat·a saiJer• quaes as nocossi•iadcs ~ doficiencias 
do frrnccionaliRmo sou sun. dirocçao, dovo tc1• 
a irricit~r.im 0 :L respousalfrlidatlo rlas mod\fi· 
cuções <filO rrollo so opol':trem. 

O ar·t. ~· dod:u·a qno o Cons~llto ,ll,?do 
,\ulu":r.t• ao Protoito as su:~s attrrbuJçoos, 
sompr·c quo julgar· conl'enionto. Na lei n. ~5 
oxisto o :.Ll't. J6 qrro drz: « E111 nonhit>WL cu·· 
cllm:;taucia o pm·a ncnh um fim }'otlerd o Con• 
,,·ellw con{el·i,· suas ;wcrO,fJa/ivt!S a 9ualquc1' 
1JtJ.~·soa estmuha 01t '1tlo ar~ J!Hnicipio ». APE
Zill' desta pr•ohibiç·w r.bsulnta, multas sao 
ns leis municipaos em quo o Consollto tom 
!luhwado a:-; Htms aLtl'iUtliçitn:; ao Preroi_to, 
soln·~salrin<lu entro ontr;~s a 1\0 n. 496, do 27 
1Io rl:Jzornbr·o do 1807, qno ;uJ\ol'iWU :-. t'(l(l!'• 
gttnir.:u• todo; os serYiQos u. cargiJ dll Munt· 
c i palirinu o. 

Tal ~ a nocossirlatlo desSQS dolcg:tções qno 
a disposição turminanto do art. lU tom sitio 
lor.r.r'.L Hllll'\:1 na pr·:~r,ica, sontlo cll:L< tolt~s 
Utllll (,:urt:L fr'OljllOIIC!a t[UO JIUI'OCOIU tUtl.Ol'l• 
l:trla8 om lo!. 

Esta artigu vuru apeu;~s lugu.liZal' a }H'J.ticl~ 
cou;t:cnto " .>n!'Jlr'imit· um Jll'eéeito som <~P· 
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plica\·iio. quo tom sido ln l'l'ingirio pola ot·liom 
IIILtUI'UÍ uaS COIIS<Ls·, 

Em viota riv oxposto, jnlgl 11 CommissTlo 
podo!' ucon~nllun• ao Sonad<J '!no a•lopto n 
}li'O)lOSil;iiu. . 

S:1la das CouJI!Iissõos, 3 tio outuiH•o do !91J:l. 
. -1. L. Coelho c !JamjJO.<,-J, ·M • .llelcllo, t•o· 
lntol'.-J. P. Noyudm ..tccioly. - Jlm·tinf•• 

;Qm·cc.:,. · . . · 

VO'l'~ mi ST~PAltA»O 

O hllbil P.aJ•ocot• J:L Commi&•ão inlot•p ·eta 
a propofiçi\o d" Cumora,'pt•ocumudo tot'lllLI· 
IL concordo com os pr.'coitos constitucionaes, 
symimthicit o accnitaYel. A pJ•imitiYa. lei 
organica dó Distl'ict.o, no dizer da Commissão, 
Ú COnSOJ'I'itda O SOtf!'O apenaS ai tem ;ÕüS <J.IIe U 
melhoram, ostabolccondo·sn mrds pt•oóiSPs U· 
mitos entro o delihoratlvo o o executivo. 

Na passagem ao Prefeito de antbrizaçüos 
reservadas . nctualmonto ao Conselho o de· 
clat•adas ·nas 1Jttt·:w a, b, c, f, u: i, J, h do 
art'. 3' do projcctd'll:i mais dn quo dosclas,i

' ficaçõos diJ funcçüos, 'hiL hmbcm in,·itsão 
. do funcçõcs que legitimamente calJOm :io Oon· 
sollto "quo nlio h a dos,'anr.agom algum:t qno 
lho tiojam mantidas. Discordo d:t Commiss:to 
quanto ás !'cttt•as p o h. Alol.trd /r., qttll esr.a
lmloco· curripetou'cm'ao oxccutiro para dolibo· 
ra.l' sobro a u.cco! tação ~o doações, l~gados, 
heranÇas o Jliloi·riommissos, bom como sob,·o :t 
rcspcctim applicação <) nttribui~iio que dóro 
pol·milnvcor no dciibmmiru; " :lCáchnçi\o 
Jlodondo importar oilúroa.t• oill'igaçücs quo 
tragam onils pa.r:t a· cld,.do o n o se compro· 
JJ~ildO ~!Uci ,ül!il' SO,ÍlL g'l'íLViLd!t do OntH, pa~UO 
tn~Htos, apec:1s· pola. ront:ulo '·" Pt•ofetto, 
ijuatido a sua t•cpt·osour.ação pu!J!ic:• o sou go· 
vot•no são feitos por uma asseinbll!a doliLOJ·a· 
th"J, o p;l' um l'unecionnrio oxocutivo. 

Alottra 9 (compotoncia ao l'rofoito para 
. rogulat• a abm•tura o dànomiilaç~o· ~as ruas, 
praças, estradas o caminhos, bom como o t·o· 
~pectivo policinmonto, o livro tt•aosito, o 
a.Jinhamonr.o; o ombolleznmentó, a irt•igaçfto, 
os esgotos }lhiviaos, o calçamento o a iilu· 
roioação) il uma ilomasia, pois a loLtr:t a un· 
tariza. o executivo a oxpcdit• rcguiamonws 
para execução das clollboraçues do Conselho 
c dos BOI· viço.< municipao.i. ·Quando o Couso· 
lho decidir nobre :•s matol'las rln. lul.tra g, o 

· Profoito rlil'll como soi'iio cumll!'ida.~ :LS suns 
dccisi.ios. A ninguom e~oapa quo as matm•ins 
onumor<~das na Jor.tl•a g siio tio mai~t· im· 
PJt•tancia na admintsr.mçiio da cit!auc o pu· 
dom as doclsucs sobro ollns amu•retal', na 
propot·çiio ela ilnportnncln., rlispontlioH tio•li· 
nbuh·os, motiYos esses sulllciontes, 11 meu 
ontondor, para fJUC o IJUI'ot'nn )lunicipai no 
Seu cunjuncto ~o Jli'Ollllllr:iu. 

Som aeump'aniJ:Ir a C:ontmiss~o om todos 
us ~or1.i :u'l:ltrllontw;, cll:trno n attonç[o do 
Srmadu para a Jcttr.~. c. 

Ctl0.~'.1~ n diSjJJ!iil;ã.o !lo dua.~ pu.t·~c·s: u. 
pJ•imoir:t di?. quo coJJJpcto 110 PJ•olilitn. resul· 
\'tW .subl'o :i tlusapropi•h,,·ito o u.cquitlif;ft.·J flo 
ímmovois nocc:isa.rios 11 ahurtut•a, t•octiflcaçãn 
o al:tl'~a.monto tltl Pl'U~iL::l o ruas ; :1. seguudLt. 
quo cuntinun om vig-or pnr:t ut~ outrus ca:-Jo:-l 
du dosapt•opt•i:tção o disposto no nt·t. IG.§ ll, 
d:L loi n. 85, do 1802. r;• a~sim o § 9 d:t. !ui: 

«Au Conselho Muni~ipnl inuucnl10: 
Resolve!' sobre a dasapt·opl'i:tção pot• uti

Jid:Ldo munlcip:tl.>• 
O :wto doclaratoJ•io d:L dusa.propt•i<Lçiio poln 

Profoitu tem, CO!OD pensa a Cullll!li:.;,'Jã.o, de 
snbordimn•-so :1 doct•et<tr;iio de obra~ public:ts 
poJo Consdho o á c,mputcnto vorb:L no ot·· 
çamonto. !dto se l'OaiJZa no lll'Ímoiro e<tso. 
no segundo, pot·~·~m. o eo:t~·elho docr·ota a 
obra o docrot,a IL dosapropf'inçiio, o quo e,t:i 
um anLa.~ouismu pc!'leir.o OJ!D n opcair1o da 
ComJJij,siio. 

Imp.1tuos,1 cort•on to do upiq ião n:tcionll i 
recl•m:t mollwt'ILmontus m;ttorLio·s na ci,hda, 
gt·iudos uiJr:ià quu a sarioiom JJ.onibti!iozom 
co:~corilitóur.cmoni,'ó.· O P•lÍZ intóit·o pt;cel$a 
quo a l'<Jput~\'ão dJsgc•aça•i'~ ilu Riu do .T:I· 
noil•o dosapp~roça ,J <JilO ollo so torne lmbi· 
itLVOI, co~nlbt•hvol. ao nlvel da~ grandes 
capi taos civil iz:Ltlas. · 

Os s;tct·iftcio.; foito1 neste intuito rcdund"m 
om loostimnvcis btinoficios o vuntagoos para 
a população da C:tpit:ll o par~ toda a Rupu· 
blica. 

Nilo sot·ei eu quo lova.nto qualqu~t· objo· 
C\'iio' ao em(JJ'o.stimo d~quatt·o rnilhoos sterli· 
nos par:t o s:mo:mtonto o ombolioz:lmoi!I.O tio 
IUo do .Janoü·u o súUltHILO l'esta. tornai-o ux· 
oqulvol, li.~;mdo clal"ltJJJcllto as garnul;ius o 
t•o;pon>ahllulados pal'll lt su:L realização. 
Pon>o que não M intoru:;io do outro ramo 
do Congt•osso f:tzor o Go1'01•no da Uni[o J'C• 
sponsavol poJo omprcstimo. Não sondo esta 
a intoiliguncia a dai' ao dispJsitivo do·§ :1' 
do art. :J" da proposcçlio, niio paroco ga<M· 
ti:1 ba~~tnte par:t iJ omprestimo 11 slmplos 
resolução do Proroito, ~ravaodo a ci•lado tio 
t•ospunsahilidaclof pasadas, quo pot'dllJ'ltJ'ilo 
poio pt•azo ,;o molu scculo. 

O cousontlmcul.o dos eleitos da cidade, 
ruli!!O.i llll\lld!tt;a.rios flil'ocf,us piLJ'a a 811 L 
nrlrninist.r·:tr,•:io, r~ iuclispnns:wol piLl'll r!;;Luhi!· 
lt1Ctll' doflrti~iYt'IIHOIItcl :t ubl'igar·.;·to dn il;lg.'l· 
IIWitr.o dtL tlivltla, qu11 11ilu ó da. Uuiito, nu1.s 
da cidttdo o só doiltl, 

A \'UnJa do immo1•ois municipaos, <J.UO 
c:tutc!los;lJJJo!11:o uloi n. H5 matlllou quo só so 
t'nnli7.a:-:so por ~llllihm·aoã.n dn Cum:ulho, to· 
matla nlll !luas :-;c.-:sõos annuaus succ(J:'!sh·as, 
I tas.-::~. pt .. da JH'UPJsir,•ü.o ·a KUI' l'uil,:l apuuas pLdu 
Pt'tll'u!LtJ, N:lu II'JL' lJ.Ll'llllu l!tt.~vantaju . ..,n ft!IIJ 
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a convonioncia t!c alionação t!rJH bonR d:c ci~a
do scjl vorificat!a pelo Conscll10 o pelo Prolel· 
to. Si a di-;po~i(,~ão da lei 85 t\ sobt'l! mdtlo ri~o
rosíL, n quo so pl'l.l!.nndo J'azor rigornt• cu.ltc 
em 'oxcosso oppost;o, 

' ' 

O ad. 2 Un. propo:-;iriÜ.O anwttÇlt n l!itliuln 
do gr:mrlos pol'igu~. Pot• ol!o o Consollro 
pódo entregar 1.oda IL c!datl!l, sua rcdminisr.ra· 
ção o bens :Lo PreJbil,o, IJiitJ só Jlúlo t,umjlO 
t!a tlurac;?io do mandato do Conselho, como 
pelo Pl':lZO ~uo ont.ondor. 

Quando muito ~<c pótlc admiLt.ir que o Con
~<cllio cci)n e <IOIOgue I<UIL~ atll'ihuiçóu,; 1L tiO• 
tcl·minado P t•cl'ei\o o pol o prazo do seu 
m11ndato. 

As obras de snnoamento o ombollczamonto 
da citlarliJ ostiío estreitamente ligadas a 
obras do i~tml naturcz11, que sm•ií.u !'citas 
pelo G0\'01'110 Fodct•al, j1'L conLraetadas o do· 
crotadas. 

A Municipalidade não pódo docl·etar a.~ 
snas obl·as parcolladamcnto, tom do urgani
Zill' ·um systom,., um plano do con,iuncco. 
N1\o M · n~· p1•oposicão da Cnm~ra uonhuma 
tlisposição 11 respeito, o tonho por mais con
vooientc quo seja pelo Congresso approva<lo 
o p!áno constante da mensagem do Prefeito 
de 1 do sutomo1'o do corrcn 1.0 anno. 

Pal'n levar pm• deanto J'n.pit!nmunto o som 
maiorós diftlculdndos osso t.rabalho, não rne 
opporoi ao. disposto na Irttt•a d do tLrt, 3°, 
ainda que so poss" razmLVolmonto ;uppor 
quonom sompt·c serão Jilix11s tle tor'l'unos 
poquouo; podil~os qno <Obl'Olll dos n!ihha· 
IÍHmtos das· l'uas. pra~~a~ o avcuitla.s, 1Sontlo 
tão gt•andus a.:;· uht;aS pt·ojocln.dus, o I{UO o 
Prot'oito fitJ:I tLutol'i?.a:!o '' ventlill', 

A uocossidado do impulsionar onot•gica
monto o s:mmlluonto o ombclliL?.iLmcnto d11 
cidade faz com quo não rouúo om dar ao 
executivo ILtt,ribulçõos que em outras cir· 
cumst~ncias lho negada, Niio vou, ont;ro· 

. tanto, ató ao · punto do ontrog:ir ao Pt·c· 
feito, soja •tual ollo for, 11 disc!'icionaria o 
a}Jsolutu. gusLfLo dos ncgoocios municlpa~l'l, su
bordinatla apunas ost:t gestiiO otrocl.ivamontn 
1t vontade ilo Governo Fodorn! o é neste 
ponsatllontu que sou do opinião qno o Sa
nado appl'OVO 11 propo<iQiio t!" CarniLl'IL com 
as soguintos omondas: 

Suppri nm-sn n !ut.tm h do n.1•t. :i". 
Suppl'imR·SO a. lnl.l.t•a, q tio :u•l,, ;:n, 
Supprima-so di! lottm c du 111'1., 3° a parlo 

quo diz : continuando om vigor ot.c, o te. 
Acm·cs~~cnt.o-~o no~ :1 11 tln nl'l., ::l11 , dopoiH 

1las p:.tavms- 11ica o Proft•it.u :mt.orir.:ulo
i\.8 ~tlg'ttint[ls : mudiant,u rtliulw;ti.u do Con· 
>e lho. 

Soh<tittHL·"o o § i', tio nt•t, 3', pelo se
guintu : 

O Conselho dullbcriLl'~ subt•o IL venda ou 
tt·oc" do bons immuveL; do lllll~iclpio. As 
vendas set•iio fui tu> cm 1tast11 publica pr6· 
viumonlo iLOnunci;Ltla por etli,ll)or:s <Ltllxudos 
nus logilrc> do costume o p~IJIJcatlos, no m!
~imo,. !lol' t1·es ':qzes nu. pnpx·onsa o com 
mtnl'Va !o do ::0 .dms,pelo menos .. 

Accrc~c,!pttl·SO :io Ul'l, 2',. do 1!!n : · 
Dovon•lu a delega•;iio sor conferida no 

minalmonlo ao Prelcito quo a tivm• de san 
ccionar c pelo prazo d~t duração do mandil· 
to rlo Conselho. · . 

Accresconto.so o seguinte al'ligo á pro
posição : 

Fica approvado o plano do saneamento o 
ornbcllozanienw da c!diLJo, constante da 
mensagem :do Prefeito do I do setembro 
de !Ou3. · · 

Sala das sossüos, 23 do outubro do !Oo:J.
Tho""'" Delfi•w. 

PROPOSIÇÃO DA OA~IAitA. uos' DEPU'f.ADOS, 
N'. J2i, D~; 1003, ,\ QUg SI·~ REI•'ERt! O PAltE· 
Clm SUPRA ' ' . . 

O Congresso Nacional dacret~: 
Art. 1.' Jo:' expressamente vedado no Can· 

solho ~lunicipal tio Dlstricto Federal Inserir 
nos seus orçamentos quaesquer dispositivos 
o[o retbreoto; ú Hxaçii.o da despcza e dare
ceita e li at•t•ccadução dos ta, 

Paragrapho tlllicu. o augmento ou a dimi· 
nuiç1lo do vencimolltos e a ct•enção ou a ~UP· 
Jli'Ossiio do umprcgo; sot•üo feito~, modiunto 
proposta funrltlmet~tadtt, por parto cfo ~re· 
leito, salvo trataodo-sil dos Jogares da· Secre-
taria do Conselho. · · 

Art. 2.' Fica supprimida a pll!avra- cs~ 
pcciac.< - assim como ficam substituldas as 
palavras - pam caso,ç w·geules e im]Jh:visto.o; 
na aus•ncia do Conselho- do § 12 do art. 15 
da lei 11. 85, d~ 20 de setembro de 1892, pelas 
>eguintes- sem)l1'C que o Conselho entender 
con vun ien I c, · 

Ai't. ::." Alóm da> attt•ibuições confaridtts 
ao Prereito pela legislaçiio em vigor,· com· 
pelo·lhe mais: ·• ' ·:; , 

a) expedi!• rogoulamentO.!I pat·a a execução 
das dollberaçtios do Conselho o dos ~rvlços 
munleipae~. 

b) doturminul' a re~lisuçilo r lo obi•n; tio rcco
nhoclda nece;sldndo, do•de ~uo h11jn para 
ellas credito no o1'çam0n to ; 

<') rosal ver subro a rlesapt•opt•inçiio o acqui· 
siçüo tio hnmovcls ncccssnrios 11. aborturn, 
J'ectillca,ão o alul'"illllonlo do }ll'R>~s e ruas 
euntinuo.n(lu em vl;;o1·, pam O.':i úutl'O~ cnsos 
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do uosnprorrinç1lo, o disposlo no m·t. 15 § O·• 
da loi n, 85 do IH02; 

d) vendm· os terl·enos ou prmlio~ nrlquir·ir 
do; ou desnpropi•lodos quo n1io tunhom ~illo 
npr·oveltndos pnl'll lougrudouro publico nns 
nvonidus, pr·nços ou t•un;, medi:mtn llnst>• 
publica previamente nnuncindn poln imprmm:~ 
e por oultncs nl!l:corlos nos· lognros rnnis 
put1lieos por ospnço do tempo níio iul:'t'ior n 
10 dins; e pornmtnr, indepondentomonle 1!o 
hasta puhl!ca, o3 roforiofos bons, couhecondo, 
por moio do avnliaçrio, uo pr·oço dos imrnovo1s 
quo constitaem o ohjcclo da troca ; 

c) orgn.nir.~r n o~'cl'ipturaçiio, nl'recndn,;iío 
e gunrdiL dtt rocr,itn, us~;~Jm como os soT•viços 
neces>nrios A execução o llscnlizoçrio dos 
ohms· 

() r~solver sobi'O ~ propositura, dosi>lcnoin 
o nbQndono dns aeçuus ~uo intoressai'OIJl n 
l•'azenda Munioipul, ilnlll como sobre uccordos 
ou composições nos termos dos lois orn vigor; 

g) l'egular n nbor•turn e 1lorwmlnar;ii.n 1lo 
ruas, pr·nçns, ostrarias o caminhos, bem como 
o respectivo policiamento, o IIVI'o trnnslt~. 
o nlinho.mento, o mubollozamonto, a. il'ril{ll· 
ção, cs esgotos pluviues, o culçamento o a 
illtunionç1lO; 

h I dividi I' o lel'l'itorlo do Distrito !'odorai 
cm ch•cumscripçõos, ~ue rulo podol·iio tor 
menos do 10.000 nem mais de <10.000 habi
tauto>; 

i) t•eolamar do Governo da União bons quo 
pertençam ao município; 

j) or~anir.at• 11 estatistiCil municipal cm 
tortos o; seus ramos ; 

lt) doliberur sobre a ncceilnçiio do doações, 
legados, her-auçns o fidei·oommistio;, bem 
como sobre a rospecli va nppllcnção • 

§ 1.• As vondus do; immovol> rnnni~irnos, 
com excepção dos rofnl·ido& na lei! ra ri), 
soriio leitas om hasta publica previamnute 
annuuciad1~ pol' edl!acs alllxnrlos nos logr•res 
do costume o publicnrlos, no mínimo, por• 
tres ver.cs na improusn, o com antocedoncia 
do 30 dias poJo monos. Jo'ic.t disponsa•la a 
formalidade 1le dclibernçiio om duna sa!sOns 
nnnuaos succo~slvns o /'or dono torças do 
''otos, r-cfcl·idll no§ 8", eltl'a ri, do art. 15 
d11 lei n, H:,, ,fe 16\lt, 

§ 2." A munlcipnlitln~o niio po,Jorá fl~ar 
a dovot• pol' qualqum• lit1rlo, qunntlns quo 
c !la não poSRa P'll"'' 0111 riO nonos o cujo ser· 
viço d~ juros n amorti7.nçiio onnuncs sP,irt su
perior (l renda rio mn nnno provonionto do 
imposto pratlinl, • 

§ 3,• Jlica o Prefeito autorizn•lo a rooliznl' 
no pniz ou fór·adollo, ns opcrnNcs de cr·odito 
necossarlns atu ·1.000,01111 storlinos pn1·n oc· 
corl'or• ns dcspozns com o snncnmonto o Ollt· 
uellez:unento da Capital fcdor·aJ, ficando l'C· 
vogctdn a autorl•nção dnda no Oeverno d~ 

' . 
linilio polo nt·t. G' dns disposiç6oB trnnsito 
riiL:i 1l11 Joi n. !J:lO. de .~9do rle7.olllbl'O.de 1002' 

§ '·" As contas do l'rofoito soriio prestndns 
no Co:rsctho. 

§r:." Silo lnolegiveis pnl'n o cargo de ln· 
tendente IJUiiOSqUCl' funccionnrios muuici• 
pnoH, 

Al't. 4," Fica rovogndn n Sl'gnnda parlo do 
nl't. 17 da lei n. \1:!0, do ~O dodozomurorlo 
I !lO~, qno comer,1n pelas pnll~vro.s:- O juiz 
otc,; sonrlo nlimiuudns do :11·t. ~n da rnesmn 
lo! us pu lavras- o dn outcr•g1t ria rnulllor
cm rleanlo. 

Art. 5." l:ovognm-so as disposições cm 
contmrio, 

Camat·a rles Dopnl.tulos, 14 rlo setembro do 
100:1.- F. de Pflr~la O. G~tinumrcs, Prosi
donto.- .lfanocl dtJ Altmcro• G~tillWI'cTcs, 1° 
Sccl'ct;u•iu.-1'/wuw:: l'oHipt:tt p.;nlo o\ccioly, 
211 :-50 !l'O ta. .'i O. 

O!WllM DO DIA 

rtl~f.EYAI:Ão DI~ Jllli~~Cil.IPQÃO ~~~[ J.'AVOil DE 
O, llARJ~ Jo'RANCJSC~ MELJ.O IJ~ CAllVALliU 

llntr·~ otn 3" disllnssiio a proposiçiío rl11 
Gamara dos Do pulados n, •10, rio I!J02, 
l'dovanrlu tL, t•res,,r•ipçiio om quo incorr01r 
D, Mru•ia Fr;Lneisct~ Moll o de Ctu•valho, 
vinvn do "'~pitão-tononto honorar•io Tl'<\inno 
Augusto do <Jnrv1tlho, p:tra t•ecober o meio 
soldo 'Jilfl lho compota. 

Ning-uem pedindo a palavm, oncorra. .. sa :~ 
•liscussiiu, licanrlo ~ votação arllada par·•~ 
~uando houvor n11m01'o Ioga!. · 

CRIW11'0 I'Art.\ J•AnA~mN•ro m: AUf!UtJTO ,JoA-. 
(JUI)J III~ C~ltVAJ,IJO 

EntJ·~ mn ::·• ú!sen~g~o a prüpo<ição d•1 
Callliii'IL dus Depnt:1dos n, 70, do 1003, :m
i.ol'iZ:tllllo o Pro~ilionl.e da Ropuuliea a pagat• 
a Augusto .Jottqulm do Carvnluo, ox-r~hofo do 
sDc•:õo <i:t Alf .. n,log:~ dü Pa1·~. a quantia do 
7:015$8 2, impot•&ttOeilt' quo deixou i! o t•ocobor• 
dul't~nto u tompo om rtuu esteve illogalmonto 
nposon tnrl o, . · 

Ninguom po1lill1lo a Jlalu.\'J'í\1 COl~Ol'l'íi.·:)O a 
tliHt~u~ .... nu, llcanclo a votação :u.lind:L p:Lra 
qu,.nrlv IIOIIVCI' numero Ioga I, 

PEX~ÃO A !lO, l!OltTENCIA AD~:t.AIDE OtiJr,-.. 
LOIII':L I~ ,JOSJ~PIIJNA CONS'l',\NÇA OUit.LODI~T, 

llnlr·a 11111. 3·• discussão a propvsiçi\o r!~ 
<Jamttt·a do.~ DoputtLdus n, 1~0, rlu IDU2, nu
tOI'iZIIndu o GoveJ'IIO IL conecdct• a DD. Hol'· 
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tencht Atlel,.ido Guillobel o Josop!Jio:1 Gon-~rinha o Guerra, o ar~igo unlco da propo
stancia tlulllúuol,ftlhas legil.lm:IS do f:Lilecidu ~içiio da C.tmara dos IJeput~dos n, 130, 
coronel rolot•mado do corpo do ongonhoil·os tlo !DOí, :1utm•iz:mdo o Poder llxocutiro a 
Joaquim G"ntlit!o Guillobol, a pensão do :.brir ao Mlnisterio da Marinha o credito snp· 
1:2UU~aunuaus, rep:,rtidamonto. plomontardu 2:17ü$ü33 a varias verbas do 
Nin~uum podin<lo '' palavra encorra·~o '' uJ•çamcnto vigente, pam p:Lgamonto ao a!· 

tli~cussão, llcando a votação' adiada para mirante Arthur .Jacogunr. 
tJnando houvm· numero Ioga!. o s1•• Franch1eo Glycerlo do· 

w,ja va tomar parto na discussão dosso pro· 
LOGArt fJE NA'rURALISTA :->(MUSEU N.\CIO:->AJ, jecto quo, aii:ls, tom p&I'OCCJ'CS do di1J'ercnte~ 

Ent1•a cm :1• discussão :L p.·opo.~lçiio da 
Camai'a dos Doputados n. 50, do 1003, rc· 
stabclncundo no Mnsou Nacional o Ioga!' do 
naturalista-ajudante da secção do zoologia, 
tiiJUipar:mtlo·o, p:u•a todos os olloit.os, ao> 
dus u.s~ir;tontcs da. roftn·id.L~ ropiLrl.lção, o dá 
outras providonl'ia.~. 

Ningucm potlindo a palavl'a, oncol'r:t·SO a 
discussão, ficando :t votação odiada pl<'a 
quando houvm• numero Ioga!. 

J,JCENO:~ ~ AUGUS'rO ~!Onf>~O fJE ALAG.ÍO 

IMra cm :J• discussão, com a emenda ap. 
pJ•ovatla em 2', a pt•oposiçiio da Gamara dos 
Deputado& n. 11:;, de 1003, autorizando o 
Prcsidonl.o da Republica a conceder ao ama· 
nuonso do Tt•ibunal Civil o Criminal, AU· 
gusto Morano do Alagão, um anno do licença, 
eom vencimentos, cm prorogaçil.o á que !ht· 
Jbi concotlid:t cm 13 do julho do anuo pns· 
sado. 

Ninguam pc.Jindo a pllavr.l., oncm'l'a·sc a 
discussão, Jieando 11 vo~1.çlio adh1da para 
quando houvot• numeJ'O leg:LI. 

.l.l'OSIJN1'~DORIA DO IJNOIJNIIE!nD ARioTIDI'9 
OA!.VÃO DP. QUP.IROr. 

1\nti'~ cm 3• tlilcuss[o, com al cnicnda> 
:tppi•ovadas em 2", a proposição da Camat•a 
dos Doput~dos n. 100, do 1001, dcc!m•,lndo que 
ao ongonheiro Aris~itlos Gaivão do Queiroz, 
aposontatlo no cMgo de dii'cctor da SOCJ'O· 
tarla do Ministorio da Agricultura, Viaçno 
o Obras Publicas, compete, ticsde a aposen
tação, o ot•Jonudo do eogonhoi m·ftscal de 2• 
claslo, COJ'l"esponlonto a 25 annos do serviço, 

Ninguom pedindo a. palavra, oncol'!'a·:m a 
tliscussOCo, ficando a votação adiada. pal'U 
IJIIando hullVOl' QIIOlOl'O Jogai, . 

Commisõos, como dilforontos foram as opi
niões cxtcrnadas no seio das Gorumissõcs que 
l'ol'am ouvidas sobre o projecto. 

Tem estado doente, do modo que se tem 
visto forçado a não comparecer :is sessõ~s 
do Senado; por i.-i::;o doso,j:1.ViL invocar a. an
nunoncill d:1s ruferidas commis;ücs '!UO 
emettlram parecer sobJ•o o projcct.o, p:u·:1 
quo a discussão s(\ja adiad:L p0t' J5 dias. 

Si V. Ex. mo pm•mittlr, cu f:1roi uml'cquo
rimonto nosso scnt.ido. 

E' lido, ~poiado c posto cm discnssio o se· 
gouinto 

1\I~QUEnJ~JE:>TO 

RcquciJ'o o ;uliamento da discussão, por 
15 dia~, da proposl<;ão n. 130, de 1902, vinda 
la Gamara do~ Doputados.-fl. Glycerio. 

Ningucm pedindo a palavra, cnce!'ra-sc a 
discussão. . 

O Sr. Pre•idente-Niio havendo 
111moro para votar,ftca prPJudicado o reque
rimento, 

Gontimia a discussão da proposiçãl, 

O Sr. Pire" Ferreira-Acho-mo 
·loonto, SI', Prcsitlonto, o, por isso, não posso 
ilicutit• e.>ta. ma teria que, para. mim,, merece 
tadn a attenç[o, · 

As;im sendo, requeiro que o projecto em 
tuostiio, ou Heja retirado da ordem do d1a. 
pulo espaço do seis dias,., . 

0 Sn. PRESJOE:>TE-A Mo>a sente docln· 
rar que não pódo saii~t'azcr a V. Ex. 
'. 0 SI\, PIRES Fr.nREin.\-.,. ou então que 
V .Ex, suspenda a sossãopo:· cinco ou dez mi
nutos, como tom sido do pt•axo, a til q uo possa 
!lavor numero para ser approvado ou re
jeitado o rcquol'imonto apresentado pelo 
nobJ•oSonadoi' 110r S. Paulo, evitando a~Sim 
quo passo a mataria do projecto de aroga
diiho ... 

0 Sn. PRESIDENTE-Não é do afogatliiho, 
O Sn. PmE> Fr.nnEIM-· .• p~la d~m~ra. 

l!:ntra um 2" discussão, com os parocoro· de ulgu~s !luo, tls vcze~. por mot.1vo JUstJfi. 
rontm!'!os d11 matoJ•J:I tias Ctlllllllissõos do ficatio, dCixam do comparecer " [JQra dM 

CntJDI1'J !'AR.\ I'AGAlmNTO AO ,\I,~IIrtANTI> 
All1'IIUR J~CI>OU.\Y 

J'lnança o d<J .Jn~ti•;a. o Lt•~i;la·;ã•J o tio Mii·SO>svtJs, · 
~Scu.ao v. li 

... 
) 

" . I ,, 
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o Sr, Frnnchrco Glycerio- ciario, usm•prl um11 t'uncção quo não lho por
Visto .não lia vm• numor•o pal'<l votação do tonco. ( J/uilos lltl& 11poiados.) 
sou roqum•imonto, 6 lorçarlo 11 toma!' 11 Jlll· E' uma questão do lugic~; nntel'ialmonto 
lavra para diBcu~it' o projecto. . pó :o nogm• verba, mas oxorco umr1 uttt•i-

Jtospoltn multo os piLrocor•OJI contrlll'IOS ao buiçilo que não ó sua o sim do Poder .Tu· 
pt•ojocto dados patas Commlssõos do Mal'inh11 1liciario. 
c duot•ra, Orçamento o .Tustiç<l';podla,porOm, O Sn. ltAMJRO BA.RC"c.r.o~-Do quom é a 
ao Sanado pm·mi,são Jlll\'a, submcttol' ao sou funcçiLo do croar mrüs um 10

0
"111' do u.Jmi· 

critorlo as seguintes consiclot•ações. r11nto 1 
Em primeiro logltr, é facto quo 0 Potlor W do Congresso. Or•a, o Congresso salro 

Executivo, us~ndo do Ulllll faculdade consti· moihot• elo !JUO ninguom rjue mlo croou t1~i 
tucional, expediu acto promovendo no posto cargo. 
do almiranta o St•. vico·nlmi<•unto .Jucogu11y. 

Por•unta-se: o acto do Podar Executivo, O Sn. Fl\ANC!scn Gr,rcenro-0 nobro So-
omqunoto não fo1• declarado nulio pelo poder nador polo Rio Orando do Sul não ost~ 
compctonto, prod11Z ou não os seus otfoitos tondo o devido ouirla1lo no emprego daR 
conil~itnclonacs? · palavras par<t doRnh• o aclo. 

o uuico podol' cumpel.on/.o p;tl'a ,Jeclill'~l·O O Pocler 1\xcouth•n não rwoou n anto. 
inconsl.ltnoiomti 6 o Potint• .Jurlici!ll'io; osl.o, O Sit, R.IMifiO llAitGI~1.1.n.~-CI'fJOil. 
porém; aindu. não so PI'OIIUilcioiJ. ('l',·ocr!lthWJ 
apal'tcs,) · . O Stt. l•'lt,\NCJSW 'GI.YCEitlú - A loi <jllll 

Podo pm•dao o volta rl! su1ts cousirloraçücs rovortou IJ vico·almiranto ArthiU' do Jr1co· 
rtuo, reputo, submottu ~ucEitorio do So~ado. gnay 1\ actividaclo do sorvi('"", 

EmrJuanto o .Turilctar•wnao so Jll'onuncmr, «! O SJ\, A. AZ~l\IWo-No lo;.:m• do vico·:~i· 
ou niio considm·ado válido o acto quo pro- mh11nto. · 
moveu o vicc·almir•aoto Jacoguay I O Sn. l•'aANCJSCO Gr,YCERIO- Tonba paci· 

o Srt. METELLo-Mas não obriga o Con· onci11 V. Ex. Est.amos cm um recinto 
grosso a votar o credito. tão poquono, embora muito rBspenavol, quo 

o Stt.· RAwno BA.RCELLos-Não existo os to tl tilo facil.ouvil• a gento discorrer .•• 
Jogar fó;·a do quadro~ PorcOI'l'a Y· Ex. a O Stt. A. AzmREDo-Pois discorra. 
Jogislaç~to ioda, que nao encontrara o logat• . · . 
do almiranta fóra do quadro. O Sa. FrtANcJsco 0LYCEitio.;._A lei do Con· 

gresso apenas mandou t•ovm·tor .o vico·alqli· 
O SR. FRANcisco GLl"CI'IUO- Quor ost·~r ro.nto Arthul' do Jaccguay ao sm·viço activo 

1io accortlo com o nobro Scmrdor polo Rio d d · 
t 

, a arma a ... 
Orando do Sul para argumon ar. O .acto 
existo vigonto, constitucion~tlmonto ou não 1 UMA voz-Som Pl'~uizo !lo quadro. 
Emquimto o Podar Judiciaria niío declarar o Sa. FnANoisco GLYOERrO-I'.,som Pl'C• 
il•ro~ular o acto,.ollo tl um facto quo exidto juizo do quadro. (Apar·tos.) 
constitucionalmente· ,!lei do Congresso quo foz rovortor ao.sor· 

O Sn. RAMIRo BARCELL03 - Para o Con- viço activu da armada aquclle offioial foi· o 
grosso não existo. apenas som prejuizo do quadro, o niio ct•o· 

Como ha do o Congresso votai' vorba para anilo um cargo privllogi:l.!O· de vlco-aimi· 
um cargo quo não existo ! 1',.ocam·sc outros rante. E, dizendo· a le!-sc111 jmijui;o r/o 
, 1,artcs.) quadro-o Podar E.1o~utivo ·antondeu, intcr
. O · Sn. FRA.NCJ~co Gc.YCF.RIO- A qnostiio priltan~o·a, quo podia promovól·o ·ao posto 
cl do fuuacção constitucional. · de almlra~to. · " '· · · 

Qual é o podor comrlotonto para declarar E' pr·ocrso ao procmlot• com o dovldo ospl· 
rito tio loglca, . 

nuilo o acto do Po!lpr Executivo 1 Agot•a, si. o acl,o ~· irregular, iuconstitu· 
O S1:. RÚuno BAnoEr,r.os-Niio so declara clonai, niio cabo ao Congresso aproclal·o; o 

nuilo; mas não s~ dú vot•ba J•am um oargo Con~rosso tom o dovot• uo pt•ovor do fundos 
quo não existo. nccossal'ios pat•a attondor á dospoza. O com· 

o sn. FrtM~c1sco GI.YcEr.I0-0 Podo1·, Lo• potonto para declarar illogal ou inconstitu· 
gislnt!vo negando umr1 vct•ba para o almi· clonai o acto ~·o Podar· .lndicirlrio. (Apal'les.) 
mnt!l .lacoguay .. • , 0 SR. O!.YMPIO CAMPOS- Havia alguma 

o sr., CoEÍ'.uo ~~ CAMPos '- llxcrco ·uma vaga do n.lmlmnto n.o tompo om IJUO rovortou 
f U, •0 su· "· ll activitlado. do sot•viço o St·.· do .Jacoguay 1 U 1,;QtJr ~ ~.o~~,i 

o sn. · JlttA~cJsco 01.1'ogcwJ - •• , uxorce O S11. I'RANCJiOO lh.rci·:Iuu- ll11Vi1t, e foi 
lllU~ funcçliu quo ó doiog~tilu. arJ Podo!' Judl· )ll'ornovido ncss 1 v:rga, . : · .. 

I 
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O SR. OJ.YMI'IO C.\Mros ·-Não il o qno doci:LJ'a a lrJ•ogula.ridadc do acto praticado 
dizem. polu Po lm• l•:xcctll.lvo. 

UMA vúz-Niio havia vag;L n~nil1111111. O Sn. A, Ax1m1wn- O Senadu osi;L pJ•om-
0 Sn. l'llANCJSCO OJ,YCEIIJ0-0 congJ•o•sJ, ptu JHI'·'· dmncellaL'iiL tlo Go1·crno. SI 

isto a, Caman o Senado, provendo cncon- nmanllii o Presidenta d11 Ropubllt~a pro
tral·-so cm uma. hypotbcso ignnl á d:t pró- IIIOVur 11 gonoralnm coronel, l'óra do quad1•o, 
moção do almiz•autoJacogu;1y, con;l~:no11110 nósapp1·ovamos o damos I'Orua para que o 
Orçamento da Mu.rlnba qno foi t!l.lr.nll•lu 0 l'o:lcJ' Exocntivu curnpra. o sou acto. 
approvado o anno passado, voJ•bt p:LI'II o ai- O Sn. f'ILANtJiscn GJ,YCEJIIn-Pcdo pcz•ruis· 
mll'IIDto .Jaceguày,na sua quali•la.lo tlc com- são paralcrnuml' qno todos os ri.:Ls o Senndn 
m:1ntlaota da Escola. Naval. o a t:amam atl.cntl•·Jll a suliclta~õ~ 1lo 'Pnt!IJ• 

O S!l., A. AzJmJmo- E' porljiJJ 0 SJuadu t-:xccntiv,.; o :Lc~o "~" •' tlu l'tithw Executilo 
vô-se nu. contiflgcncliL do discuti I' os 01 ·ç·1• actu:tl, JJJU8 pt".cotlodo l'otiJL' r:xccnljvo•tuo 
montas li ultima ho.ra. . cst:l 1~1'11 do t:uJJ,Iu lo. 

O Sn. FnANCISCo Gr~rci::Illn ··- NiLIJ ú lkHo ll Srt. IL\~\IIH" HAIP:EL.I.II;-l ~·· t\i"w lia ~li· 
conl'ossar isto om publlco. lu•;<\ o de cuutinnitlatlu uu" JlUtiOI'tJS, 

O Senado ·}JÜtltJ umondJLJ' o Ot•t:ameuto tia. O SJL, i'a~~"''ru !Ji.r•:•·:IIJ"- 1-'uu.;a cÚn· 
Ma.t•iniHL. ' f.J•ariamout" :w S!lll eúllu;l:l, . f';Lt'i!liC·IIn' qnn 

E' do pt•osumh•, poriJ.tntu, •tno o ~ mado, fi Huu:nlu se cJntoJ•:L cot'l'CC~Ilnont•i ·.tlon.J.ro 
conhecendo da questão, voton consclonto· das suas atl.duui•;ii~s. rcpi'•Jtluzlndo ·a a_otu 
monto 11 verba. para o almit'anlo .lncogu·'l'. '[l!O ostá t;unslgn;ido no orçaJr.cnlll ylgentc, 

Esto 6 o lilcto. Repito, (Jortantu, •1110 o s'o· ou1 filiO o alJJJiJ•au~o fl rccun~cddo · niJ~IIL 
nado, rocusando-so 11 consignar a vot•IJa po· qualfd:tdo.. . : 
dida no cro,lito ora RujP;t, tL su~ di~r.u.lsiio, . o SR, lt.~~ 1 mo IlA nc&t.J.os - Não ha ~ai ; 
pmtic:1 um acto Jlc foz•çJI., Invado :L aiJ,J•iuul, v. E~. cstiL eoganatlQ. _ 
ção do um outro poder publico da ltopaullca, 
quonlio é sua. · O S11. l'nANCJsco Oi.YCEIUO- ~iio h a 

Trata-se· de Slbor si a ph1•aso da lo i- sem tal li 
p•·cjui:o do qitadro -·impcilla constltuclonll· O Sn. llAMJnO DARCELI.OS -~iio hl,vpt·,b:l. 
monon não a pz•omoção do almirante Ja- . 0 s11 , FRANCISCo GLYCEtuo - Nã.o, 411. 
ccguay. !~ta ques!ão, ontrot:Lnto, oscapl á '· 1 , 
nossa. oompotoncl:l; maxlm~ tr.,tanJo-~o do :VCI'ua · · 
credito. O ~n. lt.nJJRO llAnCEJ,J,os "-Si hmtvoS!e, 

o Govor1ío niio vinha·podil-a. 
O Sn. A. AxlmBno-0 Gov•!rno nno o pndl:1. · · 

pt•omovot•; esta il que il11 vu1·dadc. . O Sn. l'nANC!sco GJ.rCEIUo- Sontc· que o 
sou collog<L não o ; ti vosso om•ido coin at· 

O SR. FnANCtsco OI.rCJmw-0 Govot•no não ton•.•iio; sinão, intolligcntc o pct•spicnz como 
o poJiJL promovllt•, diz o nobt•u Senador•, o t!, 11ão daria. esse aparto. 
S. Ex. f:1.lla c:n.·calwrlr~·· Mas· S. ~:x. ni'io Nii.u disso que os:a mataria os tL no. or~.l· 
tom comJll!_tcnclll cunst!Cucional para jnlgat• ·monto o qJI,l,Uão fl prccisJ. pedi:· "cJ•odito. 
do~taquostiio, porque... . . o qtiJJ!is.;o ó qno no orÇamonlo.vjgcnt~ ':c_ 

O Sn. A. An:nEoo-Pot•quc niio tenho 1 · ·consignou um!' vorua ptil'JL o alnur~uto J:L~c
. O SR. FRANCJ~co GJ,YcEnto- ... po1·quo 0 guar lltL.qtz.Liul.ttlo do commaudanto. dtL f.s, 
~coado niio. tom compo\uflcia p1Lt'a ducl:~rar cola Naval. . · ._ · 
1rragular ou lllog:~l cstu ou qu:lltJuor óu\t•o O Sn. lt.IMmo IIA!lCEt.I o:- Moa nuo como 
acio do Poder Executivo; esta compotoncla; alm!mnto c sim como l'ico-aludJ'RillO; .. 
H?S~!udo a Constituição, ó do Potlrl' .ludl· .U)i sn. SEN.\Dnn-·)IÍ\s 0 Puder Exccu.tlvo 
cnmo. dá-lho o no mo. · · · · 
· O Sn. A. AzEtl~:uo-0 Sonado não dcclat•a 
irrognltl.l' ou lncoustituciomLl o acto, npoi1as 
não d1\ a voruu.. 

0 Sn. FRANCISCO 0LYCER10 - A oompo
toucia. plra declarar illogal qualquer. acto 
do Executivo ó do Podot• Judlclario; o Sonndo 
apenas pt•ovê. • • . · 

O Podar Judici:J.rio tl f1.11ll doolu.t•a a lrro
gnllu•ltlaJlo do neto. Nno provô do motlo 
qno o ~cto pt•aticatlo soja t•oconshlor:J.do, mas, 
IJro:;ondo ln:lirncl,:tmontr, o-Po•lot• .Jutllcinl'io 

O Stt. I'JL.\NÓtsco I)J.rcenJo - Quom· dnu o 
nomo l'ol u CongrfJS:lo, .. 

0 SJi, itA)IlRO RARCEioi.OS ~ Niiil foi tal; 
O Congresso não lho don o lngat•' de itlhJI· 
!'ante; dou.l!to como um· l'ttvot• o•l~ l'icc· 
JLlmimn !.o. 

0 Sn. l'nA:o>CISCO GL\'CEI\10 ·-Diz 'qllo O 
honJ•aflo Ronnilol' ost~ conrnmlindo :: li)'po• 
thcscs c pado po1• isso attone,ão ''do S. '1·1~.: 
no orçamonto i•lgontc r.st:l um~ J!i~pJisicno 
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para pngar• dilforcnçn. do vencimentos ao 
almirunto Jucoguay, Pede a bondade do con· 
sultal·o, 

0 SR, RA!!!Ro DARCEJ,LOS - Isto é a pro
posta do Governo, onde naturalmente clle 
vom com o nome do almlrnn to·, 

0 SR. FRANCISCO GJ,YOERIO - Ora, O So· 
nado é quem vota o orçamento. 

O Sa. A. AzEnEno -O Senado não quer 
ratlrar o ahnil•antado, rriío senhor. 

0 Sn. FRANCISCO GLYCEI\!0 - Mas O que 
cstd dizendo é quo o Congresso declarou.,, 

0 Sn, A. AZEREDO di!. um aparto, 
0 ~11, FR!.MISCO GLYCERIO - Não fogo 

nunca dcanto do dlttlculdades. Quando sento 
quo não mciocina com r•azão, conr~ssa-o, 
com franqueza o lealdado, o quo não faz, por 
entender não ficar bem no Senado, é so· 
phill!Dar; po;•tanto, o que diz é o seguinte: o 
Congresso voto'u uma verba para o almirante 
Jaceguay: consoquontomonto, Joi ·o proprio 
Congresso que o reconliOceu nessa quali· 
dado. 

O Sn. SioJSl!UNDO GoNÇALVES- A verba 
era para pagamento ao director da Escola. 

Dosdo quo ha um facto como a pr•omoç[o 
do almirante praticado pelo Podoz• Jo:xoctHivo 
no oxerciclo do suas funcções, o Congresso 
dá verba e ao Poder Judiciarlo 6 quo c.tbJ 
ropM·~r a h•rogularid"do, 

O 811. SIOISl!UNDO OON('ALVEs-Examina· 
mos isso proviamonto. 

O Sn. FR.o\KCJsco GI.YOERJo-Mas ont~o os 
nobres Senadores ~tuorom que o almi1•anto Ja· 
ceguay reclamo perante o Poder Judiciaria, 
quando jl!. está lm•ostido da patente de almi· 
ranto 'I · 

SR. S!arslru:soo GoNÇALVES - Investido 
indovídamonte. 

O Sn. FnANorsco Gr.YCERio-Trata·so do 
um direito; é preciso tor· om vista que a pa· 
tento do almil•anto ou gonQI'ill é uma cousa 
séria. O Podm• E.locutivo pr•omoveu,no exer· 
cicio do suas funcçõos, o vico-almirante a 
r.lmlranto. 

0 SR, SIOISMUNDO OONCAT.VES - A pro
moção é quando ba vaga, • 

0 Sn. FRÁNCISCO GLYCERIO - Sim, a pro• 
~ocão,~ muito claro, t! quando ba vaga, M~s, 
st duvrdamos da regularidade desse acto, 
devo-se recorrer ao Poder Judiciarlo, poi~ 
elle ê que O o unico competente. 

0 SR. SIGIS~IUNDO GONÇALVES-Si O Poder 
Execnti vo promover extraordlnariamento 
um alferos do quadro extraordinario, nós 
tomos que vot11r verba par•a a pz•omoçilo ox
traordinaria? 

0 Sn, FRANCISCO GJ,YCRRJo-Foi para pa· 
gamento de vencimentos que se cJnsignou 
no orçamento actual, attendendci-so á. dllfe· 
rcnça de gradua~ão mill~ar, visto c~mo clle 
então era almiranto •. Pil.l'll attender a essa 
diJferonça. de promoção do posto, o orça-
mento consignou a verba. O Sn. FRANCISCO GLYCERlo-0 Con"reslo 

Pois, si o Congresso jll o reconheceu nessa jl!. votou o com gmodo discussão. " 
qualidade, como o que agora recusa· se a dar . -
um credito ospecial. E' uma contra.dicção O Sn. SIGISliUNDO GoNQALVI:s-Pors entao. 
manifesta.. foz-se mal. · 

Espera que os nobres Se!llldores consultem O SR. Fa.o.Ncisao GLYC!laio-Em 1803 o 
o orçamento c vejam quo o Senado niio pórlo marechal Floriano Peixoto promoveu mil o 
ncar indiJforonte diante do um grave orro, .tantO.'l alferes,,, 
l'oltando atrl!.z; pois ao orador so lho ati- o sn. PIRES FER!tEIRA-Dois mil e tantos. 
sura que niio é regular que o Congresso 
queira agora onnullar actos antorior•es quo O SI\. SIGISMUNDO GONÇALVEs-Pz·omoveu 
pralicou, invadindo assim nltribulçõe.i quu a tonontcs? . · 
não slo suas o que cabem ao Podar Judi- O SR. FRANCISco GLYOERio-Não ; pt·o· 
c!ario, ~uo é o competente para docidit' da moveu do sargentos a alferes, . 
regula r1dado ou Irregularidade de actos 
praticados polo Poder Executivo, 0 SR, SIOISMUNDO GoNÇALVES-A minM 

O Sa. SioiBli!UNDo GoNÇALVES- Mas nós hypotboso é do promoQiio do alforos a tonen· 
niio votamos materi:Umente os vencimentos; tos, aliás O a mesma cousa, 
t'Jaminamos tudo, , 0 SR. FRANCISCO ÜLYCEIUo-E' a mesma 

O Sa. F!tANOJsco·Gr.rcERIO -Está olar•o, cou~a. 
procedemos sompro cor•rectamonto. O honz•ado Senador pot• Per•nambuco pJr· 

Desde que ba um facto, I[UO ~ a pz·omol)lio guntou si, porventura, so dando uma pro
do almirante praticada velo Poder Executivo moção irrogular,cumpria ao Congresso votaz· 
no OJcrclclo de suas u.lllls 1\incçõos, ai) Podo r vorba para e !la. 
Judiciario é que Cllbe docla!'al' a ~Ua il'I'C"U• 0 SR. StGISliU/I'DO OONCALVEB-Pórdiio • 
larldadé., o V. Ex. não oul'iu boru <I ruinba pergunt:1.' 
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.~ Sn,~ F~A~otsco G~Ycr.nto- Já honvo curso pronunciado aqui pelo eminente se· 
PI • moç~o ussun em grande mcala. nadur pulo Estado da. Bahia. 11. uando, com 

O Sn,SinJSMUN!lOGo:-;,\vr,vr:s-Por motivos vot•dadoit•J calor, <!ofendia. aqut a rever>ão 
r.xtmot•din·aJ•ios. . . · <lo, ill!i.<tJ•o almlranto .Tacoguay an rtnadJ'O 

0 Sn. FRANCISCO Gl,YCP.niO _ En~io ha otlt;ctJVO ri:~ armada, . 
sompt•e uma mzão. 1odos \'Jr<Lm, Sr •. Prostdcnte, como o 11· 

lustro Senadm• balua.no so mnn!fe~tata en· 
O Sn. SroJSl!UNllo GoN,•Ar,vES dú. nm tão e pódo·se dizer que a~ palavras de 

aparte. s. Ex. concoJ'roram otllcazmonto para. in· 
O Sn, FltANOlSco a·r.YCERIO _Mas ostá fluir no espirita rio muitos. S1•s. Senadores 

dando razão ao~.que induzem 0 cougreeso a ainda. vacJ!Iantes, no sont1do de. darem o 
conc.edcr o Gro;llto pcJido pelo Poder Ex· sou assentimento :t V?lt~ do almtra.nte .Ta· 
rJcuttvo. coguay ao qua1lro cJlectJvo da armada, ao 

Em p1•imoiro lüglll', o acto foi praticado serviço activo da Mar!nlLR, 
por quJm tem com potencia para isso: cm Qu~mdo tanto o !tourada Senador pelo Ma· 
~egundo Jogar, o p1•oprio congrel!!lo actual rnnhno coll\o o 1llustro ropro~ntante do 
J~ reconheceu essa graduação militar do al· Estado do MIDas Gcrae$ combat1a.m a pro
ll\iranto .Tacoguay, tanto quo no or~amento posição, declarando que or!L um máo prece· 
TJgente estabeleceu a. dilforonça dos sous dento, um verdadeiro perJgo, além de ln
vencimentos como directO!' da.llscJia Naval constJtuc!onal, o acto que o CongrllS.io que-

O Congresso votou verba no orça~entÕ ria praticar, o honrado Sanador pela Ba.bia, 
vigente ; o !lo j:l recebeu ; já está pago pelo cm sou oloquentissimo discurso, precisava. 
Thesouro Nacional. os termos em IJUC devia ter sua. revet'São 

Como, pois, o CongrrJsso póde, sem razão pa1·a ~ ar,!Da.da o almirante Jaccguay. 
alguma. ~uejusi!flque o seu acto, razão legal Aqut estão as palal'r~s do eminenlo Se· 
ou constJtnc!onai.declarar ir1•egulurum acto nador baiuano. Na sessao do 9 de agosto de 
P!aticado pelo Poder Executivo!! o cong1·esso 1900, d;zia o Sr. Ruy Barbosa..: c Tra
nao tem competencia. para isso· de modo que ta·SO de q_ue? Trata-se de um elemento de 
negando a verba, procode materialmente' Ol'ganiza.çao da esquadra OU do exercito ; 
praticando um acto do força. ' reconhoco-sç necessaria ou não a volta 

Attondendo :1 gravidado da discussão e do de um offiCJal superior 4s fileiras do ex
negocio, é que havia requerido o adiamento orei to ou da. armada. 
da discussão. Não bavia numero· ma; ha· Logo, no nosso mecanismo existo nm11. 
vondo·o a~ora, pedo licença parà reno~ar 0 falha, grande ou pequena, subalterna ou su· 
sou requet•itnonto. prema; o, portanto, de quo se trata slnão 

de uma. necessidade do organização da ar· 
mada. e do exercito ? I O Sr. ~· Aze••edo (,)--Não ve· 

nho, propt•mmento, Sr. Presidente, te1• a. 
hom•a de respondot• ao honrado Senador por 
S. Paulo, mas, s!mplesmonto, dizer duas 
palavras com o intulw do jusilficar os 
11partos que dei a S. Ex. 

O honrado Senador talvez não tenha lido 
co.m _a attençãu de':_hia o parecer da Com· 
mtssao do Leglslaçao o Justiça · pois si o 
tivesse Mto, me dispensaria, pÓr cet•to, de 
relombran S, Ex. as pala.vJ•as que ahl se 
oncontram e que são om Nl'urenct!l 11 di>· 
cutsos ,pronunciados nesta Casa do Con· 
~tresso por dous I ilustres SenadO!'Os e, ainda 
mais, serv!ndo·se t'lmbem do pArecer da 
honrad 1 Commissito do Mat•inha e Guerra da 
qual foi L'Olator, crrJ!o, o nobre Senador pülo 
l'iauhy. 
. 0 Sn., PIRES Flmi\ElllA - Não fui rola lO! 

e sim voto vencido. 
0 Sn. A, AZEitEDO- 0 pal'llCOl', Sr, Pre

sidente, a quo aliuJlo roforo·se no dis-

Logo, si se trata de completar IL organiza· 
ção do exercito e da armada com um ele
monto, cuja Cal ta llte é scnsivel, o que fazer 
neste caso11 E' exercer. a attribuiQão consti• 
luciona!, conferida poJo art. 34, § 18:' legis· 
!armos sobre a organiza(>iio do oxerolio e da 
armada. (,lpoiados ; muito bem. ,1Iuilo b111n.) 

E' exactamente o caso. 
0 Sn.. FRANCISCO GLYCERIO~Não é O 01180, 

' 0 SR. A. AZEREDO-Porfoltamonto O Cll.SO, 
· 0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-ROVOrter O 
PI'omo\·er são termos lnteil'<lmente differen· 
tos. Não são equivalentes. 

o Sn. A. AzEnEoo-Reverter e promover, 
diz S. Ex. ! 

Não podia o Pt•esidento da Republica 
promove!',. porque, de nccordo com a lei 
votuda p~lo Congreoso, o que este croou foi 
o Jogar de v!co·a!Jni;•anto na armada nacio• 
na!, logar que foi consignado p03Soalmonto 
ao Sr. Jaceguay, o quo quOII-Uimei' quo o 
Cong~·oS>o fez uma lo! de excepção, concedeu 
pódo·so dizer, um pr!vile~io 110 Sr. Jac,; 
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guay (npoinrlos), porquanto, si deixasse ollo 
amanhiL offoctivamrnto o seu Jogar do almi· 
ranto ntl a1•mada, niío abriria vaga. 

0 Sn. RArJIRO BARCEI,LOS.- E' exacto. 
O Sn, A, AzrmEno- Por consnguinto, S1•. 

Pl·rsirlonto, do accOI·do com a pala.vm do 
S1•, Ruy llrti'bosa, só o Congl'nB.~o potll.wia 
CI"Cal' novamonto um logrtl' tlo nlmil'a.ntn 
para o 81• .• Jaco;:u:•y sor prOI!IOVitlo o não o 
(;oi'OI'no por sua alta I'Ccroa~ao. 

llsto, quando dispunha do uma vaga cffo· 
ctin na armada, podendo do p!•oforoncia 
p!•omovcr, niio a outro vico·almir.~uto, mas 
:10 Sr. Al'thur do Jacrguay, niio o foz; pro· 
valeceu-so de uma lo! que j~ rlovia talvez lo1• 
sido mais ·bom estudada. pelo Congresso, lo! 
que.permltto quo os offlciaos dos quadros 
os~ociacs possam ser p1•omovidos qua.ndo 
dad:lnga semelhante nos corpo~ otfcctivo&, 

Isto se dopl'Chondo das palav~as do hon. 
ra.do Senador pelo gstado da. Bahtl. . · 

· A "Om vamos VOI' cu mo rospun:lla. a.~ ii
lustro Senador pelo Estado do São Paulo o 
ho<ll'ado ox-Sona1lor polo IOtJsmo ~~~t.ado o 
$011 act.11al govo!'nadJI', o St•. BOI'llardino 
do Càmpol, . · 

Respondia S. Ex. ao Sr. Jlcllcla.no Ponna 
n~s seguintes termos: 

OSn. RAMIUO BAI\C~WlS-Tome 110\:1. o 
Senado, que 'é bem e~~ractoristica. essa re
RpJsta do· um dos <lofcn~ot•es do projocto. 

0 S~. A. AZE~EDO-Vou lm• O que disso 
s. Ex.: 
· •O nobro Son:idnr pOi' Minas a.von!on du

l'itlil~, j1í l'Oi:ll.ivnmento ao modo pot· 'IIIO 
po>srt o '•l•wa sni· _Intorpl'nl:ltla a pl·oposi~iio 

. da Cam•tt•:t, uo ponto eltt ""'' mtllllh qno a 
i'I!Vili'Siiu do almil'itO\o .IMO~U:I,I' 'o I'MIIZO 
som prqjuizo uo·rJII:Ldr'o,_.i~ relativall)onto 4s 
vantagens, 11 · JlOI'capçao de vone1mentos 
iLir~zados o outt•as que pot•yontura possam 
sot• consideradas conseqitontes da propoal~iio 
con ve1•tid~ cm lol. ' · · · .. 

Em l'elaoiio 4 J'osiçiio do S1·. almirante 
.Jacoguay no C!UR riJ, umn voz opóra\la a ro· 
vot•sfio, o honritdo Ronador (1·ettwit,.,,e na SJ', 
J"elicimltr J'emla) ne.hantlo-su 1lfl11ntr• tiO l.nxto 
posllivo da provo•iQiío, rtuo <li~ qu~ 11 1'11· 
ve1•siLo se operam som pt•ojuizo do qu;lth•o, 

. apozar do um" tão clan o t.ormln·mt.o dispo· 
siçio, oolrou aln•la <luvidiiS. • · 

vitlaf!o do sm•viço, mas conservando-se 1\lr:t 
do quadi'J, de quo modo, ropito, podortí BOI' 
int1•oduzido no flUIIdro sinão po1• um acto 
legislativo? 

E dovorlamo~ nós acaso deixai' do logislar 
ho,io )JOrque po.«a, no futuro, uma oulr:t. 
rlisposir:ão, tambnm logi.<latlva. alterai' o'!"" 
Ol'a 01.zomos 'I Pnt• cm•tn qur. nfio. 

Ora, Sr. Pi•o,idento, '"l'hi.<uiill' qr10 "Go· 
vel'llo potlia p!•omovm· o illus!I'O almil•nnl.o 
A!•tlnu•do Jacoguay, como succmlou; nm f11co 
da.loi 'luo o Congrnsso vo1.ou, ,., um vor,fa· 
dcil•o a JSuruo, 

Pódo·se fazer o quo diz o honrado Sen:t· 
dot• pelo M:u•anhiio que se tnm tiJito, e att!, 
Sr. ProsWonto, om vez do sn lho dar um 
voneimooto só do almirante, dai' se-lhe do 
dous. Mas que o ca>o da lei ti claro, que r\ 
indlscutivol quo o almil•ante Arthul'' do ,1;,. 
coguay, cujos scrvi~os ninguem pódo nogat•, 
não podia SOl' p1•omovido, niio jJódo havei' 
duas oJliniõosom contrn1•io. 

E noto V. Ex., Sr. Pi'Csidonto, qu3 fui ou 
um dos que dornm o sou voto tii'nvorsiio do 
S. gx, ;i actividade da Ul'mildn, o fil·o cJU· 
vencido d~ que S. gx, pJdOI·in ainda prostn1• 
relevantes SOI'vicos ao p1iz. 

Mas isto não mo impcde quo prolos!o 
contr 1 o. illegalidado do sua promocão, ac
crcsoondo ainda flUO fui um dos primoil'O; 
que desta iribuna p;•otostaram, dooia.rando 
que o Presidon\o da Republic' não tiniu'- o 
direito do pmtioat• somolhanto acto sun1 Sll 
resolver a rerlr a lo! e li Cunstiluicão. 

Ainda mai$, 81•. P1•esidonto. O ontiio Pl'o· 
sidonto da Republioa foz m:1is, foi alo1m 
daqulllo qno lhe Ol':t :mtori~nrlo, o cl'non vo10· 
cimontos illogau>.. . . 

Acrodi lu 11 un u lton!'lldu H,,natltll' jlo t' 
S. Pttnlu, tiLZOII!lo a tlnfos:t do. SI', do .lacn· 
~lllly,assim pi•ooedeom.attonçiio M.l80I'Vlí"JS 
dnq uollo cidadão, oon(r:L os quaoA 11lnguem 
so manifestou uustn; Casa. 

Mns acredilo que S. gx, mollior ~~~d~1·ia 
se onca.r1LSS0 a.ques!ão por outro lado o vo 
lasso d~ accoJ·do oom os p:lroce!•es das Com· 
missõe~ do J.ogislaQiío o .ln~tioa o do fo'i· 
nan~.1s do Sanado, quo comprohondornm 
pcrl'nitnmonto a· situa()iio. daurto 11 \'fl!'llll.· 
doira interpl'lllaçiio no onso; is.tu é, negando 
ao Sr. nlmh·nnte Jaoog!UIY o illl'oito :i por· 
oopçiio do·voncimonlus tio III mirante, possa. 
Ofllbora S. Er; hasteai' ns inslgnlas desse altl 
posto na nossa arma·la. (Jfuilo bem ; ·muito 
bmll , ) , .. · . . 

Do qno orJom, por~m. são 11S dnvlda.i on· 
contradns por S; gx,? . ' 
· s. Ex; rocoi11 que· no rtltul'o ll.~to otndal 
venha· a onl.rat• para o qu1d!'O,> ·· · • O Mr. Franchmo Glroerlo -

Ahl cst:l : s. R.~. recaia que "" futuro a . .su Sr. Proshlonto,• pa!•ocondo·me quo já lln nu· 
olfl.cial~clllta''n cnlt·m·pam o q~<adro I' · moro para·votlioJio, oonsul\o 11. V. gx, si mo 
· Mas, ·perguntava ·o ·honrado Sonadór po1• tl pol•mittido ronuvar o ml!u l'octuol'imento, 
s. Paulo nosso son dlscut•so: • no qno morlo no sontulo do ser ndltula n rliscnssiio tlo pl'O• 
o~~·. altnirunl.o .Jacngu~y, l'nsl.ituhln rt nr.tJ.I.it•r.t.u pnr 15 din~. 
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0 SR. PRili!IOgNTE-Sim, senhor, 

O SJt, FitANCJsco GJ.rcmuo - No~to caso 
peço .a V • Ex. <JUO considero rooovauo oro~ 
quernnonto quo oxt~ sobro 11 mo;a, suhmot
ten~o-o d doU bm•ução d:1 Casa. 

quo Lliz o contrario. • Almiranta, 12:000$ • 
almiranto oxtl'aordinario, quo <l o Sr, .Ja
ccguu.y .•. 

1.1 lido, apoiado o PQsto om Ll i seus ·ão 0 ~o-
gumtn ' 

RI~QURIUMJ~NTO 

R~qmiro o adiamanto, pot• 15 dias, ua dis
cussao d:t prnposiçiío n. i3G. de wo2, vinda 
da Gamara do!l Dcputntlos. _ Pl'mwi"o Gly-
ceria. - · ' 

O SR. Mgmr.r.o-Não, senhor ; roforo-so 
ao almiranta Gonr;alvos. V. Ex. niío so
phismo. (CI'uzam-.<a muito.< apai'lcs.) 

O SR. Pnr•:mn:NTP.-At.tcnçiio. 
0 Sn. ltAMII\0 B.UtCJo:I,r.os-Sr. Pt•osidonto, 

o iilusíro Sonadot• pelo Pia.uhy cst:t affit·· 
mando, doscuitlo S. Ex., uma cousa quo não 
<l exacta. 

A l>thoila do Ol't)>tmcnto para. 1903, fJUO i! 
o oxorcicio vigente, apenas consignal2:000~ 
para um almirante do quadro oxtmot·dina-

0 lilr, Romh•o D•u-oello (')- t•io o esta almiran.to occuptll'a um lagar 
St•, Prosidontn, o I'OQilorimomo do" aàh- crendo pelo Congt·csso. 
monto do.~ta dhcu~são parece lor por ~~~ Atiou~a bem o Senado: o qongt•csso nunca 
tiar !empJ a quo o iliustro dol'ensot• da pro- ma1s croou o l:Jgar do a{mJrnnto fó1•a do 
to~c~o quo tom parecer contra!'io das Com· qu:td~·o.. . . 
mtssues do Senado possa trazct• documo t Extsto um logar do vwo-almJrantc, crendo 
quo. P!:_ovom as raeõos do suaB asserções. n ~8 para o St• • .Jaccguay, que era reformado no 

St sao c lias semolil:.ntos ás que a. . b· d po~to do ~hefc do esquadra. 
~nunciar d·1 tribuna o iJJustJ•o SonJ~. a 0~ Es>e foi o logttr cxprossamontc, crcatlo .o 
~. Pnuio, nenhuma. v·ml.a~om lerá . P cm loJ stngular, fúra dt1 gonora.ltdado apph
jecto com ~sso a.diamm;to, o 

0 
Jll'O· cada :t !lrmada., como !hvor pessoal o om 

S, Ex. dtsso que no ot·ç~monto vigonto fi. recunhoctmento ~os sot•vtços prestados )!Ol' 
gut•avn. o Sr. almirante Jacoguay osso. officlni. _Fot ct•ottd.o um lagar do vtce-

0 s F · • · • almirante o nao do almtrunte. 
rlocln. ~~· d R.INCIBC!,O GLYCERto- i~u comecei . A tabolla do orçamento vigente da Marinha 
pt•op~r~d~p\~ naot mo achava, por doente, dá apenas verba pat•a um almiranta extra-

, ' on rar nos<a discussão. ordinarlo, fóra du qu:Itll'o, logar que nils 
O Sa •. !Lurmo BAnc~Lr.os _ Mas 0 esta- mesmos cro~mos. 

va para atnrmar isto. Declaro qun 0 hont•ndo Prcci<amos n•\.l <lo senton~a do Podot• .l~t-
Senadot• ostd engnna1[o dimat•io para conhocot• o nosso <iovm•, nUil 

No or~amento aclJl:tÍ 11ü,o !ta l'lwba. siniío dando vorha pat•a nm logal' qnn nlio ox!Rto 
pnt':t um a.lmirant,u, Io•'ltJ'IIUil.Jbi t•r•c·tdu }()J' na. loi ~ · · 
~~m~ I'ONO!nr;Jo d'o Conit·tl~~o. p:11,11 ;, lllillll,\,~n Gomo p~dn o l'odm• .Jwliciariu .<:t.ltnt•mai~ 
.Limlr_!lnto qonc;al\·e~. 1ln. CJ'ntt.Lm':L 1ln fJIU~ o JlOIIOl' t~l'fmdm• I 

Estao 11qul o orçamento o .1s !abJII'Lq A Si :L pbanb.sl:l tio POilnl' I'XOt!lltivo D.pl'OU· 
. t.~bolla do OJ•çariwnto actual diz,' ' • vo~~c ct•oat• quatro, oito. ou. doz marochaos 

cQuauro extt•:wt•dinario _ um almh•aoto alilm do quadro oxtt•aoJ•dmn.riO o promovm· 
12:000$000.. . ' os gonoraos tio <llvisiío actuae~,soriJL ncccssa· 

Esso nlmiranto, todos sabem que ora 0 fal rio pat•a o <.:engrosso negar vo!'ln . que o 
looido .lorooymo Gonoalvos. ' • Poder Judiciario so manlfosta~so primeiro 1 

No caso, tanto valo a promoçao do um al
nn~:ll-1 Fn~Nc/rco o

1 
~.Ycr.Rw-v. Bx. csltl mit•n.ntn como do !5; tMlo p~tl'n. um marc-

l ~li~< 0 • , ' spos çao oxtn•ossa ~ cm re- chal, como 10. 
nç.IO oLO lllnthantn .laco~uay. Esta ti fll\l'gumontn,,ão quo o sim pios bom 
·O SI\, l~A!IIRo! n.~nor.r.i.os-~iío CN!ou on- sonso Jlt'•do tlprosontar, .moamo ignomnt.l, 

l(a.oado. llst4 aqui a tahoiltl tio ot•ç:unou!o com? sou, ?lll quostõ.cs ,illl'idicns ; mns,, em 
vlgouto d~ Mmtstm•io da Mat•iulm. . <lit•otlo publtco, pormtiLa o l~lustt•o.•lo sona

Nolla n:w ao oncontm 11 assoJ·ciio foita pot· tlor quo ou tenha ti \lroleuç!'o do ontondcl' 
V. E:x. l'urtt disso, n:1o oxJ~to m:ii/nad:t um pouco, porque 1a mats do lO aunos 
sohJ•c o ll~~umpto. occupo um logo r no Sanado. 

Do quo motlo, como advom 11 oill'igJLçiio 
O SR. P!l\BS FJmJmtn.I-V. E:x. aprosonta Plll'tl o Con~t·es8o do votar vencimentos para 

osso ot••:nmonto o <III ostou'tlf!Ui com outro um lugar que ollo ni!o Cl'oou, qu:tndo só·olio 
i! compotont.o pnt•n oronl-o 'I O Congros&o niio 
Cl'oou Jogares do nimirnntos fóra do quadro, 
n. nfiu ~rw u d11 nlmi1•antn GonçalvrA. 

.j , 

., I 
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Si o Con~rcsso só creou ooso Iog:ll', como 
o Poder Executivo pódo nomear mais um 
nlmil•nnto, fazendo dons almirantes fóra do 
qu:1dr•o, quaudo só um log:u• existo por• 
Joi ? ! 

Niio podia fazol-o ; li si niío poiia fazoJ-o, 
o nlmirnnto Jc\Ce!(nay niío d ltlmimuto po· 
mnto a lei. l'•'irlo usar as iusignills- ,; o 
Poilcr• Exocuti\'0 'JUOIU llicJli~n isdtl - mas 
illo!(almon lo. 

Não é noct•ssario quo o Pudor• .Judiciaria 
Yonh:l dizor•:~o CongrC<:J9 quacs. são os seus 
dLIVIJIIcs o us seus direitos. O CoJigi'esso não 
púdo tlnr• VCI'h:1 pal'll os voncimcutos do um 
Jogar• que níio c:cou n O!l:i dentro das suas 
f'uocçlics. O Poder J~xecutil·o ú IJIIO snhiu 
das suas l'unc(·1ios. 

O Podot' Judidar•io não tom '!UO vor• com 
isso cousa alguma, por·qnc o acto é lnsulllis
tonto. 

Niío 11:1 fúrça dontN do paiz quo possa 
obrigar o Congros>o a d~r vencimentos p:1r•a 
um cargo qno niío exi~to. 

O Son:Ldo pódo fazcl·o, mas são qu~stões 
do favol'Os pllBsoaes, ·do p1trocinio o niio 
CJ uostõos logaes. 

o S11. A. AzEIIEno-J:t tem feito diverso> 
·desses favores, póde fazor mais um. 

O S11. RAIIIIIO BAIIC&LLos-Isto,no tet•t•eno 
em que ost~ 11 questão, é um fnvol' pes;oat, 
além d!lquelle quo já foi feito. 

Si o Senado ontendor· que 1\S;Jrn procedo 
· bem,que o. faç!l o o Palo r Exocutl v o amanhã 
croard mais quatro ou cinco lagares de alml· 
rantes pam os seus atfeiçoados, JilzPndo o 
mesmo no exercito. 

Então, onde estará a harmon:a dos Po
deres 'I 

· E' o Congro1so que crea log!lres no oxor· 
c! to o na armada ou é o Podar Executivo que 

· os crea ao se tr tltlan te '1 
Assim, a dout1•ina cstu.bolocida poJo hon

l'ado Senador pot' S. P:IUJO sor•ia ana1•"hica, 
projudictal o contr•aria ás normas cons&itu
ctonaos da Ropuulica o com olla nunca os· 
tarJi de accordo .. 

S. E~. roforiu-so aind!l a um oaso quo so 
dou em occas!tio oxcopciontl om quo o paiz 
estava correndo portgo, Aindauosta quoHtão 
s. };x. não encontra base par•a outot• o quo 
doso[~. is~o tl, verba pnM remunerar' 11 pro· 
moç~o feita pelo Podm• gxocu!lvo. Nú caso 
citado, os alferes niio foram considerados 
como taos omquanto o Congresso niio IIP· 
pt•ovou o acto ; só depois do approvado pelo 
Congresso o acto do Marechal Fiur•iano, tl que 
elles foram con;idemuos officiaos. do o~or·· 
cito, .l:l vti que o caso tlmu[to dill'uronto. 

Só ao Congresso cumpro crem• osso; lugar•os 
o nnqnolia occ;•sliio J'qi isw roconhocl.lo. 

O Ptlllcr lltocutivo voin solicitar:~ appro
vação do acto, qno ~iio subsistirilt s1 não 
fosso approvado aqui. Dom ~is, aqnollas pr•o· 
mor·iios J'or•am rlatlas oro ~peca anor•mal, 

Â•ora, dou-se o contrario; o !'odor Exocu· 
tivo"não commnnicou :.to c,ngr•osso que tinha 
nomo:1do almimnto o vi~o-almir•anto .Jaco· 
gual" apenas vem ox!git' v01·lm p:u•a dn~• 11. 
um "ainuranto qno niio existe pela nos~~ lo· 
~isiaçito, nom dontr·o nem fóm do quatlr•o tl:r. 
A1•ma.d11. 

Esta tl a vorda:io. As commis;õos informa· 
r•am ao Sonatlo com o maximo cuidatlo, por·· 
quo crasJu dovor não deixtLl' que, impune· 
monto. fosso uwrpad11 uma funcr;iio que tl 
sua o que oiio niio tinha dologtvlo a pos;oa 
alguma. 

0 Sn. CO~LI!O ~ CAMPOS-E' O direito. 
0 Sn. RAMIRO BARCELl,OS- Essotl que tl O 

direito. 
M~s si o illustro Senador acha que o vico· 

~lmimnto Jaceguay o merece, proponlm quo 
se cr•êo mais um Jogar do :Limir.;n te fóra do 
quadro, ~fim do set• nello promovido o vico· 
almirante, feito plr nós,· que o podíamos 
fazer. 

Es\a tl a questão. Entr•otanto, declaro ao 
nobr•o Senador• quJ voto pJio sou roqu~ri· 
monto, com o Ncoio apenas do que, na oc· 
casliio, o Senado nno tenha a a&tenção tão 
presa ao assumpto, attenção muito mais elo· 
vada, que deve prestar a um!l. quost'ro do 
compotoncia do pJdoros, questão CJUO s~ 
tor•na gr•:1ve, muito mellndrosa, da qua.l niío 
podemo~ aur.r mão sem começ~rmos a dos· 
prestigia!' o Poder Legislativo da ltopublica 
em beneficio do Poder• Elocu tlvo. 

Eu, Sr. ProJidonte, "' Commissiio do Fi· 
nanças ouvi .com maxima atten·çiio 11 nr· 
g1tmentaçiio do illustro relator, o nobt•o So· 
nador• por Goyaz, cujo nome poço licença 
paradeclinat•, o Sr •. Joaquim do Souza. S.Ex. 
definlu perfoitamonlo a s[tuaçiio, !ovou a 
convtcção complo&a no seio do CommlsJiio, 
como costuma sempro fazol·o (apoiados) o, 
aljm disto, tenho aoomptnhado todos os 
actos do SJn:~do reforant~s a casos somo· 
lhant.•Js e acho que os to dosttla de tudo que se 
tom fuito até hoje. 

Desde a quJstiio dos atr~rol, em que voiu o 
Poder Executivo godh•a u.pprovaoã.o ·do sou 
acto, att1 11 quostao do· almh•ante Gonçalves, 
em que o Congr•esso croou para ollo, especial· 
monto, o togar· •. o almirante J'óra do c1uadro, 
todos os log:u·es ornados aM hoje o foram 
pelo !'odor l':xocutivo. 

E'tsto do nossas :Ltlributçüos;o não crci\mos 
outro Jogar de almh'ILUto l"ór•a do quadro. No 
nosso orçamenlo vigente só existe um, p,rquo 
rl o unico c:·oado por lei. O soguntlo vom na 
pl'opo.<tllll que so r•cl"uro o iiluijtr•o Sonutlor• 
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pelo Piauhy, c S. 1\x. quot• argumontar to· 
Jmtnrlo P?t' baso a proposta do propt•io podor 
quo .nbusmuncnt~ ct·~ou o sogundo logat• do 
almtrantc frlrn. do quadro. 

VOZES-Muito bem, 

O Sa. Frt,\ScLSco IJi,YJERIO-)/ll il out1·.1 a 
quo,tão. O Senado con1'oriu·lho "p~t~nto ..• 

u Sn. All1'111ll\ Rws e oucrog So~l·loros d~·J 
apartes. 

o S11. F!t.\Sctsco Gr.rcg!lto-I'~i·Jüo·m~ o 
no!Jro sona•lot• pol" B~hia; não ostou di>CU· 
lindo o pt•ojecto, estou dizendo que o adia
mento so ju~titlca, porque se trata da ncces
sidado om quo me cncontt•o do dolilndot• 
direitos do um lJt'azileil•o clieio do s ll'Yiços 
ao paiz, lls~ou ju<tiftcando o adiamento; apóJ 
o! lo o Senado rejelt:1rá ou approvat•.L o pro
jacto. · 

O SI\ •. ltAmno BARCEr.T.os-Mas isto ,., pro· 
posta par11 o ~nno do 190J, propo.!t~ que niio 
pódo ser accClt!t polo Sanado som qua !Jnja 
:to monos, o a.blndono do pt•orogativas suaS 
om bcnotldo do .Podar Jixccutlvo, ab~ndono 
que pódo sor mmto prPjurlicial para o futu1·o 
porque qt!undo so pt•aticam actos dc.;tcs a sii~ 
cll~s acc01tos jtelo Poder Legislativo, ama· 
nha. tot•omos, não um, mas tt•os ou quatro 
almtr~ntos, vinte ou trinta marochaos, o s11• METEr.Lo- A quostão ll jttridica 

Repito: voto a J'avor du 1•oquorimento do nada tom do pessoal. (Ua outros apartes,) 
honrado Senador por S. Paulo, porque S. Ex. 
lia do se convcncm• do quo niio tem razão 
( .1!uito bem.) · ' 

' ) 
O S1•. F't•n.nci.,co Glycorio ('. 

;-St•. l'rcsidnntc, ~ão v~nho discutir o pro 
JCcto, porque n d1scussao do requm·imonto 
pt•oforo e, p~r osh_raziio, doixo do tomar na 

o sn. FI\A!'>Cisco GLYCEmo - Os nob1•o s 
Senadores não mo ouvem. Não 11•ato do pro
jecto cm si; estou justiftcanJo o adiamento 
que requeri o para isso alludi aos serviços 
aspeciaas dcsso omci'&l. 

Apozar·dosscs glorios~s sol'ViçoJ, poderá o 
Senado entender que cU e' não tom razão. 

devida const1lora~a·J os p~lavras do meu o sn. METELLa.:..o Senado jti recompensou 
!Jont•ado nmiuo, iltustro Senador pelo Rio oss~s serviços. 
Urando do Sul, quo acaba de se sontat• 
nccrosscntnndo quo si soubera que s Ex' O Sn. FRANCisco GLYCEl\IO- Isso ê d!s
dosojava intervir n'o doblto, ou tori~ ~diadÓ cus,iio .do projecto. Nós não pldomos fazol·o, 

·por alguns minutos a apt•oscntaçilo do meu o ~uo ost~ om discussão il o Nqn3rimonto do 
requorimonto, "dtamcnto. 

Sr. Pt•es!dontc, o Sona1!o pódo rüeusar 0 I Amrmo ~o ~3nt~o quo U n,o orç~mcntJ vi· 
ndtamonto; pódo roduzil·o, como l>nrcco que-· gon~ do Mtmstet•to da_ Mart,o~a roforenctai 
rer o honrndo Senador por Matto Gt•o•so • 11 ddleronça do graduaçao mthhr para o al· 
pó~lo t•ojeftal·o: omfim, pódo fazer 0 ·quÓ miranto Jacegu~y. Isto domons~r~ que c 1re· 
CJUIZO!' o entender. cornos do algum estudo. 

lrstou dofondondo uma alia patente da ar. A~ora, si o Sona.!o, por uma pi•ooccupação 
mau a nacional; estou defendendo uma causa do fot•malida.do!, q uo1• dosa~ondor ao meu 
quo mo poroco do toda ajustiça requot•tmento, t~ç.1-o; mas nao comp·.·ohondo 

o s c · "' p01• q uc so h~ do negar um adiamento d~ 15 
1 n, .. ''ET.Ho E CA~Tros- Por outro oa- dias para este pt•ojocto, tr~tando-so do um 
ninho, ameia! chei9 do serviçJs militares como o 

0 Sit, l'R~!'>CISCO GHCEIIIO-,,, a CUUSl St•, ArtbUl' do Jacogu~y. chamado por um 
do um homem quo elevou multo alto 0 nome dos grandc3 estadista; do lmperio- o Da1·tfo 
brazllclro. da Jo'l'ente. 

0 SR. RAMil\o llAHCET,J.OS- Nin•uom 00· 
tt•ou nos!o terreno. ·' 

Ul!A voz-Não ll esta a questão. 
0 Sn. FRANCISCO ÜLYCERIO - Sei disto· O 

PJI' esta ~aziio pedi o adiamento. O SQna•io, 
porém, nao pódo, quando SJ trata do um ho· 
mom cholo do sorviços .• , 

O S1t. ~OTS!IUNno GÓNí!AJ,VES- Isto c· 
outra qnost~o. 

O Sn. ~· Az~~Eoo-Ninguom dosconhoco 
OSSOS 801'\'lÇOS, · 

(•J Etitn ctl~cnrRo nit•l foi fP\'iM\1) JlO]o orador. 
Ron:..Jr1 V. H 

Niío vojo razão para so rogatoat• esse adia
meutu do 15 dillll. 

Todavia rctluza.o o Senado, si assim o on· 
tender, ou rejoito·o. 
Cad~ um cumpro o sou dever na modlda 

da comprohonsiio delle. 
llouguem mai~ podinlo a palavra, encet'.·a· 

so a discussão. 
Posto a voto;, il t•ejolbdo o raqu•wl· 

IUilR to, 
Contimla a discussão da. proposlç~o. 

O Sr. Pfree Ferreir" raz lnl'JUS 
con;ldol"açõ~s. rlcmonstJ•ando a logalld.~de 
do o.cto do Govot•no o sustenhndo o voto so· 
pn1·~~o quo dou nn. CommisJiio do Mt1rlnha e 
GUOl'l'fl.. 

lO\ 
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Ningucm mais pedindo a pal~VI'Il, on· 
coi'I'•Ho a discussão. 

Posto lt votos, ~ rojoitano o artigo unico da 
proposi1·~o. 

A proposição vno sm• devolvida á Gamnt•a 
do3 Deputados. 

O Sr. PJ•e,...ldente-Havondo nu· 
ltlln'o, vrto f.ln procodcr :is vol.nçiíos adiadu.s. 

Votação om 3• discussão da proposição da 
Gnm•u•u dos lloputatlos n .• JO. ·do 1002, rolo· 
van.lo n pr•oscripçiio om que Incorreu ll. Ma· 
ri~ Fraocisca Mollo do C~tl'Vallio, viuva do 
capitão-tonento hooom.rio T1•ajnoo Augusto 
do Carrnlho, pa.l'Jil'CccboJ• o moio·soldo quo 
lhn compoto. 

Posta a votos, ,; approvada IL pt•opusiçiio, 
om oscrutinio soct•otu, por• :JO l'olos contJ•n 2; 
O, sondo lldoptliUJL, VIIO SOl' HuiJmottidll 11 
sancção prosldincinL 

Posta a votos, 6 u.jlpt•ova•h n pl'oposlçiio 
com n emenda npprovadn. om 2• discussito, 
o, sondo, assim omonuniltl, adopta.la, v:10 
sm· devolvida liquolla Gamam, ln.lo antes ~ 
Gommissão do Redacção. 

Votação cm n• discussão •la proposição da 
Camal'tl 1los Deputados n. 100 , do 100 I, 
<loclar•amlo quo nu ongenhoh•o Arlstldos 
Gaivão tio Qnolr•oz, aposentado no c:lt'go do 
d!J•ootor• da Secretaria do Mlnl.,torlo da Agr•i· 
~rlcultura, Viação o ObrM Publicas, com· 
pato, desde 11 nposontação, o ot•donado 1lo 
ongonhoit•o.flscnl do 2• classe, cor•rospon· 
donto 1125 !IODOS do SOl'ViçiJ, 

O 8r. P••ealdente-Vorificnmio-so 
n~o haver mais numoJ•o lognl, vno so pt•o· 
co,lcr il chttmarla dos Srs. Son:~dor•o.; que 
compnroco;•am á sessão. 

Pi•or.odo-so :i chamado. o deixam do mspun· 
dor os Srs. AliJm•to Gonçai vo;, .Jonnthas Po· 
dt·o~~. Bolfo1•t Vieira , Fort•oira. Ciuwos, 
ArthuJ• Rios, Barat~ Ri Loiro, !lt•lmciscu Giy· 
cario o A. Azoroio (8). 

Vot:tçiw em :1• tliseuS.!!iio rla j'roposir;ão 1!11 
Cllm~tt'll dos Doputtulos o. 70, 1 o Hlll~l. auto· 
rizando o Presidnnto da Republi~:a 11 pagar 
lt Augusto .Joar[ttim do lhrvaiho, ox·chofo do 
socçiio da AlrltDiioga do Pará, a rtuantia do 
7:9158392, huporl;ttncia quo deixou do rece
ber dtÍranto o tempo om IJUO ostovo illeg11l· O 1!\1•. Pre,.ldente-Conl.inúa :uli· 
monto aposontllda. ada a votoç[o da proposição. 

Posta. a votos, il approvl1·ia 11 proposição, Estt\JH!o cs~otatla a maioria da ordem do 
om escrutínio secreto, por 28 votus contra 5; • 
o, sondo adopt:Lda, vtto sor submottlda 4 dht, da roi a palavra aos Srs. Sonadoros que 
sancclio prosidonciltl. n. queiram para assumpto do oxpodianlo, 

VotiiÇiío om 3• discuisiio da proposição dn· (Pausa), 
Camara dos Dapttlitdos n. 120, i! o 1002, auto· Nlnguom pedindo n. pal~vra, vou lovnnt.lll' 
1•izando o Govor•no a conccdJr a DO. llorton· a sossiio, dosignarulo paJ•a ordnm do 1lit1 1111 
llia Adelaide Guillobol o .Tosophlria Gonstan- sessão seguinte.: 
da Guillobol, filhas lcgil.imn.s do f.tllccldo 
o•Ot·ont!l rcfpr•ma•lo do cor•po do ongonhoh•os Votação nm a• discussii.o •la pr•oposiçãu d11 
,lo:L•Inirn Candiriu Jiulllohnl, a ponsiio dn Camat•a. dus lluput.ulus u. 100, do 100), 
I •oo' ti 1 nt d•tclat'.lu~o I[Un au lll'""llhoiro At•isl.l!los flal· :.. ~ ;Lnnuau.i. rnp:11'.' 11010 .o. 1 '" 

Postu..:a vol.os, ~ 11ptn•ovntlll a pr•oposiçiio, vão 1 o Quniroz, II!Mnut:tdo no c,r1rgo dtl 
um osct•uUniu sncroi.o,por lO vutos contra 13; dh•octorda Socrobu•ia. do Ministm•io da AgJ•i· 
o, sondo adoptadl, vno sm• suhmottltla 11 cultlll'll,,Viu~iio o Obras Publicas, compota, 
sancçào prosltloncinl. . dosdo 11 nponsontação, o ordonatlo 'do ongn-

Votaçiio cm 3• di~ctrSlliio tla pr•oposlçiio da nhclro-fiscnl do 2• classe, cot'l'ospoodonto 11 
Camara dos Do pu t:ulo:J n. 59, do 1003, rosltl· 25 annos do serviço ; 
bolocon~o no Mus~u NnoloJ!nl o lognr do 3• discussão ·I~ proposição da Gamara dos 
nntur:tlisl.a-:t]tllllllltc •h sccç110 do 1.oologin, Deputados n. lfí:!, do l!IO:J, nut..rlznndo o 
OI[Uip.watulo-o, Pll1'11 todos os o!)'nitos, nos dua P••eshlouto d11 ltopubiiell , n ahl'lr no Mlnis· 
assis~onto.~ d11 J•ot\!rldn ropnt•t.t.çno o 1lll outras tcr•lo da .Jnsl.lm1 c Nogocios inttwioros 11 oro· 
prOVIIIOllCJIIS. . . _ dito iJxl;t'IWl'dlnnt•io dO lil::lOJ$ pnl'ldllilllllllll· 

Posta :1 \'otos, ol nppl'Ovntl:L n prnpostçJto, .zaçifo ao lont•l tio Gymn~sh: Nneloo11l, hn
o, so~do adoptatla, vae sm' suhmntl.l!ln 4 chnt•ol.Tnão Ribeiro, dn dos~ozn fóitn comn 
mncçao .Jll'osidnncltLI. _ . · pnblicnçiio das obras /fis/o:·ia 1lo OJ'ientr• o 
Vot~çao om 3• disanssao •ln. proposlçi'W na r;,·c••i• 0 Uisto1·in do R•·a:il• 

Cnmnrn dos llopu~tdos u, I l!l, do l 00~, ' 
:mtori7J1tlllo o !'J•csirlento rln Ropnblicn a :1" discu;são da proposiç1io 1la Gnmara•los 
conccdor no amnnuonso do Tt•lhunnl Oivll o llopntndos n. 156, do 191l:J, autorizando o 
Grln>innl Au~usto Morono tio Alngão, um Prosidonto da Ropnbllcn. a nbrlr ao ~linis· 
nnno do llconcn, wm vencimentos, om pro1•o· ter•io da Industria, l'iaçJio o Obras Publicas o 
ga~iio'~ qno lho foi concodilllL om l~ do ,ln lho crodito oxtrnordlnnJ•lo do 000$. p11rn oecoJ'l'Ol' 
do nnno pas~a·'o. no pn.gnmoni<J das gmtlflcnções dovldaR nos 

I 
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I" oscriplurariol do Thesouro Fedor~! Der- da Lnr., Gnstavo -llichard, Felippo Shcmldt, 
nardo llilarliio Alvos da Silv:1 c Alfredo Horcllio Luz, Julio Frota o Ramiro Bar
Regulo Valdotat•o, incumbiuos da tomada do collos ( 14 ). 
conta~ das Jlstt•ada.q do Forro Cat•:~ngola e · 
Santo Ednu.rdo ao Caohooiro <lc ltapomlrim! O St•, ~" !óiecretnrio ( 1er~inrlo rle 

~" tliscnHsãn da pt•oposição da Gamam dos 1') ~~~ conln do soguinto. 
nepnta•los n. 1G5, do 1003, ant.urir.antlo o 
Pt•csitlcnlo 1l:1 tlopnbihll>a 11 lll'lr ao Minlstoriu 
!1:1 .Jnstir:~ 11 Nogocios lntm·iot•os o crorllto 
nxlr:IO~·.linario do 4:000$ para pagamento, 
no porwdo do I do sotombro :1 31 do ,]ozom
bro, aus professores das cadcira.i de logic't c 
littot•ntnra. rccontomonte cro:ulas no OymniL· 
sio Naciun11l; 

RXPEIJIENTE 

Dons officfos do l' Secretario da Cnmnra 
dos Deputados, do n do corrente mez, ro
mottondo ILS seguintes proposições da mosiiiiL 
CRtnura: 

"• r :· 1 , •. ·" 1 , 1 Concodoudo um annu tle licença, com 
'\ t.lscuss.w 1 n l~lopo~''··ID.t a.. Cam.~~~ I os lodos os l'elteimantos, para tratt1r de sua 

~O·l'~.hdos ?· 1·1•, ~h; wo.:, .tutom.tnd~ o sande, ao nireros do exeJ•clto A.lfl•odo ltomao 
IJo,,ulonto ~·I Ropubl!e.1 '' l'•l(lllr a O. LUI7.!1 dos Aujas, A' commtssiio do Finanças, 
Dun.rto. S:.yao Lob:.to os vnncuuontos do seu · . . 
tlnado nmrida Pedro Evan"~lista ·do Nc· Autorizando o Presvlouto d!L Ropubhca 11 
grclros ~ayão Lob:tto, ~" otllctal, aposentado, !Lbt•ir ao Minlstorio da Guerra o credito de 
tio Cot'.'IJio Gorai, CO!'t'nspoollontes 110 pori"11u 79~:998$075, supplemontar a vorba 8'-soldo 
docm•t•i,lo.do 14 do no1·omb1·o do JHO·J ~ r11Jo e gratificações-~oart; II da, lei n. ;;z, de 
,inlho do 1805, rolPvada }'ara isso a Jll'e· 30 de dezembro de 190~.- A Commlssu.o de 
seri)ll:àa cm quo incot•rot'tlm. . l'inllnçns, 

Lovant:L-so :~ so.;sãu :\~ ~ 
tarde. 

1/2 ho!'us da 

Presitlenci" dQ Sr, J, C.tlundu (/" s,o,·ctario) 

· A'-mela hora doi'Ois domeio-din, nchnm-se 

lw,sentes cs Srs. Senadores .1. eur.un•ln, A I· 
,erto GonçnlvM, Costa Azevo:Jo, Jonnlbns 

Pcilrosa, Bonadiclo· ·!.oito, Nogueira Pllra
niLgul!, Nogueira Accloly, Jmio Cordeiro; 
Olywpln CampoP, Coei h~ o Campos, Arthur 
Rloe, Vlrgllia Damasio, Roy ~a,·hosa, Ynz 
de lolellri, Lopes Chaves, A lf1 e•la llllls e Mo· 
tello( 17 ), 

.. Deixam ~o comparer.er éom cnula pat~ll· 
clpa1la os Sro. Pinheiro Maahnde, Nilo Pe· 
~anila, Henrlq ue Coutinho, ConotnliLino Nery, 

· Paes de Cnrvalho, Justo .Ohormont, Manool 
Barata, Gomes de Cnetro, Boi f01·t Vlol!'à, Pi
res ~·orrelra, Alvnro Mondes, Ferreira Cha· 
voa, .Jos!l Bernardo, Pedro Velho, Gam!L e 
Mella, Almelilll Blil'rotc, Alvaro Mnchado, 
Rosa e Sll v a, lleronlano B11ndeirn, Slgls· 
mundo Gonçalves, Manool Duarte, B, de 
Memlon,:a Solirlnho, Mnrtlnho·Oarcoz, Cloto 
Nu nos, Slquelm LimP, Martins Torres, Laura 
Sotlré. Bamta R1beiro, Thomaz Delphlno, 
Bueno Bmu·liio, Felloliina l'ennn, Francisca 
Oiycorlo, Urbnno !le Gonvêa, Joaquim Murtl· 
nho, A, A'lermlo, Vlcent~ Mnr.hndo, Rrazlllo 

O 81•, Al'tltUI' Rios ( serulndo de 
2' Secretario) ló e viio a lmprimh•, pnrn en
tJ•or naordom dos trabalhos, as seguintes, 

PAREO!mES 

N, 2:l3- Jflll3 

A' Com missão do Fin11Dç:~s foi prosonto ~ 
propo~iQiio d~t Cam~ra dos Dopntntlos n. H7, 
do 1002, au torizan1lo " abm•tum 1lo ct•odito 
do I :·ll11~1r.n p;~ra pa1nmonl.o ao nt•, Viconto 
1·'~1'1'01' i111 Hat'l'us \\'audnrloy n Al'anjo JIOI' 
p!l!'l,!\ di\ SOUS liiJtOs lllllltOl'CS. 

Aquollo tloutot• "ompt•arn. J>rtra nstcs filhas 
uma apolico, cuja tt·ansfsrencla f,it•aautot•i· 
z:ui1L na Thoson!'lll'ia do Fazenda do ·Pernam· 
boca o olfo~tuu1111 na. secção do Contencioso 
da mo;ma, om l'i;V~ de dooumonl.os quo nos 
ftscaos diL F:1zonh parccora.m bons. Mas 
nesses docnmen to., lia vi ·, il•t•ognlaridadcs o 
l.amhom falsl,lnd • ~no dopals so rtoscobriu. 
A tl'tlnsfm•<lnnliL vict"'" llconllou1nhnmoll'ei· 
to, !.ando slolo pr,wt•ss:lilo~ " condomna!lo~ 
I'Ct!.loriol' o cumjllicn~. eomo ~stolllonat:l
l'ios. 

O <'Ompt•adot· !111 npolico pn11iu iudomnl
zaciio 11 Fazenda; niio foi attondl!lo, o m~Ln· 
dou-so 'I"" J•ccot•rosso ao.; m~ios jndlciaes. 

Intentou, pois, a acção ordínaria contra 
a Fazenda. t~ndo pol' l'nnd~monto a no~:li· 
goncla culpoH~ du sous fiscnos 

A Fazondu. fui conJcmnadn a pagar o preço 
do. apollce (0~0~). jut•o da mói'IL o custtl~. 

O Supt•omo Tribunal Fodoml, unammo· 
mculn, niio tomou conb~.cimen1o 1la appQI· 

1 
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lnçft •, por sor ex-of!icio, do Jui?. socoional, cxocnçii:o :ln scntonç:t om nHinm instancia 
l~xtl'nliiu·so carttt do s:ontonca o foi intimado quo conrlomnou a Fazenda Nacion••l a pago,t• 
o pt'OCIII':t•lot• da Fazonda.oxpodinclo·so depois ao Dt'. Viconto Fort•cr dr. BtLrl'oS Wandorloy 
disto n cal"h t'a~uisitoria tio paga,monto. o Amujoo c:Lpil.al, ,jut·o~ o cusl.as do pro· 
dirig-ida no Ministt•o da l•'azonda. Tudo issú cesso de uma apolico quo comprara o 11vor· 
pas!oU doJ~noil•o :lo 1889 11 Jitlho do 1897. b1ra om nome do sons filhos monoros Ma
Sognln-so ont[o o· procosso do oxamos po· nool, Amalia, Mario o Vcnl;ura. nn Dcl~gacl:t 
muto o Thcsout·o o o T1·ibunal do Contas, Fiscal no Est~do do Pol'nambuco, 4 vtsta do 
toudo osto por ultimo offi~inrlo ao Ministro documoot,os ~uo posteriormente J'ora!U roce
da Fazond~pw~ ser nbort.o o crodlto, us~ndo nlwcidos !',lisos; Jazendo as nccoss~rw.s opo· 
à~ uutll'izoçiio quo ont:1o existi~ na lei. rar,õos o rovog~das as disposiçü~s cm con· 

Man1oii·SO lavrat•doct•oto abrindo o credito tr~l·lo. 
para pagamunto,em :n tl~ dezombt•o do 1898. Gamara dos Doputados, 21 do Julho do 

Tal decreto, pordm, nao appat•ooou ut~l· 100, _ u ·ú 
10 

s 1110, <la Gosta Araujo,
mcnto, quo consto; ~ aquol.la autot•izaçao 0" 1.}~9 Atu;,..~!o Val~nte lle Novacs, !• Sccro· 
1indou com o oxorci.cJO. Ass1m ficou tudo ta •i _ .j •g ,10 Jo<r! tia Siloa Neto 2• Soct'O· 
plt•a•lo atd 5do maw do lODO. Nossa d11tt1. 1•0 • • 

1 c · • 
o DI'. Forrer requereu ao Uinistm·io da Fa· trmo. 
zond~ para pedir ao Congresso o credito no· 
cossnt•io p ll'a sou paga monto. Do pois do 
novos exame,~. doforlu o Ministro om ~5 do 
julb J o se expediu mensagem ao Congroa.o 
om 13 do agnsto do 1001, essa que deu origem 
ll. pruposiçiio, ilo que se trata, do 22 do julho 
do !00~, ora pondon to do approvação do 
Senado. 

A CommL~siio tovo om vist~ todo o pt'O· 
cos>ado, qno lho lbi romettido pJlo Sr. Mi· 
nistt•u d1• ~'az~nda, em resposta. ao podido do 
inrormnção, e dollo consta tudo quanto acab~ 
do expot•. 

Não havondo duvida sobro a jnstiçl do pa· 
gamonto, a CJmmis,;ão do Fin:tnças tl de pa
l'iJCor quo a proposição devo sol' approvaJa. 

.Os croditos auio;•izados no;to anno paio 
Senado passat·iio, portant?, a. SOl' os se· 
guin tos: 

413 cxtt•aorJi· 
nal'ios . .. 

17 supple
. monta:-es 

4 ospoelncs, 

Popo\ Ouro 

O.OGO:I90;;602 8:400$000 

7,121 :270.~160 45:000,SQOO 
200:000,$0~0 !.200:000$'J00 --------------

Total.. 16,381:461$152 1.253:400$100 

Sal.1 das Commissõos, 23 do outubro do 
1903,-Sigismundo Gonçalves, pro prosl~onte, 
- J, Joaquim do .Sou:a, relator.- Ramiro 
lJw·cellos,- Benediclo Loilc,- Jusio DI•••·· 
mo111. · 

' 
PROPOSI('ÃO TJ.I C.\ liAM PDS DEPUTADOS, N, 37; 

JJG !902,- A QUE H~ lliWEIUC O l'AI\RCBll 
SU!'ll.l. • 

N. 2:ll- 1003 

Pelo decreto n. 2,882, do 19 do abril do 
!808, p1ssaram para a a:lmiriistração ~as do· 
le•aciai l!sc1cS todas as caixas oconomlcas 
dãUn•ao, exceptuad11s as do corta. impor· 
tnnclu., como as de Pernambuco, Bahia, 
~linas Goraos, S. Paulo e Riu arando do Sul, 
que furam consideradas autoaomas o indo· 
pendontos om sua administração. As admi· 
nistradas palas dologll.Cias toem sou; funccto· 
narlos tirados do quadro do 1\lzonda., quo 
gosam do beneficio do aposentadoria ; o para 
a da Capital Federal o decreto n. 061, de 7 
de novembro d11 1890, creou uma situação sl· 
melltanto, pat•a o caso do in validcz. Não rl 
j~sto quo os Cunooionnrlos das cinco caixas 
oconomicas citadas deixem do partilllllr do 
mesmo bonoficlo dos du Cllpitai, aoo.do ldon· 
tiea a sua situação aos da~ uella o Jguaes os 
ieus serviços e res~onsab1lídalos. Por tal 
motivo d a Commissao do Finanças da pa· 
rocor que o Senado· approvo a proposição da 
Camaradas Deputados, n. 132, do 190~. quo 
torna extensivo 11 todas as caixas oconomieas 
autonomas da União, quo tenham fundo do 
reserva suporlol' a 30U:OOO,~. o docruto JlU· 
moro 961, de novembro do 1890, 

Sala das Commiss1ios 23 de outubro do 
1903.-Sigismundo Gonçal~es, p!'O·presidonto. 
- Ramiro. Barccllos, relator.- Benodicto 
I.Qile,- Justo Ohe~mont,- ,T, Joaquim de 
Sou:a, 

PROPOSIÇÃO ' DA CAIIIAllA 
N, ·132, DE 1003. A QUE 
!ll~OE!l SUPRA 

DOS DEPUTADOS: 
S~ REPE!IE O PA 

o CongNsso Nnclonnl resolvo: 
1 1 

d ta 
, O Con•rosso Nac ooa OOI'C : Artigo ~nico. Fica o Podei'.hxooutlvo nu· " , · 

torlzado 11 abril• ao Mlnistorlo da F~zondn At•t. i.•.E ox\ons!vo a tod!l:,S IIB caixas 
0 crodlto oxtraordlnarlo da I :410$100 para ·eoonomlo:IS autonom~s da Unmo, qno to· 
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nham tunda do rosorva supm•ior a 300:000$, 
o tlocroto n. OGI, do 7 do noYombro do 1800. 

Art. 2.' Itovogam·~O as dlsposi<;ões om 
COiltl'ario, 

Camarn. dos Deputados, 21 do sotombro de 
1903.-F. de Paula Guimart7cs, Presidonto.
Manocl de :1/cncm· G11imartTes, 1' Secretario. 
-Titoma:; Pompeu Pinlo Jlccioly, 2' Socro-
tario. · 

N. 235 -1903 
• 

A propos!Qilo n. 14G, de 1003, da. Camara 
dos Deputados, autoriza o Presidente da !te· 
pu~Jica a conceder ao amanuense da Escola 
Polytcchnica desta Capital Iunoeenclo de 
Drummoud .Junlor, seis mezos de licença, 
com o1·denado, para tratar de sua saudo. 

O petlciouurlo exblblu um laudo da Oiro· 
ctol'hL Gel'al de Snude Publica, no sentido 
de carecer elle da referida licenQa. para. o aeu 
trata•uento. 

A Commissiio de Finanças não impgna a 
prop~s!Qão, . 

Sala das Commissões, 23 de outubro de 
1003 -Sigismundo Gonçal•es, pro-presidente 
e relator.-Rami>'O BarcGIIos. - J, Joaquim 
de Sou;;a,-Juslo Chermont, -Bcuediclo Leito, 

!ulllcloncin. s.o podiu outro do mais do 
1.800:000.~ (a1nr!a paril concel'to do navios), 
credito este q uo o IJongl·osso .i~ concedeu. 

Itest~ _actuolle, do 850:000$, constante da 
prupos1çau. 

A Cpmmissão do Finançaa ú do parecer 
que SOI<L approvada. 

Com mais cato cl'edlto, ficarão sondo os 
sog'!lntes os autorizados pulo Senado na 
sessao actual : 

47 oxtraor · 
dinarios., 

17 supple· 
montares. 

4 espoclaes 

Papel Ouro 

8:400$000 

7.121 :270$4GO 45:000~000 
200:000$000 1.200:0308000 

------- -----· 
17.231:461$152 1.253:400$000 
-----·--

Sal~ das Commissüos, 23 de outubro do 
903. - Sigismundo Gonçolucs, · pro-presi· 
dente.-J. Joaquim de Souza, relatol'.-Ra· 
mil'o BMcetlos. - Beuediclo Leilc.- Jus/o 
Olw>'IIIOnt, vencido, do confo:mldado com o 
meu voto cm separado ;obro o credito an· 
teriol'. · 

PROPOSIÇÃO DA CAMADA DOS DEPUTADOS, 
N. 146, DE 1903, A QUE SE REFERE O PARE· , 
CER SUPRA, 

PROPOSIÇÃO DA CAIIARA DOS DEPUTADOS, 
N. 148, DE 1003, A QUE SE REFERE O 
PARECER SUPRA, 

O Congresso Nacienol resolve : 
Artigo unlco. Fica o Presidente da Repu· 

bllca. autorizado ·a conceder ao amnnuense 
da. Escóla .Pclytocbnica desta Capital Inno
cenclo de Drummond Junlor, sais mezes de 
licença, com direito ~ ordenado, para Ira· 
tar rle sua 1aude onde lho convier i revogadas 
as disposlç!lel em contrario, 

Camara dos Deputados, 21 de setembro 
do 1903.-F. d1 Paula O. Guimarac1, Pr.osi• 
dente,- Manuel d~ Al~ncar Guima>'cl'es, I' Se· 
cretarlo.- Thoma: Pompeu Pinto Accioly, 2' 
Sccretnrlo, 

N. 236 - lil03 

O CongrcSlo Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente d1 Repu· 

bllca autoriz~do a abrir ao Mlni>terio da 
Milrinha o c r o d i to cxtraordinario do 
850:000$ para pagamento .,os concertos nos 
cruzadOi'OS Tiradcnles o Be>(iamill Conslanl, 
cruzador-torpedeiro Tupy o o vapor de 
guerra Carlos Games, fazendo as nocessariaa 
opora~õ~s o 1•ovogadaa as disposições em 
contrario, 

Cama••a dos Deputados, 25 do setembro 
do 1903:-F. de Paula O. Guilltai'<Tes, Pt•esi· 
donte.-Ma11ocl do Alencm· G11ima>'<Tcs, 1• Se· 
crotnrio.-J. B, Wandcrley do .l!ando»ça, 
3" Soc••eta.rio, servindo de 2o. 

A' Commissão de Finanças foi presente a N, 237- 1903 
proposição da Comam ·dos Deputados n. 148, 
de 1003, autorizamlo o Prosiilento du Repu· A CommiBliiO do Finanças, estudando o 
blicu a a1J1•!r ao Ministerio da Ma1•inha. o projecto do Senado n. O, de 1903,. que croa 
OJ•edlto oxtraordinnrlo do 850:000~ para uma mostL do rondas de I' ordem no porto 
pagamento do concertos nos cruzndoros da Tutoya, achcu·o do todo o lnteroes3 para 
:l'iradcntcs e Bcnjumin Oon.<lanl, cruzado!'· a melhor ILrrecadação das rondos o sorvi~o 
t~rpodoiro 1'apy o vapor do guerra Ca>·los do commerclo da rogliio a quo VIIC servir. 
Uomc.<. Do f11clo, ooubool~as ns mtls ccndiciles do 

'~ noMsi<ludo do Cl'Odii,o podido j~ eattl po1·to d11 .'\mllol'l'IL~ii.o, o pl'ojccto l'Csolvo 11 
rucouht!olda. Conta\'IL·i'u C( UI ello i u fOI' lu-f<lliHa\ão do un:<L u~msldudu urgente dt~ 

' •· 
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importação c oxportn~ão do sul do M~rll· seja. nppt•ovn.do pelo Secado, sondo,poróm, 
nliiio c norte do Piauhy. subst!tnido pela seguinte l'Od~cção: 

Projecto n. 30-ID03 

O Congresso Nacional docrotn: 

Para molllot• :tl.tcndor, por,;m, no iotcrosso 
tlos dous J•:studos limltrophos, p:trccc :l Com· 
missão quo so tlcvc doixn.r no Govoroo mais 
latitude 1111 mcolha do log&r apropriado 
pai' a o cstnboiocimonto da mc>n de rendas c, 
jJOl' osso motivo, propõe no Senado 11 n.do· ~rtig-o unloo .. Fica 0 Prcsitlonto ela Repu
pçffo tio projoctn com a. soguinto emenda, bhca uutorJzn.do 11 abrir o credito neccssario 
ap1•eseutuda peiossigmttarios do·mosmo pro· para ont1•ogar 11 o. ,Josinn. Pcixoio, viuvado 
jocto: Marocl!al Floi•inno Peixoto, a importn.ncia do 

Ootlo se diz: «porto d:1 Tutoy'n>-diga·so: 40:0or::;, dClpondidos na coust.rucção doso
lJahb da Tutoya», O mais como cst:l oo pi'O• pulcht•o do mesmo Mat•cch~l. no comiterio 
jacto. d~ S, ,João B11p~ista; I'ovog~das n.s disposi· 

çues om conii'at•to, . 
Sala.dascorumissõos,23 du ontubl'Odo 1903 •. , ApproYtldo ostc PI'ujocl.o, 08 01;editos ctuu 0 

-Si!fismwtdo Vonça/vcs, pro·Prosidcnto .- :;onatlu tem a.utui'iz:tdo nc~iu ilU.uo ~eriiu: .. 
Homil·o Bm·cdlos, l'OliLtul' .-flent:dicto Loire. 
-Justo Cltci'IIIOilt.-J, Juli!Jifim de Sou;a, 0111'0 

,48 OX!l'IIOi'di· 
l'IiOJf:C'I'O UO ~I;NAIJO, N. 9, DE !DO:J1 A QUI: Uarios.,.,., V,U50:1Uil::;G02 8,400$000 

~E ltiWimE O I'AllECEI~ SUPRA 17 SUpp]OlliOD· 
taros .. .,,;, 7.121:270$400 45:000:i000 

4 ospociaos.... 200:000::;oil00 1.2()0:000$000 
O Oongrosso Nacional dect•ota: --·------
Art. I.•E'oGovm•uoautorlzldo a craar Total. ........ 17,271:40!$152 1.253:400$000 

uma. mesa do rendas de I• ot•dom no porto 
da Tntoya, devendo situal·a oo local om que Sala das Commlssões, 23 ti& outubro ·do .. 
niolhor n.tlond:1 aos intm•essos do fisco o aos 1903.-Sigismunào Gonçulvcs, pro-presldonto. 
tlo commorcio tio toda. a zona. que olla tenha Justo Chermont, roln.tor.-Ramiro Barccllos, 
do sorvlr, quer no Estado do Plauhy, quor -J,Joaq11im de Sou:a,-Benc~icto Leite, 
no tio Mara.nhiio, abrindo para isso os cre· 
ditos quo fbrcm precisos; I'RO,JECTO DO SENADO N, 22, Dl~ 1003, A QUE 

Art. 2.' Essa mesa. do !'OndaS SCI'Ú. SUbO I'· · SE REFERE O PADECER SUPRA 
t!inadtt lmmcdlatamonto ~o Thesouro Fe· 
doral. 

At·t. 3.' Revogam-se as disposlçücs om 
contr~tio. 

Sala. das sessões, IG do julho do I90:l;
Bancdicto Leito.-l'ircs Fo•·roiJ·a.-JJel(orl 
Vioim.-Alvm·o Mcnde•.-Noyuci•·a Para· 
nag11d, ' 

N. 2:!8- IU03 

O Cougrcsso.Nacional docrota: 
Artigo un!co. Pica o P~osldento da. Re· 

publica. ~uíorizado 11 indemnizar a D .. Joslna 
Pólxoto,viuvlldoMn.rcchal FIDI'in.no Pclroto, 
da importancla.·do 40:00()::;. despendidos na 
constt•ncçii.o do silpulcht•o ·do· mesmo . mat·o· 
chal, no ·com!tcrlo do S .. João · Baptist:t, 
abrindo p:tra oxocucão desta. lei, o ne~easa· 
t•!o Cl'Otlito. 

Senado Fodcral, 17 do outubro do IDOS.
Lmwo·Lorlrt!;;..:.Joaa· CoJ~dei1'o, ~ Pit•es 'Per· 
••ciJ·u, -Mctollo,-Forro I r a Cllaucs, 

N. 2ao- wo:1 

A' Commisslio do Finanç1s fui j)montc o 
projecto do Senado n, 22, tio· col'l'cntc anno, 
quo autoriZII o Prosit!cnte da Republica a 
indemniz:u• 11 11 •• Joslna. Peixoto, vi uva. do 
JUII.I'Ot:lllll l'loi•Iano Polxoto, tl11 impDI•tancia 
do ·10:0008, despendidos n:~ const.t•ucç~o ~o A P"opJS!Q~O li~· Caru~l'l tloJ, 0Jputa•ios 
sepulohl'O_tlo mo~momn.l:ochn.l,, ~o com1to;~o n. n: do wo:i, m:tnda ,,011 ~tlel'UI' vnlid~, 
do S. JonoBap&!sla,ab.ttndo p.ua oxecu,ao ;pa.J'a 0 oll'uitu Ioga! 011 promo~iiv, 0 terilpu 
da M o nocessalio credito. . 'dunol'l'ido do II. do mal'QO 11 2:1 do junho du 

O.l rolevn.ntisslmos sm•vi1;os p1·ostatlos ú. !8!1! om quo.oJiifuros du oxordto Olymplo 
nn~[o bmzllch•n pelo illn:llro Mu\'echal con· <lu Ailrou Liruacoxut•cun o cai·go do 1\judantc 
stltnom motivo para 11 a~oJltuçiio da. itlúa tio ot•dons tlo·govol'natlol' tlu s. Paulo. 
sug~orldtl nnquollo p!•o,ircto, pelo quo a. Com· Tr.ndo cm vl~t.a ~s ~llog>tçõod ron~tantoá 
l,ni;;iío tio l'inanr,·a~ ~ do pnrocot• cjno ollc tlo ro~norimonto qno o mnsmo officinl cliri· 

I 
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giu no Congru~w Nallioual, potlimlo :L conta· rle Queiroz, aposentado ao cargo do directo.! 
uom dosso tempo; !IS infot·maçõe3 pi'OS~LdUS rln. Secretaria do Ministerio da A"ricultura, 
:t l'ospoito poiu uomm:tnd>nto do seu l'Ogi· Viação e Obras Publicaq, com per.,, dosdu 11 
mrmto o poltL 4" sucr;ão do Estado-Maior do aposentaçiio, o ordenado de eng.,nhoiro·flscal 
Exorcito; os pat'lleuro> <lo 17 do aut'il do 180;.1 de 2• classe, corresponrlonte a 2~ annos do 
qno, sobrocunsulta, do.t oConsolho Supremo serviço; 
Milita!' cm uma petição do supplieant.o, dlri· 3, discussão di proposição da Camara dos 
~ida no Mlnistorio da Gum·ra, pnlos qu:ws se d 
demonstraquo 0 roquomnto 110 tempo um Deputndosn.l53, o 1903, nutoriznndo o Pre· 
quo oxercmr aquollu cnl·:;o junto 110 g~vcr- sidento da Republica a ahl'ir o o Miuisterlo 
nndor rio s. Paulo niiu S6 cumpriu uma da Justiça. e Negocias Interiores o cro•lito 
Ol'dom nmnnndrt cln seus legitimo~ supm·iores, extraordinario de 10:300$, parn indemnização 
c~nro1·mo consta do sna m drJ oficio, como ao lente do Gymnnsio. Nocional, baclmrei 
tambom closompenhou uma commiss[o mi li- João !ti beiro, da rlespeza rei ta cum a publi
tm• do citn1to Mini;tr.•rio, 1,31, isso que. riiio caç~o dt<S obro~ /Iistm·i" do Oriente c Ul'ccia 
estando aiudtL pJiit.icnmerH,. cuustituirlo n ° llislotia rio Bra:a i 
Estado !ln 8. P;1.ulo. •.~t·a. u sr·1i :,:overnn•kn'f.' 3~ cliscusBiio da pr·oposiçiio t.ltL C"mn1·a. tios 
~'OIDilllludaui,IJ d:t~ :t.l'llli" o titílt:t. ~oh stm IJcpulaolus n. i5G, du iOO:!, autot·iznndo o 
,iur•isdk\•lio :r. lbt••;a miiH:t.t', ali i OJStal'io· Prosideute ·ria Republica a abrir no ~linis
uad:t. terio da Industria Viação e Obras Publicas 
· Pen.«L a Commissíio dtJ Marinh:t c nurJrl':L o credito extraordlnario de 600$, paro. oc• 

'IU<J v allbl'IJS Olympio niw iucol'l'Cu nos dis- correr ao pagamento das grnti tlcaçOus de
JlO.<il•i vos tios arts. 12 tio del!t'eto n. I.:J5i, vidas aos I'' escripturarios dt> .Thesouro Fe
do 7 de 1\Jvot•oiro do ISDI o 10 das instt·uc\'Õus daral Bernardo Hilario Alves da Silva e 
approvttdns pelo do n. l.iJBH. de li do mesmo Alft•ado Regulo Yaidetaro. incumbidos dtt 
mcz o anno, u por isso, nada tendo quo oppor tomada de contas das Estradas de Ferro de 
á proposição sujeita ao seu estudo, r! do p:1· Caranga!~ e Santo Eduardo uo Cachoeii·o de 
J"ecor quo o Sonauo a approvo. ltapemertm; 

Sala das Commissões, 23 do outnltro do 3' tllsou111ão da proposlçiio da Camara dos 
100:1.-Aimcida llan·eto,-Fcli)JPc Sclrmidt, Deputados n. 155, de 1003, autorlzundo o 
rolatoi'.-!Jel(o>·t Vieira.-Constanlino }icry. Presidente da Republicar\ abriruo Mlnisterio 

da Justiça o Negocias Interiores o credito tx
ritorosiçÃo n;.. CAMAUA nos n~;rUTAnos N. 07, traortlinario do 4:00()S ·par& pagamento, no 

DB IU03, A QUF. sm REFinE o rAREoEn periodo de I de setembro a 3i de dezembro, 
surnA. aos professores das cadeiras de loglcn o ilt

terntura, recentemente eroadas no uymnasio 
O Cong~•e.lso Nncionall'Csolvo: Nocional; 
Art. 1.• Fica considerado valido, p:u·a 0 3• discussão da proposlçiio du Gamara dos 

efl\Jlto Ioga! d~ promoção, 0 tompo docor· Deputados n. 147, de IY03, autorizando o 
··• d 11 d "3d · 1 d 1 '91 Preslden\1! dtL Republica a pagar a D. Lulza 

l"Juo o · 0 março a .; · 0 JUD 10 0 ~ ' .. Dunrto Say.ão Lobato. os vencimentos de seu om que ri alferes tio oxercl!6 Olympio de 
Abreu Lima oxorcou 0 cargo do a.judanto tlO finado marido Pedro l~vnngeliatn de Ne• 
ordons do govcrimdor dei s. Paulo. grelros Sayão Lobato, 2' .omclnl, aposentado, 

do Correio Geral, correspoitdento ao perlodo 
Al't. 2.•. Revogam·sti as disposições um decorrido de 14 do novombro do 1891 a b de 

conlri1l'io. julho do 1~05, relevada pane isso a prescrlp<;iio 
CamtLra doa Deputados, 21 rio agosto do em que iuoorrornm. · 

l!lO:I.-/o'. r/o l'attla O, Guillun•lfos, Prusidon• 
to.-Jlanoel c/(.l Alct~car UuinwrtTus, ln Sacro· 
tarlo.-Thoma; Pompeu Pinto t1cciol!h 211 So· 
cl·otario. 110• S~Ss.io l~ll 2ü DI~ OUTUitllO DE 1903 

O Sr. P1•e•ldente- Tende compn· Prcsidc"cirt rio Sl" •. J: Udlunrla (l• Sccrclario) 
recl!lo apenas 17 srs. Senádores, boj.J nio 
póde llavor sossilo. A ordem do dia PRf!ll\ A' mola hora depois do meio-dia, abro·so a 
sess~o sogulnte é a mesma já designada, tsto ·sossiio, a que concorrem os Srs. Senadores 
é: · J. Catunda, Alberto ·aonçalvos. llcnriqno 

Volt\çiio em 3• uiscussiio da pt•oposlção 1la Coutinho, Costa Azovodo, Constantino Nei')', 
Camn.rallos DaltUiados n; 100, de i901, de- .Jonathas Podt•osa,· .Just.o Chormont, ·Manono 
cl~rando que uo engenheiro Al'istldos Galviio Bnratr1, Bollor~ Violl•a, Bcnedioto Loiio, Ph'3 
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832 A :!lN A~S DO SENADO 

---~------~-------------------------
Ferreira No•ueirn Paranaguá, Noguoit•a vidas no amanuonso da Directoria Gorai do 
Accloly '.ToOCo" Cordeiro, Forroira Chaves, Estatística Manool do Albuqum·quo Porto
Gama o' ~!ullo, Almeida Barreto, Hm•culnno cart•ero,;-Archivo-so um dos autographos o 
nan•leit•a, Manool DU11rte, B. do Mendonça communtquo-so á Camara dos Daputados, ro· 
Sobrinho, Olympio Campos, Coelho o Gam- mettendu-sc-lho o outt•v, 
pos, Virgilio Damazio, Ruy Bal'bos:':! MnrLtns Deus do Miuistorlo da Ouorro, do .24 do 
1'orros, Vaz do Mollo, Bue~o Brandao, Lop.cs cot•ronto moz, transmittindo as mensag~ns 
Chnvos, Franotsoo Olycer.to, All'redo Elhs, com que o St•, Presidente da Republica ro· 
U~ bano do ~ouvêa, Joaqmm d.o Souza, F0" sti tue ~ous do cada um dos autographos das 
dr1guos Jardtm, Jpl!quim Murtwho, MoteJo, resoluçoes do Congresso Nacional, que sano
A. Azoro.l~, Braztho da Lu~, Gustavo RI- clonou, !'clal.ivas á concessão do licenç:IS pot• 
chard, Foltppc Schmidt, Juho F1•ota o R~- dous annos, com vencimentos, ao alfúlcs 
miro Barcollos (41). do oxor·aito Paulino Julio do Almeida. Nu!'O 

Doi um do complll'ecor com causa parti- para h• á Europa construir c oxpJt•imentar, 
cipada os Srs, PinheirJ Machado, Nilo Po- á su~ custa, o appat•elho de sua invenção, de· 
canha Pars de Carvalho, Gomes do Castro, nomtoado-Locomoç<io aci'C« por meio de a:as, 
.Á!var~ Mondo> José Bernat•do, Pedro V olho, c POl' um anuo, com ordenado, ao bacilat•ol 
Alvaro Machado, Rosa c Silva, Slgismundo J?só .Nabu~o. Neiva, audltot• de guort•a do l' 
Gonçalves, Martinho Oarcez, Arthur Rios, dtstJ•tct.o tmlltat•, para tratar do sua saudo. 
Clelo Nunes Siqueiro. Lima, Laura Sodró, -Archtvo-se um do cada um dos autogt•a· 
Barata Rtbelro Thoma.z Dolftno, Feliciano phos e communiquo-se á Ca.mat•a dos Dopu
Porina., Vicente ~!achado c Jlcrcilio Luz tados, remcttendo-se-lltc os outros. 
~~. . 

S~o successiva.mcntc lidus, postas em dls- <,?, ~r. 4'. Secretario (servindo 
cussão o sem debate approvadas a acta. da de~ ) ic os segumtos 
ultima sessão c a da. reunião do dia 24. 

O Sr. ~'Secretario (soroindo de 
f") ti& conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Dous do 1• Sect•otario da Camara dos Depu

tados, de 24 do corrente moz, romcttondo 
a.s seguintes proposições da mesma Ca-
mara : · 

PARECERES 

N. 240- 1003 

A Commissão de Policia do Senado vem 
~ar o seu Ptlrocm• sobre as omondas apre· 
s~otadas ao pt•ojecto do alteração do seu Re· 
g1monto Intm•no, 

E~IENDAS 

N. 1 

Prorogando novamente a actual sessão lc~ ' Depois da. primoirli parte do ort. I • nc-
~islaliva ató o dia l de tlozembro do 1003,-" 'crescente-se: · 
l>ica · sobro a mesa, para, como mataria ' . . . 
urgente, ser dada para ordem do dia da Art. · ~esse prlmetro tha organtzn.rll a 
sossão seguinte, ~lesa duas. lls.t:ls d~ Sonadoros presou •.os, 

sendo a prtmeira dos representantes dos Es-
A utorlzando o Governo a construir uma tados do Amazonas, Pl\l'á, Maranhão, Plnuhy, 

estrada do fcrt•o qu~. partindo do Tlmbó, nn Cear!\, Rio Gmouo do Norte, Parahybn, Pm·· 
E~tado da Bahla, vá terminar na clrlado de nambuco, Alngoas, Sct•glpe c Ooyaz c a sc
Propt•iá, no Estado do Sergipe, llgando-so a gunda dos representantes dos Estados da 
o~sn. estrada as cldadea do Aracajll a de Simiio Bahia, E~plt•1t.o Santo, Rio de Janolro, Minas 
Dias, directamente ou por meio de ramaos, Goraes, s. Paulo, Pa;·amL, Santa Catharinn, 
1lc accordo com as condlçOes que ostabolocg. Rio Orando do Sul, Matto o.-osso o do Dls· 
-A'~ Commls~ües de Obras Publicas o Em- tricto Federal; o uostas lista~. por melo do 
prezas Privilegiadas e de Finanças, sorteio, serão nómead~s duas commissões do 

Um do Minlsterio da lnduotrla, Viação o cinco mombt'OS cada' uma, e. que cxaml~ni'ão 
01Jra.~ Publicns,de 21 do corroo to moz, tt•ans· as oloi•;ões realizndas para. a reno~t~Ç_ao do 
ml!tindo a mensagem com que oSr.Prcsidcnte terço do Senado, devendo a Comu11sstw _!!S· 
da Republica restituo dou~ dos autographos colhida da prlmolrn. lista. ostudat• as oleiçuos 
da. resolução do CongrOIISO Naclonn.l,quc sn.nc· .los Estn..lls da. segunda o vico·VCl'Sl, 
clonou,· roln.tlvn. li abOi'>Ura .do ct•edito de Pa~•agt'<tpho unico. Estas commlssuos, 
iSI$447 pat'lt pagtlmento de gt•atiflca~õc~ dc-guat'dado o priDCiJ'l•; da dj\'i~i\0 d>lltUl•Jec'l•lit,' 
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oxamina~•.'o c dm•iio p.lrocet• tambom om 
rel.•çiio a todas us oleiçõ:Js que, po1· vaga, 
renunci:t 011 morto, so derem durante a le
gislatura.- Vic,ntc Jlacltado. 

A Commissiío nccoill a idl!a r.ontida nesta 
emenda, mas aconselha ao. Senado quo do 
proforenoia vote a sub·omonda apresentada 
pelo mesmo Senador, por ser mais com· 
plota. 

E.' a seguinte : 

N. 2. 

Presidente da Republica, na fórma do art.32 
da Con~tltulçflo do 24 du foveroiro, o som 
olfoito a dolibor•ciio do 29 do dezembro de 
1002,- B. de Mendonça Sobrinho. 

Em um~ das u!Lima.s Slssõos do anno pas· 
sado, o Sr. Senador Almeida Barreto apre
sentou a. iÍltlicaçilo quo foi approvada pelo 
Senado o cuja revogação a presento emenda. 
propõe. . . 

A Commissão do Policia, julgando·so então 
suspeita para dar ·parocm· sobro a mataria, 
ouvi.u a CoJI\missiio do Constituição, Poderes 
o Dtplomacw, que, om sou parecer n. 260, 

Depois da primeira parto do 11rt. 1' 110. discutiu a Indicação o aconselhou o Senado 
cr.osconto·so: que a accoitasso, pois que ell11 sa.tisfazi11. as 

dispusiçõos constituciona.os. 
Art. Nesse primeiro dia., organizada Assim, a CQmmtssão do Policia 1loixa. :L 

pela Mesa a lista dos Sonadot•os pi•osontes, ·sabedoria do Senado a solução do caso. 
será. por sorteio nomeada uma. commi~sii.o 
composta de novo membros, para examinar 
as eleições realizadas' pai·a a ronovaçã,o do 
torço. do Senado, o sohru ollas dat• pa
recer. 

§ i,' Essa com missão ·examinará o dará. 
parecer tambom cm relação a todas as 
eleições que, por vaga, rouunc:a ou m01•te, 
se derem dur:mte a legi~iatura. 

§ 2.' Sempre que se watar do elelç~o do 
EstadQ do quo seja representante Suuador 
membro da commissão, nella não' tomar:l 
pa1•te. 

§ 3,' As vagas que occorrorcm nessa cnm· 
mlssllo sei·ão Jlrecncbldas por sorteio. 

A segunda pat•te do !Ll't. 1' deve consti· 
tuir at·tlgo separado.-Vicente Machado. 

Deve sor.accoita esta emenda, ~ue é do 
simplus. I'edacç.'ío, caso su,j11 approvada a 
emenda n. 2, 

'. N. 4 
. ·' 

Sub-emcnda 

Nenhum Sonadm• pode1'11 fnzor parte da 
Commlssiio do VerifloaÇ<'ín de. Podoros q uc 
tiver de tomar conhecimento o dar parecer 
sobre a oloiçii.o do Estado do sou naacimonto 
ou de que fot• represont11Ute.- JJ. do Mcn
donçu So&•·in/ao, 

A matm•i:L desta omonda ost:l pt•uvista no 
§ 2•· da em~nda n. 2, ape~:as com o acct•os· 
cimo d:1· palavrn-nnscimonto. 

N. 5 

N. G 

Accrescento-so ao at"t. 13, n. 14 : 
• •.• no caa~ do não haver immedi!lto cm 

votos, ;_ B .. do Mendonça Sobrinho,. 

A Commlssão não vê qual a convenioncia 
na o.ecoitação desta omen'da. Pensa que: ou 
devo ficar como está a di~poslçã~ rogi111ontal 
ou alturar·sa no sentido de ser feita nova. 
eleição. 

N. 7 

Supprima·SO a emenda olforecida no§ 1' 
do at•t, 15.- Vicente Maclwdo, 

N. 8 

Suppi•ima·SO n emenda olTot•ecida no § 2" 
do mesmo !II' Ligo.- Vicente .llaclaado. 

N. 9 

Ao at•t. 15, §§ I• o~·: 
Substitua·so pelo spguinto: 

Art. O Vico·Pt•esidente do Sonallo, quando 
na presidoncla, ~ó tará o 1'Jto.do <tualidado. 
-li. Pcnna. · 

N. 10 . 
Ao nrt. Iii,§ ~": SUJlprima-so,-:- J. Ca· 

tu11da. 

A Conuuissiio Jlensa quo a :iccoil:lção do'11:LS 
~untm emond!\i doponllo do modo pelu qn!\1 
o Son:ulo ailtotlllor qno devo SOl' l'esolyidn 11 
questão do sn.bor si o Yico-Prosldonto do Se
nado on qu:1iqucr dos s~us substitutos .ovo 

Ficam rost!lboiecidas tnd.ls as nttt•ibuiçõos uu nii~ wr voto do Senador, qm1udu na pt•OJi· 
do P1•osidanto 1lo Senado, ~ul ~ o Yicc-denciia. E por lho tOC!Il' do pot•to a solução do 

Su"o.lo v. II . M 
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ANNAES ·DO SRNADO' 

N. 13 a~surnpto o!la ao julft~ inhibid:1 do dar paro· 
cor•, 1\ntL•ntanto poutl licon•:n. ptu•n lombrat• ns 
Ji~lavras que o St'. Vlco·Pt•osldonto profot•iu Ao :~t•t. 28·. Jlm voz 1!o-Qun.núo o Son~t!o 
ao ~or ~prosontndoo~t.o pi'Ojoçl.o tio 1•otbrmt1 do não roconhocor valida. 11 flloição do um So· 
Regimento. For:tm o; Las: «Ta.mbom consi;:L tmdor-digt\·so: Qu~udo o Sunado, n~ su:> 
das propostas foitrts uma. motl!ftcaç.'io rol:t· J'uncçiio do Torificar podoros o roconhocol·o,, 
tivamonto ao· voto· do Vlco-Prosidonto o unnulla.t• secções uloitoraoa om .. uumor•o t:tl 
~cus snllstitntos, qu:Lndo n:t prf\sidonol:t, O que cJJloquo 0 candidato diplomado com o 
Uoglmonto actual estaboloco m•idontementó numof'o tlc voto~ inforiot· ao tmmediflto o nos 
tHna incongr·ucncia, porque ao P:tsso que casos tio mot•te, renuncliL ou parda de man· 
)lriv:t o Vico·Prosidente, exercendo :i ]Jrosi- u11to, 0 Pl'Ositleuto da sessão, pt•oclamando a 
tlonoi!L,. ou seus substitutos, de vo\M' nas annulia(•~o da oloiciio e a vaga occort·onte 
votações syrnbolloas, eutrotanto, pm•mit.to nesse caso, como nas outras liypothesos, fiLI'iÍ 
•1ue o 1\lç:t nas vot,woos P01' dons tm•ços ou a tlevitht conuuunicação ao chol'u do respo· 
por escrutinio secroto. Nr•nhum dos mom· ctivo Estado ou ao Presldonio da Ropublica, 
'iit•os da MosiL faz cnbotlal ,Joss:L · ,Jisposi~ão, si :L vttgtL pertencer no Districto Federal; 
entoudemos,.]Jurúm,· quo o J:og-iiuenLo dc>e Jlara f{WJ Hu procnt!u. a nova oleiç[o no. prazo 
Hct' ~tltcr;11ln tio modo quo nftn lmj:t oxco· fixatloomlol, _ IJ. Ribairo. , 
Jv•:Lo; on Jlo<L VtJII:ulo· :t •JflllitJUfll' nwmln•o 
tl~ ~leSiL, 11110 oxcltc,~:L :L Jll'0:3iil !Ilda, tnnmt• A ns~L ,111lli.JJidiL eu.lH.Hll as u~;s~Jl·.ra~;rJcs fui· 
Jlill'lu n~ vota~ilo tJUOI' sucml.a, qwn· P11l' 1lous ·t,a~· :L umunt!a· n, 1 I. O Hflll autot: rofo~a-so 
ter~os, ou ontiio os hont·ados Sottilflom< esta· ao u.rt. 46 d:L Ioi n. 35, cuj:L rofot•cn;L,so tlis
bo!oçam a disposiçiw tio QLLC o Vicu·Pt·osi· cuto na Gamara, niiu so s:>bemlo si sor:L 
dento ou seus substituios· tomem parto om mantida tal di•posiçiio, aliás j:L não ub.<or· 
todas as vottL(•õos. • · · ·· vada .. 

N.ll 

Al't. Entcnder-so·hll]lor diploma a cópia 
da acta go;•al da: 11puração da oleiçi\o- im
pressa ou manuseripta-asoignada pol11. m~tio· 
ria da junta npur:Lllora, comp0sttL do prosi· 
tlcnto ilo Governo Municipal, dos cinco ruem· 
bros mais v~<tatlos do me.~mo governo o do~ 
cinco immodiatus ao monos veLado (loi n.35, 
tio 20dojanoir•o do ISO~. at•t, -!4).-!J. ele 
,llcJidonça Sobl'inlw. 

A mataria dcsl:t omonila não é propt•ia· 
monto rogimontal. Ella d:L definição do 
tJUO soja diploma, quo tL lui oloitoral podm•á 
~ti torar. Na verdade tl tirada dtt lei n. 3G, 
quo ostá om via do sor reforma• lu, o ó claro 
que si a nova Joi não conti\'al' ost~ dis
JlOsição, bl tJ ual tl aproson t.ada, ~lororá ser 
l'Otiratla do Regimento, onde nao poderá 
llgurm·. 

POI' isso ponm :• GommJSK[o quu ,Jovo 
]lormttnooot· ·'o· rJno oll:t aprosontu nu 
omcnd:L addit.iva quo oujoitou 1\ apreciação 
do Senado. 

N, 12 • 
. 

Supprlma·su o ]lllrngraplw addii.lvo pro• 
]mato ao ar•t. 21.-1'icCittc .llachado. 

A CommlllSiiO nilo vil lnconvonionto algum 
rJtn sor .mantido o pat•agrapho cuja suppros
são oO pode. 

Os dllforontos roglmontus da Gamara dos 
Doputndu~ u o Jol'njecto Jn t•eforma aproson
tiillrJ .o.~.tí,! anrin nli~nt,i:r~m o~ ta dL~pP~H;ão, 

N. 1•1 '· 

. I .• 

Supprim~·so .a pala Vl'U - Podoros ,,..,. . d~ 
Commissão do Constituição. - Vicolllo .. Ma· 
citado. 

Appt•ova'tl~ n omontla' n. 2: o.~t:1 so1•:t dclla 
um cot•ollal'io, 

N. 15 

Ao n.rt. 71, 2• parto. l~m voz do-J<:'pot·· 
mittido na pi•imnira ·hy]Jothoso, ·otc.-diga· 
so: SI, ao csgotat'·SO o tempo d.~ sessão, os· 
tivet• algum Senador orando o não tiver 
coocluido o sou discurso, torá o direito do 
continuai' com a p:davm nas sessões se
guintes attl tot•minal-o,- 11. Jlibait·o. 

A Gommlssiio nilo }Jode dar o sou usson· 
t.imonto a esta omontla, poif julga qno a 
doutrina nella oontitl:1 p~do portnrbltl' o tln
damen to da discussão tias mtLtot•la~ sujo! tas 
no estudo do Son~do, a qu~l tornar•So-hin. 
intorminavel, dosdo quo tlca~so ao M'bltrio 
do ~onudor occupar a tl'ibuna por dias canso· 
CIÜIVOS, · · . ' 

Pnreco á Gommlssiio quo sor:t fncil no So· 
nador usar do roclll'SO quo lho r\ facultado, 
isto O, consultar o Sanado, potlondo OiSIL con· 
sul ta sm• rosolvidtL por qualquer numero ti~ 
Sonuuoros prosonteH, cont'ot•me a emendnr]uo 
:1 J•t•oson ton, · 
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N. 16 

A' emenda ao at•t, lO~: 

. Exc~tuam·so os do urgencia p:m~ apl'O· 
sontaçao ue projectos, indicações c rc•t~lll'i' 
montas ou paru. quo ontrom cm discuesiío, 
que serão wtados por m:tiot•ia.-J.CalillliÜ<, 
-A. Gonçalvcs.-1!. Cou/ialw. 

Esta omonda tl da Commitisão 1 

A razão é porquo a urgonei:L, toodu pol' 
objecto um IISsumpto de natlu·oza gra v c c 
importante, parcco I[UO é razo11voln exigen
cia de maior numoro do Sonadul'llll Il:tr:t sm• 
olla votada. 

N. 17 

Au ii.J't. l~·L f.;uppr·inmm·:m ar; l!a.l;~n';L-.;
ufio durondo oxco1let• do unia I! ora.- Om•at11 
JUba ira-. 

A Commissão não póde aconsolhat• ao Se· 
nauo quo app1•ovo cst;t omen~a. A lll'iuwira 
discussão de um projecto t'o do sua natul'C?.a 
roitricta, como /lO doprohcndo do proprio 
art. 124. 

l'iiroce quo a liberda~lo do orado!' Bsl:\ 
bum garantida n.a 2• discussão, om tJUO JIO· 
dorú. Jllllat• pot· occasião do so· di~cutirem 
todos os urtigas, um ,POI' um, c 11indi• na 
3• di~cussiio o som delunitaç,'io do tampo. 

N. 18 

Ao art. 127-Em 1·c~ tio-o prosi.:onto 
consultará o Sonado ctc.-dig-a·~O- o Jll'O
,iecl.o ftcarll sobt•c a mos:• p:trtl ontrar oppo!'· 
tunamcnto om3• discussão.-!. Catunda. 

A CommiiSão accoil.a esta omonda. 

N. lU 

Ao art. 1~0. Snpprimum-so :1s paJ;m•as: 
-.<aluo dispc11sa de inlc>•slido. -11. de M·m· 
r/onça Sobri11ho. 

A Commissão não púJo dal' SCII asounti· 
monto a osta emenda. 

Não se pm•cobo qual seja a inconvoniencia 
do doixar ao Son:ulo conhecer d:t nocossid11llo 
I[UO possa h!LVOr om BOI' vo~tdo um projoolo 
do ioi om dlas consecutivos, como jú. tom 
aconteclilo, som ser preciso recot·rot• :w po
tiido do urgencia. que só devo .~ot• concedida 
llm casos espociaos o uão muito communo 
nostas nssombitla~. Em todos o,; regimentos 
dosdo o lmporio.so oncoutr!L ostn disposição, 
como so podo!'~ voritlcat• no nrt. 09 do Ro· 
gimonto do Sona11o o no art. 15õ do da Cn· 
mar:\ tlo.l Doputados, No Rogimonto da 

O~!Mt'IL do! Deputados, nctualmontoo m 
vt~ol', t m1lmm so encontl•,, Ci~~ disposição no 
il.l'&. 1::~ o no art,, li:: do ·projecto do·ro· 
liJrma do rlit·J t•ogimcnto or:tap!·o~cntado. · •: 

. N. 20 ..... 
Au~ :u·t. lüS. Suppt•inmm·so as paiaVl'll~ 

dopo1.< da Jlllial'l'a- eloiçõos-·e accrosoonto: 
soem substi~u~çiio:- dons ntõmbt·os da mesa 
o das Commtsõucs.- Vicente Mnclwrlo, 

_ llst:L. Olll01ida llil. l'cspCÍilo :i i·otaçiio po1·· 
osci'Utlntu sr•:t•ero. A Commi,são ji dnchu·ou 
0111 ::;eu }!a.I'ecor que nem t.LHio;; os seus lllJÍn· 
~l'US O.:IUW .de UCCtll'f(l~ AOIJI'fi H~ta. rtue::;t,fiu, 
I!ulu quo de1xa :t sulw;:tu tlulla ao OI'ÍL!.If'iO tlú 
'tiuuadu. 

' 
Al't. li I. SUP[ll'ÍlllalU·ôC a~ [lóLliLV!'i<ô,-\l'll· 

tando·se d!l ciotções.- Vi c cu/e Ma<·ha<lo. . . , 

Tout ,.,,b\'1o Cú.:n " OlllJll ia n. 10
1 

da 'lll~ 
1! C011SUftliCIICi1L, 

Art. I i~. Su pp.'illla·so.- 1'iccn/c olJ,tchado, 

Idem. 

Suppl'inta·so a cmon,l:t ao art. 180.-v;. 
centc .linchado, 

A ConÍtilissão IICcuita a omonda. 

N. 2·i 

A's dolibe!•aç~o.< tio Souatlo tio ~'7 de agustu 
de 180~. do lU tio dw.ombt·o·do 1~98, ~B do ou
ubt•o o 6 do dozcmbt•o 110 100~: 

Otulo '" diz: quatro primeiros olltoiaes o 
tres ~e~un1lo:;-.ii~a llo-•otu olltciacs· ficando 
rrstahelcc;da :L iltsposi\'iiO du art. 187 do·Ro• 
ghuon t·J.-F. Glycm·io, -l'ir~., Fer~·aira; . 

A Commis,ão não Vódc dat• seu aosontil 
monto a ost~ omunda. . · 

Como o Senado s11bo, pulo Rogimcnto do 
loO~ m·:tm soto os olllciae.<; mais tardo 
pOl'ÓIU, pu!' propoota ~~~ ~lesa, roi doloi'llli: 
nndo ~uo ostos olllciaQS Noriam dirididos om 
duas categorias ( 1" o 2") com ordenado.< 
dlll'orcntes; por dellbm•açiíu do Sonado, cm 
sc.<siio do 28 do· ontn.bt•o do nnno pass~. 
al6m do ontt•as g11rnntms, ro1•am olovado's os 
voucimen t\ts do.~ ~" olllclaos, 

., 
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No seu parocor do ontão a-Mos~ disse que 
considerava- convonionto manter a divisão 
do cl!ISso dos officiaes, como ainda ora pensa, 
pois quo é olla um natural estimulo para as 
promoções dos qno mais merecerem, 

Os lllustros autores da emenda não dizem 
si a oqutparoção das chisses importa na 
equiparação dos vencimentos, isto (:, si 
sondo oquipat•ado• perceberão to .os o tios os 
vencimentos dos segundos on doa prlmeh·os. 

nado quo Iovánto a sessão, caso não quoim 
continuai' sou discurso no mesmo rli • o o 
PJ•osldonto, vot•ificando quo não ha uquollo 
numero rie Senadores, lovtmtari\ a. sossiio, 
declamndo adiada. a discussão o com a }laia· 
vm para a sossiio seguinte o omdot• que os· 
ti ver na tribuna. - B. de Mendonça So-

Nesto'1J1timo caso ha evidentemente um 
augmento considOJ'tl.voi do despeza na irn· 
portancla do 7: ~00$ annuaes, o a Commissão 
não se atrevo a propor ao Senado somo
lbanto medida. 

N. 25 

b>·inl&o. · 

A Commi~são lembra ao Sona,lo . que vn· 
rias toem sido ai decisõas da Mes~ sobJ•e esta 
materia. 

Por não estarem presentes dous terços do 
Sonadot•cs deixou o Presidente do encerrar a 
discussão tio um projecto, embora. não h ou· 
vossa oradot• inscripto (sessões do 26 e 28 rio 
agosto o 5 do sotombt•o do 1891, o 30 rio 
júnbo do 1892). . 

Supprima·so a omonda ~o art. 188.-Vi· Pelo contrario,em 4 do jtllho o 18 do setom· 
cenle Macltado, bro do 1899, o Presidente decidiu que, abor:.a 

Esta em~nda n[o deve sor accoita, Jlorque 
:1 nomeação o 11 demissão da empt•egados, 
tendo relações com a pconomia do Senado, 
devo sobro ossos actos tet• intorforoncia a 
Commissão de Policia. 

a so~s1io, o numero com quo olla so a.bri!; 
conti01la a. subsistir atO voriticar,iio pam 
votação. 

A Commissão ponsl que esta u[l.imu. do· 
cisão que foi dada pelo Dr, Rosa o Silva <l 
a que devo ser mantida, porquanto a dou· 
trlna da omonda traria como consoquencia 

N. 26 lot• doso leva.ntar a sessão som que tenha. 
. . _ella durado as quatro horas rogimonluos o 

Suppr1ma-so a emenda ao art. 100. - V•·. som so esgotar a ordem do dia. 
cente Af~chado. O art. 66 do Regimento só exige a presença 

do Senadores cm numot•o sutnciento ·para o 
Senado dolibarar, o no caso de não lmvor oiso 
numero mand:L que ao proceda á chamada 
para quo constem d:t acta os nomes dos Se· 

Idem. 

Ns. 27 o 28 

Ao at•t, 187, nas altoraçüo.~ feitas poJo nadot•es que so houverem retirado. 
Senado, accrosento·so: Por estas razões, a Commissão n~o pódo 

Pa.ragrapbo unico. Para as vagas do pot·
teiros o ajudantes do pot•teiros sorã., no
mearias os conlinuos habilitados.-Almcida 
Barreto. 

Ao at•t, IBR. Onde so ·diz : o dil•ocf.ot• o 
omeiii8R da Soct•otat•ia ,_ accrosconto:so': o 
os domais ompJ•ogados, menos os sel'l'outos, 
soJ•ão nomeados, dispensados do sm•vico o 
demlttidos pelo Sonar! o, om vil•tudc do pro· 
posta da Commissiio do Policia. 

Sttppt•ima·SO a ultima pal'to.- ,!lmeida 
Ba>·rcto. 

A Commissão acceila ostas emendas. 

Adáitivas 

N, 20 

Al't, Niio ao achando prosont3H na Casa 
um,Wrço do Sonadoros, depois do abot•t:l a 
>osi!lo c do iniciada a discussão, o omdot' 
t~tu o dir·eito de podh· no P1·esidonto do So· 

aocoitar a emenda. · 

N. 30 
-

Art. Nas prorogações niio poderão so.t 
dados para ~- ordem do dia das sessões sinãu 
os prqjoctos ou proposições cuj·1 discussão ,i:L 
houvm• sido inlci!lda na so>são ot•rlinaria do 
mesmo anno, ti excepção daquollel quo tive· 
rom por objecto o oxorolcio ri~ attribuiçõos 
conferidas' nos ns. 1, 11, 12, 14, 17, 10, 20, 
21, 27 o 35 do nrt. 34 da Constlt.uiçíio.-
8, de Mendonça Sobl'in/10, 

A Com missão pensa que pódo sor acooita a 
emenda; mas, para ovita.t• alguma difficul· 
dado futura, propõe que soja concebida nos tos 
termos : ·Nas ]lrot•oga.çõos das sossõo~. soriio 
dados do · ·proforrmcia para ordem do dil1 os 
projectos;• etc, 

.·.··, •: .. r: 
•:' N. 31 

Al't. No caso riu vaga nns Commi>sõcs 
Permanentes ~or:l. chamado para occupar o 
lagar o primoir9. hnnjotllato cm v~tos, na 

J 
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ordom d~t vo:ação obtida u1 oloicão da rospo· 
ctiva Commissiio, o assim succcs;ivamonto 
até o monos votado. Si não houver immo· 
din.tos, será feito o p!•conchimonto JlOl' no· 
monção do Presidente do Son~tdo. 

Dar.so lw. a sullstituição elo mt~smo modo na 
h)•potilcso dcl ftli\:L ou hnpnclimcnto !Bmpo· 
l'!ll'io.-D. do ~I.'>Idollr« Sobrir~lco. 

A esta emenda toem npplícaçi'io as obsor· 
vaçõcs foi tas á cmoncin. n·. 6. 

N. 32 

Art. Annu!lado sob qualquot• fundamento 
um diploma expedido pela JUnta apm·~dor~ 
nos termos do art, 44 o sons pamgra.phos 
da lei n. 35, de 20 do janeiro de 1892, ou de 
outro. lo i quo revogue esta, a Mesa do Senado 
communicar;t ao Governo do JMndo ou ao 
Presidente da Ropnblica, no Districto Fc· 
dera!, a annullaçiío do diploma para que 
mn.nde proceder immo•li.ttamente ~ nova 
eleição. (Lei o. 35, de 26dejn.neh•ode 1902, 
nrt. 46).-B. do Mendonça Sobrinho. 

A esta ·emenda parece que so poderá 
apJlllcar o pat•eoer dado sobre n.s em<nJilll 
ns. II e 13. Parece· quo t! sufficiente o que 
dispõe sobro o assumpto o art. 28 do actual 
Regimento, 

N. 33 

Arl. No começo da nova legislatura, 
quando se trata da vet•ifioaello do poderes o 
t•iJconhocimonto dos novos Senadores eleitos 

A innovncão que esta emendo. pretendo 
intrortuzir tom o inconvonionto do in~orrom· 
pet• durante algu1n tom)lo os tt•abalhos do 
Senado, quo já estará constituido pelos doq; 
ter~.os dos seus membros c pelos qu<t!á esti· 
Vel'llm roconhecltio<, sem motivo JUStificado, 
p;,rqnauto os intm·o><aclos podem plelteaJ' 
~ons tliJ•,1ito> poJ•anto a Commiss[o 11ue tem 
pot• <lol'er esclarecer o Sonntlo sobre a ma· 
let•ia.. 

Jish mesma. ldóa. foi suscit~da. om so311ão 
do 20 d~ ,junho de 1804 e não foi n.ooeita. pelo 
Senado. 

E~JESDAS DA CO~Jl!ISSÃO 

Ao n.rt. 16. Supprimam·se as p~lavr~s
inclusive renuncia. 

Ao a1•t. 37. Depois das pal~vras nii.o o 
fazendo, o Presidente - accroscente-se -
suspender~ a sessão. 

A' emendt~ dll. Commlssi'io ao t~rt. 79-8up· 
prima·se. 

Ao art. 151. Supprima·se por esl~r pro· 
visto no art. 104. 
. Ao artigo adlitivo apresentado pela. Com· 

missão, q uo dispõe sobre a alteração do Regi· 
menta, substitut~·sO por este : 

Art •. ~.Nenhum artigo deste Regimento 
será alterado si não em virtude de lndlenção, 
sobre a qual baja parecer da Commissão de 
Policia, que não poderá sot• votado na sessão 
em quo !'ot• apresentado. 

Additioa 

em virtude da. renovação do ierço, o e;tudo Art. Sempre que haja. dons ou mais pro· 
e exame das eleições será fuito alternada· jactos sobro o mesmo assumpto, haverá dis· 
mrnto, de Estado.a Estado, pela Commissão cussão prévia sobt'D a preforenoia. do quo 
de Constitut~iio, Poderes e Diplomacia c ]leia devo sorvi.· do base para a discussão, sem 
de Justiça o Legislação, que será considerada comtudo se entender que os outros ftco.m 
lambem Com missão do Podot•es no primeiro rejeitados. 
anuo tle nova Jegislatm•a, cabendo á Mesa do Paragrapl10 uuico. Eita. discllSSão prévia 
Senado fazer a diatrlbulçii.o dos respectivos sobre o. prefot•encla póde set• feita. em qual· 
papois.-D. rlo Mendonça Sobrinlio. quer das discussões em que estivet·em os 

. projectos. 
,s! for 11pp~ovada a emenda n. ~. ficar:\osta Emenda ao art. 107. Substitua·so por estn: 

pteJUdJc~du., no caso contrart~. pon,o, a Arl. As omeudas são suppressiva.s, sub-
Commissao que elladeve ser acce1t~. stitutivas, additlvas ou' correctivas e devem 

ser sujeitas á votaQão na ordem de>ta cla.ssl· 
ficaçlio. . · 

Ao art. 186. Onde diz-Mosa-diga·se: 
Comwissiio de Poiiéia. 

N. 34 

Art. Quando uma eleição ror contes-
tada perante as Commissões de Poderes, o 
SenadO, depois do publicado o dlstrlbuido o Sala <las Commissões, 22 do outubro do 
pat•ecm• respectivo, t•ounir-se-ha cm com- 1903.-Joahim d'O, Catunda, I• Secretario, 
miisào geral p:Lra reunir os intei'CS&ados, o sm•rindo do Presldeute.-J!/berlo José Gonç•l· 
candidJLto diplomado e os candidatos c0ntos- ""s, 2• Soct•etario, servindo de 1•.-Hom-i~ue 
tantos-que seriio ndmiltldos no roclnto das ela Silva Coutinf•J, set•vindo de 2• Secretat•to, 
se~sõos para dofQndet• seus d!relcos.-B. do -,.\. ,1;ercclo, sor1·indo ele 3• Socretat•lo, com 
Mcnclença 8olirinlto.-C. J11Crcdcl Ribeiro,- rostJ•icQõos.-Jo,·J do,\lmeida Ba>'t'eto, sorvln-
.UiJic/lu, do do 4• seorot11rln 
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N •. ~11 - !00~ 

A' Conuni!são dr. Con;titulr,io ro,lo1'11.~ o DI· 
plomacia !oram prosontos, p:tr:t da:• jlaro
cot•, a. acta. tl;~o u.purtLcão got'al o 1:{5 :~uthnn
ticad d:1 cloiciío I'Oalizar!IL no Est.a<lo do Ala
gual, 11 14 do sotomln·odo 190::, p:trn. proen
ehimonto :l:t vag1t do Sonndot• rl11 Ropubli<•a, 
·~:c;tsionada. pol~ l'onuncii, do D1• .. loa~uim 
l';utlo Vicil•:t MIL I ta, . 

Do ommo a r: no procedeu a . Commlssiio 
nosf.:ts 135 autilontlcus, l'r.t•lflco:t aclt:ll'om-so 
ollas do pOI'fclto accot•do com o q uo ostatuo 
:t lei olcitoml, o po1• liso om contli<;õos do 
sm·mn accoitas pola Com missão. 

Dolxat•am do sm• onviachs ao Scn:tdo as 
seguintes autlwnticus : 

4•, 5•, O• o H do Macoió; 4•rlo ParahyiJa; 
3• e ·1• •lo Pil•anl:as ; :i" do Po:·to Real do 
Collogio ; 3" <lo Poxim o 4• do S. llraz. 

Somm:\!los os vot.o; daquollns authnnticas, 
rm•illcn·so o seguiu to resultados: 

Ot•. Euc!idcg Vieira. ~h! ta ... , .. .. 
Barão do Trn.ipú ........... ..... . 
Diversos .. , . ................... . 

Yotofi 
lü.8i3 

n 
5 

E', pois, a Commissiio <lo pat•occt• : 

1", que sej:t1n opprova.Jas os eleições rea· 
lizadns no gsttrlo tiO Ala~:oas, 11 14 do setom
hro do t9m, p:.ra pi•conchimonto ~~~ VILga do 
S~nadot• d11 Ropnblica, mo tirada pela l'rmun
ciado D1•. Jotquim P1mlo Vi.1ir.L Mall.:t; 

2', quo sqja reconhecido o proclamado So
u:Jtlot• da Republica pnln g,t;uln rio ,, lngnas 
t1 i1r, ~:uclltleo Vinil•:t M:dt!t, 

Sal~ rios Commlssiios, :?fi do outulwo dr.• 
IOfJ:l.-A. ·A:m·crlo.-,.1. Rio.~ ,-/•'. t .•ft,l'Vt!.'l~ 

' 
·A illlJH'inlit• pat•a. cn!t•:n• na OJ'tlcm dos l.t·~· 

baltws. . 

N, 242-!903 

lletl11ç"o final rltt cmnnrla do Senado ti "fWO· 

pO<i~rro rla Omlla>'a dos Dopulmlos ". 11.1, da 
190H, que t!II(O>'i•a o l'relidcnln ria llcpu· 
hlicn o r.oneclitJI' no tmumuanse do 'l'l'ifmnal 
·oi.,ii ·o Orímiual Au!JIMI.tl .1/orcno de Afatit1o 
mn anno de licença, cnm -oenr.imentM, 'cm 
Jl>'orogaÇ<lo t! que lho fi•i conccrlir!a em 18 rle 
}11/110 rio n»no r.a.•.<arlo 

• 
Onde so tliz: • com os vnnclmento1 >, tlig~. 

~I : <com OI'UOn!ldo, » • 

Sala das Commissõos, 2ü do outubro do 
!003. -Gama e M111/n. -Gu.<tavo R<'cllltrtl, 

Fica sobre :1 mos:t vara. sm• discutida na 
.•ossão SQguinte dnpois do pnbllca:ln no Dim·io 
do CoillJl',!S.W, 

O Sr. ,Julio Frott\ (p>·o(u>ldmucalo 
commo1,ido, Mot1imcuto f/CI'al de altomyto) 
-St•, Prosidento, peço a 'v, Ex. o ao Sonado 
torlrt a l>nnnvolenciiL pat•n alg-umas palnvPns 
11110 dnvo pt·oibi'il' om cumpl'imcnto d11 11111 
Sllg!'adO tlOVOI', . 

V l~x. c o Senado devem compmlw:ulot• a 
do!ot•osa impressão, a acaiJI'unhadom e Cl'll· 
cianto dor quo mo oppt·imom neste màmento 
ao vil• t.ra.zot· a.o Senado a confirmação di~ 
tl'iato t'0'11id:tdo, do dosappa!'eclmonto dentro 
os vivos dos.m homom omlnonto, do!lll moo· 
talld:ldo suprema que so chamou Julio do 
Cnstilhos. 

A fatalid:tdonolsons ct•uois dosigulos rosol· 
vou ai•rebatal·o IIOS carinhos da titmtliu, aos 
car•inhos do; amigos que o idolutravll'n o 
nest.o momento, posso dizer sem oscrnpulo.<, 
ar•J•ebatal-o lambom aos meus caJ•inhos, ~uo 
o estt•omccio. como filho qucridJ. Nunca o 
disse, St·. Prosldonto, mls agora niio me 
CUSl!L diztll•O, 

St•,Prosidonto,só quem gusoutln'intlmid~do 
do Julio da Cnstilhos, só quom com ollo con· 
viveu, como on, por muitos nnnos, podia 
bem comp1•ohendot· n1ucllrl camctcr elevado, 
aquell:L noht•oza. do sentimentos, aquolht -
abnegação quo tt•ansful'llllll'arn sua vida no 
lomma-tudo pola Republica, na la par:L si. 

Vús bJnl sahois, sonhot•os, quo .Julio tio 
Ca~tilhos nunc.1 pt·otcnrlou cousa alguma. 

Sua vld11. limilttva-so a o1to gt•ando idonl: 
11 pt'<l'pcrlrlado " a folicidadc da p:tll'ia ! . 

Do ant.orit.n•io o despol.;t, f.•i o!lo mudas 
l't•zcs tltlnominatlo. Mas, porqne ~tlnhot'"i I 

Pm•ttll<l :tssumitl :1 supl'llnllt tlit•ocção titJ 
um jlfl.t'Li:lo liJl'to o po<IOt'<l.<il nu t:.io il:•andtJ 
do Sul ! 

t•:ntlo clmmam a nós outros hnmiltles 1! 
Como suppõom estes quo assim o dcnomll.lil· 
vam,quo outid!tdos ommonl;os como Plnhou·o 
Machado, Borges !lo Mo:loh•os, llamil•o Bar· 
colios, Podt•o Osorio,Onssit~no do Nascimento, 
Barbosa I.! ma o tantas ouf.t•ll!l notabilldados 
polo seu t ;lol'lo·c pola stm fortuna se lm· 
milhassorn tloant.e do um do>pota, a niio Sllt' 
pulo roconh~cimonto da sua supor•ioritl:uln 
mtolioctual, do suas onnJ•giiLR 'I! 

Senhores, todos v,;, slbols pot•foil.amonl.o 
quo ns m~ssas, os oxnrclt.os.e ns osqua<lt•:ts 
niio silo dlrlgidtts pelas colioctl vidados, q uo 
om rogr•a ollas. pt•ocis:un da dlrocQiio su
proma do um homem ominnnto o oapaz • 

Nús tot!oR,.on.prlnclp:dmonto os mon.< aml· 
gos, porque 011 pouco v:1lho nm politica (IIITo 
apoiado.<), empi'Cg-Iunos toilo~. os osl'oJ•ços :lo 
~uo Julio do Oastllhos uiio foi mais do quo a 
l'osnlt.rtnl.o; roconhocomo.q a ~nn. cap~cldniln, 
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o sou tt~lunf.o, o como m·a noco:-;;:Ll'io q uo 
~lguom dirigis~~ n pa.r•tldo, coni\:Lmn.<-lhn 
:t sua clil10ef:ã.u, 

Não 6 exacto, senhores, <Jlle ello o t!iri
gl&IO com autnr•il.nrl~mo, dospotim~meoto. 

. Elle Cl'n docll, o nos ou via. ~r" com o con· 
cni'.lO elos sous ami~:os que ello dirigi:~ bt•l· 
llmntomonto o P:11•t.ldt1 Republicano do Rio 
Gr•nn<lo do Sul, Jsto ú, SJ•. Prosldonto, estas 
legiõns quo não são si'l um partido ~leitora!, 
quo sor•vJrão a propria Republica quando 
olla carecot• do sou auxilio i• sua defeso.. 

Sunhm·o:-~, o meu Hlustr.., collcg-n m1Lis com• 
pct.onl.rJ<lo <[UO en p:i.i'it P"<lor t•·ihnltlr. t.u<la~ 
iL'i ilomona~ons de ~110 ti dig-m~ o. rnnmorin. tlo 
tü.u illusl,t•e v;~riio, mo succcJCl'ít na. tr·ibunn. 
o, com ma i:; brilhautisrno, fu.t•il. n. oxpo~ic;ã.o 
quo lhe dicl.tll'~ o sontimonto pot• tiio infa.usta 
00\'í\, 

Nusta~ condiç1i:•:-;, pr.ço íLponn,'l no Sona.do 
que mo r•olero 1M pouc m momento~ com. quo 
occupoi a sua di;::nt• 11tten~ão, (JTuilo bem ; 
muito bem.) 

No dia, Sr. l'realdonto, om quo a Ropu· o Sr. Rmnlro Dnreellol!l -(') 
hllca poJ·i~litar o precisar• do o.lguom quo a (Com emnr,1o) S1•. Pr·esidentn, a omoção que 
<lol'on<la, pudo o pair. disto ostt~r· corto, cl\:1 mo dumi<Ía nesto momento, cm que julguei 
encontrar:\ noJte parthlo do mais de oitenta opportnno fazer uma indicação ao Senado, 
mil homens, polo menos, clncJonla mil com irnpodo·IUO de mo at•t•iscat• em pala.vras de 
'"' armas nn. m\o, promptos pat•t• defcn- impr•oviso, rofet•ioLlo·mo "o illustro morto; 
liol·a. . seria uma \omorldtLde illzm• tudo quanto 

O Riu Grando do Sul, Sr. Pt•esidento, j1\ sento a. minha ><lma quan<lo ll\ln. so ;~chn. 
tom<lado solwjas prova; <lo seu patriotismo. tão jnstamonto commovi<ILL o poL'tlll•hada. 
neu·a.nu< dias da Republica <lo 18:13, doil·a poln. infausta. noticia 1h moL•te dnquolle 
por occnsliio d11 guerl'a do Pat•agnay, man- que foi uma onti•lllilopolitiea tão alov;mtad:L 
dando 21i.OOO homens p:u•a a c:Lmpanha o que occupou logat• prneminooto m• historia 
cnnsorvando suas I'L•ontoiL'JLiguat•nccidas por, mudot•na do Brazil, tcnrlo sido som pro muito 
talY,OZ, lü~OOO homens. .considerado, como o sct•tt sompro, um <los 

h, Sr. Pt•os)donto, quo o.< membros do proceros da Ropublioa . 
. J~at•tld~. t•opnbhc!fonO do Rto Granilo do Sul, Ntl miolm pr•J~ooçito do obtot• do Scnarlo 
sao ol01toros o >ao soldados. br.~dloi<'O um juslo to.<t-.munho do apt·oço 

Cump, pois, suppnr: quo nós out:·os fo~- nu illustre rio·gt•andens" quovom <lo flnn.Ne, 
somos humllrlos servtuoroJs. o oiJodwn.tes as o, som oll'rlng·•. do Rogirnen~o. appollando 
vontades supl'omas do Julto do Castt!hos 1 pat•:t pt•ecodontos .iii havido.~ na Camnrn por 

Nilo, elle I!Oha o talo~ to o 11 capacl.lado ocmlsiiio 1Io fitllocimonto do lllnstt•o marechal 
·qno t01los lho reconheetanl_os o o elevamos DcOIIoro, peço a v. Ex. licença para lot• n.l
aqL••llo alto. posto a qno for..JUS pelo tr·~btLiho gumas Jnlavrn.s que os ..t•mne.< do Congresso 
de p\ opagand~ o pol_o seu <lovot·.1do CII'ISffiO guardarão cnmo nm tütGstado <la homona· 
011\ V_l'Ol dn. J,opubltca. ~om qno QIIOL'O,enl ffiOII llf•nl I O no 1!0 ffiOll ii· 

1'01 Cl'nol, senhores, 1~ nom qno o tolo- ln.ltt•n compn.nhoiro olo 1'0\li'~SOI!LtLção qnr Rn 
gJ'LLPh? hl'ntalmoniiiJlllR l,l'onxt•; l'ni pn.r•a. nr!s acha a 11,,., 111,11 ,p1·ost111• a 11 m "ompn.nhoit•o po· 
t.r)los rnrspiii':Lla. _ llt.i"" n ,~ 11m o\ !H l!on~o•ns m11\.< ominont••s da 

Sn.hlamos ll!'\is "" mono• <iUil _oll•l nao mini!:L l.ol'L'n.. 
gosavado JH!L'hliLlL sn.<lllo, 1111\S s:Llnamosquo . . . 1 1 1 ,

1
, 

"'~ vesporn. passon.m com sua \'amilia nns •.SenhOI'CS, .unut. tno.lpor:t< n. ~. 'u ~.~'·'n. 
t'<ttLS do Porto Alo"ro. not.tcm nos vou L n.nto·hont.om do l.1u Gt .uulo 

Surpt•oztt mais "c1•nol o tol'l•ivnl não po· do Sulttl mot·.to tle .Julio tlo Casl.tlhos. . 
diamos ter rccobidu, Em pleno Vl~v.: tl~,~ll!a t·ohnst:~-'~'tduroz,~ 

Sinto· mo aindtt, sonha,!'OS, atot•<lo~do com fui aquollo .folt.~ .ot;.·~~usmo dmt.tb.~tlo p~t. 
1.al noticia o a impres;ao qno mo causou uma mule<!t:t tt.uçocl!n. quo, Jl~lOC?, só. ~l 1 

foi basl~~nto dulórosn. prosontlda no m.unonto orn '1"~ flo.,pr.lm u 
Nostn rócin ·,o tlevom ostat• ~lguus col!og~s sou ~olpe nJ.t:t!. 

que fizot•am p~rto d:~ CommissiirJ dos Vinte o Não L'• sú o Pm•tid•J Ropublic~no Rio·gr•an· 
Um o so t•ecor<lil!'rio doJ t:llonto o da olo· 1Jonso, do·qun OL'II ollo o chol'tl eminonte, 
<ruonci~ com q1to nl!o do1on<lia as suas idilas, nem solmout.ll o 8slttdu 1lo !tio nmndo so 
muitas das quaos !'oram voncodoras. . ctJiil'O do lut.o nostn mumunr.u: ú o l.lrazil 

Muitos dil Yós tamhom fostols mombt•os d~> r•opu\Jlicanu, siírl tLS proprlas instituições 
Constituinte e d_ovois lomb••Lll'·VOS que, quan: republim~u,ts mtlicadLLs om toda a Amm•kn., 
do (11\0 sn!Jht "tribuna, llomo for. dlvm•sas que acabam do pot•doL' no homom pohlo~eo 
vozes, lut:<ndo com -os PL'lmoiros t.alontos, uma munt.tLlhl·,do do ol••ição, sorvi<ht pal' 
com ns prlmol!•as m•pncld:tdes, quo então alli um eamctel' do tliamantina rijuza. 
o aclmmm,ollo nunca lbi venciuo, noro sons I -----

8outrat•los, quo o admimvam 011Pí'laudil1m' · . . . . . 0t considnrl\1':\ffi vcnccrlor·n~. ' (·l Jo.•tr •l1·•'ll· ~ 1:a.1 T•ll 1'1'\'l•t•' 1.nl., ora•lot• • . 
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s 10 ANN AI:S 1:0 ~EN,\ DO 

.Apostolo n~ pJ•op~ganda, fui pon~ifico nr1 O que vos posJo attcst1r, por6m, do scion
orgtlniznção rcpulJiicnna do llrazil. Nome aia certa, 6 quo foi n vida dosordonada o 

·algum figura com mais urllho na oura do anarchica, n fJ•ouxidiio o l'llinosn · fJ•aqucza 
nosso Esi;atuto J'undamontalropublicano. dos go\'OI'D09 das roptiiJiicas sul-amorlc1nas, 

Não sor<i neste momento do dor quo ou cm todo o docot•rci' do soculo IJUO llndou, 
t.onte dizJI'·vos tudo o que lm do pôr cm alto o motivo p1'incipal quo levou o ominontti 
I'olnvo, na ltistot•ilt d:t, llcpuhlim, o vulto politico rio-gt•andonsc a pensar n~ impro
CX<'tÍJ1"ional do hcncmot•ilo riu·graudcn>n. sciudi\'cl nocossidado do ilrlr ·ao nosso paiz 

Homem supm'ÍiJl' o conxcionl.o do ~na lot·ça, uma organização rop~lJlicaua capaz do Cll· 
ollo tomou o serviço do ~ou "ideal politico frcnLar os maios do que tínhamos tão pro. 
cJmo um culto religioso o tta rol:t Lraçada ximos os exemplos doploravoix. , 
}l911L nmis tlt·me drts convicções mrtrcltou A!lmitlistt•:tç~o sovoramontc ltouosta tJ go. 
impa.rldo, rijo, iar.ciriço, itttt•anslgoni;e, so- vorno f01•te ora a bussola do illustre choro 

. voro, loquobt•antavol pat•a o IIm ahnej11do, republicano. 
dobt•ando tod .• s tLs rosistoucias, cni'J'ontattdo Si ot•ro houve na concepção quo buscou 
todos os ouiccs com. a f6 do um boroa das appl!cai' ao Rio Grande nosta nascente Repu. 
Cruzada,s c o denodo do um campeão modio· blica, quem atil hoje tentou por acaso appJl. 
vai nas lutas contra.o s:u•t•acono. Som dos- cação do mo horas mcthodos pai'J. curar o 

. cabida lisonja tl. sua memoria, ou poderei di· meiotlissolvootecm quo se at•rasta a maioria 
zer-vos neste momento quo ollu foi o llayard dos Estados da Fodoraçiio nraziloi:a, do 
da nossa Republica, tantas foram as provas outro modo organizadus 'I 
do indomnvol ''i~ot• com que onohou aspa· EI'l'O ou acerto, o ljuc alll SJ encontra, pro. 
::;ioas do sua agitada o laboriosa vida pu- duzido pelo osforQo do illui',roropublicano, 
blica. tem as suas origens no mais acondt·ado pu. 
D~votado por Inteiro ao seu dosl.ino do tt•iotismo o na mais radicada convlcçiío do 

organlza~or politico, ollo consagrou todos os bom servir no povo l'io-grandcnso o ás insti· 
alfectol do sua alma :t oxocuçiio do suas tuiçõos do paiz. 
concop;õos, muito e;cassameoto di>ponsan· Si, do futuro, o apot•foiçoamento da educa
do-os otn outrds modalidades dtl clistcocia. ção clvicl do mnu; patrícios pu<lci', p;n• uma 

De gra.odes dedicações c grandes aggt•es. harmonia de vistas patrioticamente estahc
sões foi alvo a individualidade do chefe leoida, apurar o3 bonotlcios c os inconvonlon· 
republicano que acuba de passai' desta viJa tns da direcção republicana dJ .Julio do 
para a rogliio das sombt•as o ~o insondavol Castilhos, 11 ausencia do pa!xiio no~so jul:;,a· 
.mr;terlo. As grandes aggrossuos o as gmn· monto ba do pôr em ovldencm-~uo cll ·,foto 
dos dodicacüos são·o ap$nagio das grandes supramo I'Jsguardo contra a antu•chiaom qtto 
lndividua.lidados: as at•vores mais elevadas teríamos lnJ'.IIIivaltncnto precipitado a Repu· 
da. floresta a.ío ns quo melhor florescem o lJUca, no pariodo t•ovolucionario. 
mais ft•uctificam, mtlll são igunlmenr.e as Foi por osta suprema consideração o mo· 
quo o raio ataca do pi•eferoncia. tivo do ordom suporiot• do salvação publica 
. Nem tudos os que conhocoi·am .Julio de que o que neste momento vos dirige 11. pa· 
Castilhos tivot•am a noção exacta dr1 sua ln· lavt•a julgou de sou dcvot• nunca afastar·sc 
t!ividllnlida:lo como homem politico. O sou do velho plrtldo, onde tem pro.~!l'> todas as 
apregoado autoritai·I.~mo não m•a um YlclJ suas ro3po~sabilidadcs pJiitlcas. 
Ol'ganlco do caracter, o rosultaüo do um No chofo po!Hico quo a morto acaba d~ 
orgulho Inconsiderado ou do um :tmor pro- nos arrob1tat•, I'nsidlu a mais tranquilliza • 

. prio descabido; não, ora antes o producto d.1 tlot•a gat•antirl dr1 ostabllldadc govcrnamonhl 
mais Jnabalavol 1\! na verdade da polit.ica tlus t·optJblicanos no Rio Gt•ando, alllada rt 
republicana, que ollo adoptara porconYloçiio, mais rigorosa IJ severa honorabllldado n~ 
ropudi:tndo por cJmploto o valor das doei· administi•ação da fortuna publica. 
sões collccti\'as irrosponsavols o tendo como Exigir multo ·maia do quo isto no agita:lo 

· mais segura e mais pt•oficua a dii•ccção Jn. porlo1o quo tão duramente, assignalou os 
. dividttallzada dos compotontos. primoit•os annos da Ropublica seria pedir · 

Foi sotnpro esta a base fundamental do aos homens obi•a do anjus c resultado~ supo
todrl a suo. acção politica c~ por osta foiQão riuros tLOS I(UO podol'iam dr,r os factoJ•os otn 
csp~c!al do sua lndlviduaildaiJo !(UC dovom equação. ' 
sor onoar•ados os seus actos. • O homom politico quo, ha'uous dins,dosap· 
N~o mo cauo ind:tgat• neste momento, om pat•ocou do .cntt•il os vivos, tovo a mru f<Jii· 

quo me encontro dviOI'Oslmontc intpi•osslo- cidudo do etitripiintllru• em si o.s qualidades 
nado, dos cvntlictos posslvols entro estes oxcopcionaos· do quusl todos os vultos sa· 
vostulalos o os dogmas domccNticos quo llontcs da histiirla rJo.grantlonso: :L tonacl· 
iomonto.t•am u vida dos parlamentos comJ cidr1do de Borges do canto~ o uunogatlo pn· 
a m11i' alta cxpi'.JsSi'J do.~ I!OVOt•nos livt•os. triotismo do Bonto Gonçah·cs, a sovcrldtldo 

'· 

I 
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lio padre Slnta B~rblrn, o esl.ybo vihranto 
do Folix dtt Gunil~, o dom do commando o o 
t"lonto do Sll volra Martins. 

Como hon:om do impt•on;a, por unanimo 
consenso Ol'IL considerado o m:11s cot•rcctJ o 
temivol polomista ~ue tom attl o presente 
p:·oduzido o Rio Orando: ca:acLorizavHo 
p n• impeccavol vornaculidado, ora um ana
lytico minucioso o arguto e, das ctuostõos 
qu~ ahordav11, não cioixava nm só roJnnto 
quo não IJsse pacientemente revolvido. 

IMo cspiritu meticuloso do analyse do os· 
CI'IJ)tor, oilo o l~vou p1ra a administração 
dos negocios publicas. 

Todos r.< actos, DR m:tis insignificantes do 
sua admlnistr.Ição, foram sempre por ollo 
p:·opt•io examin:ldos nos menores detalhes. 
Era, por isso mesmo, um tanto tardio nas 
resoluções; mas, uma voz resolvido, não ro· 
cuava mais. · 
. Pouco cxpa.nsivo na. vida politica, onde a 
firmeza. das proprias convicções o o senti· 
monto do p1•oprio valor rammonto deixavam 
margem 1L quo pJ·evo.!ccessom opiniões di· 
vergootos do sou modo de ver, er' alegrc·o 
alfavcl na intililidadc o u.n exemplal' chefe 
do 1amiiia, mat•tdo o pac amantisaimo. 

Eu niio me afast~1·ci da verdade dizendo· 
vos. que Julio do Cc.stilhos, dos l!'o~ homens 
qno produziram na improos~ o adrcntJ da 
lt •pubii~a. foi o quo primeiro .anteviu o de· 
enlaco, aind:1 que_ mais afastado do tho1t~·o 
do.~ ncontoeimcnhq, onde Quintioo Bocayuva 
o Ruy Barb,Ra golpeavam vigoNsamout~ o 
roglmou de cabido. 

Ao Jlrimoil'o attrito quo deu em resultado 
a questão millhr, teve o g1·~ndc propagan

. disla a vlsiio illtlda dos acontecimentos o 
agiu cominexcedivol actividade para 1L vi· 
cLoJ'b da causa republicana. Nas collccçoos 
dtL Fede>·aç<To encootram·so os documentos 

. do quo venho do affirmar. 
P>Lt•o aqui, porque niio é este o momento 

nem c Jogar pat•a biographil' o iliusti·c 
morto ; mas, pormitti que vos diga que o 
Brnzil nilo t Jvo um Jll'opagandista repu· 
b:lcano mais slncet•o, a Republica um politico 
mais convencido e leal, o govet•no uma admi· 
nistr.1ção mais ciosa da probidade c mais 
cautelosa do crortito publico tlo quo o foi o 
pl'llntondo chefe do parti<lo l'Opubllcano. 

Acredito que o Suna<lo Br~ziioit•o, onde 
flgut•am homens encanecidos nos omb:Ltes 
da vid.1 o nas duras pt•ovtwões da pollticll, 
part'lhat•tl do dosolndo sentimento de.magua 
·qu~ fut•iu o Rio Gt•nnJJ do Sul poia mot•tcdo 
bcnomorlto servidor da p~tria-Dl'. Julio de 

. Castllhos. 
/'ltmndn V, TI 

Poço ao Sonado quo, cm homco·•~em :l 
momol'ia do diguo brazlleiro, ro.lol VI\ sus· 
poad~t· a sessão o mundo lançar na ::cta um 
voto de profundo pezat• por. seu fulloci· 
mento.> 

Posto a votos, é unanimemente appromdo 
o rcqucr>monto. . 

O S•·· Pa•eal<lente-Vou Ievaulat• 
a. so~são, dosigmtnllo prt.l'iL ortlum tlu dia. llíL 
soss'ío seguinte: 

Discussão .unic:1 da )Jrup~siciio da Cautat•a 
;[os Deputados n. 160, do 1003, prorogando 
novamente a actual sessão iegi~lati va · até o 
dia l de dezembro de 19.3; 

Votação em 3• discuS:ião da pt•oposlção da 
Cam:ü•a dJs Depui:Idos n. 100, de 1901; du· 
clarando que· ao engenheiro Aristides Gaivão 
de Qui•il•oz, apo'onta to no cargo do dlroctor 
da Secretaria do Ministorio da Agricultura, 
Viação c Obras Publicas, Mmpcte, desde a 
aposentação, o ordenado de óngenholro·fiscal 
de 2• ciaM, correspondente a 25 annos do 
SCI'ViÇOj 

3' discusslio da pt•oposicão da Camara dos 
Dopmadcs n. !53, de Wu3, autorizando o 
Presidente da Republica a abrir ao Minlô· 
teJ•io da Justiça e Nogocios Interiores o cro· · 
dito extraordinario de 10:301.1$, pai'il iode: 
mciz çã.o ao lente do Gymnaslo Nacional 
bach .rel Joà.o Ribeiro, da despcza fci\'1 com 
a publicação <~as obt•as <Historia tlo Orlcntu 
e urcch» c •Historlll do Brazil» ; 

3• discussão dll proposição da Cu.mara dos 
Doputadv,, u. 156, do lij03, autorizando o 
Prcsidcn te da Republica a :Lb1•ir ao ~linis· 
tcl'io da Indwtrla, Viaçio o Obt·as Publicas 
o Cl'edlto oxtraot•dinario do 600$, p:m. occor· 
ror ao p11gamonte !las. gratitl~ações devidas 
ao> I" CdcJ•Iptut•at•ios do Tbesout'u Federal 
Bm•n·1rdo Hifariiio Alves da Siln o AlfrcJo 
Regulo Vat.otaJ·o, incumbido• da tomada do 
contas tias F.str11das de Ferro de Carangola o 
Sal\ to Eduardo ao Cachooil•o da Jtapomirim; 

3·' discussiio da proposição da Camara dos 
D3putados n. 155, do 1903, autorizando o 
PJ•csidonto da Republica a abrir no Minls· 
tct•io da Justiça e Negocies IntorioJ•cs o CI'O· 
dito oxtrnordinario do 4:000$ P"-ro. pllgll· 
monto, no pet•todo do l dd sototubt•o a :Jl do 
tlczombt·o, nos professores das cadeiras do 
lugic 1 o littcr:~otura, rccontemontc croadas 
no Gymnasio Nacional; 

3• discussüo da pt•oposiçilo da Camara dos 
Doput~·los n. 147, do 1Uil3, autorizando o 
Pl'o;idonto da ltopubllca a pagll!• a D. Luiza 
Duarte Sayiio Lo lia to os voucimontos do ~011 
fln;\do mnrido Podt•o Evang~llsta do Negro! • 
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r•os Sayão J,olmto, 2' offic!al, nposontarlo. do 
Cor·r~io Gorai, cm•rospondont.os ao pm•iorio 
rlocor•r•irlo rln 14 rio IIOI'ombro do iS!J.I a. 5 rio 
jrllho do 1895, roi!JVadrL pnr'lt isso a pl'llscri· 
p~ão om quo incor'l'Ol''Lm. 

J.ov:Lilfa·."' n 1n~sãn :1. I hm•:t ria t,u•do, 

O Sr. Prcsldcn te - Convhlo o 
:;.:,., 2° RN!J'nl.n.rio para a~~umÍJ' a. Pl'rsi~ 
tlnneia.. 

O sr. J. Cntundn- St•. Prcsi· 
douto sompro !'ui muito hosl.il ao voso do 
rospo;dor so :1. lmpl'Cn.~a da trihurut do So· 
nado ; par•ecn-mo t~mhorn dostoar. do !'Ogi· 
rnon rpro accoit:lmos o facto rio so drscutrrorn 
nosllt Casa negados quo silo'rln pura· o oxcln· 
slva compotoncia dos Est:trlos. · . 

Todavia, nsslrn pensando; mo afast~rot 
> • • • • d 1 s · ) bojo da norma de procodet• que adoptot o 

1 J'e.•uloncoa dos S>·s • .r. Catm> a ( • ec>'tfm·•o ln ariavelmonto lonho se~rrido em nt-
. o .11/JCI•Io Umrç(l/t•os (2' Sec,·eiHI'io) · . ~~çKo ~ um M'Ligo odito!'ial 1111o ~ jot•nal 

, · . • _. , • • O i'((i:, do gt•anrlo con•milo n:t opJ~Hio pr_I· 
A !.!JOIO I>Or.t do~or.s. rlo mo lo ma, abt o .se bllca 0 tamborn de ~rando circulaoao, pubh-

a scssao a qrre couconom os Srs. Sonad01os cou acerca. do mou estado. · · · 
.t. catunda, Al horto Gonçalves, llonrtquo So«undG G arti«G oditGrlu.l a 11uo u1ó refiro 
Coutinho, Cosi.a. Azevodo, Constantino Nor•y, Sr t1rcsidoato o"IMado do' Coar:l acha-s~ 
,f~na.thas Ped!'osa, G?mes ~e Castt·o •. Bolf"r·t co~tlil,<•t•adG; 0~ em' vespm•a do gr·anrlo oon· 
1wlt•a, Benodtct" Lotte, P~res Fot•reu•a, N~- tla«ra:)ão. Niío oxnggoro, sr.· Presldonto, 
guelr~. P:trnnng~>\, Nogumra. Acctoly, ,Jaao asseverando ao Senado quo .a illu,t,ro roda· 
Card~tro, F~~rotra ~havos •. G~ma. o Mello, cç~o du.queUe jornal tomou a nm'em por 
Alm01~a Bau~to, Rosa o Stlv.L, llerculaJ!O Juno acreditando nos termos do tclcgram
B~ndetl'll, Slgtsmunrlo Gonç.ah:o~, .OtymP,IO mllS.'evldentornente oxnggorados, publicados 
C~m)los, Coelho o Campos, Vrrmlro Damaz~~· nos jornaos de dias anlor·íores o relativos 
~uy BnrbJSa, Martin< Torres, Laura Sodll, aos 110 oeios d<l Coará.. 
1 ~ornaz Delfina, Vaz, do Mollo, Buono Bmn- IMo~ bem cort•J de que, si a illust:·o ro· 
~rto, Lo~.os Chavos, Francisco mr,cot•lo, AI- dacção da o Pai: tivesse p1·ocu1·aúo colher 

, tr•odo El1s, U_rba.no .~o Gouvên, · oaqulm .do 'informações do possoos insuspeitas, niio tet•ia· 
~uuza, ,~oaqmm MUt .ln !to, Metell?, A; Azo. estampado nas suas colurnnas o :1rMgo son· 
todo, Brnzlllo da Luz, Gnstnvo RtcbaL!, Fo- sacional que llon\ern publicou. 
11ppo SchmfrU o Ramiro llarcollos (40), . ROI'olução no CaJ•iJ•y ! . 

Deixam do cornparooor com caus:t 'parW . E aquellojornal, Sr•. Prosidonto, necoit~n 
cipada os Srs. Pinheiro Machado, Nilo.Po' essa inform:Lçiio do um coi'resp'!_mlonto, na o 
cunha. Pnes do Cat•valbo, Justo Chor•mont• dando; ll vordado, corno rovo\uçao, mas as
Manual llnrnta, Alvaro Mcnrlos, .rost' Bcr· sovorando a cxistoncia rfr~gr•andtt pcl'trn•ha· 
nar•do, Pedro Vellro, Alvnr•o MrLclrnrto, M:L' ~iio da orrl~m prrblicu. 
nrrol llrrnrt.o, ll. tlll MHnrlunçn- Soln•lnho• As c,msns sfu> muito ~implos, Sr•, Pl'llsi
Mrwtinlro li:l!'ortz, Al'l.lrrrr• !tios, Cleto Nrrrws• dento 0 0 Ronntlo mo orrvir•:ln avalia1'11. rio 
Slqneim Ll!fi"• llnl'nt.Jt Rll!olro, Jo'oiiclrtnG morto' por ;1no nesta Vupi!:d siio npr•oclitrlos 
Penn_a! ilodr•tgrres .Jnr:dlrn, V recato M:wlrndo, os uogoclos rios gstados. 
l!el'erlro Lrr?. o .r ullo l•l'ota {21 ) • Cot'tos inrllvirluos, não tligu opposicittu is· 

!\'lida, post:L om rliscus8ão o som rlobato tas, nat,ur·almonto irnpl'oôslonnveis, so on· 
approvnr!lt :t actn ria sc!~iio anterior.. carrogam do transmltth• pnm nqni not.icln.• 

0 lntolr•amento ln fundadas, com o fim rle c:r.n-
0 M••: 2• 8oeret,nrlo (.•.,·uiml snr scnsuçlio. . 

do 1") rlccinJ•rt quo·'r~iio Ira oxporllont,o,·, O quo so dou foi isto: 

O Mr. ·V l!lleet•etarlo {scr·vinrlo No munlciplo .rlo· C:tl'll'y, tros on qn:üro 
tld 2') declru·a qrr" nito 1111 11nrecerns. amigo.~ da sitn••cãó. do Estaria; pot•t:tnto, cor· 

li' lida, jJOStn orn rll;cussiío o som dob:tlo 
npprovarlu :r. rcdac~ão final da orncnda do 
Senado 1\ pl'opost<:»o dn Canmra•dur. Depu· 
lu.rlos n. 113, do too::, qno arrtol'lzn o Pr•osl
rlonto da l~opubllcn n eonceilm• no :t.Jnanucnso 
rio Tribunal Civrl o Ct•!rnlnal Angrrsto Mo
reno de Alagi'io um armo do llconça; com 
venolmonlGs, om prorogação 11 q uo· lho foi 

. concedirln nm J:J do ,lrrlho do !002. · 

J'ollglonarios nossos, ontohtlorarn so tlosltll· 
vorern com urrr droro do gmndo pl'Osr.iglo, 
nãó só naquo!la loc:tlirlarlo, como nos mrrni· 
pios vlsinhos, o St•. coronnl Bolorn, l'O>ul· 
vnnrlo f:tzoJ•uma so!SJio no Jmrtlrlo. 

Noto born o Sonnrlo: niió· fol'nrn opposiclo· 
nlst11s , J'ot•am cor•r•o!lg!Onnrios nossos quo 
rosolvoram a~slm procórior, · 

Mns pot' que 'I Por algum neto do tyrnnnin7 
Em J•opt•o.<:tli:t !1. alguma l'ioloncln pmtlcarln 

I 
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euntl'a JlCSioas ou propl'iod:ulos? Pol' nc~:açfio O Sl'. ,J;uuacart'i, cu,ia doulCitçito ao pai'· 
•lo ilil'OU.os ou •lo garn.nl.ins! tido não sn cuntosta r, IJIIjn.; sm•viços fur11m 

Absolut:tmonto niio, S1•, l'l'l·siden:n, Mn· dovillamnn~o ltpl'nci:ulos, um um dht do mau 
ti I' OU osso pPocoulmon lo o lll'Ocnchi mcnto do lilllliOI', ou (lO I' outra quaiq nel' ciPcnmston
Jugal' de cSCI'iv:1o do orphiios, Uns onten· citt, bl'igo11 com u collectur das rondas esta· 
d.iam que tlovirL sor uomcado para. artnellc Uua.e!;, o, ~o!J ll.moaça, l'l!l·o a.ssignM' um 
cnl'go o in.lil'idnD .I, outros ontnn.Jiam'flllC podido do •lomis'l1o. 
dovia sm• o lndil'iduo li, tondo-sn compl'O· O collnct.nl'. 1t<sim ••o, stl'angido, sonl.indo· 
mottjdo om favor dostn ultimo o St•. I!OI'OIIOI so ameaçado, niiu ti'Opidon: assignuu o p.1pol 
llolom. E dali i a scisão, quo lho ora nprcsontado, o 1L noulo l'Otirou· 

Notom VV. Jmx .• quo ~~ sci!lão nã.o 01'[1. so pm•a. a capital, onde oxpoz ao gO\'fWDlttlot' 
eRt.atlual, ot•a simplosrnonto municipal, o a do Estado o quo lmvh. 
pt•ovn ,; quo todos os dissidentes, 0111 cart:ts Aquello illustro governador, depois do 
o toh!gt·~mnms dirigidos ao illtt.~tt·o chcl\l do ouvil·o, indef•n·i11 a potiçiio: o compPehon· 
pal'tido sltuacio:lista •laqnollo F..stado, o dando bom qno i't':L passivai, tt•:tbndu-so, 
8r, Noguoira Acci.Jl\·, [H'olostal'lllll smt c0mo so lt'illava, do uma povo:rç[., pequena, 
adliosiío á choila do S. 'Ex. altol·avão dt ot•,Jom puhlica, fez segui!' pat'a. 
~Pt•ocurat•nm us quo so julgm•am melíntlrn.- alli um dcloga.do militm•, c o Sl'. JamaearÍI. 

dos pela não accoitaQiio do seu protegido a entoudendu que niw e.it~va bom, voiu ~ 
uma posso11 muito rmpeitwol, muito sol'ia, cupital, fui tol' com o g.Jvot•nudoc o com o 
a. um nogocianto, al'roda•io intoil':tmento d;t i Ilustro cltofo do pat'tido o obtove ou Jui·lho 
politica, o pedir~tm·lho fJUO ;Lccoitasso a tli· concedida a dontissão do ont'lO dologado, 
roc~iio do n~t·o JHL ·ti•lo. . . . quo or<L um alfoi'OS dn polici:t, senrlo no· 

Jo;.;.;o cidadão, quo ú o Sr. Alvo;; Pequeno, mundo para o lugar um capitão d:L mcsm:t 
não sei porque, mas naturahuonto por mo- mllici:., com o qual soguiu o Sr. J:Lmucarú. 
ti vos quo julgou podopuso~. ontondou dever Ld chegando o niio encontrando no novo do· 
annuir a 1 pcditlo quo lho om feita, accoi· Jogado acquioscencia aos sou,; dcsJjos. ollo, 
tan<lo a chefia tlu novo p;tt•tido. Mas, om so· quo cstal'a natural monto ex:tltarlo ci apaixo· 
gulda :l pratlc.L tlc;sc acto, aqucllo cida.tão nado, julgou-se pouco fr<ll'antido o l'etiruu-so 
dirigiu-se ao illustt•o chofo do part.ido situa· par• a casa do sen sugi•o,quo t'Osido cm outro 
cionista do C01tr~, o S1•, Senador Nugueil'a municipio, 
Accio:y, expondo u. S. Ex. o acto que havht Protondou tambom antosdosta occul'l'oncia 
praticado o protcstnndo a sua adhosão ~di· 11 nnnullaçiio do nma olelção a umlog:u• do 
t•ocçiio politica quo o chofo d:L buncad:t cen· intendente, para o qual t.nhiL sido oloito o 
t•onse ·no Con;::l'Osso Nacional impt•imia ao cidadão Sant' Anna, quo lambem jil tinha 
pa!•tlt!o'ropublic:mo daquolle IMUilO. sitio iutcndontc, ilOr indicação o tle accordo 

O nobro Sonntlol', com aqucllo criterio com 0 SI'. .Jumacar11, quo ot'õl um dos 
que,; proprlo dos homens que sCLbom pratl· dit•oc!orcs •la sitnadio politica na .locnlida
camnntn •lll'igil' a )lulilica, communlcuu 1Jo.nao son•lo rosstvol alntlnatlon:hw :t Pssn 
árJI!Oiio camlhoh•o qno não pudia approvar po•li1LJ,pot'IIIIO :t nloiç[u !!<Jl'I'I!I':L t·ognhtt·mon· 
o .<on :tctu, 'I"" nspm•;1va 'I"" ollo voltas;:> to, não tiVCI'a vicio; nnm •lcfoitos pel<m 
oul;m vo~ ao pat•tldu •lo •1uo S. Ex. ,; o qu:1os so pmlosso annullal-a.. 
i!hofo. Em mspjsta ll osB;I communicaçãu, o St•. Ja.nmc;LI't'i ontondo11 pol' isso· quo 
aqnnlln cldadiio, m:tis ou monos so confot'· do\' ia. retirar-se o do facto i•otiron·so. 
man•lo com o consclllo tlo Sr. Sonadm• No· A<'ontoccu IJUC, sentiu •lovedoi' tio Cltmutia, 
;.ruoira Accioly, doclo.t•uu qun agnrtrdava ~ :m 1, ,. s t' A 

lt 1 S I' E t 1 1 1 1Lii:\s pequena, I'~" ~. ao. ot• .. an nna, 
~o a r o . •,x. ao . s ;tt o piu':t,' o ,. Vil t·o~. osto muiulou um [ll'O)ll'io /LO lugat• om que 
so ~.nten~or a respotto. , 1 t•osi<li!l. o S1•, .luumcnl'tí, com 11 loLtl':t da di· 

J·~IS ~lu, sonharas\ l!_quo _se dou no ~11tt\ t'ill;t, ,pnr;1 ltavm··Jho o 11Jnlwil·u,l · 
Allt nao lm oppos!Ç:tO, UllO ha · diss!dti~C~ . const;1 quo u St•. ,\amacat'lí, selim to da pat•· 
om ucç/io, Foi isto u que so tlouno Lnrlr) I tltlll desse omissat•io do sou c!•odor, loi 
O mesmo ,lnrnal reforo-so l;tmbem-o o llzO· osponl·o com "nilto ·irma1h 11 cm• ta· <I is· 
ram :mtros. ,IOI'.nnos- cm f.o!og~;tm.ma, ,1n,, 1;1nci;t da v iii:~ u. nio s0 'al·r~baton-lho :\ 
um pt otcntlulo lncondlo om [li upnorl.1dos , lo~tt•:• como t;unbom espn.nc.ni·o hastnnto. 
um cot•rollglonnrlo nosso, o S1• · ,\amncaru. ' . _ . 
tncondlarnm t:111 tas pt•opl'ietl:uleR dosso nosso 1•:<<11 culndao, _tomn:lo tio l'llso,ntlmnni,os 
co1·rollglomtt'io, S07lllldo os tologrnmmns a m11ito nntnrao~ ll,JUStamonto dcspc1tn•lo, pro· 
,1110 mo rofipo, qnn alio so viu ohrJgatlo :t cUI'OU uma nnga?çn pouco acorta:ln, m;~s 
fngil' por estar :unoaç:ulo o srmtlt'·SO som em.1.udo ~ c:~~o vtpgn.n~tL do quom so sont1B 
garantias. . . mmto ollondlilo, Foi ao JlOIJ~ono sitio do 

Pois bom. ouça-mo 0 Sanado c jnl•no tio St•. Jnrutlcat•tl o, como oxjmnsno do mn dos· 
fact,o, ' ' c l'ol'\'O po~sonl m11l ontondh o, utoon-llto fogo, 
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Ei; a \'OJ•,Iado das OCClll'I'OOC[as quo SÜO 
rac~os )Jart!cnlares o quo nada toem com 11 
~drninistraç•ão ou a politica do Estado. 

O fogo pJ•opagou·so o attinglu as cercas do 
um vi 8in lia, o S1•. Mello ; este ~ o un lco 
oppmiclonlsh que tlgura om tudo isto, Este 
senil O!', otfcndcndo.so, nn.turalmcnto, com o 
ínccndio rtuo hlVJ'Il\'11 em su11s pJ•opriodado;, 
procUJ o'l t:1rnbnm uma vingança ainda mais 
nxi.mvag,.nto: armou um gr•upo o mandou 
c~ real' n ~asa do sonho!' quo tinha mandado 
nt.urU' o fogJ ao sitio do Sr .. Jamaca.r1í. 

J;n tb uq nollo senhor• proparon·SO para 
r•3ccbol-os ; houve tiroteio, do qual resultou 
a Jnor·to 1le uma posso:1. 

Vê-se h JJU quo isso foi um desforço pura
men~o posslal, sem razão nom motivos po
llticos, ,;orn que tlvossom ;ido offendidos di
J'eilosdo quem qum• quo seja pelas autor!· 
d~de;;, que, portanto, não so podem respon
sabiliz~r por ncontccimontos dost~ ordem e 
que, com; acabo do l'olatar, estão fóra int~l· 
mlllente .d11s previsões do governo o mais 
helll intencionado, 

Eis o caso i!o morticínio o d~ revolução 
QIIC lia pelo Coará. Nada mais do quo 
jsso. 
·Isto I~ !to, as autoridades competentes na

'tnralrnontetoma.rarn cunta do acontecimento, 
Jll'ocedoodo ao lnquorito para i'osponsabilizar 
os c1rl pa.dos, 

Eis o que houve nestas . localidades, que 
seguem a sua vida normal, sondo 11110 na do 
Crato nunca )Jouvo porturJ,a<:-lo alguma. 

Diz ainda, Sr. Presidente, o jorn, I O Pai• 
que n1ui tos chefes d:t opposlção fugiram para 
tó1•a do Estado, porsoguldos pela si tuaçiio do
minante. 

E' tudo que lia de mais infundado. O chore 
mais prestigioso, de maior numm•ó do olo-
111enio> o 11llÍS seguros, é, inquestionavol
rnento, o Sr, Constantino Antomo ltodrignos 
J1mior. E;to, Sr. Prosi'lonto, mora na ca· 
pitallla muitos annos, nunca solfroa porsu· 
g-ulcã~ nJgumu, nom a si nom a qualquer 
posso~ de sua familla o tOm sido s~mpr•c 
n.c~t~do eom o respeito que se deve a po:soas 
ilceertaordcm. Nunc~t foi pcr~oguido nem 
!Dc~mrnodndo pelas autoJ•Idades da capital. 

Retirou-soda eaplta! o Sr. _Dr. Martins 
R.odl•l!;-ues. Foi pm•soguido 1· Nao; absoluta
rnmi to. 

Sempre foi pobre. Foi procura\' a vida no 
1\.m!l?.Oni\S, na advocacia o na administração 
da borracha. I~ foz bem. Niio sol ~I ost:L rico; 
porém, si dol1ou do sor pobr•e, ~ Isso devido 
uo seu trabúlho o á sua actlviuado con
stante. 

De vez em quand~ volta ao Coará, porque 
ali! tmn a fnmllil1 o nunca ab,olutamento foi 
lncornlllOiia,fo poln.s antoPiilll!lOH locnos, Nunca· 

. 
O Sr. Sol oh tam bom <l um choro on 

sub chofo politico, emigrou para o Ama· 
zonas, porque lá achou mais eonvcnioncin; 
cr•oio que I! lento ou cousa quo o valha. na. 
Escola Normal ou no Lycou do Mnn~os o 
est:\ om molhoros conuiçõcs do quo ostari:1 
no Com•:t. E outt•os 11ostas condicõo:;. 

Todos os rtno so rotirar.•m, !'etiraram·HO 
parlllogaJ'03 onde melhor podiam aprovoitap 
:1 sua :lotlvillado, mas sem que fossem perse
guidos nunca pelas autoJ•idados do Cear:\, 

Sr. Presillonto, pÓlio-se dizer tudo, tudo o 
quo so qnizcr dizer dos govoJ•ncs do Coar:i, 
mas é Injustiça revoltante dlzer.so q no 
toam sido pOJ'SQguidos os a~vorsarios po· 
llticos. E não so apont~m os factos. 

Sr. Prosidenlo, pódo·so dizm• que ha lnto
lorancia e é n~turnl. Emqu:mto houver cOJ'
J•eJigionaJ•ios para occupar certos c:1rgos, 
tendo compotencia, não os diio a advers:ll'ios, 
poJ•ém nenhum absolutamente I! pm·sogui~o. 
Não ha. caso algum ahsolutamonto. O que ha 
são osSils luctns,ossos confllctos de influencia 
que se dão quer entro corroligionn.rios, qum· 
entre adveJ•sarlos politicas; mas nunca. tivo· 
ram por motivo factos politicas, mas sim 
choques do interesses pessoaos. . 

E V, Ex., quo está me ouvindo (di>igindo· 
se. ao 8>·. Gtuc<~·io) dirá. si om S, Paulo 
tambom não tom havido isso.,. 

O Sa, ·FR.\NCJsco G~YCER!o- E' facto; 
dá-se. 

O SR, J, C.\TUNDA-... e nunca foi mol.l>o 
para so dizer quo s. Paulo ost:i conflagrado. 

Ainda mais. O; jornnos daqui da Capital 
se illudom complotn.mento acerca do flue cha· 
mam partido da opp,sl\ão. No Cear:\ não ha 
tal partõdo da opposição; ha opposiclooistas, 
som duvida alguma; mas V. Ex. compre
bonde .Porfeitamonto, SJ•, Prosidonto, quo 
uma cousa. <l ba VO!' opposicion!Btas e outra 
cousa é haver plrtido da oppoaiçiio. 

Aflui, na r.apttal Fcdoral,ha monarchlstas, 
ma.~ não ha plrlido monarchista, pois par
tido politico tl uma nrre;;imentação obode
condo a uma coJ•ta orientação o isto não se 
dá nom aqui nom no Coará.. 

E ainda. mais, o ceará som pro foi torra do 
partidos divididos, O pat•tirío conservador 
so dividiu em dous; o partido liberal üm 
oult•os dons, form11ndo assim quatro frncçõe~ 
nolitic:1s .. 
·Ultimamente ni!o tom sido possi·:el á op· 

posição to r um jornal. Po1• que ? Po1• po:-se
gui\·ii.o do governo da si tuaç·iio 1 Não. 

Brigaram; niio >O ontonilm·arn, <lisputaJ•am 
a chefia, dissoivCJ•nm·so o acab:mtm com o 
unlco jornal quo tinhnnJ. E' cnlpn. do ~o
VCJ'DO 'I 

' ' 

Niio, nbsnhrt,tmrn to, 
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Jl'l, repito, opposicionis•iLS, não opposicio Dilspoza, poço liconç:t ~at•a. submottor M 
nistas ao govot•no em got•al, um pa.rtitto· sou oxa.me um pt'<•jocto do lei, tJUe ~ mou 1·or. 
proprittmon to dito, mas diS!liuouuias. E' o lho propurciontLrá o meio pt'<Ltico do. os tlis· 
<[Ue so pOdo chamar o quo existo oro meu cutir o vot<Lr ao mo1mo tempo rtue a outra. 
!Matlo. casa do Congresso. 

V. Ex. comprobcndo que um partido em Do accordo oom o art. 20 da. Constituição, 
oppoJiçl\o tom interesso> o tom homens a. compota á Camara dos Deputados a proce· 
coilocat• á frente da administração que os doncia, critro outrós, dos projectos ofl'croci· 
s~tlsfaçam o que sojain diversos, dilfcrontcs dos pelo Poder Executivo c os que se rcfori-
tlos do outro part.do. rom ás lois do impostos. . 

Entretanto, o que vimos ~qui no Brazil, Salvas as exccpçõos ahi enumeradas, todos 
em geral, no Ceará, om toda a p11rt~ ? Can- os projectos de lei pOJem to r origem indis· 
didato il Presidencia da Republica o Sr.Dt•. tinct1mcnte mL Camara, .ou no Senado, se· 
Rodrigues Alves, todos votar:1m em S. Ex. gundo a expressa dispJ!içlio do :u·t. 36, d11 

A opposição não teve um homem a •pt·e· Constituição. . 
sontar riu houve simplesmente divm·g~ncia Somente~ lei ordinaria n. 23 de 30 de ou· 
quanto li. ~dministração do Esta.Jo I tubro de !89i é que no n.rt. 3o, n. 2, dotet·· 

Est11 ulttrn<l hypothese é a ver<i<ld.lira.. mina a org-J.nizaçKo annuu.i da propost~ do 
!!ouve a eleição par~ Vico·Presidente e Orça.mcnto d11 União o a sm1 apresentação á 
apenas rlous Estarias divergiram na primeira C~rnara dos Deputados na época e na fórm11 
eleição, Na segunda, todos votaram una.ni· prescriptas pela !ui da cJntabilidade pu· 
mcmentc no candidato sitn~cionist11. · blica . 

. la so vtl'. que pt•opriamonte não im par· Portant~. dosde quo por outra toi ordi· 
tido em opposição i hn di>ISidencias nas Paria se deroguc essa dispoaição . especial da 
localidades c, por ioso, são fracas, não se citada legislação do tSD!, ficarão pt'CAale
arregimentam, não tratam do lntm·~sses cendo os arts. 29 o 34 d 1 Constituiçlio, este 
politicas, não c.ollocam sua gente, nã~ disci· conret•icdo ao Congt•esso a funcoão privativa. 
pimam seus ~mtgos, de modo a conqutstar a do orçar a receita e fixar a despoza. federal, 
victoria a.os sit);!acionistas i o, como nada c· aquelie cilnferindo á Camara dos Depu· 
disto fazem o estão lembrados. do modo por tado3 a iniciativa de todas as leis de impos· 

· que outt•'ora. os partidos sub.tam l!O poder, tos e a pt•eceJencia. de todos os pt•ojectos:que 
por sul'prcsa, pela. vontade tmperta.i, espe- forem otrorecidos pelo Poder Executivo •.. 
ram ainda que .o mesmo ph~nomeno sere· o Orço.monto da Receita o a. fi1açiio d~ 
produza·, isto é, que d!l Capital Fo~~ral s~ Despeza tl funcçfio pt•ivativa do Congt'Csso, 
chame ~o poder o pa.rttdo cm oppostçao em. lndeponde eonstitucionaimonte de projectos 
ta.es e tacs Estados. . . . . ou propostas do Governo. 

Ora, comerehecde-se que tsto lÍ unposstvel Si, pois, desapp•roCOl' da nossa logisl•ciio 
e a opposiçao, se'!!pro nesta csp~t·anca, O)l aqueiia. disposição da lei de l~Dl tão incon· 
porque lambem. na; se entenda entre st, stltucional quanto inconvr.nlente para o pe
toi_D abandonado os seus Interesse~, temdcs· t•iodo normal das sessões lQgisia.tivM, po· 
cutdado d!! seus do:ver.es de parMo e, ~1!1 dom, pelo menos, os orçamentos da. despeza. 
voz de quetxa.r·so de st, atira. a. rosponsabtlt· ter ort•om indistincta.mente na. C11mara ou 
d11do á aitua.çfio, ao governo, aos sou> agen· no. Son~tlo. 
1.es o, nttl1 ao Governo Federai. . como so vü, t•cfiro.mo S<iuwnl.o nos orea· 

i<to digo, simplosmonl.e, Pnt'll mosl.~:lt' n.o mantos parciaos da tlespoza, pa.ra procedot• 
jo!'llai O Pai: ~nos o~tros rtuo o acomp!!- com prudoncia. . · 
nham quo estao mal tnfol'mados, que nao Todavia é convonionto provocar a atton-
tomam 11 nuvem por Juno· çlio dos tegisiadoroa o 11 do• homens do Es· 

tnformem·so dovlrlam~nto.r!os bontos o dos 111~0 para. as reflexões sognintes: 
te\cgrammas que lhes_sao. dt!igldos e vPrlfi· A constituiç,'io no art. ;;a, enumerando :lll 
~~~r~o que as cousas sao tntolramonte dltro· nttribuiçõos tio Congresso, diz textualmente: 
to.nte.s tlaquoli:lll que communicam nos seus «Ot•çm• a Receita,> Orçat• quer dizer som-
louo.es. mal' computar calcular designar prtlvia-

1'enho conctuido, (M11ilo bem i m«ilo bom.) mente o que se' tqm ii Jospoodor com ai· 
guma cousa, designar approximadamento 

O St•. Ft•nncl,.co Glyccrlo - uma despeza futura, o quo faz cror quo 
Sr. Pt•o,ldonto, no designio de pt\r tel'mo 11 o pl'edito Jispositivo constitncionlli, ~oofo· 
um11 situação que todos os nonos so l'opole, t'indo no ·Congresso cssnattribuiçii.o rio m·rm· 
o cud11 vor. mais püo om constran;;imo~to ii a •·ecoila, presumiu que os impostos estando 
propt•itt respousabtlidude mot•at do Senado mL j1t ct•eados so .. undo a timuui~ antoriot' tlo 
~lt<bol'll~ão tios ot•pmoot.o' d:1 R~c~ita. o d~ art. ~9, uo Congt•ef!lo caberia u. t'unc~ão d~· 
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comput•u··lhos, do orç~r·lho o valor o a quan· 
\ia om Que ollo> importaram. 

Js1.o s!gonitlcn que a lo! dlt cron•;ão do im· 
postos, poilt nossa Constituição, devo sor uma 
loi ospooial, proposta,discutida o votada poJa 
só iniciativa da Camara 1los Deputados, não 
'onda c;sonclal quo sqja · annunlmonte, Jlols 
llSilt condicçiio il· exigida súmonto par~ as 
leis de or•;amonto quo or'.'ltm -as rccelt:1S o 
lixam a dospoza. · 

A proprla lei do 1801, ostnboicoondoa pra· 
-tlca das pt•opostl\s annuaos de orç:tmontos 

serem apresentadas cm ~lobo poJo Poder 
Jl~ccutivo, virtunlmonto concorro pam esta 
in torpt·olação, porquanto, ou volvendo ellas 
a dospoza o a rcoo!ta, a iniciativa dosta não 
Jlorlol'ia SOl' tomaria }Joio rotiJrido Poder, si
;:nillcaudo dest'arto IJUU os propl'ios preco· 
'lcnl.o.l_ d~t admirristraçüo o tia lcgisl•tf.rrt•lt, 
t 1!111 rm l.ondido CJUO ot•çat• 1t t•ocoita niio ~ a 
Junc~ão riu rJUO lt•at/t o art. ~9. 

Como vê o Senado, o pro,iocto que vou 
daqui a pouco submetter ao sou exame, não 
estaboleoo o processo para' a siniultnnon 
discussão dos ot•çamcntos mn 11mbas as Ca· 
mams, p;u·ocondo·mo quo se dovo deixar 
i"so aos ostylos, no influxo da loi da divisão 
rlo lt'i!.balho, precedonolo naturalmente urna 
ou mais combinações pr1lv!ns entre os Pro· 
sidontcs das duas Casas do Congresso. 

g!•lido o.l!ca sobro a Mosn durante o triduo 
ro~imontai o· sognlnto 

O Congresso Nacional docl'otu : 
. A ri;, I," Fica dot•t•ogurio o n. 2' do ar/;, 3• 

11" lei n. 23, tio 30 do outuiJro do 1801. 
Art. 2.• Rovoga.m·so us tlisposiçuos om 

contJ•aJ•io. 
St•la dtts sosiõos, 27 rio o11tubt•o do IOO:J.-

(:tgr;el'!'o, . ' ' 

<luzindo fJ•cquoutomonto nos Estados, ondo 
parece uma cousa not•ma!, · 

RoRpondorol a osso tologmmma dizendo 
nos s~us t•odnotoros quo ao monos ollos não 
tivorarn 1L rlostruiciío do sou mtLtoria!, como 
ncontoceu om Mandos com o ,jorna.l Quo 
Vculi.<'l o quo por coosoquoncia I•os!gnom·sO 
a mais osto attont11do coolt'llo ~s mordwlos 
públicas. 

O !!ir. Pre&ldente- Contint\a o 
o~podionto. Si não !ta mais quem poça a 
ptLiavra, passa·soá ordem do dia. · 

O Sr. Co•tn Azo vedo -Poço a 
pala vt•a poJa ordem. 

ü 1!!1·, P•·oeidcute - 'l'om 11 l"tl·'ll 
vra o ~r. Senador Co.~ta Azovodo. 

O Sr, Ooa~tu ~zovodo- Sr. 
PJ•osidonto, ou dosojava tomar .a palavra no 
cxpedionto, mas nu o o faJ•oi si porvontum 
houvor uumoJ'O.l>ara so votar. 

0 SR. PRESJJJENTE-Ha numoro. 
O Sn. Cosn Azrmmo- Neste cMo rosor•· 

vo·mo J>11rl~ dopois rla votação. 

ORDEM DO DIA 

I•ROitOOAI,'ÃO !lA SESSÃO LEGISLATIVA 

Entra oro diacu<siío noica a proposição da 
Catnara dos Daputlldos, n. lü9, do 1003, 
prot·ogaodo novamooto a aétual sessão lo· 
gislativa ata o dia 1 · do dezembro do 1903. 

Ninguom 11ediodo a palavra, encorra.so a 
dlscussiio. 
·Posta 11 voto;;, ú approvada a proposiç.'io; 

sondo· adoptailt~, vao sot·. romot,tlda a? Sr,. 
Prcsidnnto da l~opub!!ca p~tr.l a J.,t'ffillltciado 
d~ pub!lcação. · 
· ·Vem 11. Mesa~ seguinte 
' ' ' 
: IJBOLARA\•Ão D~ \'O'J'O 

O 81•. Col!lta. Azevedo(·)- SJ•, '·neelaro quo votei contra o pt•o]ec!o qrru• 
l'rcs:rionto, pedi a palavra prm• tmzct• 1 ·- 'd c 1 
~o con!Jocimonto do Senado 11111 te! "1' mm" proroga a nctun so~sao· . o ongt•osso tLtc o 
" . , eo a , . ~ dia 1 do dozombt•o,-Gomes de Castro, 
~li O ~;abo do receber do ~laco!O o q no l'•lsso Vol.ação om 3• discussão da Jll'opos!ção tia 
oL 101 . . . t . d' oc• i· ~ "' b!'' Cam'arn (\OS Doput,ados, n. 100, ilo .]!rJl, rlo· 

«Ante hon em. m.1.' Uo•L1 .L oli,.L pu tca tarando que no OII"Onholro· Arlstldos Gal· 
ot•dorn ~rrpot•irn· lllV~lillU JJebut";' oro pasto!! a· 0,ão 1. Quolroz . iq>3suntndo 110 C'Ll'"O rlo rli· 
<los Ollli.'"'! cotHIUZIOdo. J>ala•'ID· ~ppollo '.' ('; , .''t ,, 1 ~li · • ".' "1 A"l'l· -vos.;o paLrtot!sruo lll'oih"tll' so!Vll"Ol'lll , 0• 1 ocl.ul tla :>uc_:o all.L 1 o 1 rus,o to ( n o 

. . " o " culturu, Ytaçao o Obras Publicas compete, 
"'

01
'
110

·• , !d t , • dosrlo a IIJ>osontação, o orJonudo tio ou;;o· 
Sr. Pt os on o, cnmpt o o mau dever n\loiJ•o·fia •al rlo 2• clllSso cort'll~Jlondonto :t 

apl'osontando osso tologt•amm~ 110 Sonailo o 2r. Jios "lo 801:\'lç · · . 
ao mo.;mo tempo para quo srrva do aviso 0 ~n ,1 

, • ,~· , 1. , · " 
ao <Jovol'llo rlnmnls um cioSios l\LCtos conll·•L I o~\·1 ·~ ~oto;;. c ,\jlpiOV~( 1l. a. ptopo~tç.IO. 

· • •I i· ·. , . , ,, .• , , ornoscruttnto seCl'OLo,por2, vol.os ~~on!ra 11, 
a, 1t IJotd~. o 1 ·llrupr c.,,a, quo es~.to •O lCJ>ro· com as omondas lll>pt•omdns om 2~ o,; sondo 

itdoptiLrla, váo SOl' dwolviritl rtquo!lrL Ca·. 
umrn, Indo auto~ 1l Comrnls.ião de Rodacçiío. '(•) J~'to ~:~.'flll'·o 1.ün loti ,r··o ·l·• Jl'l•l orntlor. 
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Cltl·:l.lJTO P,\HA l~lll•!:\l:o-;JzAr,'ÃO AO 
.JO.ÍO 1\IJH!IHO 

HACIIAR.ET~ PAfiAJfP.NTO DE Vl'!:':CUm~'I'OS PI~VIIIO:l A 

Entr:t cm 3• discussão a proposi~ão <1:1 
r,~mar:L dos Dcput:1do.,, u, 153, de lfl03, 
:LUtorizaudo o i't'esltlcn t.o tl:t Republica 11 
aht•ir 110 ~!inlst.orio· da .lnstiQa o Negocias 
Interiores o credll;o ext.raordin:n•io tle 
.1./J::iOO$, para iJidemniZ:u;ão no lento do ny. 
muasio !l'ncional bacharel João. Riboit•o da 
dospoz,t Jilita com a Jmblicação das obras 
1/i:~tOI'Íll do 01'ianlt: e G?·ccia o /listoria do 
Jll'll:iil' 

Xiuguum potUnU!J a pala. na, uucm•t•a·so a. 
discussão, · 

Post<L t~ votos, r} itJtJ1l'Oi'ad:L a. pi'llJlOSI~ão 
B, sendo aüopt.ruJa. rac :;ut· ~nbmcl.tid:~ ií. 
Httl\t.'Çfln prcsitluneli~l. 

CIU!JII'I'O 1'.\ltA 1\\ÍL\~H!i\'I'U lll~ Hll.\Tli·'IC.\r,!i\0 
A BI~IINARIJO IJif,AJll,\0 ,\l,n;s IJA Sfi,V,\ I·! 
Af,FRf;fiO lti·:GUJ.O VAI,nHTA!tO 

Eotrn. em 3• discussão. :t PI'OJlosição da. Cll· 
ma.m dos Ileputados, u. 156, do i9U3, n.u· 
toriz11udo o Pt•esidcu to da Republica a abt•ir 
110 Minist~rio da Industt•la. Viação o Ohraa 
Publicas o crtdlto oxtt•aordinarlo do f\00$ 
pam occO!'rOI' 110 pagamento das gratifica· 
çlies devidas aos l" oscrlptur11rios tlo 'l'ho
souro l•'e:leral HernaJ•do Hilarião Alves u:t 
Si!Ya o Alfredo Regulo Valdetal'O, incnmhi· 
dos dtL tom:~<ln. do contiUJ <las Estt•adas do 
Ferro Carangolo o Santo Etluard<J ao Ca.· 
choeit•o do Hapomil'iin, .. · 

Ning-uom pmliudo a pahwra., oncorra.-se a 
discm;:9ão. . · !1 1' • •· 

Posta IL votos, é appl'OVIldiL 11 proposição 
o, sendo adoptada, vao sm· submottidn. ~ 
saucção prcsilloncin.L 

PI~JlltO I·!VANOgr~tsTA UI·! Nl~UlH!IItOS M YÃO 
J.OD!TO 

' Entr:L 0111 :J• discu>são 11 Jli'Oposit,•fio ua 
Cnmnr:t <los Dopu\ados, n, 147, ,[et IU03, au· 
torizando o Prosldcnto da· .Jtcpnblic:L a pt· 
gm• a D, Luiza Dum·tn Sayão Lobato o.; von· 
cimento~ do sou finatlo mat•ido l'olro Evun· 
geilsta do Nogrelt·os Sayiio Lobato,.~" olllci~l. 
tL]lOYentatlo, do Cú!'roio 'GePal, eorrosponden te 
ao período dOCOI'rido do 14 de flOVOIUbi'O 
do 1894 a 5 do ,iulho de 1805, relevada para 
isso íL pl'tl:iiH'iPfiilO t~IU que incorrot•am. 

Ningumu pedindo a p llav,·a, encort"J.·se a · 
tliscussão. 

PoBtll ;~ \:ut,u:; l' t~ppt•uvad:l, a. pl'uposi~ãu 
um o:-!cl'lltlniO .~eta'tJf,u }IOI' 2$ vot,u;;; e, s~~wlu 
tulopta.th, Vi'o ;;m• submct,tida :i. stLnc('ftu 
prosídoucial. · . ' 

O lila•, Pt•cshlento -·IM:mdo usgo· 
.tada a mataria da ot•dmn .. do dia darei a P"· 
laVI'IJ.aOJ .Srs, ~onmloros que a queiram pai' !L 
:t~lumpto do o~podionto. 

O l!ilr. Rnlada•o Baa•celloM-St•. 
Prosldento, pedi 11 llalavt•a para communicat• 
a V. Ex. que, oom a ausencin. dos Srs. Sena.
tloros Al vat•o Machado o Vicente Machado, 
w acha de.~l'alcada a Commissão.do Finança~, 
tondo o lia necessldatlo. do terminar oom m·
gencia os seus tr:tb~lhos nosto final do ses
são, Assim, poço a V, };x; quo snppt•a, pot• 
nomoac;ão 118 vagas dosses dous membros. 

O Sr. Pa•e•ldente-Nomeio para 
substituir o St•, Sonadot• Alvaro Machado o 
Sr, Gama o Mullo o parn. substituir o Sr, 
Senadot• Vicente Machado o St•, Gust<wo 
Richard. 

cmwtTo PARA I'AOA'm~To III·: l'ltai•'E:ssoaEs o 8a•, Oo.;~tn Azo\'O<lo (·)-Sr. 
m: CADEJI\AS ll"CI~~TJ·!M~Nm CRI~ADAS :<10 Pt•os[dente, vonho d tribuna dosobrigll.J'-IDO 
Gl'M~ASIO NACIO~M. elo compromisso que aqul tomei a ~2 do cnr· 

.. ronto mez, em vh·tudo do urna lombmnça do 
Entra om 3' 1liscussão a proposlção .da Sr. Scna,Jot• pelo Amazon:tS, que mo con· 

Cmuat•a dos Doputmlos, n. 155, do 1903, ILU·. vütou li roquot•cr cllpi11 do processo a quo 
tot'iZ\In,do o P1·o~idont~ da. Ropub,lica a ab\'Í!' foi suhmotLi,lo o touonto Adolpho Lisboa, 
ao Mllustorlo d:~ Just1ç:t o No~oc10; lntm•Jo· p:u11 quo o Senado possa bcmal'alilll' "~~·a· 
ros o c:•odito oxtJ·aot•Jilmrio elo 4:000$ pura vid!•do das accusaçõos que fiz desta t.ribuo11, 
pngaruonto, no por iodo do 1 do sotombt•o 11 :L vista das informações dos jornnos· do Ama· 
31 do dezembro, aos professores das cadoiras zonas o tambom do pessoas pcrloltamonto 
do loglca o littoratul'll, rocontomonto orna· bom qmtllfiearlns, ontro as quaos o St•. to
lias no Gymunslo Naoionnl. uonto.coronel Febrouio 1le Brito, que mo os· 
. Ningnom pOtlintlo a'palal'l'a, oncorra·so a Cl'OI'eu a c:trta que tlvo a. honl'a de lm• po· 

uiscusáiio, ranto o Senado, cm que mo doclaJ•a.va qno 
P t t A 1 . • reahuonto ma~trilm a Jlaneadas o am:1rr:1tiJ. os u a vo os, u approvnt a a pt•oposJçao ; 

e, sondo atloptada, vao .sm• snb.lllétllda á 
~;~ncç~iio pt·o~ldnnclal. (•) H~lo rli~c1u~o n~o !Ui ru,·it•to 11alo OI'Udor, 
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:L c:mota do uma motralh~dm•:t uma pt•aç:L com o imposto do mais JGO réis pJt' kllo do 
do pt•ot do 4' batalhiio do artilharin, uesta· bJt'racha oxportad~ ; conseguintomonto quo 
cau:t então naquolla capital. havia doso mantot• u projecto que lho havia 

O que mal; des~jo, S1•. Pt•osidonto, é que o ondoroçado o congt'O!SO o que immodiata
Sonado :tttonda bom ao requerimento que mente rofm•ondou. 
vou apresentar rollltivamonte n este gt~LVis· Fallo pelo que li no artigo o pelo que ouvi 
simosucces~o. para que ou pos;a desta tri· do pos10a t•espoitavol o mesmo do pessoa do, 
buna avisartls pJ•aças do prot de nos;o oxet·· Governo. . 
cito qno ollas não estão complotamonto dos· Consoguintomonto, dou po·: findo ·o que 
amparadas do Governo, nom dos ropresen· tinha a dizer ao pedir a pnlavm, desnjosodo 
!antes dl Nação, quando porventura os seus que o honrado Senndor (di1·igi11do·sc ao 81'. 
direitos sejam cooculcados por olllci~os que Oonslm1li11o Nery), depois do ouvir-mo nus 
monosprosemos seus deveres o ·bem, uBiim accusaçlío; que hei de fazer ao govet•nadot· 
o decoro o a posiç~o de que se aoha!U invos· do Amazonas, lendo file to por file to dos 
lides. tristes suocossos alli desenrolados sómente 

O requerimento, Sr. Pt•esidento, tJUO vou contt·a os opposicionlstas, ter<l a bondade do 
JoJ•consta do seguinte. (Lê) refutar-mo. 

Sr. Presidente, não mo alongo para não S. E1. sabe que eu não posso fallar sinão por 
!<>mar tempo aos cavalheiros que se !lcham infot•mações a rospo!t.o . do que tivet• do lo!' 
oro suas c:l'lelras e p:lt'a poder ser votad;, aqui, da tribuna do Senado. s. Ex. lambem 
ou, omflm, ter uma decisão os;e requeri· não poderá fallat· a não sot• por inf~t·mttções;. 
menta, e inlot•maçõos po1• infurmaçõos, esporo .quu 

Tenho ainda outro compromisso tomado .Senado act•cdito mais nas quo ou lhe olfo· 
com o honrado Senador pelo Amazonas, hei roem•, 1>orque não tenho interesso do ordem 
do desobrigar·mo dollo, porque sempre cum· alguma, como.naiUl'almonto ha de tCI' o hon· 
pro a minhs palavra-c A mostra·,· a S. Ex. t·ado Sonador, do abrandar esta opposiçiio 
quo não mo afastei da v01·dado nas consido- jusia que se faz áQuollaadminMração, iofe· 
rações que fiz rolatlvamonto·. ao modo por lizmento sut•gida cm !900 para. o Est:1do do 
quJ governa o Amazonas o Sr.Silvorio Nery, Amazonas do um modo menos regulai'. .. 
embora tenha declarado S. Ex. que ou não E' lido apoiado e posto em d!scussão o ill· 
pJduria apontar. facto!!_ que dosabonem os gulnte ' · 
actos dessa admtmstraçao. , 

Desejo aprelentllr, 'facto poJ• facto, os seus nEQt:r"mi~NTO 
excessos desde o começo da administração 
cm 1900 até o mcz do setembro. Requeiro que o Senado, por intermodio da 

Obtive etisns informações, a custo, do um Mesa, solicite do Go,·erno, "pelo Ministerio 
amigo cm quem deposito toda a confiança o da Guerra, as seguintes informaÇ_õeo: 
que não é homem politico, não pOt•tenco a 1.• Si está licenciado para sot•vir no Esta· 
nenhum dos lados politicas do Amazonas. do do Amt~zonas, 0 tenente do i& batalhão 
E' um homem de bem, que nc~cdou ao meu d 
podido, revoltado pelo quo presencia quasi do exercito A olpho Lisboa. , 
diaJ•iamcnte na •apita! do llstarlo, onde re· 2.• Para que so:viço lhe rot concedida eBJ:> 
~ido com sua n•mllla. licença, caso tenha sido concedida. · 

Nussa ocoasiãe podere! aindn t.ratar dos R.• Si osso otncial responde a conselho por 
d d virtude do accusaçfio de haver, cm maior 

in~onvonientes dos actos a a ministração o excesso 0 violentamente r.ont1·a a lo!, casti· 
do congr~s;o ostadoal na. ducro~ação dusse d 
banco tão fallado 0 acerca do qual, feliz· ;;ado, am:u·ra o em uma motralhadout'IL·, um 
monlo, um artigo publicado hon\om na l'ri· c!Lbo do 4' de :1rt1lbaria, então de;tacadn em. 
btt»a dorendo-mo .perfeitamente tio tor aqui Manilqs, castigo pmtio<~do dentro do qnlll'tol 
c1uol·ido iniciar ess1t quostio. chamando 0 tlo regimento do·E•tado qno· commaudava. 
üovot•oo a dar expllca<~üos 0 pedindo provi· ' 4.• Nocaso·amrmativo, qual o resultado 

' dosso conselho, remattondo-so cópia do todo 
denotas. . 0 p cesso 

Felizmente, o posso asscgnt•at• ao Senado ro · • 
11110 ó exacto, o Sr. Presidente rja Republica, Sal:1 das sossõoa, 27 do cmlubro do IOO:l.-
cornponott•ado rios males doss!L lo i que ct•oou Ousl~J::.evedo, 
o hlnco, dirigiu·so ao governador, pat•tl· Ninguum podinrlo a palavra, oncm'l'II·Su a 
culill'rnonte, 6 facto, pat•a ver si era po;s

1
i· rllscnisão, , 

vol suatr1r os malM que dovorlam provir 1 o 
semolhanto lo!. E a rosposta, que niio po· 
1!ol'ia ;cr ugradavol ao St•, Pl'OBirlcnto, por· 
QUO s. lix. é um homem do bom, J'LJI quo 
~l'iL u~H ao Est~do a ~J'oaçilo dossu banco, 

O l!h·. Pre•ldento-A lista 1la 
porta accusa a prosenQa de ·11 Sonadorns. 
No t•ecin to ba :1pouas 20.Nào podo dOI' wtado 
o l'oquol'ilaooto, 

I 
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V ao so procodol' á chamada. 112' Sf:SSÃO El! 28 DE OUTVDRO llE I!J03 
Procede-se~ cltamad~ a que doiram de 

:responder os Srs. Pires Ferreira, Nogueira 
>Pai'Ilnaguá, Nogueira Accioly,João Cordeiro, 
Ferroi~a Chaves, Almeida BaJ•roto, Thomaz 
Doltlno, V:LZ do Mollo, Lopes Chaves, Fran
cisco Glycorio, AI Credo B!Jis e Joaquim de 
;Soun. (12.) 

P•·csid~ncia dos Srs. J. Cat1mrla ( /' Sec/'C
ta•·•o) c .liberto GonçalPcs (2' Sec/·ctm·io 

O 81•. Prealdentc-Fica adiaria :L 
'Votação do requerimento. 
, Ninguem mais pedintlo a palavra, vou le· 
Yantat• a sessão, designando para ordem do 
tli:L da sessão seguinte: 

3" discussão d:L proposição da Camara dos 
Deputados n. 122, do 1003, fixando a dospeza 
do Ministot•io da Guerr:L para o exercício de 
oi904; 

2• discussão da proposição da Cama1·a. dos 
Deputados n. 127, do WO:l, modificando a lei 
orgaoica do Districto Federal e autorizando 
11 omprestimo do quatro mi!bões esterlinos 
pam o slncamonto dostn. Capital; . 

Continuação da 2" discussão das cmond~s 
oJ!erecidas no Regimento Interno do Se
.nado; 

2• discussão da pNposição da C~tnaro. dos 
Deputados n.37, de !002, autorizando o Podet• 
E~ocutivo a abrir a.o Ministerio da Fazenda 
.o credito oxtrnot•dinario do I :410$160 para 
execução da sentença om ultima insta.ncia 
<JUO condemnou a Fa.zonda Nacional a pag:Lt' 
ao Dr. Vicente Forrar do Bat•ros Wandorley 
e Araujo o capital, .iuros e custas do processo 
do uma apolice que comprara e averb:~.ra em 
nome de seus filhos menol'CS ~lanoel,Amelia, 
Mario o Venttil•a, na Delegacia Fiscal no Es· 
lado do Pernambuco; 

3' discussão dilo proposiçã.o da. Camam dos 
.Poputn.dos n. 7\l, do ID03, autorizando o Pl'll· 
sidento da Republica a abrir ao Ministerio 
da Guorra o c1·edito oxtraot•dinario de 
:8:098$120 para pa,g!\mento a Luiz Belio Lis
boa do ordenado de [Jroressor da cadeira do 
·tojlogt·aphit< do Collegio Militar, no pm•iodo 
·docorrido de O do maio de 1898 a 31 de 
IDtLrÇO de !900 ; 

A _meia. hora dopois do moio·tlia abra·so a 
dossao a que concorrem o; Sr~. Senadores 
J. Catunda, Albet·to Gonçalves, Henri~ue 
Coutinho, Costa Azcvodo, Constantino Ncry 
Jonathas Pedrosa. Justo Cb6rmont, Maouoi 
Barata, Gomes de C,LStro, Relfort Vieira 
Bonedicto .Leite, !"ogueira Pamnaguá, No: 
guou·a Acc10ly, Joao Cordeiro, Ferreira Cha· 
vcs~ 6am~ c Mello, Almeida Barreto. RoSl 
e Silva., Herculano Bandeira, Olympio c~m· 
pos, Martinho Garcez, Coelho c Campos 
Artbnr Rio>, Virgílio Damazio, Ru1· Bar~ 
bosa,·Lauro Sodrti, Thomaz Dolfino, 'vaz de 
Mollo. Bueno Branuilo, Feliciano Pcnna Lo· 
pos Chaves, Francisco Gireerio, AlCt•cdo 
Ellis, .Urbano de Gouvêa, Joaquim de Souza 
Rodt•i:.,ues Jardim, Metollo, A. Azored~: 
BraztiiO da Luz, Gustavo RichaJ•d, Fehppe 
Schmidt c Julio Ft•ota. ( 42), 
. Deix1m de eompa1·~cor, com causa pai·tc· 

clp~do., os St·s. Ptnhctro Machado, Nilo Pc· 
çanha. Pacs de Carv~lho, Pires Fcrtcir~. AI· 
varo ~lendas, J ostl Bernardo, Pedro \'olho 
Alv:cro )!achado, Sigismnntlo Gon~a.lvcs, >Ia: 
noel Duat•te, B. !lo Mendonça Sobrinho Cleto 
Nunes, Si~uch·a· Limll, ~!arlins Tort•es, Ba· 
rata iUbetrv, Joaquim ~lurtinho, Vicente 
.llacbado,Het•cilio Luz e Ramiro B.1rce!lus( W.) 

E' lida, posta om disllnssão c sem d•)hate 
approva\la a acta da sel!iio antm·ior. 

o Sr. ~' Seca•etna•io ( "''·•i·•flo 
,de 1' ) dli cont·1 do seguin to 

EXPEDIENTE 

Officio; : 
Daus do i" Secrc~u·io da Camar.l !los llopn· 

tado&, do 20 do coJ•ronto mez, remottendo 
as ;cguintos pl'Oposiçõcs dt1 mesmll cam:ora: 

3• discussão da proposição d~ C~m~ra. dos 
Doputat!os n. \7, de l\103, aatorizando o Pro· 
s!tlcntc da Ropablicn a abril' ao Mlnisterio 
du. F~1end~ o credito oxtmordlnario de 
a:OOO.~ pal'IL o!Toctuar a J'cstituiçiio ordenada 
pelo decreto n. 574, de ~l de ,inlho do 1890, 
·em f~vot• de Agostinho Jostll'abrnl ou seus 
log! timos herdoiros. 

Antot•izando o Presidente da Republica ti 
abrir ao Mioistorio da Fazenda o credito ox· 
traot:dinario do I: Dii$600, cm out•o, e de 
462:U32.$i20, em papel, para attoodel' ao 
pagamento das divtdn.-:; de ~xorcicíos findos, 
constantes da J•ola.>:iioquo apresenta. 

A' Commissão do Finanças. 
Autorizando o Pro>identu da Rupultiic;t ti 

concodor um nono do liconca. com ordooatlo, 
no 4• cscl'lptural'io da :\WLntloga do Santo< 
.Jost! Thomaz Cnrnoh·o da Cunli:1, para tra: 
tamooto do sua sande.- A' Commissiio do 
Jl"inan~·ns. 

Levanta-se u sessão as 2 hoJ•as d11 tardo. 

-
Se11od o V, If !O I 
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' Em taes termos a.Commissão do Financ:,s. 
ofl'Ct'8ce ao Senado o sogulnto projecto sub· · 
stitutivo. 

N. 31 _; 1003 

Tl'C.> do Ministorio da .Justiça o Negocias 
Jntoriorcs, de 2G do curronto moz, tt•ansmit· 
lindo as munwgcns com que o St•, Pras i· 
dente da Republica restituo dous de cada 
um dos antographos das ltosolucõcs do Con
;.:t·osso Nacional, rclativaH: á conccs;iio do 
um aliOU do licença, com . ordenado, a Ma· 

· ximiano RodJ·i~uos Barbosa, :J• official da o Congt•osso Nacional resolve: 
Secretarl:t daquelle Ministerio ; o 1L abor· 
tura dos creditas do 100:000$ supplementar Artigo unico. Fica o Podõr .. Ê~~cuiiv~ au-. 
á rubrica J~·- Diligencias Policiaes -do torizado a abrir ao' MinistoJ•io dil. Justiça o 
nrt. ~·.da lei n. 037, do 1902, e ·de 1 OO:o:JO~ Negocias Interiores o credito oxtraordinario .. 
extraordintuio para attoudot• ao pagamento do 20:000$, para ocoorror ~s dospozas foi tas. 
de despozos eloitoraos, roaliuld11s nos anno:; com as oxequins mandadas oo.lobrar pelo Go
do 1902 o anteriores.- Archivo·se um do. verno polo Callocimon0 do Dr. Ft•ancisco· 
cada um dos autographos o communlquo-so Silviano do Almeida Brandiio, que fora o leito. 
á Gamara dos DepuLatlos, romettondo-:;o-lhe Vice,Pl'OSidonto daRopublica.para o pel'iodo 
o outro. prosidoncial do 1902 a 1906, ti1zoodo as oo-

Rcquel'imento do s1•, Sonnctor 'Nilo p0• cessarias operações; revogadas as disposi·· 
çaol1a, pedindo 40 dias do licença par:t tt•a· ções om contra1•io • 
!.amonto de sua snudc.- A' Commissão do Adoptado este· projecto substitlttivo, sol'ãO· 
Constituição, Poderes o Diplomacia, os seguintes os croditos autorizados .ne;to 

Reprosontnção da Associnção Commercial anoo pelo Sanado, 
da Bahia contl'a a pl•oposh;ão da Camam dos 
Deputados l'Olativa :l navegação ile cabo· 
tagem .-Junte· se d pt•oposie,ão •. 

O Sr. -·l' Sect•ctnrio (sa,.vimlc de 
:.'") )e os seguintes 

P.\1\llCERES 

~. 2·W.-1003 

Papel 

49. Extra• 
o l'din a· 
rios ..... o. ino: I00$692 

17. Supplo• 
monta-
res .... , 7.121 :2i0$460 

4. . Espe· 
ClRCS,, , , 200:000$000 

Total.. !7;291 :4GI$152 

Ouro 

8:400$000· 

45:000.~000· 

!. 200:000.$000' ------
!. 253: 400$000· A Jlt'o)losiçiTo n. lül, do 1002, da Camara 

<los Deputatlos. autoriza o ·Poder E~ooutiyo S:~la das Commissõos, ·27 do .outub:•o do· 
a abr,lt' ao ~lmts~urJO da Justlç!L e Ne~oc10~ ,JD03. - Sigismunclo Gonçalves, pro Presi
lnterwros o cJ•odJto oxtt·aord\n.arto no ·10:000~ dento o rola.tor.-Ramiro BMcellos. - Gus
par~ occorrqr l\s dcapoz~s tmtas com asex· taoo Riclllml, - Ruy Bm·bosa. - Benedicto 
C9Ulf1S polo Jallooln!ento dos p.-s. Ft•anclsco Leite, _Gama 0 .'llello. - J, ·Joaquim· d". 
Stlvtano 1!0 AlCll1l1da B1•andao o Pt•udento Sou:a, · · 
.losé do Moraes Barros. 

O credito relativo :Is oxequias pelo Dr. 
Silviano Brandão foi pedido por mensagem 
do Potlot• Executivo, o relativo ás o~oqnias 
pelo Dt•, PJ•udonto de MOJ•acs foi apresentado 
cm uma emenda .tqucllo pala Comruiss[o do 
Or~amonto da Camt1ra dos ·Deputados. . 

PROPOSIÇÃO DA OAUARA DOS DEPUTADOS N, 10 I;. 
DI~ 1902, A QUE SE REFERE O PAl\ECJm, 
SUPUi., 

O Congresso Nacional rosolvo : Ouvido pel:1 Commissfio do l'in11nçns, o 
)!inistt•o do lntoriot• inCormou que o GO· APtlgo unico; Fica o Podoz• Executivo nu-· 
rorno só pediu credito pa1•a as dcspozasj.t tot•izado a abt·it• ao Mlnisterio da Justiq:l o 
feitas comas oxotJUias pelo fallodmento do Nogooios Interiores o credito oxtraordinnrio· 
Dr. Sllvlano Brandão, o qno taos dospozns do ·10:000$, sendo: tio 20:000$ par~ occot•z•ot•· 
sul!iram a 20:0UOB, importancla d9 ct•odlto tis dospozns foi tas com as exoquias mondados· 
pedido. colobt~u· pelo .. Governo, .polo·falloclmonto do· 

Qn:mto :ls cxequi:1spelo Dr. Prudnnto do Dt•. Fl'.lnclsco Silvlano do.Almolda·Brandno, 
)!oraos, informou o mesmo Mlnbtt•o quo qno fôt•a eleito Vico·Presldonto da ltopublic<L· 
nada foi podido, po1•quo o governo do· tempo par~ o periodo.pt•esldonclal do 1902 a 1000 o 
om qno falleeou osso bonemorlto uraziloiro ·!!0:000$ pal'a as dospozas ncccssat•las com as 
nonllnmas mamlou tltzot•, não 1m vendo dos- exequlus fJUO foram mandadas colobt•at• pelo· 
pezas <L ]Jng:Ll', falluclmcnr.o do Dr. Pt•udonto José do Morac• 
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Barros ; fnzondo-sc ~s nocossarias oporae,õe.j 
o ·revogadas .as d!sposivõos cm contrario. 

Camara dos Deputados, !O de dezembro do 
1902.-Cm·los ·vu: de Mcllo, Presidente. -
A>lgclo JosJ ila Silca .Veto, 2' Seot•ctal'io. 
Agapilo .Torge dos Suntos, 3• Soorotario. 

N. 244- !003 

rela to r.:-Ram ;,;;, 11~u·êel los. ;_Rui/-'i;a,.uosa. 
-!Je>lctllcto Leite.-}. Joa~uim de Souza
Vuslavo Ric}wrd.-Gama e Mello. 

PROPO>JÇÃO D.\ CA~IAR,\ DOS DI~PGTADOS 
N. 131, DE 1003, A QtE SE REFERE ~ 
PARECER SUPRA 

O Congresso :'iacionalrosol\·e : 
• Artigo nnico. Fica o Prosidontc da Repu· 

A proposição u. 13!, de 1003, <la Cnmara blica autorizado a conceder ao Dt•. Ro· 
dos. Deputado;, autoriza o Presidente da do!pho de Paula Lopo.~. professor tlo historia 
Republica a concedot• ao Dr. Rodolpho do natural do Gyjllna.sio Nacional, oito mezos de 
Paula Lopes, pt•ofessot• . de lústoria natural llcon?~· com lodo:; o.> vencimentos, pua 
do Gymnusio Nacional, oito mozes do li· aporlotç~ar-sr. na Europa na matoria de 
cooc:J. com todos os vencimentos, pat·a apet'· su1 c1d~n·a ; roYogadas ns disposições em 
loiçÔa.r·so na. Europa na materm de ~ua contrariO. 
cadeira. , . 

O l'equeronto, com II annos de elfectn·o Gamar:~. dos Doputados, 21 do sotombro de 
serviço, .nunca solicitou!icenr,a a!gum11 e IGOS.-1'. ele Paula O. Gui>na>'<les, Presl· 
occol•ro que, l.ondo Boojamin Constant creado dente.,-;llailtce/ de :llcnca;• GHimm·tics, !' 
as cadeiras do biolo"ia das Escolas Mili- SecrotarJ0.-1'1<o<,>a; Pom1>«< l'<'Hto Accioly, 

o o• S t . tares o do Gymnasio Nacional (pat·a·estano - êctü at•to. 

N. 2·15- !003 
meou o ro~uoronte), ,iu!guu modid~ acortad11: 
·CnYial·os â Enrop;1, tendo ido os das dtms. 
escolas militareo, e nlio o supplic<~n\e, no-' 
meado por ultimo, e qm\ndo jtL motivos su.: Foi pres~nto ti Commissão de Financan 
:pervcnientes a. isso se oppuzcram. .: a propoaiçao n. l<i2 do corrente anno dn 

O supplicanto deolaJ•a que deseja sobro-· Camara dos Deputados, rererente ao estabe 
tudo visitltt• os cursos mais notavois de ana-' lecimonto, obrigações e direitos das Em· 
tomia. e phys1o!ogia comparada., que formam .rrezns de A~Ipazens Geraes. 
ll. parto mais impo1•tanto dn sua cadeira, e . A propos1r,ao da Cnmarn representa o nro
os . notavois gabinetes que a osta dizem t'e· nment.o de uma gr~nde nescossidade de -que 
spcüo. até hoJe se resent1a o nosso paiz, omlo 0 

O director do Gymnasio Nnllional informou vulto, cada ann_o ct•escento das transnções 
que o snpplico.nto l'Oge com zelo e proficion- commorciaos, nuo encontra no numerario 
ela. a stut cadeira., o enlonue que devo el!e circulante a necessat•ia clasticldauo para us 
ser a.ttcnllido polas vantu.gons <1~ J'rcqucncia .operuçil_es ~e permuta. 
dos lentos dos cursos praticas de ob.mdo nl· O m~w ctrcnlant• de~rnll!ado pela enorme 
cance o de desenvolvimento conltnuo, da vasttduo do nosso terrttorto por um Indo c', 
observação dos progt•essos da anatomia o por outro, represatio em deposites bancarios 
physiologi~ comparada, e do estudo da orga· nos gl'llndes eentros, tem sido attl hoje o 
nizaçlio e do material dos gabinetes e labor~· unico instrumento escasso de toda a activi
tot•ios concornentos ú disciplln~ que el!e lec- dada iudustrial e commerc!~l. cujn expansão 
ciona, e que tomuocentuadr. importancia nos contluuartt sempre apertada nos limites evi
cstudos modurnos, como reaonhocOJn os com- dontemonte insull!cioutes do dinheiro e:n 
patentes. gyro. · 

A' vis\~ do expendido,.o. Commissiio do Fi Seg~indo os proccesso ad~ptados om iotlos 
nanças não impugna ~proposição; mas como os pntzes ndcantados do mundo c modlfi· 
o lento quo tcl'd. do suMituil• o supplicante canúo-os por um.a _conveniente a•.laptnção ao 
na sua ausoncia tm•;t direito tt gt'iltillca~ão nosso, a propcstçao do. Camarn, creando os 
Ji>'o laboro, entendo u Commissiío que a li· Armazena Geraes de Deposito, vem ctrerccilr 
conçn dJYO set•. dada, .oom o ot•tlonado, e niio e{!!cuze~ olement.os de progt•esso ao commer-

. com todos os Y<Jncimcntos, pelo que submette c1o nac1onu! o tmp!a;•tar em nossas transa· 
no Sanado ti so•ulnto çóes a circulação doa papais de credito garan· 

o tido em es~eo:e depositados, podero1.o nuli· 
mtE~~A liar à circulação dos vo.lores. 

A Commissão de Finanças acha n propo· 
as oellci>llclllos ,, sição digna do. mnls elevada attenção do SeEm logtLl' de: "com todos 

<liga•tio: "om a ordc>~ado. 
Sala das Com missões, 27 1le outu!Jro do !003. 

-Si[llsmtmdo Gonr;l'lvcs1 lll'O Pl'C:)ident.t' ~ 

nado e nconso!lta n sm1 aprovnçiio. 
Sala dns Commlssões, ~• de outubro de 1003. 

- Si!•ismundo Goilçttlve., pro·presi<lentc-
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Ramiro Bm·cel/o.<, relator- Ruy Barbo:a,
Bellcdicto Leite.- J, Joaquim de Souoa,
Gwtaoo Richard.- G11ma e Mel/o, 

§ 8,' As alterações ao Ngimento intet•no 
o á tarifa entt•arão em vigor trinta dial de· 
dois da publleação, por editai, da Junta. 

!'ROT'O~JÇ,\0 D.\ CAliARA DOS !JET'UTADOS, 
N. IC.2, llE !OO:J, A QUE SI~ REFlmE O 
l'AR!CI:R .Sl'PRA, 

conuuoreiai, e não se applicarilo aos dopo· 
altos realizados até á vosper11 do dia em 
que ellas entrarem em vig~r, salvo si 
trouxerem vantagens ou beneficias aos de· 
positantes. 

O Congrcs;o NaciJual decreta: 

Do:s armazens gerae11 

CAPITULO i 

m'T11flELECJ:\IE!'\TJ, Of!B.IúAt,:Õ.::S E DlRI~JTOS 
!JAS El!PREZA.S DE Al<liAZ>:NS GEI\.\ES 

Art. I .• As pessoas naturac~ ou jurldieas. 
aptls pam o cx~t·cicio do commercio, que 
pretenderam ostabolccm• OIDJirt·zas do arma· 
zens gu!'dOS, tendo por tlm a· guarda o con· 
swvação do mercadorias e a emissão de 
titulos cspcciaes, que as representem, do· 
vOl':w declarar ;L Junta Commcl'cial dores
pcctii'O districto: · 

1 "• a sua firma, ou, si se tr:~tar de socie
tl:ide anonym'l, a designação qno lhe fot• 
propria, o capital da emprozn e •> domicilio; 

2°, a tlcnominaçiio, a situação, o numero, 
a capaciJ.adc, a commod idade e a scguranç:~ 
rl os m·rnazons; 

3°, a natnt·oza d:~s rn9rc:~dorias que reco 
helll cm deposito; 

4", as operações e sorriços a que se pro
p71enl. 

A essas tleclaraç·ões jnnt.at•ão: 
a) o regulamento interno dos armnzcos e 

tia sala. tle vendas publicas; 
li) a tat•ifa remunoratori~ do tlep:sito c 

dos outros sorl'iços; 
c) a c01•tidão do contract J social ou esta. 

tutos, dovidnmcnto registrados, si so iriLtar 
rle pessoa jurldica. 

§ 1.• A Junt~ Commercial, YCI'lficando que 
o rcgularnon to interno não infl'iage o! pra
ceitas da presento lei, ordenar~ r~ ma·iricu!a 
rio pretendente no registro do commercio c, 
denl.ro do prazo de um mez, contudo do tlia 
desta. matricula, 1'.1rá publicar, por edital, 
as tleclat•ações, o regul~nwnto interno o a 
ta.ri1'.1. 

~ 4.' Os administradores doJ armazena 
gei•aes, <1uando niio t'ot•em oo pt•oprios em· 
p;oezurios, os fiais e out.ros )>repostos, antes 
tle on trat•em em exerciciü, r~ceberiio do 
Pl'dponente uma nomeação escripb, que fa· 
t•ão inscrever no regi.Jtro do commgrcio. 
(Codigo Comruet•cial, art~. 74 o 10, n. 2.) 

§ 5,' N[•J potlet•ão ser empr~zarios, admi· 
nistratlot•es ou.tlcis de at•mazens geraos os 
que tiverem solfrido condemnaç1io paios ct•i· 
mos d~ fallencia culpos1 ou fraudnienta, 
~stclllonato, a.buso de conft;mça, falsi<lado, 
roubo on furto. 

§ G.' As publicações a que se refere e>tc 
lir~il(o devem ser roitl; no Diw·io Official da 
União ou do Estado e no jornal de maior cir
culação da séde dos armazena goraes, e ~ 
custa do interessado. 

Art. 2.' O Gov~>rno Federal designar;\ as 
alfandegas que Citivcrem em condicões do 
emittlt• os titttlos de que trah o capitulo 11, 
sobro mercadorias rocoll!ida.s em seus arma· 
zons, o, por tlecrcto expedido pelo Minist~rio 
da Fazenda dar•l as instrucções sobre o l'C• 
spoctivo serviço o a tarifa. 

Pamgr<lpho' unico. 0; titulas emanados 
destas rcpu•t.içõos serão em tudo equipara· 
dos aos que a; empt•ezas particulares emit
tit•om, e as mercadorias por elles reprcson· 
lltlas ftcariio sob o regimon d'> presente lei. 

Art. 3.• Nas estações de estrada do forro 
da União poderá o Governo, por intermedio 
do Mioistet·io da Industt•ia, Viação o Obras 
Publicas, estabelecer armazons goraes, expe
dindo as nocessat•ias instt•ucçõcs o a tarifa, 
sendo applicada ás mercadorias cm deposito 
o aos tttulos emlttidos a disposição do pa
ragraphJ unico do art. 2'. 

§ :2,' Archivado na socrotlria da .I unta 
Commercial utn exemphLt' das folhas om que 
se fizo!' a publicação, o cmprezario assi~nará 
lermo do rosponsabiiidado, como fio! papo· 
Hitario dos gcoeros e mercadorias que reco· 
Ire r, e só depois elo prJonchlda esta fot•mali· 
;l;tde, IJUO se flmt conhecida tle terceiros por 
no"Vo edital da junta. poderão ser iniciados 
os sorvlç!os o operações que constituem ob· 
jccto tla emproz<~. 

Para);'rapho ;micoJ. As companhias ou em· 
pt•ozr~s imrticulnres de 11straJa de forro ftca· 
;•lio SUjcitilS :\~disposições rlO lll'~. [• si qui· 
zm·em emlt~it• os titulas do que trata o ca· 
pitu!o 11, sobt•o rucrcatlorias recolhitlas a 
armazons uo suai ostaçõos, dovontlo apre· 
sentar, com as doclnraçõos n que se t•c!'o;•o 
aquollo artigo, autorização espeeilli do Go· 
voi'Do quo lhos foz a concessão. 

Art. ·L' As omprozas ou companhias do 
dócas, quo I'Ocebom cm seus armazons mm•· 
cadorias de tmporta(•iio o oxportnçii.o ( doct•eto 
legislativo n. . 746, do 13 tio outubt•o do 
1860, 11rt. I"), o os concessionarias de entro· 
postos c traplchoa all'andog;tdos poderão 
solicitar do Governo Fedoral, autorização 

I • 
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para emittlrem sobre mercadot•ias em depo· dia, um livro de cntrad~ c sabida de merea· 
si to os titules de· quo tl"Jta o capitulo li, dorins, deven.lo os lançamentos ser fcir.os 
declarando a.s gamntias que oll'ereccm i1 na. fót•ma do art. 88, n. 11, do citado codig-o, 
Fazenda Nacional e apresentando ·o regu. sendo ao notadas as consignações cm pag". 
lamento Interno dos at•mazens c a tarifa monto (art. 22), as vendas e Iodas as cit'· 
remtinm•atoria do deposito c de outros ser· cumstancia> qne occorrerem relativa.mcn~o 
viços a '[Ue se proponham. ás mercadot•ias depositadas. 

Nestes regulamentos serão csbbclccidas As docn:>, entrepostos parLicularcs e \t•,,. 
as J•elnções das companhias de dócM e con· piches alfandegados lançarão naquclle lin·o 
ccssionaJ•ios de entrepostos c trapicbcs al· as mercadot·ias cstmngciras sujeitas a di
fandcgados com os empregados aduaneiros. rei to., de importacilo sobre . as quacs, a I''' 

A autorização para a emissão dos titulas c dhio do dono, tenham do omittir os ti tu ln:: 
a. approvaçiio do regulamento o tarifa serão do art. 15. 
dados p~1· decreto expedido pelo Ministcrio O Governo, nas instrucções rtue expcd li• 
da Fazenda. para os alfandegas e· :l.l'mazens de estradl 

Nenhuma altcmção serd feita ao regula· de ferro da Uniiio,detcrminar:l os iivrost!e:ti· 
ment~ ou :l tarifa sem as mesmas fot'mlli· nados ao serviço do registro dna mercnd<)t·i:ul 
dados, pl'evalccendo a disposir;ão da seguuda sobre as quae> t'ot•em cmittidos os títulos o1u 
parte do§ 3' do art. !•. · art. i5'o BCUl requisitos de authcnticid:.r!rJ. 

Pamgrapho unico. Obtida a autorizar;ã~, A1•t, 8.• Ni\o podem o• nrmnzens geru"s : 
as dócas, os entrepostos particulares e O i § 1. • Estabelecer prcferencia entre o~ de· 
trapiches alfandegados tlcarão sujeitos ás positantcs a respci·o do qulllquor serviço. 
disposküos da presente lei, adquirindo a qua· § 2.• Recusar o deposito, excepto: 
lidado de at•mazons gemes, a) si a mercadoria qno se do:;eja arn::rZ<J• 

Art. 5.' N:t porta p:·incipt~l dos cnhepos- nar não f<ir tolerada pelo regulamento ln
tos pubiicos ou armazens das alfnndc~as o torno ; 
das estações de estrada de ferro da União· ú) si não ltourct• espaço pa1oa a sua f<C · 
(arts. 2• o 3•), na dos estabelecimentos man· commodação ; 
tidos e custeados por empt•czas particularoi c) si, ~m virtu,io das condiçãos cm que ell:t 
(aJ•ts. 1• e 4~ e na' snlas de vendas publicas se aclmt·, puuer damnit:car as jil doposita·i•'· 
(art. 28) sorao atnxadus, em lagar visível, § :J.• Ahàtor o proço marcado na I'Lt'tl'a 
as instrucções otnclaes ou o t•egulamento in· em beneficio de qualquer depositante. 
temo e a tarifo, e excmplat•es impressos § 4.' Exercer o commcrcio de merc1do· 
destas peças SO!"lo entregues, gt•atultamcnte, rias idcntic:ts as que se propoem roccbet· em 
aos interessados que os solicitarem. doposito,e adquirir, para si ou pura outt·om. 

Art. 6.• Das mot•cadorias conrtauas :l sua mercadorias expostas ~,·onda em sJus cs· 
I(Uarda, us D.l'mlzens gerae; p:IS.iar:io rccibu, tabclecimcntos, ainda que seja a pretexto 
declarando nclle a natureza, quantidade, de consumo particular. 
numero e mucas, fazendo pesar, modir ou § 5,• Emprestar ou fazct•, pot• conta [Jrll· 
contar, no actl do t·c~oblmento, as que pria ou alho ia, qualquer nogociaç:io subt·e uH 
rorom susceptiveis de sJr posad:1s, medidas titulos que emittlrom. 
ou contadas. Art. g,o Serão permittidos aos intorGs· 

No vm~o deste recibo se1~io annotadas sados o e.~ame o a verificação das mercado· 
pelo armazem gorai as t•otir~das parciaci rias depositadas c a cont'orcncia das amos· 
das morcndot•ias, dumntc o deposito. tra.s, podondo, no regulamento interno do 

Esta disposição ni\o se 11pplica ~s mot•cado· armazem, sot• indic,tdas as horas para oosu 
t•io.s estrangeiras sujeitas a direitos de im· llm e tomadas as cautelas conveniente.<. 
portlç·ão, a respeito d:Ls quaos se ohser1·a.rão Paragrapho unico. As tncrcadorias de •1ue 
os regulamentos fiocaes. · tt•ata o art. 12 sct•iio examinadas [J0las 

ParagraJtho unico.O recibo ser:it·ostituitlo amostras que deverão ser expostas n J a.t·· 
o.o artmzom gorai contt•a a entrega das m:1zcm. 
mercadorias ou dos litulos do art. 15, que, Art. 10. O prazo do tleposlto, pal':< o~ 
a podido do dono, forem omlttldos. A quem atreitos deste artigo, começará a corr~r da 
tiver o dh•eito do liVl'e disposição das merctL· data d1 cntt•adll da mot•cadoria nos arm:tzen' 
dorias tl 1\tcultado, durante o Jirazo do do· geraes o serll do sols mezos, potlend" s:•t· 
poslto (art. 10), substituir esses titulas por prot•ogado llvromonte por accordo uas pH·to•. 
aquollo recibo. Para. as mercadot•ias estrangeiras suj:>itas 

Art. 7 .• Além dos livros mencionados no o. direitos de importação e sobre as 'l'mcs 
art. 11 do Codigo Commercial, as omprozas tenham sido omittidos os ti tu los do ar~. 15, 
do at•mazens ggraes são obrigadas a ter, ro· o prazo de sois mezes poderá SOl' prot•u;::..t" 
vestido das rormalldadesdoat•t.l3 do mesmo até mais um anno pelo inspector daa!b.u
eodigo, e escrlpt.urado rigorosamente dia a dega si o estudo das morcadorlas garnntt~ u 
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p~;rnmonto integral.daquclles direitos, arma, maiot•,.s;\!Yo.a dis.PÓ.Skiío do ar.t.)1, para· 
zonagons o•as despezas. o adoantawentos t•efo· :g,•aphú unico; . . . . . , . 
l'idos no art. · 14. · ., , ... · 2", .PJla culjlll, fraude ou dolo do seus cm· 

S1 estas. morcadorias osLi1·ercm. doposi-. pt•ogadus o pt•opostos o pilas t'lll'los aconto· 
tadas ~as docas, nos enll'Cposto; pat'ticnl;u•os cidos aos. ,gcuoros o mercadorias dontl·o dos 
o traptchos alfandeg~dos, . a.. prorog11ção do armazons. 
pt•a.zo depender-.!. tambom. do consontimonto § l." A indemnização do vida pelos :.~rma
do respectiva companhia ou concossion11rio, zens geraes nos casos !•vferillos neste arti;!o 
~ I.• Vencido o prazo. do deposito, a mm·, ser~ cot'l'O!ipondeuto ao preço d1.1 mercadoria 

cadoria reputar-so-ha abandonada,. e o arma· em bom ostado no.Jog~r e no tempo em que 
ze!ll geral dllr1í ·aviso ao depositante, ma.r- devi:.~ .~e!' .ontroguo. . 
cnndo-Ihe o pt·azo de oito dias improt•oga- O dh•oito á indemnização pt•asct•ovo em 
veis, p11ra. a. yetirada dn mercadol'ia.contra tres mezes, contados do dia cm quo a mer
a. onlreg:• do recibo (art .. ü•) ou dos títulos cadoria foi ou devia sm• entregue. 
ernittidos (at•t. !li). . . · . § 2.•. Pelas alfandegas e estradas ue forro 

Findo csto ·prazo; quo cot•t•orti do dia em- 'da: União responde directamente a Fazenda. 
'1110 o aviso for :t·ogistradl). no CO!'reio,· o at·· , Nacional com acçU.o regressiva contr~ seus 
runzcm geral mandm•á vendet•a.mercadoria, funecionat•ios culpado.,, , 
pot• corretor ou leiloeiro , em leilão publico, Al't. 12. Nos armazena gcraes podem sct• 
annunciado com antecodencia de Ires dias recebidas mercadorias da. inosma na.turezn. e 
p:Jlo menos, obsm•vaDdo·se as di~posições do ~uulldudo, pertencentes a dlvct•sos. donos, 
itrt. 28r §§ 3°, 4°, 611 e i 0 • gual'dando~se. misturadas. 

§ 2.' Para prova do aviso prévio b.1.ilt:u·ão Par;t este gcDero de deposito dm·erão os 
a sua tmnscl'ipr,ilo no copiadO!' do arm,zem armazeno getMS dispor do logarcs proprlos 
ger.tl e o cortitlcauo do rogistN d11 OXJMli· o se apparelhat' para o bom dooempenho do. 
i'iio peliJ correio. sot•Yiço. · . 

§ 3.' o producto da venda, dcdttzldo~ os ,\'> declat•&<JÕes de quo trah o art. I' jua· 
credites indicados Do ut•t. 2(), § 1 ", si niío tor t:u•:l o omprezario a doseripQão minuciosa da 
procur~tdo, por quem de dil•oil.o, dentt•o do todos os aprestos do armnzem, e .a matricgla 
wazo de oi&o tlia;, sot·á depositado judicial· DO regish•o do commot·cio só mente sor<t fotta 
mente JlOt' conta tio quem pet•tencer. 'Jepo!s de ex~mo mand:.~do prócedor pela 

~\s alf11ntlegas reterão cm seus corres essa Jtmla Commorcial, pO!' profissionaos o 11 
saldo o a administraviio da. cma<la de fet·ro custa do interessado. 
da União o recolherá á ror~l''&ição fiscal § I.• Neste deposito, alúm das dispoliçües 
dcs1~nada pelo, Go~ct•no nas wstl'ucçõel ex· 03pcciaes na presente lei, obsct•var-so-hiio as 
pocltdas na con!Jl'ffildadc do are. 3. se"uintcs . 

§ 4.0 ~ão oUsta.nte o Pl'ocesso do :n•t. 27, ~ . ' - · 
§§ 2" c 3" vet•1fkldo 0 caso do§ I• 00 pro· I•,o armazem gJ!'al nao ~ Obl'lgll:do are~ 
;onto m•tigo, .o.armazom ~oral, ou a compe· sttlutr ti .Pr~~rla ~erc~:lor1.a reaehtda, !llt!-~ 
!ente repa1·t1çao fodoral Jat•á yen<lot• a mel'· póde entleg.LL mclcadatla da mesma quah 
cadoría, ~cientificando com aDtecedoncia de da~c; 11 cinco dial ao juiz daqueUe pt•oeesso. ~",o ~rmazom goralrç~po~~o ~elas _por as 

DOlluzidos do producto dll yond1, os 01•0• o .Lvartas, da m~rcadort.t, .unda me.,rno no 
ditos indicados no art. 26, § 1•, 0 Iirtuido caso de força_matot•. 
~cr:l posto a dispJSi\·ão do juiz, § 7.• Rolatrvamot,~tc ás docas, cntrop~stos 

E' pet•mittido ao que perüot• 0 titulo obllar parttcu,!aros .a tmptch~ 1 alfaurlogntlos •' at· 
u. veada, ftcan<lo prorogado 0 depo~ito pot• trtbuicao actma confm•tda 11 .!unta Commer
rn:lis tt•es mczes, si pagar os impostos tlsctl,OS c1al cubç ao Governo Federal. 
o as ilcspoz~s declaradas no at•t. 23, § 6••. Art. 13. Os at•mazons gcraos ficam soh 11 

Arl, 1 i, As OOlfll'CZas de at•mazcns ga- immediata Jlscalização elaS juntas commer
:.'UOS, al~m das _l'e,~ponsabi!ldados especial· ciaes, ás quacs os omprozarios .remottarao 
rncnte cstalJOloclàas nesta; 101, -respondem: até o dia !5 dos mozcs de abril, Julho, outn-

1 •, pela guarda, consoi-vação o protnpta o bro c janol!•o do cad~ ano o um bala~ço, om 
f!ol entrega das mo:•oadoriaa quo tivol'Cm l'osumo, da.i mot•cadorias 'lua, no trtmcstre 
recebido em dopositl>; sob pena..do sorom pt·o, antarlot', til'erem. entrado o sabido o da; 
sos o.~ empl'CZ!Il'ias, got•ootes, superinteaden· 'liiO oxistlrem, bem como a demonst!•agiio do 
tos 011 administradores ~empro,que não otfo· movimonto,doa títulos que cmittirom, n.lm
clttaram aquoll~ ont.rcga dentro do 24 horas .pot•tauoia aoS· .valores que com os. mllSmoa 
dopols I[ UI JUdlctalmcnte !'orem l'ilquet·idos. titulo.! foram negoclados, ~s r1uanttas consl-

Cessa 11 ro.!poaeabilidado nos casos tio ava· l(n~~as, Dili contllt•m!dado do art. 22, ~o mo· 
rins ou I'!Cla~ provonlontos da nt•turoz~ ou vimonto ~as vendas publicas, ondo o~tstl.rem 
acon1icion:unento tla> morcadari~s,odo forç:• as sallls do quo trata o capitulo l!l. 
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Ató o tlia. !5 de março a~ empt'CZ1S apro 
ôCnta1•iio o ba.fanco detalhado do todas as 

. operações c set•vidos realizados, durantQ o 

. anno. ~nt.oríor, .no>. armazens geraos o salas 
do vendas publicas, ftLzondo-o acompanha!' 
de um .. relato rio ·cireumslanciado, contendo 
as cnn~!doraçõos que, julgat•om utois. 

§ !.• As alfaadc~as, docas, ontrep•stos 
Jlarticularos e trapichos alfandegados 'l!cariio 

: pot•tlm, ôob a exclusiva· fiscalizaçiio do ~li· 
uisterio da Fazenda, o os .:irmazens das es· 
taçõos do estradas de ferro da União sob a 
do Minístorio da llltlustt•ia, VIação o Obt•as 
Publicas: · . 
· Os inSlloctot•os das al!',mdogas, cmprezas 
~u.companhias de docas, concessionarias do 

· onl!·0p,ostos o tl'apicho> alrandogados e di· 
rectorcs de estradas do J'ol'l'o fedoraes on· 
,viarão nas tlpocas acima designadas os ba· 
lanços. trimonsacs o o balanço e o t•elatot•io 
annuaos :to respectivo ministcrio. 

§ 2.• O Minfster!o da Fazenda, o. da ln· 
dustt•i:L, Viação o Obt•as Publicas o as juntas 

· comm01:ciaes poderão, semp1'C que acharem 
·con~qnionto, ·m,Lndat• inspcccionat• os arma· 
zens sob sua fisca!iza(·ão, afim de verificat•om 
si os. ba.lanços aproson.tados. ostão exactos, ou 
si teom.sido tle!monto cumpridas as instt•tt· 

" cçõnsmi'o rogulamcnto interno o a tarifa. 
Al't. 14. As omprezas do armazens gora!).> 

tcoll\ o. dit·cito de r.etençii.o Jlara garantia do 
pagamento dus armazenagens o despczas 
com a consol'Vaçfio e com as opet•açõcs, bo· 

·neflcios o seJ•viçoz.]Jt•cstados ás mot•cadot•ias, 
a podiJo do dono ; dos adoant:~montos feitos 

·com Irrites o seguro, e das commissões o 
.jut•os, quant!o MI mercadoJ•ias lhos tenham 
·sido l'omottfdus em consignaçfto (Codigo Com· 
moreia!, art. 189). 

Esso direito .de retonçiio pOde sct• OllJlosto 
(L massa fali ida do devedor, 

Tambom toem as omprozas Jo armazons 
. geracs tlirolto do indemnização ]leio; pro· 
juizos l[UC lha.l venham pot• culpa ou dolu do 
·depositante. 

. CAPITULO ll 

.E~IISS:\0, . C!RCUf,AÇ10 E EXTINCÇ10 DOS TI· 
TULOS El!ITTIDOS PELAS E~IPRtlZAS DE AR· 

. ~IAZENS cmn,\r.s 

2', o nomo, profiisão c· domfcilió do rlliiJO· 
sittmto ott de terccit•o Jlor c;tc indfc~do ; 

3•, o log~t· o pt•azo do doposir.o ; 
4•, a natut•oz~ c quantidade rhs mot•cado

rirl~ om deposito, desigmLdas polos nomos 
mais usados no commm·cio, seu peso, o cs· 
t:1do dos onvoltot•los e \jla; as mat'CtL:l o 
inrlica.çüos proprlas pat':L esliLbo!ccerom a 
sua ident.idade ; 

5•, a qualidade da met•cadol'ia, tt•ataorlo· 
c daquelfas a quo se rcrerc o at•t 12; 

6•, a indicação do· seguradot• da me rca 
daria o o valor do seguro (art. ltl) ; 

7•, a doclaraçiio dos. impostos o dit·eito.< 
f!scacs, dos onc:Lrgos o dospczas a q uo " 
morcuduria cst~ sujeita, o do di:1 em quo 
comcça.ra.m a. COl'rot' as a.rmazenngen;-; 
(art. 2G, §2•); 

8•, a data da omissão dos tir.ulos o a assi· 
:;natm'a do ompt•ezuio ou pessol devid~· 
mente lw.bilit~da por oste. . 

§ 2.' Os rererillos t!tulos serão cxt.rahiJos 
de um: livro de talão, o qual conterá todas 
as r!eclaruçües acima mencionadas e o mt· 
mero de ot•Jem correspondontc. 

No vet·so do respectivo talão, o do·JO:<i· 
tantc, ou terceiro pot• oste autOl'izldo, 'p~~· 
sat•á recibo dos titulas. Si a ompt·eztL, a 
p~dido do deposit:mte, os oxpc li r polo cot·
rcio, moncionat•tt esta cit•cumstancin e o 
numero c data do cortiHcado do registt•o 
!JOStal. 

Annoiar-sc·hão tambem no vot·so tlo talão 
as occut•rencias que se tlorem com os títulos 
delle extru.hidos, como substituição, 1•esti· 
tuição, perda, t•oubo, ote. 

§ 3.• Os at•mazons got·aes são t•esponsavois 
pa.m com terceiros pulas irregularidu!les o 
inexa.ct,itlões encontrados nos titulas quo 
omittit·cm, t•olativamonto á quantidade, ml
tui·cza e pozo da mercadoJ.•ia. 

Art. !li·, As met•cadorias. para set•virem 
do base t\ omi;são dos titulas, devem . sm· 
seguradas contm riscos tio incondio no ralo!' 
designado pelo tlepositante. 

Os armuzcn~ goraes padorfio ter apolices 
espociaes ou ~úm·tas p~1·a oste fim. 

No caso de sinistro o armazom got•al ~ o 
eompofonto p.ua rccebot• a indoumizaçiio 
deviiltL pofo sogut•atlor, o sobra est:L oxorceriio 
a l'azanda nacional, a ompt•oza do arm~zens, 
RCl'ae~ e os pot•tadorcs de conhecimentos 

A1•t, 15. Os armazena goraos omittirão, do deposito o tom·,·aut os mesmos direitos o 
·quando lhosfor podidopolu (!O]Jasitanlo, dous pt•ivilogios que tenham sobre t1 morcatloria 
~itulos·Jlnidos, mas seput·ayois ~ vontade, ogurada. 

. denominados- conlrecimento do deposito o Pat•agrapbo unico, As mercadorias do que 
toar·1:aut. . · trata o art. 12 so1•ão soguratlas em nome da 

§ 1." Cada um dostos titnlos dovo sot• '' omprazl\, do armazem ·geral a qual fica 
ot•drini o ·contar, · al<lm .'da sua doslgnaçii.o res)JonsaYol pola indemnizaçiio no ctlllo da 

;particulat• : · · · · · , · · · slntstro. 
!•, a donominaç~o da cm preza do armazom Art. 17. Emittidos as titulas de que trata 

;gorai o a sutL s<ldo ; o at•t, .15, os gonat•os o me1•cadol'ias niio 
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poderão so!Tror cmbat•go, penhora. sequestro gistrada immedlato aviso desta cons!gnaçiio· 
ou tt ualquer outro embaraço 'I uo prejud irtuo ao pt•imolro endossador do wm·,.ant. 
~ dualivre o plena disposição, salvo uos casos Este aviso, quando contestado, ser1l pro-
do art. 27. v ado nos termos do art.lO § 2'. . 

O conheci monto do dopcs:to e o tca>·>·ant, § 2," A consignação erJuival~ a roal.o olfo· 
ao contrario. IX>dcm •or penhor:ulos, arres· clivo paga monto, e a quantia cons1gnada; 
tttdos por dívidas úo portador. sorlt pi'Omptal!loqt2 entregue ao crcdol' mo· 

. . diante a rostltuJçao do tom·>·m>l com a de· 
,\l·t. JS. O conhcctmcnto .llo dcpo~tto e o idtL quitação. 

tw>·>·~nt pudem sot• t~·ansferldos, unulos ou v § 3 .• Si 0 1ra1•1·aut não for apro~ontada ao 
~~~~lados, por codos,o. armazem ge1•a! atd oito dias 4opots do vcn

§ 1.' O en<losso pódo s<r cm branco; neste cimento da divida, a quantia consignada. 
caso conrerc ao portador do titulo o.~ direi· sertllonda 11 deposito judicial, por conta uo 
tos do cossiont•rio. quem pOt•loncer. 

§ 2,' O endosso dos titulas unidos conC11re Nos alrandegllS e ostrndas do forro fede-
no ca.,-;ionaritJ o dil•clto do livro uisposí('iio raes, assa quantia torá o destino declaradO> 
>h• merendaria doposilttd 1; o do '""'''''"'t se· 00 at•t 10 § 3•, in fine. 
pa.rado do conhecimento do deposito o tll· § 4.~ A perda, o roubo ou oxtra,·í,o dt> 
t·eito uc penhor sobt•o a mesma mercadoria 1oa1•1•1mt não projudicat•iio o cxerciciO do
"o do conhecimento do d(!poslto a tnculdado direito que este n1•tigo confJre so portador 
!lo dispor da mercadoria, •alvo os direitos do conhecimento do deposito. . 
!lo ct•crlor. pot•tarlor do ''"''''anl. Ari. 23. o portador do toa>·>·ant que, ~o 

Nt. IQ. O p1•lmGiro cndo!so do ''""''''alll dia do vencimento, não for pago, e que naC> 
decltu•aril a impot•tancia do credito garantido aclJar consi"nada na armazom gorai a im· 
pelo pooliot• da mercadoria, n tax11 dos juros porl!lncin d~ sou credito o juros (art. 22), 
o a dattt do mncimen to. deverá interpor o respectivo protesto nos 

Essas dr.clat·açüos serão tt•anscriptas t.u ~o· prazes 0 pela fórma applicavois ao protesto 
uliecirnento do dopo,ito o assignadas pelos uas lett1·as de cambio, no caso do não paga-
ondossatm•ios do ''"'""aut. . menta. . · . 

1\rt. 20. O portador dos dons lttulos tem o official dos protest<lS entregará ao pro· 
c dit•cito de pcdit• a dlvis1o da mcrcad<Jria testante 0 respectivo insh·uraento, dcntro.rl!l 
<Jlll tantos lotos qna~tos lhe conl'cnllam, e a prazo de tros dias, sob pena de rosponsabtlt· 
<Jntrcga do conlloctmontos rlo ·doposlt·J e dado 0 de s•tisfazor pardas o damnos. 
10a>wwts corz•o.pondcntcs 11 cada um dos § 1 , o portador do ,.m·1·ant tllr1 vender 
]Ol()S, sendo restituídOS, ll fic.an.do ~nnulJaÚOS OrO l~il[o, por intormcdio do corretor OU 
<ll ~!tuios ~~nEerlormento mmtttdos. . leiloeiro, ue escolher, as mor~adorias espo· 

Em1 dmsao s~mente sonl fi~cultada ~~ a citlcadas n~ titulo independente de formall· 
norcadort.a contwuar 0~ g:u·~ntu• os crcd1tos dadi!S judici~os. ' , 
preferonctacs do art .• u, ~I . § ., , Igual direito do venda cube ao pr •. 

Pat•agraplto unico. Outrosim, ê pm·nüttido moi!:"d ondoss~dor que pagar a diridl!' ~o 
ao portador dos dous titulo! pedu· novo> m·i'lmt. aom que seja uoccSSI\rio constttutr 
titulos :1. sua ordem! ou de tc~con:o que ID· :m mórn. 08 ondos~adoros do conltecimento 
dlc~t·, cm .su~stttnl~ao dos prtmltlvos, que de de osito. . 
sot-ao rosttttw!.os ~o tu•mazom go1•al e an· § lo o corretor ou l~ilooiro, cn~al'l'cgo.do 
nullnclos. . . d~ venda depois do avtzar o admmz,trador 

A.rt. 21. A mercado1•ia dopos\ta .. a será d~ at•maz~m Nora! ou o chefe da campctento 
I'Otirada <lo ar~uzom geral co.nli:ll a en~ ropM•tiçiio lildor~l,anounclal'<L pela lmpronst• 
t1•oga do conhoctment~ de dupostto o do toa>· 0 leilão com antocedoncla do quatt•o dias, , . .,,t c.or~o;pund~nto, hbort.a pelo ~afamento cspooitlcÚ.nuo 118 mercadorias conformo llS 
tlo prtnclpal o Jlli'OH d~ d1V1da, Hl tol nego· declaJ•ações do wa>'l'ant 0 decl~rando o diu o 
c i1ilo. , . hora da venda, a~ condiciíos des\a o o lugar 

Ãrt. 2":<. Ao p~r,~t!or do oonhoc1monto do onde podem ser examinadas aqucllas merca· 
<lfjposlto é p01:m1tttdo l'ctlra!' a mercadoria dorillS. . 
t•ntcs do vonctmonto da dlvtda constante do 0 agente th venda oonrorm~r so·ha em 
"'"'''"""t, coo~ignando no armazom geral o tudo com us dlsposições do rogulamettto in· 
Pl'htolpal e Jtn•o.~ ato o vencimento e pa· torno dos nrmazons 0 das salas do vonda.s 
g~ndo o; imp9stos tlscaos, armazenagens pnbUcas ou com as instrucções olflclaca, tra· 
,-oncldas ~ .ma1s dO?pozas. tnmlo·sli do repartição federal. 

Da.l)uantta constgnnda o nrma~om geral _ C> 
p!lBSal'IL recibo, oxtrahido do um livro de § 4.' Si o arr~matnnt1e nao Pdi!-Jl'lll' ,o_prodc o-
1 l• da venda appltcar·se· ta a 1spos1çao 
1. R(), '• Ml '6• 

§ 1 ,' o armnzom get•nl darll. por cat•ta ro· art • .;o, § • 
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§ 5.• A perda ou extravio do conhecimonto 
do deposito (art. 2i. § i•), a. fl•llonJiu, os 
meios provonti vos do sua declaração c a 
mo!•to do devedor niio suspendem nem in· 
tcrrompom a venda annuncia.da. 

§ 6. • O devedor poderá evitar a venda até 
u momento de ser a mercadoria adjudicada 
ao !J.UO maior lan~o otforecor, pagando im
medlaf.amontc a divida do "'"'''·ant, os im
postos flscnes, despezas devidas ao armazom 
o todas as mais a que a execu~ão deu Jogai', 
inclusivo custas do protesto, commissõ2s 
do corretor ou agente de leilões o juros da 
móra. 

§ 7 .• O portador do ''"''''mlt que, om 
tempo uti!, não intorpuzcr o protesto por 
falta de pa;.raml!uto, ou quo, dentro do d~z 
dias, conta~os da data do instrumento do 
protosto, não promover a venda da mcrca· 

. doria., conservará tão só monto acçib contra 
u primeiro endossatiOI' do tom·tant e ~ontra 
os endossadores do conhecimento de de
posito. 

A1•t. 24, Effo:tu~da a venda, o corretor 
ou leiloeiro da1•á a nota do ·cont1•acto ou conr.a 
rlo venda ao armazem geral, o qual rcceuerá 
o pl'CÇoJ e entregar4 ao comprador a mcrca· 
doria. · 

§ 1.• O armazem geral, immediatamonte 
após o rccebimoo to do pr•oducto da venda, 
far•L .as deducçüos doJ ·creditas preferenciaes 
do art. 26 § i•, e, com o liquido, pagará o 
portador do •om·r·ant nos termos do art. 26, 
principio. 

§ 2.• O pot•tador do ''"''''"nt, que ficar intc· 
gt•aimonte pago,entrogar1l ao armazem geral 
o titulo com a quitação; no caso contrario, 
o armazem gm·a! moncionaPá no ,o,,,.,.""1 o 
pagamento parcial feito o o rostituil'il ao 
portador. 

§ 3.• Pago o credot•, o excedente do preço 
da vonda será entregue ao portador do éo· 
nhecimento do d rposito contra a restituição 
deste titulo. 

§ 4, • As quantias reservadas ao por•tador 
do""''''""! ou ao do conhecimento do depo· 
s!to, quando não reclamadas no prazo do 30 
dias depois da Yenda da mcrcado!'ia, tcriio o 
destino declarado no art. !O § ~·. 

Art. 25. Si o portado!' do wm·,·anl n[o 
doar integrahnonto pago·, om v!t•tudo da in· 
sutncioncia do producto liquido da venda da 
mm•cadoriJL ou da indommzação do seguro, 
no CIL5o de sinistro, tem ~cção para h~ve1• o 
s~!do contra os endossadores antei•iores soli· 
darla.mente, ohservando·s&a oss~ respeito as 
mlllmas tllsposiçõos oubst1mciaes o proces· 
suacs (de !\indo o de fórma) relativas ás 
lottr!IB do cambio. 

O pra.zo pa1•a a p!•escrlpção dt~ acção re· 
gros~iva COI'l'O do tli~ da venda. 

S.DIUIO V, 1( 

Art. 26. O portador do wurrant será pago 
do seu Cl'edito, juros convonclonaos o da mOra. 
á razão de a r. ao anno o despezas do pro
testo, prcc!puamonte, pelo pro,tucto da venda 
da mercadoria .. 

§ !.• Prefm·em, por•ém, ~ este credor: 
1•, a Fazenda Nacional, pelos direitos ou 

impostos que lhe forem devidos; 
2•, o eorretoronlci!ociro, pe!nscommiisüe~ 

taxadas em sons regimentos ou I'Cgu!adas 
por conrençiio ent1•o o!!es e os committentes, 
o pelas despezas com onnuncio da ronda ; 

3', o armaz~m gera!, por• todas as dospe· 
zas declaradas no art. 14, a respeito das 
quaes lhe é gar•antido o dil•cito do r·ctonção. 

§ 2.• Os Cl'editos do§ !• ns. ! c 3 devem 
ser expressamente referidos no.! titulas 
(art. !5 § !• n. 7), dec!arando·so a quanti~ 
exacta dos impostos •lcvidos á Fazenúa Na· 
clonai e de todas as r!ospczas liquidas até ao 
momento da emissão daquc!!os titulas, panru 
de pcrdt~ da p!•ercrencia. 

Todas as YeiCS qno lhe for exigido pefl) 
portador t!o conhocíment·J de deposito ou d'o 
wm·ra11t, o armazcm geral é obrigado a liqui
dai' os creditas que proferem a•J tearl'all! c 
fornecer a nota da liquidação, datada e assi
gnada, refcl·indo·sc ao numero do titulo e 
ao nome da pessoa á ord~m de <tuem foi 
omlttido. , 

Art. 27. Aquol!e que jlcrder o til.uil} 
avisará o armazcm geral o annunoiará o 
facr.o durante tres dias, pelo ,i ornai ~c maior 
circu!a~ão da séde daquel!c a1•mazem. 

§ 1.• Si se tratat• do conhecimento de 
deposito e corraspondentc tow·,.cmt, ou só dr> 
primeil'V, o interessado podcr•l obter dupli·· 
cata ou a cnli'ega da mel'Cadoria, ~arantido· 
o di1•oito do po!•tador do 1oar·r·ant, SI este fvi• 
negociado, ou do saldo á sua' disposição, s! a 
morc1dor•la foi venJida, ohsut•vando·SO o 
processo do§ 2•, quo correrá perante o ,iuiz 
do commcrcio om cuja jurisd1c1·iio so achar 
o armazem gm•a!, 

§ 2.• O interessado roquororá a notificação 
do armazem geral pat•a não entregar, sem 
ordom judicial, a morcadoi•ia ou 'a!do dispo· 
nivol no caso deSCI' ou do tot• sido clla ven
dida na conformidade dos arts. !O § 4• e 23 
§ 1', e ,iustiftearil summariamcnte 11 sua pro
priodnde. 

O requerimento deve sor instruido com 
um ezemplar do joi•nal em que ror annun
c!ada a perda o com a cópia fio! do ta!iio do 
titulo pm•tlido, fornecida polo armazem 
gera! e pol' cato authcnt!eadn. 

O armazom geral torá sciencia do dia 
c da hora da justificação, o para e~tt•, si 
o toar~·ant foi negociado c ainda. niio voltou 
ao nrmazom gorai, sor•l citat!o o endoss11· 
tario desse titulo, ct~o nome deTia consta~ 
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do Cül'respon<lente conhecimento tlo deposito pod<J!:ão tersa1as. a.propri,,d~ Plll'n. vendas 
pe1•Jido (art. w, 2• pn.1•to). . pub.llCas,; vo1untarms, dos ~oneras e ll)ercn.· 

o Juiz 011 sentença, que Ju.lgar pmce<lente, ilo~Ins qn: · <Ie,p~;it?, ohscr.antlo-so as ~o.
~ justitlca~ão, ma.nda.r(~ t,JUbho:u· ed1tae8 c~m gumtes d,jSllO.>lç,oes · , _ .. . "· .. , , r: 
0 1n·azo de :10 dias ]lara rccln.mn.çõcs. · ~§ t.o Estas sn.l~s sorau frau_quoa.dn.s.n!<·Pli-

Estos cditacs repro<luzirãa todas as decla· blico e os. depositantes podet-ao tot• alu .ex· 
rações consta9ics <lo. lalito ~o ~it.ulo perJtdo posiçiio. do amostra~. . .. . 
c ,oriio publlc"<los no D•or<o ~(fic.ot e no ~ 2 •. o E' livre aos:·intorcssafl.os. escolher .o 
jornal ondo o int01:r.ssadu annunctou a rofc· ~~cnto 1!a venda dentt•o os corretores ou 
t•id~ liOl'da e amxadca na porta do ~rmazcm lciloeit•os .da rospeativa.praca. 
e na sala do vendas publicas. . . . § 3.' A venda será annunciada polo cot•· 

Niio havendo t•oclamaçiio, o ,ju1z oxpodmt. reto1• 011 leiloeiro, nos jorn11cs locaos, de· 
mandado conrormo o requerido ao at•mazem clamndo·so.o dia, hora o coDfllcões do leilão 
geral ou depositaria. . 0 da ontreNa da mercadoria, numero, na

Sendo orJoo:tda a duplicata, della consta1•a turcza 0 q~antidado de cada lote, armazena 
e<t:L cit•cumstancia. _ . . onde se acha, o as horas durante ds quacs 

Si, Jlot•ém, app:lt'ocet' rccln.maçao,. o JUIZ póde.>'el' oxaminad:t. 
ll1:1l'Cat•ú. o prazo de doz dias pat•a prova, c, Além disso,: amxar:l.: aviso na praça ·do 
findos e>tos, :u•J·~zoantl? o embarga~ te o ~ commorcio ena sn.'a onde tenha de olfoctuar 
ombargado cm Cln~o dws ca.d~ um, .Julg::~.ra n. venda. · . .. . ·,. · 
afinal com appellagao sem effe1to S!tspe~m o. § 4.' o publico soJ•:t adm!it1do a ex~mmar 

Estes Jll'azos sm•ao llll)ll'OI'Ogavcls e 1:1taes ~ marcadoJ·ia aupunciada :t venda., sendo 
e corJ•m•ito om cn:t•tot:io, indepandontc do hn· -~lL'oporcionailas todas as facilidades polo 
çamentu cm audlellcl:t, . administrador do armazem on<lo oU:1 so 

~to No caso do })arda d.o tom·;·mlt,, o lO· achal•. . · _ 
· tcressado, quo pt•ovar a sua proprwdado, ~ 5 o A venda set•(•·feita por. atacado,. nao 
tem o dit•cito de receber a importancia do podon'do cada lote se~ do ,·alor inferiot• a 
e~•odito garantido. . . , ~ dous contos de r<!ls, calc\tl:tdo pela cotação 

Obsot•var-so·b o mesmo )lrocosso do S ~· médi:1 da mercadoria. 
com as soguintçs mo_dificaçõos :. _ . . § G~o' Si o lll'l'Cmatante não pagar o preço 

a) Pa1•a jmt1flcaçao sttmmar1a, scrao CJ- no pt•azo marcado nos annuncios, e, na falta 
· tados o pl'imolro qndossado!' o outt•os. que de~tes, dont1•o do vinte o quatl'O ho1•as depois 

Jb1•em conhectdo!. U arm.azem_ soJ•á a yts11do da vend:t, ser:i a mercadoria lov:tda a novo 
do di:t o horrt da justtflcaçao, o nollficado leilão -por sna conta e risco, ficando obrl· 
judicialmente da p3i'd:t do tl&ulo. •ado a complotn.r o proço pol' que a comprou 

u) o mandado judicial do pagam?nto .sera e perdendo em beno!lcio do vendedor o ~igual 
. cxpeJido cont1·~ o pruncu:o cn~os.~dvt ou que houver <iado. · 
contl•a quem ln·ot• om constgnaçao ou de:po· Para cobrança <l1L difi'et•ença terá 11.11arto 
'ito a impoi'ltLncia correspondente :l dmcla intoress~dn. a acçfio executiva dus arts. 309 
Jo 1CaJTaJI!. e se•uintes do tlecreto n. 787, de 25 de no-

O !'et'el'ido mandado, si a divid& nflo est.á vem'ln·o de IS50, devendo a pelição Inicial 
'Vencida, sot•:lapres~ntado :lquollo pt•lmou·o ser instruid:t com certidão extrahida dos 
endossador no dia do vencimento, soudo ap· livros do cor1•etor ou agente de 1oilões. 
]llicavel a disposição do at•t. 23 no caso do § 7,o Tratando·Se das mero:tdot•ias a que 
não pagamento. · ao refere o art. I2, observar-se-h& o disposto 

§ ·1. • Cessa a rosponsabill<lado do ~rmazem no § 1 '• n. t,-do mesmo at•tigo • 
. geral c do de v odor quando, om Vll'lude de A ·t . oo Onde e~istirom salal de v ondas 
orU.om jufll~ial,omitti!• duplicata ou entr~gar Jublic~; serão ncÚas effoctuudas as vond!'s 
a ruot·cadotm ou o saldo cm sou podet 2u dl t t s r's 1o s 1o 

0 
~s o [o nao 

· · '· •· •'i" O p ·e· dic"do torá ac··ao e que J'a amo a • • ' • ' • . Jl•IIJ':Il ·I un 1t '"' ~ JU . • . I· d t' ap.pllca\·el a disposiç. ão rostrt-~ómcnto contt•a quom mdev1damonte dispoz se~ o. e~ .10 
0 

, •o 
<l:L mercadoria ou embolsou a qun.ntia. cltva do art. 28.~ o • . . · 

§ 5. o O que fica disposto sobro pC!\la do , 
titulo applica·sc aos casos de rouiJD, furto, CAPITULO IV 
.üxtravio ou uestruiç~o. · 

CAPITULO 111 

SA!..\S DE \'E);DAS l'UDLICAS 

Art. 28. Annoxas aos seus estauJicci
mentos, as empreztw de arrnuzons got•ues 

Al't. 30. srio' sujoito.s ao sollo fixo de trc
zen tos r<lls : 

1. • O recibo dll,! .. morc:idorias dopqsitndas 
nos m•m:1Ze\IS ger:ws (art, G). 
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·2.• O conhecimento de dopoalto: deposito e d3 um '""r,·ant sobre as mosm~s 
O mcsmo.sello das: let&ras do cambio c do mercadorias ou genoros, salvo os casos: do 

·torr~ pagartL a. wart•atll q~ando, separada de artl;;o 20. 
·deposito, fbr _poJa. primeh•a vez endossada. 3.• 0> em preza rios ou administradores d" 

,\t~t. :Jl. Nao podem sct• bxados pelos Es· ~armazena gcracs que fizerem emprestimos 
tados nem pelas Mumcipalida~s os depositas ·ou qunesquct• negociaçüc$, pot• conta propt•ia 
nos armazeo:1 goraes, bem. como as compras ·ou do tet·cuit•o, scbrc títulos que emittirem. 

·O vendas realizadas nas salas n.noexns a estes 4." Os eroprezarios 011 atlministradot·es de 
:~rmnzens. . , . armazens get·aes que desviarem no totlo ou om 

Art. 32. Incorrerão na multa do 200$ a parte, l'raudarJm ou ;uhstitulrcm por outras 
:s:OOO$_ o> ompl'eZlll'ios do nrmazens gerae; as morcadot•ias confiadas :L sua guarda, som 
que nao observarem as pt•esct•ipçües dos prejuizo tia pona Jc prisão de quo trata o 
at•ts. 5•, 7• os~.§§ 1• :~ 4•, 13, 22, § 3•, 24, art. II n. 1. 
~§ 1• e. 4•, 26, § 2•,.ultima )larte. 5." Os em)lrezarios ou administradores de 

Paragt•apho unico. A multa. set•á impo.;ta n.rmazcns gcrnes que niio cntreg;~rom no tle· 
]lo r quom tivm· a sou cargo a fiscalização tio v h! o tempo, n quem de tlireito, a importan· 
at•roaz3m, o cola·ada executinmcnte )lO!' ela dos consignações do que trata o at•t. 22 
Jntet•mouio.do.Ministorio Publico, si não !'ot• e as qttantias que lhes sejam confiadus nos 
]laga .tlontro de oiio tlias de)Jois do notift· termos dcsi,<L lei. 
cada,. revertendo em beneficio das miseri· § 1,• Si n. ~mPt'I!Za foit• sociedade anonym~, 
co1•dias e orphanatos existentes nt\ atldo dos ou commanditari:L )JJr acções, incorrerão 
arroazens. nas pen:~s acima comminadas os seus admi· 

At•t. 33. Scrtl cassada a m:ttricula (art. 1•, nistradore>, superintendentes, ~ot•ontes 011 
§ 1•) ou rovog<Lda a autorização (at•t. 4•), fl.ois de armazens que para o fliCto criminoso 
}lor quem a ordouou ou concedeu, nos casos tenham concorrido tlirccta ou indirecta· 
-seguintes: mente. 

1•, ful1oncia o meios preventivos ou u,1u!- § 2,• Si os titulo> cmittidos 11clns rapar-
dação da re;pectiva empreza; · tiçüos fcderaos, de que tr<~tnm os aJ•ts, 2 o 3, 

2•, cessKo ou tra.nsl'erencia tl:t om)ll'rza a incorrerilo nas penas aeima os fieis ou quaes
'terceiro sem pt•ilvio aviso tl Junta Commer· Q.uer l'unceiona.ritls que concorram para o 
cial, ou som autorização do Governo, nos racto. 
cas~s em que esta for necessaria.; ~ 3.• N•Js~es Cl'itnes cabe a acçii.o }\nlJ!ica.·. 

3•, infr<Lcçiio do regulamento interno em 
Jlrcjuizo do commorcio ou da. Fazenda Na· 
cional. · 

DlSPO::r~uES GER.\ES Paragrapho unico. A disposição deste ar· 
ligo não pt•ejudíca. a imposição das multas 
comminadas no at·t. 3~, nem 11 applicnção Art. 36. Ficam comllrohen1lidos na dispo
thts outras penas om quo, porventura, to· siçãodo art. o. 19, g 3" diJ decreto o. 737 
nham incorrido os emprezarios do at•mazons de 25 tlo novomlll'o do 1850, os dC!lOsitos no;; 
o seus ]>repostos. arrnazens got•aos o asaporaçücs sobre os ti-

Art. 34. As )Jenns estabelecida& para os tulos que ns t•cspMivas emprczas emittircm 
casos do at·t. 32 0 33, ns. 2• e a•, só poderão e os contractos do compra e venda a que se 
ser Impostas depois de ouvido o ompt•ozario t·c~~:_ 0 ~{t. ~ffo ~~Has as convcooões. ou 
do nrmazem geral, o gerente ou superinten· ' 
dente das companhias do docas e os concllS· clausulas que diutinuum ou restrinjatn as 
sionarlus de entrepostos e \l•apicho alfan.le· obrigações o rospousabilidades quo, j>Ol' esta 
godos em prazo l't~zoavol, l'acultaado·se·llto loi, silo impostas á.~ emprc~as do nrma~oos 
a leitura do inquot•ito, rolatorio, denuncia e get•acs e aos que flguraJ•em nos titulas quo 
Jll'OVas colhidas. ellas em i ttiretn. 

Purugra)lho unieo. Ao contt•ario ]Jodem os 
At•t; 35. Incort•ct•ão nas penas do pt•lsão 111·mazons geraos se obrigar, Jlor conven~ão 

.cellnlt~t· por um ~quatro annos o multa 1le com os depositantes e ntedianto a ta.xa com· 
lOO.~a. 1:000$: · binada, a indemnizar os prejuizos aconteci

!.' Os que omittirem os titulas rofet•idos dosá mercadoria pot• avarias, ricios intrin· 
·no capitulo i! som que tenham cumpt•ido as secos, falta do acondicionamento o mesmo 
·tlisposioüos dos a·d.s. 1 e 4 dost~ lei. pelos casos <lo força maior. 

:!.'Os omprczarios ou adminlstradot•os.do EsttL com·en~ão, para que tenha effoltos 
.armnzens gomes quo emittit•em os ditos ti· pat•a com tot•colros, <lo\'Ot'<L constar dos tltu· 
tulos ~em. quo existam om deposito <ts mor- los do que tt"<ll~ o art. 15. 
cadorias ou geoeros nolles espoelficndos; ou Art. 38, A presonlo 1oi n[o modifica. as 
.que omitt:tm mais do um conhoclment,o do dis)losi~ües do ca)lltulo v, do titulo lU, da 
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parte 1 do Codigv Commct•clal, que conti· 
nuam om intoit•o vigor. 

Art. 30. Rol'ogam·so as disposiçõoo cm 
contrario. 

Camara dos Deputados, 14 de outubt•o de 
1903.-F. de Pll!l/a O. Gui»~<II'<Tcs, Presidente. 
-J!a,we! de Alencw· Guimw·,Tes, I' Secreta· 
rio-!. B. Wamler/ey de .ller.clonra, 3• ,<ccre· 
tu.rio, servindo de 2•. 

N. 246-1003 

A proposição o. IG3, de !Ou3, da Camara 
dos Deputados, abre ao Mlnistorio da .Tuotlça 
e Nogodos lntoriot•os o credito cxtraordi
nario do 30:000.$ para occorrer ú dosp3za 
com a rcorg.tuização da bibliothcca da 
mesma Camai·a, compra do livros, acqui· 
ilQ~o do t'évistas e joruaes c oult'lli dospezas 
roferontes ao desenvolvimento tluquella bi· 
bliotbeca. 

A Commissiio de Finan~as opina pela ado· 
pção da pt·oposíção. 

Approvad<l e lia, o Senado torá autorizado 
na pmseote ses>iio lcgis1111.iva os seguintes 
cro :iw.~: 

50 Extraordina-
Papel Ouro 

rios .. ....• 
17 Supp1emen· 

t1~ros . ..... 
4 Especiaos., .. 

10.000: 190.~692 8:400$ 

7.121 :2i0.~4GO 45:000$ 
200:000$000 !.200:000.~ 

I i .321 :4(ji$152 !. 253:4110$ 

Sala da> commissõcs,2i deoutubt•v de 1003. 
-Si!Ji!mundo Gonçalves, pro Pro>idento e t'O· 
lator .-Ramiro Barcel/os.- Rt<11 Bcwuosa,
Benedicto Leite.-!. Joaquim <ie Sot<:a.
Gama e .l[e!/o,-Gustavo Richcml. 

PROPOSI(!ÃO DA CA!IARA DJS DEPUTADOS, 
N, !53, !JE [!>03, A QUE ~E llEFERE O PA
REC!R SUPRA. 

O Congresso Nacional resolvo : 
Arti~o unico. E' aberto au Ministerio da 

.Justiça e Nogoclos Interiores o cPedito ex
tt•aordinat•io de 30:000$, para occorrer á 
despeza com a reotganlu:ão da bihliotheca 
da Camat•a dos Deputados, compJ,;U do livros, 
acquislr,ão de revistas e jot•noes o outras 
despez••s rofet•entcs ao desenvolvimento da· 
que li:< secção da mesma Camura ; rerogadas 
as disposições em contrario. 

Cama r a dos Deputados, 15 de outubro pe 
!90~.-Jo'. tio Pme/a O. Guima>'<Tes,Presidenlu. 
.l[anuel do .1/enc<~r Guimur<Te•, fo Secretario. 
-Tito"'"" Pompeu Pinto Accioly, 2' Secre· 
tarlo. 

N. 247- 1903 

A proposição n. 166, do 1903, d:~ Cnmnt·a 
dos Deputados, autoriza o Podot• Executivo 
a conceder seis mezes do licença com lodos o.• 
vencimentos,aoDr. Oscar Vlanna, procm•ador 
seccional no E&do da Bahia, em prorogação 
da em que so acha, para tratar-se· ando lhe 
convier. 

O Dr. Oscat• Vianna instruiu a sua petição 
ao congt•esso Nacional com attostndo sufil· 
cionto do estar solfrondo de molcstia gravo. 

Entretanto, o suppUcante requereu lleonça 
om prorogação da quo lhe foi concedida pelo 
presidente do Supremo Tribunal· Federal, isto 
~. -com o>·denado- o cm tal sentido opinou 
a Commlssão de Or~amcnto da camara dos 
Deputados, tendo ao parecer da mesma Com
missão apresentado o Sr. Dojlutado Augusto 
de Freitas emend:L no sentido do ser a licença 
concedida- com todos os vencimentos-, 1L 
<[Uai foi adoptada por aqualla Casa do Coo· 
::rosso~ 
· A Commissão de Finanças entendo que se 
devo limitar o Senado a conccdct• o que tui 
podido, tanto mais que o funccionat•Jo, que 
tlvm• de substituir o suppllcantc durante o 
seu impedimento, terá dh·clto á gratificação 
á>·o labore, pelo que olfereco a seguinte 

El\IE~DA 

Onde se diz-todos os vencimentos-diga-se: 
O>'denado, 

Sala das Commissões, 27 de outubro de 
i903. - Sigismundo Gonçalves, pt•o presi
;:ents c rolatot•. - Rami>·o Ba>'c6Uos. - Ilu!l 
Batbosa, - Benedicto Leite. - J. Joaquill• 
de SoH;a, -Gama e Mello, - G11staoo Ri· 
clucrd. 

PROPOII,XO DA CU!ARA DOS DEPUTADOS, 
N. iôÍI, DE !002, A QUE SE RBFBRB O 
PARICER SUPRA· 

O congresso Naclonalrosolve: 
Artigo unlco. E' o Presidente da 1\o~ublica 

nutot•lzado a concodor sois mozos de llconça, 
com todos os vencimentos, ao Dr. Oscar 
Vianoa, procuru.dor socciooal no Estado da 
!labia, em pt•orogaçiío daqnella em cujo goso 
se acha, pat•a tratat• de sua saudc onde julgar 
convonionto; revogadas as disposlçues em 
contrario. 

Camaradas Deputado>, de outu1n•o de 1003. 
-Pratlciscn de Paula O. Guimal'lí6s, .P!'O• 
sldcnto,-.Uanucl de ,llencar Guimm•aos, !• 
secretarlo.-7'/coma= Pomp•u Pinto ,lccioly, 
2• s~crclarlo. 

A imprimir p~ra cgtrar nl oJ•dem dos tru. 
balhos. 
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Entl•a ~m :J• discussão, com as omondas 
approvadas em 2•, ~ proposição da Ca· 
mara dos Deputados n. !;Çi, de 100~, fixando 
a despeza do Ministerio da Guer.-a para o ex· 
ercicio d~ 1004. · 

Reclacçtio final das cmc11<las do Sen11do d pi'O· 
posicf10 da CmiUU'a doa Deputatlos, nu 100, 
tle 1901, estabelecendo que ao engcnlwi•·o 
A>•istides GlllV•io do Qaciro:, aposentado no 
em·go do di,.cctor da Sec•·claria do .1/iniste
''io r/(t Agricuetm·a, Vit1Çt1o c O'was PuUlicas, 
t:ompole, desde a aposentado,•itt, o mvlcnado 
1le engenhcito fiscal tl~ 2• cla1sc, l'Ol't'eipon
tlente a 25 muws ele SOI'v:'co. 

E' li•la, apoiada e postl conjunclamonte 
palavras: 1 cm discussão a s~guinto Ao art.. I.' Supprimam-se as 

«corre.;pondento a 25 annos do 
Accrescento-se: 

serviço•. 

Paragrapho unicil. O Podct' Executivo pro
coler~, cm J'ciaçli.0 a oesa aposentadoria, á 
nova contagem do tempo, compuhndo todo 
o do serviço publlev prestado cm cargos 
admini>trati vos pelo referido cugcnheiro, 
ainda mesmo de commi~<ão, 

Sala das Commlssücs, 28 do ouinln·o du 
I 003.-Gama c ,l[ello, -.llctelln ,-Gastava Ri· 
cltartl, 

Fica sobro a Mesa para SOl' di;eutldo na 
sessão seguinte, depois do puhllc~do no 
Dia1·io do Oongl'csso, · 

E' posto a votos o appt•ov:1do o roquel'i
mento do Sr. Costa Az~vodo, pedindo di· 
versas informações sobro si o tenentl dl 15' 
lnLtalhiio do exercito Adolpho Lisboa está 
Jicenci:Ldo para sorvi r no Estado do Amazo· 
ms, e cnj:J. disc:tssiio ficou encerrada na ses
são antcl'lor. 

El!E~DA 

Na 1•ubrica 14'-0hras Militares-na parto 
t•elativa ao material, entre as indico~ções 
constantes da sub·l'uhrica destinada, além 
de outros fins, a obt•as o I'OJl<Lros do o>tabe
leclmentos militaras, inclua-se o seguinte: 
l'cparos na enfermaria d~ Escola Milit~t· do 
Bt'<IZII o mdhormuontos na raspectivu phat'· 
macia. 

S:Lia das sossües, 2d de outubro. do 190:l.
A . . -l;;•,·edo ,-Lwo•o Sod;·J .-Be,ledido Leite, 

o l!ir. r.nuro ll!iO<lré (movimento 
de attenç<lo)- Sr. Pt•esldonto, h a silencias 
timidos, ha slloncios covat•dos, ha silencias 
piedosos, ha silencias acabrunhadoJ•es. 

:ião me rcmo:ti ao silencio, como quem 
procurava para a sua conscioncia um broquei, 
o não ~ sem ropugnancia o sem vencer os· 
cru pulos, que venho quobl'al-o para, dizendo 
alguma cousa sobre o pt•o,joc•p de lei cm do· 
bale, começar pot• definir minha atiitudo 

o sr. A.rlhur Rlo11-Sr. Prcsi' do~nta da presento situação politica do paiz; 
dento, levanto-mo para faZ·lr uma reclama- não porque mo qunil·~ utilizai' da largueza 
çi\o ou, <1Dtc3, uma rectificação. do debate, como era do osty\o em ouit•os 

lia poucos di ts, t~ndo negocio do serviço tempos, mas porque, tendo do fallar sobt•e 
publico a tratar na Secretaria das R.elaçõ3s um a>smnpto da maio!' imporcancia, niio 
·llxtorloros, procuro! s. Ex. o Sr. b..rão do posso f:tzel-o som, om primeiro Io;;ar, dizer 
1\io Branco, afim do solvo!· o. s,bro a minha posiçitO cm f,tc; do Governo 

. , . é S E: actual da Nação. 
_ Pot• mot1vo ti? •OI'Ç~ m~tOr, p~r .!'I• • 'x., St•. presidente, eu não t3nho para com o 

nao me p01le te~ob.ol ne•S·1 occa.slao 0 • .P01 IICtnal St•, Pl'OJidemo da Republica laços 
U!JI rasgo tio gonttloza, que lho 6 pocuhal', nonhun; do solitlarlolado politicl; mls. nom 
nao ha.vondo podido iLitondor-mc cm sulLSo- POJ'CJIIO n~o os i~nha, sou hmbom om face 
.crctaJ•ta, á I hora tl<l taJ•do votu aqui ao dos. Ex. um oidadii.o que lho vota m:L von-
SmHtdo_ o procuJ·o~-mo. . . tado ou antipathia. 

Um ,Jornal dilLrto tlc>ttl. Cap1tal noticiou Quando o nome do Sr. Dr. Rodl'iguos 
-c~tão no dia seguinte ~uo S. Ex, tm_ha Alves foiintlicado para o oxorcich> .da alb 
.vmdo e.onforcnciar commtgo sobro negJctoj funcçiío, que S. Ex. ha pertn do um anno 
do Acl'c. vom o~eJ•citando, ou tive a hombridado do 

Do semelhante cousa· nilo nos occup:l· ser voz dissonant3 no concerto !lo \mrmo· 
.mos, nem eu mo julgo habUit&!lo a nlas outoatias orn derredor do sou nome por 
tra\at•dolla· o, por cOiisej!ninto, eu não iria todos que contavam com uma época do pro· 
·tal' com S. 'Ex. conl'et•oncut do n:1turoza ai· sp3ridado o fe\lcldade para a Republica . 
.-um:t sohre este asssumpto. Em uma das folhas do maior circulação 
'" E' a dcelat•açiio qno quot•ia liLzor. nesta Caplt11l, cm um dos jornaos que nos~e 
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tempo f~rinm Jbrte c rijo.contt•a ~situação l'iosas do35, cm cujas almas paroco quo so• 
cutiio dominante, do alto !lo colnmnus dosso pcrpctuavani, por olfoito desse phonomeno 
ot•gão cl!t impt•cn~a . desta Capi tll, doflni a· do tt•ansmigl'!lçfío positiva que dá aoj mortus. 
minha attitudo;acccntnoi n minha opinião~ o governo ·dos vivos, as almns do bronze dos. 
deixei claro, cm poucas palavras, o mou lloroes da'Republica do·Piratinlm. 
modo do entender, posr.o om face dessa can- Ao parecer, somos uma Naçiio do joelhos,. 
didatlll·n. um povo do rojo aos p6s elo urn grão-senhot•. 

Um treoho·dossa publicaçüo far<l Jembrlll' Por um singularissimo contrasto entro a 
o ;juizo !JilO do nntemiio 1311' tinha formado cópia, quo somos nOS, e o original, qno ~a 
sobre o brnzlloiro, pot• muito< titulas illus- gmnde Republica riol•to·americana, do quom 
iro, apontauo para. o alto oaPgo do Presi- o ominonto estadista lngloz pôdo dizm· que· 
dente da Republica. . . tinha nu. sua Constituição a mais admiravoJ: 

Jl 1·~ assim, St•. Prosldcnto, quo nossa crcação quo j:l sablu da intolligoncia Jlll .. 
úpoca ou falaYa : mana,' como resultado do um só osfot•ço, cm· 

quanto lá a transmlssiiodo;poder·Jaz com que· 
<Pelos homons politicos que mals perto so debatam os mais serlos o gravcspt•oblomas. 

estão do podor, tenho o.u1·ido pregoar quo sociaos, poli icos, economlcos o financeiros, 
sorlos l'iscos ·nmoaçam a Republica. Jllles cm uma robrllagitação, que sacode a nação. 
rlonunciam como um pcri~o real e proximo, toda, entro nós üSSo ae.ontoolmonto so p~ssa 
o crescimento do grupo dos pa!•tid:lrios da no meio da mais gollda inditlbl'onça, cm Ull1 
restauração monarchica, quo so arrogimon·; siloncio·de tumlilos, ontroguos as consclon· 
tam e apparolbam pam ns ·lutas pelas opi- elas om revolta,: mudas e quodas,!l vontade· 
nlõos, a quo continuam afurrados, conven· do chef~ do Estado. 
c idos do que os males de que j:adocomos só Som ser uma associação ·do caractm• po
ba de curai-os a nossa rogt•ossiio ao passado,, .Jltico, ·o Club Militar deve. sor uma not1> 
sem verem quo, dentro estes males tantos,• vibpante o dissonante nosso concerto harmo
figuram tristes Jcg,.dos, embora alguma vez nico !lo convonicncias o do .intorcs<os. Quo· 
nggravados pelos erros ljos gov~rnos repu-: a sua sêdo soja um asylo de consclencias Jis. 
blicanos mal inspirados. . · vrcs. Entro as figuras ~o grandes soldado, 

E por.1uo n Republica !Ül'!WtlSS:L essa t.re- do mar o tcl'!'a, qno decoram os sous salões, 
monda crise mor•ll, polit.ica c financeiro, de sobrosaomas imagonsdo.BenjaminConstant,. 
que só pouorá sai!• a gt·andcs golpes de pa· ·Floriano ·Pcixoto.Doodot•o da .Fonseca o Sonna 
triotismo, do esforços, do actlvidaele, de ta-. Madut·oira. A vida dc.~<os grandes mortos. 
Janto o do en/actor, foi quo eu appelloi pa!•n: foi uma Jir;ão elo civismo. São b~llos oxom
o~ quo con,titucm om todo o paiz essa vasta pios. 
a>sooiação do boas voutadng, pedindo-lhes Eu não quero aprofimdar os sulcos ·que nos. 
quo, como br'l(.iloiros e l'epuúlicanos, contri· divielcm, nom carregar nas .côros que· 
buissom com o valor das suus activielades c mat•cam os roptlblic:mos, soparanelo·os om. 
uos seus votos para que ns roucas elo gov<Jrno dous campos-os hlstoricos o ·os adbosistas. 
SU]lromo do paiz fossem tor ás mãos do chefe A Republica 6 um bem commum : Raspt~-
immaculo da democracia bt•aziloim, esse blica res populi. . . 
compatrício nosso, rrue cucanecou na defesa' Desde 1890 quo ou falei osta linguagem. 
da nossa causa commum, o quo pela supo- cm manifesto aos meus contorranoos: ' 
J•loridado do sou ejpfrlto, pela sua gc•ande o «Ainda que acredito SOl' hypothoso gra-· 
rocJnhocida probidade, pela firmozc1 do sou tuita o invel'lllcavol a do uma tentativa. 
~arnctcr•, pela bondade o pala pul·oza dos ci•lminosa do restauração monarchica, vejo 
sous sentimentos, polo sou admiravel tino, comtudo quo· a Republica, como olla dovo 
<t polas qualldarles de moelomção e de prn- sor, a emanclpa~ão complota·da canscionoia. 
dcncia, d:t soboj:ts g.u•antias do qun, sou aR humana, o rogimen da igualdade ·civil o 
inspi1•açõos do seu acondrndo patl'iotismo, a politica, tem do ronco!' uma somma do· 
Ro:publlca seguirá m:1iscm•tos o maisscgut•os l'Csistoncias, sendo ·que alguns.ropubllcanos. 
c:tmlnhos. · só elo nomo o silo, quo toom o espirita carro· 

No espaço do tempo qno medeia ontt•o a gado do projulzos o,.som consciencia, agom 
rnlnh:1 uraçiio elo Clult ~lilttal' o esto escrlpto, po1• moelo que, 11ada a oporarius do tal jacz,a. 
o g'uvorno conseguiu voncot· as ultimas rosis- tarotlt ·da 'l'eot•ganização .da. ·Patria elaria 
tonch1 ·<fllO lho ·embaraç·cwam o tolhiam ·O obpa do fnnçarla. A sciencia onsina·qno os 
pnsso, • corpos postos om· movimento seguem rumo· 

8 nos ooraçilos republicanos fonecomm as invat•ia vol com !I· veiocidado adquirida, em· 
rlül'l'adolms ospo!•anças do victoria do um qnnn to novas .iforças niio. vGm perturbar 
ideal snpm•lor, nu dia em quo :ro dobrou vou- aquollo ostado; I"sa lol ,physica ostondo.su· 
ciua. ás imp,o;i~ões ·riu Jl(Jde!• ctvassahulal' a ao mundo moral. O· homem ubodoco aos. 
fllil'!t l'ija c os he!'(loit•os das t1•adlç•los ~tio· p:·ioclpios cm IJIUl fl.li t.Jita.1~ orlontacão do. 

I 
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Meu espirita; c·(! por isio quo ou, sem pro-, l•'m sct•>ido a todos·o que a t.odo> tóm tl'tl· 
fossar com o Sr •. Joa<fuim Nnbuco que •o. hido; ~ne são os agontos igualmonto ·docoi' 
Ropublic~ ol•ganizada polos monarchistas do to:los os despotismos; ·IH• os que tomam, ú. 
seria como uma banoart•oto. assignada pelos· maneira do umo. mascarn,·a. t'•Jt•multt politica 
1\lllidos, porq uo duvidar do.. sincot•idado das em moda, intromettom-se nas fllolrM,t'azendo 
adhosões, em grantlo~ casos, fura como não as mais altas ·deelama~llos, as pt•oflssões de 
acreditar no.·ft! do S. Paulo, penso ·que de- fé mais vivas e ·mais ardentes, do que a de 
vemos valar cuidadosos pat•a que não vin- qwtlqum• patriota expm•lmontallo. 
guom principies quó. tt•iumphantos, fariam «Haaind~ o gt·upo dos que, sob umo. atti
da Republica Brazlieh•a uma Republica no- t.ude mais ou monos I•oservada, agem ti con
minal.» · · trngosto o violentando os impulsos da smt. 

Na boraJlrcsonte, quando a tantos ouvidos conscioncla, o po1•quo nKo descobrem moiu . 
parece j1\ que sôam os dobros de finados por cm~rmnto do agit· pot• modo dirorso, ,,, 
Jlolas lnstituiçlios republicanas, o quando declaram republicanos. 
~té eminentes e velhos P.rol!agandlstaa dos «E' bem de vm•, senhores, a quantas snr· 
~~~acs da·domocracla, que triUmphnr~m aos presas, a quantos pori,!!OS podemos andat• ex
lo do uovomhro, volvem saudo,o~ ·o, ~lhos postos, a quantas intrigas de todos ·os gene
parti o .passado, llwdatm·es tolllpO>'lS ao!'•. ou, ros podemos, por assim dizer, icmr a cum-. 
om CUJa alma permançcom ''i \'as o vms as pilcidtule das nossas consciencias. 
crenças republicanas, >mmutavei a fo! nas .. d' , . .. . . 
mesmas idllas de out>•'ora, corto de que a '': .·~~ ;sponsa\cl, pots, que, ,e~ >er _ç,·· 
Republica soM eterna, o do quo contra clu.t\l>tu,, som que n~s ~ucerro:u~~}m •.tr- · 
olla niio hão do premlocor a.s 'macbinaç.ões cu i os fechados, SeJamo, pt ud?ntc,,,' lolla~to,, 
dos ospiri tos oullJt•mi~os, nem as traç~s dos ~csconfiados, em nome ~c,m? do~ mato !~· 
irrequietos dosot•iontados o anarchlcos, diria ".ra~~s mtcrcssos da RopublJca · >- Law a 
aosmeuscoroligioMrios e amigos, n~ pro· ~ 011 ''·" 
visão do acontocimontos fun~;tos, quo ~ 'Sr. Presidente, não me tremo a mão 
dever dos estadistas prever }lara ]lrovor, !linda hoje por ter oscripto cst~s linhas. 
como L~on Gambett~dlzl~ á Fran•;a em 1872: A situaçito do paiz, quando este período 

«Senhores, a politica do que ou tililo, tom novo se iniciou, ot•a uma situação an~ustiosa. 
tambom nocessiuado de clat•lvidoneia, ·do vi- Todo o mundo o.spora,·a que, do alto, proma· 
gilaucla., do prudencia. pttra nKo·ontrogM' os nassom as grandes medidas salvadoras, ne· 
destinos mesmo do povo o da· causa, que alia cessarias e t•oclamadas de toda a ptu•lc, so
dofondo, áslmbiiidndos, ás surpresas, ds am- licitadas por iodos, com a grande csporançu. 
biguidadcs o nos calcules dos seus advct'S:t- de que, dcanto do nós, se rasgasôem novos 
rios. horizontes o se abrissem vot•edas mais largas 
. •<Sim ! o PaJ•tldo Rapubllcano, hoje, o par- paPa que n. Republica pudesse seguit• cm de- . 
tido que 6 composto de homens muitas mando. do seu grande destino o de mal:; !'o
vezes e duramente .posto~ em proYa, o que lizes dias. 
contt1 cm sou seio quasi hntas victimas Um anno lá se foi. E ora caso do pergun· 
quantos servidores, o 6 desse que eu falio, laNe: das modldtiS o das pro>iolencias espe· 
jlorquo essa ó o que eu mnlhot• conheço c ao radas, ~nacsnosse longo pcriodo,quo longo''· 
qu:tl pertenço, o pm·lido dos •·epHúlicanos, qHo foram tomadas! 
selilpl'c o fo>'lllll, tem sabido conduzir-se com Ainda entro dia, neste mesmo recinto, Ulllt\'. 
grondos larguezas do mãos, com grande es- prova dn. inot•oill do Goi'Ot•no da 1\opubllca . 
pir!to de conciliação o do concordia, Elia era confessada. Trazendo a debate um 
tem sido !ovado a an~ariat• adeptos larga- projecto de loi, quo visava a adopção de mo
men'to o som calculo~ mesquinhos do amor didas qno lovnssom providencias seguras t\ 
propt•io, em todas as classes do paiz. aftm do agt•icultura, pm• tod1t a pal'to em desalento. 
se tornar a mttloria da Zl'ação. E' o seu dever em desanimo, forida nas suas ruizos ruuis 
pt•imordial; o a ollo não ha do laltnt•. Jll'Ot'undas, o illustl'o represou tanto nust~ 

,,~las. osso p~t·tldo tlovo ter, ontrotanto, um Casa do um dos Estttdos dtt Republica, quo 
corto cl'itol'io t'L sua dlspo~i~iio. E' oocosslll'io tom o dit•olto do lllllM' mais alto na ·dercstl 
que ollo possa distinguit• entro a pureza do tle~ses logitlmos interesses, confessava. Q\lll" 
uns o o calou lo t!Q outt•os, entro os novos opinliio do Sr. Prositlento da RcjlUblica era. 
<JUO so lho oll'ot•ouom o os nntlgo1, ontl'o os esta : ·qne molho!' soria·atirat• ao lltpotc dtt 
quaos vêm tt•azm· um o Hnu concut•so cm con- discussão csto proJecto para ver si no cot•
sequoneitL do oonvicçõcs ·i·d~outcs e os que ror dolia nlgurott id6a sut•g-in, alguma me-
tem actos para. dttrcm pl'tilltla das snas pa- ditl,a et'l lombt•nda! _ . 
lnwas... St•, Pt•osldonto, o.sb do~larar,uo cnbm no 

•<Mas bo. gente do otÜI'tt lain; hn homnus meu ospit•ito como uma nota do pl'ollmd•J 
'tno niio portoncJm 1t nenhum pal'tldo, qnc tiosalonto. E' qno cu cuidava que o i!iume 
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Presidente dn. Republica, apontado entra para a qual já so vae olhando o pondo·lho 
as que tt•aziam tradições do estadista no um rotulo que a a humilha, que a rebaixa e 
paiz, tido e havido como quom na. vida que a a\1lta, fazendo cret• que nós, nossa 
publica so app:trelhara para as mais ai· triste realidade a. que chegou o actual sys
tas funcçõos, u quo lho rccommonda.va o tema politico, que implantámos a 15 do 
nome até aos mats rubros republicanos; que novembro cm nossa patrin, fizemos alguma 
S. Ex., vindo de um dos Es~tdos onde ora cous1 flUO é positivamente contrat•ilt ás idéas 
rnais funda essa. necessidade, maiores os conccbtdas poJo grande autor do EspMto das 
t•eclamos, mais justas o legitimas as queixas; leis, quantlo apregoal'a que a R·Jpublica é o 
S. Ex .. administradot• que lá foi no antigo rogimon da vJrtndo: 
reglmon o no novo; S. Ex., entendido nas Quando tenho do fallar pl'incipalmonto 
cousas do agricultut•a, porque pertence á desta dolorosa situação morai, 6 que mais 
~h•sso dos que vivem dessa hoorooa profls· se me confrange a alma., tl qno mais me 
Jlssiio-S. E~. ,dizia, tinha condições o olemon· dóo a conscieocia, porque, S1•. Presidente, 
1Cls seguros pam tr.tz~t· ao Governo um oüo sei si •!t•ro, nãCl sei si acerto. 
projecto salvador, medidas capazel do valor Eu dizia ha pouco quo h:t siloneios piado• 
pelo soceorro necossario, essencial, in· sos. A gente muitas vozes se rometto ao 
•diavel, urgente~ essa classe, hoje cl:tmando silencio com medo do acutilar a obt•a. a que 
mn domlento. sente prosas todas as a/feições de sua alma; 

Era, pois, Sr. Prcsldonto, com essa famrt com medo que, de suas paiav!•as, resultem 
que so circumdav:• o nome do S. Ex., om sobro as instituições politicas vigente> ao
torno do <Ju&l eu vi congregados o cholos cusaç1ies quo as deixem dosfoiadas o antipa· 

_de ospor:tnç:t tüdos os ]lrocorcs d:t politicrt thicils aos olhos do toda a nação, qu • nutria 
l'O)lllblic:tna. esperanças legitima> o fundadas do que 

Era natural c1ue, doaote dessa nomeada, na jornada gloriosa de 15 de novembro o 
.sontisso nOs agora a impressão dos que per· que se nos rasgava deante Ol'a uma úpoca de 
·dom todas as esperança~ a que tinham sido m~is felicidade, de maior gar~at•:t das liber· 
<u·rastados por essas nar1•ações, por esses· dados o do prosperidade sem fim. 
contos o por essas pt•omessas, que conforta· Ainda ha pouco ou puz · como nota cara· 
'Vam o ospirito do tantos. doristica do Govol'DO actual essa demora na 

E, como a agricultura, na l10ra pro>ento acção, essa ror,!adeira inercia, essl apathia 
closaleutam, cabem o estão ameaçadas de musu!mana.. 
extinguir-se tanlaR industt•ias. O paiz in· S1•, Presidente, ainda no outro dia cumpri 
teiro vê a. que situação de miscria :ts popu· o meu dever de brazileiro, trazendo a esta 
lar,õos O>tão reduzidas o a que as classes labo· Casa do Congres>o uma supplica rtuo ella 
t•iosas foram levadas, porque as officinas, ouviu com'o mais fot•vot•oso patriotismo-o 
onde com o suor do rosto ganhavam o pão projecto de lei que visava acudir a essa gt•ita 
po1·a o sustento da f;lmilia, tiveram ao dos necos.~itados que, no extremo not•te, '· 
trimcar as portas. E o Govot•no, S1•, Prosi· continuam alliigidos pelo grande mal 
tloato, longo do cogitar dos meios e modos em que se dostilz a tt•omond•.t c1•ise <JUO 
do solver a situ1ção angustiosa o verdadoit·a· assola os sertões daquollos Est~dos. · 
oocnto dolorosa em que uma população in· Este p1•ojocto teve aqui and:1monto ra· 
.telra se dob 1to esgotada, 'ompobrocid:l e pido. O Senado fei·o caminlm como dovilL; 
faminta, o GOI'Ot'no ainda mais aggrava esses mas, chegando :1 outra C;ttmra, os~o pro· 
tnaics, fechando os seus arsenaos, o do uma jocto do lei, 'JIIO e1•a a palavra corta de quo 
as1onlada, de um so golpe o por um só acto, providencias iam sot· immediatamento to· 
põo na rua centonar•es do trabalhadores, do ma•ias, de que o Governo não ensurdocol'il a 
cidttdiíos oporoso.i c do paos do familia, re· osso clamor, esse projecto, na outt•a Cai<a do 
p3ntinamonto atirados como mendigos ás Congresso, teve o destino que teom os pro· 
J>OI'tas da miseria. jcctol a que o Goyot•no ll indllfcronto ou 

Dizia., Sr. Prosidontc, quo não ora sem antipathico. 
grande rcpugnancia que quebrava meu slicn· Por quo, St', Prosillonto? Por que cnsur· 
ci<Jo assim ó.Nom são ossos sómente os males decm• a esses reclamos! Pot• que cct'rltl' os 
qllo tenho do pôr sobt•e os hombros o sobro a olhos ao quadro do dosola(·ão quo, no mo· 

.conscioncia do Governo actual para in11J01'· monto actual, EO desenvolvo no extremo 
Jhc a l'esponsabilidado do grande parte das do not•to da Hopublica1 Po1• que Jechai' os ou· 
.misoria.s que nesta hora cahom sobt•(J a. vJdos a esses gemidos quo do I~ vêm'l O 
.nossa. patria o levam o desespero ao fundo Governo i:;nora por ventura quo 6 real, que 
. da alma nacional. ll tio! o desenho dessa tt•isto .;it,uaçflo tlc.io· 

Essas ropugnrtncins sinto principalmonto lad~I':tl . 
• q;wndo, como republicano, tenho do referir· Amda honl.om ou recobla, Sr. P.·csrtiontc, 
.mo aos doscailLbros mornos da Hopubilca, do um dos Estados que mais toem padecido, 
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·u,ousto!cgr~mmas.' São. noras c.'!.f\IPJUnlca·f~c~!n ,ln:io, p_u~do~or, sentimento do n.mot· 
çoes, além.d(\$ que já ttve oec:~stao de lot• a h bordado, aJustiça o ao dh•olto. E' dolo· 

.. af[ui d que mo tinham sido dit•lgidas d.~ ci- ros~. Sr. Pt·csiJcnto, a situação a que 
·dado do Assd, no !tio a·rando · do Not•to .. nartuolla. torra a Republica chegou, por· 
Esses tologrn.mmils são ambo~ oriundos do quo l~ estão pretoridils todas as fórmulas, 
)!os>orú, ddado lambem ditqucl!c Estad?· estão violados todos o; princlplos, lá o que 

Um dollcs tl'itZ cm batxo muttas as>tgna· nós pensamos que ú o reglmen t'epuhllcano 
turas o reza a1sim: o,;tá ontl•oguo tl cxploraç'io do um syndicato 

«Tologrammils dahi dizem quo 0 ·Gorm•no politico para us?. o. goso das p;siçü~s m~.Is 
dinkulta soccorros do tt•abalho pod:tllit do cm~fl!oJ,~s, . 1~~1' ! c~tl~s~~ · !;,o h.tst:.\!1.1 

verba,· causando· tt•istoz~ · go!'11l. ·Nossos p.n.t JUSi!ficu .1 mmh.t .1~tnude. 
irmãos pol'ecem :l t'omc. Não' acreditamos Ainda agom, com a Yiolação mais bl'lllal, 
nu ab m~ono do Gove!'no. Recorremos tí. ainda agot•a, ferindo de morto m ds llagr:tnic 
vossa Justiça, 'Phihtniht•opia, afim sejam e inqualificttVoli os pt•incipios sa:rn~os con· 
1Jropot•clonados os meios do soccort'Ot' os 1'11· signa•.los n~ Constltui~ão r'éderal o quo devem 
·mintos. DosnsJJCr:tdora situação aqui. Pot• sm• mo:lclo para a organização dos Estados 
Doos, auxlliao a commissiio de senhoras.> da RepubJi·ca, que con.;tituem a Federação, 

Um outt•o telegt•amma diz: hl planeeu-so o lcrou-so a cabo uma rol'urma 
do Constituição, cujo unico intuito l'oi pre· 
po.rar a contintHJ.Qão do governo do cncrgu· 
mcno que inlelícita o Pará. 

"Tolegrarumas dahi desenganam quanta 
soccort•us, allogando falta do verba. Nàu fan· 
:~zhtmos. a rotuo mata diari~montc. Que 
fuzor?! ,, 1\lcito sob um ro;;lmon quo vo:lam a su<L 

A impt•ousa do nm'\o, Sr. Prosidonto, tatu roolciçiio- c nflo conheço di$po;ição · mais 
lnr~amonte Lt•:ttado dost.o assumpto. Set•tL salutar do que essa-eleito s0b <L \"igoncin. de 
possivol que a dosorip:;ão feita na> folhas, mh~ lei que impedia que S. E.t., abusando 
que tl'll•.iuzem os sontimontos gemes do:; que do seu cat•go o po·n~lo cm pt·atica as manobra> 
assim pa•lcccru, n[o puss3 pelos ollios do Go· d(t politicagom immot•t~l o inJcccnto, que pot• 
verno. afim <lo olJrigal·o a ~tthir dcss:o situa· toda a pat·t~ .se ns1, g:n·antisso a sua l'O• 
ç[o do j,,diiTot·ono;l ct•iminosa, do condom· eleição; eleito sob a vigencia dessa disposição 
nnvel inot·cia, de apatllia, impLtriotica? l ~~~•LI, nflo te,·c ~. E~. c;ct•ttpulo.; cm palro· 

Act•odito, Sr. Prosidooto, fJUO não lm co· ·cin:u• uma cmp:·citada criminom pat•a: que 
m0ão;do .ilrasileiro que se não condô:L da pndc.;sc pt•olong.•r esta situaç[o an~ustlo.;a, 
soi·to que \•iío lm·ando os lnbot•iosls popul~· E isto por qtiO 1 Porquo S. Ex. sabe que 
r;ües dos smüo.; do norte da ll.opublica; o !l parti amilial·o nossa ct•imiuosa iolm·pt·cza, 
justo, pois, o SJotimonto (jtto vac cm minha pat•,, faYot'ccd-o oes>os planos au:laciosos. 
tLhua parantc, levat' a condommu· desttc tri· S. Ex. póJo contat• com o braço fot•tc do 
iJllna o 11cto do Govet•no Federar c;mso."ran· Presidente ola Republica, pot•quo não lt:c 
<io-so intlllfc~an!o aos reclamos get•,w; <JUO,' fai"Ol' que so lhe nfi'J f<L';a; não lm auxilio 
pDL' todos "os la:los o pot• todas <ts f,it•nuts, que sJ lho nfto pt•csto; não ha sorriço <JUO 
chegam as suas mil• JS e toem ido forit• os seus se lhe recusa pat•a que posmm esses plitnos 
ouvidos. . aulaciosos ir pm• dean te e chegar. ao seu 

Nem outra St•. Pt•osiucote, dovoria. sor a tet•mo. 
minha attitudo nest~,Casa, sob pena do sm• Iissa; cotHI<loraQ0os me põom do plano em 
o mou. silencio uma comrdia. E, qu·mclo faca do ~linist<H'io d:1 Guerra. . 
não holll'osse causiLl!. do ul'Jom gorai o do ll' St•. Pr•osidonto, porquo on pousava que 
.interesse nacionili que mo ohrl:.r.am a ficttr o o.~et·cit~ m•a uma iustil.uiçii.o tbdortcl; 
e,m posi~fio dcrtnirla contt•a a actual s!Ltnção en act•cdital"a rpto o cxct•cüo m·~ um:1 
poli ti c a oi<lltopublic1L.; ~ unndo nfLo a; h ou· instituição nacion~l regida pot• lei fodei'tll o 
vosso taos p~1·a. tl'aQill'·me a lhtha diJ con· administrada por autorirhcdes fodomcs, sob 
<lucta, que aclw rtuc é do meu d(lVet' so~uit• adirecçiio supm•ior do P<'osidcnto d<L Repu
e adoptr1r; <tlntla havot•hL para dotot•tni· blio<L, assistido pelo Minislt•o da GUCI't'l~, cu i· 
n:tr·mo os to moti,·o, de ot•dom ali~s po- dn.va cu i[UO o ex<n'cihvllli(l na nossa org11· 
dot•osn. : te solidat•iodade ostt·oitn., intima, nizaçiio foJuOI'lll algum·1 cous~. snppunlm quo 
I[UC ligl o Si·. Pt'oJJiuonto da Republica o oxorcito não deret•ia Sol' posto sob ás or· 
110 régulo do mou IMt~do n1Lhl o que ftiZ dons dos tyt•,•nnotus ostaduao.s o ~no, pat•a 
c um llUC S. Ex ... som collocur <L Cons&l· os officiaos do o:wrcito, ptu•a as pt'aças da 
tuio;ão Fotlot•al superior ~s convenionoias no.;sn.. J'orçn. nacion1Ll, h;uvoss~ pon,tos dL• 
o! o uma b Lixa o iJt'p) politiot~IJ'dlll local, torritm•io, ptcti'io otulo, [lar•~ os ..iutm•osses 
i'aça·so .um moro instt•nmonto nt~s mãos do logitltnos da llopublica, !'osso mais couw
tyl'tcnnuto ~no intolicita te minln torra, nionto rtuo ollos tivessem parada, o so lho> 
tornando-a quasi inhabitavol ptLr~ o.> quo olcgossc sêtlo. 
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Sr. Presidente, por tJda. a par~, om face 
da.s tyrannlas locaos, onde liiL aindll uma 
força nacional, a, ainda hojo, dos quartois, 
muitas vozes,que partem as resistencias em 
defez:L dos mais logltimoa interesses, da li· 
herdado do cidad[o. · 

Para todos, na minha tot•rn., p~recia que o 
quarto! er:L um pedaço de torritorio posto 
l'óra da acção da tyraonia local; para torlos 
parecia que o quartel simi!hnm o recinto 
sagrado d:t Jillm•dado, onde podiam, os 
cutilados dos algozes locaes, rccolhor-so, 
encontrando um abrigo sagrado, como em 
outro•. tempos, qu:Lndo havia uma ogroja 
pt•otectora das li bordados, c ora no recinto 
dos templos quo iam procurar ahrigo con· 
tra as vlolcncias o contra as perseguições, 
as victimas dos dcspotas e dos tyrannos. 

Pois, Sr. Presi:lento, o passado governo, 
satisfazendo os mais oondemnaveis caprichos 
do ~o,·ernador do mou Estado, achou meio e 
modo do pôt• as forç::s que ld vi\· iam aq uar
tci.td::s fóm d::s fronteiras do J::st::do, c, ::til 
bojo, o Go1·crno ::ctu:Li rc,·ola o proposito do 
mautot• a mesma linlm do conducta, subot•di· 
n:Lndo·se aos interesses c:.:oisticos, pe~ucnos, 
c estreitos d1t politica do Estado. 

Si não teuho, St•. Presidente, sulcos o an· 
tipathia que me separem do actual Sr. Pt·c· 
;!dente da Republica, ainda menores são os 
motiros para quo possa descobri!• om mim 
sentimentos tio ho.stilidade ao actual St•, Mi· 
nistro tia Guerra. 

Xom sa comprchende siuão por um exng· 
gorado desejo do niio croat• diffieuhladcs :l 
situaç;.1o da Republica a atiituuo om que mo 
tenho mantido at<l agora. Outro nãu é o 
impalso dos meus actos, outt•o niio é o sen
timento sob a ttcção do qual ajo como 
homem politico o como homem publico. 

Não tenho absolutamente motivos pat•a 
querer, com a minha acção, pet•turbal' a 
marcha: já perturbada da Republica. 

Não tenho, po!!l, proposito de croar d iffi· 
cuidados. 

Não tenho, affirmo com toda a siocm·idado, 
sinão a aspiração o o desojo de que a no
publica possa ser guiad:: por mol!to!'es cn· 
minhos, o o que ou mais queria et•a que o 
actuai Presidenta da Republica, dando :Is 
minha.s palavms o mais l•olemne dosmcn· 
tido, cot•rospontlosse á ospectativa de tantos, 
o quo o sou Governo !'osso as;ign:1lado, no; 
nossos Annaos, como um Govern'o de paz, 
tolomncia, lmrmoni:t o prosperidade goml. 

A minbu situação especial om taco do 
Govol'Oo ou não cat·cço mais defiuit•, Para 
provar a minlm exagerada tolerancln ahi 
está a conductn que mantii'O uma o mais 
vezes, quantltl o Govo!'Do já mo parcela ftlt•a 
tio cuminho, tal qual entendi '[uo st\ tlnvo Bcr 

trilhado para felicidade da Republica e jlara 
o bom d~ Patria. 

Qu:mdo um acto menos roflectldo fori'u 
de incapacidade moral, quo a tanto valia a 
sontenr,:L quo foi apanhat• o Sr. general 
Olympio da. Silveira, no desempenho do uma 
cvmmiss"to do gt•:mdes rosponsabilidadeH, cu 
por amor d c:msa republicana e no intoroSE~ 
do veillrosgunrdada, dolxoi do pronunciar· 
mo como devera tel·o feito. 

Entre as figuras do Governo actual, nã•J 
soi qual se mo rccommcnde com traços muig 
profundos de sympathia do quo o do actual 
Ministro das Relações Exteriot•es. S. J::x. 
vinha do um passado repleto do grnndes 
o brilhantes serviços, quando assumiu a 
tremenda responsabilidade da pasta das 
Relações ExtoJ•Ioros, o em época tão molin· 
dresa, tendo de lidar com a questão in· 
trincada, verdadcit•amente d:tncil do Acro. 

Dirigi então a S.Ex. os meus saudares com 
a maior sinceridade, tt•aduzindo os meus 
!entimontos ioaes de vet•dadcira admit•açiio, 
rendendo o preito do minha homenagem aos 
actos do passado de S. Ex., quo o l'ccom· 
mondavam á ostlma de toda a Na~iio Brazi· 
loira. 

Era natural que, conhecendo as diffioulda· 
dos du. situação e &ttbendo os embaraços q uo 
S. Ex. tinha de encontrar e na roniidado 
encontrou para menear essa questão. deslin
dando a nossa pendencia com a Bolivia, 
cu mo alista.sso entre os que com a molltor 
vontade o auxilia1·am nessa tarofu difficii. 

Isto não q uor dizer q uo, por serem esses 
o; meus sentimentos c deseJOS de levar um 
pequeno concut·so :1 obra quo pesa sobro seus 
hombros, deva dar a minlm approvação ao 
acto que lilrlu um dos gonm•aes que mais se 
rccommendam, pelo seu nome limpo, pelo 
valor dos seus serviços, pelo sou passado, 
que lho. nleram a estima quo, cada vez 
mais, lhe cet·ca o nome ; porque no dosem· 
penllo das commissões, pat•a as ~uaos com 
acerto, foi ellc escolhido, não foz smão, c~da. 
voz mais, impor·so d estima dos seus com· 
panhelros o dos seus concidadãos. 

Mas, Sr. Pt•esidonte, como si já não has. 
tasse a doioro~a e triste situaç[o a qu~ ost:L 
reduzido o exercito brazilolro-oxet•clto do 
rosiduos, oxerclto do l'eta!hos, oxm•ciio d() 
sobojus- como si jd oiio bastasse a situ~çiio 
quo so creou para nós o pela qual ou não quero 
rosponsablhzar apenas o actual St•. Ministro 

da Guerra, porque não ~sobro o sott nome 
sómoote que esta responsabilidade tom de· 
posar ; como si jl1 nao bastasse essa si· 
tuaçiio matet•iaimonto lamentiLVei, om que· 
estão a cahit• otn ruinas os quartels, em 
quo os soldados lnsp!Pam quasi comp~ix~o 
ao serem V!Stos pelas ruas ; como st nao· 
bastasse ainda esta situação matorhtl, ha a,. 
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situaçiío moral que se vem crear para a 
consc!encia dos cida.\ãos brazlleiros que se 
alistam no exercito nacional, certos de que 
vão prestar• serviços lt patria e n~o vestir a 
farda coroo a repr•esontnr;iio de uma pro
ftssiío ~ubser•vioote,quo a transfo1•me na libré 
do um lacaio. 

·Por quo, Sr·. Presidente ? Pu!' que. 
Desde que exista no rundo da consciencia 

rle um militar o sentimento de pundonor e 
brio,~que lhe perroitta ver as podridões da 
Republica, onde ollas s~o n1useabundas e 
repelleotes, pJrque não ha io~ar para nó!; 
e os otlleiaos são condemoados a essa mo
bilização otJrna, som encontrar onde re
pousar, arrastando corosigo, nesse doior·oso 
exodo, famiiias numerosas a lutar com as 
roaior•es ditllculdade; ? 

Ainda hontoro li, verdadeil•ameote con
sternado, uma carta de um dos mais dls· 
tinctos officiaes do exercito braziieiro, dos 
•1ue toem no sou· passado p.tn recoromon
dação do seu no roo, os maiores serviços á 
Republica e que foi tr·ansforido de um dos 
!~lados do sul pat•a o longin JUO Estado de 
Matto Gros;o, J•Or parecer a sua presença 
incorornoda e inconveniente 1\ politic> locai, 
. Na minha terra, 11, então, Sr. Presidente, 
e a. expuls~o em roa:sa. Batalhões inteiros 
são postos fóra da fronteira do Estndo,por•quo 
assim convem ao presidente do E;tado, ao 
qual se subaitemioou o St•. Presidente d~ 
Republica. 

Si ou tivesse ainda de fallar• ao Sr. ~Ii
nistro tia Guorr•a appellarb pam os senti· 
mentos do aroisade que nos prendiam; 
pediria a S. Ex. que não proslaiSO o seu 
nome e o seu creJito a esta obra de perse
guição que se est~ mol·ondo contt•a os 
membros da classe de que S. Ex. é orna
mento. 

E para que se veja que não me move aqui 
nenhum septimonto tlo desaven~a pessoal, 
nem de antrpathia, que roo sepat•o do Mtual 
Sr. Ministr•o da Guerra, vou ler a carta que 
a S. Ex., !ta bem pouco tempo, escre1·i, 
quando li nos jot•naes n noticia de um acto 
que me pareceu mal inspirado, que mo pa
receu passivei da minha reprovação: o de ter 
S. Ex. tirado da Escola Militar um moço 
que nolla exercia as funcçõos de professor, 
com nntagons para o ensino. Tinha a foição 
rio um castigo osso a~ to por acto cujos mo. 
ti vos eu não posso comprohondor·. . · 

l~ste olllcial ora. nl'!'edado dosta Capital 
reputando-se lnconveuiente,taivez,a sua pm•: 
m!lnenci• n~sta cidade. Por que? 

A c~1·t~ que eu dirigi no Sr. roarech~l Ar· 
gol!o, l'OI'oia ae ro!nhns .intenções do accôrdo 
do har•roonia, o os meus molhoros desejos 
de não quebrar osta linha quo mo pormittia, 

pot•ventura, pi'estar os meus servi(:os á 
obra que a S. Ex. está conftad~: 

~<Exm. Sr, marechal A1•gol!o.-Queira. ac
cettar os meus coropt•imentos rcsp ,itosos e 
atrectuosos. saudares. Li nas folhas desta Ca· 
pttal noticiado o acto do V. Ex. doroittindo 
do c~rgo de. P]'Ot'essor da Escola Militar do 
Bmztl o cnprtao Antuliano Barreto Lins que 
d~s. funcçües do seu cargo sempre so dos
obrigou a contento de disci]mlos e com ap
plauso de seus pares no magisterio daq uolia 
ca.!a de educ1ção e de ensino militar, Relo
ve-mo V. Ex. a resolução que tomo auto
rizado pela distincç[o e •entileza do t'rato de 
V. Ex. e l_llOVido pelos 

0
mais nobres o gene

rosos ;entnnentos de amor· á justiça ende
roç~n~o ~ Y: Ex. ostl carta, e:u que'po3ho 
~ contcss:Lo st~cem e leal dos meus bons dese
JOS em ser ut1i ao moço a quem o acto de 
V. Ex. foi ferir, acudindo a. fallar por o!le 
ospontanoaroente, sem que, aliás, tenha· 
mos trocado uma só palarra sobre este inci
dente, do modo que eu parecesse o por•tadut• 
de uma suppiic~ sua ou orgam de um seu pro
testo. E'. que ilu o t}nho na conta de um 
colie_::a ~~~no entre os mais dignos da mlnha. 
adm1raçao o da minha estiro" pela rUez:l do 
seu ~lracter integro o pela bel!oz~ da> su:ts 
qualidades rooraes. que fazem re:Liear adnli· 
r·avolmento o seu espirita cu!to.'Tamhem 
osta. carta não" escrevo u. V •. Ex. sin[o por
que, empJnhado em vol-o certo e justo como 
h<~mero ~e governo no caminho do bom pu
hhco, nuo tenho sinão um de>ejo: é de con
tmuar ao lado de r. Ex., som motivo de or
dem algrmm, que me leve a rooditlcm• a mi
nha .attiiutle, tiío de accúrdo com o.l meus 
sontrmontos do considm·ação superior e do 
a!tou.preçoquoa V. Ex. voto. 

Mas, Exm. St•, marechl, o acto de 
V. Ex. não me p:n·eco inspirado nos senil· 
~ontos de justiça. E' el!e, por1·cntura,, o re
sultado do uma deitber·arão que assentou so
~~·o lotorrpos menos exaêtos. A conrluctct do 
~r. caprtuo Antu~nno Lins, como militar e 
como, prufossor nao é passlrei dessa puni1•ão 
~uo á puniçãoequimleoactodeY.Ex.pondo-~ 
t~m de um cargo em cujo desempenho ollo 
nao dcsf!lere,eu, o cujo exerdcio, ao em vez, 
a!ltes vem coo llrm<Lr o acerto da su:L nomea
çao. E~ por isso que eu roo jul~o nu obrigação 
m01•al de podi r a \'. Ex, a reconsideração 
desse acto. Essa conducta nunca fica mal aos 
homens superiores quando •ovm•nam Por-
d• \r r:o ' 0 

' oe-me . t.x. a sentença-mas ou penso 
quo rsso seria certo e sot•ia justo, E ainda 
<tun~~o o '!_c to de V. l!:x. Ctira funda1lo em 
ll!_nnrtestaçoes do opl.niões que domoustrom 
nao ser• o militar de quem se tm.ta um ln
condlclomLI appilurdidor dos actos do Go
vor•no, seria, do parto do V. E~. muito 
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nobro o muito gonot•os:L a conducta (IUO o I e· tos do .alto rospoi&o, I(UO tributo, :!. Com missão 
v asso a não pôr fór:L do c:Lrgo, quo exerce, o quo o, assigna, .o. 110 relator que rodiglu, 0 
pt•ot'cssor que não foz na sua :Lula sinão parecer' que o. cobro, que, e9to projecto do 
ensinar as mu.lot•ias do p;•ogramma, · lei ó talho, é lacunoso, é deiHcieuto o não é, 

Pot•mitta-mc :tinda lembrat' ,tt V. 'E~. que corto,, por<(UO, om primoit•o.Jogar está pro
osso comp:tnhoit•o tão <lkno do estima, levo fundamento em dililaccôt•do: comJl'loi de tlxa- . 
n:t smL vid:t do chefe do familia o infortunio ção do fut•ças. quo aqui votámos, o omsogundo 
de vet• n. sua digna consorte, n. n.mautissima logar porque, approvado quu se,jn. o orça
mãe. do seus filhinhos, victinmd,t pot• solft•i· mon1.o como 9sto pr0jocto monda que soja, o 
tos physicos; que o ourigam a uro:L vida do oxet•cito lm.Lztlolro continuat·á a se1• o que <l 
~~·andes sa.critlcios e do pri va~üos, quo ello -um conjuncto do cot•pos quo não oão corpos, 
:~o·ronta; o aos quaes, rGsignado, sosubmette. um conjuncto do batalltõeSJJno são menos do 
Se1'Üt tamuom da pttrto de V. Ex. um neto do qua.os(juadt•as. Não lm quem não saiba, .pOl' 
Londndo mandar quo o.lsa situaçüo não se Ug· oxpel'iencia. propria, que muitas· vozes um 
gt•avo, sepm•ando da esposa o marido, que batalhão aquartelado dispõe do tão reduzido 
<!e perro, carinhosnntento, acompanha o sou pessoal que mal chega pat•a fazot• o serviço 
>iVOt"do dores. O tom desta carta o o sim- essencial de montat• guard:t. ás pot•tas.do 
pie~. facto de escrovoi-a deixam claro no es- quM•tol ! 
]lit•ito:de V. Ex. o sentimento unico quo a Pois si a situaçiio deste p~iz. quot• onca
dicton: o ~mpenho do ver V. Ex., pot• um rnL!a pelo facto da nossa ilofos!l mari\ima, 
acto do just.iça repM•ador:~, rocommondar-se quer oncarad!l pelo lauo da nossa dofosa ter-· 
aos olhos dos sons camaradas o subordinados t'ostro, quot• sob· o ponto uo vista dos intcrcs
mandando quo tique S3lll oObito a demissão ses da ma1•in~a nacional, quer sob o.ponto 
do capitão Autuliano Bart•oto Lins. · do vista dos in.torossos do exercito da Repu-.' 

E sentir-me-hei sempre bem ao confessar- b!ic1, é a que todos nós sabemos, não quero 
me uo V. Ex. :ulmirador e camaraua atten~ si não dizer qttA esta lei não lt•az om si pt•ovi~ 
to c ubrigndo» o te. oncias quo valham para romo:liar ossos 

Eis aqui, S1•. Presl(leni.e, como ou onton- males. ' , 
din. (JUO em ur11 caso dc.itos dovin intervir. Tem ella alguns romentloo, osta Ioi tom .. 

S. ll~. não püdo naturalmente nttemlcr iL algumas cn.taplasmas, que absolutamente 
carta osct•iptl uo tom om que n. escrevi ; e uiio mol~ot•am a nossa situação, a do paiz 
o acto, aosmous olitos, continuou maculado complet1monte ouft•aquocido, som 'defesa na· 
po1• ossn eiva. do injustiça que ne!lo donun- cional. 
ciei e nollc bgo vi, o Sn. A. AzEnEno-Nesto ponto, apoiado. 

Estn. é, pois, a situncão a. <tuo, sob o 
ponto de vist:t mot•nl, osttt 1·oduzhlo 0 ex· O Sn, BENEDICTO LE!T"-Nii:o. apoiado, 
crcito hrazileit•o. O Sn. L.1uno' Sonn~-St•. Prosltlonte, a. 

E: isso ha. do set• assim desde rJUO obset•vaçiio está feita, sob ·este ponto do 
se pensa cm que os quo :tboto:tm nu vista. 
corpo um,t fat•dn ltlt0 uo t.or ostn fat•d:t Canudos-não quero recuat•.nltlm-dontro 
como um orgnstulo ; dosdo quo so ponsn cm do rogimon republicano, foi uma dolo· 
ouo os golúos quo marcam o.; annos do SOl'· lol'Osa lição ; o ú para admirm•, 6 para oon
l~iço o o mot'CJimonto dus officiaes devem domnal' que os Governos da Rep!tblica. não a 
·mim• cómo a mot•daça que lhos impeça do t•ocobossom como olla do via sm•.rocebiL!a
articulu• o minimo pnt•ocOt' o a mais simples como o mais eloquente, o mais cabal dos· on· 
opinião no 'lllO tucn ~s cousas publie.as o aos sinamont0s para lhos apontar o caminho quo 
intoressos nacionnos, intet•essos cm que ne- doviamos lt•ilhat•,niio mantendo mais :1s insti· 
cess1riamonto são pat•tos, potoqno nem pot• tuiç~os militares no pil cm quo osttwam o cm 
serem momut•os da ol:t~so militttr perdem o. quo estão, a monos que queiram JS para nós n 
cnractot• do cilla1ão o os dirultos garanti<los papo! do na.çi\o incnp:Lz do garantir a sua. 
pela Constituição do ~·I do fovot•oiro, de tet• defesa, u ltot'll. om que o pm•igo: bater á~ 
opiniões. po!Hicns, do :ts professar, de as suas portas, · 
emittit',, , Canudos t'oi uma lição! 

Antes do 1\tilar na. situnçiio mor,ll do ox· Mas, pOt'\'OOtura, csto , paiz õ assim Ião 
et•clto, ou tinha !'oito rofoJ•enoins !l situação desmomoriado? E o Congresso N:tcionaluão 
mntori:•l a quo ost·l o e~orclto reduzido, s~be disto, nlío sabe a sltunçãu dlfficil om 

E il por tct• consciouci~ de quo essa <l a (JUO nos encontramos para mobi!lzat• o nosso 
peior das situações ima.gln~vcis, (JUO ou sem oxot•cito c par!l fot•mnr um nuclou do fot•ças, 
lbt•mulat' emendas, som tt•uzot• a minha co- cn.p1zes do n.lfrontar,não forQail'ogulat•os, niio 
operação cll'ectivtl ~ lei om doba.to, julgo oxoroitus o~trangoit•oa, mns,, simplosmonlo, 
rtuo .<lnm dÕvot• dizer que os to projecto do n t•osistencltt do.·sortanojo, acustellado nos t•o· 
I!! i, sem quo i~to dimiuua os meus ~outtmon· c:tntos do interior da Baltia, o lã fazendo 



SESSÃO EM 28'DB OUTUBRO DE 1903 8139 

J'I•onto :t soldados o officiaes quo sabiam 
morrer, quo .. nunoa. pordomm o sentimento. 
da bravura, que nunca dosmonth•am as tl'a
dicções do sou. passado, mas quo não podiam 
il• atú tmnsformm· as neco>sidados cruois 
d!~ sua situação do modo aso collocar oro con
dições do luctar com vantagem contra Ini
migos quo encontravam em seu caminho. 

Tudo faltou ao exercito, naqnella hora 
di1llcil o do qu:J.Si impossiYOI mobilização dos 
corpo~ que, mal municiados, desarmados, 
tinham ás vozes do inutilizar munições, por 
n.ão sel'OIIl adequadas ao armamento quo tra· 
z1am. 

O Sn. A. AzEr.Eno.- !~to il contrn as ad· 
ministrações milltat•es. 

O Sn. L.\unoSoom~.- Xmn ou tiro dessas 
administrações a rosponsabilldarle que ellas 
toem por este triste ostatlo do cousas que voiu 
de longo, quo não il só um mal da época 
presento. · ,. 

0 Sn. DENEDICTO LEITE.- E quem tomou 
providoncias contra todos esses factos, m•a 
então muito mal visto pelo orador. 

O Sr.. LAUI\0 Sonm~:-Perdóc-mo; V. Ex. 
cmpregn mal a su~ phraso. Eu tinll~ por 
usso nosso glol'ioso soldado as maiores sym· 
patllias. Tinll~ vcnora~ão, c sincero alfe· 
cto pelo marechal Dittcncourt, o a ollo 
ligavam-mo laços do sympathi~ pessoal. 
Quanto aos seus serviços, sou o primeiro a 
proclamai-os e, cm momento solemnc, na 
hora om que o crime hediondo cnhiu corno 
uma gotta do lama sobro o partido ro]lubli
cano, qnc nesse tempo tinha a rosponsnbili· 
dado da opposlção ao. Governo, cu tive oc
casião do cor:t'ossar desta tribun~ os meus 
sentimentos de admiraçUo o de apreço pelo 
inclyto soldado que pol' honm do sou nome, 
ainda soubo gloriflcar·so na hora da morto. 

0 SR. BE!>IEDICTO LEITE- Mas o partido 
n quo V. Ex, so achava filiado o combateu 
t.onnzmonto. 

Foi p;;~" acru!it• a clla que S. Ex. adoptou 
as PI'OVldenclas que o nob1•e Senalor ·agor~ 
lembra que fot•am adoptadas. ' · 
· O exercito foi tom~1do de sorpresl, não os~ 
tnm absolutamente apparolhndo p:n•a osso 
~onor dos seus se1:viços, om uma lucta que 
n:w or:t no menos Internacional, '!110 so tt·a
vava. dentro do territorio da Republica, e1r. 
uma lucia quasi na orla tio oceano, a dons 
dias desta Capital. 

Portanto, S1·. PrJ,;idento, ·nem porque o 
marechal Bir.toncortrl soube collocar-se nr, 
altur:t da situa~ão, osaa sitnnç}o era menos 
errada e má. · ' · 
Por~m. S1·. Prcsident!, peior do que i!. 

lição do Canudos ó a li~ão do agora, a do Acre. 
Em que condições essa ordem tle mobili

zação p:i1•a o exe1•cito b1•nzileiro foi clC· 
ocutadtt1 Nas poioros condições pJssivois. 

A marcha dos hntalhões do exercito rea
lisou·so, 'honra seja feita nos ser\· i dores 
da Nação, na hora om que pareceu- e fJU 
tenho rosorYas a fitzor sobre esh condi· 
cion11l rtno ponho aqui-na hora em que pn· 
recou de necessidade indoclina vel enchm• a 
!•egião inhospita do Acre, com os corpos do 
exercito, mandar 'ltiO os soldados da Rcptt· 
blica montassem guarda aos ]lés da~ serin· 
gneit•as. Na hora cm q no o oxOI'Cita br:i
ziloiro, rosign11do, teve do marchal', não 
h a vi~ nom um oficial, nem um soldado que 
não tivesse a certeza de que cm tal mobi· 
lir.nçiio ronrclmva para a morto. 

Todos sabiam que, .<i !li não hnvhL o ini
migo de carabina om punho para nos onfron· 
tnr, havia o inimigo traiçoeiro que se Os· 
conde Dafjttella ro:;!üo, qne povoa aiJ.uollc 
deserto, que c.•pia como si fosso n p1·opria 
morte,parn acutillnr os que passam, sorpron
dondo-o;, dosdo que pisam nrjuelle terri· 
torio, por um Indo feraz e por outr<J lado tão 
mortil'ero, do Acre. 

Ningucm tlosconhecin i> to, Sr. Pt•esidcnto. 
Como mat•charnm os bat<lihõos para o 

Acre '! Po1•que oscondm• est~ sitna~ão, essas 
lacmul.s, cssrlS miserbs da. nossa orgn.nizttção 
militar 'I 

O S1:. LAUI\O Sooml- ~!as o combato 
dado no Govm·no do que ora auxiliar o ma
rechal Dittencom•t ·não visava as medidas 
ntois, proveitosas o fecundas quo no espirlto 
de S. Ex. forMa suggcridas em boneOcio do 
llXOl'Cito, em bem da organização militar. 
Nem a opposkiio ora co•a, nem tão clamo· 
roHnmonte injusta quo, 8osnpiodnda e irra
cion~l fosso dar combato ~~ medid1ts quo nós 
quOl'itlmos fossem adoptadas. Nom poderia· 
moB nós dosconhccor · sot•viços do marechal 
Blttencourt,' quo ·tanto valeram· n~ occaslão 
em quo ollo os·pl'cstou o tão oxtraordinat•ios 
Jilr11m, mas que mos!t•n1'am nlndti assim que 
a situação om qtw estava o Exercito na,· 
quollo ttlmpo, dirigido muhora por ollo, ora 
tias poioros, 

Os batalhões tiveram do recebO!'. na horrc 
om que tinham de marchal', supprimouto de 
todo.i os batalhões quo onthlqnccernm os 
seus proprios quadros. 

Foi nocessat•lo fnndil-os, fol nocossario 
t1•azot• coutlngontes do totla a parto pam Ol'• 
,gnnlzar ess1s unidades hcticas, que niio po
diam SOl' peiOI'OS, dado o desconhecimento o 
mais completo que hll\'ia onlt•c pr11ças o pm
ças o, pt•mcipalmento, entro olllciaos c sol-
dados; , 

Nessas condi~õos marohamm os batalhões. 
Isso q nanto li organlzaçUo, E <JUO tinham· 
essas torças! Em que condições estavam ellns, 
quando foi ordenada a mobilização 1 
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O 4" lia talhão, por exemplo, ao rooobor a c:~plt~l do meu Estado, porque r.iio ora mer
OI'Jom do mobilização, estava jogado ni\ ci· cada sutllciontom"nte abastecido do carne e 
dado de Obido;, anele não tinha aind11 coo· de viveres. 
struido o sou quartel; porque, psra satis· Ora, Sr. Pmsldonto, quem conhece 11& 
t\Lz}r as exigeocias quasi Cl'iminosas do Go· cidades do norte sabe perfeitamente que ~~~ 
vornador do Estado do Par1t, foi oocos!ario duas capitaos não so oquivalom,o é certo q no 
rotí1>ar Pl'Oc :pitadamonte eS>J batalhão da ~ran(<os não póde ser preferiu 1, como ponto 
~apitai domou E1tado ejogJ.l·o para a ci•lado do concootl'·l~iío do torças, á capital do 
do Obidos, onde não encontrou nem no me- Par~. 
nos um agasalho. urn tecto p!•otector em que SI, portanto, sr. p,•esidonte, a siiuação 
~~ devesse abl'i~tar. do paiz ll que a quo nós todos Slbomos o a 

Esta é ainda agora, ht, a situação dos cor· que o propJ'io GoYm',Jo pinta. por que perso
pos. Por quo assim é, Sr. Pre;i lente 1! Por v orar no erro, po1• que cootinuarrnos desap
que estes batalhões não são batalhiies 1 ! par.Jlhaúos I 
Por que estes quarteia não são q1mrteis 1! Alnrla ha pouJo o almirante que superin· 
Pol' que estes soldados não são soldados ! ! tendo hoje os nogocios da marinha, com uma 
Por que Jhlta lhes a preplração essencial, fJ•anquoZl guo lho faz honra. dizia aJD o 
)hlta~lhes o onsico, falta-lhos, pela convi· bom som a que ponto nós tinh1mos chegado, 
venCia o poJo Pl'Opl•io desompenlio das fnn· cm materia de fraqueza n:tval. Elia não 
c•:ões, <JUe lhos cabem, o>ses laços do ape•o, pódo ser polar ; não sei si pJderemos callir 
quo só pótiem produzi!• a boa, a verdadcii a d'ahi. tão bni~o est:Lmos ,i;L, 
disciplina. Valo lembl'.ll' nas ta occ~sião, Sr. Presi· 

Porque tu.lo isco~ a>sirn, é que en, Sr. dente, quo, na ho:·a om qu3 esta trisGe situa· 
Presidente, acabei do dizer que nós, appr•o· ção se manife.~t" até em document's ofllciaos, 
vand~ ost~ p!•o,iecto do lei, nil.o damos nello 6 que snbo do Con.;resso Nacional um pro· 
pro':I~enCla alguma, que venha remediar jecto rtue visa acalmr com a. ca.l•otagom na· 
esta situação. Apenas v~jo no projJcto- e clonai e quo vai sm• mais um golpe desforido 
confessei Do Sr. relator-a salisfuçüo, que contra as nossas instituições navaes. 
me causava a consignaç[o de verba paJ·a como arb marinha, não pótlo ser pelo!' a 
concertos, rornendos, cscór.1s, nos qtnrtols siL1Jaç·ão do e~erclto. 
da c~pital do meu Estado. Que foi quo flzemos para c:•cal-a, assim 

Nao sei, Sr. Presidente,- nã.J sei mesmo corno o lia <l 1 
-si acertalllos, combinando ostas rnJditlaa, Andámos a adoplat• um~ súric do pruvi
cstls prov1denc1as, porqu J um dostos dencia;, <tuo, naturalmente, nos Lo·.-~mm a 
uuartois,-pelo que dizem os jornaes de mi· es\o pont•J dJ ruin:L compiOI:t. 
nlla terra,-era o (Juo nbrig~va, esbm•acatio Quer sob o pJnto de v.sta 111~teri:tl. quoJr 
embora, grelados os tectos, o 4·• e o 3co ba· sob o pJnto do vista moral, a guo ltl pouco 
talhões. fiz rcfoiNncia, o oxoJ•oito está cm unn sii.u<~· 

Sabe V. Ex. o quo hl agora se abriga 1 ~ão digna das atton~õcs dos poderes publicvs 
Abr1ga-sc o COl'PD de bomb:,ir,•s llluni- e especialmente do Congresso N:~cional. · 
clpous. O Governo fez, a cessão di- como oopCl'nl', dados estes factos, p!•inci· 
1.1a-sc que com caracter p!•ovisol•io; mas pai monto om rcla~ão á situação que se creou 
ou rocoio muito lless/s pl"ouisorios quo se pa1·a as forcas do meu E;tado natal, como 
tornam dotln!tivo.;- o Governo fez ecss[o espoJ•ar qua as cousas deixem do ser o que 
deste quartel ao intendente de Bel<'m ; o sita 1 
nrto Cl infundada, vendo factos assim, a Pois nio fot•am actos tlu Congt•csso Nacio· 
minhn. suspclla do que esses batalhões niio nal, que aggra,·aram esta siLuaçlio c !ova· 
rogrcssariio aos sous qu ll'teis. ram·na a este triitO estado; pJis nito !'oram 

Ainda um dia destes, publica va-so nos acio~ do Congrusso Nacional quo extingui· 
jornaos dJsta Caplta1 um aviso que, m:tnl· l'am, pol' exJmplo, oa aNon:1os em varias 
J'ostamonto, se baseava oro um acto immo- listados da Republica, a1•sonaos que, corno os 
mi, emanado da autoridade do meu Est.,do; do extremo not•to, 01'11111 oabboloclmentos 
que se estriblva em um1L affirma~lio qno indispensavois o cuja oxtincção tornou diffi· 
servia aos interesaos da politicagem local, cil, sinãJ impassivo!, podo1: o Govol'~O 
embora cavasse o desc!•cdito de meu Est<tdo; acudir do prompto ds nocosstdadod <JUO llao 
osto !L VIso explicava a niio concontrac~o tias do tm• as forças estacionadas no cxtJ•omu 
(orças em Bel~m. onde naturalmente ollas norte, ·daria 11 difficuldado do communicaçõos 
deviam ser concentradas, dada a snporio· o a onol'mo distancia que separa da Capital 
rldado da praça de Belém sobl'O a de Man~os os EStados quo esl.iio nas ralas do nosio ex· 
o a ·superioridade dos seus recursos. tenso paiz 1 

Esso aviso, onti•otanto, dizia que a celebre Estas observações rororom·so tambom 
concentração não se tinha feito cm Belém, no Estado do ~latto Grosso, ando p!·o~ 

I 
I 
I 
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scntomen~ estão nas pciot•es condições ima
~inavcis, taro bem estacionadosvarios ,corpos 
·do exercito, quo o Sr, Ministro dl Guerra 
mobilizou, como quem cumpria um dever 
•essencial, mobilização quo loi igualmente 
satlsfoit.l pelos corpo.~ do exercito, levada a 
.cabo com o melhor desejo, tal ora a convie· 
~iio em que todos estavam do que marcha· 
varo para. cumprir o seu dever, que so tra· 
tava da defesa da integridade da Patt•la, o 
osso deVO!' a cumpril• é capaz do inspirat• 
maiores sacriftclos, 

S.r. Presidente, não sei si ainda hoJe ha 
razão para que esses corpos, Jogados áquollas 
regiões inhospitas, continuem a ser sact•ifi
~ados. 

A quostiio do Acre tomou outro rumo, 
ontrou cm outro caminho. 

Sr. Pt•osidonto, si so trata do um con· 
tracto do compra o vond~,não sol por que os 
cot•pos do exercito hãq de continuar a sacri· 
ficar-se, quando tantos dos seus membros lá 
Jlcaram, para sempre, mortos som ~rtorias, o 
•1uando !:ln tos outros de lá vêm trazendo as 
molesLias contrahidas, a causa da. morto 
que os ha. do surprehonder dentro om pJuco, 
pois ú sabido que os indivíduos desaclima· 
ta.dos na.quolla região não a a.lfronlam. não 
a palmilham Slm J'ecaber os germons da 
molostia, quo so Utol o ttranh11m nos cor~os o 
que da III. só biio do sallir quando dostruu•em 
.to todo o organismo. · 

Foi, St•. Presidente, esta situação, CJmo 
eu a defini, que mo obrigou a vir iL u•ibuno 
para dizer que ~omprchondo, que sinto bem 
q uo nós continuamos hoje na mesma situação 
do hontem, que nó< não vamos dar um paasa 
no caminho âos molhot•amontos das reforma;, 
uecessarias quo continuaremos na<;ão fraca, 
nação impotente, nação condomnada, porven· 
tura. omhil.lada nos sonhos o n<Ls phant:.olas de 
uma paz quo senão ha do quobt'lll'. lato ouço 
dizer no momento em <)UO o chefe d.\ mais po· 
dot•osa nação da Amot•tca. fr1l111 ao mundo todo 
para produzir discursos como ossos que os tão 
compondia.dos no livro quo so fntitutn A v:'tlt1 
inleiiS<I,c que é a. vordadeil11 npologl:1 dafot•ça, 
,(\ a. gtorifteação das Iuc tas nmtoriacs e quo, 
cm muitas das suas paginas, encm•ra vo,·da· 
deiros enstn:1mcntos, fecundas lições, porque 
são o mtudo e a analyse da situação ameri
cana, como olla bontom foi, comparada com 
a ·slt.uação americana, como oll:L hoje é, 

E essa na1•ão soubo collocar-so naaltur~ il:ts 
mais poderosas antro tts naçücs do uniVOl'dO, 
tendo Jlal'a acatar o direito, quando falia cm 
nome do direito, uma osqmt1ra formld:1vel, 
diante das mais podet•osas do mundo, tendo 
um exercito capaz do luchl' com os mais 
fortes exerci tos <lo mundo. E essa naçiio 
era a gt•ando democracia modelo tL sombra 
!lo cuja blndoit•a quasl não havia qunrtois o, 

digamos, tão diminuta ora a sua força de 
mu.r o de tot•t•a, que quasi não tinha exercito 
nem marinha. 
As~im ó que· S3 passam as c~usa.s no 

mundo. 
Quando por toda a parto as nações so for· 

talecem, porquo tl que nós, não digo que si
gamos as lições d[t velha Europa, mas não 
nos collocamos ao menos <lo par em par, 
formando ao lado das nar,õos americanas! 
por'lUC é que hlvcmos de caminhar na re· 
ctaguarda do tod .s o:tas, deixando-nos sobre· 
pujar, jli não digo pelo colosso da Amarica 
do Norte, mas pJias nossas ao-irmãs da Ame
rica do Sul! 

Mais ainda do que as condições matet•iaos 
do exercito, mais ainda do que essa incompa· 
situação a que já fiz referencia, o quo mo 
preoccupa nesta hora é a situll\·iio moral 
desse exercito, situação m01•al que é apenas 
o rofloxo da situação garal da nossa patria. ! 

E a situação gorai da nossa Patrla qual é I 
Qual póde ser 1 

Quando a politica geralmente não ê senão 
a arte de corrupção ; quando a politica em 
toda a porte não ~ senão um tectdo do trai· 
çõos ; quando :. politica em toda a parte vae 
1'·1Pidamcnte <!Ascendo em um ptano-incli· 
nado do degradações morao• qu1 hão do 
cavar necessari:1mon te a rui na desse Pliz e 
de onde n110 po.loromos Slhir senão por 
uma profunda o radical tr~nsl'ormação, Sr • 
Presidente, nem assim sou dos quo pot•dom 
a fé. Antes acredito que a Republica ctci
xnr:i do soro quo ~ presentemente c que sa· 
hlremos disso que ahi est:l, custo o c1ue 
oustnr. . 

E quan<lo assim f<tllo, não é como so fôra 
ttlll espirita leviano, irreficctido c impru
dente. 

Ha muita gente que sobt•o mim atira sus· 
peitas, formula r.piniõos injustas, mas não 
sou, St•. Pt•esidonte, um ospirilo irrequieto; 
não tenho vclloidades de desordeiro ; tonho 
sido cm crises diver>as, sempre quo é nocos· 
saria n intorven~ão dtL minha pllaVJ'a e do 
meu conselho na •·oda intima do meus ami· 
gos o no seio dus que ouvem a minha pa· 
lavra o mo honram com sua estima, tenho 
sido >ompt•o pel:t Ot\lom, pela lo!, contra a 
tentativa do rasgamento o tmnsgt•ossõas da 
lei. 

Mas, Sr. Presidente, nno tl om mim oxag· 
gerado o cego esse respeito pela logltlmidado 
quo muillls voz JS nüo cort•esponde ás nece.s· 
sldados tio uma época o aos clamores c ás 
oxlgoncias poderosas do um pJvo. · 

No momento actual n quo chegamos, penso 
exactamo"to quo a observação da expo
rloncin feita no campo da politica tem lo· 
vado [tos ospirltos mais atados t\ ordem o 
mais aga1•rados a eJso labaro constitucional 
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do 24 t!o fovoroiro 11 convicção do CJ.IIO 6 no· que quasi j~ a reduziram .a um .. manto de. 
cossarlo tt•anspor o gt•aollo vau, do qno !llrt•apos, qt\O não,so impilir ao respeito ·d·o 
tomos a mais absoluta ur~roncia do refor· ning11em, porq11o, ·dia a dia, os gov~rno's a: 
mal' o pacto !'Ltnt!amental da Republica, violam. · · · · · 
<lo submoLtcl·o ao oxamo, ao critet'io o :t · · 
rovisão, do eonlormidado com os proprlos E',-Sr.'PJ•esidonto, Constitlli•)ão intangh•el, 
preceitos qno estão nolle. · inatacavol, osta q11o ahi está ! Mas,, porveH

tura, estu. Constituição vigom 110 meu Es-
E, St•. Pt•o;idoutc, quando penso em revi· taflo natal, .CJ.nando oro plano meio·dia o 

oão constitudonal, om relbt'llla da CLLrl.a punhal do sicurio t•asga as carnes dos ndver
úmdamonttLI da Republica, ú nccessat•io sarios do governo actual: quando o. liberdade· 
accontuat' bom clammonio, que nem por da .Jmpron~a não oxisto, nem do nome ; 
isso porco-cumo t~otos outt•os quo pensam 11 uando membros pt•oominentes da oppoaiçiio 
como ou-nom pO!' isso perco a integridade outro di11. Cll hia.m, ensopados om Sitllgtte, nas 
Jo mou co.ractet•, doixaodo de lado e no chiio l'UO.B dll. capital; qmmdo a. opposlç~o agorn.
o sontimouto de o.mot·, <l democracia o do· ·te1·minado os;o Jlot•iodo do tot•ror vormoll!.o, 
votamonto :1 RopuJ,lica, que mo lovarllm, ontruu no pcriodo de t~rrot' nmarcllo, quo 
nos primeiros annos da !Dinha mocida~o. lá exHto ? 1 . 
a alrl'Ontal' as it•ru do' Poder para defender , 
essa causa; á qual, dut•antc todo. o passado Porque, Sr. Pt•esidentc, agora·n4o .(:filais 
do miuhtt iduuo postot·ior, eonsagroi todas o sicario de Jluulml; agora 6 o juiz poli.tlcantc 
as onorgins uo meu ospirito e a actividade IJUO immula .os adYersarios <lo gpyorno t:m 
de meu corpo; pela qual ou mo lmtet•a om nome dtt justiça, mn noroo do direito o c!\'.. 
tempos ido;, no ullllr da minha juveotutlo. nome da loi ! , . , 
N~o. Sr. Pt•csidonte, E' necessario I'Opollü• Pois, Sr. Preslilento, quando pon;o,quando 

!la objecção de r1u•l ossa revisão obedece ao co•lto do uma roYisão constitucional, fallo 
prano dos cspiriGos submottidos ao credo da do" uma providencia sa!vadom, quo .tire a 
restauNçilo monarchica, o quo do vez dosap· Ropublic:l da dolorosa situação a quo ell ~ 
pa1•eç.~ essa obJecção do que a Republica oüo chegou, quo faça desta nar,,ão alguma cousa 
est!l bastante consolidada para a!t"tontat' essa do grande, do torto o do resistente, que· 
ct·lsc. ponha oro logar desta Con'>tituir,,iio, que é um 

Sr. Presidente, <l pt•eciso qu~ nos I cm· manto <lo retalhos, ferida, rasgada, ,femen· · 
bremos de que a objcccão pódo ser desman· tid:.. sacrificada o Yendida, tant:ts vozes, ao.; 
ehad~ desde quo nós podemos igua_!mento in· in terossoô incoufossaveis da JlOlitkagmn lo· 
vocttt', como argumento, a :.llegaçao, que te· cal, um co<ligo de libm•daLlcs. mas com as 
nho feito j;l, de quo é licito tnmbom dizer c.arantlas so~uras, caJlazos ue dar a eor1oz:< 
C[UO a Ropubilúa não se bode consolida!' em· a lot\os nó> do quo oilo ha de SOl' Cli!Upl'ido 
<1uanto Jbt•em 0 que siio 05 . Estados da Fo· como foi leito, do quo em uma itOJlUblioa. 
dcraçiio, uma massa :tmorpha, qcte se dos, feita para ga1•antir liberdades, "" liborlitltlos · 
aggrcga, que so dissolvo e que 80 desp!•ondo. hão <lo ser rospoitadas; de. que om mntt 

Ropub!lca !ilil~t para garnutilt do direito o. 
Qu~ndo eu ponso em re1·isão constiiu- da jmtiça, o direito e a justiça hi>o de ser 

cional, niio penso sinão na adopçii.o do meios os dous polos, om torno dos quacs pos-. 
o modos quo permitiam fazer com qno a saro glt•ar todas as nossas asph•açi"iP.s e : 
Constituição seja nos Estados uma lotl!'a um11 gr:todo bandeira, :t. sombt·a da qmtl 
viva, porque, oiu muitos delles, ella ~ uma possamos viver to~os nós, que pousamos . 
lottra morta. sompro que a Republica com que andamos a 

Quando ponso em rodsão, n[o penso si· sonhai' cm tempos idos era a garantia cm·ta, 
nlio na escollta de proce.;sos que permittnm niio jâ dos nossos di roi tos -polilicos, mas da 
toJ•nnl·n só então de tal modo sn.grada, ~no nossa propriedade o da nossa vida! · 
soja, por força dos meios qno nos adopta· Poís.ben1, S1•, Prelidento,. bastnvllo. quo " 
mos, impostt\ aos proprios Estados quu ao· rovislio d~sso:nos isto: d~sso-nos .umá. justiç:~. 
tualmonto vivem fót•a dolln. roa!. Bastava quo a l'Cvisão d~ssc aos Estados 

Nlio comprohondo os.~o fotchismo oúgo c ujuiz com as gat•antiassuffioicntos p~t>a do·. 
cstuplJo por uma Constitui~iio que niio vi· fondct• a loi .o cobt•it• e amparar, ~ sombrtc 
got•a talvez em parto algumu. ~esse vasto U<l sua to"a, os que·: teom fomo c .siÍllo de 
r.crritorio, . jus Liça, uara ,~1!0 essa rórlsão sé impui.o:i.se a. 

Não comprohoodo os quo nrro quot•em touos .os osptr~tos vo.rdadclrnJuento btuzl· 
ctuo so to'lue nessa urca santa das nussns li- lolro~.quo too~! ltOl't:Or. n.ost!l. d,oloNsa sl· 
bol'dados, quundo ol!a ostt\ cheia do . rombos, tuacao, que aht cstá,.quo póuo sm. tuclo, m~s · 
oxposta .. ao escnmoo.de todos os !Jons bt•asi- que não,; absolutmMnto a RoJmbhca, (b!tuJo, 
loiros, qut~udo tiio gmndes são as viulaçõos Uom; muilo Ucm.) . 
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O si·. 1icnedicto Leite- Sr.' as mais cnl'!'ogndtiS côi•es no que diz l'CSpoito 
Pt•csiuonto, comcr;:-.roi decl~rando queaccolto ~ rlotiJsn e~ torna. . 
a emenda quo foi aprooentada pelo ho~rado O honrado s~nador, ·quo não pódo dosco
Sonador·por ~!atto G1·osso; Blln.ó quast dos- nhooot• os negoclos que coJ'J'om pela pasta 
neccsstlria, pots o orçamoot? contém verb:. da gue1·1·a, devo saber quo .. nestes ultimas 
jlnrn a obra a quo elin. se t•el?t'O ; mas, como annos propn!'OU·Bo o forte do Imhuhy, molho· 
~-·Ex. podo nponas quo seJam os.l·opa!'OS, ruu·sc 0 do Siio João, n;sirn como·a Jbrtalezo. 
do que trata, monc1onudos na J'uhrJCtL, sem • do Santa Cruz, 0 ostiio se 1':1zondo ohms im· 
nugmontar r, vm·b~. declaro cm nomo da pol'tantissimns .na fortaleza da: La •o c no 
Commissiio de l'immQaS quo a accoito c dou· porto do santos. " 
lhe o meu roto. No.~tns conraçõos admira quo o honl'a<lo 

Passo agora a respondct• ao discurso que Senador, militai' tão illustrc, assuma n re
aealHt do ser prolbrido polo i Ilustre reprc- spon;abilidado do dize!' diante do Sennuo que· 
scntanto do Districto !'odora!. os negocio~ militare.> entro nó! so acham nn. 

. Como todo o Senado acabou de ouvir, o 
honrado Seuadot·, referindo-se ao pi'O.iociu 
qno se a.cli~ em discussão, tUsso que c !lo r! 
Jhll!o, é lacunoso, e nilo col'rospondo absolu
ttlmonte ás necessidades actuaos do oxer<lito. 

Depois destas palavra.~ do honi·ado So
ndo!', cu, relator da Commissão do l'inant;as, 
1.ir1ha o dit•oit:l do espci'ai' que S. Ex. 
omcndasso o projecto. 

Sim,. Sr. Prositlonto, si o projec1o é falho, 
si é lacunoso, o nobre Senado!' não tem o 
direito do ficar silencioso : S.~~~. é ol•rigado 
a dizer om qno é o!lo J'ulho, 0111 quo ó lacu
no'o; S. !J:x. é ob1·igado a apresotar mo
dida!necossarias p~ra quo o mesmo projecto 
po;sa cox•respoodor ás neceisidadcs aclUtiCS 

. dt~ administração dJ. g-uCt'l'a.. 

Apen:t.~ pOl'umasimplos allusão, o honrado 
Sonatlot• se retlriu ao facto de ·nno cotar o 
Orçamento do accordo com a lei do forças, 
do que tliz respeito ao nume!'O de praças do 
exercito. 

Na x•oalid:ulc, seda mo,is regular que o 
Orc•amontu da Guerm consi~n:.sso YerlJtl 
paÍ·a os 28.000 homens quo fumm fixados 
naquolla loi. 

)las, SI·. Pt•csidootc, si umtt ncces;iillulo 
pct•iosa obL•iga o Congi•csso Nacional a 
consol'v:u• apenas as 15.000 pm~as, se uma 
nocessidmle suporioJ•-necessidado de econo
mia-obl•ig:t o P•JÚOt' Logisluli vo a conceder 
:1p~nas ve1•ba p:ti'D 15,000 pra~as, nom por 
isso isto constitue l'nzlio bjiStnnto para touos 
o.< maios que S. Bx. onxct•gou na !ldrninis
trnção da Gum·m, ostudnnt!Q tt silnaçiio do 
oxorcito, lauto no ponto do vlstn moral, 
como no matm•lal. · · 

Si o honrado SonadtJl' so ti vosso prcoc· 
cupntio mtds .com o.; nogodo.i que diZOI'. ro·. 
s~oito p!'OPI'tamonto no orç~Lmon to úizom 
(liscute, sorilL fol'Ç~tlo a raconhocol' quo ~e 
180~ pat•u cá muitos molilo.t•amon tos toem 
sitio i!Jlt•oúuzidos. 
, S. Ex. pintou It situa.ção do nosso palz com 

SIDAdo Y o Il 

mesma situação do outl'o!'a . 
Pódc, porrentura, o honrado Senador dos-· 

conhocoi· que o. forte de Jmhuhy prosoute
men te constitue um cm baraço podoro~o 
par:t :t ontrad:t om nossa l,;trr.t do um mL 1'10 
<Jualquor, por mal; possante r1uc seja ·n su:t 
ar til h:u·i:t 'I 

PóJe o honrado Sonado1• eontostaJ• os me· 
lliot•tmontus que toem. rcccLhlo as forlalozas· 
da )):u·m? 

Pódo, por1·oniu1'n·, dosconheecr quo a foi'· 
taloza da I.ngo augmcntou consideravol
meutc o se11 pode!' militar 'I 

Ignora por nccaso, S. Ex., quo o porto úe 
Santos, !070 quo sojam concluillas as obms 
quo nlli so ostüo cxcmt:tndo, Jicar~ com uma. 
Jilr~tleza J'cspciin1'oi, cnp~z de fazer fronte 
a um nal'io do guerra po1• mais podm·o~os 
que sejam os seus canhões I (Pr111Sa:) 

S. Ex. s:dJO tuúu isso mc'lltot• du que cu, 
po1•tnnto, como dizei', cum a rooponst~bili<ktd.c 
quo lho t:aho ucsto :tsoumpto. que nu. ~mi· 
nistrarão militü• narl:L so tem foi tu, nao se 
tem iJitl'Otluzido melhoramento algnm ? 

O Sr... L.wr.o Soor..1\ - Nilo posso nogar 
esses melhoramentos. 

0 SI\, BE:-õEOICTO LEITE- Mas V. Ex. 
ainda h~ pouco pintou a situação do oxrrcito 
c de todos os negocies militares como Unl. 
manto de rota!llos. 

O Sr... ún:o Sonml - Com verdade. 
0 Sr... Br.:-õEitiCTO LEITE- ~las ontão,.pOI'·· 

~unto a \',Ex., .nüo ~ Yordatlo o que estou 
dizendo 1 Niio são J'Oaes os ruollwramentos 
que acnbo do apontar ? 

Sr. Prosldonto, o nobre Scnmlor diz que 
nilo pôde nega!' ossos mollloramcntos, o em 
soguid~t declara quo pintou a situação co1u 
verdade ! · 

SI é 1'CL•dadc o que acabo do t!lzo1', o dos .. 
ntlo o. contestllção, OJillO insisto S. Bx. em 
sust~ntar quo os negocies da guer1•a con!l· 
nuam no mesmo p~, quo outN cousllo,nao 
J'oprosontnm sinfto um manto do retalhos 'li 

!tO 

.. 
) 
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Si o nobre Senador attondosse p~rn o 
art. 3• do projecto, veria o seguinte: 

c Ficam vigorando como crod!tos ospc
·eiaos, para os mesmos fins par~ que foram 
votados, os saldos dos crllilitos concedidos 
pelos dec1•etos os. 141, de 5 de julho de 1893 
e l. 023, do 24 de dezembro de 1 89i. • 

Estes cred!tos são os que na impertancia 
.de t1•in\a e tres mil contos, ouro, lot•nm con
cedidos pam compra do pott•oclios bellicos 
o reforma do armamento do exercito. 

Ninguom igno1•a. que ha tros annos o Go
verno tem empregado todos os seus es
forços ... 

O Sn. L~~ouno Sonn~-Eu disse que o pro· 
jecto tinha remoodos e c~l.aplasmas. 

0 SR. BE:-õED!CTO LEITE-•.. no sentido de 
oo jldquil•ir artilharia nas molhot•es condiçües 
possivois. 

V. Ex. declat•ou que o projecto ora falho, 
·era lacunoso. 

0 SR. L~UI\0 SODRI':-Sirn, senhot•. 
0 Sn. BENIW!CTO LEITE-E como S. Ex. 

ainda não tinha voltado :i sua cadeir~ no 
momento em que c~meçei o meu discurso, 
Tou t•epetir o que então disse. 

Lastimei que o honrado Son1dot• pelo Dis
tricto Federal, que achou o projecto dofr
ciente, lacunoso, não apt·osentasso uma só 
.emenda para melhoral·o. · 

A Commi,são do Finanças aprosentou um 
~rojocto falho, pergunto: porque o honrado 
8enador,quo o crili"ou tão severamente, não 
·O emendou? porque S. Ex. não envidou es
foroos afim de que elle pude<!e correspon
der ás necessidades do exot•citJ ? ! 

0 SR, LAVRO SODRI':-V, Ex. niio me póde 
.contesta!' o direi to do ct•itica. 

O Sn. B";o;r.orcro Li,rrl·: -ContestJ, des1lo 
que V. Ex. não emenda. 

S. Ex. des1le que critica a obr.t da Com
missão de Finanças, e, tendo o direito do 
nmenda1•, não a e monda, colloca-se na mesma 

• si tua~ão dos membros des'a Commis<ão, isto 
·ú, acceita o projecto conforme está. 

0 Sn. LAVRO SoDRI~-Nem V. Ex pó1o to. 
mar para si as accusações que fiz. 

0 Sn. Bi~NP.DICTO LEITE -Absolutamente; 
~anto que estou fallaodo em nome da Com
missão de Finanças. 

O Sn. LAuno Sonm!:-Tambem, o:t~ mes
ma< accu<~~ões, abstrahi :1 ()Jmmi.~siio de 
Finanças. 

0 Sa. BEXED!CTO LimE-O Ítonrado Sena· 
·dor disse quo o projecto tem apenas algumas 
-1111 ta plasmas. 

Ot·a, St•. Presidente, os croJitos exisl.ontes 
.n~ Eut•opa p:tra a recoostitulr;iio do mato· 

I'ial do exercito o quo o at•t. :l" do projecto 
manda que ~onticuom em vigot·, toem ainda 
um saldo de mais de 7.000:000$ em ouro. 

Pm'(l'unto ~ consciencia do Secado: por 
vontui·a na sltua~ão que atravessamos, quan· 
do a Republica se acha em dltHculdadoa ox
l.!'aordin:tria.s, podem ser eonsidürados cata· 
plasmiLs ou remendos, i .000:00~$. ouro, des· 
tinadoll c.~clusivnmentepara uma das muitas 
tlespczas de um M!nisterio ? 

Porventura essa respeitavcl quantia po
der~ sct• considerada Ulmt eataplrtsma, um 
J'omendo, como o S:•. Scn1dpr ac:tbl de 
dizer 1 

0 SR, Oo~ms DE CASTI\0 - PoJo con
trario. é um Ollustico tcrl'ivel no Thesouro. 
(Riso.) 

0 SR. BENEDICTO LEITE-Mas, dizi:t eu, 
Sr. Presidente, que bn. tres aonus o Governo 
emprega todos os seus esforço~ pam dota1• o 
exo:•cito do boa art.ilh:crla. 

O nobre Senador não 1iove ignor•ar que 
teom·sc feito experiencia< const1nto~. estu
dos divcrS<Js para couscguiNe o quo houver 
de mai:=: adia.niado nc~se armarocmto. 

0 Sr.. ALlmlDA B.\1\Rf:T~- AM foram 
olllciacs d Europa para estudar. 

O Sn. Br.s1mrcTo Lllm:- Pois quem as· 
sim p1~codo Itão estará tt•atanull de molhemr 
a. situar;ão do otorcito 1 

O q110 não se pódo alcan~ilr t\ a reforma 
completa do exercito de um momcut.o para 
out,t•o. 

0 Sa. :\L)m!D,\ BARRETO- 0 que preci
samos é augmoul.ar o pe<<oal do exercito. 

0 Sn. BENEDICTO LgiT"- Além do qu~ 
ln pouco mencionei, o hom·ado Senador cn• 
contra hojo, por cxemp!o, a 110va lntondoncia 
e o nora Arsenal do Guert•a. 

Appollo me.llUJ pa1•a o honrado Senador: 
Po1•voutur a aacr.uallntendouci~ da. Guerra, 
o actual Arsenal do Guort'<l podem compa· 
rnr·so com o que existia com esses nomes 
ha t1·es ou !JU!Itt•o anuas atl'az 1 

O honrado Senador, si quizet• visitat• esses 
ilous osla.belocimentos, por molbot' informado 
fJ uo vil, b:L do voltar de lá com impress!o 
exccdento á sua e1pectativa p01•que, incon· 
testavelmantc, a. actuallntendencJa, o actual 
Arsenal constituem um melboramerito 'im· 
portantissimo. · 

Além disso tivemos o a.nno pass~do a uni· 
tlcação dos boapitaoa'm!litaros. ·" ·. 

Sabe o oJbre Senador que possula.mos dous 
bospltaos milita.l•es em que o sorvioo não 
cor~•ia regularmente;' Foram fundidos em 
um sb o tenho ouvido dizer por p01.10ns com· 
potentes, q uo isto impo1•ta ·em um gr,nde , 
beneficio pa.ra o exercito, . · 
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Porque o hom·ado Secador, na critica que giõcs. ~!as, eomo dls>o, talvez isto tenha 
lilz, não apontou tum bom esses trabalho> da sido considora<lu cous1 do pouco valor. 
administração, que nlio podiam absoluta-
mente, com justiça, ser cs:juocidos? O Sn. LAuno SonRE'-V. Ex. so recorda 

Permitta·me s. Ex. que tcque cm um que mo pronunciei sobro isto, 
a11trJ ponto : vo!u no auno passado pa1•a o O Sn. BENEDICTO LEITE- Conversando 
Senado um prujocto da Camara dos Depu- "ommigo particularmente, s. Ex. manlfes· 
tados tratando da l'ortiftca~ão do Ohidos. tJu favoravol á Jd6a dessa fortificação. 
lstl a incont.cstavclmento uma necossidldo; O ili<Istro Senador "oferlu-so tambom ao 
entreíanto esse projecto ficou dormiudo na. estado de rulnas e111 quo so acham alguns 
Commissão dd Marinha o Guerra do Senado quartel~. 
o não sei si tnço uma injustiça dizendo que o O Socado compi·ohende qno <l llhlO!nta
honra<lo Senador f•1zia pal'te dessa Commlssão monte impossivel, dentN do poucos annos, 
o 1' .. ·o deu andamento ao projecto, fa.zer·so a ro~onstr1wc:ão do quai•teis oro 

"' SR. LAURO SonRi:-V. Ex. engana-se. f~,j~~-o numero espalhados por todoJ os Es· 
O SR. RENP.DICTO Lr.ITE- ll' por Isso que Entretanto, o que tem sido possivol á 

digo que nito sei si faç> lojustlçn. rulminlstl'ação da gu01·ra tom sitio feito. 
Porem mesmo que niio fizesse parte da Julg?. pelo que se P,a~s11 no meu Estado. , 

Commissilo, porque razão s. Ex. não trouxe. O ~~~.amonto .. con>Ignou u!n:l vor.ba. P!!lll 
a tribuna t!o Senado n sua palavra autor!- repa! o~ .no qual t~l do ~· Lu,IZ do M,tranhao, 
zada. reclamandQ a dlscussii~ e a votaQão o o qua1 to! está sendo 1opaudo. 
desse projecto ? 01·~. SI'. Presidente, V. Ex. : nha que u. 

o SR. L.~uRo SonRil- v. Ex. bom s~,be admlnistl'ação nno póde ir além dactnlllo que 
- . . . o orçamento lhe dá. A verba para obms 

~uo ~ao to.nha, prestigio para fazm• v1ngar contin~a ~ sm• de mil 0 !ln tos con1os, c cúm· 
.~s mmh1Ls Id~a,, proh3nde-so que não ~ possivol com essa 

, O SR. ilENEDJCTe LEITE - E' modestio. de· quantia attonder a ted~s as consignações o 
V. Ex . reparai· todos o'· q un J•t.els. 

Fosse como rosso .. qunn.Io mesmo S. Ex. o hon1•illlo Senador, depois do trahr pDI' 
se a.ohns!e ne.ssa. situação, o qne DHO é essa fó1•ma da situação mabrial do exercito, 
eucto, cumprtrln seu dever recl.amando disse quo olle se acha em um estado ,·,rda· 
pela fur!Itlcaçlío de Obltos. doiramento acab1·unhador, vh·o dobo.ixo do 

O SR •. JuLio FnoTA -V E:r. do-me u- constnnte.j perseguições o attribue isso cm 
cença par.1 um apart~. · gi·ande paJ•te o. interesses da politic~ local. 

Não me recordo bem, mais creio que a Pe!J que mo diz respeito, posso atlll•mat• 
Comis:ão de. ~hrinhn e Guerrá pedindo o.o Senado que, pelo menos, no mou Estado, 
hitormações no Ministerlo dli Gu~ri'a, pas- nunca o!llchLI. algum. por motiyo de politica 
!OU para n de Flnaaças o projecto, porque a local, foi vict,Jmn do persegulçao 
questão el'lt de credito. · · · · Faço esta declaração ao Sonado. Estivo 

O SR. BENEDICN LEITE-N4o, sJnhor, não sempre durante a administração do m~re· 
foi p~ra a do Finano;as, pelo moaus· nã0 cbal Mallotuo lado de S. Ex., como rolatoi' 
b 11 1 1 - do 01'çamonto d11 Guorr•L. Puis l1om; nunca 

oC ~gou 8 m 0 Ias maos. · · podl ao Ministro da Gueri·a, mnrccllal Mal· 
SI o projecto ti vossa sido remottldo 4 Cvm· Iet, no:n a 1 ·o~irnd1t do um olllcial, n~m a 

missão do Flnanç!IB, mu!to natm•almento Ida do corto ·o. determinado otncial p~ra o 
ter-mo·hia sido disti•ibmfdo,.e niio o recebi. Maranhão. 

·E ~o· por·acaso o !lo tlvo,si ficado na pastl 0-Sa. LAuao SollDI~-Louvoi'es sejam dados 
.da Commlssão de Flnançl• no nono p!IBsado, 11 v. Ex. 
teria sido no anno corrente dl!tribul<lo a 
.alguom, ontratantl n~ cummljsão· ainda O Sa. BEr<mDICTo LEITE-Nunca encontrei 
pessoa algum~ tratou doUo. necessidade do I'ccorror a essoJ extremos ..• 

•m 1 ' s s d O Sa. LAuno SoDRil-llonra·o multo flgu· . .n r mo; po s,.u.os rs. ena urus·.quo. esse . ,. 
· projeJto .não so u.cl111 ·na. L Commlsmo do. .Fi· rar ass1m entre as poucas cxcopcuos. 
nançal. Foi< nnturJ!m~ntc reputado som O Sa. BENEDICTO LEITE-.•. e si porven· 
amportancla; no entanto trat\ ello do. turtf.: turu. tal necessidade tivesse havido, ou mo 
ftciiÇão ~e um pon\o do passagem obrigad' ontlindoria clara e positivamente. com o MI· 
dos vapores quo sobem ou descem o rio nlstro, declarando-mo prompto pam loro.r o 
Amazonas, garantindo-nos assim contra al· tb.cto ao aou conhecimento da II•ibuna do 
,guma surpreza desagro.davol naquollas ro- Sonu.1o. 
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Nunea toquei, portanto, na pessoa do um Não conhc(•D possoalmento o otllcial de ~ue 
militai' para fazei' isso que se p1idc chamar se ti•ata ; mas, pelo que <lellc disso o honra, 
porsegui~ão. No começo da actual sltu;1~ão do Senador o pelo quo tenho ouvido dizor, <J 
politica do meu Estado, um ofllcial, que se um ofllcial!lisi.Incto. · · · 
1m via envolYido cm uma sedição pam dopOI' lmrtglnemos que se tenha dado entre ello 
o !(overnadm•, foi, n podido do mosmo govor· c o Ministro CJUalquer incidente, quo tenh;~ 
uador, e de accordo commigo, retimdo do lll, determinado o fact.o; n1í•l osl:lrü. no sou di· 
J•ara o quo, aliás, quasi que h;tstou commu· rei to o Governo do Jll'OcodoJ• desta fúrma, 
nieal'-So ao Ministro a occurroncin, que foi, som quo absolutamonto o ofllclal attingldo 
roalmoute, gravo. pela oJ·dcm so possa julgar melindrado '/ ! 

Porilm. mais l:trdo, pot• soliciiação da fa· Nem nús podemos censurar. o Oovilrno por-
rnilia desse otncial, cn mesmo obtive que ollo quo .nomeia p~i·a .uma guarnição cste"ou' 
voltasse para o MaJ•anh~o. Essa occurrencia aquollo otncial;removo osto ou aquolio para 
dou-se om 1803. outro legar; o 'exonera um insti·uctoJ' dtt 

PassaJ·am-sc anuo.i, voiu a administração Escola. · ·:• · · · · · · 
do marechal Mallot, administração .que O logom· de in.ltl'Uctot·, Sr. Presidente, 
por mais do unm voz ou do fendi da tl'l· não é Yitalicio. Si o MinlstrJ . da Guol'l'a, 
bumt do Senado, ontmiauto, nuneil absoluta· quizosso perseguir osso oficial tei'itt PI'oce· 
mente sulicitoi de S. Ex. qualqueJ• · medida rlido do outm mrm:t, procurando prcjudlcar
ropressinl a respeito de militares. lho :t fé. do ·oficio ; mas nada .fez nosso 

sentido. 
O Su. Lwno Soon(;-Porque so cncontm . Nunca troquei, SI'. Presidente, p:tlann. 

om V. Ex. um comção houdoso. com 0 SJ'. Ministro da Gum·ra, indagando da. 
O Sr.. Br.~r.DICTO LEJTP.-Si actos dessa razão desso acto do S. Ex. Quero crêr qu~ 

natureza so icem pml.icado om ouil'Os Estados S. Ex. tenlla agido unicamente lov1tdo pelas 
o S! _!lllos mm·ccom a tlcnominação do persc· ~anYcnioncias do ser~iço, co1~a qu~t·.o crêr. 
!(UJ<;ao, eu ahsolutamontc não os conheço c tamhom, qtic o alludJdo olfic1al nao tenh;t 
não os posso ujulzm·. 1 pi•aticado a~ to algum cl'iminoso que me-

Mas, il forçoso dizei' CfUO o Jlwto do um recesso pena. E digo isto po1·quo o ado 
otneial soJ· J'omovido de um ponto paJ•a pratic:tdo Jlclo Governo, neste ct~so, não ü 
outro nem sempre póuc ser taxado do Jlel'sC· uma peutt ; cxonm•ar do logar de ·wstructor, 
guiqão. . níío <!punir ; mtn:l;tr. que .so rocollra ~to sou 

As YeZê.; um ofllcinl se tOl'n~ incompa tire r cul'po, tamhom na o " pumt• ; logo . nao te.
om um Jo;rni' som sm• pot• motin politico; a mos de e nxcrgar no Jhcto a pratica rlo um 
:ma pcrm!'-ncncia nosso lwaJ• pódc torna~·-se nct~ quc.oxprim:1. um;; punição a !Immilitar. 
mconvcmento, até sem cnl[>a dello, e o Go· :\atuJ•almente, rop1to, o .~liDistr•o se dl· 
ver no o romoYc. rigoiu por con,·onieocias do serviço, o o 

E a I'amo,;ão do um olllcial não lhe dc•ixn ofilcial não ·pr:tlicou acto algum m:to, . por· 
no la al;;nma na sua fú do otrlcio, que, si o tivcssofcito, o Go,·m·no dcvct•ia pu .. 

O hom·:tdo Scnaúoi', trat:mdo deste asmm· nll-o o não exonerai-o, mand;tndo-o rec,lhcr· 
:pto, particular·izou um facto o, a re<poito, leu se no seu C·)l']IO, o que ·urro impor~t pu
u~a carta dirigiria por S. Ex. no Sr. Mi· nição. 
mst;o da G\IOI'ra, m!.l um dos to picos da ~ual o Sn. L;\uno Sooml- v, r.~, não presto1r 
so Jcforo ." domtssao do cttp>tao Autullano attençilo ao9 topicos de minha c:1rta, allús 
llarl'oto Lm;l· ruodcrndos, Nesta carta mostrei que o 

O Sr•. ~ltmstr•o da Ouot•ra ha pouco tempo, acto m•a injusto b·rsoatlo om infot•maQiie< 
St•. ~ro.<>dontc, exonerou L'Sle ~IHcinl do logaJ' menos .• , ' · ' 
do LnstJ•nctoJ• da Escola Mi!Itm• do Dl'nzil s , · . ' 
mandando que olle se recolhe··o a seu orpo' O . R: BE:oiEDIOTO ~ErTE- V. hx, ha do 
Assim agindo, 0 Sr•. Ministro d11. (;;101'1; te~ JlOI'lDittJr: V, EJ:: dtsso até .o sogumte: 
o seu ~c to perfoitamonto donti•o d11 lei, ~no tenJo.UJo nt1S Jarnaos a not1cm do acto, 
S, Ex. nao commctLou oxoruitaucia al"uma. tmrucdlatamgnto,., .. 
tinha o direito de oxonoraJ• u ofllciul~ 0 ex: O Sn. LAuno Soon~ - lmmcdiatamontc, 
onoJ'OU·o; ttnha o dil'oito do ordenar quo não. 
elie SO I'OCOl!Iesse ao SOU CU!'po, O USSim Ol'• 0 SR. BE~EDICTO:LEITE-,, ,dirigiu 11 C3l'tU 
donou, no Sr. MiolijtJ'O.da. Guort•a., 
. Vao nisto algum desdouro ao rofol!ido offi· Om, paroco·mo quo.scr!a. multo mais lo-

e~rll 1 ! Qual o .motivo quo tovo o Sr. Mi·• gico que o honrado·Sonndor, lontlo a notioit~. 
ntslr~ dn. Guorm paJ•a assim procedor ·?Nilo do facto, procurnsso .. in1brmar-sc do que su 
BOI ; Ignoro ·por completo si o blinistro to,·o passnva. · 
algum ~ol.lro especial, quo dotormina;so Como ll que o honrado Sonat!OJ', sem saber 
ossn. mor!Jda, do IJUO se tratava, sem conhecer os motivos, 
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que Jovarnl!l o M!nístr~ a· pr:Li.icár osto não sou, nem esporo ;cr um amigo incondi-
acto, o con;ulom lnJnsto ?i . cJOnal do GO\'orno algum. · · 
· ,\.carta~ que mo reat:o c.ontóm a 11roprm. E' passivo! que o Governo praiiiJUC n.ctos 

.cond?mna<, .• Lo da. consuta porque· dtz .que menos justos, como tambem tl pu;oil·el que 
V • · Ex: t~nha ~~~o conhcctmento tio. facto officiaos pratiquem acto; que obriguem o 
pela lottur-~ do:~Jamao;.. . . . Governo a tomar providencias · 

)!n.so quo J'ut que V. hx. leu nosJornncs.·? ., . '.' 
O Stt. !,wno Soam\- O acto do Ministro O ~n. LA uno ~onnt-Porfetlamonte. 

da Guort•u. sem causa que o fundamentaslo O S!l. BE:'o1EDJcto LEITE- Eni.no, dado o 
ou dotormioo.sso. facto, devemos 11cat• na expectativa ató o 
· O Sn. Bc~EDICTO Lt:ITI:-Pordoe-mo o ·hon· exame detalhado da questão. 
radn Sona1lor: o St•. Ministro d~ Guerra O Srt. LAI:RO SoDml.:..li'o caso não cab~ a 
tinha ou não tinha o diroito de cxonm•ar 1lo hypothoso pot'fJUO estudei a questão. 
c11rgo que occupava o l'Ofcriilo otllci:~l c O Srt, Bc:>:oDICTO LiciTE-V. Ex. disse 
manual-o que so rccdbesse ao sou coJ•po 1 que tinlta tido conhecimcoto uo !'acto pelos 

O Sn. Lwno Sonmó-Som causa,. não. jornaes. 
0 S!l. BENEOICTO LEIT~-Mas, Si o cargo 

não ú vitalicio 1 
O S!l. LAUno Soont':-0 official estava no 

desempenho de uma coiumissão ; estava a 
contento, sem f~lhas nos seus devoro;. 

0 SR. BE:O:iDJCTO LEITE-~!ns quem é O 
juiz disso 1 E' o Ministro. 

Domais o ~linislt•o nem declarou que olle 
uilo esUvcsso desempenhando a contento n11 
Escol<~ as tuncçücs de instructor. Entendeu 
·que ollc devia recolltOl'·Sc ao col'po c deu 
ordens nosso sontiúo. 

Entt•otanto, o hom•ado Seo:ulor !ou a no· 
l.icia do acto do Ministro nos jornaos o im;ue. 
tliatamonto .•. 

0 Sit. LAURO Sooní:-lmmediatllmOnto, 
niTo. :\'ft·J cm,n•oguei este advet·!Jio. 

O S!l. Br.Nili~CT·> Li-:ITP.-I'ois bem, leu 
nos jorllllOS o BSCI'ovou ao~!inistro n refct•ida 
-carta. 

S. Ex. tambem declara nollll quo não ·>o 
encontrou com o officit11 0111 q uost.io, não 
convct•sou coni ollo sobre o acto. 

)!as, ~i o honrado Senadot• não o;tudou 1t 
·fJUCSt'io, nrco procurou examinai-a, como~ 
que considerou logo Injusto o acto do Mi· 
nistro1 

Si i>to é Io~lco, cheguemos 11 osta conclu· 
silo: desde quo entro n administraQiio e um 
oiDcinl se d~ um n.ttrito, o olllcial tom som· 
pt•c 1•azão, 

O Su. LAon.o Sonm~:- Não hn. nndn. n,h:-;o .. 
luto. V, Ex. ú da escola que tom este 
aphorismo pot• J'nndamonto. 

0 Sn. BENEiliCTO LI;!Tic- Ora, St•. Prosi
dont~, ,; posslvol que o Goi'Ot'no pratir1uo 
act.o" monos ponsa.ilos, monos justos. 
·v. Ex. tom a.comp1nbado 11 mlnbit ol,scm·ll 

-carroh'il aqui no Sonailo o sabe portbita
mcnto r1ne si nno sou um desses Souadores 
som1n'e promptos aso declararem om np]lOsl· 
,;fio <I todo; o.; Governos, tamiJom nunca fui, 

~ão Fc diri~iu ao Govct•no pat•a se infor· 
mat•, não se entendeu com o officlal, por· 
tanto .parece· me quo n:io examinou o casu 
a. fundo. 

0 Sn. L,\UI\'0 SaDm:;-N[o apoiado. 
O Srt. BE:-iEnlCTO Ltc!TE-Puis eniio não 

ora. esse o melhor meio ile conhecer de uma. 
qucstiio passada omrc o l>!inistro o o ofllcial'l 
(I 'a usa,) 

Sr. Pl'OSL!onte,o hom•ailo Sanador !'aliando 
d:t desorg11nização cm <Jue, no entonde1· dn 
S. Ex., se u•;lill tudo quanto diz respeito nos 
negocias da guerra, não o foz com aque!la 
justi•:a r1ue deve ser compativol com o alto 
espirita de S. Ex. 

O ox-~linistro da GuCl'l'a, o Sr. mat•echal 
~lallot, procurando reot•ganizar o exercito, 
pr.;pnrou o projecto do reforma e submct· 
teu-o<\ Coroara dos Deputados. 

0 Sn. LAVI\0 Soortt\ - Aimln bom fJUe 
.V. EI. lombt•a isso. 

O Sr •• BEliEDICTo Lt·:ITI: - Lcmbt•o este 
tilcto pum mostrar quu a admiuistt•aç1io da 
Guort•a n[o so tem esqucchlu dos seus de· 
.veres. 

O ex·~Iinistro da Guerra preparou o pt'O· 
jccto o o apresentou'' Ctlmat•:L. 

Si o pt•ujecto niio convinha, dovi:l sot· 
discutido o t•c,joitado ; si ora bom, de"in. ser 
approvado, c si necessitasse do algumas mo· 
diftcaçüos, dc1·ia sct• emendado. 

Entretanto, nem siquor Jogt•ou um pa
l'eccl' ! 

Dado este f<lclo, por~unto ao nobt•o Sena· 
dot• : tlc quem tl <t rosponnbilhlado ? E' da 
administração di!. Gttot•ra ou do Congresso ? 

O Sn. !.Auno Soon(:-E' 1lo Poder Exe
cutivo, oro gt•andc parto. 

0 Srt, BE:-iED!CTO LEITE-Oh ! Si O Podm• 
ExocntiYo li1z aquillo que os!~ na sua attt•i· 
lmlçiio, organizou o pro.ioclo de r1ccordo com 
as delcrmlnaçües dtL lo i do Eihdo ~llliOt' •.• 
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O Sn. LAURO Soon~::-Não façamos fic~ão; 
vqj:tmos a realidade como clla ~. 

0 SR, DllNlmiCTO LEITE-Mas 11 roalida•.lo 
é esta: a loi do Estado Maiot• manda que a 
administração da Guorm formule o projecto 
do roorg~nlzação do exercito. 

O Ministro organiza o projecto, submct
to-o ao Congt•esso c este ·não di!. um passo 
c, no cmtttnto, o nobro Senador diz que a 
rospoosabilidado ú do Exccuf.ivo! 

O Sn. LWI<O SooRt - O Uovoroo tem 
acção no Congt•esso. 

O St:. Bt;r-mororo LEITE - Agora lnsinúa 
S. Ex. que o Executivo faz pt•cssão sobre o 
Congresso. 

O SR. LA urto Soom~-Ne.~tc caso ompt•oguci 
a palavra- p1·ess11o, c sim- ac('<lo, porque 
a palavra J>f'C!S<To ú deprimente para o 
Congresso. 

O Stt.Br.;o;EIJICTO Lr.tm-No;to caso ou retiro 
a expressiio, porque qum•o levar a tlisous:iio 
com V. Ex. ao extremo da bondade. 

Mas, o que si!(nifica a acção do Exc~utivo 
sobre o Congresso? Não sei si o nolJt•e Se· 
na.dor usou da palavra pl'essiTo. 

0 SR, LAURO SODRI~ -Não U.'Oi. 
O Sn. Bt:!'moicTo LElT"- Mas, usasse ou 

não esta ou aquolle tet•mo, p~l'a o nosso 
caso, é completamente imlilforonte. 

O Goremo, de :~ecot•do com a lei, J'ormúh~ 
o pt•ojccto do rofot·ma do exercito, envi!I·O 
ao Congi•osso, que é obrigado a discutil·o ; o 
Congresso nada. faz, o ois qu() SUl'gO o 
honrado Sonadot• poJo Dist.rlcto Federal 
dizendo : a respJnsabilidade não é do Legis
la tiro, o sim do ExccutiYo! 

1las, então, senhores, a que fica reduzido 
o Congresso quo nem siquet•so thl ao tmbalho 
de discutir um pt•ojc~to I · 

O Srt. L.WRO Sooni:- Quantas vezes as 
Commissõos ouvem o Poder Exoctttivo; 
quantrts horas, quanto.~ minutos, quantos 

• dias, sobt•o qualquer assumpto, sobro qual· 
fJUet· pNjocto de lei ! ! 

O Sit. DE~EDICTO LJ,lTI:- E este projecto 
,id relu para o Congt•osso com a acq uioscencia 
do Governo, pois é do proprio Go1·orno. 

O S!l. LAVRO Soem:'- E foi publico ![Uú 
ollc não foi emendado, porque o Podct• 
Executivo niío quiz fJUO o!lo tivesse anda· 
mento. 

O Sn. Br.:-:1WIC1'o L1m'1·: -~las, imagi
nemos quo soja rcnl u rtuo affima ií hunmdo 
Senndot•; pergunto: tle quem a responsa
bilidade? 

O nolJre Senado!' quoh·a tor n bondade tia 
mo dizer qtmJ o m·tlgo da Constituição quo 
doclam qm• o CongJ·e~~o niio pOtlc nem tlovo 

tmta1• de nenhum a&~umpto contt•a o qual se. 
mnuifcstl o Podar Executivo? 

O SR. L.\URo Sooml-Mas, apoznr• disto, oe 
tem tb!to. 

0 SR. BENEDICTO LEITE-Neste easo V.Ex. 
chcgal'á commlgo a osta conclusão : si po1· 
acaso actualmente não hn uma boa lei rcor
:;nnizllndo os serviço,< quo estão atrectos á 
administração da Guerra, lll'Olponsabilitlado 
é do Congrosso, pot•que o Congresso t•ecobcu 
esse projecto, não lho deu andamonto, não o 
discutiu, nom a Commlssão, ao menos, intor
poz o seu parecer a respeito, 

0 SI\, UI\DANO DE GouVilA-Commissão 
composta, •• 1 

0 SR. BENEDICTO LI:lTE-DC Deptt!ados, 
nrttumlmento. 

O SR. UrtD,\No DE Goun:a-Mas, que espe
cie do Deputados 'I Militaras I 

0 SI\, BP.:-IEDICTO LEITE-Ignoro. 
0 SR, LAURO SOD!lll-Representn.ntes da 

Nação. Alli não ha militaJ·cs nom paizanos; 
são todos Representuntes da Nação, 

O SR. BE:<~ED!CTO LEITE- Sr. Presidente, 
quando ot·ava o nobre Senado!' c se referia 
no caso do Canudos, 011 pondet•oi, cm aparte, 
a S. Ex., que o homem q11e procurou molho
rat'II situação dos negocias mllltai•os, no ca.~o .. 
do Canudos, ot•a tonuzmento comb:üiJo pelo 
par•tido a que S. Ex. pertencia. Roftt•o-mo 
ao ruaroch~l Bittoocou!•t ; e, quando tt•ato 
deste assumpto, não mo Nfiro absolutamente 
110 acontccimonto do Arsenal do Guerra. 

0 SR. LAURO SODRI~ -0 Dlllroclial Bitten
COUI·t. 11' a justiça que llie devo. 

0 Sn. ilJ:NtmiCTO Li:ITE- Entt•otanto, o 
partido a que S. Ex. portoncln naquolla 
época combateu-o sem tt•,;goas. 

O St~. LAUJtO Sonn~~- J\ra uma acçffo po
litica natlll'at. 

O Sn. BE:-:tmtcTo LgtTI·: -Como uma ac
ção politica natut•al, trat:tndo-so do um caso 
cxtmorclinat•io, como o acontcolmento de 
Canudos, de uma ~ituação complicada, tão 
complicr1tla que o ~Jinistt•o sentiu oocossi
dadc do ir ao thcttlro do.l acontocimontos, e 
o Governo estava ficr1ndo om uma tloslção 
inoxpllca I'Ol 1 ! 

J\u não quero absolutamente rolombPM' ao 
Senado a sttuação em quo ·o ontiio Pt•esldont.o 
d11 Republica se tteliou pct•llnto o caso doCa
ntulos. Entl'otanto, lu:;o quo SfJ jlropai'OU 
para soguh• pat•u a Balila o então Mlnist.ro 
da Gu01•ra, levnutou-~o umn tompostado 
enot•mo aootm ollo, chegando nt~ os mais 
cxnll!ldos a acoimai-o do monarchlsta tlls
farçndo. 
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Voltei a. esse topico, Sr. Presidente, sim· O nonrado Senador sabe que o oiTectivo 
plesmentc por causa do aparto quo dei, do exercito pela lei do fixação é do 28.000 
quando orava o honrado Senador pelo Dls- homens, entretanto o orçamento votou 
tricto Fodorai. apenas verba para lil.OOO; os quadros, por-

S, Ex. fallou úcpoi$ na questão do Acre 0 tanto. estilo muito incompletos. 
declarou sot• pessiml a situação om r1uo se Dado, porém, o que so deu, o tendo o Go-
achav:Lm as forç-:Ls aili collocad:Ls. vorao neco~sidado do mandai· se~uir forças 

O Senado h·t de comprohouder que os la para o Acre, necessariamente clias haviam 
questão t! por dem:~ís molindros:t. de marchar incompletas como estavam. 

O caso do Act•a está om uma situação com- Onde ost:l, pois, a r:~.zão da Cl'ítica? 
pletamonte especial. O Governo não caco- O Con~rros.,o marcou 15.000 homens; estes 
lheu o Acre par:t ponto de concentração de estão distribuídos convenientemente, c o~ 
forças; o que alli se foz foi uma occupaçã.o batalhões por osso motivo se acham íncom-
miiitar. p!etos, o assim seguiram. 

Resta saber I! si ost:L occupaçilo foi bem ou Como é que o ~!inisterlo da Guerra poJía 
mal determinada. O Sen:tdo mo lm do per- ter mais soldados sem verba no orçamento r 
mittir que eu não entre ness:t indag:Lr;áo. o SR. LAuno SonRJi _Nem ou culpei 0 

O podet• c0mpetento resolveu a occupllçáo Ministro da Guet•r:t. 
militar do Acm düantc da altitude do Pro- · 
sidente dl Bolivia o do sou Ministro úa O SR. B1·::-mo1cTo L1m"- M:\9 então a 
Guert•a. Pois bom, resolvido isso pelo Go- quem foi que V. Ex. culpou. 
vet•no, que era o pode;- compelento, compro- O Sr.. L.\mo SovnE' -Culpei a situação 
l!cnde o hom•ado Scnadot• que as forças, com actual por não ter remorlitldo o dosc~
o p~triotismo que as distinguem, nada mais !abro. 
tinham a lazer do que seguir pat•a 1:1. 0 S11.. Br::'i"DICTO LI·:IT•; _Mas ;e ha dcs-

0 Sn. ~A.URO SonaE'-Foi exactamente o calabro,; por parte de quem ? 
que eu dtssc. O SR. L.wr.o Soun~;'- v. Ex. acaba do 

O Sa. BE~EpicTo LE)TE-S .. t-;x. disse que apontar que os batalhücs estavam reduzidos 
as for•:a' se.gmum l'OSignadamonte para l:l, a csquadrtls. Mas por que raz'1o '! 
tendo a certeza de que i~m sotrrer. . • . 

Sr • Preside o te, o soldado hraziloit•o, bravo • O SR. B~NEeiGTo LEin -;:Pot que .\ot~mn.< 
c patriota como t!, determinada a sua posi· 'erba pai a 1~.000 hom~n'. ~pena,. ~~ ha 
çiio por um acto diJ Governo, segue, não resi· culpl, I! da parte do Conore»o. 
gnadamcutc, ma< animado pelo sentimento O Sn. L.wno SonR~- Batalhões reduzidos 
do dever c cheio do conftanr:a nas institui· a osquadms, !oí o que ou disse. 
çõe~ do paiz, c ~ac occupttl' o iogat• que lho é o Sit. BKNEDtcv L~lTE-)!as, por que ra· 
mdtc:~do. . . ziio ? Porq uo nús vot:tmos verba pllt'a 15.006 
. Ass11~, Sr. Presidente, o que fez a ndnll· homon~; logo, si v. Ex. tiveg,e razão do 

mstra~ao da Guel'l'a em relaçao ao Ae~·e pam criticar ània criticar o Con~t·osso. 
merecer a consm".t do honrauo Senador ·1 ' , · . . . 

o Go\'el'fio t•esoivou •t occupaçiio militar .. o Sn.- L.\ uno SoDRh- O que eu crttlquot 
do Acre c o mnistt•o <l:t Gum•raapenas, como lot a lei. 
um dos membros lia admínistl'llçito, foz cum · O Sn. BENEDICTO LEITI: - Entretanto, o 
que 11s !'orças se~uissom par;~ 1~. A t•osoiuç!tu projecto actual conserva a mesma verba pat•a 
não foi tomada vot• ollc. 15.000 homens o o honmdo Senador niio 

Em que coudiçilcs, porém, saguirmn essas apresentou emenda elevando a 28.fJIIO. 
fot•ça>? O Sit, LA c no Sonn~- Si Y. Ex. a accol· 

O Sn. LAUP.O SoDRú- 1-:iS:L foi a minha tasse, ou teria a andacia de formulai-a. 
cl'itica. A pos;imtt situaçiio Iio exercito O Sn, BEXEDICTo LEITE-\', Ex. tem mais 
quando seguitt para ld. re.<pousaiJílidade do que eu no; negocias poli· 

O Sn. HENEniCTO LEITI~-Vou apreciar :c ticos J!o paiz o <!ovo sabot• si d1lvcmos au-
critlca ue V. Ex. gruontar agora a~dospezas com i~l.UliO con-

0 que foi que ~o ohscrvou 'I llat.tlhõei ia- tos. V. Ex. s6mont~ podet•ia criticar a 
completos, sem du\'ida alguruu.; com 15,000 administração o o Con~ruiso, a]H'escnmndo 
Jwmons espalhados pelo vasto tm•t•itorio lltt omeud11, oloVIIOdo o oll'cctivo a 28.000 ho
Ropubllca, quandv gmndo parto delles se mona o dando· lhes IL VOI'ba com potente; mus 
acb:t ostaciouad:c no Rio Grande do Sul, como niio a apt•csentou, não quiz u.ssumlt• u. rospon
ll quo o oovorno, ao m1Lnd:u• seguir dous ou sabiiidade do :mgmcnto do .Iospezas o Cl'ilic:t 
tt•os b:Lt:1ihões, de um momento pam outl'O aquillo quo sn ostll pass:tn.~o ha muitos 
podoriiL onconti·al-o; completos 1 nonos. · 
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'O Sa. LAUJtO So1•m~-Assuml implicila• 
:monto oss~ responsabilidade. 

O Sn. BJmEDICTO LEITE-Devo agor•a do· 
dar ar a V. Ex. quo já no anno passado o 
mal'cchal Mallot do>ojava elevar um pouco 
o numero de pt•aças o o marechal Al'gollo 
chegou a pod ir que fosso apresentada po· 
ranto a Com missão uma emenda elo vando 
o numet•a dollas a !8,000. 
. A principio S. Ex. querill· um augmonto 
do 5 .. 000 soldl!.dos, depois contcnia\'a·so com 
um augmento do 3.000. 1Jais tardo, no seio 
da Co:Jiluissão, ouvido o Governo, tt•atando·so 
do um assumpto gravo, como <l o augmonto 
de dospozn, o augmonto quo não ll pequeno 
resolveu-se consignM' vor•ba. só monto par•a 
15.000. Assim pt•ocodondo a Commissilo, 
julgou convenionto ir mantendo ossa situa
ção, fazendo uma economia annual de 
13,000:000.~ no Orçamento da Guorm. 

Sr. Presidente, si b3m mo !ombro, o hon
rado s~nadot• não fez outras ousm·vaçües 
ncm•crL do projecto om discussiio. 

No rrue diz respeito 110 ot•çamonto, S. Ex, 
limitou-se tL <lizot• que u pt•ojor.to ,; falho, 6 

.!a.cunoBo, mas nfto procurou currigil-o, 

St•. Presidente, toda· o Senado sabo, pol.; 
o ·lacto é do poucos dias, quo o honrado Se
nador• por• S. Paulo, o Sr. Alfredo Ellis, 
aprcsontou um pl'ojecl.o cm quo simples
mente rtutor!zava o Poder• ll~oeutlvo iL om
progru• os meios necossat•ios para valorizar 
o café. · 

O Sn. LAuno SoonJl-Lomhro a V. Ex. 
isto: qno o Presidente da Republica disse 
qno não tinha·id6n alguma 11 proposito, Ello 
não teve medida; a indicai' ; e, por isso, o 
projecto voiu vazio rio idéas. · 

O Sn. DI'~EDIC!n LEITE - Pm•gunlo au 
honrado Sonador polo Districto Forioral : tt•a
tando-;o de auxillos, do protecção á lavou!•a, 
do um f:tcto desta naturoza- vnlorlza~ão do 
cam- <b quom ll a competoncia I I A quem 
compota a iniciativa 1 ! Porventura S. Ex. 
tem o direito do accuSill' o Governo, sem 
ao mesmo tempo accusar o Congresso Na
c·lona! ? ! 

I<otagine o honmdo Senado!' que o Governo 
se mostrasso completamente intlill'erento ~. 
sorte da ltlvom•a; imagine S. Ex. que o 
Gorcrno quiza,qse fazer m~i; do que isto: 
quizesso porsoguil• a lavom'il. Pot•gunto : 11 
•tuem compete a iniciativa da pl'utecção l'C· 
latim a twle quauto )lilde aproYoltar· <c la· 
VOUl'lL '!! 

•O hom·ado Senador, Sr. Presidente, além 
dess:l8 observações llgoit•as quo fez >obro o 
).!inistorio da Guerl'il, tratou tambom da si-
tuaçiio politica do S. Ex. cm frente do Go· O Srr. LA urro S<)DRl~- Accu~e V. 11~. u 
vorno actuaL Congresso, qno cu uccuso o Poder Exo-

0 honrado Sou:•.dot• !ou um il'echo do at'· eutivo. 
1.i~o que escrovou quando foi apr•osoutado O Sr.. BE~EDJCTO LEITE- Eu não estou 
canilidato á pl'esidencia da Roptlblica o o mi- accu;ando o Coul(r·esso, Quero sómento rruo 
nonto Sr. Dr. Rodrigues Alvos o declarou o honNdo Somtdor fa,:a justi<;a. O honrado 
que, som moiiYo pessoal par<L so achar bojo Senador; pJl' S. P;~ulo, repito, <lpl'úSOntou o 
mais afilstado de ·s. Ex, do que naquolla seu projecto, autorizanJo o Govorno a Clll· 
.;peca, lMntom, ontl'otanto, integl'almonte o pl'cgar· o; moios neces>arios pt1r11 valot•izar 
~rtigo. o café. 

Depois o. hom~tdo Sçnadot• pt•ocut•ou atacar ~l~s. sonhare~. o ppojccto não indicara 
a actual sttuaçao, ct'lltçamlo _alguns 11ontos medida alguma para esse fim, a quem é 
quo v,?u tomar em constdomçao. . . . obrigado a indicar as mO!Iidas quo um p~·o· 

S. Lx. entendo quo o ~overno.~ctunl narl.1 jocto devo tot• '/ o Pl'osidnnte dn. Jtepubltc:1 
1Clll fetto de bom, d~ uttl ao PllZ. 011 0 autor do pt•ojecto 1! 

Troux0 como prtmetru oxemplo o qu~ se . ·- · 
pas~ou aqui ácot'Cil do projecto do loi rio lton- . Pots onta~ m.n ~ena·lor :L~resonta.um ]ll'O· 
t'a<lo Sonadot• por s. Paulo, 0 Sr. Alft•odo JCCto; oste nao mdtcn. os motos proctsos JlU!:il 
l·:llis, o disso: r1 llOVOPno mula tom feito a o ftn.rquo tomem vlsl'L, como T.tvo occ11slao 
fai'Ol' dn, llwout•a ; nem siquor ampnrou 0 do dt?.Çl' !lo.~tn !.rtbuna o como. o docl:trou a 
JH'o,iocto A1fl'"do Ellis. Commt.<>ao do !•mançns cm so~r parocot•, e o 

Si uom que pela discussão rio Orçamento t•o.<p~nsilvel por l>lo ll o Prcstdonto dn Re· 
do Ministol'io dn Guorr~t não me ·sinta na .publtca 11 
o~t·igaçito rio trata!' do assumptQ, JlOl'•!UO o Stt, LA uno Sonrtt':- No,, tormos·onr· que 
nao ú ollo rofm•cnto iL esse orçanwnto, om expuz, ill'OsponsaiJilidn:lo ,; do Presidente <111 
iodo caso, como l'aço parte da Commlssuo do Republica. ,, · · • . 
Finanç~s, que tambom foi ouvld~ sout'<l osso s ; , , s p. ,., 
projecto, JUlgo do meu· 1[ 01•01• rospon 1tor O .. tt.,ll~NI•D,lCTO LE!Tb.- r. restuonto. 
ainiln sobro osto ponto rls ponJomções liJiti\S ou nao l.1ç'o dolo~~ lncondiclon~l a govcl'Oo 
polo honmd<J Senado!' polo Dlstt•loto. 110 , algum, mas teobo o devot• de sor log!eo. 
lloral. O Sn, L.ltmo SoonJ':-Como ou fui, 
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0 Stt. BI~:>IWICTO LIMI·: -- 0 honr·,•1lu So
nadOl' pot• S, P:mlo apt·cson tou o <CU pm
,iccto: Esto pt•ojocto J'oi ao SJio tl:1 Couunlssii~ 
do Ftn:tnças. 

O Stt. LAURJ Sool\1;-o Prcsidonto tia Re
.Jln IJlic 1 niio tinlm idCa a!gunu 11 t'osp~ito, 

O Stt. Ht~~t,ntcro L~>tTI~-IWo não tlcclarúU 
is:o; o 01'11 o!trigado a tol·a1 ! 

O Sa. LAUJlO Sooa~-:>!ais tio quo nó.<. 
O Ra. Bt,:>J~otcro Lt·:JTJ·:-Com·), si a com

potancia. é nos.•m, ? ! Então, qual o rcgimon 
<JUO fJUOl' o honrado Senador I 

0 SR, LAURO SOnRI'' -P l'Osidonci:tl .. , 
0 Su. BENEDICTO LEI Til- E rcpt'OB3llla· 

tivo. 
O S~t. LAURO Sonat,'- ... onde são onor· 

mos as respoos:tbilid:ule.l do Presidente da 
Republica. 

0 Stt. BE:>tm!CTO LimE -Pois bJm ; ubr:t· 
çailos u Constituição o h:wcmos do vot• qno o 
hom'uilo Senador 01td accus:todo o Sr.· Pre
sidonte d<~ f(OJHiblic:• pot• f.tl~ do Congt•esso. 

O Su. LAuuo SonttE'- Acou:~tmul-o ambos 
nest·.1 Cus11. Somos soliilurios na accus:tção, 

pn.ra. qno 0.1 Senadores nfio examinassem a 
IJUOstiu o lrouxossom uma HCa. 

O Sit. LAURo Sonm;- Aqui está direito: 
OJ'a bom que ulguem trouxesse uma !dila. 

0 Stt Br.NtWICJTO LEIT!>- Si a Constituição 
confia is tu a uós, do qnom tiove exigir siniio 
do nó.s 1 

O honrado Sen~rlor a•~cnsou ainda o Prosi· 
dento d:t Rrpub'iea ! olo l'acto do niio se im· 
port1r da SJrte da imlnstt•i;t, 

Sonltoros, a lei orçamentaria que so acln 
om vigor tom uma dispo;i•;ão determinando 
que o Governo mande proceder a e:Jtudos, 
$Oht·otudó quanto diz respeito ás no>k!aS ta
l'il'•~. á protocçiiv ti indust.rla, etc., e que 
rr.motta o t•osult..do desse tt•ab~tlho ao Con· 
gl'csso, intlieD.Iido as m011Hicaçõc.s ciuo po1·~ 
von~t·u;; lorom nocossat·ias. 

O Go,•m•no j~ nomeou assa commissão o 
e!la o;t~ trabllhanrlo. O honrado Sen:tdor 
ha de ver nos jornnes quo essa commissão 
funccio'na com to•la rogulariJa;le. 

Ora, si a !ui ot•çamontaria dutJt•mina isto, 
si o Governo j:llilz o quo a loi maoda\'tl 
quo fizes;o, pergunto: ondo a culpa do Go· 
verno no>te caso 1 

Ninguommais do quo cu so interessa por 
ostJ assumpto, c do\'o declut·ar ao honrado 
Sonat!Jr que <JUem apresentou no seio da 
CJtnmissão a Olllunda quo ficou cunstituintlo 
esta disposi(•ão do icl foi o humildo orador. 

0 SI\, BENliDICTO LliiTI,-Perdôo·mo O no· 
bro Senailot•, onde o>t:i 11 minlm accus:~çf10? 
O que digJ a V. Ex. il que o nubt•o 
Sen:tdor por S. Paulo :qll'osentou o seu 
projecto som in1icut' os molos necossurios 110 U~IA voz-E' o~a~tJ. 
objectivo ncllo ilotorminaJo ; o <Jne digo é o Su. lle:-motcTn LEITE-Tomo por o<to 
quo a Commiss1o ~e Finança;, OUI'Hh sobt'o o assumpto o maximo intot•cs>o, mas a verdade 
cuso, dou ·PMocer nesse sentido, opinando ó qne :1 Commiil.lão cst~ nomeada, está tm
que o projecto n[ocJntcnha um:~ idil:t detor· ballmndo o niio pmlomos cspm·ar quo ella 
minnil:t p:tt',\ chegar uo fim a quo so dosti- conclú:1 um tr,,b:dho tão dilllcit como osso, 
nano quo, portanto, n;tdu l'OSJ!via. tle rovlsão do tat•ilhs o osttlllos completos SO· 
· 01',\, si ha alguma responsabilidatlo, é do lit•o toda! as i11 iuitl'ias, om um ou dous me· 

1111tor do pl'o,ieilto ; .si lm algum~ t•esponsabl· zos, 
ilil:ule, é d:~ CommtiS~J, ó dos membros do Si não me engano, rui o honrado Sonadot• 
Sonil•lo, quo não vieram ao encontro das p01~ Mimts, o Sr. l'oliciano Penna, o oncar· 
nocosaidt•dos dll. lavout•a, que não emendaram ro.~:ulo do prt•~idlr esses trabalhos. : 
o pt•ojecto, nom apt•esentat•arn outro quo de- W, [lJrtanto, o hDll_l'ailo Sonailot• quo niio 
tm•min:~Sso a valorizaí·iiu tio cafú. tom r,Lzão nl111Ccus:tçao q uo J'cz no GovoJrno 

E t t t 1 d 8 . .• 1 d subt•a o;to punt;o. 
•n ro an ~,o .to.nra o o~a~.orcn.cn ~qno E qtmmlo, port'cntur:~, St•. Pt•r.sidontc, o, 

ist? tudo.dos,tpp.u.eco, q~lO olltSp.oosabthdad~ Governo so tiVOSlO demorado om d:tl' cum· 
unte 1 devo posai &obto o PJosidente d,L ·pt•imrmto 1t lei, qu,1n;Jo não til·osso nome11do 
Republica. 'eommis.~iio algum11, n~o qulzesgo eumpl'ir a 

O St:, LAVRO Soont\-Dopois da doe:ll.rnr,•iio disposição da lei, quizos.so duixar oJmplota· 
do hom•ado Sonndot• pot' S. P:mlo. monto burlado o ponsamonl.o do Congro~so, 

o Sit. DEN!lDJC1'0 LtmoE-Qual foi essa do· us St•s, Dup_u,tados devot•iam iniciar a rorot•-
clararj'io 'I m:t dR< tat•llas, na C11mara. 

' • 1 O hom•adu Sona.lor, refot•indo-so t\ adunl 
O SR. ·L.WRO Sopn~;-S · Ex: declarou quo situação politic11, não snhiu doss1s aecusrt· 

o Presidente da hopuulloa nao tlnhll idé:1 Qõos va~.1s; s. 1\x. não particul:u·lsou l\1ctJ 
alguma sobro o assumpto.. i\l~um, nü.o apL·osonl.ou uu.rla om quo pudesso 

O SR, BENEDICTO Lt~ITE-Portloe·mo v. Ex., bnsent• um:~ accusac;fJO sorla 1t :tetnal admi· 
aindtt que ttssim !'osso, não ot•aisso razão uistt•açiio dt~ Rnpublica. 

Suudo V, 11 111 

~ I 
• i 
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Parece quo S. Ex. tovo cm vist~ pt•ind· 
palmomu J'azot• um discurso politico, 

Ul!.\ voz-Muito honí l 

0 ~11: ll!INEDICTO LBIT8-Sl1!ll duvidtl as 
irJ'c~prlaridaclos !filO so t.eom dado nfiu en~~on
t!•am g-u:u·iJa, nnm na~ lois, nem n:~ fõt•ma do 
Govot·uo ttue udoptrwws, menos aintla. nas 
disposl~úes da Coustil.ui<:iio Fodm•al · ossas 

S, Ex. l'OJ'oriu-;o :1 do>Ctllabt•o; !lu. Ropu· 
blic~ pot• tu<lll a parl.e; rcl'oriu·SJ t\ sii.tmciio 
no~ Estndos como en !rogues :1 nrius ly· 
l'annotos. 

St•. Presidonto, niio seria occtt.s!iio oppor· irreguhridados 1ão oriundtt.s do c,;,.adcr 
t!ma para fazor a ttnalyso dtt sii.tmção poli· <larpwlles •ruo assummn as r~sponS<Ib!lidados 
i;tcn. do tollos os Est!ldol-1; Jlor1~m, em a.lgun:) do~ ucgucios Jluldicos. 
quo conheço, posso g~tranl.it• quo lm muit:o Si os Jwmo!JS qu~ compiiom o~ podoros pu· 
r:rabalh;, muita houosl.ida•lo, muittl acl.id· hl~eos sao sorws, sno houostos, mtnlli~.mtos 
dado o que a. s!Luaçlo politkt. do hojo nada moderado;, tolorantos, a g:Js\ão dns u~gocios 
tem do inJorim·,ao contrario,,; snpot·iul' á du sorti.. o r~ll~xo do son cm•actoi•, Si, por6m, 
antigo rogimon. por tnfo!Jctdado o pudO!' >tto ús mitos do ho-

mons soma idoneidade pt·ecbti, s••jtl qual for 
O Sn. FnANCISco GLYCEnro-Apoiailo. a Con~tiluição, so,ltl qual lo!' n. J'ót•ma do Go-
0 Sn. B8NED!C'l'O LEITE-Não tenha, pois· VoJ•no, a :;estão dus negocies publicas 1111 de 

o hom•ado reprcso:Jtanto do Distl'ictu Fo, pot• J'orç~ sot• má. 
dorn.l m·roponrlimont•> do um minub siqnlll' O ltom:auo Senador pintou. , a Ropublicn. 
do tnr trabalhado para a proclamaçiiu da com as linms as nmis negras, J'allou om 
Republica. oscand11los, doc!t~ron que 11 libsrdado !ndi· 

Il' possi1•o!, Sr. Presidente, qno a I~epn· vidual n[o 6 acatada nos Estados, <JIIO os 
blica. actual niio.scja a sonhada por s.Ex., diroitus individnn.os não são ro;poitados. 
mas si fo,scmos ter uma Republica lmscada Mas, P01'guntó no honrndo Senador: qual 
cm cada um dos sonhos dos I'apulJ!ictLnos a raz[o do tudo isto? !Cstat•11 porvootm•a isso 
historicos, talvez ostivo.<somos om vertia· ttutoriz:tdo n~ Constituição da Republica 'I 
doira balbm•<!i:t. . O SR. LAUn0 Sunrlll- Ao contrario, são 

Cada qual tom o sou sonho, cada um tom violações della. 
o seu modo especial de I'Cl' a~ cousas, do · 
apt•eclar a !lirocção dos acontocimonto~. O Sit. Bs:'\JWICTO LEJTE-Pm•J'oitamooto, o 

Om, nos ias condições, cu mo po:lot·iamos guardo o aparto do V. Ex. p1r:1 daqui !ta 
i.o1• uma Republica sonltadtt por todos os pouco aprovelt!lr·mo rlcllo. . 
ropublica•tos hlstoricos11 Porvenl.ul'a havot•á na Constituição ai· 

O honm!lo Sonadúl' tambom j11 rleclut•ou guma cousa que autorizo isto!! , , , , 
que o<t:t. n:\o il a Republica do sou son !to! Niio ost11 ct•oa<lo, Sr, PJ•osidoutc, o . Podm• 
, . Tenho ouvido de muieos ropuiJ!icanos h is- Judic!arlo, niio osttt nhi tt ,Justiça FodOI'ill1 
to1•icos, com quem tenho convorsado, a Pois, om todos os Estados niio oxistoni 
mosm11 dccllLrnçiio-osi.tt não il a !to publica .juizos J'oilorans que toem por missão ;rarantir 
qno sonhei! a libet•,lttdo ilos ci.ladiLos o lodo> aquollos 

M11s, S1·. Pro.iidonto, nós nlio somos obri· .<liroito.s cspcciUcarlos 011 Constituição da Ro· 
gadusa Jazot• umtLltopublica quo tenha sido public~ 1 
sonhad:t. pol' toilos os !'opublicanos Itistol'i· Púr acaso as lois não f~cult~m o dit•oito 
cos ; somo.l obl'igados, sim, a JlLZCl' um11 do roo urso 1. 
Republica honosta .. , 

O Sn. LAUtto Sonne'-E~t~ () a condi(•ão 
ossoncial. 

0 Sn. LAURO Sonnt::-Diroito do l'CCI!I'SO, 
com o pt·o~osso nas m~os do rogulos do al· 
dôa 11 

· O S11. Br::o;tmrcTo LEITE-... uma 
l>liC<I moru!izuda.,,. 

O Sn, L.wno SonnE'-Apoiado. 

Ropu- o sn. BENtmrcTo LE!'ri~-Por<loo.mo V. Ex.; 
, 1pat•a que <liz bso q uaudo ba a .Justiça Jloilor:tl, 
'ttuo nada tom que vor com os Jtúiloros lochos·l· 

O SJt. BENEDICTO LEITI~- ••• unm Repu
blica do p~z o t.ranquillida,lo. 

O Sn. L,\uRo Sootm'-Fusso a acl.ual isto 
o ou csl.ari:1 cul:ulu. 

0 Sn, BI~~EDICTO LEITI:-11' poSS!\'o], St•. 
PJ•csldonto, qno mn um:L ou outJ'<t occ11siiio 
n:1o teulm lmvido honost~i~I:Lilo, JIHJra.llda~u, 
Ol'dom; mas, nom pol' isso pt'nlo·.~;e t~mHiem
nat• o rogimon quo o.ilt\ ost:t.IJO!ooido uo pacto 
!lO 2·1 tlo JiJVOl'OÜ'O, 

· O St\. LAtino Sonn1l- llom soi ; não sou 
tão ignorantocomo V. Bx. presumo. E' oxa
•ct.umont.o o <[tto digo; <l com 11 .Justiça 11,,. 
•lot•ul o o Pt'o"osso osl.adual fJUh so.at•t•uoluun 
tudtts as li bordados, toilos us !lit•oitos. 

O Sn. llr.Nt~DICl'O' Li~JTI~- Sou lncnptiZ !lo 
t~ll:riiJnit• a V. Ex. !iLlcn do cunhccirnontos, 
ma; I'OU t•o,lp.mdm• 11 tudo isso, 

Pritnoit•amoRto dccht.t'O que as vio!tt1·õos 
UO uiroitos garantido; jlOI:~ Constituição [IQ, 
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<lOI•al oncont<•am scrnpro niH'l"O n:1 JnsLiçn 
Fo<lol'n.l. . 

0 

O SR. L.1uno SonRr.'-Entrctanto os meu> 
nnlig0s c.-;tão l'ul'agilluH. 

0 SR. Bi,NimJCTO Li·:ITJ~- V. EK. sabe 
molhor do que cu que doseio o momento on1 
I'IO .trata da ga,t•;~,ntia do um úiJ•oito :t:oJso~tl· 
J'auo na Consl.itni(·ão Fodoml, a .lusl.i<·:t l'o· 
dom! tom "ompotcnci:t pa1·a intm•viJ•.' 

O honrado Senado!' maoifcsl:t·m :~ssim ·a 
rospoitu 4a::~. g:_LJ',_LIH.ias lJUO it Constituiçüo 
d:.L Hopubhca .~ssogura aus cidadãvs, ont.m. 
tant~ mos!.J'a~so ;lüepLo rl1~ dnutl'inas quo ::;fi.o 
JnteJramoutc contm.rl:ts a essas i<i<las. 

S. Ílx., rcfol'indo·so ao. exercito, disso 
quo c1t.1 é o nm•vo da ll.opuhlle:t o :t força 
l'odm·at a garani.ia d·JS cidadãos. 

0 Sit. L.IURO SoDRE'-Nmn o GovcrtÍo Fo. 
<lm•:•l tom oniJ'o melo do liMnlor snas scn· 
tcnças si não po!a< forças fodoracs. 

0 SR. BENEDICTO LEITE- 0 CXCre!to ln· 
eontcstavolmento ~ o scr:l nm dos clomontos 
d:t.ltcpnblkn c <l:t Fodemção, m:1s absolu· 
tmnen to não pódo occupar o Jooa1• que o 
honrad? Senudot' lho quer d:l.l', de sur a Joroa 
gtLJ•autulorn d:cs no\'as tustituiçõos. 

0 SR. LAURO SODRI~'-11'; gamJ]to que o~. 
b SR. BE~EDICTO LEITE- 0 OXOI'cito nUo 

póde o.ccupar e,sc Ioga!'~ como não o pódo 
a mugtsl.ratura, .como n11o o póàc ocCUJl.ill' 
uma .. unica. clilsso, seja c lia qu11l J'oJ• ; li. ga; 
rant1a.tle ~o~~ns instituicõos ~atá no povo, 
está na opm1uo pnbl!ca. (.llitilos apoi(<,d~s . .) 

O honrado Sunador h~ pouco acousou.a 
passa<!~ admimstr•cf•o dn guct•t•n. e a actual 
por. ter. mandado retirar o .4' batúlhãà do 
arttlharm do llo.lém, po1•quo ollo sorvia do 
gamntla a dlr01tos quo alli eram concul· 
cados. 

PoJ•gunto: como <l quo um bnlllhão pOdo 
garantir direitos conculcados 'I! Quo quer o 
horirndo ~cnadoJ• pelo Districto Fotloral :1 

Q.1cr quo a garantia dos direitos tlquo on
troguo á foi'\'!1 foderut,do modo <JUO a ollu <l 
tJUO touhnrnos dó rccort•er quando procurar· 
mos garantias p~rn dit•oltos quó o.;tfio asso
gumdils na Consl.ltuição dn Ropnblic111 

O Sit. L,\Uito Sullltl~- 1\ril ultimo caso 
assim ó. 

0 SÚ. BI~~I·:DJCTO LEITE-Ent'to, Souhot;OS, 
o q no q no r o honrado So.mrlor t\ o rogtmcn 
da fot•t;a. 

O Sr... LAURO SoDJ1t- Mas não n dos janl· 
i:aJ•os pollciaca, ns,asslnos da llbet•dado' dos 
oldtulfios. , 

0 SR. liJ·:~ElliCT<l LEI~'I·:-1\lles só SCJ'ão as· 
~as.jinos quando assasslntu·om, Do Jl\cto do 

SOI'üllllltomhros do for~:• policial niío se scuue 
que mct·eçam cs.9o qualificntil'o. o 

O hunr:ulo Sonadot• untond<i qno a forç:t 
fodoJ•,tl ú quo dol'o gar:•ntir tudo; S. Ex. 
qu01•. port:ulto, um fmucu rcgimcn mi· 
litar. · 

PaJ•eco quo ú ossn o r.,~i1i1on ide:tl quo 
S. Ex. tom om monto quando <liz quo o oxot•· 
cito dove S<!l' o nervo d.:~. Ropul<llc:t o quando 
consnm o Mini .tro d:t Cinorr:t pelo facto de 
fazm• a retil'ada do um batalhiio do urn:t 
cidade. 

Mas énl.üo, Scnhot•cs, •tno situ:c~:io .ú esta 1 
Quo 1\cpublic:L ó os•,., om quo a forç~, so,i:t 

o.lla qual foi', tom do sc1·. confiatb :l sorte d:t 
lthord:ule o do todos os diroitó; iodivit!uacs 1 
Que ltepublica <l os!:•? '(Cnr;aní·sc apa1•tés · 
clll!·e. o o1·arlo'· e o St. J.au,·a Satl)·à.) 

Por<loo-mo o honrado Sontt:lor, coúhoço 
osso fttcto de p01•to. 

0 Sr... LA;JRo SoDÍti':-Entío uoo~ 1 o 

O Sn. DE:--Iiorcro LEITE-V .Ex. rofm•r..sc 
:lrotirada do 4' h:~ talhão da c..tpital do Pai'á· 
Alllrmo a V.Ex. que não foi por motivo de 
Ol'dom Jloliti"'"· ... 
. Ningucm ignora que o Sr.marcchal Mal!et 

tinha o plano do conccntrncão d:ts for(•as 
em certos o do~c1minitdos pontos. 

Niio tenho qne dlscutlt• ngom sl o plano 
c~·:• bom ou m:lv; o quo ,, facto~ qno ~.Ex; 
l.Lnlm osso plano .o por mais .do uma yoz 
t1•a1.ou deito nrn sous relatorios • 
. Jo:lto ontondia ,uo as forçai dcl·;itrá ser 
Conccnti'ILl)as Om C01'10S pontos, do manoit•:t 
qno pitdo.<~cm soi• f:LCitmcoto romo1idas. 
Alt\m disso. entendia quo não convinha :c 
pormanoncm do furça~ nas capi~Los, nas 
gr:~ndos culadcs, o que o!las deviam sor 
rctu•adns dos gJ•andes fúcos pJiil.icos, dos 
gt•:tndos. nncloos do populações. . · 
. O que S.E1. p1•ct·:ntlia m•a om ~~tda .poni.o 

do .CilliCOULI'aÇflO fundar UUIIL cid~tdolttt mi• 
libn• cm quu os milit:u•os so du.lica~~OJU com 
allnco aos mk<t01·os. do sua prollssiio. . 

Repito: p~Jo-so dizot• quo o plnno niio crà. 
u melhor, nau ora adaptavol no paiz,mas JJ[o 
so !Jú,lo nogat• quo S. Ex. u fvrmnht•a com to<lll. 
11 sincm·idadl<; reclamou oss~ modldn. cm sous 
rclat·Jl'los o mais do uma vez orn confabuJa.: 
çõus commigo, .tratando do assnmptu, t'xpti· 
cava-mo com toda IL convicção tlo suu. gt•ando 
atmn do hl'llZ.iJoil•o o d~ mil! tal' t!isciptinado 
o ordon·o aqutllo que tmlm om monto· não 
com intoJ·c~ses. subultm•no~. mus com 'o lo· 
tu i to do beneficiar o exercito o .o p:dz. 

Dovo dcclal'al' 11 v. Ex. quo quom tinhn. 
ost.o plano or/L um homl\m que multo so ln· 
lol'O~sa pelo~ nogouios miliL:Ll'OS o quo tom 
muito a.mo1· :\ ci:Lsse a quo portonco· uonhum 
militnt' to1u revelado mais amur ao' oxut•cltu, 

,·. ,. 



,, 

SSI iNNAE3 DO SENADO 

nenhum tom tt·ab<~lhailo mais poiJ oxot•cito 
do quo ollo. (Apoiados.) 

O tniLI'eclt.Ll Mallct dosojam fortifimtr o 
portv do Obidos; JIOr Obidos passa o ettnal 
do Amazonas, canal estreito, passagem obri
gada do todos os mpol\18. Obidos ll, porktnto, 
a cluLVo do Amazonas. 

O Sr. m:trochal M:Lllet, quo po;• mais do 
uma vez, em minha prcseuç:i, so mostrara 
encommodado com a làikt de delil!tL regular 
do nosso p:Liz, doscj.wtt ardentomento quo so 
fortificasse o porto do Obidus; porque assim 
nenhum Dt~vio ostrangoiro poderia passat' 
Jivromouto partt operttr no alto Amazonas. 
Pois bem; feit:L a fortificação do Obidos, ns 
fot•ças dovitun concontml'oSo alli. 

Obodecondo a esto plano, S. Ex. JOi t•oti· 
. raudo as forças da Capital do P:trd. o eonccn· 
trantlo·as om Obidos o pretendia empt•cgar 
os soldados nos serviços d.t futura cidadela. 

Entrot:~nto, o honrado Senador, osqueccn· 
do·so, em um momento do tnrol:ciilailo, dos 
intuitos louva veis do ox·Ministro da Guerra, 
aponta a roti!•ada do 4• balalbiio como uma 
perseguição. 

0 SR. LAURO SoDRE'-Não mo julgo iofo. 
liz po1• isso. 

0 811. Bl~NII:DlCTO LEITE-PtJrgunto OU, CD· 
tão, a V. Ex. por quo razão foi removido de 
Tborozioa para a. capital do meu Estado o 35• 
de infaot:u·ia. 

0 Sn. L,\URO SODRE'-Mas abi foi pctra a 
capital. 

0 Sn. BJilNEDlCTO LEITE-Mas V, Ex., quo 
conhece mclhol' do qno cu os ;c assumpto, 
nii.o poJo ignorat• quo o marechal Mallot 
mando.u ostud;u• o porto d;L Tutoya o· a cl· 
dado de Aleantara para fazot• a concontraçlío 
dessas forças, rotiraodo·aS do S. Lniz. 
·E antes do che~ltl' a osto resultado, a rcu· 

nião do dous batalhões om uma ci<lado tr.tzia 
logo 11 vnofugom do diminuir a deipoztt, lia· 
vendo um batalhão cm Thorozimt o outro om 
S. Luiz, Ol'a nocossat•io, por exemplo, b:cve1• 
dous hospitaes; ao passo quo reunidos ollo; 
as dospezas diulinuiriam considera volmon to. 

0 SI\. LAURO SoDRE'-Mas DO Pltl'~ f0!-80 
no contrario; fo~·so 11 dosconeontraçíio. 

O SR. lJENEDICTO LI~I'rl~- ~fundou pu.r.t 
Obido.i uqunllos quo podiam ir; nem do ou· 
tro mudo poli.t ser, pois que S. Ex. não po· 
dia para Iii mandar todltS Jts f~1·ç·as do Pnrá, 
uma voz quo pal'<L tantas niio bavüt quar.tols, 

0 Sn;. LAUILO SooHE'-Nom par:L uma, 
O SR. BENI~DIC'J'O LEITE-Mas lltti'ÍIL Jt~ar· 

rnoarnu11tos. 
O SR. LAUiw Sou1m'-Nom rurtL uma •. 

0 SR. BENrjoiC'J'O LEll'E-Sr, Prosid11nto, o 
hum·ado Senador· pintou ha pouco, como nu 
di~do, a situaç·íco da Rnpulilica oomo um vor· 
dudoit•o doscai:Lbro por toda a parto. 

Estou vordlldtlÍl'IIOIOUto convencido do quo 
o rogimon ropublic:mo tem tJ•azldo pat•a o 
nosso paiz iJcnoflcios incnlcula v o is, · 

Som duvidrL al~uma tom havido muitos 
OI'I'OS, mus uno 1l Isto J·aziw sulllcicnto pu1•a 
quo dollo nos quoixomos o procuramos sub· 
sl.ituiJ.o pol' outt•o. 

OSn. Lwno Soom<- Pensa v. Ex. que 
sou l'Cstau!•adol' 'l , 

O Sn. BKNrmiCTO LimE- N;1o, abso!IJI.:I· 
monto não; não fur;o est~ inj11stÍI;a a v .. Jo:x. 

O Sn. L,\Uno Soom': -Já mo su~poitaram 
uisso' 

0 SR. BESEDICTO LEITE-Mas, níio ou. 
O Sn. LA uno Soonr':-0 Govoi'Oo m:1is in· 

digno dos to paiz já me foz ossu accusu~an. 
0 SR, DENEDJCTO LEITII- Não pergunto' 

rJunlloi elle, para deix,Lr 11 historia a apl'O· 
ciar;ão dessa qualidade, quo V. Ex. acaba do 
dar·lho. 

O nob1•o Sonadm·, S1•, Presidente, pinta 
prlnclptllmunt.o csso descalabro, tendo om 
vista a situa(,fio dos Estarlos,undo, no ontondor 
do S. Ex., se encontram vet•dadoiros lit·u· 
notes. 

Ora, cn desoj:n•ia que S. gx.,rccolhiiloaó 
sou gabinete, llzt•sso o conf1'onto do que so 
pa.,;;m nos E~t1tdos, ou, ao monos, em alguns 
dollos, com o rtuo se passa na Capital Fo· 
dm·~l, p.w1t então pcl'guntm·-lbo si ba l'ILZ[O 
put•a isso. 

O SR. LAVRO SonRE' -Não contesto isto. 
0 S11. ili~NEiiiCTO LEITE-E' pt•eciso não SCI' 

po;;imls~L. Com o pessimismo nada so SJLiva. 
Si abrirmos os Annaes do Parlamon to no 
tompv <la monarchi11, si pcrcOl'l'Ol'mos os 
discursos políticos daquolltt ~poca, havomos 
do oncont1•ar o mosmo <JUO hoju so diz: a 
ma~lstmtm•a niio vaio cousa alguma, os di· 
I'Oitos não toom g;n•an lil1s, tmio ost;t po1·~ 
dido, é pl'OCÍSO UffiiL nOVlL ul'dOlll do COUSIL!, 

Es~1 linguagem, Sr. Prosidonl.o, so oncon· 
lrtL om tudos os tompos o pül' tuda a parto. 

A nossa ob'J'Igar;iio não o;trt sómenlo om 
cl-iticar; dovomos acceitar 11 llopubllca quo 
ahi ost~ o tratarmos do molhot•at• o quo os· 
tiver ao nosso 11lc:mce. 
. Ouço fallar cunstautomcntc contm a Mimi· 
nistraçiio dos Estados ; ITIIIS, o quo O COl'to, 
St•. Prosirlonto, ll fJHO Estados conboço, cu,ia 
a~minlstração pt'Jdo sc1• nnnlysaua franca· 
monto. 

OS!\, LAUitO SoJ>Jm'-lla do haVOI', som 
tluvidu. Concol'dO 'JUe haja. . 

.I 
I 
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O SR. BgNtmtcTo LI~ITI~-I~xistom Esl;ados, 
cnj:t ;ülministraçiio, ropito, pÓlio HCl' analy
zaila a l.odo~ o~ respeitos; o, polu quo mo 
toca do porto, aOIJ•mo no honrado Senador 
que n silttaçfto do mo1.1 I~stado o.ctu:1Imontc ~ 
muito suporiot• :L siT.IIação da antiga pro
víncia. 
. Quom quizorsabor ao corto si lá ha l.y. 
rannot[•s, ollga.L·chia, p:ll'SOguiçõos, violen
cin.s, ·f,_~n. uma verificação conscioncios:a., 
examinando, por~m. tudo do pm•to o com es
pirita do Just.iça. 

IJado um lilcto qualquer insignificante cm 
um Estado, O enot•mo o. oxplosiio. Pat·oce que 
tudo csl.ti cnmplct.amont.o pordirlo; entro
hnto, si fizormo< o conl'ronlo com o qno so 
pn<sa n:i Capital dil R"publicn, muitos Esta
dos niio ficat•iio cm posiçfto ini'ot•ior. 

Si cm um Estado. so t!veg;o dndo, por ox
omplo, o que aconteceu aqui por occ:1sião do 
conflicto com a Companhia do S. Christovão, 
~cria esse Estado nprcsuntado dosdo logo 110s 
olhos do publico como violador do todos os 
direitos o conspurcadot• de todas as U~et•da
dos. 

Niio tenho om mira, Sr. Presidente, anl· 
lyinl' este nssumpto, mas a vorilado O que 
om todos os ramos do sot•viço do ndministm
ção, em todos os pontos por ontlo so possa 
apreciar a gestão politica, estudd·a c con
fr·ontal-a com o que so tem passado .na 
União doido q no a Repu hliD<' 1\li pt•Jclamada, 
Estados h:1 quo não toem ausolutamcnto 
raz:io do ao queixar do sur1 sot•to, porquo 
si lá so diio :1lguns acontocimont.us qnaii 
inevitavois om todas as sociedades, ossos 
acontecimentos lambem so diio aqui, o om 
t.odr1 a parto. 

Pat•oco, Sr. Presidente, qno o qno so quer 
t\ um:~ sltJJaQão do anjos, mas isto ~ absolu
lnmonto impos.,ivol, quer nos !istlldus, quer 
aqui. 

o honrado Senador, mostrando-se multo 
approllansivo com a actual situação da Ro
Jl:lblien., rli~:m, no llna.l llo sou discml'Sú, quo 
stl oncontravu um meio do debollat• toilos 
osto.1 mn.les. 

IMo maio tl !L revisão constltuciontLI. 
Ora, Sonltoi'OS, ll l'OI'is~o a~ Constituição 

6 uma cousa q uo e~t1L provJsttL 0:1 propt•la 
Constituição o ~cria atú lns~usatoz do Con
"l'osso Constituiu to si tivosso vota~o uma 
Constituir.·ão com tlisposição expressa plra 
que não lllltlasso SOl' retocada. 

A Constituição pótlo sot• modlficadu. MriS, 
p01•gnnta-so.: existo nu Constituição algum 
llonto que dom sm• retocado 'I Eu, St•, Pt•o. 
sidonto, t•asp >tulo J'rancamouto : oxlsto. W, 
portlm, oppo!'tuno tt•aLar·so tlcsto nssumpto 
n~or1L ? l~I·:mc•:tmouto, n;io. E oi~ l~hi a 
mlnh:t ILttitutlo 11 l'ospolto rlosta quostiio. 

Acho que é imprudoncia, acho quo O um 
ort•o tt•attiNO agora do somolhanto as
sumpto. 

Nilo por tenro á c lasso daq uolles que on· 
tonrlom que a Constituiç:io é lntangivol, que 
tudo quo lá o., tá tl bom, t! perfeito. Ao con
trario entendo que olla tom alguns do
feitos~ podoriu com van\:.gom ser t•otocada 
om al•nns pontes. Mas tomo tanto o pro
casso í'la revisão da Coostituiçiio, tomo tanto 
,. di,cussão do assntupto, quo declaro a 
v. Ex., ]leio mcn~s pot• omqu_anto, me ~tnto 
convictamente d1sposto a nao assumtt• a 
rospons:t.Uilida,lo do pm·tcnoor a~ _numm•o 
unr1uollos quo ontondom CJUO a rovt!!LO devo 
sJt' J'oita já·. 

Absolutamonto, não. Os males quou_m 
retoquo na Constituir:ão J?Odo trazer a~ patz, 
talvez sojam muito ma10ros.,. (ApOiados o 
11lTO apoirtdos.) E sinão, porgun~o aos nobres 
Senadores : dos males que actu~lmcnto ar
Oigom ~ Republica, qual dollos est:L autort· 
zauo na Constitui~.io I E sl s~ t•ot?r:,ar um 
ponto qualquer o passar uma dtsposttao IDO· 
tbor porventura tom o honrado Senador 
polo'nistricto Federal certeza do quo no ser 
essa tli~po;i~ão cumpt•ida I 

O honmdo Sanador n.1 correr do seu dis
curso disso que a Constituição ostrt 11\'rom· 
bacia, retalhada, não os\~ son~o obsorvad'\· 
Lo~o rcconhoc3 qno não estãJ na Constt-

" • I' tuiçiio os maios a quo so ro ore. 
0 SR. LAURO SoDR(~-Mas ha maios nolla. 
O Sa. U&NEDJCT" Ltmr.-~sses ]D:llas_prin· 

cipao; do que S. ~:x. so quo_txl nao os.~'lo nn. 
constituição, estno no oao cumprtmanto 
delht. 

o Sn. LAUI\0 Soonll- Ha males que osliio 
nolla. 

o Stt. Ilt:NBDICTO Lr.tTE - O~ malas ostiío 
da pat'/.e daquolles •rue, om yoz do ous"t'· 
varom rigOl'osam mto os pt•acet~os constttu
ciomlCS do!I03 se al'astam. (AJlowlos.) 

Si fo!;O possi vol. S1•. Presidenta, obter do 
todos os cidadãos, gJvornant~s o go~ot·· 
nados, obudicncia fiel aos pt•ocottos con;ttlu
cioUIIOS asseguro 11 V. Jo:x. que teriam as 
uma t•o'publlca foliz. . _ _ 

A Constituição tom dofo_ttos1 mas ~ao sao 
estes dofdtos quo nos ost1'o mfellcttando. 

os dcsc~l~bros a. quo se rofora o ltont•ado 
Senador, a; scellltl do vioionclas, o> osc:LU· 
Jalos, os Mtos do immot·aihu~ti? tl dosho
uostitlailo, tuüo isto ostd proht~ido pol:t 
Constituiçiio; ol111 niio os autorirJL. 

O Stt. LAUno Sonnt·:'- lia f:1ctos quo so 
CBCOIHiom noli:l. 

O Stt. iÍ":o.-t·:I>ICTO LmT~>- A lol apont:L 
e.~tos aetos como c!'! mos, IU.lt'CIL pon11S aos 

•· 1 



I 
1 
I 
i 
' I• 

886 ANNAES no SENADO 

quo cs lli'aticnm, ostalJOloco " fúl'lll:L <lo 
pl·occs,;o, cre~ juius o trihumt~s pat'iL jul· 
gal·os. A loi, purt<mto, p1•ovino tu.lo. 
· O quo Jhlta é quo so · cumpm :Llei, ó quo 
a Constituição SOJit obsOl'l'ada .. 

E' isto o quo noto actualmcnto. 
Quando, porém, ostiVOI'IlloS om umu. si· 

tun.~·fio mais segura a l'espoito das novu.s 
ins~itniçõo!, cnt.ào h~m. pJdorornos fL'all· 
c.~mon to too tn1• uma J•ofol'llliL cons<.i l.ucional. 

Imngjno V. gx,, Sl'. P1•osidnuto, que lm 
um ~~·npo qun ontondo qno olovo sor ro:ucndo 
um a1•t!go d:t Constituição o ap1·own•:1 
emnod1t a o;to J•ospoito; o quo lut outrJ 
grupo qno pons:t qno · ouLros pontos dovom 
l:IOr mnonthulos, o qun, llOl' stm voz, apresenta 
Olltl'IIS CIMndas. 
· Essos g:•upos, como ont1•os 11uo ap)lM'oçam, 
podom não l•star doi nccUI'do; nmo, uma voz 
apreso o tadus as iilllus no solo do Congl'O.>so, 
ninguom quor mais abando11m' o que l'eputt 
mais imporLnnto p:tJ'a s •r mo:lific~do,o ou tão 
esses grupos, do t1•anmcr.úo om tr:l.O$ilCQào, 
choga!•ão a. um rosul:a:lo vnl'•iaduil·alnon!.e 
inospoNdo o que nnnhum ucllns qowrh1. 1.\' 
isso o quo lm do.acJntocol' si ~o tl'.l ta r d~t l'O· 
forma, o lo;:o tllpois dolla. hl do SUI'gir u 
noccssida !o do l'o('or!n:ll' do novo. 
. Ainda lia poucos dhLs,convoi>:L!Hl•l com um 
dos pa!•tiilaJ•ios d~t l'ovis:io constiLncion:d," ou 
porgnntoi : qnalal'a.ião, fJllili a nJ~cssida:to 
da revisão I OissO·lno o!lc : ao menos podo 
J'OIUOS CSLituolucOI' n:t ConstitliiCào rofol'madlt 
a 1·osponsabllidado olf,ctiva do Gnvornn; 

Mas, soahol'os, lll'~Sponsa~Uditdo do Go 
VOI'OO ost:t pl'ovista na actual Cunstituicão o 
nas lois. 

Convot·sanJo aluda com um onti'O ravtsio 
nisl.a,diss~·mo ullo: não pó~o clntinuar ost-1 
'situ1ção dos l~st'lrlos ·tal co1110 acCn:tlmcntu 
so nclm. 1-:113> estão com antonomla oxl· 
gorn<la: · · · · 
· Ao ou v h• i!l.o, J'ni cJrr:tndl convo·:Sltr,·iio o 
ollo~uul a OJllhouo!' qwLI o daso.i J unicJ do;sn 
illusl,!•u politico:-um:t 1\upublic:L uuiWtri:t ! 

SI li'lttLI'!DOS jrl d:t l'ofó>'lmt constitu· 
cional, Sr. Pl•o,;idonto, illtl'tlmos 1lo po!'dOI' n 
Fodm·.•~iio, h:tvomos do ehog:u• ll 1\opuhlica 
unl~tri:t, Jt 1\opuulic~t p:tl'1nmo0t.:tl', 1PLvomus 
r] o von1or cs<os g1·andus Pl'inlllp!IS do sapll· 
!'açiLo da Jgro,j:t do 1\~L:tlo, do ~l.S!tlllilUlo ci· 
vit, do sooulnl'iz•u:üo dos c~milOI'ios, toJ.ts 
os.<t.< gi·~tn·los ld6as l'unrl:tllllllltlLus d J•nosso 
rogi nwn. 

0 Sito L.\Ul\0 SO!Jill~-Não ILpOi:t•.iO, 
O ~lt. lli,~l·iniC'l'O l.i-:11'1·:-'l'ullJ Isto, Si'. 

Pl'O~ldop~o, dta!'appamccl'l~, o ti, plllo .rqu!IOS, 
tl c:t J'tl compln tu mon Lo :tl'l'lse:u lu. 

I~' tortdo cm atlunf;ão ~:H-~ Jl:tcto:-!, a g-I':t· 
l'lihuin " 11. irnpol'l.nnrdn dn l.udus "·""' ns· 

sumpl.os, ~no nã.o 1lou, pur omqu:ulto, 11 
minh:. rospous:LbUhlado a c'"' roloçrna, 

O Sa. L,\uno Souni:-As.<im l'onsamm os 
CSCl'U VOCl'i.L tns, 

0 S~. BBNIWICTJ LP.!Te-Logo, por<lm, que~ 
o l'ogimon quo a1opt:lmo3 ost.o,j't prol'un· 
dumento a.l'ra.igallo no cspir•ito o nu senti
monto <lo tudn 11 popn1:tr:i\o llrnziloiJ•a, ~nt:io 
>im, Si'. Prosideuto, poduromos tr:tt.~tr deste 
n~<mmpto. · 

O quo t~mo ó qun, tratando do pontos 
secunda.l'iu:-:, cheguemos, do lH)nces.-;õos em 
couccss)cs, no o;tl'Omo do pr('jllliJcar ns ba· 
sos funJamJn t:ws do nosso rngilllon. · 

Qu~ndo, porém, nii.v hJUVOI' mais o~iO ro· 
ceio, ~IIU!Hlo não houver mais molilvo p:tl'it 
se lomor a pordn 1las gi•audos linhas doss~ 
sahh l·•i vot.u!a a 2·1 <lo f,li'Oi'OÍl'O iln !891, 
outKo, Sr, Pl•osiucn'tu, ru cs~tl'ei ]lrompLo 
" eoncOI'rcr Jl~l' 1 a mo<llficar;io dos ponLs 
om IJIIO a CcllHtitulQ'io 1\lorci::t sol' rotoca•ln. 
· Tr;Lbalhc, port:tilto', · o· hon!•ado · Sonalur 
pol~t m:tnillOllÇK~ 'd~t ·conotituir;lio' actual-c 
acho ~no S. llx. não to1l! maio'i• sori'ÍQO " 
OtZOI do QIIO cst3 -l'OLl'•Jguo S. Ex. o sou cs· 
pirito 119 oxamo dl\ldo do tu1.ios os aS·!lm· 
ptos. q110 são sujoi•oj ao· Congr_os~u, al'as\O;so 
1nton•amont3 du. Pi'Coccu~:rcao d:t ~olHIÇ:t 
p~rtldnria. · · · · · · · 

03Liil1rlo·S) u~ic.1n.1on to nas roglücs d:1 po· 
I i t le:t olom:1:t, concnl'l' 't' n~o ~ómon to com ., 
Slllt crJtiCII,IDa~ ~~~m~~ll1 OOilJ O SOl! Col:ISO!ho, 
para que a n•lmi'ni~h·:içào ~o onc:unin!1il 
o so rlirij:t conronl~n\omunt0 , tendo cm \'ist~ 
SOQJlli'O o Dom p~~\ico; ntci•á s: 1~x. l'dto 
ao ·p:Lit. um bonollclo t:io ·g1':1nrlo comJ '11 
quo frz tdhalli:tnuo para a .Pl'JC!itlllacão d:~ 
1topnDllcn. · " · ·· · · · 

Ab:uluon•t S, Ex. oiSII pro~cclipilO,ão de quo 
a rolirildarlo da R'Jptill!iCil QS.~ IHtl'or('t~. 
· l'rço Pol·miss~?. P~r:t obs,ói'l':w·llio '1\IO isto 
nb.l:~lut<L ncnto na o se CJ:tduna CO!il as nossa> 
ins1itniçüo~, ncn1 com a follclda~c dJ ·paiz. 

Amomos o oxoPci~o como· um1i roliquia 
s;tgi•:vl;t, mas inl.oil•JLmohtl' dontl'O d:t' i<'i; 
i'!lSpoli.nrlor da· Constllill\•iio, dlooipllQndo, 
pnti·!otlco, cumpridor ·aos ·~eus i)'ore'rol, iJ 
não o litr;ai)lOS o :ti'bill'O du Constituição o 
11its lcij, · · · " 

Quo111 tr.m a mis,liio rio applicnr ns dispo· 
slcilcs d~t'Go~>titll\•~o o d:ts 1oln~o os po· 
dol'os publicas. · · 

• , 1 I 

0 Si\, LAUilO SOilllfJ-)!as •tnom ltS Vlll/11 
0 Si!· l,iN:oj!:!'ICTO j,P.I'l'P. -Qual•]IIOI' do nó; 

púrlq l'iObi"~i llliiHI UÍJllOln it'i Vioht' jlll 
tl'ibnmw~. pal'~.'o puni ·. 

P!Ll'~ o erlm? Jm n poon q Jl<U'II n 11ppll· 
<:nr;.w 1ht puna l1n o juiz c •lll!liJtoi]tn. . · 

S1•. Presi.Jonto1 IJllOl'O quo turl•J l!t]no:lll)Ja· 
l'oihnilo Ijontl'O t!n ConstHulçiio o 1j11s ois, 

1 I " · • 



, 

SESSÃO IlM 29 DE OU'rUnRO DE 1903 887 

Quci'O ver um Govorno ftlt•tu, com plonn. li- Cuntlnunrão da.~· dis•,us8no da proposição 
bo!'dado do ILgit•, tio uccordo cum as n.~tl'ibui. 1la C<lllllll'a.'dos Deputados n. 122, do 1903, 
çõos quo '' Constitüir;iio lho conco~o. Qtwi'O llxaudu 1' dcspcZ>I "" 7\Ilnist.ol'io do. Guorrn. 
vul' um Congt·~ssu lll'l'o nos sous rnol'i- para o osol'dcio do 1004; 
mantos, lliiiS dontrJ dos limitus das suas 1 · 
attribuições. Qum•o vor 0 Podar .ludicial'io 2• discussão da proposirão da Camtll'a 'QS 

Doputadus n. 1~7. do 10113; modificando a lo\ 
na sm1 osphora olovadtL, complotamonto l'ôra ot•ganica do Distl'icto Federal 0 autol'izando 
do jogo das paixõc.< para SOJ' como um Podo!' 0 omprcstimo do qn1m0 milhões esterlinos 
Modct•ador tlpplicando, attl cJntr>~ o voto 
tlJ Congt•esso, os Pl'tJ~eitoB constituciunnus pa:•a o saneamento ucst:L Capil.al ; 
quando por aca;u o mesmo Cong!'os~o de !los Continuação lin 2• discussão das omondas 
so tiVCI' o.squocido. oll'orocidas ILO ll.ogimonto !nt01•no do Senado; 
, Só 11ssim p_odercnl:ls tct• um,1. !lopnb!iea 2, discns,;iio da pl'oposir;ão dtc Cam11r1L dos 

thgna uost:t JlltlZ; fu as•un potloromo~ nus Dopnwlos n. 2i, do !002, antorizando 0 p0~ 
app:•rclltt~l' p:rm mais i<Lrdo, som perigos c dor J~xocutii'O iliLbrir ao Ministcrio d11 Fa
som receios, roi,ncur num on nom1·o pJnto zondlt 0 ct·eliito r.xt!'aordilml'io de 1 :·110$100 
o pacto do 2•1 do ful'omit•a. · · · 
. Ab:mdono, poJ•t;anto, 0 honratlo Senador [HLra execução lia sonton~a om nlttma m
ossas ill!as q1w !•op:~to; pcrtuz·badom. ""''n- stanciu que conlicmnou a Fazrmd:t Nacional a 
d I · · p:tgat• ao Dr. Vicontr. Forror do Bat•ro~ \Van
ano tu. u i~so o cru.i JUO o; ao tos do üo- t/arlüy 0 Ai•iwjo 0 capital, juros 0 custas tio 

vcrno, mas com 8ot·onUndo, apon ~tndo o> ll•- processJ do uma apoUco qun compt·ara 0 
c tos o indleaotlo as mollillt~ quu devam ser .. vorbal'U om no mo tlo sous filhos mono1·os 
utloJli:Ltlas. " Manuel, An:ali!l, Mario o Ven~ura, n:~ Dolo-Não se limito " cs:m acens:tçüos vagas · p· 1 E d d p u 
o quo ;oclwm sobro to;lu;l o sobro tuilo e ~~~eta >ISca no st:J. o o et·nam uco ; 
que oxactamont•J por isso portlcm todo o 3• discuss:Lo d:t proposir;ão da Camal'a dos 
v:Lior. Oopu~ados n. iD, do 1003, :tuloriz~n,Io o 

Rc>Poito :L dolibJt'a\·ão quo t.mou S. Ex., Prositlt:nto tl11 Republica a 11brir ao ~!inis
rlechi''Ltl!lo·so cm l'mnca upposição ~ actn:tl tol'io d11 Gnot•t·a o crotlito cxtraordinario do 
situar;õ.o 'pulitica d.'t Ropub1ic.1,zuas som pro 8:0\18~120 para pagamento a Luiz Bailo Lis
,quo, como hojo, forem injustas às accusações bo~ â'o ordcmL!lo do pr~fossot• diL cadoit':L tlo 
'"'guitla; pot• S. 1\x. om m:úerias que mo cs- tupolr~phia do OollcgJO Militar no por iodo 
tnjani aJToctas, cumpt•it•oi o dovct• do oxpli- dccot•l'i!IJ do O do m:Lio do 1808, n. 31 do 
cat• us filcLus, dizunuo sobt•o cllcs o ,1uo nmt·ço de I DOO; 
PGOS:.LI' • 3• discu;,ão d~ proposição tlu Camat•n. dos 

Em um assumpt.o mo acho pt•ofuud•un•1nto Deputados n. li, de wo:l, mztorizundo o l'ro
divot·~cntc •:C S. Ex.: tluu rtuo diz I'CSltCito ú sidonto da ttopubl!cu a abt•ir ao Ministot•io 
rQv[,ft.o const.itucional. da 1•'11zcnda o croditu oxl.raurdiuario de 3:000$ 
Exo~ntcmos primoh·amonto 11 Cunstilu!çiLo para ctroctuat· u restituiçilo ot•ilomLdu pelo 

do ~·I 1\o f'cvcl'niro o depois ponHl•nto; omt•o- docroto n. 57·1, de 3 tltl julho do !SilO, om 
tuc"I-:L uos pontos que morr.ç:tm rof'ot•mzL. favor d11 Agostinho .JoSil Cabt•al ou seus logi
,' E' osto.av mou I"CI', um set•viço quo de- limos hm•Joiros. 
vemos ú l:opubliM. Lovanla·so a sessão ás •i horas o 15minutos 

Tooho conolui<lo. (o\tuilo úom; muito úsm. du turuo. · 
O ot•ador J compt•imcntado.) 

Jlica 11 tliscussiio :l!liuda poht hor:~. 

O l!lt•, Pt•c;oiclcnte-Dosigno ]mm 
o!'dorn do dia da sodsão :mgnintc : 

Discussão nniea tio p~l'OCN' n. 2·11 do 1002, 
tia Cuunnlssãu tio Cun~titniçiin, Potltlros e 
Di Jll o mau iu, o pi 11111111•• q no til!jum UJ>pt•o l'llllas 
n:i olciç-Ucs l'ea.liz:u!as no l~s~ttdll do Alag-.. ·as, 
a H do ~olcmh:o tlo 100:1. J•am Jll'tlüll,hi· 
nn~ntu Lia vaga do Somulut• d:L llopuiJ!lc:L, 
mut,i it\!la. poi:L I'UtlllllCia tio !.li'. ,Ju:~qui m 
Paulo Vioil•a ~!alt:t, o qno ~nja t•cconhccido n 
proclam •.do Sonatlot• d11 Ro/mltlic:t poJo l~s
tado do Alrt:;oas o Dl'. Enclit o.l Vioipa ~falta. 

113' SI,SS~O E~[ 20 DE OUTUDI\0 DE )003 

P•·~sid,llcia dos So·s, J. Caluurla (1' St.'CI'efa
l'W) e .\lbel·lo f":oi!Çtl{o~s t.:?0 SccJ·ctario) 

A' moia hum dopoi~ do moio-tlia, ltbt·o-so a 
sessão, a quu cuncol'L'Olll os S1·s. SolltLdoros 
.1. Ca.l.nnda, AIIJ:wto Guuçltlvos, !lcnl'iquo 
Cou!inho, Costa A7.u,·cdo, t:ons~antlnl) Nl't'y, 
.Jon:ttha; Pctlt>cts:t, Justo Chot•mont, ~!anoul 
B:tt'lltn, Gome~ do Castro, llolfort. Vloi1•:1, Ho
netlicl.o Lo! to, l'iros Fct•t•cit'il, Nogueira Ac-

~i).' r
. ,. 

' 
' ': 

'i 
Jl 

i; 
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' ' 
' ' .. , 
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ciolv, ,João COI\lllii'O, Ferrcirn. Ch:wc~. AI·~ O Sr. -:t.' .MccretrH'Io, (SCI•vinclo 
moiil:1 Bitl'rcto, Ros~ o Silva, HOI'culitno dv 2.') lü o \'[''a lmp1·imiJ•, para ontrar ntt 
Randoira, Sigismundo Gnn~alvos, ll. tio ~Jen· ordem dos tmbalhos, os sognwtos 
tlonça Sourinbu, O!ympío Cnmpos, Cool110 
o Cu.moos, AJ•lhlll' Rio~. Vh;gillo Danmzio, . PAIWCili\I~s 
Jtuy nârbosa, M:lrtins TOJ'l'OS, L'Ull'O Sotll'Ó, 
Thomaz Delfino, Vnz do Mollo, Bnono Drnn· 
tlão, Feliciano Ponn:~, Lopes ChavoH, Prnn• 
cisco Olycorio, Alf'redo l~lli.<, UJ•bano do 
I)OU\'t; t, .Joaquim do Souza, Roch•iHUOS .lar
tlim, Mctcllo, A. Azorodo, IJt•nzilio ria Luz, 
Gustavo Richard, Folippo Scl:midt, ,Julio 
FJ•otn. o Ramiro Bnrcellos (44). 

Dolx:1m do comparccm•, com c~um partici
pada, os Srs. PinhoiJ•o Machado, Nilo Po~a· 
11ba, Paos do C:u•valho, Alv:u•o Mondes, No· 

N. 249- 1003 

A' Commist[o do ConJt.ituiçffo, Ptlllm•cs o 
Dlplom,..Jcia fui Jlrrsonto o officio dirigido ao 
Sanado pelo S1•. Sonarlcr. Nilo Poçanha, om 
quo solicita uma licença por 4/J dias, jlal':t 
trat:u· do sua SJiudo no listado do Rio do 
Jancll'D. ,lulgando l'undamont.:ttlo o podido, 
ó a mesma CJmmbsíio do parocor IJUO soj:1 
cllo dcfoJ•icb. . 

~:uoh•a l'urunngná, Josd BOl'llUJ'do, Pcrlru Sala das Comml~sõos, 2~ do ontnbro de 
:Velho, Gama. o Mcllo, Alv:tt•o M:tcl:ntlo, Ma- 1003.- A. A:e1·ed".- ,t, /lios,- F. Cilll•es. 
llllOl Uuarto, Martinho Garccz, Cloto Nuno;, 
Slquoh·a Lim:t, BaJ·ata Ribeiro, .Joaquim 
:r.!urtinho, Viconio Maclmdo o Horcilio Luz. 
(17). 

E' lida, posta om di se uss:io c sem doba to 
::tppi'OY11dU :L iteh da SC!SÕO antOJ'iCJ'. 

O Sr•, :;!• l!!ecrel.arlo, (sctvilldo 
rlc J,•J d:l co~ta do scguinl,o 

EXPllDlENTil 

Officlo do Ministorio da Industrio, Vinr,ão 
o Obr::s Publicas, do 2R do col'l'cnto mez, 
ti~nsmitlindo rt mon;;tg.lm com qno o SJ•. 
Prosldento da Ropublic:•. respon•londo :\que 
lho foi dJrigldn rolo SJnarlo om 2G de junho 
ultimo, rometto as cópias dos requerimen
tos o potiçüos di:·i;;idos aquollo MinistoJ•io, 
quando Ministt•o o Sr. Dr. Joiio Folippo Po· 
J'Oh'a, pntrLs CompanhirLs P:wlista, •tcgynna 
o S. Paulo U:tilway, solicitando o augmonto 
do tm•ifas o a. conor.ssiio da ta W• movoi.
A. rtuom tb?. a roquisit:ilo, <iovulvontlo depois 
á 8oCJ·otnri<L do Sanado, 

Outro do Ministorio da Ouorm, do ~R do 

N. 250-1003 

A Commi .. :são d~ Jnst!•ucçiio Public3., a 
quem foi distribuidu.n. proposição n. 112, do 
!808, da Camm•:t dos Depur.a~os,qno pormitto 
aos alnmnos da Escola Po'ytochnica quo niio 
tivorom porJi,lo p1•e;tar ezamo pratico elo 
qualquoJ' rlos annos do respectiVO curso 
prestar c·Jsa prova na ~poca immodiata tle 
exanws, apresonlando, par:t essa fim, novo 
rclatorio dos !J•abalhos j:\ Jeitos, caso não 
touham sido conservados os primuiros rela· 
t.orio;, tendo examinado a mesma proposição 
pons'1 que não ha o menor inconveniente 
cm sua adopc1io. 

A ]ll'OroJição do que so trntn. roi di~cutida 
o approvnda p~ln Cttmu.ra dos Doputado3 na 
~oi'sâo de 1808, ntll vigoncia do l'ogul:unonto 
qno baixou com o decreto n, 3G5, do O do ja
neiro ,fc !800. 

IMo regulamento foi substituido polo l'O· 
g-ulnmonlo que hnixou com o decreto u.3.820, 
do 10 do •'.ozombJ•o do J90i. • 

O primei rol J'ogulamonto, Isto t', o regu
!:tmonto vi~onto, na época em quo tbi nppro
vad:t ll)lJ'OpOSÍI;ão, t!ispunh:L OID IJOUS "rts,:l9 
e 4~: 

col'J'r.nt:' JllO%, romottoudo 11 111ons:~gom com ,, Al't, .10. NenhnÍn oxamo do exordcios 
que o SJ•. Pro.,iJll::to da Ropublloa rost.ituo praticos pudor:t sot• JH'OSta.do som prth ia 
doua dos ::utogJ•apho3 dlL l'Jsolução do Con- approVil~1io mt cadoh•a., 
gre~so Nacional, quo sanocionou, rolativa rl Art. •10. A inhabilitaçiio cm uma c:uloira 

·aom•tm•a do croclito do 2.184:6:!7$000, sup. nos oxrtmos da 2' ~poca ou a não pt•ostação 
plon1ontarrt verba 10"-E!~pns-do1Lrtigo iO do ex:1mo da cadeira n:t mesm·t 6poca, lm
dll- lol o. Oõ7, do 1002.-Archivc-so um dos pciJ•tn a portla dos oxoroiclos pt•al.icos aolla 
n~tograp!Jos o communlqno-so :t Ct~mara dos t•clntl\•os.• 
Doputados, t•omottendo·sJ-lho o outro. o rogulamonto :tclual, om vigor, dispõe 

lluqum•imento d~ Rcrlolplio Schmldt rio cm sou nt•t. 60, § i•_: 
'VILsconcollos, guardtt d:t All'andogn, rlo!Mndo • Art. 00. Os cxamontlo OX·II'Cicios pmtleos 
<.lo Coa!'lí, podindo sois m~zos do licença., ~om do cuJ••o funtlamontnl soJ·iio prostntlo' mt 
Jlllr<lrt tios sons voncimontos, ]Jtu•n. t.rat:u• dH pi'iJnoim ópera ti os dos cut•sos cspoclncs 

·sn11 saurlo.-A' Commissiio do lliuanças, n:1 2•, nilo JWtl~ndo otT•et.unr-so qualrJnot• 
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clullcs sem pl'ilvi~ nppro1·ac,~o no ox:tmo rln. 
cadoil'a, salvo o.; do 1" nono do curso frrndrL· 
mental. 

§ 1." A rop.'OVn.,:üo na oxamo da r.rvleira 
ou o nib comparecimento u. ollo impol'la a 
obi•ignç~o elo fi•oquontru• novamonto us oxcr
cics praticori rcspccti vos. 

O mesmo se o!Jsm·vará no caso do l'opro
vaçfio ou não compni•ocimonto no exame tle 
exorcicios pl'aticos, >• 

Como se vü, ha apenas murln.nçn. do fürma 
o niio tlu substancia nos di;posilivos dus duus 
rogrrln.mcntos. O rcgulamcn lo n. 3. o~o. do 
10 do dozomhl'O tle 1901, niantovo, mrrtotis 
mulrmdis, o di~positivo cil,udo do t•ogul!L· 
monto n. 365, tlo o do j•n~irJ do I son. Tantu 
um como outL•o o:dgom nova. t'rorruoncin. dos 
c.~:eJ•cicio,ç p1•aticos nos cn.sos do rApt•ovn.cão llJ 
exame da cadeh•a ou do niio ·compareci monto 
a olle, o nos do l'CPI'ovação ou nua compare· 
cimento no cxam" do cxol'cicio~. pratico~. 

A Jll'Oposir;iio da Camara tios Doputarlos 
ab1•o urna oxccpç'io o permiUc que os ai rim
nos que n;o tivrr!'cm prJdirlo presta!' oxarno 
prrtllco 1lo qnn.llJUCr dos annos du l'ospectivo 
curso poss~m prestar ossa prova na clpoca 
immo.Jinla. do cnmcs, apresentando pal'a 
osso fim novo ralatol'io dus l1•ab.>lhus feitos, 
caso não tenham sido cons'l'Varlos os pri
meiros rolatoriol, ou, por outms plal'!'as, a 
proposição dispensa a obrigação do non fr_c· 
qucncilt de oxm·cicios pmticos a que ostao 
sujeitos, cm vi1•tudo do r.,gulnmcnto rlrt 
l~scoln, os nlumnos qno na. óp;.~c:~ legal não 
comp·.•rocOI•am ao exumo do taci oxorciclos, 

Siiu dons, pois, os lilvo!'OS concndidus:-dis· 
pensa do nova ft•cq noncia do oxol'cicios prrt
ticos; pormi~são para lil7.el' cxam~ desses 
cxorcicios cm uul.ra clpoca. 

Nova f••cqucnoia. Niio so disponsrt !L J'L'O· 
quoncia; diSJionsn-sP, sim, quo o alumno 
n•orJUOOto de nOI'O os OXO!'Cicios Pl'aticos o 
!'apita um estudo que j1L r.,z. 

O J>rimolro f.tval' 03\tL porl'oilrtmcnl;e jus
tlficldo. 

Pol'missão pnJ•n. fa1.er o oxnmo cm cmll·tl 
Jpoca. O pi'OPI'io l'OgllliLmonto ,[a l~scoln., cm 
vigor, quu mantom as dua~ clpocas do oxa· 
mns do ro•nlamonto anterlol', abro uma ex· 
copcã.o ntt~ piLlttl'l':t.~-.ça/uo os do Jll'imeiro 
wmo do cw·so (unrlanumtc!l, _ 

Po1• ~uo não· abril• out1•as 1 Porquo na,o 
concedo!' quo niio só os oxamos tio exm•c1· 
cios praticas do cnt•so ruudtlmontal como 
tambom os dos mu·sos cspt•ciaos possnm s~1· 
proslrtdus lndill'orontcmonto, tanto na Jll'I· 
mait•a (lpoca. como ntL soguntla? 

O so.gundo faval' ó monos importante go 
qno o pt•irnolr•o, o encontm Bua justlllcar,a_o 
1I!L excepção auOI'La nu r,~gulamonto Vl· 
gonto. 

Sonndo Y, II 

A' vista do cxpo;t.o, a Commissno do r~ 
strucçiio Publicrt il de pll'OCOI' qu.J a p!•oposl. 
r:iio soja appromdlt, • 

S:tht das Cornmis;'úos, 28 do outuuro rlo 
1 !lO:l.- lJ, de Memla11ç" Sobrinho. - ,1/(rcdo 
E/li.<. 

PnnroSIOÃD DA CA~ftÚl.A DOS DEPUTADOS, 
N, !12, nr. 19!18, A QUE SE REPEli E O !'Alll'• 
Cll:n. SUPRA. 

O Congt•osso Nacional rcsolro : 
Art. L• Aos alumnos da Escola Polyte

clrnica, quo n~o tiverem podido prestar 
cxamo pl'ILtico do qun.lq uor dos annos rio rcs
pocLivo cuNo, t1 pormittido prestar css~ 
pl'OI"rt om ~poca irn ncrliata <los oxamo~, 
aprosontnndo para esse fim_ novo rolatorw 
dos /,l'uballws jtL feitos, cr1s" n:to tenham s1do 
conscrvadJS o; pl'imeil•os rolat.orios. 

Art. 2.' Rovogarn·so as disposições om 
contrario. 

Gamara rios Deputados, 20 de duzombro 
do J8D8. - ,\1·11"''' Cesar Rios, p!•ositl~nto. 
-Juli'l dt1 Jfello Fdho, 1° socrot:u•w.
Cw·los Aug11sta Valonto do NotJrws, 2o soerO· 
ta rio. 

E' lida c posta cm discussão, q~o se. cn· 
cm•ra sem dcb~tc, ftc1ndo a vobçao admd•L 
para qu:1nrlo houver numero legal, a rcdac
ç.'ío fin~l d~s om3ntlas do So1111do ri propo
sição Ja Ca!llar:~ dos Doput111os o. _lúO,. d.o 
1001, cstab.:lc~eodo que ao ongonhmro C!Vli 
Aristides G•lviio do Qrwil•oz, .aposont~d~ no 
car•o do tlii•cclor drt Scerctarm do ~lln1sto· 
1·io d11o A~riculturrL, Virtçiio c Obras Publicas, 
compoLo~ rlosdo aposoota<loria, o ordu;tado 
tio on"onhoil'O fiscal do 2• classe, col'rospon-

o d . dento a 2> annos c sorvtço. 

o Sr. "-rllmr Rio•- Sr. Prosi
clento, ac1h•t do flLI!ocol' na Bahl'!: o Sr. Dr. 
C i coro Dan tas Martin.;, an1.1go ltrtrao do Goro
moabo, que p!'Oslou :Lquclla tel'l'll !Jons sm·
viços. . t 

g1·a um politico loal, firmo, lotranstgcn o 
o do inllucncir1. Foz parto tia Camnl'a dos 
Deputarias pal' longos ant10s o nclla soubo 
sompro mant~r o brilho da minha tm·ra,. , 

Foi tlumnto algum tempo mou.corl'Cil~to
nario multo leal : ma• dopo.i~, do corta 
Opuc11 om diaotu. as lutas poilt!Cns rio meu 
l~strulo, nos dividiram; en~t'•Jtnnto, nuncrl 
potlorol osquecct• ns suas v1rtudos o os sons 
::m·vicos. 
p0~0 • pois, ao Senado que, 11 oxomplo do 

quo jr\ tom feito com outros, fttQ:t consignar 
ua :icta tia .<ossiio do hojo um v o tu do pozru• 
JlOl' OSSO .l'tlliOCilllOOlo, 

' . . . 

' 
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O Sr. Pre,.,i•lcnto- Niío lm n11· 

mor•o par·a votar, JlOl'l1lll, do conlot'Jilidado 
com os IV'Occdontcs da Cu~a. ~or:t insol'i.lo 
naact~ o voto do poz:u• I'OrJUOl'iolo por v. gx, 

0 81•. Rnmiro BBl'CCJlo,. (')
Sr. Prosidcn ta, tomo a p:~l~vr•a paro~ tratar 
do um assumpto :t Pl'imcil'll vist:t som li· 
gaçiio com Od nossos tl'ILiialhús do Souado, 
mus quo ovidontommHo diz r•o.;poitú a so:·· 
viço llUiilicn o ;cr•viço muito iurpur·tauto, 
como é o da Guot'l'll. 

Li, llojn, Sr. Pt•csirlcnto. nos,ior•nacs o pro· 
t~sto quo fuz um ufficial do oxorcir.o bmzi· 
loiro, l'Oiativumonto :t questão do tr•acr:ão de 
artilltll1'ia do cam11anha, roivindicaoJo para 
as forças 1tr111adas do tor•r•a a nova lnvonçiio 
ou, quo so aproscnt:l como nova, no toca .to 
áq uolla tmc(•ão, 

B' bo1n, Sr. Pl'csillonto, qnc os podcr•os pu· 
blicos 'não drsp1·ozom os swvir:os, feitol no 
JllliZ pot• omci:tes 'llo nos.m oxordt.o; esquo· 
condo·so d:. quo estes são os que tcr·ão a ro· 
~ponsauilidauo da tlil'êcção uns nossas for•ç:~s. 
4nc~a a crQOl'goncia infeliz 1lo umu. gnOPl~~~ ; 
tonham, na prqva tl:t compot mch com rtue 
so dcdic~rn no serviço, voltntlas p:1ra cllos 
m s1ras vistas, :1nm uo quo niio so mato 
dó to:! o a iniciativa rio p1•ogres.>o na :u•to da 
gnerr•a, tomaria Jllll' :trlualles olfici:ws. 

Tenho lt•JI~i, Sr. Prosidontn, pliotogo;ou
pllias qno ,rlomonstmin e.tpm•iencins caliaos, 
foi las no llw Gt·ando do Sul no a.nno rio 1806, 
l'Oi:il.ivarnonto :L tr•ncçiio do artilhar.a do 
campanha, com os posados canhões· do C<l· 
liuro 8, r1uo viol'am substitui!' os do ca· 
Jiht•o 7 1/2,' ali~eh·ados. . 

Aqni nost.a oxpuri,ncia, um distiucto offi· 
ci:tl do nosso o~m·cito,' a quom conheço dr1 
po1·to, apt'iJSontou ~ solnçãu do um problonia 
C! uu j<L om procurada na Europa,' o o do as 
o~tl'atlas uu rodagilm o meios do t1•ansporl;os 
são outr•os o de toiio app:u•olhados, Com es'u 
~oluç[o rosolvou es;o· otnci11l ·pm•:1 n nossa 
~merica, onda não ha ~in go!•al ootradas, o 
problomlt rio J'<~zor a ILl'tilhnr•ln do campanha 
1tcompaoh1Lr tio pm•to toda> ns ovolucõcs do 
guerra o marchas a~ mais r•npidas, pt•osr.undo 
110 comb.tto a deslocação fucll o t•apida das 
uatorlas. 

i'<ll' ocaa;iiío dossa oxporlonch varias pho· 
t0graphlns for•am ti1•adas, o lanho em müo 
tdguns fl)\t~ruplal'OJ (mo,stra 'a.~ Jl/wfupl'ltjl!iias) 
I}UO don1onstr(\.Ol a t•apulol. d1~ dn~luca~àu Llnl 
comb:~to>, livano;os de tr·opus u nw.>mo um 
)1et!r•atlas. . 

!Is tu sy.;tem:• pó:lc-so rlizor• q110' ropr·c
scnta a invonçüu do 01'0 o lo Columuo: u 
olllcinl notltndo quo n dilllculdlldo da tt'llcr;iio 

da artilhar•ia consistia ]ll'inci(~<~lmonto nn. 
tr:~cçfiü inrl!roct:t o sonr o conhocodur clo.i 
serviços· do campo, r1uo so fazom no H.io 
G1·ando uo Sul, 111t l:t mai.i foz tlo que a•lop1m• 
osto systoma na ll'<l<'ção poJo mo.!o pot'IJUU O 
J'oita a tr•ucçfLo ria lll'tilh:u•ia do campMiim, 
qnor dlzor, :t tr••wçiío tlil•oct:t. Supp1·imlntlo 
to.lo.i os npp:u•olhos dt~ :u•i.ilhnrin, ost:tbO· 
locou tlir•oct"mmlto a tracção l'dta com 
til·:~n t~s uppl icados · :L cinch~. como so far. 
nos sorvi(oos do campo. 

Os r•o.iu!tados fút'am intoil'ltlllonto salls
factor•ios o os t1•ablllhos dos>o olllcial foram 
rlóvid:unento apr•eciados pelo nosso estado
maior o pola cjmmlsoào nomo:~da pm•a 
jnl~al-os, 

Unjo este offici:tl ycm r•oclamar á priori· 
dado do.ta invcqçã '• quo pertence a um 
olllcilll du exorclto br·aziloiro. 

Ch:imo, pol'tanto. a attonciío rio Sr, MI· 
nist:•o da Guor·t·~ para nf:~cto, pol'C\110, tlop.oi> 
o lo lot• o protmto do illnstro otnci:~ ,procnNi 
infu.·m:u·-mo dos niodiflcaçiios apr•csent:LJas 
hoje pela Sl', Kl'llJl jma soroni r\Uopt:~d:és no 
iixcrcito br·t~zileit·o, e· posso afianç:1.1' qne 11 
l.t•acç,"io rlil·ocla dJ illnss:·o official br•aziloil'J 
Iova \•antagom ox~t';Lortlinut•ia iL tt'acçfto quo 
so olfur·ticc ao nusi;e oxor•cito o quo, pa!'OCJ, 
v ao BOI' :irlopt:t:ja, · · 

Ch:üno a attcnção tio S1•, 11in.istr•o, ropil.o, 
JlJl'•!llO, ovidontcmcn~c. com o systom~ quo 
us~ a nuss:t c:ivil!lal·i:L, um c:tnilfLo otu oec:•· 
>iíio do gUJI'l'il pódo ser• cunduzltlu rapirla· 
monto pot• f]HUI<(UCI' soldado do· CM'allaria 
011 p1•aça moo tarJa, porque o npJltll'Oiho so 
a,.•Piica .L qnali(llill' at'l'ilÍ:tHJOnto. 

'PoJo ~ystém11 que pr•opõo o· Sr•, Kr11p, se· 
gllll!lll estou illfut•tnalltl, ~~ tt•ac~·ãu ó l'pit.~ por 
pcilol'lll, pólo os(ol'<,'o do cn~ontl'O rio, :tuimnj. 

Nús sabfJITJOH 'JIIO arJill tutL•S os nn1n1:~os do 
IljUntaJ•in s~bom f.<zor a t1·acç:io pela c1nch:t 
o qqe mqito Jloucos são educados 11 ft~zol·•~ 
no oucen tr•o, · · 

Nestas conrliçürs, si o Jn•ocosso ostr•;tngoi
l'o fot• arloptatlo,liéar:t om 'gt':lntlo infm•iori· 
rindo aá pJ•ucosso Jnvoult!ilo 1io!o oOlcirll Pf'U· 
ziJJit•o, 

Foi por iRSO r(llll. tomei a p11lnvra, popquo 
no momento om que so fazem oxporionclas 
pa1•a applicacã'l do novos processos par•a n 
tr•ac<;ilo dtt arLilhat'ÜI no nosso oxm•cit.o, con· 
vt<m ~no não fif(IIO os~uccitla a priorirhulo 
do olllt!ial :t quo 1110 r•clii'O, nem a supoPiol'i· 
dado ilu ~n11 methodo sohi'O nrp1ollo flllé ag11rí~ 
sa vao u~porirnuntat•, ( ,lluito bem ; muito 
lid!ll ' ) 

VAPifiMnuP·so n pi·osnnr.:• r1o nnnwl'<J log:1l, 
o pusta :1 voto~ o·a]'lpi'OVI<da :t t'OtillOCrr_o (lnnl 
t111< o monda> tio '·sonarlo :t pr·upusi\·tw d11 
C:1 OIIII'IL du; lloput.ndo.> · 11. I 00, Úo 1!10 I, 
cst11bolocondo quo ao un~onlwil'o civil AJ'l·i· 
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tidos Clalviiu do Queiroz, aposcnta<lo no cal'~o rubrica uestinaua, além do oulros fins, :1 
do dh•ocLO!' 1la St~ct•ot·wi:l •lo ~linist•ti'io da olmts o !'o paras do ostabolocimr.ntos mifi· 
Agrlcültut·a, Viação o Obt•as Publicas, com- taro9, inclua·so o soguinLo: •dtopa!•os n~ 
pote 'o ordenado do ongonhoiro-flscal do onf't~ruuula da Escola Milita!' do llro1.il o 
2" clt\SSC, cot•rosponden!o :1 25 aunos do SOl'· molhoramontos na rcspectlv:l pharmacia>.-
vlço, · · ,1, A;crcdo. 

OJWE~I DO DIA 
E' a prop ,sição, assiro emomlada, appro· 

varia, e, sendo adoptada, vao sot· devolvida 
d•JIIull:t Gamara, indo antes :L Cummissãu do 
Rl•dac1;ão. · · 

O SJ•. D. de 1\lon<lonN\ So-
I~ntra omcllscussãu nnica o pal'r.cor n. 241, b••inho (pcl" m·dcm)-' SI', Presidente, 

do ID03, ela Commi•são do ConsliLuiçiio, Po· podi ~ p~Javra par:1 cornmunicar a V. "'· 
cloros o Dlplum·tcin, opin ·ndo quo scti!Llll ap· o :l. Casa quo o S1•. Dr. Eucliclcs Vieira 
pi"OV:lclas as oloiçõ.1s l')aJizndns <no Jl<wlo do Midt:L, quo ac:tb:t do SJr pt•oclumurio Sona· 
Alagôts, :1 14 rto sotombro do JQ:J:I, p:~ra Pl'O· doi' pelo !Mtlilo cio Alag0us, acha·so rui 
onclumonto th vagl rio S.cna Jor da !to pu· anco-sala. 
blica, motivari:1 pela rcnunci 1 'rio D1• . • Joa-· Nostu·c!uso peco a V. Ex. que se digno do 
qnlm Paulu Vieira M:1lt:~, o quo soja t•ooonho· nomu:\1' a com missão <tuJ dovo acomplulmi·O 
c!Jo o proclamnelo · SonariLll' da Republica ao r·ccinto, · :lihn de S. E.x. prost.u• o cotO· 
prllo !Mado rio Alago11s o DI', Euoli<lcs V loira promisso constitucional o tomai' posso. 
M.~lta.. . '. , 

Ningtllm pcdin,lo a pahvt•a, cncJl'l'U·SO a 
d iscus ,uo. . . 

Postas a votas são ,slwcos.;Jvnmoato ap· 
pt•ova<las ·M conclusões elo parccor, :~ssim 
concebida<: 

I'· que sojlm pppl'JVIl'las as olciçõcs roa· 
lizalias no 1\;Cado <lo Alagô:1s a H tio· sotem· 
hr•u ·!lo IDO~, ]l:tr:r. ']n'oenchinwntu ·ii:. vuga 
do SOnt1Jin• d:i l~Jpnblki~. mnti t·a•l:t P••lt 
renuncia do UI". .loaq~illl l':~ulo Vieira 
M~m; · · · · 

2', quo soja l'úconhociilo o JH'oolanwlo So
JHI<lo!' !111 1\opulilic;\lJClo 'l~'il.lclo do Alligôas 
o IJJ•: l!:uelldos VlóiJ':t M;tlta, ' 

' ' 

O S1•, Prolill<leJ1tp -Pt•oclnmo So· 
nado!•ci:i 1\opulrlie;t polo g~•.ado ~e Alugô;~s 
o Sr. U1•. EucliJcs Vi •iJ't\ ~l;llta, a quorn 
vnu-sq otlloiJil', oOJIVi<l:lqdo·o pai'<\ vil' toma!' 
\10SSO, 

OlllfAJIESTO IJO MJNISTER!O P.\ OUERIU PARA 
• O EXERCICIO DI: lflOl. 

Con\inua om 3• rJi;;cuss1o, com as emonrlilS 
i\)lt'o~enhl[l\1, ncstuo ltS' n.pp!'0\'1\~lLS U1ü ~~~.-a 
propo>ição da'O:tnlfl'iL tio; Dopfft:ulos n •. l2g, 
dJ 1003, 'lixando r1 do;pez:t tio Mlru•tol'IO ri11 
GuoJ'l'll p:u'Jl o o~ot•olclo elo 100·1. · 
. NingffOfll 'poiliOilu :L rnlwl·.t, OOCO!Til·sq [I 

d lscuislo. 
Postn a vot·J~,r\ appt•ova•lil a omonclll ollb

rocirln em :1• rllscn;sào, J\Esljn concohiela; 
«lia mb!•lcn 1·1". Na jl:tl'lo rei<Ltim noln<L· 

tel'lnl, entro as lnrlicaçoo~ COI]otantns dtl suiJ· 

O lllr. P••eal<lentê- Nomeio pnr:1 
a éummi.>süo I!UO tom do introduzir no r:t· 
cinto a· Sona•lor· quo· ~cah:1 uo· ser· procla· 
mado os. Srs. llernnl'rlo do Mondonç:l So· 
brinho, Coelho o Ç:qnpos e UeocJicLo Loito. 

lnti'O:inzidll no J•ocinto caiu as fol'l11alida· 
dos elo estylo, cun tt•aho o compromisso cun.l· 
titucion:•l a· toma as;onto o Sr, Euciiuos 

"'"'L:\. 
MOilll''lC.V,~ÃO J)A LI·:I OnGAXIC.\ no DlSTRICTO 

. l:JmEltAL 

Entr:t em2• discussão, com o ]llll'ecm• flt· 
vot•avnl rh m:tlitt•h d:t Oommlssiio do Justi~:t 
o Logl ,Juçiio o voto om sep!Li'atlo do um do 
Sons 'mtunbrus, o" art. tP·da pt•opo~i(,•ão d:L 
CILmll'liL cios Dopnéado.< n. !27, de '1003, · 
mudiH~ando n lo! orgaulca do' Dislricto FiJ
dOI'td o amoriz;Lndo o ompi'Colimo do quatro 
milltüos ostol'i\nos jllll'a o sanoamqoto doota 
c,. vH:d. · · 

. . ' 

O SJ•. Almeicln Barreto 
S!'. Prosidento, 11 lllustro Commissão' do 
Jnsti~ll o ~egisl:~çno !LCv~solh11 no Souaclo 11 
IICCJitlll'. fi Pl'oposir,ão l"inda d<L OIILI'U. CU.Sfl 
<lo' Qpng,·es;o, t'notlitlo~nrlo n lol organlc<L do 
Distdcto 11~düi':ll o ••ntorizau,Jo o St•, PrJ· 
foi cu "eontmhlt• uo oJtt•angnil'O um ompros· 
t1n1o do ~·.t.OOú,oOO, som nos' dlzur ilo uq:lo 
Jlfll'tifl osdo pCilitlo. si do p!'Oilllto, si ~o Con-
sollto Municipal. · 

Tonclon~v" <Lpr;,sont:tr um roqHOI'imonto 
nos;e sontltlo, pam po.lir• qnJ ths<o uuvlel11 
uutra Commiss:lO; pdl'~m, as inrurma.~üos 
qno ac:ibo elo tm: ncsto momento, tilzom com 

,. 

.. , 

'r 

• 
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que eu me a:J;õtcnl1a ti,] cxpenúer as ob'icrva- ramh., que a ciclade nni,; eivUlzacLt (1)
ções 'lue tinl1rc em mente. BrDJll c'JlirGl'il1 a ['ar ta CCD:icitucir na,!.

Muito me merece a posso" qU0 me infor- A Commis,<io ;],tTa~;tou-o vo]untn'ülmcni,lJ
moa S81' nece";'1.I'io e,;se empl'cstimo pa,l'a di) tel'l'8nO d,t iloukioJ., dus plincípius c, ha
cünclus:to d;],s ob1'it,; em a,nrbmento, A9.11ar- ])i!mente, comotcve oc,~Biao de dizer]lO V'Jl.o
do-me, p(Ji,), paj'a ver o que S. E'x. o em sflparado, WOCUl'OIl dar á proposiç?i,o ria
Sr. prefeito f:tr.i c flual será o seu proc8lli- Camal',', dos Deputa los uma foiçKo constitll'
men to, cional, mil:.t app::neJlcia rasoavrJlmente admis-

Si S. Ex, n1io satisfizer a minha. especta- SiV31.,toverno da ciliade at,l'avês das varü\s
tiva, então.,. lo:,; que o tem modificado, é complJsto de

O SR. GOôlE:8 DE CASTRO-O Conselho ~IU-llIll1 podcl' deIilJerativo.' .conselho,. I, tle um
nicip"l j'Í, protestou llontcrn sobre cs,õe "s- pod8r exenmvo, pr~jelto-f'JnCI'lOnarl(Jno
sumpto. m8;],do pelo Podei' bxecuti vo Fode]'J I com

sancçK() do Senado-e que não llOUVO aindJ,
O SR. ALilIEIIlA BARRETIJ- ... voHal'ei ;i força de se conseguir fc~zel' que tivesse 3.

trilJllnJ" p~tra liizer o que julgar mais conve- mesma Ori~8l1l do Poder Legi;1MlvO Munici
nieIlte. , ',' pai e acredita qu~ não haverá jámais em-

Estou de acc,)rdo c(Jm a rne~llda pedlda qnanto CSti\'Cl~ 2,rFli estabólecido o Govel'no
pelo Sr. prefe1Oo, porque desejO ver esta d" UniK0.
~aplt;],l cOl1lpletam~l:w, sanearJ:I, do modo a I Nii~, s l,b'~ si ,esse, fun,I;.9iona.rio, de no
lJella podermos vnu ti anqmllclmonte. me:lçao do (,ovel'no e sancçclO do Sen",1<), é

O SR. ALFREDO ELLlS E OUTROS - E sem aquella autoririClde municip,11 quo- diz a
dinheiro não ha saneü.mento possivol. Constitlliçao - deve gel'ir os negoclos ela

cld;)'ô,8,
, O SR., ALMEIDA BARRETo-Por emquauto StJja c(}mo fM, o flue é certo é que
co que tlllh:t a dIzer. atravé,s de vJ.l'ias modlfie:lções o gov8rno da

cidado tem sido entregae sempre CIO podol'
O §r. TholID3Z nelfino diz legHativo, que é o Cllnse!ho Mll:Jicipal () ao

que se J,fasta llas questõe,s de mera doatrinn" pOi:el' eXlocutivo flue te o PI'"fe,to.
não se oc(:upal'â do municipi1lismo; nrw A hOl!l'alia Commissiill de Justip, (l Legí)·
examinariÍ, a extons~ll da Ol'lJlta (,m que deve laeão tomuu a pl'opGsição lÍa C;],rna,ra e col
goir"r a gestKo dos negocias do mUIlici[Jio, locou-a dentl'o d<ls antlgas regras esblJele
das suas relações eom o Governo Fedel'al, cid'L" p::J.I'a. o govern'J da ci ',ade, que sã,) a,~
com o Governo Estadual. ;'-lií.o í'ctr:i comp:.l- mesnns do pa.iz domocl'atico,
rações entre municipalismo eUI'.)peu e o mu- A primitiva lei organiea do Dis~r;cto Fe
nicipalismo americano, e r1'ix,ll'á IJe lado a deral, como uma remini:;c:'ncía das antiga.,
evolllç'ão que vae soffrendo todos os dias o C:lITIara,S lIlunwipaes illonarc!lic:LS da cilla(!t",
J'egimen muniolpal n,t Amel'ica do Norte. da lei (lo I de outuhro de 1828, indevida·

Enr.retanto, Ul1lél simples obsel'v:.tçao neste mente CJndensál'a, ás Vi)ZeS no Poliel' Legis
ponto: o fortalecimento que se quor dar. li1tivo l\Iuoieip,cl funcções qne eram, jéi pro
presentemente, n:L America. do Norte, ao jJri;\mentc deste poder, já do Pod,r E,,
executivo municipal, esse t:mto de monar- er;utivo Municipal.
'luisrno que ê nEcessClrio influll' no governo A pretexto do que ,1,:, funcções dclíbol'a·
mUllicipal panL que a sua vido, corra rogu- tiv;],s não l)stavam hem separiJ,d:Ls flelS fun·
lar'mclJto. não ehega aos excesws extraol'- cções e,;ecutiv,1s, a Camar;t do,; Deputctd()s
dioarlos, qnevê serem fri1nc~unonte advo-, elaborou a, ]Jl'O posiçi\,o ,que se diSC,ute,n,egaUL!O
gados no rlrazd, neste momento. fUlllbmente os propl'lo, pri ncipius q UII pa-

O SR. GO:l12,-; DE CASTRo-Apoiado. recia aioptar e de[,mder. A Cummhsiio do
Sc:nado tumou ° pretexto :\ S'2rlO e collocou

O SR. TllO;lIAZ DELPl"iO-No liVl'o bastan- a disposiçào, 'lue, vae mostrar ti luteir!,·
te moderoo de Godenow, Autonomia Muoi- mente fóm das norm;J,8 l'cgulares dentro
cipal, o que SI! concede ao Poder Executivo desti\:i nOl'm"s, pOl' um parecer qne é um
'v[unieipal pill\t t'vrt;],!ecel-o e l\:;vigoral-o ê trabi\lllo tle intel'pret:\ç,ão.
o direito de nomear e (~eml\tlr c~rtos alto" O -voto em sepal'ado outro mr.rito não tem
fUllccionaríC's, é iBto que o escl'iptol' cllama si não l'ev81ar v,s cODtl'.1dicc:ões em que está
de íniluxo mUll:ll'chieo, e concessâo de fa.l;ul· a hOilr;],d" Commi,sao dEl .Justiça e Logl,;laçiu
dados ~em exemplo nem nas socieliades :lris- COIll a proposi'}l(J da CcllU:.I':1.
toaa.tica,', nem nos gover110~ moni1l'chicoi' A pl'oposiç.~i1 ê francamente dict;],tOl'il! ; a
europeus. proposiçiío l,nteegi1 toJa " J.dmioistraç3>J,

AqUI já vamos bem mais 10n~G. ioJepeu- os negocios m:llS lmptll'rantes, só c exclilsi·
deJlt~ do,.; pl'(\Cel(os c.onstítucionaes e da" ga-I vlunente â vontnde do Pl'Ofeil.o.
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0 Su, GOlfES DI~ 0AS1'1lll-Apoiado. 
O Sn. TJIOltAZ Dt~J.FtNo-0 pnt'<JCOJ' da 

Comrnb!;fi.O .ttu .Ju-:;ti{;\L 1\o o Le~\:1\:u.~·~u l'C· 
modula, rolundo, transfut'lll:L o ,ontirlo dos 
at·Ligos diL propo:o;iç{i.o lh C:lmara., punrlo·a 
á fuL'c.~a .nos limites comtlllllhl o '\'ulrrarcs da 
adndnistraçiio pultlica. e 

A lotwa !f do art. 2" da proposição da Cl
Jllal'JL u:l Jlltlorizaçi\o ao Prefoito para ou. 
gulal' a abcl'tura. c denominação do rua:-;, 
pt•tt.ças, rstr;LrJn.s c caminhos, bom cumtJ o 
respectivo paliciamonto, o lil'l'o tmnsit;o, o 
a.linhamontu, o embolloz:tnlonto, a it•ri;;ação, 
o.~ cs.~otos plnviac,, o calç:unon to o a ilin
mina~ão. 

0J'JL, O quo fliiOr dizor UIJUÍ ll palJIVI'iL « 1'0• 
gular'f » 

Pal'll a lwnmda Commissilo do .Jusl.iça o 
Logislaçtio o <regul:n·• abertura do rual, 
pt·a.c;ns, otc., etc., quc~1,õcs capit.a.es na. vila 
ela cidado, ~ o penas exor.,er uma attt·ihuil•iío 
1!0 Potlor K1ccutivo, a reguhtlll~llta~ITo. Mtts, 
CJlllO ontcndct··::o dussc mmlu si se euconr.t•a 
em coutraJirçãu ovidcnto com a loUrtt !J do 
:trl;, 3• Ja pro]losiçilo Ja Camarn. a ieti,J'a b 
dr~ lllCSmo m·tigo '! ! 

Diz ostn. lottrn: «Compete no Pudor Ex
ecutivo dctot•miluu• a ronlizaçiio do obras de 
roconhocicht IWcessidade, dosdo quo h"ja para 
o lias Cl'cllito !lo urçanwuto.» 

Ora, si pnt'<l as o bras do recou hociel:t nc
c"ssidado, dusdo quo para ollal h:t,ja crodit.o 
no orcamonto, o Protilii.o oxerco sua funcçãu 
administrativa not'mal, a quo vem o>tn attt·i
buiçiio ela lct.tra g -r1gnlar a abortul'a o tio· 
Iwnunaçito de runs, pr;u,•:u;, cstt•adas o ctt· 
minhas, bom como o rcspoetiro poiicia
ment.o. o liv:•c l.i'ausil.o, u alinhamento, o 
ombc!lczamonto, a. ü•riuação, o.-; o4gutos plu
viaoô, o cal~amonto c 11 HluiiiiJm~ão?! O IJUC 
signillca. os to. pala.vra «rrgulru•» d:t lcttt••t fl? 
E' cumprir ns dotel·mina•:üos do Conselho 
sobro oiJJ•:ts ·puhlicas, rlo~clo •tno h:t,i11 para 
cliiiS ci'Od!LO 110 orçame11to?! Não r!, pot•que 
sol'ia repetir o que ost•L dotm·ntinado na 
ioHr:1 /J do mesmo aNi~o. 

Ora, sendO assim<<l'.lgni:ll'», não ú expedir 
rcgulamooto, não e ft~ZOI' cumprir: (j üetot·· 
minar a obrn, diw1• ~1m! n obra qno elovo ser 
foi ta: a:thortnl'a das I'Uas, praças, cs\rad:"~ 
o cnmluhos: é dizot• como devo sm• dada a 
denominação elas runs, pt·nç•ns, otc.; 6 dizct' 
como devo sot· foi to u policiamento, o livt•o 
transito, o :lllnhamonto, o cmhollozamento, 
a ÍJ'I'igaçli.o, os esgotos plu\'inc~, o cal~amcuco 
o t\ iHuminn~i\O, · 

VJ).so a qullu\itiaclc ox\t•nordinnri:L •lo ns
sumptos impol•t:tntisslillos, ela maiol' role· 
YILIICÍII CJUO SO Cllli'Og':lnJ 110 jlOdOl' do prO· 
foi to. 

O SR. l\fJ·!TIÚ.J,O-·E' píl.t'a. 1lar regulamento 
apenas, Nüo J1a ubt•a nenhuma o, quando 
honvo,so, )lJderia cxist.ir rolnndancia o não 
antu.gunismu. 

O Sa. Tno~rAz D~r.FINO- Nitu so com
pJ•ohondo rtuo haj:t lei com roclnnuancias. 

O lt:Lrccot• sondo tão min11cioso, clovia ter 
feito notar isso, 

O SR. Mtm~t.r.o-Domonstrou quo todas 
essas atkibni•;üas oram administrativas. 

O Sa, 'fUtllJAZ Dr.r.Jo'JNO-.I:l se lucrou com 
o que está diw11rio u honrado rolator. 

O SI:. ~lE1'EJ,t.n-llst~ no pal'eCOl'. 
O Sn, Gn~rr.s nt·: CASTRo-Mas I tão esltl na 

lei o esta é .eJUO vao vigot'OI'. 
0 Stt, Co"r.uo "0.\l!POS-A lei está SO COI'· 

rigind11, 
O SR, Toú)!A't. llEJ,!'t:>o-Mus a llonracla 

Commissão niio quer 'lue ol1:1 soja emendada 
n~m cor!'igidu,. 

O Sn. R o\" B.\RnosA-Acccitell1 a suppres· 
são.dcstu pnl'agt•a]lho, qu~ é rcúundanr.o, 

O SR. METEr.r.o-0 t•nguiamonto não ~do 
obras publlctt3, 

0 SI\, TIIOlfAZ 0ELFINO-Niio ú do outt•a 
cousa. Si não, o IJIIC é abartul'tL de estradas, 
do praças, do ruas 1 O quo ê alinhamento, 
ombullozamonto, esgotos piuvi:tos, siuão obras 
publicas 'I 

O SR. Rur llAT:nosA-Si regular rJ regula
mentar, é superfluaa disposição. 

O S11. TuoltA" DELl'f:'io-E' ovidonte, ~ 
suporllua. · 

A iottra g '1110 ontl•ogonno Pt•ofoico gr:tndo 
parto," maiot• p 1rtc ÚlL :tdminístt•açilo da 
cidade. · 

A intonção d:• proposie,iio é jnstamonto 
essa, do ontr0ga1' u go\·crno da. cidado ao 
Pl'Ofoito, porque so oncoutt'a tarnbom llll 
loltt•:t c elo mesmo at•i,i;.:"o a atti•ihnição elo re
solver ollo sobro a dos:tpl'OprÍit>iio o acttnisi
çiio de immovcis nocossnl•ios :l abol•tut·a, ro
ctiUcnçiio o :tlarg:•monto do pr:tç:!S o ruas. 

A iottra !J ostá roforçadll poln lottra c o 
por oli11 compiut:tda o osclarocida, 

0 SR. CoELIJO !~ C.\~!I'Os-Su para O a\argl· 
1111lDI.o tio t•uns, praças o avonidus. 

0 Sn, TIIO~I.\Z DF.J,J'I:iO-Mns ~o accordD 
com dclibora~ão 1io Cúnsellto Municip:Li? 

O SR. Mt;1'1~I.r,o- Nuturnlmento. 
ll SR. COIU,IJO 1' CA~II'O;-Dopoodo d~ clos

poz;,, 
O Sit, 1'110l!A?. Dt~Ll'l:iO- Isto 0 illlel'Pl'O• 

t:1ção C] :tu oot:l d:1ndo :1 Conuuissão, 
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0, ~R. 11ETI~I.LO- Não é; CS!;! n~ pro]lO· 0 Sn. Gom:s ll!·J CASTRO- Do Inepto, nin 
posrçao. gnom o Q ua Jrfiear:i. 

O Stt, T!l01lA7. D"r.FJ)(o-Nlio cstd; YOU <ia· 0 Sn. T!l0l!A7. DI\J,FJNil- Ao conlrilrio, 
mon~i.r·;n·, Youlor a loi.Ll':t c: lmbil,bcml'··ilo, ma~ iilogico. 

«resolvo!' SJbro a des;tpropl'iaçfto o acqiti- A )H'OJlasl~no tinha jlut• intuito ontl'.r~ar a 
sicão ~te iüunuvoi.s. pncoss:n·iàs ;t ab'et•tul'a, adm!D!Stl'aeto dll. cldud<1 .ao PrclbHo, ou. 
rocl.ifictt~r1o o ttlarg;tiilouto dú Jll'll\'US o lrnnruda Commissii.o, niio concm·dando com 
l'tr:t< •.. » htu; med!rJtlo a ro,ponsabilidado qrw JL sua 

Mas o. mesma lcttra diz que conl.inm om opinião poderia lrazoi•, não só no ppescnl.o 
Yigor, Jl~.rn os otrcros c:rsos da desapr•opri:L· C?IJlO 110 l\Jlill'o, procúr·ou cnrrigi!• a propo· 
çii.o, o. uiSJlosto no ttrl;. 15, § U', da lei n. 85, Si('ao, tJUC, pulo quo so está I'Cntlo, niío pudiJ 
do !892. sot• coJ•rrgrdn com fucilitlado. . . 

Isto ~. lnt caso~ om que o pl'oprio Conse· A CopmHsiio nii.n laVJ'ou parecei' snbro ~ 
llto declara de noJcisitlatlo publica o alaJ•ga· P!'oposl~ao d•t Camara, Jcz unia iritorpl'<Jta· 
monto o ahortura do Puas. o o/lo propl'io tlo· <;ao<luo. a al!om pi'OI'undamcnto, 
croL:t a dc~tpropr!a~ão o acrruisição de im· Ao passo quo a propósi('lio d:t Cama.'a cn· 
movoi.< par<t is<o precisos. (Apm·tcs.) trcgava a gostão da cidade ao ProJ'o!to, 

Segundo a comm!sJiío do Justiç11 do Sena- o paral'OI'da Camara Jaz intorvü• nos;a •ostii.o 
do, c01•tos casos o Conselho dolibol".t sobJ•o o Conso!~o Municipal, Hllburdinando .o.~ actos 
ccJ·t~ obra, c. o PJ•c/'oito docJ•ota a dosapro- do Pr•oluJtoás.del!bopaçõo~ do Poder Lo•is· 
pr!ação, do accordo com a resolução do Con- lalivo MunMpa!, dah! a~ contrarlicçõcs~ as 
~ulho, e cm outJ•os casos o Consollro dolibom rodnn~•ncias qno a Commissão conre~.,~. mas 
sobre a obra, docJ•élanúo, otlo proprio, a que nao quer cort•igir, 
desapropriação para a cxocuçiío da obra. o sn. M~·1·r·:r.Lo _ cobfoJsâ não; v. Ex. 

A contradicçii.o que existe na Jott.ra O, Olt· J · · · 
plica-~o JhcilmeiiiC:. a PJ'Oposir;ão visava concoJ• ou com a Commi~srw na approvar;iio 
dar ao Pt•iJ!o!lo toda ou quasi tod'L a a .mi· do um. disp"siLi v o que entrega roal'i!ion·la 
nistt•a•ão da cida.lo. to :u a ailministrri<;ãu do Oistricto ao Pro· 

' feito • . O Proibi to, pela proposição, Jlótlo dccJ•otar . · 
obras e dos:tpropri:Lçõos, ficando 11ponas como O SR. Tuoiu~ DEtPrNo -Qual é 1 
uma :tppat•onci" do compensação ou um con· o Sn. METI~LLO _ g• a tio .art .. 2• que 
solo, 110 Conselho, o d!ro!to do acarretar torna dolegavo.s as attJoibu!•ües do Cun· 
pequenas obras o faznr ollo mesmo o do- 11 ' 

d d . - so 10. Cl'eLo O CllD.pi'Ojli'JUÇliO, 
o SR. METELLO- Mas não é osto o )JOilSa· o SR. 'Í'JJO)!AZ DELPJNO ~E' vorJada que 

mento da proposição. concordei, mas ernquo termos 'I 
o Srt. Tl!OMA~ DF.ÚJNÓ- E' csto ovidon· o S!t. GOlfES DI~ CAsno- Pois foz multo 

temente o pousamontudtL proposição. . mal Nll concordar. O !cgis!a~or não pódc 
. St•. P1·csidento, si. não .ol coto 0 pousa· dologar podorn>. porque é pJ•ociso um man· 
monto da prupos!ção, a q uo vom a Jett1·a y dato oxpJ•osso pam osso fiin. 
do lll't, 2' 'I (l'11usa, Ap<ll'lca.) . O SR. TuouAz DEtFtNO podo a 11ttençiio 

A pi•oposirão ·não ol l'Odundanlo: a propo- do Senado : ~a sua fmquoza. commottou 
si\·ão d muil.o Jogica o rnu!&o unida. Elia ~m a~to_ horo1co, no p~s~o que !l·hunrar!a 
tom pot• Intuito da1• ao Pl'Ofo!to poderes ex· Commrssao, poderosa con.ro <l o bom a1~mada 
cos1!vos o discl'ic!rinat•los: mas, a Commis- par~ tod,.; as lutllll, r1cccttotr u. dologa(·au on1 
são dó Justiça o Legislação do Senado, os: toda n sua amplitude,. onlondrJU, o asssm 
ll'~mec~nrlo anto esses potloros, niio quoJ•onrlo proJlOZ om cn:onda, que o Consolho_'llllDdo 
carl'Ogut• com o poso do t:Lmanha résponsa· multo porlor1a doiogar su·ts fu•tcçuos. poJo 
bilirlado, torcori a proposição; tom~~ . do sou mandato o a rlotoJ•mrmldo 

A qualillcação quo umprogou sobr•o o pa- Prolotto. ·: ·· . 
rocot• da honraua Commissiio do Ju,tiça o Dosso modo ~~ t;odponsabilitl!ldo llc:t com 
Legisltt~iio tom porfoito cabimento. E' um o Couso lho Mitnicipril quo dologa o com o 
jlllt'ccor·lrahil, o dil•e! lnals, a um jl:mcot· PJ•ofolto quo recobo essa du!uga(•ão o por 

' · do con~clonc!~ jru•!dica. tempo dcturminado, . 
o Sn. ME'J'ELLO-V, Ex. tom uilmonst!'ado ,An_pusso quo Pl'llJl~O i.~;IO, ,a lronJ'Uda,cou:· 

o conlral'io. mrs;au cntrog?u-so rntou·nmonto aos rntru-
tos d:1 vropo~r("lo drL Ca.mrtru o conoo!'dou 

O Sn. TI!Ol!.l~ Dr.LJ'JNO- Nüo tenho de~ qno podorilt o Consolho Municipal ont1•ugnr 
monstrndo o contraJ•!o tu!. toda a nrlmln!>ll•nçuo tlt~. cld:\t!o, 11 simples 

o SI\, METI~LLO- E' um pnl'OCOI' iuopto. vontt~do do I'I'Ofolto, 
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Llqulclado, nfio sabe si cum b:r.st:~ntc cla
rozn, csso ponto, que,, pc·opo.siç:io cht Ca
mal~t ~ cm um sentido o o Jllll'ccct• tio So
ntJ.do é om outr·o, csJaboleeirlo bto, pass:L a. 
rcl'tll'll'·SO ao omprestirr1o qno o~l:t nutur·l· 
,,,.elo o Prú!'eito a ütZOt' no paiz ou fura 
dollc. 

1\sl.n rtuostão ~ tia m:dot• rolcvancia ; diz 
t~cspoito aos gJ•andcs inr.(lt•esses da cidade do 
pr•oprio paiz; l'i.llaciomh~u cour o ct•atlito 'na.· 
clonai. 

A quanti:t pótlo c ha do inflnit• poderosa· 
monto na situnção llonncoira g-cwuJ. 

A lei quo se ,·ao v.,t:at' ~ J'cJoc•al, e!la au· 
torizaçã.o que :;c concede ao Pl'cfüiGo ó uma 
auturizu.çii.u l'udm·M ft!Jta. pelo Congr·esso, 
saoccionwla pelo PJ•esiclonto ela Republica, o 
~ cl:ula 11 um J'unccional'io do nomeação elo 
Podar gxocutivo Federal. · 

Suppüo que nos tm•mos Ja autorlz.ação a 
rosponsnbilidado do omprestimo não doix~r1t 
do cabor á União. 

Si o Congresso concor,lnl' qno n rospoosn· 
blildado desso omprostimo vá poz11r unicn· 
monto sobro 11 União, si est:l ncsto ponto 
do rista, si os ltnbltanto.> do !Uo do Janoit•o 
onda teom a I' ;gat' pulo omprestim.,, ontiio, 
está porfeitamouto disposto a acceltal·o o 
áchco mosmo que cl magnifico. 

0 SR. ÜO)IJ;B DI·: CASTRO-Pois não dO\'ÍU, 

0 SR. TUOliAZ DI·:Ll'INO- Si todo o Brazil 
quizcr contt•iiluit• para molhOI'umeutos na 
cidade do Rio do Janeiro, si os mot•ndot•cs do 
Rio nada toem que p~gat· put' cllos, oü 
como ropresontanto da cid~do cumo munieipo 
acho magnifico, mns et•oio quo afio C assim, 

O SR. Go)m' 01: CASTtto- Isso dol'e fica!' 
bem cl:iro por<JUO o resultado é a Uuião 
pa~at• o empJ•cstitno, 

O SR. METELr.o-Pclos cmpt•cstimos feitos 
no osi,J•angeiro 11 União <l sompro t•ospon
savol. 

0 Slt, Go:.ms DE CAST!\0 - Ah, cl? Pois 
então negue-se a antoi•izaçõo, Hocordom
so qno o 1'hcsouro não pótlo suppot•tar c>.i:t 
do .poza; a nossa di vi~~ vao ct•oscondo do 
um modo assus&ador. ll' incrh·ct a inditro· 
rança or1m quo se autorizam ompt•ostimos 
tios ta ordem. 

O SR, 1'1m21z D~T.FI~o- A auto!'izu~iío 
dad1t o anno puseaJo p:troco diVOJ'Sll da autJ
riZilt:iio actm~l.No anno pU.S.)itdo u.u~ot>iZO!I so 
Exocul.iro o Fodoral :1 conLI'llhlr cmjn•osl.imo 
nà oStl'allg'l1it'O, 

A nutol'IZlll:ilo do agora uão ~do ompro>li· 
mo tanto no ostt•nngoii'O como no interior o 
Un.d:~ pelo Congresso nã.o ao Exocnti\ro l~c~ 
dera! mas :to P.l't.1Coito: 

<<l'lca o l'rol'ollo :uüoi'iz:r.do ~ I'il:tllzat". no 
~aiz ou fúr1r. dollo, ll> opo!'llçõus do crotlito 

nccc'ssari:ts nté -LOO t,OOO ost01·1inos, jJUra 
occorrol' ils dospezas com o snneautJnto o 
orauollozanwuto tia Capit"l Fodot·;~l. ficando 
l'Orug:~da ;~uCuJ'ÍZa.';Ü.u dada ao Go\"'OI'UÓ d~L 
Uniiiu pulo :not.5·•lllts clispo~if:Ues trnusitOJ'ÍU:i 
lia i<li n. 03\J, do 2n ti" dezomut•o do 1002. ,> 

Dada Oo1>.L autorizaçio :t um funccionat•lo 
Ie~m·ai .. , 

O SI~. CoJ-:Lno 1~ CAliPos-Fccloral?! 
O SR. 1'l!OliAZ DELI·'I~o-FoJcral pela sua 

nomoaçiio, pci:l sanc~itCJ tio Senado, pela sua 
origem, poli~ im'c . .;titut·a-dadn. os:n antvl'i· 
znçfto, a rospJO>allilidodtJ desse ompt·estimo, 
nos tol'lllVS prodsos d·L pt'lJpusit;ã.u, g1j cabJ á 
União, 

Na.d:1., rCJlcLo, ob,hldlLt'Ül si os encargo~ 
CossJm cahh· soh!'e o Br.r.zil ihtnii•o, mas nfw 
parace C)llO essa seja 11 intenção. A p:oposi
ção <llL Camai'll lllélllda quo,. cidade paglla o 
omprostimo o autol'iza o Proibi to a fazol-a 
só, som antlionch tb mais niniuom. 

A pl'imch•a, a. ma.s le~oatimn:; a. mr\is natu
ral, :~mais antiga chs funcçõo1 !los dclegado3, 
elos rcpt·e-~cnt:m&os do povo C dctm·minat· 
c"tilo os impostos devem ser lança,tos ; e a 
alltorizaç1io clnsso cmpi'cstimo não redund:L 
om outra cous:LSlitão cm l:1nçar impostos. 

Sllbtrahit• da au.lir-ocia, da Yontalo do 
)lOYO, por seus !'Opresont:tntes, o direito do 
&uXlll'-SO, c) da maiot' ic·roglll<lt'idade, da mais 
selvagem violoncia.. 

Ne~sn. autorizaç.io para taxn.t• n. chiado 
como se ~uot• não a intenção da proposição 
l'ctzot· ouvir• os nuoriata.I'ios dh•octos •ln. ci .. 
dado ; tl passar put' cim:t dcllc;, tl sujlpt•imir 
os duleg-ados ua cida .o ; <l esta. a intenção da 
propooiçiio, 

0 S!t, RUY D,ITUJOS,l- Apoi,<clo, 
O Srt. TI!OlLIZ DELl'INO- E' dat• oncat•gos 

a uma cidade, suppriminclo a dolnl(:tção d11 
cldaclo, supprimlnclo a p:·op!'la cidado, con
sidm•:r.d:t como não existindo. 

O SR. Ruy B.uwosA- O município só 
ptlJo s~t· obrigado polos sons repi·o;outantcs, 

0 Sr\. Gollr.S DI~ CASTI\o - Mns pnsJttnclo 
essa lo! não sorá n:J>im, 

O St~. Rur BAnnos.\ - Purlilitamonto; o 
mou llparLo ll J':r.voravol ao ponto do vlst~ do 
V. E:c 

O Stt. Mr.rr:r,r.o- Pul'foitnmonto, SI o 
Con mlho nito dot' auto;•izaç[o, o omprcstimo 
nfll) so Jiu:t. • 0 SI\. GJlTJ;S DI; C.ISTl\0-A autol'izaç[o ci 
llllti:l 110 l'rol'llito; 

O Sit. TI!Olr.\~ D"J,r.c~o-I':' o quo diz 11 
propo~i\:iw. A proposi1•iio clcz uma "ousa o 11 
hont•acln Commissão recua Plll'l\nto o~ La!'· 
mos tia Jll'OJlosiçiLo; u[o tom coragem ll~ sús-
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ton~t\l·lt, on antas, :~ sua. eonsciendn. do I c· 
'gishtdot•os " cidadi\Os t•ocua tloanto das 
ro> pnn sa bil ida I! os, 

P!!t' isso ,; <[Uil ou digo qno o !li1t'Cccr ó 
Itabil. 

O Sn. Gn~ms m: C.\sTno- Jl' um tmb~lllo 
ilo arLo; mio ha úuvilla, <'S'.ovo nas miios 
<lu um gt·ando iU'~isLa.. PIJI•ct.no nri,u so ;lccros
<'On til alti-mouiau to 11róvht autori~nçfío úo 
Consolho, 

O Sa. 'fttolf.\Z Dt;t,t•'INo- Como ost;L na 
emenda I[UO ou til·o il honm de apro;ent..r 

.· O Stt. MrcTtlLLo-M.s i~Ln ~ datlo ao COJt· 
solho. 

O St>. 'l'IIOMAZ !Jm.l't:\o-Nfio, n1io <l. 
0 Sa. GuMES lll! CAs'J'f\0-Mas é o Cunso!ho 

l]uem pt\do illl\Ol'ÍZ~l: Cll\j)l'O_:''•ÍIIIOS, .• 
Autorizar cmpres&tmos tta·J pódc sor stm•o 

uma fullc(•iio logislativll. 
O Sn. THo~tA7. Dt:J,FrM-A !oi do !802 uiio 

impede que o ompl'O.<timo so pa.<sa JiLznr uu 
t:<~.ran~eit•o. Nad1L di~ oll11 " csto rospoito, 
dn.tJdo 11pcn~s auturiz:.çiio amp!n. pn.r:1 o Con· 
l'<!l~o poder doct•ctat·. os omprostitno.< quo 
quizot• 11 o oxterlor ott 111 t ortul'. 

Nostn prupo.<ição tl11 Callllll'a, quo csl:i 
<liscutindo, u om!Jrcstíuto <1 nutorizado pelo 
Gongt•os.<o 11.puua.< o lMIIUtLdo 14zor p~lo Pro· 
Mto da cidade. · 

O Con:<clhu nii.o ilm:li; ouvido. 
O SR. Go.\!l~S DJ~ CasT!lo-Na·la; não oxisto 

m:t:s. 
0 SI\, Ruy BAIIOOSA Ui\ Ull111pllrto. 

O Sa, MIJTP.J,J,o-(7Jir,'{lindo·sc ao s,., Rny 
Barbosa) Pt•ucurador do GovoJ•ne !1utlor~cl ó 
som pro o rrofcilo quando funca!on<~ ao lado 
do ll<JVoruu municlpltl. 

O Sn. Rur llAnnosA - Ello niio 6 l'OPI'e· 
sontiLIIto do Govm•no Folm•a] si não quaudu 
c~llídontt•o elos limites do Stta~ uttrilmi<:õo.< o 
aat.klbui\•iio t!o con\t'ldlir (ltnpro,;·,imos no 
cst1•a.ngciro cl!n não tom. ~~~ttL loi 1i quo :t 
vao dttJ', !Wo a"~' souJo no<ta operação um 
p:ocuratlOl' tio Gevot·no l'odol'tt!, · 

O St\, A. Aztmt·:no - Mas, por~ntr o Di· 
l'Oí&o lnterm1cional o Governo Podem! 6 ros· 
ponsavc! pelos ompl'o.~timos conl.mhiuus n'o 
ostran"oiro p<JIOS !lstados. Ah! oslt\ eumo 
cxompto o omJII'OSI.imo do Sanin. Catltariu:., 
om IJIIO o Govot·ne do. Uniiío teve tlo ln(o!•vlr 
O pll.i-j(U'. 

O 811, Ror BAI\1105.\ - Enl:'\o ,isto 6 mo
tivo p:LI'l.L JlUI'tno·no:i flu arma~ na 111fLn oontt'r\ 
estes ornprostimos, SI o Gnvot•uo <i l'cspon· 
s~tvol pot• otles, nós niio dovonws iiJ<[lrorm• 
o projecto. Nií.o 6 possível.. 

--~---------------
O Sn. PnEstnJ~~1'1l- Não ú passivo! eon· 

tinu:~.t· a discnssiío assim, Quom tom ll Jlllo· 
IILVI'Il ~o lionmdu Sootl<lor Thom11Z Dcllluo. 

O S11. Go~ms DI~ CAS't'!IO- Mas niio ó pos· 
sivol t:tmLom quo Mo soja IIJlprovado ]Joio 
Sonado 

o SI\. JluY llAJtiiOSA- !\' n. p:lixiio da 
logic:t ; nada mais. (1'rocam·sc ainda 1Jmitos 
ouiJ'Os apm·tes,) 

O Srt. TumJAZ Dm.l'INu- Qn:tndo os om· 
pl'estlmos t'OllliZn<los no ostrnngoit•o niiu 
l'ol'~lll p:1gos mn dia, li furtrl dil$ cousas JIÚ•' 
os Io;>ttldus, como a. l>lunicipil\i<lildo da Ctl]littt.l 
om situilçao .~ingu!at' o <linloil, 

O SR. Gom:s 111~ CAs-mo-1·!'. Qu:tnuo fi. 
ZBI'OJII OlliPI'O~timos no ustrangoiJ'u ú j4 com 
a intenção do atirarem a Cll!'lill á Uuiiío, 

ó Sn. TnoArAZ DEL!•'JNo-Si isto il oxaolo, 
si 11 falta do p11gamcnto das contrilmiçõ<:s 
ao cstrangoit•o pólo tiCM'I'Otltr soriu.s compli· 
CU.ÇÕOS p1LI'a O pniz, ~ OllCCSS:Lrio, impi'CScin
llivol qno o CiJDUI'osso mo.Jito sobJ•o a at!Lo· 
l'iz:•~üo qoe so Vito d"r tiio h•ro:;u!Mmonta 
u.o Profoito para contt'ilhir ompt·cstimo d~ 
Qlliltt·o nlilhõo.~ o;tm•linos. 

Nr.m sabe si :1 l'alt'1 do audioneia dos hnbi· 
tantus d11ci.Jatb por sous logitlmos rupt·e· 
soutuutes, .. 
· 0 Sn. GOMES DE CASTno-1, contt•a os p!'O· 
testas destoo (J•e(ct•indo-se l/OS 8/'s,Scnado/'CS,) 

0 Sa, TUOMAZ DEI.F!NO-.,, não ser~ de 
natureza ii tornltt' o oruprestlmo it•t•oa!i;avol 
ou multo caramonte roalizavo!. 

g• um omprosi.lmo mal l:1nçndo, n]loiado · 
nnt~utot•iw.çàe, !oga!monto <lismttivo! o dis· 
cutid11 do Congt'Olso, da.l11 110 PJ•osidonto da 
llopublica o 11 um funccionnt•io sou, mas som 
conlilinttmonto do; quo o uovom pag;tr. 

Kllta a OSlO omprostlmo 11 responsabili· 
Jado natttl'<l! do quom 11 pód<J tomat•, falta 11 
vun\iluo da cidade, a vo1. do; snu; <lologados, 
11 u~!tboruçiio dt~s seus l'O}lrosoutantcs. 

Um ompt'ústimo uostus coulliçüos ln (\o 
SOl' muito m:ds SJb:·oe:tt't'og,Ldo do onus do 
qno o que se f!I.OSôo com ll:tppt•uv:t<;ito tio Cott• 
;olho o suncçiio ilo Pt•ofoito. Os incunvonion· 
tos, os IDIL!os rtuo nm empt•ostimo nos\liS 
cuniliçüos podo proúuzlr ~iio ovl!lontus. 

Sunto, como toda 11 goulo, a 11 JC08sit!atlo 
do se fiL?.ot•om gmndcs oiJms do ombo/loz11· 
mentu o mnoamonto nosb C11pi\:l! ... 

0 St\, Go)mS DG CASTHO- Slm; ljUIIIH[O 
so tom uinhol!·o, ó llJUilu bom. 

O Sn. ·'funMAZ OJ~I.I·'JNO - Niio negar:\ 
ao honmdo l'nncciooal'io. 1[110 ost1\ i\ t'J•onto 
t!o~ ncgoc!us nHtuiclp:w; nes\:1 Otp!tit! (orça, 
oncr~ia,, inicit~t,tvn., .• 

0 St\, GoMes DI: CASTRO' -!sLo tl llom:t[s, 
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O Slt. TIIOMAZ DELFINO- .•• oapaolda!lo Não 6 fJUO tenha compet~noia pam julgar 
}l:Ll'alov<n' dovonciilil o mpU<tmouto o grau· dosto plano; não 6 que não Sliba mo.<mo 
!lo eropt·ellondimonto, que outros podem sot• apro.<onktdos o dofon· 

Sómonto quot· tol'Oat' tutlo regular; não uidos, mas Ulnto quant? lho paroco, o pl:tno 
quór quo o Senado contrlbu·,L · pa!'ll. futuras do honmdo Profoito <l facilmonto exoqulvol, 
Jlol'turb:tç•uos; não q ucr que o ·Senado· entro o sobt•atudo, se prendo lJom il. grande are· 
cm coll:tboração cm um" .pt·oposição que se uida. 
lho affigum t'to ohoia do inconvoniontos. E' exactamente a grande aronlda que 

Para que o cmpre>iimõ possa ser foito pm·cot~·cr.l a cidade lllll uml gmnde oxt.ensiio 
com re:;ularldndc, aprosonton emenda, man· e quo ,-ao dar umn folção·pl'C:lomiuant.e à 
dando quo ollo seja submott.ido ;t approvaçiio cid1tdo; o plano apresent:tdo pelv Prefeito, 
do Conselho. · tlcre ser, pois, acoL'OSC)U~tdo ao cll :;t•ande 

O SR. MET~r.r.o- Isto est{t subentendido. asonlda. 
_ Mostm assim quo n1ío cslà na tt•ibuna 

0 Sa. TIIO)I.\Z DELFIM- Nao COIUPl'O• com ospit•ito do inno:LD.sl;;oncia, 
l10ndo que so façam lois p~ra ficarem sub· Code à pl'D.'"iio das circum"tnnoia;, Vú 
cnt,emlidas disposições. quo Jm em todo o palz um desejo :ll'llentc de 

As lois são foitas com clar:•za o precisão molhomr-se as condiçõo.< mat.erlaos da ci· 
}lal'a serem entcndi<las o cumpridas leal- dado, do sano~l-a, do Olnbollozal·:l. 
monto, rigorosamente. Pm·anto este i11te1LSO uosejo, qnasi ludo 

Ha. momonto cm quo parece sahlr !los uesappnl'OCO: as convoniencia.< legitimas do 
princípios que est.:'t advo~aDtlo da trlhuna gororno d:1 cid11dc, o,q ju.<tos reclamos da 
e advogou no voto oro soparat!o: t\ quamio popnlaçiío, os preceitos constitucionacs e 
:podo ao Senado que appt•ove o plano do logao.<, 
obras, cmbollozllmonto u saneamento da Pemnto tanto ardo!' tu,Jo tom que co:ler 
cidade, olferecido :\ apr11ciação do Conselho, 0 cnrvaNo, 
ela cidade, do Con~rosso, do Bt•azll, cmfim, Ha, no sou YJto om sopwauu, olHm·vaçue.• 
polo honrado Prowito D:lmensagom do I do sobt•o o art. ~' ila ptiJpO<içiio da Camam, 
setembro. O art. 2', elil. no Conselho o direito 1l0 cou· 

Na voruade o pia~o das o~ras do_ omuol· forit• ao PL'cfclto lo1bts as :tl.tribniçõos que 
lozamonto o sanoamonto da ctdado nao pólo ontendot•, o Pl'ofoir.o pOdo por dole:;.tção elo 
!01' foi to pot• fracçúos, por secção da cidade, Conselho, tomai' a si tod:L 11 gestão da cidadt•, 
por rJuartcirües ou r.onas, não pódo ser cir· não só durante o mandato !lo Conselilo, mns 
cnmscrlpto, tom do ser feito cm globo, uuranto o mamutto dos conselhos fJIIO se lhe 

A necessidade da aprosonta~ão do um soguirom. 
plano gorai faz-so sonth•, julga, ovldonto- ~:i o , 0 ·pólio dizlt' r1uo o Con>olho fique 
monto. obrigado a eonforit• tal ott qtal attriiJuiçi'io 

O Sn. Go~ms DI; CASTUO- Quo temos nós ao Prefeito; conferirá so quizm· ; lllllS o que 
com o plauo I Não temos nada com isto, O cot·to, é que o pot·i~o), mo>mo assim, não é 

OS T D . · poquono. O COIIsolho oro um momento do 
n.. no~tAZ Et.Ft:;o - \'M mostt·ar. . 11 - d d li ód ' 1 p 

Rooonlloco rtuo não ostt\ do :tccordo Llbso· li'I'O cmo, o escu ' ·l, p o COlhO!' l' ao re· 
t feito toda a adminlstt·ar,ão dB cl,lado com 

lut<L o rlgo1·uso com os princípios que os t\ todos 08 seus. dei'Cres 0 oi!l'l"-açõos 0 hso 
sustontantlo oló nqul, 1ms h~> mzües p:tl':t, 
pot• assim dizer, dosviaNC um pouco des.<cs so1'!\ legal. 
principies, · Attondondo {l urgoncia dos grandes tra· 

JIÍ na cidaL\0 sd esbio pl'o;eciando.!!'r:.ndes bailios de quo a cldndo precisa para. o seu 
' ~ sano•mento e ombollez.\monto, vae até no 

melhoramentos o o Conselho niio·Joi ouvltlo. ponto do conceder que 0 Conselho possa dele-
As ohrM da. :;t'!lndo n.vonlda, que mont>mt gnt• attribuiçõos ao Prefoito. 

a millt~ros do contos. não Yi\o SOl' pagas pelo 
ltupostoarr.1callallo á popul:tçiio desta clt\ade, 
mas ]!olo imposto do importa~ão, o j~ o Con· 
gt•otl.So rmtot•izou e~a.":: oti1•a:;. 

Si o Congre.<soj:\ autorizou Oil'il!S obms, .si 
j:t so sahiu da~ linhas om q uo iodos se doYlam 
mautor, não-o domais que o Congresso o o 
Goveruo complotom o seu n•abnlho,' fJ.Ue so 
umtlll as obms p!'ojectadas, appt•ovnndo·so o 
plano do ombollcmmont.o e saneamento da 
nldado apresentado polo honrado Pr·el'eito 
0111 sua monsagoom. 

SunlldO V, II 

O SR. '[ETJ~LLO - ~Ias, si concorda coni 
isio, pOl'<IUO limitar esta faculdado? 

o Sn, TI!O)t.\Z D>:t,Frso-Pol''lllO limit•~t• 
a facultladel Por sent.imont.odo ot·Jom o p~ra 
condcscondor com o n.l'llot• dos de>qjos do mo
lhomr. 

Niio quer dnr ao Conse!ID, c)mo niio quer 
dai' ao Pl'efoito, sln~o a~ulllo que compete 
naturalmente a ellos; <la classillcaciio lcgi· 
tima das ftlliC~iíol, como t!lz a honrndn C~m· 
mi.o;são. 
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•.:. E' nesse ponw que deso,iaria Jlcar, mD.S vao 
aueanl.e: cede :t Pl'Oi>iiO das cil·cumsl,ancins. 

0 Srt. METET,l.'J-A emenda I! :l. 'lettt•a d 'I 
O ÕJ<. Tno~rAz Dr.LFJNo-Niio, senhor, tl 

ao § 1° do art. 2°. Nüo ncot·~ assim em opposiçiloextremad~ á 
bom•ada Commissiio o trausigo com a ii•t•osiS· 
tive! toJ'l'ento,IJ:trulliOlltn o inrcfieor.id:t, vio· 
lenta, cOIII que todo; dc;cjam immodiaia· 
monte a l.mu~l'urm:.ção dtt c<dndo. 

O Sn.METELL0-0 § I' conserva D.S·nttri· 
buií•õcs do Conselho. 

O Sn. TnOltAz DEr.Ftl'1o-lllão, senhor. 
Outro ponto a quo se roft•rin no pai'OCOl' ,, 

n attribuiçito que se u1 aiJ Prefeito para vcn· 
dm• o.< terrenos uu pt•o:~io.< :ülqnoridus e de>:t
prupri.· •. dos, qno nft·J ton!Jalll si.lo aprovei
tado~ para logrudvl't· . ..; publico, u.vooidas, 
Jl!'a•;as, mediante l:a,ta puuliea, :cnnunci:tdll 
pcl:t impt•en&~ o put' o.l,tac.; affix:tdus nos 
Jngai'CR mais pulJiicu:-~, p·.·r c.o:p:u.·o do tem pu 
n.io in!orior a 10 tlias; o pm·mutttr, indcpon· 
•leutementc do ha.;l>t ptthlictL, cs retorido< 
uons, conhecenuo, por meio da tLValiaçrto, do 
preçc• :I(Js immovois qnc cuns:i<,ur,m o objecto 
drt. wuca. 

A hom•ada Commissflu diz 'lue .;1•J per!liBlHtS 
U9:-ig'JS dO ierrtL 1 Swbr:tS,,, 

~\s obras pl'ujcctada-: :-:ã·J itnJXH't.:uú.es, 
conseguint,omonr.c, p6:1o·.<e bem >uppot• T)uo 
nilo sfl.o tl'acho.~ o no~gas de 1.0\'l'a. .-::mn valo1· o 
HClll gi'UUlle tam:\O}W, r; tJUO fica a...;silll alHo· 
J'iz:tdo o Prefeito ... 

O Sn.. )!Emr.Lo- V. Ex. pJ!lia pot•fl'ir.:t
monte tN' vcritlc:t~lo pela pi:UJI.:t. 

0 Sn.. GOliES DE CASTr.o.-S~,i~ o· que for. 
0 SR. TIIO)f,\Z DELFT;>;O- ••. a Yon:lct• nas 

condições om qtw a~ni está. 
Sm•(t ncçcssat•i:t a au torizar;ão pa1·a t·o:tli' 

zar;ão apt•cssada do plano do embollozamemo 
o s:tno:tmento. 

Ha oxcosso na :mtorização, mas transijo 
ainda com o desejo rtrdente de fazer a lJ•a•,s
!'or·m~ção da ci!latlo de um dia para outro. 

Rcforia·so no voto cm se ;;amuo ao§ 1' do 
art. 3', par:tgrapho .relativo its Yondas do! 
immoyois munlcipaos quo prosontomonte são 
feil.as por doliboraçü~s !lo Consolbo ~lunicip:tl, 
tomadas cm du~s sessões annuar.s consecu. 
li v as. 

A pretexto do ~ue, é uma demasia, do que 
os~' clisposição tl exccssi\·amente rigorosa, 
agot•a o Conso!ho não é m.\is OU\'ido sroLrc as 
venda.~ dos immoveis municipao.>; o PJ•efoito 

· tl quo tlca amorizndo a vondor os immrJYOls. 
llcscle que ha uispo'nuio do dinhcii'U, desde 

fJUO ha alieriao;ão do bons pcr!oncuntcs tto 
município, nada mail justo, mais ritZOi\,I'OI 
de IJUO sej:un ouvldusos mnnd:ttarios, isto,-., 
o Conselho. 

O SJ<. Mr.TJ,Lr.o-Consorva. A p mas a fot'· 
m:tlida<lo da doliiJoraçlio cm duas soS$Õ3S 
clcsappa:•ocJ. 

O Sn. TnoltAz DEt.FI~o-V. llx. mo pl'Olto 
attcnção: o Consell:o Municipal p~rn qno 
sc,in vendido um im:i!IJ\•el dellboJ'a em duitJ 
SOS:iÕJ$ CODS3C111.i \'l\S. 

O Sn. Golu's Dt~ C.1srao- Yo,i:tm como 
anti~amontJ so tomava isso t1o ao SJl'io. 

O S:t. TJJOltAz IJELI't;>;o- Pro>ontomontc 
o.s;e modo de t·csolYCl' o Consollt·J a venda 
rios immoveis dc;appal•oc .. m o cm voz disso 
o qno fica 1 

Fi~ou o que se acha O$Cl'ip~u lta!pl\Jpusloãn. 
0 Sf\, METI~r.r.o- Onde o:;t~ hs~? 

O T!MTAZ DELFr~o- Aqui na proposiçãJ. 
All!m das attrlbulçüos coufol'ida< ao PJ·c· 

feitu pel:t legislação cm vigvr, compota mais 
o S(lguintc: · 

•§ !.• Vender us immovcis mnnicip:tcs. • 
O Sn. ~lt,Tt:r.r.o - Nftv ;e diz isso. 
O Sn. TuoltAZ IJcr.Fr:\o- O quo é que ;;o 

diz cntfio? 
O Stt. ~l:m.Lo-)fan :.om·sc as :ci,ü•ib~Jiçõos. 
SI\, Ttrf•lTAZ lJ:~Ü·t:-:o- Rovoga·SC a dls· 

p1)Si1:ão antig:L. 
O SI\. )lETI~r.r.o -As novas aill'iln:ir;ões 

c~tflo discriminadas )lúl' !ctt,l':ts. 
O Sn. Mm-:r.r.o-A nov:t ar.l.ribuição cst,i 

nn.s lctt:·as, nK.o ost:l nos pm·agc·apilos. 
0 Sn. TtrOliAZ DEr.m;o-Pois af)Ui C6t:i. 
O Sn. MJ:TELLO-Aiém das attribuiç•ae.; 

q uc a :t'ctualle_;i;lar,iio contere, 
O Sn. 'fltoltAZ D~:t.FJ:-oo-Cot)lpetc mais, .. 
O Sn. METr.r.r.o-Não é istJ. 

. O Sn. TnoltAZ OELl'l;>;o-Entilo o que ,: 
quo ftc:a ao Pro roi to ·1 Ontlo é r1ue cst:t reYo· 
gada a disposlçfto quo conrero ao Conselho 
Mu~ icipal o !lirclto rlo p><lm• render immo· 
VIJis lllUniclp:t~s· cm duas sessões consccuti· 
,.n . .,? l~st:t aqui 'f .Não. 

O Stt. M::rr.t.r.o-Loin o ~ 1' com ar.· 
tenção, ApJ'CSflntou unm emenda mandan.lo que o 

Co:mc!ho dclibemsse sobt•o eJsas VOJHLs,como 
nos casos or./in~rio:J, J•<Lr:• uma doliiJet•acilo 
commum. 

O Sn. Tno!IAZ DEr.FJ~o- Vou ler u 
arl;, ;:o o o §)o dv nrt. 3': . 

Parcco·!hry que nada mais l'lLZoarel púdc 
buvet•, 

·•Além das al.t.rihulçüns copcmli•la; ao PJ•e· 
feito .. ,» 
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0 SR. Oo~!ES Dll CA~TRO-Não ha nada 
mais c!:u•o. 

0 SR. TIIO!!AZ Dili.Pll'O - (Colltilwnndo a 
Jciturll) • ... compoto·lho mais.» 

O p,•ofcito fica autorizado a von<let• as 
"obraj dos terrenos das ruaJ- o com isso 
concordo. 

O § I" autoriza o Prof~ito a vendo;• os 
immovois municipaes. 

O Sit. M~TEJ,LO-Nlio fui autoriz cdo a isso. 
A quostão é de formalidade apenas. 

O SR. Tnol!AZ DEI.Fil'o-•.. a vender im· 
anoveis municipaos com cxccp~<c•J dos rofo· 
J'idos na lcttra d. 

0 SR, METELT,o-Eis ahi! 
0 SR. Go~m> Dil CASTRO - Nüo exultem 

Mtes do tempo; deixem acabar de ler, 
O Stt. Tnol!.\Z DllLFil'o-Mo é, a vender 

todos os immoveis municip tes •.• 
O Stt. MilTilJ.LO- Com excepção ••• 
0 Sn. TIIO)!AZ DIJJ.FINO- Dos retcrido.~ na 

lottra rl. Quaes são os rcl'~ridos na le\ti•a di 
São arJuolles tert•euos ott predlos a<l~uil•it!os 
@ desapropriados que não tenham sido 
:tproveita<los pa1•a lo~rat!ouros pu!Jlicos nas 
avenidas, praça; ou J'uas, mediante lmsta pu· 
blica préviamento annuociada pela imprensa 
c por e<litaos affi!ados nos lo~ares mais p<t
lolicos por espaço de tempo não inferiot• a lO 
dias. Isto é, nas obras do ombcllezamento o 
saneamento d:, cidade, as sobras do tcneno: 
estou do accordo que o Pt•otuito ''enda, j~ 
o disso. • 

As vendas se riTo lui tas neste caso pOl' hasta 
publica, dispeusad<t a fui•mali<lade da deli
beração do Conselho OJU uu~s ses.~üe.s. 

O Stt. McmLr.o- Eis ahi ! 
0 SR. TIIO)l.\Z DllLFil'O- Pe1•dão, isso não 

é " rwor do sou ponto de vista. E' a cou· 
demnaç;1o do V. Ex.; mostra que V. Ex, não 
tem razão. 

« Fic:1 disp;nsada a formalidade d:L deli· 
IJeração em duas sessões anouaos successi· 
vas, o por 2/:l <lo votos, roforida no § 8', 
IJ\Ir<L d, do art. 15, d:1 lo i n. 85, do 1892. • 

O Sn. METELLO- Si o pt•Jjcct? ueg<L>SO 
audloncia 110 Conselho, urro havm•ia nccossi· 
dado do revogai' essa disposição relativa á 
foi•malldado do deliberação om duas sessões 
successil•as. 

Si revoga, é porque rosol'I'<L essa attrl· 
buição ao Conselho. 

O Stt. TIIO)l.\z Dcr.Fil'o- )las onde cstt\ 
·esta att1•ibuição 110 Conselho I -

O S!t. ~IETEI,r.o- Est;\ nhi (apontando 
Jllll'll o p>·ojcdo C IIi lll<TGS do o>·arlo>·). 

0 SR. TIIO~!Az DilLFI:\0- Peço a V, Ex. 
que me mostre om qualquet• lei a atiribuição 
do poder sor deternunada :t venda de immo· 
vols por deliberação do Conselho em uma 
sessão só. 

A proposição,§ l' do >Lrt. :l·', diz o seguinte: 
que o Prefeito vende os immovois muni· 
cip:1es ficando <lispensadas as formn!itlades.,. 

0 SR: METELJ.O ·- 1\n\ão? ! Si llls;assc 
par:t o Prefeito, não havia necessit :tdc de 
J•cvogar estas formalidades. 

O Sr:. THOliAZ DJ:Lri;.;o-Porquo :t propo
sição qum• pD.~sal·a é quo ost;L rwogada. 
A intenção da proposi~ão era esta rncsma: 
rovogat• para passar ao Pt•ot'oil.o c V. Ex .. 
lmbilmonto, como estou repetindo, os\~ agor>L 
ampat•ando o que 11 lei tem de abusivo, do 
iJ•ro~ular, fazendo atê referencias a dispo· 
siçõos que não existiam m:1is. 

Pt•osontemente nenhum immovel póde ser 
vendido sinüo por deli b31•ação tom:tda om 
dU1\S ~essõCs a.nnua.cs suc!!es::;ivas do Con· 
selbo. Esta disposição fica revogada peln pro· 
posição. Si a>sim ''· como se ventlerão os 
immuveis do municipio 1 Si o lia podia ser 
etfectuada na J'órma pot• que acabo du expor. 
e si essa t'úrm.l foi revo~.L<!a, om virtude do 
que lei, por que proce.~so, so podor:i dfectuar 
a i'Cfcrid~ venda 1 ! 

O Sn. ~liJTi,r.Lo-V. E.t. me pediu que 
aponl:lssc a lei que conser\'ava ao Conselho 
a faculdade de vcn<iet· o; immovois mnnici· 
pacs; o eu agol'n. é ttllO de\ ü1. pcl'guntttr l1. 
V. Ex. qual a disposi~ão que a pnS>~ pnt•a o 
Prc!Cito. ~Tão ha. nmn. só. 

0 Sn. TIIOli.\Z DEI.Fil'o-Aqui ost:l (11/0s
t>•anrlo). E' esta da proposiçiio. A proposição 
dava direito ao Prefeito pu·~ ven<lel·os !m.· 
movei; mnnicipaes som an<lioncia cio Con~e· 
lho )!nnicipal, sem sua dellberuçfw. Esr.c ,·, 
o inl.nil.v d:t proposiçi\o, o ,; o ~no est:l ex
arado nu§ i" du art. :l". 

0 Sn. METi:J,!.oJ- \'. Ex. ost:l int~l'Pi'O• 
tando ... 

O SR. TIIO)J.\Z DEI.Fil'ú-Nãu estun intct•· 
p1•etando; estou aoalyzand·J a propu>ição om 
suas loüras, cm suas palavras. 

Parece que ~ clnru o intuito da pi•oposi· 
ção: dar ao Pt•ot'eito atli'ibniçüo, cJmpel.On
cia pa1'11 vendei' os immovuis, pur.i isto ~n· 
nullando n. faculdade q no tinha o Conselho do 
!lotcrmin:u· os ta venda om duas ses~ues sne· 
ccssh•as. 

O Sn. Gom:s I! i·: C.\STRu-V. Ex. usl:l indu 
mu!J,o bem. lsi.o T,i'az a forçl\ do dostino. s:co 
desta< lois que j~ nascem leis. 

O Sn. T/10)1.\Z Di·:r.FINo-V. Ex. vê, Sr. 
Prosidont.o, como a honra<la Commissão do 
Jnstiçn e Legislação cobi•o com o sou talento 
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c ~· su~ h~bilidado ~ proposi~ão qu0 veiu da 
Cnmam. 

0 SÍ\. GolmS DI: C.\STI\0 - lnfelizmonto é 
assim. 

O Sit. Tno~!Ar. DeLFINo-A interpretação 
'tua lho d1L a honrada commis>ãu é do tal 
natuJ•oza, que, si fo>so cumprida com Jenl· 
fiado, com sinceridade, com in tençõos 1lemo· 
craticas, com llsnra o inteira boa 1[1, seria 
tal voz acccit.avol. 

0 SR. Gol!ES DE CASTRO-Não ha tal; 
ainda que fosse cumprid:L com !0a!dado, se
ria isto cxuckunerte que V, Ex. diz : o Pre
feito fica sobcmtiO, 

0 Sit, TIIOli.IZ DELF!NO-Si a proposição 
fosso observada com espírito do dcmocm
cia, com t•ospeito nos principies get•nos do 
nosso direito, com respeito ao publico, cm· 
fim, li. cidade, á população deste p:liz. 

O Sn, METELto-A proposição manda o 
Prefeito prestar conta; :to Conselho. 

0 Sn. TUOl!AZ DEI.FINO-ESto IÍ um ponto 
a que não me rofo:•i no meu voto em so
pai·ado. 

Mas, singular maneira ue prestar con
tu; essa que está na proposição. 

O § •l' díz: «As contas do Prefeito serão 
prestadas ao COJJselllo.» 

Por que modu, om quo oücasião, nada 
se diz. 

Acha a Commissão que isso que e.;t!L no 
§ 4o soja maneira do prestar contas! 

O Sn. ME1'EI.Lo -Não !ta necessidade de 
descer a estas Plll'ticularidades. 

O Sn. Tuol!AZ Oi,LFINO- Penso de mouo 
diverso. 

o Sn. METF.LLO - Afirma-se a competen
cilt do Couselllo. 

0 Sn. TIIOMAZ O~J,J'INO -Mas, quando ~ 
quo elle p1•esta contas i Quando rtuizor, em 
IJUa!quer tompo 1 .. . · 

Não se affirm~ nada; o Prefmto prestará 
contas quando quizm• e como entender. E' o 
quo se doprehondo do§ 4'. . 

O Sn. )fi·:TP.LLo- O Conselho actualmente 
so I'oune duas vezes por anno c pódo tomar 
essas contas em lima dessas Vt•zos. 

Uli SI\. Si':NAoon- Mas o Pret'dto j;\ não 
6 obrigado a pro;taJ' contas. pela.legislução 
cm ''igot·l 

0 Sn. MI·:TJ;LLO- Não. ha Pl'cceito OX· 
pressa . 
. 0 Sn. Gmms DI' CASTRO- Úl'~, i;to':~ 

consa do tompo tio arco dn Yelha. Quom 
adminis~m b~n; é olH'igJVlo a pre;tor conta;, 

'O Sn. TJJOil.\.7. Dr",Fr:-.:o-0 que fie,;,, .i o ir
J:eg,!!la!' na prop_os~ção:scguindu-se '·' lnterpre-. 
t:.lça9 da Comm1s>ao, e a Jettra rl do :u•t. ~·
vender os terrenos ou pred!os adquiridos ou 
desapropriados quo não tenham sido'·apro
Yeitndos para logradouro publico; etc · :t 
lettrn 1<, que diz que competo no Pr~feito· 
deliberar sobre a acceitação do doações, lo· 
gados, hm•anças, etc., o quo ,; nma attribui· 
ção que não se dore conferir ao Prefeito 
porque a acce!tacão pi\de cnYo!ver onu~. 
pnm a cidade, e si trazom, de,·em ser ou
vidos os mnndal!lrios. 

O SR. METELLo-Sorão na turalniente no 
orçamon to, q unndo se deliberar sobre a dos'· 
poza. do município. 

0 Sn. TnOl!AZ DEI.l'l:-iú-Si V, E.~. tosse 
Prefeito, com as doclamçiíes que tom feito, 
ou não seria capaz do me levantat· para com
bater o projecto, porque v, E~. tom idéas. 
sãs ... 

0 Sn. GOliF.S DE CASTRO-\':\ \', E~. yo .. 
tando contra tudo isto. que o os te o melhor 
meio de salvar o município. 

0 SI\, Tnoruz DELFIN0-0 § !• do 'art. 3•, 
que dá com potencia no Prefeito paru vender 
immoveis sem deliberação do Conselho o 
emprcstimo autorizado pelo Governo como· 
tambem são duas outras il•rogularidado>. 

O Sn. Go~ms DE CASTRo - Mas, si o mnt 
est~ no Conselho, porque, ao cnnz de fa· 
zm•om tudo isto, não acabam com clle d~ 
uma vez, do uma maneira t'l·::mcn o lo~! ? 
(,lpal'lcs.) 

0 Sn, TIIOMAZ DELFINO- Si pudesse subi,! 
á sancção n proposição da C~mara dos 
Deputados com as opiniões emittidas peht 
Commissão de Justiça e Legislaçiio, com o 
seu p~recm·, poderia ficar at6 coJ•to ponto· 
socogado. Mas, não é isto, Esta lei, uma vez 
sanccionada, vae ser oxecatad~. confot•me :t 
vontade do sou exocatot•: serft, ou umn. lei 
de arbitrio, do v!olencia, ou, dado 'lue o sm~ 
exocutoneja um homem moderado, uma JeL· 
que até certo ponto poss~ attender aos ia· 
teresses d;i popula~iio. · · 

O Sn. METELLo-Na opinião de \',Ex. esta. 
lo! o inconstitucional. Niio é! · 

O SI\. Tuol!A?. DELFINo-lnconstilucional 
o· iàêonvoniontiss!ma. Segando u lntcrpre-· 
tiição Ja honrada Commiss1io do .Justlt;n o· 
~o.;isia~·üu.,. 

O SI\. METEU,o-E' unia serio t!c.ú!spu· 
rato~. 

0 Sn. TIIOIIAZ DELF!~O :.__ , , • é a C~!'tos · 
110ntos acJo!ta)'Cl. . . , 

J\st.amos na hoi'a preaente da \'Ida da 
naçiio, comO u ~ol\'agCm qce visit;l. naçoão · 
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civilizada: do t.ndo no; espantamos, nad:~ 
·comprehondomos, contt•a tudo nos revolta· 
1IUOS, 

•O Sn. GoMES r•r. CAsmo-E' oxactamonto 
'IJ contrario. 

0 Sn. T!!O~IAZ !iELFJ:\'0- As institui ·óos 
!~ais !i1Jera•ts, mais domociaticas, são t·e]tel· 
lidas por n~s .. co.mo .o s~lmgcm ~no niio com· 
Jll'Chendo Ja1·m tnstmctt vamento. 

Vamos desde o suJrra"io nnivorsal até as 
:franquias municipae.~. " ' 

Os monumcnlo3 m·~uidos poJo bonomerit.o 
<J g!ono.lo Goyorno ,?J•ovisol'io da Republica, 
poi~·Conslttnlnto, vao ndllando,,, 

Pam consolo, resta a hoa vont:1do o ta· 
lento procumndo sophismal' o evitar ~ pro
xima. o tat.ttl ruína como no caso actual 

O e.~pirito dcmocratico ·da hom•Rdtl 'com· 
:11i>são mal pódo evitar a quildn imminonto 
·das pc,h•ns do um edlficio; que já muitos nãti 
.. ~o.lwrn o que ~igniflca.. (.lfuito b~w ; nwilo 
.;,r;,;j,) 

O Sr •• GoliES DE. C.ISTrto-,Essa parte tem 
~ oo1• local da aetualiúaúo. 

,possocoavencm· de '!UC clla 'e resigne a con. 
vot·tct··so pura o slmplosmcnlo 0111 uma 
chance!la tio Poder Exccutiro. 
· Tenho visto aqui, nt•sto recinto, por riuds 
do uma vez, ·om occasilic; solemnes, a ,tra
dição republicana, a tradir:ão constitucional 
aJlll'lll<VI<t. contr,,, a voutadc' do poder, em 
termos que conseguiram, dnr:1nto muito 
tompo, assegurar ao Sonotdo d:1 Republic:~, 
um pr·cstigio 1·asto o olonúo an to a dec11· 
doncia goml d:ts nossas instituições. 

Pareéc, Sr. Prosldento, que nos vamos des
acostumando 11m pouco dessas tl'.•diçüo; 
Jibérae,;, constitucionam, desoa Yerdadoira 
o gonuina tradição republicana o que come· 
ç:11UOS a tlo;lizlr 'por caminho bem divor,;o
o da. r'csiS"nação, o dtL apn.thia. ante a:l von· 
.tadcs stipcl'iorcs. 

E' nocossario, entretanto, que nesta occ:t
sião, mesmo a despolco da cm·teza da inuti· 
Jldade do rosuit~do, a lei, os principios, as 
tradi~õe> gBnuinas do direito ,encontrem 
<l'lUÍ Ulll:1 affirmaç[o que não lhos devo f~l
tal' nunc:t d:, que, gl'aças tt Dou::;, rio meio 
das t't•aquozas do rogimcn republic:mo até 
hoje não tecm faltado, mesmo na~ occasi.ü~s 

. O l!!lr.'R!IY Btu·bosn (")-Sr. Pr.,. do m:1i01' desalento popui:Lr, mesmo n:iquül· 
>lu~ntê. o; pt•wcipios funtl,tmoutae,; do no;so las cm que o principio republicano jmccia 
rcgrm"n c as disposições mais clal'as da oclipsar-so e desappareccr completamente no 
ConscituiçiTo d11 flopublkl nos vedam em occaso, sem ramodio. 
meu .'Clllir; :1 approvação desse projecto: Xão pos;o, Sr. Pt•osidonto, nesta materia. 

p Senado mo pormitta, poL;, ainda que com espcdalidndo, sot• suspeito do Ol!Ll'ir a 
.s~.Ja apenas pnr·a. salva!' a minh:1 rospou,~a· intenção do a~it·•çiio c de lucta, do querer 
1J1lid~do nas tradições constitucionac,s, ln" J'orir os prin~pios da :mtoridado nos seus ole
L'l'al' o mou pt•otosto contra a tentativa, quo montos esscnciacs. Xiio, longo di~so. 
'e faz, de subvet•tm• :1 organizaç'to munlci- NITo wc esquoço da minha rosponsalJilidado 
pai o c!'e~l' na ·Capital da"Ropublic:l · 11 tli· nas tenta.ti v as aqui ompl•cgadas para 1!iodifi· 
dn,luraM Prefeito. · ,,. · · cal' a a.dmini;traçiTo c a organização t!o'Dis· 

St•, Presidente, sei que vamos perdendo 0 trieto Fode1'al. Eu sou daquollcs que cnton· 
!lttiJito·da resistoncia. dem que a nessa organização o Governo 

Aind:t im poucos momentos, terminando o dovo ser• forte, cm·cado das maiores garan· 
sou disc·:~rso,o llom•ado Senador pelo Districto tias; que ll pJ•eciso premunil·o con&l'll os de· 
Fodernl nos :tdVOl'Ciu que pdrdemos o uo8so foitos do dorrancamonto do; principias ele· 
tempo, que Pl'ogamo.-: no,lle~cl'to, quo asol'te ctivo~ na. pl'atica. drJ no~so rcgimen. 
t!os<o p!•o,iocto ostd tMada, e nüo co11scgui- X:1loi tio !SOS, na. loi quo altol'OU a orga· 
remos mais do que despender palan•as, ati- nização municipal, tive algum:t parto o dolla 
mndo-as. ao vento, poi' , quo· a victOl'ia dos oib mo :1rropcndo; mlbtJ·me a •nim, si não 
autores do pt•ojccto é co!•ta, inovita vol. . .1110 ongano, a insph•açii:o tlitquollo ponto dessa 

Soj!t como fõr,'sou dós quo pensam como lei cm que so rosol'Va á autoridade oxo· 
o honrado Senado!• poJo Maranhão, que it cutiva do municipio a inici:1tiva na crcação 
obsol'mncia do <lavor• ostá :teima tio tudo o do empregos, no augmouto tio dospoza o 'l'C· 

.quo ~~ Jll'tlolso cumpl•i!-o,. custo o quo custar, cnl'sos do oporaçüos <lo croJito. 
· porque desta semento tl que ha de l'enascor o Sn. ünELII•l, E CAllPOS- Principio sa· 

a vid~ constitucional, si aind:1 cstiio t•oaul'· lutar, 
·v ado; a este paiz dias crn que :1 possamos 
calmamonlo dusJ'1·uctar. , . . O SR. RuY BAr.DÓS.I-'Ainda rião ll<IJUilito, 

Estou acostumado a vor nest:1 Casa um na impl'ensn. popular desta cidade, vi in· 
.apparolho do ros(;teucia, em momentos iJom cr•opal' de pouco d~moct•ntlcaa essas dispo· 
.gt•ave&, :is nSUI'Jtaçüo; do podet•, 0 não m. 0 sicllos, e do contrarias aos princlpios do nosso 

systomn.. 
Eu as do!'ondi, ou as . aconsolhoi, eu as 

advogo, porQue as cons!tloro como garantia 
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do verdadeiro govol'no democratico, actuclla 
q11o tom por fim collocal·o acima da c~po· 
c11laçiT.o dos gi·upos o dos mo1"imontos pns• 
sngeiros do concntes populares, mnl aooose· 
lhadas o mal iospit•ndas. 

A oxperioncin do3 llstndos UnitléS, do to.!os 
os p:lizcs tio org•.nização ilomoct•atica, mostra 
os perigos d:c cort'11pção das domocroci:J.<. 
A tendencia, hojJ gemi ncs;es paizos, tem 
sido ·•.limita~ão das asscmol•!as populares. 

E' o ~110 se vê nas Coustitui•;•ies tios Estados 
americanos; todas c:I:ts oxprimom a nmi~ 
pt•ofunda dcsconftan(·:L pola immr;l'aliclado 
facil daa :LS<ernolt1.L< COliOctiVDS, ~11e SÍÍO 
mais su~coptiveis da corrnp•;ão talrcz do que 
o Podet• Executivo. A rospon;abilidadc con· 
cuntrad~ om um~ >.l posso~ individualizada 
necessariamente ac«h~ por se tornar mais 
sl!ria, mnís fit•mu c mni~ segura.. 

Entendo, St•. Pt•osidontu, quo fazer ro;et•m 
ao Poder gxecnt.ivo, no tocante aoangmontu 
do despeza, O procurar nssogurat• o Ycrdu. 
doiro mpir.ito tios principias democt·aticos. 

Inspit•ado nestes exemplos, cJucado nesta 
escola, ([ne é a vcrilado!ra, que O a mpu· 
blicana, aue niio ú a f••ancoza, a das cngo· 
l'açõ J'i J•~volucional'Ü\s, que não l; ·n das 
organizaçõJs agitadot'ns, mas lllte ~ a· YOl'· 
dadoit·~ escola popular ; inspirado nosta CS· 
cola, aventei e aconselhei a intt•oducção das 
garantias de mrymlidado c dcntucrnci~ na 
lei municipal de 1808. 

O Sonado Yú, portanto, Sr. Presllcnte, 
quo ol0 posso sm• s•Hpcito do qncrcr os
tenr!ct• alom dcs limites possh•cis da anta· 
rida lo do govet•no municipal os aiJusos ge. 
raes profundamente sentidos qu1 nos urgii.os 
eloct.i,·os du. 1lunicipalida:lo so toem intro
duzido e quo levantam 1m muito tempo um 
grande cllmot•, uma g-t•ando de:;conMança 
contt•a ollcs. 

E nf,o ú só aqui, Sr. Presidente. M:lis do 
~ue entro ntis, nus Estados·Unidos, Vil'oh•o 
úo rogimcn pot• nós a1optado ha I:J annos, 
esta corrupção tem l:m•udo cm proporção 
desmedida, incompM'avolmonto superior :\ 
que entt•a nós lamontamo~. A Tammaoy· 
Itin~ do Nova York tom colJot•to de ver· 
ganha, cobriu do vm•gonha a administração 
tl~ primeira das capitacsrlos Estados Unidos. 

Allt tudo~ os rocur.~os, todos os aJ•tillclos o 
in vonçiius da ft•ande, da cot•t•npção, sob suas 
fórma> mais aududusa~, so t•ounit·am o 
•tonspil•at·um para :u•rnncal' no povo o YOl'· 
dadeiro dominiu do s<Jns intorossos e con
contral·os o:t.s müos do osr,eculadorcs s~m 
prlnclplos o som vet·~oulm. 

A rcsistoncia nasceu. a t•csi;tencla for· 
mou se, apoz·1r da ludiJI'erença, ~ommum 
uaquollo p:~iz, para co111 osla cspccio do 
abusos nos co;•pos doliOorant~s. Apezar 
da indilforon~a popuhtl', courcssad:t polos 

propl'ios americanos, apoz1r desta indo
JI'crença, quo so oxplic·.1 polo fn~to do· 
cot·rorom alli parallolas o quusi ~aparadas a. 
cut•t•ontc dos interesses da vida nacional o :t 
tios intcre~o:; pullticos, ap zar desta indil!'o
ronça, quo l~va muitas vczcti os t~.moricauos. 
a sorrir com dosdcm destes aiJUsos, 11uando 
manifestados no seio do praprio Congt·~s,o. 
Nacional, apozat• disio, houve na capit~l dos 
Estados Unidos, om Nova Yorl\, um movi
mento de reac~ão tlc sanificacão contra oot:1 
chaga, o o t•esultado foi umrL g1•andc molho .. 
ra nos costumes da administt•ação o logisla
~ão municipal. 

!lu poderia, St•. Pt•esidonte, citar (tctu> 
cxtraoJ•dinario; pat•a mostrar q 110 nao é 
dos abusos que nus devemos envergonhar .. 
mas rrue é da conformidade com ollcs, quo 
ll ut> propria parl.icipação com cllcs, p~la 
mistut•a om quo com cllcs nos pomos, que .tl 
disto quo nós devemos cumt• doanto do patz· 
o de nós mesmos. 

Nus JMados Unidos arca~ção manifestou
se, Sr. Presidente, polo augmonto de forças. 
dos ot·gãos electivos na administração muni· 
cipal. O administradO!' acabou om certas. 
municipalitlades, nas municipalidades até 
ontão dcvnst:1da:; po!o llagollo desta corru· 
Peiio, o administt•adot• acabou JlUI' concen·· 

' . d tt•ar em suas mãos :L matot• "omma o po· 
tlO!'OS. 

E' o ~110 se prosoncia actualmente em 
Novu. Yurli. e Bl'Ooldiu. Não sor:l, ontrotan· 
to, SI'. Presidente, motivo osto, co!llo lá não 
foi, para quo se acaba<iO com o ot•gão ole· 
clivo na administração municipal. _ 

Não mo parece impossi vol dor aos orgu.os 
da adminiseração toda a força. de que noces· 
sitam, para quo a sua acção soja enorglca e 
omcaz desenvolvendo ao mesmo tempo a 
sot·iod~de lndisponsavel nos orgiios electivos 
c ropt•oscntativos da municipalidade. 

Eu cralo quo nós podot•iamos dosdo j1t che· 
gm•. a este t•osultado, promovond~ no m· 
torasse dos munícipes a sua P!'oprta admt· 
nlstraçiio, mediante iiit•mns ciCitoraos quo 
asso~urassemaos ,·erd~doit•os inlerc~s~dos na 
aJnimisi.raçlio local a prepondct•ancta q uo de 
tlit•olto lhes a1siste n:L gcrcnci:l de seus llC· 
gocios. 

Nilo é o principio do suJI'rngio universal, 
nito O a propondorancia uo olcmonto una~
mo o it•rcsponsavcl que ollc roprosonta, nao 
o Isso não pódo sor Isso :L garantia do morl\· 
lldadé o sorlodado. n~1 yitlalogislutl\'11 do; 
negocias locaes ;. · 

Et•a preciso, St•. Pt•osit!onte, que aquollos 
quo po~suom, quo aquollos que modem, que· 
aquollos que solfrem principalmente o poso 
dos novcs Impostos, qno aquollol sobro 
quom tom do rocahir a responsabilidade of-



- -
SESSÃO EM 29 DE CUTUBRO DE 1903 003 

fectlva dos o.busos dos o.dministrndoro~ mu· 
niclpacs tivessem o pNdominio que lhes 
cabo na. escolha. dos seus l'eprosentantos; ora 
preciso estreitar o eleitorado municipal; era 
preciso dar no seio desse eleitoJ•ado a supo· 
rioridu.•lo rtuo de diroitJ lhos assiste nos 
mais interossaLlos na administração do mu
nicípio. 

E estou convencido, S1•. Pr~sidonto. que 
s! a.s classes interessadas fussom aqucl· 
las ouvidas sobro a escolha. dos sons rcprO· 
senta.ntos, o si o sulfra.gio so ostL•oitasse 
quanto ao numero do eleitores, si se procn· 
ra.sso formar o eleitorado, ao monos nesta 
Co.pltal, dcntL·o as classes interessadas cm 
mora.llzal·o c s.10cal-o, a indill'oronça popu· 
lar em relação a este assumpto o iria pouco 
a pouco COI'l'iginuo, porquonão conheçoout!'D 
remolio, não conho•:o outro systoma do sa· 
nc:tmon to pat•a o Govorno, p:1ra ~ politica 
ou pa!'a a admlnistl'ar;ilo cntl'o os po1·os mo· 
der nos. 

Sou l'01'iolon[st:t ; p ortenço ao numo·:o 
dos qno act•oJitam m1 moralidtt•!o das re
formas comti!ucionac·s ; mas muit~~ vozes 
mo assalta em pro.lenç.~ d.,Jhs a duvida mais 
p·.'ofunda quando assi;to t\ indlil'oronça com 
que a ~onorahdado do palz as encara. 

Eu quizera que nesta Capital o oleitJratlo 
se iDtOl•essa.sso na aunünisti'BÇÕ:O, O estou 
corto do que si oncontm;;omos-o quconão 
paroco impassivo! -um~ f61•ma_ eleitor~! 
capaz do obter esta realldade, nao contl
nuoria a ser n. a·.lmiuistração municipal o 
que tem sido entre nós atê hoj"-osso vivcil•o 
do abusos, esse covil de imrnoraliuades, do 
desconcertos enormes que cJntm si tem 
levantado até hoje o clamai'. geral dos 
homens honestos. 

Mas si os legisladores nacionaes pensam de 
outro modo, si a opinião do Congresso a 
que a adm'nistração no Rio do Janoii'O, que 
a administração no;h Capital 6 incompMi· 
vol com n. intOI'Vonr;ão do PlYO nos seus 
pl'Oprios Interesses, neste caso, bu,squ~mos o 
caminho honesto, rcgnlt~r, conotltuc1onal : 
vamos rever o>t1 cart~ Cundam~ntal das 
instituições republicanas, vamos buscar 1u1 
reforma da Constituição da RcpltLlic~ os 
meios do poder abolir, na sua CILpltal, os 
orgãos electivos da admlnistra~ão local. 

O Sn. Go~ms m: 0.\srno- Mo.i o ~ctual 
Conselho aio .ia niio deu motivo para O!Sa lei 
que o doopojo. 

E' um Consolbo novo, alei to do accordo 
com uma lei q uo os sonhai'es ill~ram como 
a ultima palll\•ra. 

o SR. Rur BAnoasA- Senhores, sou da 
opinião daquellos que ontondom CJU8 ~ pro
ctso observar, nlio monos ri;:orosamento nos 
seus olomentos mais nodvos, mais lmpopu· 

lares, a Constituir,•ão; pois é pelo c:nbct," 
dos males que o rc;:imen actualnosimpllail", 
é pelo sontimonto dos inconvenient~s drll:i. 
dos sous doteitos; a pela obsor1·anch ri:<o· 
rosa desta regímen, naquillo que olle ti v c!' 
.:e pelar, que havemos do pJ•omr ao paiz "· 
necessidade do sna ret'orma. 

0 Sr. Gúl!I:S DE CASTito-.~pjia•lo. 

0 Sn. RoY B.\Ril0SA-E depois, Sr. P1'<l· 
sidente, não é ser i~. não está éom os nos;'" 
dc\·cres, que nos arro~uemos o ru•bil.rio r!eu· 
stantemento exercido pelas logislaturas tl·::>t" 
paiz, de rel'llrmarmos aos ~oucos, do ae:,· 
barmos aos pedaços de su1Jst1tnirmos a C'on· 
stituição da Republica por medidas do c·,n .. 
vcnioncias oc•1asionaes, satisfazendo o; ''"· 
pl'ir~hos, a.s rontrvle,.; e 03 erL·os dos _g'i)\'•!:'·1Q:l 
successi Yas. · 

Con\inu :nela neste c.\minho, Sr. p,.csl· 
dente, ac1b1reruos pol' ser victimas. nit.l 
mesmos, immorecid~mento, da lmpl·ohl•.la•ln 
politica l' logisl:1tim q11e tirm•ruos crearb, o 
de que se h ia. tio preralccor os u.mig .. ; dn 
toda. a ordem para s:pultar, na maio;· rla; 
anu.rdtius, os ult.iiUO$ restos das institu:r.~lit:~ 
que dizemos preza!'. 

Sim ; o ostou de accot•do com o nob:·" ·'ll· 
nado!' pelo Estado de )!atto Gl'01so, cm q11e 
podemos melhorar, moJ•alizar a situ:.r;ãu 
administJ•ativa do Município, resirin;:inol•J niJ 
que fur inconvonionte as attrihuiçüas uh~ · 
ctivns, as t~ttt•ibuiçõe~ legislatirns do Cvn· 
se lho. 

O SR. ~lETEf.La- V. Ex. j1 entrou n ~.,to 
caminho. 

0 Sr.. Rvr B.\RDOS.\ - Fui o prim~::"a •.r. 
consignar aqni, hoje mesmo, antes qn" u 
meu h~nmLlo collc:;a o disso>;e ; mas, un>lrt 
caso, cu !'ui até onde a lei mo pormit::•• ir, 
at~ ando os princípios de.•to l'ogtmen me au· 
tol'iznvam. 

Não me jutga1·a autorizado a. excede~ e; te., 
Pl'incipios, o não mo julgo ainda agal'd. 

Por ostes princlpios mo bato, dcfen.lo·o~ 
contra os sophismas do> que O•.' pJ•ote:tdom 
transpor, á custa do pi'otoxtos descabia', 
pol•quo não tl limitar as nttribui~iios lcgis -
!adores do Conselho o que fur. este proj~r:t·J. 

Como bom disse o hont•ado Sanador pelo 
~!u•anhiio, este projecto é a l'ovoga.~Ii > ri I'
t,nal da. oxi>toncia da Munlcipalidado. 

O Sr •• Gõ:.t:ES DE Cumo-Apuit•do. 
O Sn. Rur 6.\ROaB.\-E>Ie projec:·' '-'Íl' · 

J.ualmonto acaua com o Poim• Logiol.' \i '.'u 
Municiplli. 

0 Sit, GOlfES DE CASTRO-E fui .pa:a i:< tu 
rtue o aprosentnram, 
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O Sn. RvY BAnnosA - Este projecto, .Tm•ei, porém, de mostl'nl' que os factos siío 
sr. P1·esidento, como muito bom dizo.lion· dilforentes. · ... 
l'ado Senador, niío· tem outro flm,.nãotom .sou daquolles que'não so envergonham do 
outro objectiro si não ostabelecm: no Muni· confessar o~ ei·ros commettidos,ainda quando 
cipio uma autocracia absoluta e irresistivel. soja necessnrio'arropiar caminho e voltar a 

Si o Sonado me pormittil•, si o Senado con· melhor, . 
tinuar a me acompanhar .com ·a. attcn~ão Senhores, a questão, aqui, em primeiro 
com q uc até agora me tem distinguido, lagar •\ da legalidade constitucional,. o cm 
esperJ demanstrat• ao' menos que a minha segundo é da situação finMcoira na paiz c 
convicção ll bastante l'allectida, quo os.mcu; do.; encargos que sob1•e olle vêm pozar. 
argumentos ni'io fão aereos, que .lla bastante Porque o Congresso, om ftos do anuo p:l.l· 
para fazer pensar aos memln•os dost:o Casa sado, autorizou.o .Governo a cont1•ahh• o em· 
antes do arriscar um voto do que no futuro pre.;timo .de sois mllbõos, todos os empres· 
poderão set• .tomadas ·talvez as mais stlrias tlmos que so,iam rcclnmndos pelo Governo 
contas, porque é preciso considera~• fJUO não dovorão transitai· victoriosamonto no seio do 
so trata do uma medida passageira, que não Congresso 1 : ' 
se trata do uma modidtt occaslonal; .cujos Si assim fo1•, tl mol110I' quo renunciemos 
yostigios dcsapparocom com o acto que á nossa p1•opria oKisloncia, que abdiquemos 
vamos approvar. de uma.voz nas mãos do Executivo, que de-

Trata-se, senhores, do lan~al' ao solo uma claromos a inutilidade dessa. ·mola do I'C· 
s~monto, do embeber no solo uma raiz, cujas ~imon constituciomll c qno nos despeçamos 
consequcnc!as forçosamente havemos de soo· das nossas funcçilos, como 'lUoromos, aqui, 
tir cm determinado tempo, porque se trata que c Consolilo Municipal so despeça, dele· 
de constituir, al~m do autorizar com um gando pot• uma voz . ao Poder Exoout!vo o 
exemplo novo, um a bus~. · oxot•cicio de todas a.s nossas attrlbuiçõcs de 

Trata-se do onerar as tiJr~as oxlmu.;tas da fiscalização no·· rtuc tocn. no intet'O&~o fiitan
Fazenda. I'Cºublicuna. com mais um encargo ·eeil·o do p~iz, · 
inconsidora.do, precipitado c !ttncs\o na; senhores, 0 ari. 2' do pt•Jjecto bastaria 
circumstuncias actnacs do paiz. . pal'!l. cat•actot•izár o "ou typo como um acto 

O Sn. B. DE ME11'DO~<;,, SonRI)(IIO -Maior de inconccbivcl e injustiflcayol abuso logis· 
foi o do anno passado, qt•:tndo o Congt•cs;o .latlvO. · 
autorizJu o GoYerno 11 contrahil' um cm· Reza o nt•t. 2' rtuo fica supprimitla a pa-
pl'ostimo.do sois milhões. -l~vra- e.<peciaes;•assim ·como ficam snb· 

O Sn. RuY llAnnos.1.- Não tonllo 1·ospon· ~tituid~s as palavras :-1'"~"" caso.• '"'fl'"''" c 
l>ili<lado al«uma nisso. WlJll'CV"tos n~r "''""~"' do ·Cnllscllro, § 12 do 

b · a1·c. 15 da lot·n~·· S5,'do 20 rio sotomhro de 
O Sn.·B. DE Mr.:o;no:o:çA Sonm:o:uo-Quando 189t pelas so•uintes.;.;. .<cmp1·a q11c ·o Con· 

cu t.:_Cclamava,: o Congresso votn.v~, .á c~~ sel!t; entctidm· ;anl:t.mieHte. 
ccpçao <lo S1•. Gomes d~ . Castro, unn.nt· soahot•es, leiamos :t luz dessa ·cmond:t u 
memontc. . ·. .. 'texto do 'luo se trata. 

O Sn. Rur B.1nuos.~:_- Quero consigna~• ' Trn.ta·so do at•t. 15, § 12 dn.lci do 1802. 
que esse argumento aao devo ser1·a· <lo Determina esse pai·a•rapbo : .. 
pretexto. " Compete ao Conselho Municipal conferir 

Um erro pmticarlo.niio çstabclcco obl'i- attribuicüos cspcciaos ao profoito pa:•a os 
gacão da cohel·onclana prat1ca de ~~·ros se~ casos urgentes o imprevistos na uumnciu !lo 
:nclliantos. _ . Conselho Municipal.». ' 

E depois·, scnl~orcs, ,nao confundamos : . a · EstJ teXto legal contat\Jplam a hypothr.se 
questão actual nr~o. O '' mesma. que _a que possivcl do.casos cxtrnorailtal•los, lll'gcntos e 
se ventilou cm: fins do.tmno passado. . . . 1mprovistoí, occol'l'lveis·naau.sencia do Con· 

o su.. B. nd.IEXDONÇA Suum:o:uo- Acho se lho .o lhnltadmncnto ~ i•espcJto ~os~cs ~as~< 
que a lei do anna ptissiltl.o é mais gr~vo do autot•izava a confori,l' ao prcfotto at.trtbtu· 
que ost~ .. · çüos cspocinos. . 

• · d v E.. • Dlspo<lçiio annlogn existe na nosstt Constt· o Sn. Rut B,u\uosA- Por oe-mo · 'x., t içiio Fedem! . 0 projecto por~m· a dosfl· 
poço .ao nobre. Se}la<lor que lllO,JJel'mltt~ pr~: ·~ra 0 11 s\tbslituó pàt• 'disposição' inteira· 
segUI!' no !'ILCIOC!tllo <lo meu diSCtii'SO. _I niCUtotllVet~n. >." 

o Sn. B. llE ~lr.NDON•!.\ Sonrmmo- Nao !1lcard. dizendo c<to text.o, •(, viHta dn.; 
o intor1·ompcrol·mais; · entret!•nto o~I.O)l mtl emendas olforooltla-; ao,proj~o~o :: ao.Con~o
:nostrando tio accordo com as !dOns de,\ . Ex. lho Municipal incumbo .conle~ll' attrioulçue~ 

o Sn.. RUY ·BAnnosA- Agradeço o npMlc ao prefeito scmpro que o Conticllto cntcnd:1 
do lwnt•a1o Senador. convonlento, 
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Quer-diz;);:;- Sr .-P,;Ôsidonte,- qÚo todas:_: ciomii,dÓ !ÍtzoÍ· suàs dolcg"<.:üo; ~o-P~dm• Éxe· 
·uma po1• um~- das attl'ibuicõoa legislativa~ cl1!lv?, P!etendesso na futut•a reforma ua 
do Conselho, ou a. retalho ou por atacado, Constttulçao autorizar o Congresso a dole•ar 
podem set• transferidos por alio ao adminis- sempre que julgasse com·eniento, suas Mtri~ 
\l'adoJ' municipal; quo.ostas attribu!çõcs lho buir;i•es áquclle Poder. A legalizarão do 
podem ser -delegadas,· não só em actos ospo- almso ! · 
pociaos, _como om actos goraos, não sú em A illuotro Commissfto, da 11ual sinto pro
circumstancias passageira~,. como do um J fundamente d_ivoJ•g!r neste assmnpto,onvolvc 
modo permanente o dotlmttvo,' <JUOI' d!zoJ• nos iOUS mot1vos 11ma theoria lnmentavol: 
!JUO o Conselho fica nutorizndo·para abdicar ~do que o abuso inveterado-se devo Jo•iti
fJOm reserva nem limito, subsistindo apenas mar pol' meio do uma lei, <rue o autorizo. ·t 
c~mo _ot•giío ptll:n•itario, do sucção na orga- razão de todas as reformas até hoje tem sido 
mza~ao do Mumc!p!o. lltS o que tl. · e parece·mo que sm•á esta: onde ha o abuso 

.Agora, o paJ•ecOJ' 'da bom•nda Commissão devo sm· ollo contrariado por uma lei que ~ 
justifica 05Fo !'acto, :11!egnnda o habito em prohiba c não pot• uma lei que o te~itimc. 
'l"o o legislador municipal se tom posto, de (T;·ocwil•s" «par·tt-s entre os s,.,, Go~e.< de 
1 olcgaJ' as su:1s att.ribuiçüos, a despeito da C<ISII'o c Jlddlo.) 
disposi~fío do a!·t .. 10 da. lrJi·munic!pal, que v. Ex. não pôde contesi:u• a lo•ica Jas 
rliz : contest:1ções do. JlObre Senador pelo Mam-

«Em nenhuma circumstaocia 0 par,1 00• nhão, Si ~L frequoncia dos abusos nos revela. 
h fi . , . a natureza occuUa das cuusa~. neste caso 

n um m P<ido o ConsellJO con.erlr as suas dtJvi:tmos che:mr :Lt,; :1 alJO!ição ·'u C o·•,· "O 
vret•ogati ncs a.rles:>on. estranha ou não ao - " " o Pena!, P(IJ'fJUO nnua mais usual do que o~ 
~lunicipio.>• . crinws.commuos. O p1•oprio nonie o está 

S1•, Prosidenco, ou não percebo born-con· dizendo, o até hoje não tom 'ido isto motivo 
fllsso-o sonj,itlo doss'L disposição lo~Hatil'n.; pam que o !e;::isladur lhes passe a mão pehL 
ou não entendo o que pretendeu o legislado!' cabeça, autot•izando-os POI' uma disposição 
•ruando se l'ef>Jt'iu a essa possoa estranha ao <JUO o absolva. 
municipio. Entre nó~, o !moi to do deleglt' :-lo soio desta Casa, Sr. President.e, temos 
poderes, n.t6 hoje, tem consistido om fazer o visto bllel' do mãos ao poito muitos dos mais 
Podel' L•lgislativo autm·izações ao Poder Ex- insus;:eitos dos sous membros, muitos dos 
oeutivo, Si o ·leg!slatlo•· tinha cm mente melhores amigos d~ ordem, conrossandoa 
t\llut!ir no prefeito mun!eipa.!, nesse caso a inconvoniencia das dologaçüos usua!meute 
oxpressão-:1 pessoa estranh:1 ou não :r.o mu- praticadas pelo Congl'csso a beneficio do 
nlcipio-perm!ttam-mo dlzol-o,. não tom ·a Po1lcr E'!ecutil'o, Do cada Yez que !L cxpc
proprioda~e do linguagem legislativa. r!enc!a nos ,·ao mosiJ•ando os maos resulta-

::ieri:\· mais simplos si o log!sla<lnt• tinha dos dos abusos \'Umas nós onter nos peitos e 
om mil•a fQl!al' do pt•ufeito; om voz do' em- promottor o jnrat• que· nunca mais reinei
pregai' essa oxpJ•essão v:cga, roferlr-so c!am- doJ•cmos na oll'onsa i lei constitucional. 
mente a el!e ; porque não mo consLtL mesmo Pois, senhores, o quo o p!•ojecto p!•etendc 
<rue o Conselho Municipal houvesse nunca não tl outra cuu&1 si não <iesmoutil•, em rela
tlologado as snns aitriblll~Ütlil a pessoa ostra, •:ão · :1 Mnnicipnlid:Ldo, este acto de coutrl
nh:l ao munic!plo, No seio da 11unlr!palidado, cção, tantas ;azos pai' ·Dós aqui J•ozado, a 
a unica pessoa a quem, em gm·al, .se' tom respeito do Govot•no llodoral· 
J'eito essa dologaçlio, tl o p1•ot'oito munioip~!. Si, porqu11 as delegações toem sido fre-

ÜJ~L úem, -.loniloJ•os, Niio. continuarei no quontos no Conso!ilo Municipal, as de\'Omos 
oxamo do texto -do m•t. 16 por•! no não valo autol'!znr e eonvortm• om uma faouldndo lo
~ pena, O:ms!dm•a••ci apenas o motivo n!lc· ~itima desta ns~ombl~a. nunca n"tis nos 
ga1lo pela honmdn. C'mnmissfto. . eon!'ossomos julgadores das delegações lc~is-

cTal O a necossidallo desta dologaçitO,>• diz !ativas nqui jlraticad:\s .em ••ola.çii.o ao Ex· 
ella, <que a'dlsposiçlio terminante tio art. I!J eeutivo : dignmoH ft•ancamente. qL\O cllas es
toJU sido lettra·mot•ta na pt•at,ica, sondo oll:1 t[o na necessidade llns cousas; digamos que, 
leito. com · t:1nta. pt•oficienoia; quo ·pu reco longo doroprc~entarom abusos, e lias oxpri
autot•izadtl em lo!. IMo artigo vem apenas nicm a furça de uma lei n:ttural e' orgauica 
legallzat• IL pt•ntica constante o supprim!r no systoma, para quo o palz nos compro· 
um preceito ~em· tlpplicar,iio, qno tom sido hendn o nos raça justiça, pa1•a que uiio pas
infl'ingido pol:t ortlom mLtural das cousas. • se mos como criminosos oU!lo somos victimns 

sonhut•c; I Aqui o<tá um dos motivos pot'· t!:1 lei inactll'tL dns cousas,. 
11110, •la vezü>, tenho -jtl mcuK l'ecolos- da )(\IS, ~onhoros, o que esttl na oonsciouol:\ 
J•ovisão. llsto c:1~o mo p:ll'ceo smnelhnnto ·do todo o mundo ú o contrario. O que ost:t 
:10 do um revisionista quo, ost,ribanúo-so nos m1 cousciencitt do todo o mundo ·ll quo a 
habitas ft'NJuentcs l!ojo, no C~ngt·o~so i'la-grantle pn1•to desta dologn•;üo l'Osnlttl do UlUa 

Sonn<1o \', II H\ 
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apat.llia, in~l'C!n, ab1ndono de dever, ao qual 
SOlUüS SOnSlVOlS sem pro O[Ue OOS Volta a rO• 
Jlexão o com a l'etioxão a consciencia das 
DUSS:J.S obriga.ÇÜOS. 

A verdade é que todos lamentam isto, mas 
si nin;::uom, em uma. refut•ma, se animaria a 
Pl'opor que o Podal' Legislu.&ivo dologasso ao 
Poder l!:xe"utlvo as Huas attribuiçüts, si 

. ninguem se at1•evoria a fazer uma tal pro· 
posttl como mcdid11 aa!vado1'1L o moraliza. 
do1·a, não tomos o dil•oito do 1\LZel' cousa 
somolhaoto, do appellal' plra isto como 
l'ocursu salvador, quando t1'.1tamus do salvar 
a administração municipal. 

Não; limitemos as ntt.rlbuio;õcs legisla
tivas do Conselho até ando ful' conveniento 
limital' ; reduzamos o Consolho, como lo
gislador municipal, dquillo quo deve ser; 
demos ao execu t!Y<J municipal toda a g<t· 
rantia do acção, foi'Ça, p1•estoza, efficacia, no 
desempenho do devores, mas não pormit
tamos que estes poderes transponham mu. 
tu~mcnto a sua orbita do acção, nem que o 
gxecutivo invada as al.tribuiçücs do Con
selho, nom quo o Conselho ootl'aguo ~s 
func~õos legislatims ao administl·adur nm· 
nicipal. 

A thooria da honra•la Commis;iio, por· 
t.mto, nos leva tl dosortlom, ao repudio de 
um pt•incipio fundamental do nosso regimen, 
principio que divido os poderes nas suas 
attribuiçõos osseuciaos " inconfundlvois, 
priuciJ,lia quo doYu SOl' tão respeitado na 
admimst1•açiio municipal, como na estadual 
o get•al do paiz. 

Mas o que não tom du,·ida nenhuma, 
qu~esquo1• quo sej'1m os motivos com que so 
pretendo justifica1• iss", é quo o >JUO clla 
autoriza ao Conselho Municipal autoriz~t a 
um Conselho t'1•aco, abandonado pela opio Ião 
popuhr, um Conselho sem prostigio bastante 
para buscar no solo du oloitomdo as fol'<;as 
ncccssarias, autoriza a um Con;olho proso ás 
torças dos nossos poderosos a ont1•ogar, do 
um dia para outro, todas r.s suas attribulções 
a um pret'uito autocratico o aiJ.iOl'\"Onte. 

1!: ou pergunto aos llunrados momb1•o; 
do<h Casa si isto seria legitlmu, si isto mo· 
recia applausos da população, si isto sot•la 
digno neste roeinlo dos nossos applausos .•. 

O Sn. METI~r.r.o- E' do ospet'nl' que não 
Jilsse. 

O Sn.Rur Bo~Rnos,\-, .. si, pelo cont1•arlo, 
a nossa roprovaçilo, como a. roproraç~o do 
pO\'O, acompanhasse SJmpl'O actos dostu na· 
turo:n 1 

O honrado Senador pelo l!:sta~o do Matto 
Grosso, '1 uo apaba do 1\tzot• a illlnl'D. de mo 
interromper, consignou nas suu.s pah•vras-a 
comlomnilÇiio dn idOn quo dofondr.. 

Si é natural que a tal resultado nunca ao 
chegue, si ó natural que o Conselho Mn· 
nicipal zelo bastante as suas attrliJuiçõr.s, 
para quo não as entreguem ao administrn· 
dor, tomos confessado quo esta transforoneia 
do attribulçõoH ó um orro, culpa, crimo 
do quo o legislador municipal so dovo 
abster; tomos confessado, port.anto, quo ainda . 
é gr:>ndo culpa, erro, "rimo autoriz111• estil 
modtda cm lol gorai. 

Não, senhor; não habilitemos os legbl•· 
dores Ct·acos a declarar :1 sua propria incom· 
potencltt, a la rrar a sua propl'ia :~bdlcaçiio, 
procuremos da1' ao olemon to local, ao povo 
desta ciuado, os meios do se fazer represen
tar dignamente. 

Niio auto1•lzemos a fNca o impotente l'O· 
presentação de que e !lo apenas dispõe a p1·a· 
ticar om si moamo a inut:liza~ão do su:t 
ori•om, para so reduzir a uma croatu1·a 
aindn mai; nulla, ainda mais lncompotonte, 
mais incapn do que tom sido entre nó.i os 
conselhos municlpaos. 

!lu, Sr. P1•esidento, não fJUOI'v, não posso, 
não devo mo.;mo-já fui procedido na tribun:1 
pelo honrado ropt•usontanto ~o Districto Fo· 
dera! q uo foz uma . an:dyse t!o pr~jecto,, a 
mais cJmplota-rop1sar o c:tminho tiLo hab1l· 
monto por oUo t1•ilhado; quero apon:Ls, pela 
rama, tocat• alguns pontos caractoristicos do 
projecto para chagar ao seu termo, 11 sua 
culminação: o ompt•ostimo por ollo cons:t
grado e autorizado, ~uo parece representar 
nello a parte domman~e 11 quo todns .. as 
ou!t'a; disposio;üos do pl'OJOcto se nos afi~Ul'tL 
:L penas destinadas a sm·vit• de moldui·~. 

O nobre l'Oprosentanto do n:st1•icto Fc· 
dol•al domunst1•ou cla1•amon to ató onde po
deria chegar o despotismo rLUtot•izado nesto 
Pl'vjec&o pelo art. :l•, lettl'a G, ando so hn· 
l•ilitn o Prolbito Municipal a regular n 
a bortul'll o denominação do ruas, o policia
monto, o liVl'O lt':lnsito, o alinllamonto, o 
ombellozamento, 11 il'l'igação, os esgotos plu
viaos, o calcamento o nlllumlnnção. 

Nestas pnlavrns, Sr. Presidente, está 
compondiada toda n. e>phora da admini~· 
t1•açilo du mun!clplo. , 

Com os;os elementos contidos nestas pala· 
vras, nlio ha homem intolll~onto, dotado d~t 
faculdade .d~ govornat• o iln. ambição do 
n.l,sorvm•, . quo não possa tacllmonto so~ho· 
roar em suas mãos, todos os poderes log1sln· 
ti I" OS, q no tL lei organlca municipal tetn 
pt•ocui•ado. diridil' antro o Conselho o o Pro-
Mw. _ 

Sonhal'Os, multas vezes umn sil attribulçao 
encerra, om si, pelo sou alcance, todas as 
out1•as; .utultas vozes as outras são suas 
sultord!nadaa. 

Senhores, lombl'omo·nos, vct·bi gt·alie~, pot• 
momonto, dn nossa nttl'lbu!ção do votar os 
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orçamentos. E' umt• só; figura apen·•s como ao. mesmo tampo rnora!lzat' o~ dot• ntoros da 
Igual c oquivalonto cntt•c todas as outras sua autoridade, os sous intuitus o os seu; 
que nos fot·~m conferidas; mas, nessa attri· habitas de governo. · 
bulçiio está detalhadamente em to•las as suas Digo <JUO com 11 faculdade do ragular o 
dependcncias, em todas as suas consoquon· policilimcnl.o, o t,•ansito, o arruamento, c; 
cias, a autoridade pn••lament:lr. a autorillado embcllozamento, a inlgnçiio, os esgotos, o 
loglslatil'n. calçnmouto o ~ illumina<·ão, enfeixando nas 

O Srt. Fl:Al'iCISco GI.YCEiliO-)!uito bom. mãos de um 16 homem o:>sa autoridade, e !lo· 
- ·' t · poderá sot• 'onhor absoluto dest.~ Capital, 

O Sll. Rt:r BAI<BOSA ·- Dispoo uesta a ti'I· um dictndoi' insupportavol,podor:t eram• pat•a 
buiçiio o Congresso. Em vit•tuuo dessa nttri· todos cs seus habitantes uma situação into
bui~ão. o Congresso, o Poder Legislativo esltt icr•avel do opprossão o do vexamo:;, e, digo 
habilitado a conquistar touas as out••as. mais, esta. situação, como todas as do tet•· 

O Srt. Mr.TF.r.r.o-Poi; bom; a proposição rono das dictaduras, é perigosa para aquci'cs 
d:L ao Con9olho o direito de votar o or~a- quo nellaa se cnca!•nam. 
meato. A nossa mt\uroza é fraca o tendente ao 

O ~It. Rvr BAnno:A-Sonhoi'CS. niio quero abu;o. Ainda as cr•eaturas a~ mais bem do· 
lanç~r o Conselho Municipal no caminho tadn:;, do;do que so lhe:; ootrcgo.m nas mãos 
das niivindicaçõcs, a <jUC sm·h forçado um grandes pn,lcrcs, tendem l'acilmcote a dr· 
parlamento, do cujo poder se tirasse todas gencrar w. 
as l'uncçõcs, para lho deixar sómcn~o a do Acredito que ·rs proprios anjos não corr
votar o imposto o decretar a dospcza. Não SOI'variam imma~ulado o !besouro da :ma 
quero lançar o Conselho Munic1pl no ca· bcmavontui•auça, >i lhes l'ossc dado ser~m. 
minha do lutas, do agitações a que so ''C- omnipotentes sem serem porfoitos. 
riam forçadrs rs parlamentos, cm cujas Não desejo, Sr. Prcsidooto, couferir aa 
miios t~cm che~ado a cahit• muitas rezes as Prefeito a, dictadura. 
proprias cabeças dos rois. Por maii confianç:c que elle mereça ao 

Niio; não quero sentir• na minha conscion· legislador, o legishtdOI' não tem o direit.o 
c ia a t•csponsabilidado o o peso do haver con· de cotrog~tt•, c muito menos lho assisto o 
trlbuülo para uma situação do anarchia, em arbitriJ de, a titulo do uma necossida,io 
quo o Conselho Municipal, armado simples- momont:Luc:t, subvortot• e translili'mar" o r· 
mente das sua:; at·t·ilJUiçõos de \'O lar o orça· g.tnizaçiio permanente da Capital do paiz. 
meato, se tenha de valot• dessas attr•i!Juiçües Pois, senhoras, a policia, o lLrl'llamonto, a 
para,como n••ma poderosa o il•resistivcl. clw· irrig.t~iio, o cal~.tmcnto, n illum•naçiio, o.-< 
gal' il conquista daqnillo quo o uosoo podar osg~tos, quo restlL m:cis n:1 admiuisti•a,;ão llC 
lhe houver arrancado. capitae' Import,\ntos como eata, o que resta 

Não, sonhares; porque os pal'!amcnto;, rc- ao Conselho ~IuniciplL!1 
duzidos á atll'ibuição do votar impostos o ll' certo que :1iUdlL lHL pouco ouvi lLt'gu·
deci•ctnr• dcspczas, podam IJatcr-s~ eam re· mentat• com a plLhiVl',l l'egulal', com O verbo· 
cuperar todas .as outras attt•,bui\'oos que l'Cfl"l<"' empt•cgado no começo desta texto. 
houyor?m perdidO~ o. "?':~r vro~untlli?JCn~o Si regular, com olfcito, signitlcasso ex
os OIXOs d~ or~om ,octal! 1 "~~·:'01 a e~~hm.t pedir rogulamenio, não su u. dispo.li('iio sori:L 
da. o•·ganl~ncao admlol.strat"a a put om mnocun mns sot•i:tllO mesmo tempo su· 
SCI'IOS perigos a estali!hdado do poder; ~. pet•tlu'l ' 
final monto, sonhorcs, chogn.r at•l onde cho· ' • 
garam os pa!•lamontos da !nglator•ra, quando O Sn. METELLO d:t um aparto. 
nem mais re>Jloitaram sique•· a existenciu o Sn. Jtuy BAnnosA-Mas, si~ neste sen-
das ~cus soberanos coroados. tido. permitta-mo dizer• quo :t pallLvr" não 

Ne;tes casos. a noccssario ao; co1•pos de- tom,~ este sentido. . 
lilim•antos, mutilados polo poder, lançar mão 
do todos os t'OCUI'SOS, accendor a !lgitação, O Sn. METEI,Lo-Essa disposição é copla.tlt~ 
promorel' os obstucu!os, negar ú administrn.- da lo i n • 85, 
GãO OS moias do gOVCI'OO, sor•vil'-SO Omftm, de 0 SR. RU\' BARnO>A-Sim, senhor, 
todos os rocut•sos extremos c heroicos, a quo Mas, pord,·,e-me. Nalol n, 85 a sua situa-
uma situa~ão oxtranr•dinM'ia o anomala pód~ \·ão ll outra. Na loi n. 85 essa attrlbulçiio ú 
autorizar um cldudiio livro para a recon· ,[o Conselho Municipal o no pt•ojecto om de· 
qulstu. da libordado perdida. bate ussa attrlbulçiio pttssa pat•a o Prorolto. 

Nilo. sonhot•es; nilo t'acamos li!? Con~olho Na lol n. 85 estam no seu lugnt• propt·l~ 
Mnn!cip:1lum orgi•o do oglta~lio, naocroomos cnli'o as disposições legislativas, estava no 
ncllc um pot•lgo pat•a o Governo Fodeml: lugat• que lho compoto. Agora. passa do 

Não, rostltnnmos-lho os sous dlr•citos, entro 11s nttdbuiçüo; loglslatii'US para on
mnnteolmmol-o no.< ~ous direito.<, proc,u·nndo tro ~~~ at.tribui~Qos adm!nlstrutivns, 
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Mas, Sr. Prosluonto, não nos onganomos 
· coma pro tensa acccpção do ''OI'bo regulai'. 

Rogui11r, V. Ex •. o sabe melhor do,quc ou, 
, não. !igniftca expOllir · I•ogulamcnto: regular 
s1gmfica ta.mbem r(lgo1•, organiztu•, ,pautat·. 

0 SR, GoMES DE CAST!\0 --E bojo significa 
tamucm legislai', , 

0 SR, RoY IlARllOH - Podo SOl' isso. 
o SR. '~!IiTKT.LO - ( dil'i!filldO·SC IIQ .1'1'. 

(;""''''de Casll·o ) V. Ex. d:l fõi•os do lei a 
um aJ,uso. · 

0 SR. Rur BARnOSA -Eu ficarei no tm•· 
reno thlol. .. 

E' a Constiiuiçio da Ropublió, que, mais 
. de uma voz, ompi•oga a.· pa.la.vrtt J'C{Itclm· 
quando define as attJ•ibuíções legislativas. 

No art. 34, diz ella: Compota prirativa· 
monto no Congresso Nacional: N .. J ·- rc· 

. guiar 11 tlrrocadaç5o o a distribuição das ron· 
ôas fcderaes.-N. 5 -reguln1• o commm•cio 
in tcrnacional, -n .22 -regulai· as condições 

·o o processo da eleição para os ca1•gos J'o· 
tlcmtes-m~ular os casos dcoxtradif!ão cntl'c 
os Estados, ' 

li' cilu•o, portanto, que ••regular» si"nlflca 
lambem le!;·islar ; o quo neste assumpto da· 
mos a esta expressão o sentido de Je .. Jslar o 
Jtão o do expedii•J•ogulamouto. " 

reuuzü· o Prefeito, nosto a~sumpto, a sim· 
tJlos expedido!' do regulamento - ossu: dis· 
posição il ~uporflua, ll escusada, . 

A dlsposiçãu é.suporfina, cscusa.~a,o a hon· 
l'a•la Commissiio nfto teria nenhuma difficul· 
dade, desde quo .!osso eliminada. so:nrnclo 
propoz o autO!' do voto em SiJparado,· 

A verdndo, porém, como bom disse o hon· 
J'a.do Senador pelo Mut•nnltiio, f! quo o que 
so I[Uer não é, como suppüe o honrado ~e· 
nadO!' por Matto 0Josso, niio é como S. Ex. 
suppõo, de!xar.lt este rosp1ito o PJ•ofoito Mu· 
nlcipal na contingonoia de simples oxocutor. 
mas alargai'·Iho a attrlbuição, dar· lho nosto 
assumptu um podoi•io illimitado e aLsoluto, 
J'azol·o arbitro dlctatorial o senhor exclusivo, 

Esta t! a verdade; estas são as tondencia; 
manifestas o sabidas. N[o quero, SI'. P1•esi· 
dento, demorar o dolmto ... 

O Sn. G~~ms ne CAsmo-Não, sonhot•; não 
taz mal. Est:l pt•ostando um grande SO!Tiço. 

0 Su. NOGV!lllt.!. P,uÚXAGl'A-Como sem• 
pre. • 

0 Sr., Ru:r BAP.BOS.\-Bondade do VV. EEx. 
Não quero fa ti~ar o Senado com longas ex· 
·plan!lçües. Como já disso, o nobre rcprcscn· 
tanto polo Districto Federal, que me pt'C· 
codou na·tribuna, tocou em todos os ponto; 
essonoiaes do assumpto, com proficioucia o 
ltabilidatlc. 

ll tanto assim ú, que, segundo o meu nobre 
nmigu representante do Matto-Grosso, esh 
altt•ibuição snho do entro as atti•íbuiçüos lo· 
~islativas· do Conselho ~Junicipal, para v!t• O Sr:. GoltBS PE CASTRO-Sim, mas oito foi 
tii(Ut'ar entre as attribuiçõos lo .. Jslativas do completo. Os peccados de S. Ex. a esse res. 
1'I•ol'eito. " peil.o mereciam penitencia mais. rigorosa. 

E' um texto que saho na sua totalíd11do das (Riso.) 
attrlbuições do Conselho pill'a o Profeíto. o su. Rur RmnosA-Si o Sanado me por· 

l\las, Sr. Prosidonto, si o fim da Commissão, mltte, chogaro! agora uo ponto capital do 
. si o intuito do pni•ocei' é .~implosmente t1•nns- debato: 0 tLrt. 3•, ~ 3• da projecto-a famosa, 
1'orh· parll o administrador, neste particular, a grande autoriza,;ão, conferida pelo ·Con
ltma attl'lbuição que .a Commi<siio considera gresso :~0 Prclilito, 
admio!mativa, ne.<to caso o que lho cabia 

.1hZO!' O!'a apaga!' essa disposição do entt•o as <Fica>-notom .os honrados Sont\dor~s e 
:~.ttrlbuiçõcs do Conselho Municipal; porque, pesem uma a úma · estas paltLVr<Ls-cJ!ca o 
~~ clla constituo uma attr!buil;[o adminis· Prefeito auto!'izlldo.a rcalizttr no paiz ou fói'Il 
tmtiva o, sltt palttvra regulai' significa aqui dello U:s opoi•anõos do credito nocossarias, até 
·e~pedh· rogulamontos, assa di.~vosição 0 ro· quatro milhões esterlinos, para oceorrcr,üs 
dun:ltlnto. dospczas com o sttnêttmento o o ombollcza-

A oxpodição do regulamento ú attribni- monto da Çttpitttl Federal.~, 
ção do funcciooar!o admlnistr:tlivo. Ad· Senhores! cu aomcço ~OI' porguntM' si on
Iuinlstrar quer dizer, entro outr11s consa;, tt•o as attrlbuiçúcs do Congresso Nacional 
oxpc~h· os rrgulamontos nocos.mrlos tt ex· ')Xisto,, do concodor osta u.utorizaç~o. 
ocllÇtLO da.; leis. . 0 S 11 , R·t'• 1\. lei 

A lll'Opi·ía lei municipal, Incumbindo o n.. ' "11'Lto- ~ 1 n • . . . 
Pro foi to da execução du.s ordens . ô lois do , O Srr. Rl!Y nxnBoSA- l'n começo pol' dt
Consolbo Uuo!cipttl, ipso (acto, o tom. ha· rig!r ao honrado SenadO!' Ilor Matt.o OroS!u 
bilittldo a expodu· os rcgulamoqtos necos- osut pm•gunl~. Consid~antlo n ~onstitulcuo 

· sat•ios :t appJ!caçiio oxacta •ios.;as lois, , da Republica, m•t. '34',"' n. ~. V'O.JO lJ uo .. clln 
Portanto, ou ossti disposição c um ·pro· nos canforo ti Jacultlude •I~ . antorlzttr o Po

toxto ptu•a confol•ir ao PI•efoito 'attr•ibtliçiio dot' Exeeutl\'u "' cçutt•a\u:· on::prestlmos u 
[llraloglslt~r; ou, si olla quer unlcamontc fazer outras operaçôJ08 d~~l'1\<llto •. 

N; 
stitt 
mcn 

«· 
ao • 
Es.~~ 
ou\1 

S• 
tiJo 
essa. 
pro• 
raro 
doft 
der• 
tuiç 
aut• 
aqu 
con-

N 
do 
org. 
Pl'll 
tim 
C la 
por 
qua 
IU0' 

s 
b:t ( 
nob 
r.exi 

) 

100 
d:t . 
lei 
gll~ 

c 
c 

inv 
s 

nal 
« 

3.!11 
pro 
di I> 

c 
ron 
do 
aut 

c 
mit 

\• 
cor 

\ 
Vol 
da~ 
mo 

c 
t.t\n 



909" .. '·~ ...... 

Não qno·ro s •r inftol o lm•oi o texto con- dizendo é quo a lo! _do 1002 ó intoirilmontc 
stituclomtl. Ct•nio que o .l'Opro<luzi tcxtu~l· distincta. 
mmitó; mas 6 inolhor lei-o: 

0 SI\, Ruy BARBOSA.- Pm•Joo·mo V. Ex.;· 
«· Art. 3•1, n. 2- Compota privativamente não tinha comprohendi,lo o sou apM•to. 

ao Congresso Nacional autorizar o Poder Bom; dizia eu, senhoras, no mou r:,.· 
Executivo a contrahlr omprostimo o a fazer ciocinio, cujo· fio so interí•ompou, que 6 ao 
outras oporac.õoi do credito.>•. · .. · Executivo qu~ nós estamos, pOJo texto. con· 

Senhores, s1 n. onumora~ão de podorr's con- n · 1 1 b·r· d 
tidos na carta fundamental é limitativa, si 8 1 ucwna • m 1 tia os a autorizar ompros- · 

tlmos ou outras operações do credito. essa enumeraç-ão é uma sério de definições 
precisas, si as noJsas attribniçõos se oncor· Tal autot•ização não podamos confet'll' si
raro nas raias dos poderes ali i strictamento não ao J•:xocntivo, não a podomos conferit• 
definidas, porgnnto: Onde, na sério dos po· aos poderos municipaos, como não a podere
deres con!'eri<los nu Congresso pela Consti· mos conferir aos poderes ostaduaes; e isso· 
tuiçiio da llopuuiica, onde aquolles. que nos senhores, por uma razão quo está m• osson
autorizam a fazer com o Prelcito Municipal cia do systoma, por uma razão que ó da 
aquillo que osto toxto no; hahllltou a fazer suustancin do regi mon-a ligação intima en· 
com o Poder Executivo? · \t'o o podol' do votar o encargo e a obrigação. 

Notao bom: O legislador nos d:l o arbítrio de pagai-o. 
do autorizar o Poder Executivo, isto é, o Segundo os principio.> olcmciltat•os do nosso• 
orgam da administração nacional, isto é, o l'Cgimon, sabom os honrados Sonadut•cs, · 
Pt·esidentoda Republica, a contrahir ompros- ningucm pOdo se1• obrigado a satislil.zot• uma · 
timos o a fazer out1•as oporacüos de credito. dospeza ou a pag,\r um imposto qno não o 
Claro está que· a Constituiçiio nos recusa, vot:ulo polo sou legitimo ·ropt•esentanto. 
portanto, o poder do autot•izarmos outra Legitimo rept•esentantoda Nação, cm ma
qualquer autot•idado n. contrahh• ernpresti· te.ria financeira, é.o Con0~resso Nacional. Só 
mos ou n fazor oporaçõos de credito. 

senhora.>, ou sol que so argumenta-e nca- este, port:mw, poderá tm• o direito do crc:~r · 
bl de ar0~umontar contra 0 meu raciocínio 0 obrigações pecuniat•ias para o oraria na-. 

t clonai. 
nobro Sonadot• 801' Ma to Gt•os.;o - com 0 ·o Congresso 6 o fio! da bolsa dó. Nação ; : 
r.exto da lo! do 1 02. só a·olle compete, portanto, a autoridade de· 

)las, senhores, si acaso o texto da lei de contmhir obriga~õos c satisfazét• dcspezas. 
1002 intot•pt•etasso JlOl'. outro modo o texto Pelas· mesmas razüo>, pot•tanto, não sendo· 
da Const.i&uição Federal, art. :J~, n. 2, e~sa o roprosontanto irgal dos Estados, não sendo· 
lei seria incoustituciotial, sot•ia nulla, so· o rcprosontante log:1l <las municipalidades,. 
gundo os pt•!ncipios tio nosso rc;;!mou .• • o Coogt•es;o não pútlo autoriza!' empt•ostimos,. 

o SR. Go!>ms DE CASTRo-Seria um abu.>o. não púde autol'izar op~raçüo do credito cm· 
relação ás municipalidades o aos Estados, pot·· 

O SR. RuY BARnoS,\- .. • soria um abuso que niio tem poder, não tom o caractm• re- · 
invocado por outt•o abuso. presentativo, niio 6 Jlrocm•ador dos Estados· 

Senhora;, a .. clat•oza do texto constitucio- nem das municipalidados. 
nal é manifesta., ioilludivel: Nossa procuração, scnhot•es, é nacional, é· 

«Compota privatl vam~nto ao Gon;;t•esso pal't' fiospeudm•mos os dinhoit•os da União. 
n.n&orizar o Potlot• ilxecuttvo a contraha• em· Poderes tOtUelhantos não nos confoJrit·am os· 
prostimos o a fazot• outras operações do Cl'e· Esta,los nem as municipalidadu.s. 
dilO, • . . Niio t~mos, p(>is, o diroito de motto:• a 
·o SR. B. Pll ME~DONÇ.\ SonRINHO-A dil\'o· mão na bolsa dus municipcs para tirar ro

ronça estA nas duas autorizações: ~. !ei om'>oS oom os quaos possamos' >ntisfazel' 
do 1002 :t~ltoriz:l 0 Gove1•no da Ua!L\o, o~ta obt·ig!lções po1• nó; u~erotauas, • 
autoriZ<L 0 Profoito. Não é uma disposição arbit:•aria, n. contid:t 

no art:. 3-1, n. 2• da Coilstitniçi\u: .é. a coit
O SR. RuY B.mnosx- V." E!t. va~ vor a sag1·a~ão do pt•incipios or~aroicos ~o rcgimon. 

minha argt1mcnta~iío. . · Nossas at&ribuiçõos rolativamon\~ IL óm-
V, Ex. niio ·vtu ontilo o arrrnmcatu Ui! !F'estimos o op;,raçõo1 financeiras c:;tão li· 

Comml~siío. _ . . .mitnda> aos ompt•estimos o ás opomcõo; 
Vou annlysaJ• a dlsposiçao dr, l>J: do 1(•02. flnancoit•as d11 União, porque s<l dos dlnhoit•os 

vou dcmonstt•nt•. o objecto dellr., vou ovi· da União, como sou representante, tlisplío Sf) 
uoncrar quanto so dlstancir• o "ln pcnst\· congt•csso liacional. . 
monto... A lui !lc 1002 o _qno quiz tul cansa muito· 

O StL. B. DI~ ~11-:NnO:-<ÇA· SoUim:ilo-·PCt'fei· dii'Ol'Sa, St•, Prasidonto. 
tamnnto; qniz auxili:LI' :l V. Jlx. O que l'>tou Yr,j:1mos como olhl SJ oxpt;imo. 

' .I : 

.. , 
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Diz :L lo! n. 030, do 20 de dozembt•o do 
'1992, no seu § lO: 

« :'lonhuro omprestiroo será contmbido no 
•ostrangolro som :t aut1riZ-1~iio do Congresso 
.Nacional.» 

Senhores, esta disposição logishLtlv:t ro
'Voga, porvonturtL a da loi do 1898 1 

Niio; " loi d·l 1808 osttL!Jolocou o c:iminho 
,pelo qual so chega :L J'&tliz:tr os omprostiroo; 
.municipaes. 

Diz a lei do 23 do dezembro do 1808, no sou 
art. On: , 

No segundo c~so o que so dá apenas ao 
Congresso N~clonal, como fiscal dos intor
ossoJ d~ N•çiio, é o direito do votar contra 
omprostimos abusivas votados pela munici
palidade, porQue esses cmprestim 1s podem 
se avultai' e multipllcat• attl o ponto tio nos 
levar a urn conJlicto intot•nacional. 

A lei de l 902, com corta previdencin.,consi
doNndo o assumpto, do qual tomos tido J'O· 
bate pnr ~busosjá commcttidos pot• plrto das 
adroiuistl'aç·õos dos Estados, estabelereu que 
cs;:o3 cmprestimos não poderiam ter realiza
ção antes do approvados pelo Congresso Fo
rlcral, isto~. antes do receber do Congresso 

«A iniciativa do ue<pczn. bem coroo a da 0 soup/acet, 0 seu benoplacito, a sua chan
·OJ'oação do omvregos municipa('S C do l'CCUr• colla, 0 SOU consentimento, 0 seu visto, 
ôo a croprcsttmos e operar:õe.< do ct•odito, 
coropoto ao prefeito. Os oroprcstimos feitos pelo Conselho 1lu-

§ L' Exorccr-sc·bacssa iniciativa-reparo nlcipal, os emprcsiimos municipaos, roccblm 
·bom o Senado- aprc.~ontando o Pt•ef~ito ao o visto do Congresso Federal pat•a oiJviar 
Conselho Municipal o prqjccto annual do o r- questões internacionacs :t quo CSl:LS opeJ•açúos 
<)amonto da despeza c as domais propostas de ct•edito podem dar Jogar. . 
Jluancciras o :ulministrativas que as nccessi- :l'iio mo parece quo possam entrar om ,lu. 
.dados do sorviço aconselharem. vida essas inlcrprotaçües manifestas, ol'i-

§ 2.' Deliberando· sob:'e a lei de orça- dentes como siLo, porque si duvidas pwlosse 
monto, o Conselho não poder:t faze;· nenhum h:tvor, porque si ouit•o so pmlesoo consitler:LJ' 
augmonM ou diminuição do ot•rlcnado, ne- que fosso o pensamento do legislarlot• do !90~. 
nhuma ct•elção ou suppt·~ssão de ompt·cgo, tcriamo~ do suppot• que o legislador se pu?. 
nem votar disposições do caractet• permtl· cm contradi~iio com a loi fun Ia.mcntal da 
.nontc, som proposta. do Prefeito.» llopubli<':l. 

EstiLo em divet•goncia estas duas leis? Mas não, não ha. incfrngt•ucnda enwo as 
Est~ cm divm•gench1 a lei do 1808 com :t duas di.>posiçõos; os casos são rlivorsos, os 
de 1002? Não, JMa. lei coneilia.·SO pcrfeit~- casos siio oppostos, o texto da lei do 1902, lo· 
monte e ovidontissiroamcnto com aquclla. gitimamontc interpretado, longo de auto- . 
O que na. lei do JOC·2 so estabeleceu foi uma riza.r o passo que ora. so pretende dor, ,; 
ga1·antia. para os intoressns da. União ; um a. mais manifesta eondomna~ão dessa tcn
'IJe/o reservado ao Congt•osso Fedem! contt•a ta.th•a. 
os cmprcstimos municipaes lc~itim:troento Vamos do facto revogar a lei de 1902, no 
dnliberados doJdc que pudessem ser con- SOJJ art. 10, porqun vamos. invet•icr as situa
siderados incouvonientcs :t Nação. çüos, vamos tt•a.nsl'erit• pll'a a. iniciativa. do 

A lei ·do !002 suppoe um cmprestlmo de- Congresso mataria que, um face d~ lei do 
libor,tdo pulo Conselho Municipal, po1• leis JD02, al't. lO, é da inici:ttiva do Conselho 
municlpaos, pol:~s autot•ldadel rounicipno.l Mnnicip.d. Vamos avocat• para o Congt•cs!o 
competentes para. contra.ctar cm no ruo da Nnt1ionrtl :t>sumpto do compotcnci:~ pt•i va
municipalidado o;sa obrigação, e, depois de tiva. du Conselho Municipal. 
delibera.~ o 11 lei habilitou o Congresso Na- Noto o Sunado: não se war.a do confm•ir 
·Cionnl como uma ospccio de tutella presar- autorização ao Conselho )Junicipal. Qmmdo 
vadora. contt•a os nlmsos l'••equontes da admi· o texto do projoct~. cm vez do dizot·: «fica o 
nistt•açiio Jljunlci~al. Prefeito autoi•lzfido•, tlresse dito, "fica. nu-

Do modo que, ~r. Presidente, niio ha re- tlri?.ado o Couso! h o 1lunlcipal>o, então, sim, 
la.ção algum!~ entro o autorizat• da Consti- calJet·in a defesa da. honrada Coromiasão. Po
·tuição no art. <J.I, n. 2, e o nutoriz~r da lei dcr-se-hi:L dizCJ', o que alilts me niio parece 
du HJ02 no§ 2'. . ainda assim accoituvel, poder·se-hi:t dizot• 

No primeiro caso, quando so diz que com- que a !Lntot·i~açii.o rio Congresso procmlou :l 
pote privntlvarocntc ao CongJ•csso Nacional dollboraç:io da. municipalidade. 
:tutoJ•izat• o Poder Executivo a contt·ahir Jsto mosmo não pa.rocm•!a regular c legi· 
croprestiroos o a fazer outras opet•açõos do timo: que o Cougt•osso.Nncional, com o poso do 
.credito, tratou-se do uma attribulção rio sua autoridade o prestigio, fosse actual' so!Jro 
·nossa competoncia priva.tivtt o do possa. ini- o cspif'ito rio legislador municipal, urras· 
.ciativa put•tli!ular; tratou· se, finalmente, do hndo·o t:1l1'oz pela força dos sons consQJ!Jos 
,exerdcio das J'unc~üos lcgi;latlvaa do Con-

1
1a envolver a muuiclpnl!dado 1Jm compromis-

,grosso Nacional. sos superiorés, dnccrto, ds sua~ forças. 
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SESSÃO E~l 29 DR OllTUliRO DE 1003 011 

Nüo me pareceria regular esta anbclpação 
elo nosso acto ao ac·to do Con~elho Municl· 
pai. Em todo o caso os que julgam, os que 
não acreditam no valor das f{u•mas, nas 
<JU·lCS ta atas vozes, aliás, cstl1 a defesa Rtl· 
pt•ema dos prlndpios e ela YerJade constitu
donal ; os que nilo at•rodltam no valor das 
.rormas, poderão dizer : nutot•izaçiio ante· 
.t•ior ou :tutoriZ:t\•lio po.<toriot• cl sempre au
toriZa\•iio o, dada elht, não ha it•regularidude 
a que ohjec:ar, · 

Neste ca:to a autorização, porém, sar:l ao 
Conselho Municipal. Aqui a uutorimçiio é• ao 
Pt•cfoito. 

0 Stt. Gol~t:S DE CASTRO - Sim, 0 que SO 
<JIICI', é autorizar o Pre!'eito. 

O Sn. Rur DARHOSA.- Justamente: cl au
l.orizut• o Pro!'eito ; ú exclusão !'ormal, ca• 
togorica, expressa do Conselho ~!uoicipa.I.I>:' 
como so disses,omos cxplieitamon te, por um 
texto perumptorio : destes assumptos lleará 
excluída a audienda<lo Con;olho Municipll. 

O Sr:. GoltES DE C.~>Tl:O- E' o que se 
quer. 

O Srt. !tuy BArtnosA-Excluida estit, pot·· 
que o Pro!'eito com ti ttutorização direc~t 
'JUO o Cougre>>o lho canforo, o Pre!'eito, ttu-
1.0ridado do nomeação do Poder ExecutiYo, 
obedecendo :1. ttutorizaçiio do Poder Logbht· 
t.ivo,it•á contrablr o cmprestimo autoJ•izado. 

0 Srt. GolmS D.E CASTRO-Tim-se-lho at~ a 
attribuiç·ão du marcar o imposto para isto. 
Marca-se logo o imposto a. pi~ga.r. . 

A obra esld limpa, isto~ verdade. · 
Não se quer só monto qno se diga que isto cl 

a tlictadura. Se V. Ex. qum· vor em como o 
pro,iecto não passa, diga : Jl~n ~ada a di
c!itelura ao Profoito. Todos n~•t•ep!am. 

0 SJÍ. RoY RARBOSA-E' nma. quest'lo du 
pttlaVl'as, nota muito bem o ~obt•o Sonatlor 
pelo ~lat•.•nlüio. Mas, S. Ex. dtz: •nom lhe 
tloixl\ram-ao Conselho Municipal-a u ttri
bniçiio do fixar o imposto destinado ao pag1t· 
monto.» E nisto ;iio logicos, o nislo, !'ot'•:n é 
con!'ossar, tlloglco o projecto. O projecto O 

·cohorento· o pt•ojccto osbulhou a antoriJado 
Jogislativa municipal do mniot• do to,los os 
sous podot•cs. , · · 

O hont'tldO Senaflot' por 1!atto Gt•osso 
ainda ha pouco ttdvortiu quo o projecto tinha 
rospoitndo no Conselho Muowtpal a sua au
.toridndo flnancoim. 

M~<, como, sl ~ o pz•oprio pt•o,iecto que ncis 
maiores netos ftnanceiros da oxistoncin. da 
·municipnlidttdo do Dlstricto Federal, lho til•a 
o dh•oito do dotorminnr o vno ontregn.l-os 
uo Pro!'elto Municipal, como orgão adminis

·trntivo 11 

E' este quem li•r:t o empt•ostlmo c o im· 
posto tlct• dcsdo jú. dcct•et:l!to por nós. Mas, 
com que direito 1 

Acaso algum dos membros do.Jta Casa, om 
sua consciencia, so entendo com o poder 
legal pa1·a dispot• de um imposto municipal 
reservan~o-o para o p:L~amento de dcspezn.s 
\'Oto.<ltlS por esta Cala!! SI n•ís somos mcm· 
bt•os elo uma corporar,ão t'O]ll'esontar.iv:t, po
dcremo~ allegu.r a aparencia de que somos 
os represont:1ntes da Nação. obt•igal-a a coo· 
tra!tir cm sou nome compromissos e obri
gal·a paios impostos que vot:lrmos ! ! Com 
r1ue direitos. vamos nús votai-os 1! 

~Ias com que direito vamos nós votal' im· 
post.os para 11 municipalidade; com que di
reito vamJS crcar impostos para o Disiricto 
FoJerttl ; com qno direito vamos estabelecer 
para este districJ.o obrigações financeiras não 
vota,Jas pelos ~eu> legitimas rept•oscn1.aotos 'I 

Pois não ·Vê o Congresso que destl sorte 
arma a maior •. as rosistoncias contra n. or· 
dcm consr.itncionall Não percebo a incoosti· 
tulionalidado deste imposto I Não percebo 
que os municipcs teom o direito de se reuni
t·om par~ pt•otesta~ contr1. o acto do Pre
feito, qutmtJ,, protoadot• omp:·ogat· o imposto 
pt•edial no l'~gamento deste omprestimo! 

8~ um n.cto do abuso no emprego dos di· 
nhoit·os publicas; é um acto tio abugo !'ormal 
o categorico ti qua o Prcl'olto niio pOde 
Itvanr;at• siniio reOectiJamonte, aloJa quando 
n.uturizadu por uma lel do Congresso e Jr•Jcm 
do Exccue,ivo. 

E, 1 m·~unto eu, Sr. Prosidenw, dé quo 
mutlo se csmbokcJ a t·etllizar:iio do imposto 
prodinl consigna lo na lei parn. o pagamento 
do ompt•ostimo 1 Ue que mollo se estabelecem 
gara.n tia.s !L J'ü ''ot• dos credol'cs? Acasu as 
reDllas municipaes siio penhot•rwels? E' pro· 
ciso quo so miba, que •o di~a si as rendas 
são ponlwraveis •. Si ~ão p~nhoraYeis, a. ga· 
r,mtta. 6 col'tu.; s1 nao .su.o pcnhoraYO!S, a 
garanti~~ uma burla,. 

A verdatlo, om ultima amLlyse, cl que a 
::at•aotia unica ambicionada cl a do Governo 
Fetleral. é a Uos cof!'C~ l'edoracs, é a garantiiL 
da Nação. 

lista •1 a que jurülic.tmento se estabJlo· 
cet•ia, na h)pu\heso doso coutrahlr o empre· 
stimo. · 

As disjlosiçücsjut•idi:ms o constll.uicionacs 
dcam aqui pot•tcitameoto lieduidas : pri· 
moh•o, o município, em J'uco deste ompros
timo, niio CJnl.ralto obt•igaçiio nenhuma ; 
segundo, om J'aco dello, a obrigação é contra· 
h ida direct:t o oxelusivamooto pelo Govomo 
Federal. 

Provarei facilmente. 
Totla voz quo um contmcto so llll'octua 

mediante procumçiío, sooro <JUOm é •1uo se 
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os.tabolocê o vinculo contracr.uai? Soln·e o mas não queiramos, a·titrr!Ô do um· enÍpt·es-· 
mandante •lr1 pr·ocuração coul'erida. 'timo contrahido om nome da Munlcipali· 

Pela organização municip1l o pt·ofoito não dade, paróoondo que se revoga :1 autorização 
tom dn•o!to de ·contrahrr omprestlmos, não votada o .anno passado, do facto on1·o!vor o 
pódo tot• ~sso direito, por,Ino a matliria ~ do Thesout•o. Federal cm .compromisso . se mo· 
natureza especialmente logi;Jatini. . · Jhanto, ~m compromisso. Oluiva.lento. 

Mas uma disposição especial llo Con•rosso o t 1 · 
autol'iza, ordQna ao Prercito a ce!eJJraçfío SJt. MET~tT.o'-Jrl'o> rí na et. 
deste cmprest!mo. . O sR.. Rur BAnniJs,\ -Si estr\ na loi. 

Do quem o neste conlt•itcto pr•ocurndot• o tomos· o direito do re1·og~l·a . .E, si ost:l na 
Prefeito? Da Federação ·1 Do Congresso que loi, para quo esta nova autorização? 
lho d!\ pDtloro> fot•mae~. olpcciaos e llliml· Senhores, votámos o anno passado uma· au· 
lados para a cal.obraçiio dcsro emprestimo? torização para um ompt•estimodo;.í:G.OOO.OOO; 

Este omprostimo vae sm• efl'ectuado Pelo Yotamo~ agora outt•a autorizwiio para um 
Profcito, não como repri>sontante da muni- outro omprcstimo de 5; ~.OOO.OJO . 

. clpalidade, müs como procuradot• do Con· Do duas uma, senhores, ou ostos .J.OúD.OúD 
gt•csso e, seja, portanto, qual for n forma sesuporpõom á<JUOllos 6.000.000, o, neoto caso, 
1.ladu no contracto, não podendo já mais 0 Pr·e· teremos não O, não .J, mas 10,000.000, olt 
Jeito nolle figural' como ropre5entanto da esta segunda a,utorização tem por• ftm Jl. 
municip1lldade. mitarapr!mo!ra; o, neste caso, pergnnto: 

Não tendo o Prefeito nenhuma competon· porque não dorogamo> clat•amente a lei do 
cia para obrigar o municipe, quaesquot• quo anno passado? · 
~ojam os actos, quao.lqum· que sej~m os diz;,. o Sn. MEmLr.o - Jrl. c3!rí roYo,;ada n:, 
ros do contracto, a pessoa realmente obri· proposição. 
grtda polo emproslimo quo so vao contrahir 0 Sn.. Ruy Bh.nuos.~ -1las, senhores, si a 
&o Goyorno Fodoml. E' sobro o Gorerno 
Federal qu~ vão pesar esses ~ 4.000.000 rovoga•;ão ostrl expressa na pruposlcfío, nio 

se deve considerar essss 4.000.000 como 
estipulados. objecto do ompt•estimo municipal, porque 

Porgurito ao Congresso si e !i o estará dis· nno. é sorlo, porque. não <! justo, soja qual 
posto a votar niais osto onca1•go, al6m dos fot' a }Joa Yontado da Commisssiio, soja 
jrl. votarlos para os cofres rodm·aos ! Por· qu~l for a boa vontade· do Governo, que 
gunto ao Congresso si, na oituação actual das deste modo se desrespeito a natm•ozr1 c 11-
tinnnças do paiz, si, na mlsJria cconomica a éssencitLjuridica dos contractos. · 
que chogrímos, si, cJm as tlifficu!dades com ' Si o fim· desta·pNposlci!o é dorogar a au· 
que lut:tmos... · tm•izaçfío do anno passado:·, redu7.indo o em· 

0 Sr:. GOl!ES DE GAST!\o-E ainda sob a prcstimó ii 4:000,000, deto~minC·SB que O 
mor~tori~. Poder. Ex~crrtn·o ~ca autortzado _a celebrar 

·o Clllllrestrmu de 4.000,000, m11s nao se figure 
O Sn. Rr:r BAR.IiOSA'- .•. e ainda sob a tran.~fot•ir ao Pt•ofolto a autorização, quo do 

raoratorla, como bem diz o honrado Senador facto continrla a sot• do Poder Exec.utiro, 
pelo llr1ranh1io, si nesta situação dolorosa, o pórque 11 responsabilidade resultante deste 
CongressJ julgtt consultar os seus deveres omprostimo .. ino1·itavolmonto ha de ficar 
c os sons compromissos, onet•ando o The• pesando· sobro os cofres fodilraos. . . 
;ouro Federal com 11 ro;ponsabllidrtde desles E 0 argumento do meu . .mustro amigo, o 
s.; ·!.000,000, tlostinados a afot•mosear umu. nobre senador por Matto Grosso, vem acla· 
pat•tn da cidade do Rio do Janeiro... r•at• mais ti'Sltuavão; E' S. Ex. mesmo quem 

O Sn. METÚLO-Está ainda em rigor a au· nos diz: . · · · · ' · 
torizaQÜO pam O ompr'Ostimo do <;; 0.000.000 • « Não ; éstci. enipi•cstimo, e.~ta autorização 

O Sn. Goims nr. CASTRo-DJ.>afio r1ue o do agora l'oril apenas ·substituir a.do anno 
Govm·no o tente agot•a, . passado, limitar a importanciu. da somma a 

o SJt. Rur Bo~no'os,\-Sl está ainda 0111 quo o ompros'timo votado ·se do1·o elevar. • 
vigOl' n :LUtm•iza<:ão para o ompt•estiruo do Senhores, do que 50 trai~ •. pot•tanto, tl do 
):; a.ooo.ooo, par:1 quo esta noi':L aU:tot•l· mti~fuzm• n antiga ambtqão tio Bx~cutivo, 
zacfío? , · · que nos~o CILSO so tet•á ou.volvillo .na capa'd~ 

· · um protoxtoupnra realizar om nomo do Mu· 
O SR. METI>LLO-Esta l'OVO;(a a oult·a. nicipio uma .operação .de· ,credito queJra de 
O Srt. RuY BAnnoso~-Esta rovog'lt a outra ! t'!lcahir sobre· 'O · ,Eoltado. ·Si ·tl municipal a· 

Mas, enlilo rovo~uomol·a de todo. SI o que so uutot•iza~'io o,sf•o emprestimo é munlo!pu!, 
~tinto,, IJIIO os cot't•os foltlurncs · niio potlom ·porque ontiio·nlio.delti!romos an orgão logis·· 
com a autorlzaçrto o anuo .pa<snrlo votada·, lativo <ln Munlcipallundo votnt' es~:t ',t\ulot•i·· 
rcvognomol·rl fl•uncamonr,o, twlicalmouto, zr1•;ão de cro<llto 1 



SESSÃO EM 20 DE OUTUBRO DE 1903 9!3 --------------------------------------
0 SR. METEI.LO- Pódo VOta!' dopoil. 
0 Srt. RUI' Bo~.nuoso~. - NiLo póde. 
O Conselho antocipadamonte prot~stou 

contr•a b:o, ma.> par•eel fJUO realmente a ti· 
r·amos palavras ao vento ás voze.s rtunndo 
argumentamo~ nesta. Ca~·t, put•quo Jon;.:-a.· 
mou~e nH ostOrço pol' domon~tt\l.l' tL inr.on· 
vcnicncia do q1w a nossa autorização altere 
as doliiJarações munidples, o moscr~r a in· 
fluoocia condonrnanl •Jill o voto do Con· 
grcsso podi \ tarnbom ter• sobro o cspil'ito do 
llousclho Municipal. induzindo-o a votar com· 
promi"os fJUl a opinião da Municipalida•le 
nf~o :lUtOI'ÍZílVIL. 

Aqui está, no Jomal do Commorcio, de 
hoje. quo e.;se Conselho .>e manil'ostou contra 
a autorizaçilo que deuatomos; il o Conselho 
Munidpal levando aus altos Poder•es dtt 
Ntl•)ão a respoosabilidada do Pl'·l•!Odimcnto 
rtuo tivor•.::m, nomeando uma eommü;;ão do 
tl'ds membt•os par~ ser interpreto des.<l 
maoire.~tttção. 

O Conselho adoptou '~ proposta e a com· 
mbslo loi nomeada afim de on\enuoNe com 
o Con~1·csso, 

O vot•) do Congt•csoo cst<• pr•tíviamcnte co
nhecido; os mutuant:~s, aquellcs qr1e etl'octua· 
rom o empl'estimo não :;o poderão enganar, 
s:Lherilo q uo emprestam ao Gol'ct·no Fcd,r•al; 
este é qtro l'J.lponrlo pelo COlliJH'Dlllisso. 

1~· úeet:lote, senhores, p:wa o Congre~so a 
situaç:io .do esttLl'. appr•ov:tndo emprcstimos 
que u •Jr;;iw populat• da )lunicipal!dado nKo 
reconlwco necessal'ios ! 

Somos nó> r•opr•csoniantcs m:J.is dir·ectos 
da C~plcal Fed!lt'al do qrto o Jll'Jpr•io Con· 
sollto I , . 

Assim, nii•J sú se qtwr· excluir• o Conselho 
Municipal do exercício Ut\ amibu!çiio qtre 
lho ,; privativa, como se tem prúvh ccr•teza 
de que, submettida a idéa ó. opinitio da le· 
:,:islatura municipal, ol!a scl'ia rejeitada. 

Devo nccrescoutar• como interessado, como 
anti"o municipo dostt~ Capital, que seria re
.ieit~0d~ com applauso tio toda ~ popul.ação, 
pot•quo essa não so convoncou até ltOJC ~a 
cxcellcncia do o~jocto a quo essa opor•açuo 
do credito se destina. 

•t~an~o a eleva a eSSlnaiJI'o c patr•iotica. tiS· 
lllt'açao,rnas sinto ao me.> mo tampo. como o 
Go~erno cor•tall!o~tc sente, n necessidade do 
sopttar, de reprrmu· om nós mesmos o im· 
pulso dos>e ~!to úesid,ratwH, 

Xadtt mais perigos,, Sr, Presidente do 
quo estarmos contr•ahindo successivamtÍnto 
onot•mos comp~omissos Plt'a a exceuQiio .do 
planos arndn nao oscudadus c conhecidos 

Oitont.a mil contos para a administr~eiio 
tlnancaira do um:1 localid'arlo como o !tio' de 
.T~noir·o r•epresentam um compt·omisso enol'· 
mo; t•opt•c;ontam talvez out!'O tanto da sua 
divida actu:.l. · 

O honrado senador pJr Matto·Grosso noa 
poder•:t Informar melhor t1 este l'ilspeito. 

Oitenta mil contos soriani', om todo o caso, 
pum osta Mnnicip:.lid"do, um compromisso 
j:i superiot' :ls suas forças actnaes. 

O Sa. ALor,nro Go:>•;ALvr's - Algucm me 
di;so que a Municipalidade derc 70.000 
contos. 

O Sa. Rrr B.\RDOS.\ - A ~lunicipalidadc 
dovo 70.000 contos e vao individaNe de um 
momento par~ outro oro 80.000 contos 
mais. 

·O Srt. Mt:Tt:r.r.o-Xa mcnsa~om de I de .>e· 
t.emb.'o, o Prefoito dtl a cil'm ex ~cta. 

0 Sa .. Rur BAI\!lOS.\-A opCI'aÇiiO que se 
it·ia t\Lz"r não duplicat•ia sómcnte a diriJa 
municip:~l. ll'ia ttlúm; f~l'ia mnis que dupli
car. Com que fim, senhores! PódNJ asso· 
rerar, h a "cet•teza de que com o fim de re· 
plrar e st~near os ta cidade 1 ! , , , 

Nosto caso, bom ompregadtt a imporlau
ci~ dosso sacrillcio. Mns ou confes;o, Sr. 
Pr·osideuto, quo n.in,Ja não vi demonstrada 
essa segurança, q uo ainda não vi esta bole· 
cida essa certcz:.. 

Acredito, Sr. Presiclcnto, que o s~nea· 
meot•) dost:t Capital de1·o começar polo 
começo. Eu entendo que, antes das obras de 
aformosoamonto, do obr-.ts do alb ~stltetica, 
de gosto sublimado, que antes do rasgar as 
grandes avenidas, sumptuosas como as do 
uuonos Ah•es, pr•ocisamos de curar de ia te· 
t•esses mai.l di rcct~s e mais ossenciaes ~ 
hygione desta cidade. Não ruo conto no gl'upu, no llltlllOl'O, ua 

multidão mesmo, si quizorom, dos att'.•z.tl· 
dos, dos rolccionarlos, dos quo não querem 
alot•mosoar a Cnpi tal . da 1\opu.b!i~~. tlo.>. que 
não COlliJll'ehendom a rnconvenwncra polrtrca 
do ;ou doserodito pol'auto o esLrnugon•o, dos 
quo não sentem quo do1·cmos olovar• o nspe· 
cto matiJl'ial da nossa mott•opolo ao n!rol 
d·t no;sa civllizaofio. 

Ntio portonoo 11 osso numot•o do :1tra•atlos, 
du cogos c casmurro8, N[o, 

Compt•ohondo por•lilitnmonto tL excollenciu 
o a suporlorldudo dus intHitos 1!0 G•JVCI'ltO 

Xão tomos agua, não temos esgotos. não 
temos cal~ameoto ; niio eshrnos satisfeitos 
uas necessidades mais elementares da hy· 
~iono d•!sta Capital. O C:Jngresso, o anno 
p.Lssado, tovo occasiiio de votar, creio que 
por• proposta minha, umtt autorização ao 
Governo, de 11.000 contos,atlm d~ occupaNe 
com o servi1,'0 do abastecirnonto da agua. 

Eu onton,lo quo os 81\et•lllclo> Coito> uosto 
sentido pelo Govet•no l'etlor•a! sm•inm sacrl· 
ficios appltuulldos pela N:~çiio, por.juo a 
tlevns~t~ii•J nost•• Capital poln• rrequoutos e 

!-iunado V, II 1itl 
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JlBrlodicas epidemias ·crê~ para olla o, em intuito da Municipalidarlu c do Govot•no nilo 
pornl, para o Jlaiz in•teit•o uma sitmtQ110 de' soja. but•ladó. 
<loscredito; de cujos resultatlos toda a na.;iío Será preciso o empt·ogo de grandes cap[· 
Jlarticipa. taes; ser11. pre<'iso a constt•ucção de predtos 

A vct•tlade, po1•ém, é que a til hoje niio co- custosisslmos. · 
l!leçarnos ainda n. senti!• os otro!tos dos•esfor· Nosso meio tempo, ·a situação do com
ços tio Govorno;~m t•ol:tçiio ao ab~stecimento mareio, a situao'•o da pat•te da. ·população, 
<lo agua dos ta otdade. , cujas rnias houverem de ser att•avessadas · 

Como mmlicipo, como morador nesta ca- por esstt nova artori[!. de comumnicaçfios ur· 
]lit:tl, declaro a V. Ex. que me acho hoje, banas, tcr1t ct•riado Pil.!'a ·os ~cus moradores, 
Jl~rticuim1nonto, om situação pcior do que ter(, crcado soiJt•etudo para o commorclo alli 
1ne achava o n;nno passado, Vi os oncaua- at~ bojo alojado, gl'andes prejuízos, gt•andos 
~cntos passm•om-mo pela porta com capa· ditlleuldades, comas quaes so terlt ·do achar 
cidade e diamctro precisos, mas vi tambem envolvitlo o Governo e a Municip:llldatlo ntt 
qne nos canos da casa cm quo habito satisfação do seu pensamento. 
dlmnuiu o volume de agua destinado nos Não <i faci! deslocar, mudat• o commercio 
serviços. accumulado até boje 1l margem das ruas por 

onde vão passar as novas avenidas. 
Tenho visto que em casas abm·ra.cadas, de As primoims desapropriações, acredito 

]JOuo:t altura, só tL for<:a do bombas-e isto eu, absorverão a impot•lancia dos recureos 
:no reriodo menos intenso do vet•iio-é pos- agora pt•ojeciados. 
slve levai' a a;::mt at~ o primeiro pttvi-. Ter-se-t\ depois de yotat' novos meios,pw· 
:rnento. · que, em parte nenhuma, senhores, nom em 

Esta (, a sltuar;ão, Enit·c~tnio, agua, nin- Paris, nem em Buenos-Ail•es, em nenhuma 
~;nem desconhece, <! o pt•imeil'O elemento d11 das capltacs quo se toem tt•ansformado com 
s'lubridade de um povoado, ostas grandes abt•as de embollczamonto, cm 

parte noulmma ~té lwje os or~JLmentos dei
xaram do falh~t· misera vo!monto. Falharam 0 Sn, GoJrr.s DE CASTRO-A CjUS!I potleria 

sol' pelar, A hygiono qum• ~tté ac11bat· com 
os tanques. 

O Sn. RvY BARDOsA-Procisamos do agua 
:para bobor o p~ra asseio, para irrigação e 
:para o1gotos. Nao tomos calçamontQ ; o as 
Jlrimciras tentativas que. do calçamento se 
:r~zom Inspiram-se no pensamento do esta· 
lJo!coer pat•a a população novos onu.1, do 
collocar os cofres da municipalidado alheios 
em grande parte á satisfação dcss11 neeessl· 
dado mun ici pai. 

'Entretanto, que vejo? DosonhaNe a per· 
spocti v a do a formo;oamcn to da cidade o aber
tura dao grandos avenidas. 

Peço a Dons que não so· enganem a este 
reS}loito os onthusiastas ; poço a Deus que 
niio ralhem os· orçamentos; peço · a Deus 
que o resultado de intuito tão bom inspit•ado 
Jtiio seja unicamenio deixar em t•uina uma 
gra.rtde parto desta Capital. 

De mim pat•ticularmonto penso que os 
ca!cnlos do> projectistas da trnnsforma~iío 
da cidade cot.'io errados ; , penso que os com· 
Jlromi;sos a que se vão aventurar a Mttnic!· 
:palidado e o Governo silo consideravelmente 
llla.iores. 

Rasgaua a avenida, desapropriados os pre
dlos necos&trios á sua abertura, torá o ·c;o
·-vcrno Federal, terá o Govot•no '1\funic!pal 
que oncamr dlffiouidades ainda maiores. 

So!'á preciso guarnocol·a do predios ; será 
Jlreclso construir ossa faustosa avenida que 
so :pt•ojocta o eu· duvido actua!monto do con· 
'i!\l~so dos capltacs ind!sponsavois JlM'lt que o 

o as dospezas tiveram do ser multiplicadas 
muitas yezcs pelas importancias antas cal· 
cu!adas ; mal os recursos cxtmordinarios do 
capitaos como essas puderam afl't•ontat• as·· 
ditnculdados o sahir cabalmente, .deixando, 
alltls, vestígios noancoll'Os, quctoem pesado 
sobro as respectivas municipalidades o quo 
contionat'iio a pesat• pOl' muito tempo. 

Não sol si seremos mais felizes,· Tonlto, 
porém, lt cort.eza, Sr. Pro;idento, do que si 
essas difficuldt1dcs so reproduzirem cntt•o 
nós, não nos acharemos habiliLados com 
forças o recursos para acudi!' li. situacão em 
quo nos havemos de ·vot• collocados. 

Tenho cot'loza do que as nossas difilcul· 
dados tlnanceirus são j(t multo grandes. 

Vejo no Governo o pt•oposito do moderaç:io 
o tio o~ui!ibt•io om·. t•ola(iío tis, despezas do 
Estado receio, porém, rtno este e ontt•os com 
promissos nos an•astem a uma situação som 
sabida, o act•odito, cm . todo o caso, que mn 
uma época do sotrilmooto pat•a o paiz in· 
telro, de d!fficuldades pat•a a população dostJL 
pt•opr!a Capital, uiio' tomos o dll•oito do IIS
sobcrblli·a ainda mais com compromissos d:t 
onormida:lo deste de rJUC se trata. 

Quando, por<lm, tivcssomos este direito; 
quando, fln:tnceh'llmento, os~os compromi~· 
sos fossem compatlvola· com o o.itndo do JlO• 
bt•eza da Jlopu!açilo carioca, ro>t:tva ainda a 
questiío a !!logal!thldO d~ atl,ribuiçfio quo 
vamos conferll•. · 

Eu entendo, sonhot•es, como disso ao co· 
meça1· e<i.a conversa, IJUO osttt 1\tcu!dado nilu 
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· nos o.ssistc; cntonilo quo, cxm•ccntlo·a, vamos Não ; niio uosct•,} 1h mcUicinl o mouicv 
· forit• n. nossa llonstituiçüo o o nosso rogimcn . .ituo se eul;ristcce,muitus yezes.conscionto u:~ 
nos pontos mais vitaos do sou ot•ganismo, inutilidaue·uo soul'Ccm·so n.uto · amultiplici· 

Como sou daqHolles C!IIO querem a revisão, uado dos solfl'imento.; humanos o a fm· 
mas pelos moias constituciouaos, protesto quoza dos meios do l'Ou.cçiio cuui.t'<L os mate.; 
contra esta rovlsão ospuria o criminosa da do nosso Ol'ganlsmó, 
·cat•\a Constitucional, pelos maios abusivos, A mim mo tom chego.do a p:ueccr muiins 
arbitrarias, cm cujo camiuho vamos so· vezes 1luvidoso o olfoito das meios l'OVi<io· 

·guindo. nistas, pol' tor entrado no meu espirita :t 
Eu applaudo·mo, Sr. Presidenta, do vet• convicção do que a onfm•midado iliL nos<<J, 

Jovant.atlo tão alto,como vojo levantada hojo, tcrm 1; sobretudo moral; que pl'Oci;amos 
a b1ndoira ''"' rcvisiío, pt•incipalmeuto interessa~• o paiz nn. adnü· 

Muito dopt·esst~ cdminlmm bojo as iu6as e uistmção dos seus uegocios ; com·onccr uo 
·as cousas, povo que 6 d't sua oxistoneüL que se trata, 

Nüolm muitos nnnos que,pot• hnstet~i·a com c1ue ollo proprio deve a.cudit•·lho com meios 
a franqueza com tJUO costumo procOUOl', efllettZOS ele salvação, 
tive do al't•ostar n• imprensa do nosso paiz 

. os maiores omb~tcs. · Niio contesto a utilidade da.; reformas, 
Nossa ocmtslüo, lomlJl'o-mo bom que um tenho sido constantemente o seu a•lvogodo 

dos argumentos aprcsont11uos, o argumento caloroso; fot•ç• ·ú, porém, reconhecer a 
arl terJ"omn, contl'a esta tentativa ora justa- s!tuaçrro m ,ral om cuja presença as melhore~ 
monto •tuo o !la t•ovoltaria ontt•e nós as fOI'· reformas perdem todas as gar;mtias do ofil· 
ças armadas, que o< tas não pc1·mittiri~m caci.,, Em tort•ouo s~o. Pl'eparado pela mo· 

. quo se toc11sso na arc:1 santa c int,tn:;lvol ralidade, ·polos bons costumas, no >cio do um 
das nossas instituições. povo h a. h i Lun.do a. scn til\ :L l'eagir· o a. quoret·, 

Recortlo-mo que, no~sa. occasião, um gene· a~ b~íl.:.l in:-;tiCtlir.!Õ03 se vivlllcn.m, mcdra.m c 
ral, lnure:ulo pelas seus amigos com as pala· produzem os ft•ucios de bcnçãos a quo srro 
Y!'as do hmvo, publicou um manil'esto ~moa· destina• las. No seio de um puvo inditleronto; 
·r.:mdo com a su:t espada 0 elemento revisio· as molllot·cs rcfOI'IU:Ls, as institlliçõcs ma[,; 
nis\11 o tloclarando rtno não pedia nem dava salutares definham c apodrecem t•npida-
misoricordi:l ! monto, 

Devo-me, portanto, sm• gt•ato, Sr. Prc<i· Sintó-mo, senllcl'Cs, muitas vezes ontristc· 
dento, VOl' hoje o o.<pirito elo l'Ovisão calar cido denoto dos tentativas tmisiouistns o 
uo Sl)ÍO Ues.-=-:~ me:\IU!L cla:-;.;o," rttml lia. tão porgnnto a mim mesmo, tL minha propria. 
llouco t.ompo se dcci:Lrav:L iniCnsa n todas conscioncia., si elln.s terão nesta paiz a. sua 
;~.; tcnt..'l.tivas do t·ovi."iã.o do nos~o Pacto efficmein., :-:li nó seio elo umn. nnçã.o icditrot•rnto 
Fun1~tmon~tl. ao.s sons maiores interesses b~rer<t mec~· 

Ainda hontom onviamos, nesta l'Ociuf,o, o nismo de rcfo1'm~ quo poss~ est.tlbeleccr um 
honmúo t·opt·asonl,tnto tlo Di<i.l•ioto Fetloml, futuro m~is ~uspicioJso, c nosso momento 
o St•, Dr, L:llll'O So:lró, maoiliJs~tl'·.~o :1 c.~to mo lomb:•o úo um facto nota vol nu vldtt de 
respeito com :1 nuior ft'lllHillOZ:L. nm dos maiores ostadist:ts inglozes. 

Sou dattUollos IJUe applautlom :L S, Ex. Roeot"<lo·mo do to r lido ,não soi ando, um c~so 
ncsi.o a;sumpto, nssim como <tppl:tudiroi a pa"~do com Pitt o rel'erido polo duquo de 
1.odo aquello qno so pJer Jltzor porl.'t· Woilington, o»c gmnde gonoNl, es.;e grande 
uandoim le~itimo dcs&t l'Olill'ma no aspocto homem do Estado, )lJucos dias untos do J'al· 
da politic:L IH:Lziioim. iecer. 
Porton~o ao nnmoro daquelles, S1•, Pt·o· Concam ellc do um jantar ofi"oreciclo a • 

. sidente, que 11ppbndem ao noln•o Sanador o Pitt uos sons ulJ.imos annos, ultimo ban· 
a t~dos os qno se oncarreil•em pelo mesmo quota dedicado ~q110llo grande cstlulista o 
cnmiuho. oolobt•ado mt ~lllosion Houso, om Londres. 

Nilo nrrofoci, não me dosvioi da revisão· Nessa occasião aquello grande homem de 
constitucional, npozat• de, ainda h:L pouco, na Estado, quo acabava do lutar contra o 

oimpl'Oli&L dest:L cilktdo,mo vm• npontatio oni.l'J maiO!' gonio dit Europa, quo act1bara do ar
os qno come~av:Lm :1 dosanimnt•, :t :n•t•olilcor rost111' ns t!Ullcnltlados ~lg:lntcsctLs d:t lut(\ 
no arJor ilas iJó~s t•ovisionis~ts. : napoieonicn, foi snudndo om um bt•inde, 

Não, St•, PJ•ositlonte, não al'l'ol'ooou o meu pofos sons compatriotas, como snimdor ilo 
m•dor l'OVisionista, Sou, pot•óm, um homem sun patria. 
, sincol'o, o conl'c.«o :1 V. Ex. quo multns Pitt respondeu recusando ossa homona
vozos tenho pot•gun~tdo no intimo do mim gom: - Niio, disse ~!lo, a !agh1tel't'1L Sttl

.mesmo attl onde 1t officaci:L, deste rommlio vou-so pelos sons propt•ios Clifot•ços, ·que po
poderi:t sol' bnstant.o p.wa nos :tcudil' na dorão SOl' imit<~dos pot• l,odos as outras riaçõos 

.. t.risto si t.uaQilo a que descemos, · · quo quizm•em sognit• a sou nobl'o exemplo, • 

' .. 
"~ 

' ' 

.,, 
' 'I 
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I ·:' 
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Pi'I!Sidt.mcia do SI'. Affonso Pe,111a 

Sr. Prosidcnto, sou tlaquÓiios que acre<il
tam quo uma na.r;ão não pódo !JOr salva sin~o 
por si o quo, omquanto olla nao met:,ot• mao 
na obra da ~·.m regeneração, tojos c,o; antros 
o.<forc;os sot•iio inft•uctifíll'os. A' meia hot'.L depois do meio dia abrc·se a 

E' nocessarip ap~b\lar Pal'a o animo mL- sessão a quo concorrem os Sra. Scnaclores 
clonai; é noccssa!'to yo~onorar os costumes J. catunda. Albet•lo Gonçalves, Honl'iilUO 
uac10naes; ~ nocos;at•Jo que comecemos poJo Coutinho, costa Azo vedo, Jonathas Poúrosa, 
cxompl~ do ,Congrossv, pr;Jo. oxomplo do .Po- Justo Chot•mont, Manuel B:1mta, Gome~. de 
<lor Logtslattvo do l'~spoJto t\ lei const1t.u- c11stt•o, nolfo!'\ Vieira, Bonedicto Leite, Ptres 
~~1onnJ, o respo1to â lot d.n~ luis, q110 05so .p1o- Fol'l'oira., Nog-ueira. Paraoaguti, Noguett'tL 
JOCto ilagrautemcnto vwlout~ o tram>.muo. Accioly, João Gordoi~o, Fet•roira Chaves, 

Tenho wncluido. (.11~<ilo úem; mHtlo /J"m.) Gama o ~!ollo, Almm~a Bat·~eto, Rosa e 
Silva Herculano BandOll'a, Slgtsmundo Gon
çalre;, Euclides Malta, Manuol Dual'to, Jl. cio 
Mendonça Sobt•inho, Olyrnpio CniUJJOS, Mar
tinho Gal'COZ, Coelho o Campos, Artll•u· Rios, 
Vir"ilio Dnmnsío, Ruy Barbosa, Lauro Sotlr& 
Thumnz Dclfino, Vaz do Meilo, D<teno 
Brandão, Feliciano Penna, Lopes Chaves, 
Fr<mcl>co Glycerí •, Alli•edo Elli>, Urba~o do 
Gouvêa, Joaquim do Sonza, 1\odl'lfi'UCs 
,Jar.lim, .Joaquim l\lurtlnho, Metcilo, A, 
Azcl'odo BI•azilio d;1 Luz, Gusl:tro Rwhard, 
Folippo Schmidt, ,Julio Ft•om c Ramiro Bat·

Fica a discussão adiada poltt hora, 

O Sr. Pa•e111idente- Designo pnt•a 
ot•dom no clia \la sessão segllinto: 

Continuação da :!• discussão da proposição 
da Camat'J. dos Deputnrloi, n. l2i, de 1003, 
modificando a lei ot·~~oica do Di>tricto Fc
C:oral o autorizando o ompt•ostimo do quatt•o 
milhücs c.;terlino:> P:Ll'a o sanonmontu desta 
Capital; · 

Continun~iio dn-2• di;cus.!iio das emendas collos (48). 
oll'orecidu.> ao Regimento Inte1•no do Soando; 

2' discllílsão da proposição ti<L Camam dos 
DopuUtdos, n. 3i, de !002, autorimndo u Po
dar E~ccutivo a abril· ao ~!inistet·io (h Fa
zen,l:t o credito cxtt·aot·clinario do l :410$!00 
pam exocuc;ão da sentença em uitim<L ius
wncia •JUO comlcmnou a Fazenda Nacional a 
pagar ao Dt•, Yiccnto Ferro!' do Bitl'ros Wan
(!criey o A mujo o capital, juros o custas do 
processo de uma apoiko q,uo compmm o 
a vorb:tm cm nome do sous filhos menores 
~faaool, Amoiia, ~Ial'io e Ventura na Dolo
~acia Fiical no Estatlo do Pomamhuc"; 

3• discussão ch propusiçiio d<L CiLmat•a dos 
Deputados, n. 79, do !903, auiol'izando o Pro· 
.<idante da Republica a abrir no Mlnlstorio 
da Guorr~ o credito eitraor•dinar·Io do 
R:ODH$!20 para pagamento a Luiz Bello 
Lisboa do ordenado do profos.<or da cadeira 
~e topogi•aphia elo Collegio ~!clilnr ao poriodo 
decorric!o dG O do maio de 1898 a 31 do mat•ço 
do lODO; 

3• discussão da proposlc;üo dlL Camat'lL dos 
Doput:,dos, n. 17, do 1003, :tulol'izando o 
Presidente da Rcpctblica a abl'lt· ao ~!inis
terio da Fazenda o cl'elito oxtraordluario do 
:1:000.~ pa1•a ctrllctunt• a rostituic;ilo Ol'donada 
pelo docruto n. 57·1, do 3 de ,ictlho do 1890, 
om fili'Ol' elo Agos\lnho .To~el Cabt•n! on seus 
Jogltimos hnr'oloiroJs. · , 

Lovanta-.<o a sossüo ds 4 ho!'ns o 20 mi
nuto' d>L ta1·de. 

Doixnm de comparucot•, com causa parti
cipada, os Srs. Pinheiro J!achado, Nilo Pe
çanha, Constantino Nory, Paes do C:trralhu, 
·\lvuro Mondes .José Bornat•do, Pedt•o Velho, 
Alvaro ' Mnchàdo, CJoto Nuno~! Siqueh:a 
Lima Martins Tot•ros, Dat•ut'.l l•thcu·o, Vt
cente\rachado c liet•cliio Luz (1~). 

E' lidn, po.iliL otn discussão o sem de
bate approvacla a acta da s~.;sio ant,erior. 

O S•·· 1' Secwetorjo ch\ cJ .. nta do
SJgllin to 

EXPEDIENTE 

OfficJio 'do I' Secretario d<~ C:tllJut'il dos 
Oepu\itdos, ~o 20 elo c~t·~onto me7., romct
lendo i1 soguwto propostç<w: 

Autorizlndo o Pt•osidcnto da Ropubllca u. 
abrir ao Ministarlo da Mnl'inha os :;eguintos 
creditas supplomoutares ii lei n. 957, de ao 
de dczembl'o de 1902: do 88:918.~700, sond" 
pat•a a. consignação c Pessoal• 59:862.~82[, o 
pa.ra a. consignaQ[o «~!atorlnl• 20:055$88G, 
tla verba <Fretes• do art. 0', n. 2G; do 
416:!03$270 para 11. quota dostin~Ja a_l'•u·dn
mento {matorill prtmiL) da constgnaçao cMa
torlili>• § 9• do mesmo at•ligo «Cot•po do 
Mm•inlieiros Nacionnes• ; o do 100:840.~85, 
para a quota destinada a fa!damontJ (ma
teria pt•una) du conslgnaçao «Mmorlnl•, 
~!O do mesmo artigo «Co~po do lufantal'i~. 
do Ma.t•lnhn>.-A' Coromt•sao do FIMnç<ts. 
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O l!iir. ~' l!iecretorlo ltl o' se· 
g11iOtO':I 

PAUECER!~$ 

N. :.l.31- 1903 

T!lem, ao que parece, intoir:1 pro,edcnai~ 
ns razões cJm que o ox·PJ•efeito Dr .. loai1uim 
l:avicr da Silveil·a Juniur justirlca. o culo 
oppo$tO :L resolução do Consellw Municipal. 
concedendo garn.ntias ao «Banco Predial • 
que tivesse do ser organizado pelo.l cldn.diios 
;'rancisco Genolicio Lopes de Araujo o Joa· 
quim Silvc!•io tio Azevedo Pimontel. 

A'sim, pensa a Commis:ão de Con>tituição, 
Poderes c Diplomacia que o mesmo merece 
n. app1•ovação do Sena1o. 

Sah1 das Cummissõcs, ao do ouiulJro do 
1003.- F. Chaves.- P. Glycc>·io. 

l.tl~:-)OtU~'..\0 nn COXSI~LIIO :'IIU:'\ICII'o\J. o\ QUI~ Sr·: 
REFEm: O PARI,CER SUPRA 

O Conselho Municipal rciolvo: 
Al't. l.' Fica o Prefeito auto1•izado a ga· 

rantir ao; cidadãos Fr~ncisco Gcnclicio Lo· 
pes de Araujo c coPonol.Joaquim Silveira rle 
Azevedo Pimento!, ou ao hanco que no Dis· 
tr·icto Fedm•al os mesmos o1•ganiz~rem, sob 
a denominação do Banco Prorlial dos 1\mpre· 
gados Publicas, do accordo com as b:tSes 
inl'm especificadas, a imporhncia convon· 
cionada,como prostn.~ão mons:tl,para. n. amor .. 
tiznção do debito do mutuat•io, em~uanto 
osto pormancccr como funccionnrlo munlei· 
p~l, sondo eSi~ consignação doscoot!Lda na 
t•ospectiva faliu do pagamento pela ropar· 
tição compotonto. 

Pamgrapho unico. As bases acima alludi· 
das sou as seguiu tes: 

1", adiantat• o banco do l ntt! 20:000.~ ~ 
l'unccional'los municipacs p:wa acquisiçiio do 
pt•oJios no Dlstricto Federal; 

2', faZOI' OSSOS emp!'CStilnos medianl.c COO• 
signação ao banco, dcvidamonto autorizada 
pol' lei, da parto I'OSpecliva dos vencimentos 
mensaes do funcoionario, a qual ser:\ descon· 
tada na folha dostc pch1 rol'll'liçJo compe
tente, só podendo e.~sa cvnstgnaçfio ser an
nullada do nccordo com o banco ; 

3', estaboloccr <livursas tabollas pum o 
Pl'azo do pugamooto das ditns mensalidade>, 
desde 5 ati! ~o annos, :1 escolha do mutuaPio; 
so~ulndo se em todas as tabellas o syotcma 
ue Pt•ice, pelo que o banco cobraJ•tL ju1•os 
sómonto do cupit<~.l que rmtlment.e lho fOI' 
do1•ido, indo, por conseguinte, 11 impot•Lnocia 
<los juros decrescendo do mr;z a muz, nr1 pro· 
por~iio cm que o capital fc,r tllrnlnuldo, ou 

flUO O numero das prestações for anl(men· 
bndo, so~do fixa, com tudo, a irnpu,•tancia. 
dn.s mcns:1lulildcs ; · 

4•\ oxigh•, como gara.ntia do ompre.~timo, 
além. da consignação da respeotiv• parto dos 
venctmen1:os monsaes do funccionario, que 
O;ll.e ·lhe hypotoque o prcdio sobro que tran· 
Sl~tu, durante todo o·tcmpo do dcbit.o; 

5', incluir nas mensaliundcs as quota~ ro· 
lati vai á amo!•tisar;ão o juros do ernprestimo, 
os <Juacs não excederão de D~ó ao anno, e 
bem tl~sim a.1 quotas concm•nentcs ás despe· 
zn.< du administração (nunca maiores do 3'(, 
ao anno soln·o o capital adiant:1du), docima 
predi11l, pcnna d'ngua e seguro eontt•a. o 
l'ugo, sendo. estas tros ultimas quota.s pagas 
pelo seu JUsto ralo!' c na relação mensal, 
não cobrando, pot•tanto, o Banco juro algum 
por ellos ; 

6", ll1zot• tambom cmprcstimos sobt•o as 
mesmas ba.,cs acim:1 para concertos. pintum 
c augmento do prediJ, não só dos ad((uil•idos 
por sau intermcdin, como do outro~ de func
ciooarios municipaes ; 

7•, todas as dcspezls, ioolusivc as prcli· 
minn.ros, relativas ;t a.cqut:~ição, c.:mccrtos, 
pintilrn. o augmento de prcdios, serão adian 
tadas diroctomente pelo Banco, do mudo que 
o mutuaria. não desembolsará um real com 
t~cs dc.lpozu,s, que Sll'ão levadas á conta do 
sou de h i to ; 

8', No intuito do mais depressa salda!' o 
sou debito, podcr;l o mutuaria, em qualquel' 
occasião, amortisar ao quantias quo entendo;· 
infcriorco ou supot·iores á import:mci~ da 
mensalidade a que l'oi obrigado; 

0'\ outrosim podol'ú. o mutuaria, !L~ vezes 
que ~uizcr, varia:· do taboila para paga
monto, tanto para. mono.· como plt'a maiot• 
prazo, sendo cm q u:1lquer desses dous caso< 
modtfic~da, de accortlo com a maiO!' tabolla 
prefo1•ida, a consignação da parto dos Yonci· 
mentos do m'smo mutua1•io; 

10.• Sempre qno foi' prcfc!'ida uma nova 
t:1bclla para. pagamento cm maior prazo, lo· 
var-sc·ha em cJnt.tl o tempo anwriormcnte 
decorr'ido da tmnsaecão do mutuaria, do 
modo ']ue o prazo totll vara pagamento não 
exce.ia do 20 aonoR ; 

ll.' Desde que o mutuat•io tenha saldado o 
cmprcstimo ~uc tomou ao banco P"l'<t acqul· 
siç·ito do pred;o, poder:\ obtOI' novo empl'CS· 
timo para o mcsm·J fim; 

12.• Ao mutuaria soi'IL licito ;~lugar 011 
Ycnt!or u prcdio <lo sua acquisição, cmboJ•a. 
ainda hypothccado ao banco; no caso de alu· 
guel, esta sorá r.ago pelo inquilino diroct.n· 
monto no mutuaria, coniluuundo o biulco 11 
receber tão sómento a mensalidade que o 
mutuaria lhe consignou dos vencimentos; o 
no ca;o do venda, a tt•nnsacçiio será ctl'o· 
ctnnda pelo bnuco, sondo dosJo logo lev:ln· 
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tadil a b)'poth~ca O cobranciO•SO O banco do dons funcclo~lt11os'niutifciprres, ÓtiJ elfectivO 
IJiiO faltat• ]l~l'll COmpleta indeninização"do CXOl'Cicio OU apOSOI!latJo;, accionistaS' Jl} 
omprostimo re,qpoctivo; o excedente; si' hou- mesmo Banco. 
TO!', soril. entregue no mutuaria; · . Paragraphe unico. O Banco Pt•cdial dos 

!B,• Nas hypothóscs do demissão ou fali~~ Bmpregudos Publicas mantm•:l um tlscal 
cimento·do funcuionat•io mutu11rio do banco nomeado poio Prefeito· e de sua inteira con-. 
quando faltem uniC!\mentc doze prestaçGe; fiança, e para o dito Banco cntrar:t annual· 
mensaes para quo.·soja completamente ln· mentu,.para os cofres municipaes, com. sois . 
domniz1do :o capital adcantado pelo banco contos de rilis(6:000~), pagoq1or trimestres. 
este alugat•á o prodio ·implicado nestas 000~ .adiantados. ' 
dlçõcs, até pleno !'Cem bolso, passando depois 'Art. 4.• O Prefoito far·á os reg-ulamentos 
o.pt•edlo a pct•tencer exclusivamodto ao func· noces8tlrios:l execução dt! pt•escnle lei e uo 
CiOOar]o. · · " . · ,!UÓS!UO sentido pt•atica!'li" quaCSqUOI' outros . 

14.• Si, por~m; <1atl'a ;rJtialqucr de ta~s ] 1 ~·· uctos; . ·. · , : . ··· . ,. . . . · 
pot.hcseE, laltarom mats do tlozo dus cttad~s ' Art •.. 5.• Revogam-se. as disposições iJm 
prcsta~ocs monsacs,·.o banco venderá o prcd1o. contra!'JO. . , . , 
c, cobramlo-se do que f:~ltat• para seu com· · .. __ , · · · , · 
pleto pagamento, entregará 0 excodontc, si , Sala do posoo,O••. cm 20 d~ março de 19~~-- . 
houvor, ao furiccionario domittido ou aos Om·los L,c•lc R•úe'!'o, Jll'CSl~onto.-Rodi'lfl"c' 
herdeiros do mutli'ti:rio fallecido, conforme o Afv~s, .,~ Soc;·eta;·.w.-Domlll[/OS Estovcs .1!11· · 
caso; entt•ctanto, si não encontrar Jlelo 01011• • soCJctatw. 

RAZÕES JJO YETO 
prcdio quantia quo lhe chegue plra saldar a 
1mportancin '!no ainda lho for dovid:1, o banco 
poderá aluga ·O primo!ram~nto (si isso lho 
fol' mais conveniente), ;\té quo as sommtts sr~. Sen:1dore.~-P.ola inclusl rosolnçiio du . 
dos alugueis reunidos :10 proço da Yeodri, Conselho Municipal é o Profoilo autorizado a 
então do prcdio, poss:tm indomniznt• total· f/CI/'Ulllil· aos cidadãos Fmncisco Gonelicio 
monto o debito deixado pelo mutimrici. LoposdoAmujo e corono!JoaquimSiivcrio<le 

lõ. Qu:mdo, faltando mais de dozo das !'C· Azorcdo Pimento!, ou ao Banco quo no Distl'i· 
forldas prostaçõo~ mensaes ofunccionurio do· cto Fedem~ os mesmos O!'S'!nJHaJ•om, sob a 
mittido tenha outros honJl'lLI'ios pagos pelos d?~~minaça~ de. B~nc_o Pr~t11al ,dos Funcc!o· 
cofres mun!ctpaes, dos quaes pos;a consi"nar nauos Pub!Jco.,, 1!_ 1mpo1 tancta .convcn,cw·. 
ao banco a monsnlidado nccessaria, 0 bem DEtd~ como ]mstaçao.mens~tl para amut·tzsa
assim quando os l!ordoü•os do mutuaria fal· çao do dob1io do tnutua,rJO, omrJuant.o este 
lccido possam o queiram t;tmbem consignar permanecer com.o fU.!,lCC!Onat•JO munJelpal, 
do mootepio que lbes toca, a parto rolativ~ sondo esta cons1guaçao descontada na t·e~· 
~ dita mensalidade, poderão sm· J'oitas :.s re- P_!lcllva folha. do pagamento pela roparll· 
.1poctivas consignações cm qualquor dos dons çao compotc,nte, c estahclecondo-se as _IJ~ses. 
casos, deixando, po!' conseguinte, a que so dos emprcst1mo.;. ,que do lmnco obterao os. 
atlgum nesta hyputhoso: ompt•egudos mul!lCJpaes. 

lo. Quando lambem o hanco tenha apenas A,' analo;:a resolução, tomada. c,m 14 de 
alu~udo e não nndido um pt•ealo nas con· abrll de 18U7 pelo Conselhe Mnmctpal, fo1 
dições figuradas nos pnragmphos amece· opposto.,velopelo Sr. e~·Pl'Ofmto D~·· Fran·· 
!lentes e o funccionnr!o demlttirlo seja relu· c1sco Furqu!m Wot•necl• do Almotda, veto 
togl•ado no logat• ou nomeado para outro o~sc qu~ o S~nado .. F.odcral manteve· cm ses· 
caJ'go ruhlico municlpll, 11odorá 0 dito func· sao do .o de Julho do. mesmo nono. 
cion:uio rcstaiJolccot· as suas trnnsacço~s Por motivos mais ou menos identicosdoixo 
como o banco, continuando :L concorrer com d~ sancclona~· a prosou to l'OSOIU\•1io, quo con· 
as suas monsalldadr.cs, làzendo pnm tal Jim ~!det•o contrat•ia üs leis da União o oxot·bi
a devida consignaçilo da parto de seus Yon· tanto das atll•ibulçõ~s que n lo! Ol'ganien 
dmcn,tos, senuo aos herdeiros do mutunt•!o conl~l'O nos podot•es munir.ipacs. 
fallocrdo extensiva essa faculdade. . o Conselho Municipal não tom, nas lois 

At•t. 2.• No caso do mot•to do mutuaria o fJUO• l'egem ·ns·sociedudcs nuotlymas, compo· · 
nladlnuto accordo com os hot•,leiros; con'tl· tonclit ptLI'Ii:autorlsnJ• ·ot•ganisaçiio do iJancos 
ml.Lr~o ••s.r~spe_ctiras prestacõos garantidas ou formuhir}Jnse.> o clansnlt1·~ em qno olles 
pcl;; MJuJc!palidn!lo,. fJUC as deduzirá do davam se!"'nloltlados. ' " 
11l?Pt.opin .~ti) cumplot,n cxtinc~ão do onus As sooioâ~dÔs anonyinns lndopondom de 
h)potiJ~.cMl~:. • . , , autol'isaçKo 'pam so ,conltitllil'Of!!· Esta é 

Art. ,, ' Nau''!. <Iii, <ln•cdot•m como do con· nponns noco;sarin pam ns assoclnçoos de que · 
ocil!o i!;cal,rle\'O!'ao Jaznr )Jnrl,o, polo !".(•nos, ir~tam ns lo].; Yigcnles. · 
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Niío tem igualment.~ o Conselho ai.tribui· tractos o da livre disposição que cada um 
•;ücs para crcar funcçücs uovas ao Prefeito, .tem do seus bens, ostil uo concoit·, jurldico 
pt·csct•ovendo·lbo, pela elaúot·acão das úa-~cs 'dos voucimontos dos J'unccionarios publicas
do projectado bauco, entro outl'tLS oiJI'iga- ,quotidiano.< t~limantos, segundo a pbt•aso do 
oões, a do nomoaç[o do nm ft~cal por parto all·ará citado de 21 de outubt•o de 17o:l, § 13, 
da Pl'ofcitura. a doutrint• dos osct•lptorcs (Ad. Po.;adn, Or-

A anctorisação concodiilaao Prefeito para bndo, Salis, etc.) o mais om gt•avos motivos 
rcgubmcntaJ• a loi, no caso do SCl' saneio· de interesse publico, sohrotuuo no de nf,o 
rmda, o a clausula estipulada m1 resolução augmontat• as complicações, j1 graYissimas 
do fazarem parte não >ó rll\ Directoria, como por sua propria natureza,. da contabilidade 
do Conselho Fiscttl do Banco duns funcciona· publica (Grcco. Dir. Ammlnistr. n. Ui), 
rios municipaos, oJI'cctiYOS ou aposentados, Corram os ompro.~timos sol, a rcsponsalii
quo so,iam accionistas do mesmo banco, con· lidalle dos interessados, tenham a fót•ma que 
stituiriam interl'ot·oncia illegitima c illogal mais sogm•a lbos parecer, mas a Prefeitura 
da Municipalidade na existoncia drts sacia· nfto pódo scicntomcnto constituü•-so garan· 
rlatlr,s anonym,.s; ficando por esta forma rcs· tidora de oporar,ües calculadas sobre venci· 
taur.túa a tutolla adminislt•ativa que o di· montas dos sous l'unccionarios, que a Iei 
roito vigente ropclle e quo niio se concilia excluiu das sentenças do Poder Judiciarlo. 
com a cstructura do l'Cgimon do rosponsabi· Si a Municipnlídado n;[o 6 nem devo ser 
lidada em que as rcfol'idas sociedades são cu:·adora de seus funccionarios, não póde, 
constii.uldas e mnntid:cs. Nom se compl'O· entretanto, dosconbocet• '" disposições do 
ltondo a nocossidaúo tlo atllplitn• il!c~almcnte no.;so direito, o, mais ainrla, não deve se man· 
a.o Pl'ufoito a f,ICuldade do nomear fisc:1l, tol' indilforomo, no seu propl'io interesso, 
oxclusiva do GoYorno· da União, o l'csermua ;\ sorte oconomica do sou funccionalismo. 
pam os bancos tlo emissão, no intuito de Si a l'esolução da legislatura loo~l ti inut:! 
lo~iiimal' a rovo~açito da atllol'isação o jus· para o funceionario concoir,uado, que som· 
tifiear 11 liquidação forçada c lmmoJiata da Jll'o, sob hypothecn, não doixar;t do obter, 
sooiod,,do ·uancarla, quando a Municipall· pnra o fim a ilUC se propüo o Banco Predial, 
dado não concorro com c1lpitaos pam o banco modicos eropt•o>timos, que sem intervenção 
nem pódo se l'ospousabUi~al· pela:; suas tmns· da Pref0itura paga1·a com os seus vonci· 
acções ou doerctar·lho a li~uidaçlio. montas, ell" ú de o!leitos deplor~veis para 

Os vencimentos tlos funccionttl'ios Jlublicus o funccionario dcsaza·.lo om sua economi11 
siio om regra inalíenavois, estão fút•a do pl'irada, oJfeitos esses que so cxtonuorão á 
eommercio. lsso, alóm <lo ostnr oxpros,;a. administração publica, cujo interesso está 
tnonte consignado, quanto aos voncimontos cm niio pJssuir ompt•ogados insolravcis ou 
dos mll!taros, no nlvnrt\ de ~~do outubro de cm estado do pcnurla, 
176~, § 13. e qne ltibas (Cons. do Pr~c. Ch·. I'iiio param ahi os inconmnlontes dn in
art. I ,277; § 3') extendo no' lunccwnartos clnsa resoluçfio. Sanccion:llla, elbt cstabcle· 
civis, úecort•o ainda, a !'cspoito destes, outro cm·ia uma sét•ie, quo não mais cessaria, do 
outras disposições, do t•cgulamento n • i37 de rela.çüoo obri"acionaBs ontl'c a Prefeitura o 
25 do noremiJt•o do 1850, art. 502 § 2 o do o Banco Predial vinuo a tornar ain~la roais 
decreto n. 848 do 11 do outubro de 180:1, complicada. a co~tabill~a.de municipal. 
o.rt. 2uUD. Apropria lei fedcl'<tl, n. 7il, do 1. 20 do sctombl'o <lo !SOO, qno autorizou a ln- A coromissão daria .a _esta ro~l~Jção nft,, 
cÓrporaçiío do Banco dos Funeciona1•ios Pu· se do~lt~ ,ctas attt•tbmçoes conter !tS polc 
bllcos, estabelecendo as condiçüos tios om- ar\. 1~ ~ 4 da l01 n, 8~, <lo 20 de sotomu~o 
prestimos 0 das 1•ospectivns constg-naçüos ; a do 180., ~}'uto~ ~s.t~ o~pllclt~mo?to oxclu~a~ 
1ropt•ia loi numlclpal u. 85 do 20 do se- com.o s.elltÇO P·•.~.~~cttlar, ~ccto.ctm~ do. ;,~•· 

lomuro do 1802, ~no to1·nou oxtonsiYos aos pon.·~htl~d~de ~Xlotda pot qual~uot omt••ao 
funcclomu•los municipaes os JiLvoros conco- ouuwh Ol ton.cta, tlust !O ou pm da do tempo 
tlidos aos funccionat•ios fotlcl'D.OS poltt citada ~on:a::rado a mtoresses oxtranhos ao publlco 
lol n 771 o ·finalmente a lei municipal >Brltço. 
n 700 do'n do maio do i!IOO, que pormittiu Sfio estas as razões quo mo lonm a negat• 
n~s funcoionarios d~ Profeltm'.\ o do Conselho sancçiío ;\ rosoluçf•o do Conselho, o o Senado 
consignarem at~ mottt~O do· seu o.t·donndo Fod~t·nl rcsolt'Ol'Íl si o presou te veto do1·e 
mensal, obt.id!l.·n pormlssao do Pt•oiotto, pro· ;ub;tstu·. 
~UJ>~üom nossos ''ooclmont?s 0~ carnctOJ: do District~ Fodot•al, 2·1 úc março do !002.-
tnaltennbllldndc, fazendo oxcepçoes ao p!ln- Joaouim Xavie1• rta Sil~ei>'lf Ju»io>·. 
clplo o os t•cgulnmontando cnutelosamcnte. • .. 
A raziio do sor <lo totla.l oss11s di;posiçõos A lmpr imil• parn entrar nn ordem dos 
lng<~es, 'Iimltatl\·ns t)Q, lluordado dos con -tt·~bnlhos. 
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R,:dt!:<~tfo {l'rta~ ela.~ tHllt:lltll!S do S'J,Iat]n t' (J/'0· 
pos1çtro ~a Cawm·a dos DeputlUio.~ n, 122, de 
1_90.1, f•:tmlllo a dc.<pw1 do ,]finúfm'o da 
UUt:JTt: p1.rra o e.'l:crc:'cio de 1904. 

( . 
N<II'Uurk·:t 8": .mlmine-so a parto J'olath•a 

no Sn.natai'JO 1hlilnl' dos Cam[lOS do ,lJI\ifio. 
. Na.l]'ul'ica 14." luc!ua-so a seguinte con
t~lgnu~ao : 

Linha. telegi•.•phlca do Cuyabil. o COJ•umM 
o smJ pt'olongnmonto por ~lirandu, NiO:L\~ n 
Porto 1!ui'I;inho na I'!•ontoira com ,, Ropu
lJiica. do Pa:·aguay-150:000$000. 

N~ ID03_!llil l'llbi'L:t 14.• Na inscJ•ipçiio da 
cons1gnn~ao- Obr:•s do l'ortiftc:Içücs- e ,)o. 
pois das p~laVI'a$-obras, re:paros o consor
vaçao de 'luartms, es'abr.Iecim;mtos milítat•es 
o pr~pri~s nacionaos soL a .1drninistrar,iio tio 
)liDJstorJO da Gucrra-~ccreseente·sc: incln· 
~h-c a continuação dos il'nlmlhos do constJ'II· 
e~iio_do SILnatorlo Militar dos Cltmpos do 
.loJ-.Iao, om S. Paulo; a continua.ão das obras 
do quartel tlo S. l~Hiz do Mai•anhão e rrpni'o 
tlos 1lo ·1" do lll'tllharm o 15" de lnfnntltri•t 
em Belt\m; inicio do construcção de nm:; 
linha tolographiNt dJ Fortaleza de Maca pá a·a 
Arilgnary, prolong~nda·so 11clo Cah·ocnc até 
o OyaE<Jc; contintmção dos tralinllws do con
stt•uc(•ao da est.radn ostt·ate"ica o linha tele· 
~n-aplJic:L cnt1e Gu:u·apuav7>. o a colonia mi· 
litnr ela. foz do Jgliasst1; construct:ão dn es
\!•atla tlo ~odagom do Campo Erll a Barmcão; 
constt'tlcçao do lllDIL ponte sobt•e o rio .lan· 
gnu(L na eSII'adaestratogka da villa de União 
u<:. Victol'ia a Pa\ma8, · ' 

Na mc.,m,i rubriM 14. Na parte rclativt\ 
t\0 m:tt6rittl, entre ~s intlicnr;õcs constantes 
da sult·I·u!Jl'ica destinada, além da antros flns, 
~ obras o rcparD:J do e.•~Lbolecimontos mlli
tal'os, incluo-se o so~uint0: reparos nauni'or· 
mal' ia da Escola Militar do Brazil o tUe\hora· 
mentos 'na rospecti\'a. phn.J•macia. 

Na I'Uurica JG•. A' cifl'll da Ve!'Ln-accJ'(•I:. 
cente-so : om ou1•o. r 

Elimlne-l«l o n. 4 do Ill't. 2". 
Sala das Commissões, 30 do outul.ro tle 

1903,- Gama c illullo.-JMe/lo.-fi. llicl.oril. 

Fica sobro '' 1Ie;a p:q•a snr tliscn\ltlo tu 
•cs;ão seguinte, depois de publicado no D'i11rio 
tio Cort[/I'CSSO, 

E' lido, apoiado e vac a imprimir, pai'a 
~ntrnr nn ordem elos traballios, o sogulnto 
Jll'Ojccto, que se achava sabre a Mesa durante 
o trlduo I'egimental : 

N. 32- !903 

O Congi'Csso Nncional decreta : 
Art. J.o Fica dorogado o n. 2 tlo Mt. 3·• 

il:L lei n. ~3, tio 30 de ontubl'O do 1891. 
Sala das sc~.<íics, ~i do outubro ilo 1903.

Glti"Ci'io. 

01Ul!0l DO DlA 

MOIIIJo'IC,\~,\o liA r.I!r 01\•lJ.XlCA 1:0 DlS'fllléTO 

Continútl Olll ~" di;cnss1io, c1m o parecer 
t•voravel da mnioJ•in da Cammiosão de .lns· 
tiç~ e Lcgiglnç:io e o voto em separado de 
um de sons membros, o~rt. l"da pr0poslção 
d~ c~mnl'& t~os lloputndos n. 1·?7, de 1003, 
n;a~i.icnntlo tl l~i OI'ganic& do Dlstricio ~'e
der,, I. 

O Sr. A,. ~;r.eretlo-Sl'. Pt•o,idonto, 
o ~enndo acaha do ouvi!• & obsel'Y:tçfio tio 
nobre sonador pelo ~stado do Mnl'!lnhiio, de· 
clar~ndo que a Cnmmiss~o 11lnda nilo fu.llan 
sobro o J!I'Ojocto ol'a cm discuss.~o;_ on ti•otan to, 
pal'tloJe·mO 11 illnmadit Commissno que por 
ttl~uus momentos ou 11 Jli'ocado. na tribuna 
do Son~rlo, para tlizor duas palaYI'ns sobra o 
assumpto. 

Em apal'\ll, quando o honmJo SouMor 
pelo Districto Feclci'III. at:1~11Udo o projecto, 
tall<~vn sab1·e a ineunvcniancia do ernpi•as· 
timo de quMI'O milhões quo pro.t~ndo fliZO!'" 
~!nnicipalidndccomit l'CSponsabt,hdado mot•al 
•lo Govm•no Fetlm•al, ou lntoi'I'li1I. Mbando 
quo niío IHwia ni;so inconvonionto, uma voz 
(J uo mrumon to so tem f!ll111do n~sta Casu, 
do Congresso nl'espaito do cmp1•estimos es· 
tiH!uaes. lncontcstavolmonto, essa ora 11, 
l'llin\\t~ as>eVe\·a~5.o lll\\ ~]llll'te : 11 Uniií.o 1\ 
indiroettlmento rc,pon;a'Vel por todlls e,;;es 
tlD1jli'OitínlO>, · 

M mau aparto rcspontlau niio sómon\e o 
honrado Sonnrlor pelo Districto Fotleral,como 
t:Lmbam o meu pmzado muil,'o, o oml.ponte 
Sonadol' pelo E'~'dc tia 13nhi:t, qno na o >O 
acl1n pi•o;ento. 

Eu nmrmtl\'a que a rosponsabilitl~do tlll 
c;ove1•no tia Unii•o sob1•e as ornprestlmos no 
exterior era indiscntivel, porque polo clireit,o 
intcrnMlOnil as rcclam~õos i!ns naçõo• 
estt•angeii•a; nito soJ t'nziam pe!•anto os g.~vor
nos e;~aduacs, mas dlrocl.amonto II Unmo, a 
a prova ~ que o Estac!o do 1\sph'ito Santo, 
coagido polos omp•·oat~dore; frn.ncezes, tt~ve 
a improsolndivol noce;sidnde do ;·ecOI'I'er 11. 
União· que foi at,\ ameaQ~da ontao polo Go· 
voroa'da Franoa. 11tJm do ti<zor otroc1ua1' o 
pagamento devido polo ornprestlmo quo o 
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Est~do havia contractado com 08 subJiios · flc:,ndo, cntrotunto, pat•a melhoramentos~~~ 
daqnolla llopublic.L. ch!11~lo o outr~s !Jcneficlos d~ que carece ? 

o sn. HE~RHIUE Coummo _ At!lrma que lt10 de J:J.nou·o, co:·ca. de :lO c. tantrs ~~! 
houve essa nmoaea ., contos do r~ Is c fican .o._consohdada :1 sua 

' '' · divida, som dever a Untao recmar dessa 
O Srt. A. AzErmno- ~!olhot• do que cu rosponsabilldado. . 

devo sa!Jcr o illustro Senador... E sabe por que, St•. Presidenta? Por,1uo 
O SR. HI~Xl\I<IUr. CoUTi:>Uo-Soi quo não tem uma l'Cnda corta pa;·a g.n•autir o em-

houve. prcstimo, como tl a du imposto p•,dial, quo. 
:tctua.lmcntc, attingc a ::omma. Uc novo mil 
conto; do róis c quó attinglr:t plra o anno 
vmdoun a coroa de II a 12.003 contos. 
conforme as inlbrmar;ües que tenho de fl3.'soa 
competente cm matcl'ia do arrocada61J mu· 

0 SR. A. AZllREDO-... ~arque, Sr. Prcsi· 
ilonto, o Gov.trno d.\ Uniao J'vi obrigado a 
Jilzol' a prc~tação devida. 

0 Sn. HENniQUE COUTINIIO -Não, senhor; 
o Govm·,,o da União apenas entrou com o 
auxilio de 3GO contos, foi um adíantamr.nto. 
· O Sn. A. Azrm~oo- E a prvv.1, St•, Prc

sidonto, I! que o honrad; Senador acaba do 
dcchrar cm aparte que o Gororno da União 
levo do concorrer com part~ dessa quantia, 
que Cl'll exactamente aquoll<l oxigídil pelos 
omprost:tdo!'e.i francoz.cs. 

0 SR. l·!gNl\lQUf~ COUT!NIIO-Não, senhor ; 
ora. cxigirto mais quJ essa quantia. 

nialpal. · 
E ~ simples cs\l obiorvação- porque 

actualmente a arrecadação foi ta >obre im· 
posto prcili'll citá son,lo rogulamenjada de 
um modo sorrm·o, podcndo·sc g:u\tntir que, 
dcanto das dochra•;·iio; feitas pelos ]'roprios 
proprictarios, attingil·~ o.;te imposto, no 
anno vindouro,a cerc:~ do 1~.000 conto;,para 
garantit• .limplesmento cinco mil conto< de 
l'éis que· ser~ o >ervjç., do amortização o 
juro; sobro o cmpt•cstímo do quatro milhões. 

A União não rólo re~ciar ficar immo· 
di:tttmonto l'Osponsavcl 'pOl' esta somma qur. 
a Munidp;Llidade vao sJJicitar Pl'l' cm· 
pl'e . ..:timo·ao estrangeiro, p:t.J'ü. nã:J :-'ó resga
ta:· o conwlidat• iUl diviu:t, como faze~ me
lliol'<tmcntos indi<polls:wei< de quo esta Capi· 
tal ~Ln to CUl'CCO. 

O Sn. A. AzEREno-Foi por i>So só que 
ou declarei que aclul\'a que a União ô·J!'la 
respons:1Yel mol•almcnto, uma \'OZ rtue o 
emprostimo fosse contrahiiloJ pJ!a. ~lunici
palidadc, no osti•angciro, o nessas conàlçõos 
não lt:wia. razão pa.t•a que o SJnado .:c alar· 
mass3 ..• 0 Sn. Gol!ES 01~ CASTi\0-1\sto ClU)Il'eStimo 

0 Sr.. GOl!ES DE CASTl\0- Acho quo ora é Stl p:tl'il S:U!Cil!TICIIIO, n:l•l (: p:u•a. pagat• di· 
mais uma. razão pa.t·a o Senado SJ alat•mar. vid·1s. Prlo monos é o quo diz v p:·ojoé~o. 

0 Sr.. A. AZEREDJ - ... tli:mto di\ auto· 0 SR. A. AZ~REDO- Ma< não é OS~O o 
l'iza(·âo quo damo.l :l ~!unicipa.lidada para. pe11~amcuto, IICt'eclito, do Governo ~l:111ici· 
eJl'octuar o ompreslinlll que ol':t discutimos. pai. 

~las, St•. Presidente, póJc !1 ,I'Or cntt•o nós Sr. Pi•cshlontc, >i l'Oalmonlo <õ puJos;c f:t· 
um omprcstimo tão ~arnntido como este, zot• o saneamento da cidade do Rio com 
pondo a salvo ~L União de ttunanh<L Nsponsn.- esta som ma, nús não do variamos !w..;ittLt' 
bilidr1do 'I · um inst~nto cm dal·a :t Muuieipalitlado; 

Algum Estado con&t•,,lliu cm coudicões so.l seria o dOI'et• dos poderes puldicos dn 
molhantes, dando a.l gm~utias que pódc dar Uniiio. 
:~ ~lunicipnlidnde do llio rlo Jançiro, para Si IÍI'Cssemoi o s;1ne~montoJ da cidr,do do 
euutr•ahit·um ompr•csLimo ! E do que morlo, Rio de J:tneit•J, as su;,.s coudiçlio< ser·iam 
sr. p,·csidonto, é quo so v ao oJToctuar essa otmas, o sou dcsenvulvimont.J waior o as 
omprcstimo 'I suas rondas sm•iam cxtrnordinarias, augmcn-

A ~lunicipalidndc do1·o para mais de 30 mil t:~ndo considoravolmonto o credito da na
contos, pagando do juros o amorLiza~iio, ac- ('ão pot•quo o ll!·azil ~ visto pol:1 cidade 
tualmentc, cerca do li"/" ou quatr·o mil o do Rio de .Janeiro. (Apoiados.) 
trosouios o tantos contos annualmontc. lcJ'olizmonto, os qm1tro milhões não cho· 

Contrahido o ompt•cstlmo o r~ om discus<ão garl:1m nLsolutamonto para o saneamento 
do qualt•o milhõcs,:l taxa do 5 •,',, por ex- da cldr1do. A somma or•;ada para osso fim 
.amplo. c ao typo do ~5 ou 00 que <O pos;:l por diversas commi«üos sciontificas, do um:1 
.:Jnscguir no cst!•angelt•o, tot•omos que 11 dlls quaos l'oz p~rto o notavcl brazlleil•o que 
Municipalidade fará um bom negocio, presidiu o Soundc dura.nto algum tempo, o 
porque podoril. rc>gatar a sua divida cm Sr. Dr. Manool Yictorino Pm•cirll, dcl san-
50 nu nos, dospoudundo . apenas oot·ca do dosa momorta, a somma então orçada Ol'll 
~cisJontos contos do 1•éis a mais pot• anno, do Hois milhões ~turllnos, sommaijuo cm·la· 
pat•a o sm•viço da divida a da amortização i menLo hoje set•la o levada com 20 ou 3U "/o 

l$tlnado V. II u; 
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depois da concos.;ão feit~ 11 City Improvo- importancia da matm•ia snbmcttida ao no~so 
mcnrs. Jl;~:l concessão, cQillo o Senado s~bo, conhocimonto. · · 
dando iltvoros extt•aordinat•ios 11 esta eriJ.;· C~Uoquei-mo, Sr; Prejirlonto,-o Senado 
:preza, :cu:rmentou consldoNvelmonto o ;cu sabe pm•foltamcnt~-em um vorck:,\eit•o leito 
valet•, do modo que os sois ml!Mos então do Procusto, pois completamente abundo· 
OJ'Ç:tdos pelas commissuOil sciontiftcas a que nado neste recinto, f:~.Uando sob toúa a sorte 
nw rolbri, não seriam hojo snmctente:<, tor- do 11moaças, ate mesmo a doso' mo trancar 
n:tndo-so noce~sar!o ·elevar essa somma ,1 a tribuna desta Casa, ou ganhei naquella oc
~oto ou oito milhões para quo o s~ne~mento casiiio de oxperioucitt o que me sabravn.<l~ 
d:t cidade se fizosso. razoo, para pt•onunciat·-m~ corno me pro-

E si, pudossomos ter esta follcldatlo aintl:L nuncioi oontr~ somolhat!lo proposiçlo. 
assim não tlovot•iamos mcil!ar om uutori· Hoje, Si•. Pl'Csidonte, os papeis' so invor· 
z.õt' o ompt'n<titno pat•a rtuo oiJra tão uti! toram; hoje, cm voz 'do achar-mo collo
J'osso !ovada a c~bo. · cndo em um·Joito de Procusto, acho-mo col· 

~Ias o JlODto oru discussão não ~ osto, e locado cm um ·leito. de t•osai. 
fJU quori:t justificn.l' apenas com algumas pa- Já n[o sou. nu,. Sr. Pl'Osidonte, o unico, 
l<_tVras o ap~rte quo aventurei hontem, niTo fallando do ilhBlt•e Senador )leio Mai·a· 
rtnantlo omvt( o honrado Senador pelo Dis- nhão, rtuc tambom naquella occasiiín esteve 
tricto Federal. commigo ou commungou commigo das 

Justificado o meu pensamento, peço dos- mesmas idOas. Hoje, ou vejo de meu lado, 
mlpa ao Sen:~do por haver• tom:~do alguns dando-mo razão, e raz4o do um modo que me 
mqmcutos do s~a pt•eciosa n.ttenção c fica assombra, os mais cminontos mt•mbro:l dost:J. 
:tssrm lambem JUStificado o meu voto :10 Casa, ortll'o ol!o.> o Itom•arlo Sonadot• pela Ba· 
projecto cm discussão, o qual, cortamento, !tia, cujo nome peço licença para declina!', 
ter~ defcs L cabt•al da honrada Commissão de o St•. !tu)' BarboBa, que ne.,t~ occasião nüo 
Logisla~ão o Just!ca, chamo de ominont.o, porquo s. Ex. sabe 

Tenho concluído. (J1luilo bem,· muito bem.) l'Orfeitamontc q_qe este 'lllnlific:ttivo só se 
npJllicn. aos cartleaes o não aos Scnaélorcs d~ 
Republica, como so ·.faz 'entt·c nós todos 

O !!Ir. Presidente - Coutinúa a d' · · 
\. • ·' • os ms. 

1 tscussao uo at•t. 1 • · Sr. Presidente, causa-me vordn.deit•o as· 
sombt•o u modo pm• r1ue hoje o Senado encare 

O l!ir.B. de Mondon~n Sobri- npt·oposiçiio, que so acha sujeita ao noiSO co· 
uho-Peço a palan•a. nhocimonto. A atmospltern que se respir:t 

hoje nesta recinto não é aquolla mosma dos 
O Sr. Pa•esldcnle-Tem ii pn!avm ultimes dias da sesoíio passttdn ; 6 uma outt•a 

c nobre souudor, muito dil'or.la, · · 

O Sr. D, de ~lendonçu. So· 
"IJa•lnho (')- St•. Prr.sidonte, niio se as
susto o S_enado com a minha presença hqje 
nesta tt•tb~JHt, suppondo quo You abusar <la 
;:;un a•tonçao com um longo e íitstidioo~o dis· 
curso. 

Não, Sr. Pl'Osidonto; o meu proposito não 
ú este.Hosit~i. o hesitei muito-e ainda con
tinuo hesitando sobt•o si dovl~ tomar tJarto 
no dolntJ da proposição,. que so acha sujoitn. 
;i. apreciação do Senado. ., . 

A minha hcsitaçiio o petofoltam~rltu jusiifi
cavcl deanto dos acontocimoutos, quo aqui 
so tlosdob:~ram nos ultituos dias da sossão 
\)ilssada; o Senado s~be pot•!.Oltamento qu~l a 
:._ti! tudo que assumi om íi1cJ de utllll. propo
sição da Gamara dos Deputados que foi 4ti· 
radt1 110 tapete da discussiio nos derradeiros 
r!i.1s tlnquclla sossiio, ao apagar das luzes 
qttD!lrlv não ll~viiL mais 1ompo de so abrir 
SL>hro elln um debate sét•io, como pedi~ a 

0 Stt, Gol!r.> DE CASTRo-No dm dd corto. 
O Sr.. D. ·DE 1IENDoNr~ SooniNno- Le· 

ranl!tm-so Sonarlot•es rios "roais notavo!s pam 
dizer, St•. Pt·osidente, que a Constitulçã.o ~ 
atacada om torlos o.< seus pontol; IJ.UO O pre
ciso 9.ue cada ·iun de .nos leia de novo osta 
Constituição, afim do sabermos o moilo por 
que aqui \"atamos. . 
· Ao· que ussisto O, nada ~~lsuadii Jnonoo. 
do que a um acto· de contt•tcçao c ao mo,mo 
tempo u1n acto do 1'0. O neto. do coutricçiio, 
Sr. Pt•osidcuto, foi. ll discurso. do illu,tro Se· 
nador pelo Distt'lcto Fodoml que, ein pleno 
Senado, honteni,.fez .urna YerdadoiJ•a cou
fisslio. S. Et. entoou o sou Coll/ileo>' Deo 
Omuipolcnli pccc111a a! co,qilnlione-<, mea culpn, 
mca culpa, mca maxima culpa! (Ri~o.) ... 

0 Sn, TllO,J,\Z DELF!No-V. El, elt~ Oll· 
ganado. Jlu votei· couti·a.- n._ proposição; do 
anno passado o fiz doolaraçao ·do voto. E !la 
ah! estd nos A"'irto•, ·!•.' 
. 0 Sn; D. DE MEÍ'lPÓNCk Sonrur.;uo~ .... e o 
hom•udo Senador poln. Bah!a, filiO não fot na. 
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soss1io do 'hontem um·con\toicto, fazendo pc· O Sn. Golms DE CA.sTno-N1ío ha nenhum 
ranto ii Scnu.do um vordu.dolro neto do f•l, msombro. O resultado ser:·, o mesmo: :L pro· 

Sr· Pt'Osldento; do:inte da declara~ão do dusiçlio scril approvadn. 
honr~do Senador pelo Districto Federal, ou . o Sn. B. m~ MJ"•;oo:-;•.:A SonRINHo- Sr. 
não tenho t•emodio sinão render homenagem Pl'esldontc, o~in proposição não O em nad1> 
a S. Bx; polo modo por que se portou na mais Importante:,., muito inf•Jrior mesmo 
sessão passu.da. tiqnolla qno, nos ultimas dias da sessão pas-

·. o· SR;. J3 :i:m :>!E;>;DONÇA SÔDRI:-.;tio-Maa,Sr' pa&iadn, n.qui pa6SOU quasi que por uccl:l-. 
Presidente eu i•norav:; o procedimunto do mação, 
s. Ex., a lgnot·o~o ainda bojo, ~o:~uo S . .Ex., Eu tão, Sr. Presidente,· quando ou dizia 
ropresentanto como é deste Dutt·J~to, tmlm qno aquella proposir;1io era uma I'Crt!adoira 
o dever <lo collocaNo nesta ll'!buna, do monstruosidade, mo tnxal'nm do obstrttcclo
aqui manifestar·so, niio .como cu, m.as com nistu. ! Entiio, quando ou dizia que so tir:wn· 
muito maior vehomoncta, pt•onunctnnuo-so du. pos.>on do prol'eito uma corta pa~co.lia do 
contra a proposiÇão da Camara dos :·opu. voto popular do que cllo se nchal'a mvcs· 
tados que o anuo passado ~ransitou por e~ ta tido o decoi•ronto da li]Jprovnçilo do oun no· 
Casa som n menor rolloxnn, ut~, S;•, Pro· monção pelo Senado, dizht·so ainda quo eu 
sidonte, sem sei' lida pelos propri0' Sena- ora obstrucclonista! Ent:1o, Sr. Presidente, 
dores que u votaram! quando ou dizia que o no1so dirolt•• civil 

Sr. Presidente, não fo3SO o nobt·o Sonndot• flcnl'n rovo;:rado p~t·a o Districto Fodcml,. 
pelo· M~ranhiio, o Sr•. Gomes do C~;tro, quo, diziam-me ainda obs~rucciunista ! Quando ou· 
vencendo toda a sorte do obstacnlos, com dizia que se dorogava arbitmria c violon· 
a sua santlo altm•ada, occnpou um~ voz osta tamonto os poderes do Cunsolho Municip11l, 
r.rtbuna, cornbu.tondo a pas;ugem da'tue'la o Poder Legislativo do 1!unicipio, ainda eu 
lei e sorin. eu o unico a üdlitr contra ella, a era um obstt•uccionista! QunnJo ou dizia fjUO, 
a~car a paSllagem daquolla propo.Ji,ãu de;- p,t• aqt olla pt•oposição, se ontregaYa os po· 
communal, dacjucllc \'ordl1dotro mc;nsn·o JU· dores do· Districto Federal nas miios de um 
ridico. . . só homem, para que ello pudesse, violenta o 

g• por i;to, St•. Prosulouto, que dcg0 'tUO arbitrariamente gerir os bons do mnniclpio, 
mo causa assombro, hoje, VOt' Senadores os. cr:1 ainda um o~struccionisla ! 
mais illustros lovanuu•em-so1 ° declararem· Ainda mais quando eu me t•epetia nosi:t 
se infensos t\ paS'Jagom dcss~ m. , tribuna, oc~upand~-a diat•iamonte, ern nin· 

O Sn. llur B.mnoso~.-Pordoe·r.Je v· E!, da um obstruccionista· o CO"itaram atu, S1•. 
Ett Yotol contra; c, si não falloi, foi porque p1·esidonto, da 1·afoJ•ma doo Regimento do 
Y. Ex. fiLllou pot• todos nós. Senado pat•:t so rne tolltot• a pala\'ra; 

O Sn. B. DE ME~no:-;ço~. Sonm~r1o - O E bojo tardiamente, serodiamente, o.; no· 
nobro Sonadot• es~á complotamcnto onga. bres Sonadol'.JS so lomntam JlM'a protestar 
nado. Eu não recebi P!'ocuração de \'V. E~I., contra es~t pt•oposição, esquecidos do que, 
nem hontcm nem hu,]e, afim do lntorpro.at• hontem-a tanto equivale - appt·ovlLmm 
o pensamento do todos : fallot, por mu~. om · quasi quo por acclamaçi\o uma ontl'a, de3· 
virtude do mandato quo rcc.obt <los olottot•cs communal, monstrilosa. 
domou Estado qtw i'11l'll. aqm IDé mandllrnnt, Niio quer isto dizer que estoja <lo accor<lo· 
e súmonto por tnJm, . . com a proposic,iio qno discutimos. Niio, Sr. 

O Sn. Rur BAnnos,\. ·-Eu consttloro·mo Pt·csidonto, como hontcm, l'otarci hoje con-
somprJ ropi'CSi!ntado pelos collogas 'JUe me lra esta proposição. . 
thzem a hom•a dn estat• do accordo. E' I'Ot•dado quo a proposição que disct.lltmos 

o sn. B. DE~{ENDO:->ÇA Sionnt~no'-Dop>ls, oro nada so oqulpam tiq~olla que o ~onado 
Sr. Presidente, mo considero tão hum!ldc, voto.u no anno ,Passado. Est:J. ú do mmto mo
t'io pequeno qno nfto scrin. capaz de ropt·o· nor Jmporl:tnct~: aquc!la em de Ul!lll Impor· 
s~ntnr na tribuna po;soas da nola.IJil!duu'' do tn~ciu excepcional; mas nc.m por l~lo c:1 s~· 
nobro Sonador pela Bahia. rm c~ paz de t•opudlat• as mtnhas üptn!Oc• do 

Sr. Presidente, quando digo que moc:msa out~·~m para I'Oiat• hoje a favor dostn pro: 
verdadeiro assombro :t atmosphera que pos1~ao, cm bom convencido, c.oJ?O ostu~t, ~c 
nlisio momento respiro, 6 porque vejo que que a lmport.~ncia desta é rrumma, é mst.
SonadorJs, os mais omluontcs do;~.~ _ças:t. gnlftc~nte, compat•ada com a do anno pa.,. 
lovantam·se ]liLt'a co!ab:Li~l' a pt•opos.tçao da sado. , . 
camara ot•a sujoii:t no nosso conhccJmooto, Lamento, Sr:!'rosJdcnto; slncora~nente q~e 
como si por acnso os~t. pt•oposl~iio fosso multo nn,quolla occnsmo, em que .se t1at~~!' c 
mais imporltnto do que aqualln quo votámo~ lf!lna~· as bn.ses de nossa so~todn~~ enti, 1m~ no~ ultimo; dln~ da sessão paSSIIda, na o til' osso ao mon lado o tllush c Sena• ot 
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>JlO!a ~ahfa •. quo com a sua p~lavra c o sou Depois do al~uns dias do ausoncia, nost• 
·voto 1mpod!sso scmelhanto monstruosidade. C asa, lombrci-mc hontom do v h• ao· Sónado 

O Sn. RUY RAnnosA-V. Ex.lnsistc nisso. c tive ocaasiiio do ouvh• os uou~ diacurso~ 
'1'qvo·mo co~n o mau voto, 0 ~quanto basta. aqui pronunciados a. raspei to da oi•ganizlção 
Nao sou obrigado a tomar parb 0 a insistir deste dL;tricta. 
•nos ar!l'umoutJs dosonvolvidos molJJOJ' do quo Na mosm:1 occasião cm rtuo fallavam us 
por rotm o por ont1•os membros dcsta casa. Ol'llÚOl'Cs, ou confo:;:!o a V. Ex. quo lío..a 

proposiç:(o d:t Camara dos Deputados, quo 
O Sn. B. DE ME~nosçA SonRII'll0-0 hon· até cotão não havia lido; lia o parocer da. 

:rado Senador rcsponde.mo om apa1•to de commissão o o voto em separauo,e só depois 
modo quo parece que estou thzcndo uma do ouvi!• taes discursos e <lo ler o que a. re· 
·cons~mt. . spoito e.<crovoram a Commlssiio o o illustre 

Nao, St•. PJ·~s1donto, niio 6 uma censu~a. auto1• do voto cm separado, foi que me 
·qilo f~ço a S. Ex. .iul~uoi n\ ob1•igação !mpo!•io3a do vir :L iri~ 

O SR. ROY BARnosA-V. Ex lamenta. q = huna pa1•a. justificar o voto que c! arei. 
eu não o tívesse acompanhado: " Como dizia, ante9 de começa!• o mau dls· 

O SR. ll. DE Mr~'l'nosrA SonniNno-Lamon· ccn•so,. _desejo r1uo a :.lesa me dii uma in· 
tei niio ter a meu lado a voz autorizada de for!na,;ao: JlOl' que é que, tr~hndo·sc do rn_a· 
Y., Ex. quc estou •to 11 . ,.. torm. constttltclonal, como e '' propos!çao 
. . b ' CC! • ~aquo •1 occa•mo, que om se úisc.c>o a )!cs~ se lombl·ou do 
wrw. cm caplz do tmpodn· a pas;a•um da · · 'b · " 1 · - d poposição que hoje é lei da paiz • fazer a dJ;trl .u12ao 1 a pr?JlOSJ~ao .a C,!l· 

· • mara :L Conumssao tio J ustlça o Lo~Jslaçao 
O SR. R.ur llAnno>A-Fallo muito pou1a• o nflo :L do ConstituJçlio c Poderes, como tom 

vezes nesta Casa. sldo sempre 11 prnxo nosta Casa '! 
Pois a mntoria de que se trata não é ma· 

ioria constitucional c, antes de qmdquOJ' clO· 
Jução a seu roseoi to, não é preciso pt·imciro 
que a Commissao cspccial do Sonado, do Con. 
stituição e Poderes, diga sobro~ con;titucio. 
naliclado da proposição ? Entrw ess:t Com. 
missão quo dou parecer sobro a ultima r,,. 
forma, aprcsentttd:t. nos ugirooi! !lias da 
sessão passada, já não merece a confiança ela 
Mos:1 ? 

0 SR. ÜOl!ES DE C.\STR0-0 que 6 uma 
p:·nn.. 

O SR. Rur llARnosA-Todo o mundo sabe 
que a minha ft! nus questões constítucionaes 
,nunea titubeou nem toJ•cou. 

0 SR. B, nl~ MESDOSI,'A Soan!NIIO-Sou O 
primeiro ~ dar o maior vniOI' ao tesLemunho 
ele V. Ex. 

Y. Ex. é daquollos que sempre estiveram 
. ao lado da Constil.uição, e quando lamentei a 
auscncía de V. Ex. na t1•i1Juna não et•a com 
a intenção de censumr •.. 

O Sn. Rur BARB·JôA-Agradoço a V. Ex. 
o Sn. B. DE MEsooN,:,\ SomtiNuo-... 

mas. apenas, o meio de q uo uso para mostrar 
ao Senado quanto <llastimavcl o !amontavol 

·que V.Ex. não estivesse ao moulado o di"O 
m_ais, do lado d& Constituição da Ropublic~1, 
nao ~ó com o seu voto, mas tambcm com a 
sua palavra autorizada. 

Comoça1•eí o ruou discm•so, an los do dosen· 
volver quaosqum· considorarõcs souJ'O o as· 
snrnpto d!i pt·oposiçiio, pedindo :1 Mesa uma 
mrormaçao. 

Sr. PJ•esidente, confesso a v. Ex. o ao 
Scna~o que depois da lição tremenda quo 
solfc'l nesto. Casa, nos ultimos dias dc1 sessão 
)la~s~da, fallando dtu•antc diM sogn!do~. 

·quns! quo p~1·a o re?into deserto, para as 
·cado1ras ~nzms, tomot c,Pmnügo mesmo um 
· coll!promtsso: o do nuo ler, não estudar 
mau ~ssu!l'pto algum quo di~sosso rcspeito l1 

·OrgllniZlQ:to muniolpal do D!stricto Fodoral 
·tl nuo dizer neste recinto uma só palavt•a ~ 
.. semelhante respeito. 

Mal do mim, Sr. Prosidcnto! 

Desejo qun a ~lesa mo inform) a l'OS)loito 
do scmclhnnto distl•ibui~ão. 

O Sa. Ar.nlm1'0 Go:'iÇAJ.\'"s-Pclo :wgu. 
mcnto do Sr. Senaclor, touol o> projecto~ 
apr~sontados ao Senado uovom Íl' :1 Com
missão de Constituição o Podcros. 

0 Sn. B. DE MRSDO:>;•:A Sonnmno-V. ~x. 
es'iá enganado. TJ•ata·se do uma lei Ol'l(/l· 
nica na proposição quo est~mos di>cntindo, 

Senhores, tral.a-so de nma lol organicll., e 
teclas as lois ol'g:tnicas dovcm ser submo\
tídas :\ Commíssão de Con~títulcii:o o Podares. 

A meu ver, não tem a menor ju;tificação 
a distJ•lbuição que a Mesa foz :\ Commlss~o 
de Jnstlça o Le::;islaçito. 

Era sua obJ'lgaçllo distribnil·:t i\ Com· 
missão d~ Constituição, Podm•os c Diplo. 
macia, porque não se tra1.a de um~ Pl'opo
sí~ilo conunum: tt•ata-so do uma proposição 
qnc tem pJJ' fim rooJ·g:tnizlll' o municlpio. 
B como o Sonndo s:tbe, toda~ as leis orga· 
nicas, todas os p1·oposiçõos t)no dizem t'!l· 
spoito a organização, dovcm sol' remottídas ~ 
Cornmissão do ·constituição, Pod01•cs o !li· 
plomac!a. · 

O Sn, PJ\ESWENTE-Trntando·so de rofot·~ 
mar uma lei, u Mosu,do accor!lo com ~s Jll'O· 
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cedente~, envio~. a ~ropo;ição á Co~n;iss.ão Que, como já declarai mais do uma vez. 
do .Justiça o L00 1;laçao. As proposiçoc, Vtn·j trata-se de uma Jll'oposição que tem p fi 
das da Camara _dos Doputa_do• .t~om a seu roguiamontar a Consticuição 0 fa r or 1m 
t~ VOI' :t pro;umpçati d~ constttucwnal.ldado. o1•ganica pal'a 0 Distl·icto Federal ~0g ~1~ v~~ 
lanlo assim que o Regimento do Sen.1do ns d:1 Mesa em f;1zet• " dt'strilJu' .-0 :1 11 
d·s on•· d '" d' "· on q o 'O ·e t'l c · - ' ' ~ tr,a • quo a 1 p ,iJ): c • 1scussa~, . 1 u ~ ' u ~a .omm~.:·hao,, Cl1lmda. p~lo Rogimon~o, a.ru. 
a qua>lao de constituc!onalldndo. _Nao hoa1o, d1Ze1· em p1·tmei1·o lo•a1• antes do qualp r· 
po1s, o menor propos1_to _de desvmr o es~1!!lo outra, sohro a constituclonalld:~do do; ~~~
do proJecto da Com!mssao de Const1t1U•;ao, ,icctO.l ou das prop•Jsiçõ's aqui ap' r . 
Podm•os o Dtplomacta. · tadas. " oson 

O Sr.. B. o~ ~!8:-illO:-i•.•A Sonur;o;uo-A inflll'- Sr. Presidente, Gil não discutiroi súmeoto· 
mação quo cu peço a Mesa tom todo e11Ji- o. proposição que se aclm cm discussão. A 
monto. I>u touhü aqui em mãos o parecer contl'"'. gosto meu ou trarei em um assumpto 
quo foi datlo sobre a reforma municip~!• ~o do mltol'_ gt·avidade; co~qjaroi a propo,ição 
anno p:~;s:tdo; ost.e parecer ~do. Commtssao que. se acha em d1scussao com a lei que nós
do Constituiç1b, Poderes o Diplomacia. aq ut vota1nos na sessão pa.ssada,pa1·a mostrai', 

0 SP.. ALBERTO Go!'!<,'ALYEs-Entiio a [ll'O· 
posição deveri<L ir tnmhcm d Cnmmis<iill do 
Hygieno o Sande Publica, :t Commissiio do 
Flnn.n~as, a todas as Commil!Ües. 

O Sa. Gom:s DE CAsrno-A' Commissio do 
Fin~nças devia com oll'eito SOl' ouvida. 

0 SR. !3. DE MENDO~<;A SODP.!N!IO - A 
praxe segu.ida nost:~ C~sa tem sido a de dis· 
t1•ibuh• semp1•e as p1•oposiçõos rolatiYas :t 
organização municipal á ()ommiss[o de 
Constituiçiio, Poderes e Diplomacia; r como 
prova do que a~aiJo do diZOI', aqui está o pa
l'ccer da illumo Commissão do Podm•es. 
aqui votado no fim do anno passado o assi· 
gnado pelos S:·s. Azevedo, Clmves c Sigis· 
mundo Gonç.alves. illustros membros tb 
Gommissiio de Poderes. 

Sim, ou concot•do que a propJsiçã,J fosso 
a mais do uma Com missão ... 

0 Sr .. Gom:s DE CASTRO-A do FinanQaS 
devia SOl' OUI'!da. 

O Sa. !3. DI~ ME:-iDO:-iÇA SonRr;o;uo- ... 
mas o. começar por aquolln. <1uo dissesse p1·i· 
moiro sob1•o a suo. constitucionalidade, como 
tem sido o. praxe do Senado. 

!São il uma coosura que· cu faço <i Mos1, 
cu não sou cousOI', não costumo fazer üOIBU· 
ras; costu1no apenas pgJit• informaçilo.; pa1•a 
mo orientar. 

Podia ser que a Mesa tivesse mo ti 1·os !'artes 
plra enviar il prüposi~ão (~ Commi.;s:lo tio 
Legislação, mas, o. meu ver, a Mesa, ten<lo 
somelhanto proc01limonto, rompeu com todos 
os procedontos atú aqui segui<Jos o me deu o 
tlirotto do podlr a> info1•maçücs qno agoL'.I 
pedi. 

0 SR. PRgsroJ,;o;Tg-Enjádoi a\', llx, os 
motivos quo guiaram a Mesa. 

O Sa. ll. D8 ~IE:-iDO~ÇA SonRrNtto- E ou 
ostotl satisfeito com as lol'ol•nlaçõos do V .Ex.; 
mas pormitta·mo V. 1\x, que dign, com o 
ncntnmonto t!OI'ido <t Mesa do Senado, que 
ou não mo !JOSlo conformnr com ellas ; p9r 

como d1sso ha pouco, quanto do assombro 
l'ae em mioh'alma,polo modo po1• que hoje o· 
Senado. encara a proposição sujoit:~ ao sou 
oon hecunonto. 

Sr. Presidente, a•tui e.itá a lei n. 039, 
u~ ~O do dezombro do !002, que foi a propo· 
stçao aqu1 discutida (discutida, digo mo.!), 
aqu1 votada nos ultimes dias dtl sosoiio, 

_!'oço aos nobres Senadores <tue tenham em 
mao~ os dou.s exemplares aqui disidmidos 
no ~coado, 1sto é, o exemplat• da proposição. 
aqm votada na sessão passad' o hoje o. lei 
n. 0~19, do 20 de dczomhro do !902, o o d'~ 
pt•oposiçiio quo acabo. do set· rcmottid:~ ao 
Sonõdo poJa Cn.mara dos Deputados, sujeita 
agurJ. ao nof:lso conbcrilimonto. 

Cotejem lJom os nobl'ed Senadores eosos 
Uou.~ avulso~ o digam-mo, sonhares, si ba. 
entro ollos ~ menor p~ridado quanto ás 
monstrno;idados encol'l'adas na proposiç,io, 
aq1u ,·otada o anno passado. 

Leiam·n'a bem os nobre:s Sonadol•cs. Quer 
o_ Son~tlo ficai' ali ficado doanto da Pl'opo~i
çuo qua nús votamos o anoo plssado nesta 
Cas:L e que acha con1·ct•tida na lei citado. 
n. 930? 

Eu, S1•. Pr<sidcnte, não gastarei palavra, 
n'.lm repetirei poL' palavr.1s minh:1s as pa· 
la nas da lei. Vou ler os textos do. lei, nrtm 
do que VOI'ifiquom os nobres Senado1•es o que 
I'Otnmos aqui na soss[o pa!!lada. 

0 SR. GOJ!ES DE CASTRo-O co~!'ronto não 
,; hom, porque os que votaram o anuo pas
sado oms monsn·uosldados que V. E~. diz 
que siío m:Lioros que a> de !tojo, com m~iOL' 
1•aziio vottLriio por ollas. 

O SI\, B. DI·: ~!E;o;oo:-;ç.\ SonRI:-iHO- Pois 
ú justa monto, S1•. l'I'OS!<lonte, o que desejo. 
O que desejo ú que :~quollos que silenciaram 
o n.nno pasl11do no Senado, a L'ospolto da PL'O· 
posição quo se nchn. hoje convertida om lei, 
l'otom tambo:u !tojo a p1•opos!ção submettida 
ao nosso conhocimontll, Podem votat• som 
susto, porque vota1•iio uma inconstituciona· 
-lldado muito mono1', a perder dJ vista, da 

,; 
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inconstitucionalidat!o aqui votada o anno 
passado. · 

0 S!t, 00l!ES JJE CASTRO- A '[nconstitu· 
clonalidatlo é sempre igual. · 

O Sn. B. DE.'Me:-;no:>çA SoDimmo ~O 
illuslre Senadot• pelo .Marnnhão disse que a 
incon.<titucionallclad·e.!l uma só, quo n1io lm 
lnconstitncionalidade maior nem menot•. Não 
foi i•so (rliJoigiitdo·.<C ao ,s,., SCiladm· Gome.< 
ri~ Castl'o) o que V. Ex. disso 1 

O Sn. GoJres DE CAsmo-Sim, senhor. 
0 Sn. B. DI1 1l!1:o<DO:-!ÇA SonmNno-Eu j1L 

tenho modo uo fallar em inconstituciona· 
lidado ... 

0 Sn. Gül!ES DE CASTRO-E faz bom. 
O Sn. B. DE Mr.snoXÇA SonmNno-.... 

pOl'qne o homem mais supersticioso pol:1 
Constituiçã.o, o illustt•o Senador por S.Paulo, 
cujo nome peço licença para declinat• com o 
maior l'l•Spolto, o Sr. general Francisco Gly· 
cm•io, ox-ministt•o do Governo Provisor lo o 
um dos collaboradores da Constituição, ha 
bem poucos dias ( .. li no Dial'io CoH!J''"sso ) 
a.pt•esentou aqui um projocto, que é a maior 
da! iczonstitucionalidailos. 

O Sn. GOliP.S Dr. CASTRO-.Iá. foi julgado 
o lJjecto do delil1erar;ão. 

0 Sr •.. B. DE )!E:\DO:><,'A SODRI:\110-E' pum 
V. Ex. vet• ! ~ão se dove mais insislit• cm 
semelhante argumento do inconstituciona· 
lid•do .•• 

0 Sn. Gol!ES DE CAST!l.O-N;\o ·tenha receio, 
Elia j(L foi !L respoctiv:1 Commlssão. 

O Sn. B. DE ME:\DO:\Ç;' Sonnrxno- •.. tl 
uma pra:to velha o sodiç11 que nfio tom a 
menor applicação. J1 não causa o monot• 
ombararo pat'a qualqum• Totação ; o a prova 
do que :icabo do· dizer é que, Sr~ Presidente, 
V. Ex. vê juristas do nota, como o illustrr 
Senador po1• Sergipe, Sr. Coelho o Campos, 
ainda um outro, o Sr. Martinho Garcoz, tam· 
boru illustro Senadot• por Sot•glpo, mais um 
outt•o, o Sr. Accioly, lllust!•o Sonadot• p'elo 
Co1r:i, não terem a mono1• ropugnanci:t cm 
accoitat• todos os dizoros da pt•opo:>ição ro· 
ruottiJ!J, pol:1 Camara dos Dopul!ldos, sondo 
tligno do nota, Sr. Pt•osideuto, que até o ox· 
juiz fedem! do Matto Gt•ossu o Sr. Motollo, 
rol o relatoJ•, ou, autos, o apt•osentunte lia 
oreanç:t, o quem 11 !ovou i jJia b:qJtismal, 
tendo por padt•inhos os illustros Senallot·os 
pot• Sm•gipu o Ceu.rá. · 

Nestes tornpas <tuo cot•••om, St•. Presit!onte, 
. quom quizor pr:1ticar inconstltucion~litlatlos, 

quem quizor convortor om l1i hot•ozlns jurl· 
dicas, prucm·e os juristas da ópocn. · 

0 Sn. CoELIIO I~ CAMPOS-B OS lei~OS t~m· 
. bom. 

0 Sn. H. DI·: MEtxDON•;.~ Sonnlll!Io-Os loi· 
gos, niío, porque receiam ·sem pro mais do 
11ua olles. ' · 

Como dizia, Sr. Presidente, tomei n ta· 
roia do coteja~• n. . proposição actual com· 11 
protecção aqui discutida n,os uHimos dias da 
sessão passada o com·orttdn. na lot n. 3~0, 
do 20 de dezembro do I 002. 

O que s·o va ncst~ loi? Vê·sc o I!Qguinte: 
•<O Pret'dto ser(• nomeado por decreto, 

dentre os cidadãos bt•azileit•os do t•oconhocida 
oompotencia,• · . 

Supprimiu-so, Sr. Prostdonte, a appro· 
vação dessa nomeação pelo Senado. 

O Sr.. Cp!;Ll!O E CAJIPOS-Jll!a p!•evalece, 
O Sr ••. B, Dl' ME~>õDDN\'•~ SomuNao-:-:-1\'ãu 

prevalocp. O Presidente do. Re~u~licn. tom 
eo:npote!li.)ia 1mra nomear prufmto; som 
approvação do So,nado. 'E!!trogam~s tudo ao 
Exccuti v o· ollo hOJO é a unwa autorrdn.tlo, é u. 
auto/idade snprom:1 para nomo~tl' o Prefeito 
do Distt•icto Federal. 

Nom se exi(,e mílti~ .. para cssrL nomoa.,;·ii.u 
qu'o o nomeado" prt~vo ser oloitot• municip~l; 
~boliu·so l~mbmn Jsto, don·SO compotoncta 
~o P1·osidento da Ropu}Jlic" pn.ra. nomear a 
pessoa que bom entondosso, deu·sc-lho auto· 
rid!ldo pam ter no Prefeito um. ~ou suba!· 
tot·no umu especw ue sctlmo mmrstro, que 
vicss~ completar o numero dos minl;tros da 
a.ntiga. mo~a.t'chia.. . . ... 

E niio rot somento.Isb. J;sto ~um dos dt>
positlvos mais inocuos. Eu Ier01 oui.J•os. 

«Os contractos pnra fornecimento o ~xc· 
cução de set•viço3 municlpaes o obt•as que 
não forem .executados por administr:tçiio, 
;orü.o sempre feitos por concurfonch• pu· 
blica, qu11ndo oxcederQm do 2:000.~00U •. • . 
· Pela !or:n·. 93, do25. do setompl•o do 180~. 
todos os contractos .. qt\c .exc~tlcssom de 
1: non.s · sú podiam sot• !ottos om hasta 
publica. · , . 

Isto ainJ:1 !l pouco. ~o capttulo ;Jo da 
mesma lei so diz .o· seguiu to : '' Compoter~ .1L 
fazenda inuniclpal ... .-todos os ravores o pl'l· 
vilo"ios do rruo prosontemonto goso o do quo 
viet a ·•osa1• a Fazenda Fodoml, sondo appli· 
c!l.vcl t'lm~om u. sous ropt•osontantes judi· 
ciaes o dis'posto no art. 51 <h lei n·. 221, de 
20 de novombi•o do !SO;J.» . ' 

Tenho, mais de uma VüZ, Sr. Presidente, 
dito quu niio sei por<Jll~ leglslllmos m:11s. 

Nóc legislamo> do form11 quo <lumos au 
publico que nos lil o nos ouve o maior attes· 
tado do que nós; logislad01:es, somos aquellos 
f!UO COilhCCOJJl;JUOOOi ;lS lOIS que VOUiffiO!, . 

Pois h:t.~~~.l)l.ígn_oi:o quo a Faz.ond~ Mtinl· 
clp:>.l, pola :IPl. n •.. B;;> do. 20 do ~otombt•o do 
!802, J~ till,l!IL o,e~e~uttvo flsc~J, o que as 
~CSI1.propr,itt(Õ03 !lJUnJclpaos or.t.m .rogu~Ldas 
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~elo mesmo regiroon .das dosiLpropriaçõos da. .O Sn, B. DE ME:-;Do:\ç.~ Sonni:-;uo- Vou 
União!! . ler o dispositivo a que me rofcrl. Esse dis· 

Pois, Sr. Pre.,idente,. nús fizemos dll.:Ls vc·' positivo <! um dos mais impOI•tantos da pro· 
·zes a roesm:L lei ! posição hojo conv01•tida oro foi, 6 um 

Eis aqui como se legi~la: submettc-se ao, daqucllos flUO onda um dos Srs. Senadores, 
couhocimento do Senado uma pt·_opoaiçilc, c~aminando·o e ost.udando·o doti.lamentc, 
t!izondo que se quer convet•!ct• em loi uma sm•ia capaz de approml-o, não como Sanador, 
cousa que jú. .é lei. E ou, St•. Prosidonte, ma. lú.l'óra como simpios particulnt•. 
!(UO tive a potulancia do discutir isto aqui, o 3n, GoJIEs DE CASTRO _ Isto é outr:t 
fui. taxado do ignol'LUto, 1le pouco conhocc<lor t" 
desses assumptos; mas, fclizmonto, no dia '11103 ao. 
seguinte expliquei-me P mo;irei á~uolles O Sn. B. nr. )!t,~oo:\Ç.t Son~I:\110- •Não 
!JUO foru.m contracl<t<los par11 escrever esta. poderão as autoridades judiciaes, quer fo· 
obm. lll'ima solll'e ·F:tzenda Municipal quo deraes, quer locaos, moditlcar ou r"vogat• as 
isto j~ m•a lei entro nós, o que não poc!iamos medidas o acto~ administrativos, nem con
ie~islar ;obro u.quillo q11e j~ tinha ~ido logis· cedei' interdictos posoosso1·ios sobL'e actos do 
lauo nos mesmos termos c nus mesmas coe· Governo )!unicipal, exercidos >'alionc im· 
11ir.ões. pe1'ii.» 

~Ias, Sr •. Pt•esidente, niio ,; aqui que mo Então, Sr. Presidente, cheguoi a classificar· 
quero deter ; v o ti mais lon;{O. , css11 proposição de >·ationc i111pcl'ii. 

o Senado quCI' vo1• como nós legislamos,. Então, Sr. l:'rosidonto, não ha ninguem 
.00m 0 maior brilhantismo, do modo a causar supcriot• ao Profoito do Districto Federal, 
inveja 0 admiração ás nar;ücs cultRs 0 civi- nin<la mesmo que onc llJ•a do fronte a Con-
liz:t<las do mundo 1 · stituição Federal ? 

Não.; Jlola lei quo vot~mos,niio lm ninguom 
· Vou ler pum o Senado tlcar convencido a cllo superior ; tl um <lictatlot·, . 
ilc que, realmente, quan4o Ott .occupava_ a Contt•l as su:J.S decisões não ho. o meno1• 
triúun:. desta Ca:>L nos ultimas dtas do scs~ao recurso; não ha poder nenhum no paiz, nem 
:passados, não tinlm outro fim, outt•o obje- o judiciaria local, nom o judiciaria li)· 
ctivo sinüo quo sahisso dosLtL Casa um11 lei dct•ai, !JUO Jlossamodit!car os sous actos. 
t!igna do nós, quo não d~ssc· Jogai' a :L pro- So!l're o cidadão uma violoncia, ú demit· 
ci:tçõcs da ordom daquellns quo estou ra- tido de um 11mpro:::o no qual tinha direitos 
zendo pol·aate os pt•opi•ios quo :L votaJ•am. adquiridos o não pódc, em virtude dessa Ioi, 

O Sn. ALBERTO Go:\ÇALVES- Felizmente recorrei' nem no Pode!' Judiciaria local, nem 
·clla não produziu máos J•osuitados. ao J'oloral, poJ•quo a la! o pt•ohibe, por<)UO tL 

· lei diz que o Prefoito 6 soberano e que dos 
O Sn. · GO!IIES DE Co~srno - Oh ! Ac!La seus acto~ nüo !ta recnt·so para nlnguom. 

pouco e!ln figut•ar no nosso archivo! 
. 0 Sn, D. DE Mt,:-;oo~ÇA SODR!:\1!0- 01•a, 

)ll. ú U!U consolo o. dizor-sc: felizmente ei~L 
1nii:o produziu m:tos.resultudos ! . 
. E' cedo aindll. para quo o nobt•e Senu.tlot• 
poa;:L avaliar <los resultados oriundos <la· 
tJUOlltL proposiç.ão. 

O SR. Ator.R.TO Go:\•:AJ,VI~S - E noto V. 
Ex, quo não csti vc o niio ostou do accort!o 
com nquclla proposição; votei contra, 

0 Sn. B. DE MeNDO~ÇA SonmNI!O- Que o 
illustl'O Sonatloi' d<l tampo ao tampo, o m:Lis 
tartlo venha ~ tl'ibunu, do Senado t!izor quo a 
proposição a quo mo refiro não produziu 
múos t•ostllLIIdos, 

O Sn, Al·DERTO Gn:\\'ALVES - Felizmente 
.nt,; agora, t!ig~ cu, não pt•ot!nziti esses I'esul· 
tatio~. 

o Sn. n. nE ~IE:-;noxçA Sonm:o~Ho- E' 
muito cot!o. 

o SR. ALUE!lTO Go=-•:ALVES - Pódo ser, 
mas o quo digo é quo ~quc!iiL pt'Oposição até 
-~gora nfio produziu m:\os t'o>ultados. 

0 SR, GollES DE CAnno- Crê 011 mot'l'C • 
0 Sn. D. DE )[E:\DO:XÇA SODRI:-;Uo-Crê ou 

IDOt'r_e,como uiz O hourado Souat!ul' pelo MI\• 
rauhao, 

A justic.a fedornl, que l'oi collocada pol:t 
Constituição no I•inaculo do Poder Judid~rio, 
os tá, pola lei n. 030, do 20 do dezembro do 
!002, abaixo UO ZO!'O; UÜO pMo rOVOJill' SOl!~ 
aotos uom modificai' os intm•dictos posscs
Sol•ios. 

St•. Prcsidouto, estes dcsapparccoram, não 
existem ll11Lis. A decisão do Pt·ofcito é sobe
rana, deU:~ não ha rocurso. Aintla mais !icn. 
s:Livo ao pat•ticular o dit•oito ue reclamar Ju· 
dicialmonto ns pardas o damnos, si o acto 
administrativo tivet• sido iiiegal ou si nollc 
houver excesso do podot•, Mas reclamai' p:tra 
~uo! 

V. E~. sa!Jo a que p~pol, pot• os;a loi, fica 
convot•tido o juiz, si qunlquor p~rto ttvot· a 
ousadia do t•oclamnl' :pol':mte o!lo contra o< 
actos do Profoito 1 V. Ex. sabo qual o paJlOI 
do juiz quo rocobor a queixa I 
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E~t:t na lo!, oscrlpta com todas as pllavraa: 
"O juiz compotontu so limitará a oxaml· 

nar si o acto om questão foi Olt não emanado 
r.e autoridodo cJmpoten~o, oatll ou niio do 
accordo com ai lois o regulamentos adminl·· 
stt·ati vo~. f~Jeraes ou municipaea, nms não 
lh\do) revogar nom modifical·o.» 

A q_uo ficn.Ndnzida a Justir;a1 P~t·a que 
o.s juizes fademo; 1 Para essa onsconaçiio de 
magistt•atnra quo custt tão c~ro ao p1iz o 
n:t qual o paiz tonto confia? 

O ilR. Go)tes n~ C,\smo-Vae ser um selo 
de Aumhão; vamos tct• um go\'erno patt·i
archal. 

0 St;. 1:!. DE ~IESDOSÇA SODR11oõl!O-Fomtn 
lterezlas acn.so o quo di.ssc na so;são pas. 
sn.ua i Era um moio do obstt•uir a digcussiio, 
de JaZél' oppo.siçiio ao Govet•no ? 

~5.o, Sr. Pt•osidonto, ora naquolla ~poca 
tiio amigo eomo seu amigo sou hojo; p"rq ue 
cad~. um se mlapt.n no meio em que vivo. 
O Gov orno n~o tem inimigos, sú tom :~migas 
neste paiz. pt•incipalmento na~uelloi que 
toem a rot•tuna do ontt•nt• pelas pJrtls d'1s 
duas Casas do Congresso. 

.\.ntcs de ontmr nesta Casa, lá fóra, tenho 
o dirõito do sot• inimigo du Governo; m:is 
desde que entrei aqui não o posso mais sol'. 

0 Sr.. ALDEf<TO GO~<,'ALVES- Ante·ltontom 
ltottvo aqui uns discursos do opposição. 

Ú Sr.. B. DE MESDO~.;.~ SonRt:->110 - 0 
tliscur.;o do opposiçiio foi to nqtti ante-hon• 
tem não mo servo ai nua. · 

O Sn. 1\.LBEttTJ Gosç,u.n; - Ao monos 
demons;ra que ha plena llbot•d:tde de dis· 
cu~slo. 

0 Sr.. 8. DE ME~llO~(:,\ SODRI~i!O - ES· 
pe;•o <tue u. opposição plt'lll, nib do Norte, 
mas <J.J Paraná, Quando viot• tlosse Est11do, 
act·e.llbrei muito nolln. 

O Sr .. Ar,nEnTo Gosr;,\l.Yl,S- A upposiçiio 
p~~·~iu daqui. V, Ex. sabe que nú; sempre 
e.,tivomos om opposlçiio ao Goyorno ~·o· 
tlo;·al . 

0 SIL B. DEMt,)(DO~ÇA Sonwmo-St•. Pi'O• 
'ideute, <llltro dia, digo com rranqueza, tiro 
gt•aode alogl'ia, alogt•la. extraorJ.inaria.. 

Quando discutia a <tuostão dos oorrot6ro.s 
llestl praç~, ouvi o !llustro Sonudot• por Silo 
Paulo, cujo nome poço llcanca para declinar, 
o St•. gcnornl Glycm•lo, compt•omottor-se a 
tmmr a palavra o respJudot•·tr.o delbndendo 
a l'epr.;sontaçio dos cot•rotoros. Es:ul alcgt•la, 
JIOl'ém, convertou·so, doutro do pouco, n• 
maL~ acPrba das tristuzns, porttuo vi S. llx. 
no dia seguinte, ao mou lado, ainiiu mt' 
up !l:~ndo, ao monos so ponltenciundo tiO 

poccado commettido nu vesporn-dizor quu 
me llavi1 de responder. . . 

Convenceu-se S. Ex., não pelo quo disso, 
mas po1•quo fui naturalmonco inspirado pelo 
Esplrlto Santo. · . 

O juiz, attenda bem o Sanado, so llmit:~r:t 
n oxttminnt• si o acto pt•aticndo p~lo Pt•cl~ito 
é ou nã·J legal, si ost~ ou não do accordu 
com os t•ogulamonios munici]Jaes. · 

EnLão, Sr. Presidente, par:t quo a t•ocl ,,. 
maçn.o da parto? P.tra que it· procurat· um 
juiz só pam ficar sabendo que n autoridade 
não é competonto, p~m o juiz dizer· lhe que 
o acto niio est~ de acco!'do com a loi ou re· 
guiamento 1 Nilo valo a pena a parte-pel•dol' 
tempo cm f<~zor somelhlnte t•cclamao:ão ! 

Não ficou :thi o confe~clonador da propoHi· 
çiio quo nós aqui votámos nos ultimas dia:> <hl 
sessão passada ; o !lo l'oi mais longo. 

Lii·so noss.~ lei, quo é a .lei 6~9, de ~u do 
tlezombro do HJ02, o seguinte: 

« Os processos o ulligoncias rofol'cntos u. 
pt•edios, tet•ronos ou ob1•a.1, sun domoliçtio ou 
interdicçiio, CJl'rorKo coni.ra os rospoctivus 
propt•iotarios, sem dopondcaeio <lo citação do 
outro conjugo quando casados, segundo o re· 
!fimoa commnm ou contra os seus procura· 
uat•es, quando conhecidos. • 

Já, Sr. PJ•esidouto, a mulhct• casada nio 
tom a menol' gn.ranti:t, 

Todos M vozes quo a municipalidade tiver 
tlc dosapropriat•, se entondot•ti com o Jlllri•lo, 
na falt.n. desta com o; pt•ocut•adm•os o na faWt 
destes não so entender~ com pessoa alguma. 

OJsappat•eco púl' comploto, nesta lei de quo 
estou mo ucctlp.utdo, essa gat'llntia salutlt' 
com quo a nossa .loi civil pt•ote:;i• a famllia 
bl'aziloil'a.. 

Não <l pt•odsJ, SI'. Prés.donte, que a mtt· 
\l10r ca~ad:t soja cl1:1da para cousl algttma; 
o Profoito se ontendot•á dit•oetl•nonto com 
o mnt•i·lo o, sl wio se oncontror com o ru~· 
r•iJo, so ont·Jndor:L com o [ll'ocurado:· do 
marido. e si não onoJontt•al' o pt•ocut·adot• 
do marido, f,u·iL o quo qulzer o o juiz ~o 
limital'<l a dizot· si eot:t do aceorJo com o 
Pegttlarnonto. Nio ha nad11 mais odificluto 
do quo isto. 

E coruo mo t:txn.vam do obstt•ucclonisttt 'I! 
Como se mo di.zla rrue ou queria f:tzo;· 

opposição ao Governo?! Como so mo riizi<l 
que ou ora o unico po.j.limlstl nest~ Ca~t·?! 
Que 'ó ott acha Ya m:t a pt•oposlção q ao foi 
aqui convorGidn. cm lei I! 

São destas cousas <JUC cada tliU recebo s3tU 
oxplicat•. 

,\lnda mal;, St•. ProoltlonGo, o Sonndu v:w 
fiem• mal$ e~lficatlo com outt•o di;positivu 
da mesma lei, que rou lêt•. 

,, O despojo das pessoas quo ocon(J:n•ont 
o5 immovols om hurgauosoulntorJiutndos, bom 
COIIW lt remo~iio dos obJo.:to.; quu nelles 



SESSÃO EM ~0 Dll OITUBRO D! 1903 000 -------------------------possam OliBtir, serão offcctuados por intcr· 
Incdio da policia, mediante requisição das 
autoridades munlcipaes som intervenção do 
Podo!' Judiciario, • 

mais longo. Quer o Senado cd!Omu·-so ainda, 
que~ sabor o que votou nos ultimas dias da 
soseao passada, som cumo, nem t•eficxão 
c, .atú, som a. propria lcituJ•a da proposição, 
boJO convcrtula em lei ! 

Pois, edifiítuc-so; ou vou lei' outro dispo· 
siti \'ll da lei: · 

Por osta lei, Sr. Presidente, não ha mais 
mandado. O Prefeito entra ou manda.ontrar 
na oasa do cidadão, bota-lhe tudo na rua 
com o auxili~ da policia. 

cOa termos constantes dos livros dM ro· 
O Sn. Goi!ES D~ CASTI\O- E si ello fallat• par~içõos municipacs, do contractos 0 ob:-1· 

muito ainda me proso. (!Dçoos, . bem como tio entrega, cessão do 
0 Sn. B, DE MENDONÇA SOBRINHO- Não lmJUOVOIS Plra a abertura OU mcii!Ol'amcnto 

precisa recorrer ao Poder Judiciario. Enfim, tio r~as c logradouros publicas, toem fo1·ça de 
o Poder Judiciaria não existe pam o choro ildCrJpt~ra publica,. independcndo, qualquer 
do Executivo Municipal na Capital Federal. qu~ S_!!J3. o sc:1 vale•!', •fc insinua•;ão, tJ•an· 

E cu era taxado de obstruccionista! Jlra gc~1pçao. P~ra .que v:•lharu contra terceiros 
mimoseado com o epitbeto do opposicionista.! 0 lia outcJ•ga da mulher, quando casado o 
E se me dizia todo~ os dias, a todas as horas, contractante pelo re~imen commum,» 
que ou era um pessimista I Acabou·sc com tudo, SJ•, Presidente! 

Mas ou não podia ler slniio o que estwa To.tas as garontias da nossa lei civil dcsap· 
escripto, niio sei si outros podiam ler por pareceram. Para se r~zer uma venda ou 
outra tórma. doação á Municipalidade não ú preciso mais 

Mas eu, Sr. Presidente, ainda nfio uso nem- fazm· insinuação, nem transcripQão ~ 
oculos, nem brancos, nem pretos, nom Yerdcs nem mesmo a mulher casada torá' neecssi
e não mo podia enganar. dade de dai' hcença ao marido para 

Eu via que o Pretcito nãoprecisaYa recor· faze!·a.! · . . . . 
rur ao Podm• Judiclario para cou.-a alguma ; Na~ • para a MumcJpa!Jdade desappareccu 
basiava recorre1• 4 policia e para confirmai-o o rcg1men ~ommum. . .. 
ha osta. disposição o translt~u por essa Casa Ell~. só ~x1ste para os parhcularos. Para a 
do Congresso, semelhanto lei contra todas as Mumc!palldado do Dis.trictõ Fedcr.al não 
praxes e prccedentos seguidos entre nós existe nbsoi.uta!)len~e: Ell~ es~4 ae1m~ da 
desde tempos remoias, deste tempos imme· nos~a. orl!'amzaçao civil, está acu~~ dd Poder 
moriaos posso dizer desde os tempos colo· JudtcJar!o local, du Poder Jumclarlo Fc· 
nlaes. ' ' dera! o _até do propr\o Congresso, porque a 

Não, Sr. Pre.<ldento, não podia confirmai-a nomeacao do Pretmto, _nem ao menos de· 
com semelhante dispositivo. Eu era obrigado PJnde ma1s da approvaçao do Senado. 
a revoltar-me o revoltei-me natuJ·alm~nte, O SR. GoMES DE CASTRO - Está apenas 
carregando com ioda a sorte de c<Jnscqucn· abaixo do Presidente d:1 Republica pela 
clns ; e só me calei; Sr. Presidente, quando l'a.l'.ão muito simples do poder ser nomeado e 
se mo niirava a responsabilidade do ficar o demlttido por ollo, ,,uando entender. · 
Governo BOJ!I as leis de o~nmento. . 0 SR. B. nE Mt:NDONÇA SODRINIIO- Pa· 
.Aind~ a.mm, ~cbci quo. o J.IICU obstruccto· rando ahi a lei, começa o legislador a enu-

DI&mo era porfettamoute JUBllficavei. morar, a occupar-se de diversos dispositivos 
Obsirulr, Sr. Pre~ldonte, com o fim do lm· dn eleição mnnicipal; c m~is adoantn, no 

pedir que transliem po1• esta Ca~a do Con- capitulo v, quo se inscrevo •das disposições 
gresso proposições desta ordem, 6 acto ~o pa· t1·ao,itcrias• diz alie· . 
triotlsmo, ll neto do honomoronoi:L o nao do ' • 
obstrucclonlsmo •Art. i '• Cessarão as flmcçües do actual 

Ainda mcsmo'que o Go1·orno ftcassa sem co.nselbo Interino da data da publicação desta 
aa lois orçamentarias naquella dpoca, como ICl,> 
esteve ameaçado do ficar; e por~ue iivo a Em p!·imeiro ioga!', Sr. ProsiJento, o o 
infcllcidnde do declarnr que discutiria todos proprlo JoglsiadoJ• quem chama o conselho 
os orçamentos si semelhante proposlr,ão não de ill!ef'illo, 
fosso rellrada da ordem do dia, tudo conspi· . Não comprehendo o que sqj:t conselho intc
rou-so contrn mim; lenda~•am·so vozes do rmo, porque p~ra mim só existe 11m con· 
todos os lados o ou fui obrigado n cnlnr·mo solha. · 
pnm não quOJ'Ol' carregnr com Ião tremenda Conselho interino não ha; snbslituto do' 
reRponsahilidade, qual a de dcixJII'O Governo conselho niio ha. 
som leis do molos. · Em segundo lagar. a ioi que aqui votamod 

Sr. PJ•esidonte, a lei·Jiclunl de l'tlorgani- o anno pasjado dissolveu o Conscllio Muni· 
zaollo do Dls\J'icto Federal, por~m. vao clpni, acabou com o Legislativo ~lunicipnl. 
mais longe, <~inda n[o flctL abl; VtlO muito E esta M fui votada pelo Sonado 1 

~·Q'"' v. u lll 
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Eu /'ui tn~ado do obsl.ruceionistn o elo oppo· migo o com o illustt•o Senador polo Mu-

~icionistu! mnllfio. 
Quor vm• mais 0 Sanado '!(Lê) : A votação foi pot• lLCclamução; •votou•so, 

• II M · segundo ~o diz. até som SIJ tot• lido 11 pro-«A oloir;iio jml':l o l'uoUJ'ú "Conso 10 unt- posir;ão o quando su potl!u quo ao monos 
cipal sorti foit:L 180 1lias do pois d11 publlcaçiio so uttondesso ú dlscus~ão,n~o unvitl n!ugumn 
da Pl'ilsonto lei.~ quo l}uizosso ouvir, todos queriam votat• o 

om·anto snis mezcs ui(o hoili'O leglsl:ttiro 11 propo.ii<;ão qw~ co~Linha .tall!anhas. mons
no Districto Fndor~l. só houve um poder -o 1,1•1108iuadcs ll boJo lot ilo Dtstrtcto I• odorai 
do Profoito. (L,mlu): ,. 0 0 i'rofoito está do posse dclla. .. 

cParagmpho unicu do nt•t. 2'. Dut•:tnL<' ~las, 8t•, Presidente, nem por so dar· 
estu poriodo o P1·ofoito admini>Lrat·li o govur- multo, nom ]lO!' so dar do mais, nem pot• so 
nari' o Dlscrictolo'~doral,,oru plouitndo dopo; onchor as miios do Prereilo do todos .. estes 
1ioros, excepto o do Cl'•l:tt' o ulo.mt• impostos.~ podot•os, a medida tlcou cheia! " 

A lei oxculltiton o Pt'l!ftnto do ct•oar o Aind:t 1; preciso dar muito' mais,.ainda Biio 
o! ova>' impu~iós,mu.; nem 1101' isto deixou ollo noc>o~sat·ias noms attl•ibuiçõcs, aind!ttl pro· 
<ln ~roal-uB, d:.ndl! .. :lia iJILtalht' do JIOI'OS o ciso fjllO Hll proclamo 110 novo .. a souot•anill do 
impD!Hlo o pu.ga.lllUJHu a 'IIIOlll rJIIIZesao nullít PJ•uti.lit.o tHil 110\'l~ ... pt'OI>mw,!iLo, como u llUC 
Ulltl'i.ll'. Ol'i.L diSCIILilllOS, L 

!•:' imposto ou niio tll g u IJUC ,; mais, Sr. Presidnnto, ú yuo ~c-
Mas, tir. Pt•osidonto, tez muito bom o Pt:o· nadares 0; mais notavols, om quum todo; 

foito, não o censuro, acho <tltc ollo tom ~!ÜO nós ii<Jvomos coutlar, como o !Ilustro Senador 
muito moderado com 11 loi quc tuvo cm mau! pot• Scrgipo, ,1uc ,; um: jurista do nota, o o 
durante· 180 dias, pot'>jiiO quom teve ':omo so11 i Ilustro companhoiJ·o doroprosonta~iio, o 
ollo o podor do arm;:tr cst:~ l!iiltLdo o .nao lL sr. l.lartinho U:Ll'COZ, ligados ·ao px-juiz fc
arrasou, já é um g'l'ando benomertto da iloml do Matto-Grosso o outt'Oi do·igual ca
patria. · to•orin, sanccionaram com as .~uus assigna-

Só tenho pnt•a o ProleiLo os maiores ol?· turus. somollmuto proposição o dizom ••• 
gios. com a lei quc o Cungros.o lho d~u, JÚ · c M · · 1 
não existiria a·C:J.pital Fo~oml, ,i<\ m~o te· O Sn. G'o:lie.l DE ASTRo- as o ·no ll'O 
t•iamos. mais onde t:czm· ll.'l . 110~sas 50;. Sonadur per MattiJ-Gros!o oiio quot•ót•á: com 

• 11 certeza csto rcgimcm pam Cnj>uilá. · , sõcs, porque num l!as:u·ao vo to como osr:o . , . 
o Profoito potloria:tcr '"''"'bd~ mottot• a P.t· · o .Stt. n. DE ~!EiiDoi·Ú.:.\ Soúnú;tio ~ ..• 
onrot:L, urrasal·o e dcllc lliw oxtstll'lalll ho,10 sem o mc11ol' rcbuço, stim a menor reserva, 
sini(o escombros do Sou:L<io. · que nico so tt•a.ta do,, timr. uttt•\buiçõos do 

t ll Uunsolho, mas sim do doscrumn~l-as mo-
O Srr. Go~ms !>E CAS1't(n-Não; is 0 0 0 llwr, do dar ao Prefeito o que tldo ))efeito 

não nu•i:.t, 0 ao conselho o <Ju·o ti doConsollt9•_i,,, .. , .. 
o Sit, B. m: Mt·:~no~çA SontuNHo-1.•: por- Mus, Sr. Prositlenl,o, po ftu)do.nao ll Isto o 

~no não f:tria o mesmo pot· toJ11 esta calado i quo so c1uot• J'azot• ; no Jundo o quo .so qum• 
Put• todas as l'll:ts por undo p:tssamos só vo- lltzot' ú roLirnr 1!0 Cvnsoiho ~adas, iLS , s~as 
mos osccml<t'us .•• t·mn:ts... c:1sas ~m·ru· ul.tribuiçõos Jlltl':t qv9 o J~t·cfotto as onfotxo 
bad:ts, pinLurn por t01\1L ptlt'tu, quu lto.i" os-· ·cm surts mi1os; o que so, quer fazor, o quo 
tão novas o no dia seguiu to cobertas .nov~- so prouut·a fuzor ú oliminat• o Consolhn. 
monto do pocil'IL. . .. , .. ll.o quo fie:. scnd~ cslu Conselho siniio mna 

E p~ra IJUO este mcommotlo do • pmt.tr cot·pora~li.o. docortlttva. Para ·IJUC. um, Con-
c<Lsas, qmtndo nflo temos sys!cnm ~lgum· de sollw nestas condições. . .. . · ... , , 
irt'Í"!L~iio das ruas o uom tav cctl_o · podoro- ' o molh010: Sr. Presidem to, seria utssoivcl-o, 
mos" ter, p~l'CJlle si .nus f.•lt:t a::u:~ Jl!LI'II bobct•, JlortJUO ao monos .l'o~t:1ria um6~ou~ul9 1l jlo
quanto ma1s pnr:L ll'l'lg:tt'" ctd:~ao 1 11 ula<·iio ilosl.o Dtst.rlcl.o: os 4 .~ tl~at·tos quo 

1~· um luxo <Jlle n.io eomprJhlloido, ú .u~u pc1·cobo cada inl.otúlontc .lleariam nos cofL•us 
luxo do nndar limpo oxtoriurmontc o BUJO munici)Jaos, servindo pat·~ novas dot·;·ubadns, 
intoriot•monto •. _ . • . ' Jl:Ll'IL quo .novas ruas, 1SI!JMU rasg~ilns, paru. 

E cstn propost<;u.o fut votada, convorttd~ quu novas 1wcnldaa •. ~1\il!.lll abot·lus, .omfim, 
om lo i I . '11am .se coitl.inuar a rorolvot• todo osto so!!J, 

o Sn. Go~cr.s lJl~ Co\51'Ho-g snnccion:~da ! par!L t(UO as dcnsllS uuv~n?. do llOoh•a ~~o 
. , , . , ,,:-- cos,.;om •. nu v uns, St• •. {>HJSidcu~~ .. qu~ s,w o Sn. B. n1, ~!tNnON< .. ~ SoBH!Nilo-N.IO 1oiores que 11 ,posto b11bonlc:t, qno vlcltmam 
posso declinar os nomes tliiiJU<Jilos q11o nesWI ~11 i. j1uia tuúot•eulosü ([110 siio polorr.s do 
Caa:L votnramn favor ddln, mas posso, uu- 'u~ ~ teiJt•o amtll'olla.' 
,. 1111,a1, 11 v llx., ~ 1•• Pt'llsulc•llt,e, o 1ws St·s. 1 ., , . . :-r l~l.o n~n 
Homulot•os <illll mo 011\"Uill, lj Ull jl011COS, bom o Si:' At.lllm'l'O I oONV.I L I l.S-' as, 
!J1JliC0·'5 fut·;~ul aquuJio.~ ttUU voLtu•am t.!UIII· ehot:a, 

• 
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O Stt. ll. J•t·: ~It:,uo:>I'A Sotlluu:>n- 1·: de· :lrJnom, on1 Jilii.'J'tiado, om pouot•os, nm 1li· 
poi~, Si•. Pt•osidont.o, se diz tll!U e:-~1.·1. l't!Ul'git· l't!ÍLu.-;, t~tn ;u.tri!Jtl.it,·iH.!:-i c um com potencia:-; ú 
uiwr;iio municipal ost.:i nos JJJoldes 1la uo"a ~!nnicip:tlid:Lilo que so Jll'otcndon C!'llal' c1n 
Cnnstil.ulçi'io, ~110 olla ú mculolrtdtL lll!ltL Mu· 180\J, c11jo lll'uJecto tiJi l:wç:Ltlu ao Parlit .. 
nicip<Liidn,Jc du Wnshlngl.on, quo ontJ•o n<ís J~ool.u por cminmHo csl.:ulisLa. 
0 Pouor Logisl:ttivo ordinal'iu tom o rliroit.o 0 S!t. Golu:s nr·: CASTno-1>:' muito monü.< 
tl.o organizo.r o do~ot·~anlzar morlclando c 'J'C· 
modnl:tndi> u Con<clho Municipnl como bem aur.ono 11"' do 11110 "''" no tnmpo coloni:•l. 
entnndcr. 1J Jornal rlo Col!liilt!l'cio'pt•ovou is~o em br·~ .. 

Nfio, SI'. Presideuto, n;lo tJ h:to oxneto, !issirnu arti~o. (Trocam-se ttpco·lcs ellll'c (J.'i 

A nossa. organização politica,, o Senado S!'.'i, Go11WS de Ull~fi'O e Coelho c Campos,) 
snho pol'foiLmncntc, tl muito oul.r~ darjnn!lu· O S!t. B. v r: M~'DOX<'A SO!ll:t"to-St•. Pr•'· 
q110 so !'oz nos Estados Um<los. L:\, o1·am Ils· si<ionto, peço a V. Il.x.' que l<mha a bondurle 
tnllos conJOdora.dns quo st1 rounirarn o l'or•ma· do m1~nd~~~· bu.~cm· o .Jn o rJQ volumas dolo! 
rnm uma. Ca'[litul novt~ o crear•a111 o Uistricto A""""" d:t Camat't~ dos Deputados de lSii''' 
Ifolim•ttl; a.ctui, S1•. Prcsitlcmto, el'ttrn p1·o- Foilo i.) Lo, que elHumu·ci .do rapido csLuUu, 
vincias cootmlizadas quo !.lnl!~wl itutunuwia :-:uhr~ a }H\JlJosil.'<lo '1110 so a.ch~~ hoje com·ci'
Hmitu rostt•iet:L"'u qu.o du um momonto para t,iJ.i.L ~~~~ lni, va:)sa.r·eia o:;twlat• u p:u•eem· d;,t. 
outro pn.s&iLJ'ttlll:t ter gr•,\nde iLHLunomi:\; o o llunt·atltL Culnmi;-;são do Logislação c Ju:stit;a. 
Jiunicipio NéiiLJ'O, IJIIO ú o netu:LI !Jistt•ictu ll', Sr. Pt·,,siiJentu, eom \'CI'dulloim tJ·j,, · 
l.,odíwal, ora o tmLiot' munkipiu t!o p:üz· c ~eza c1no loio o~so parecer. 
>:os:w" do m:~is untonomi:t IJUO os rJttlros. Purcco rtuo clcs~ppnru«~m do ospiril.o d,,s 
r•:nt 1·c~ant,,, Sr. Prcsl<iontc, nós rivi:trnos nohrn< mcmhros d:t illnsii'C Commissflo tOthL 
cm ro"imon aristucl':tLico o passamos a vivr•J• a llo,:ãu das Iilmdado.~ municipaos: p:tl'cr:o 
sob mn l'O~imon .domocr:tltt! . . quo SS. Ellx. ua occasião em que o l:L· 

Nü.u fosso o roeoio do êíl.rJS:tr u. ntLu111;·iiu VJ':Lt'am ·sem olhar nom procUJ':l.I' rotloetil' 
dos maus distinctos c .. llogas, pl'OCIIIicriu ~ solJt•u Gs aor.occdonLos dossll. glol'iosa'Munid· 
initnra 1io um projo:<to do roorganiZIL\'flo 11111· palid<Ldc do Disl.t·icto FoJoml, nem sobro "' 
nicipal aprcso11tadoao Pariamonto om i~üg dispo.<! ti vos da nossa caria constituoionnl. 
poJo il111stro u.smdo;o cunsolhoJt'o i'anluw ~i SS. Jlllx. tivossom ao monos rcflocthlo 
.rosó Su:tl~es Uc Sout.11, o cum essa luituru. pro· um poucu ~Oht·o amba~ n~ eotP::as, estou cel't,l_, 
varia que "''tucllo pro,iuctu ot·u m:Li.~ libor:tl, <lo IJIIC 11ão l:tll<:m·iam scrnellmnto pru•oct11', 
dtmr mais auLonmui~. corcuav" mcno; o di· nesto oumc~o du soculo XX que não,; o lh:• 
1·oitu, CCJ'c:wa llomuito u~:Liul'l~s gnt';Lnr.ia:; a luzes, llli\S sirn o dos aet·ost:tt.us c out.r'as in· 
~Junicipalhli\tlo· do':tntigo ~It111Íeipio :\outro vouçiji!s iguao:i; SS. Jt:J·~x. nüo atirat•iu.m ao 
do quo u que ora discutim~>s. 'm11ntlu <lrt puiJJicidado somrlliaut.c pu<;:L. 

N;tt!IW~l!~ t!pJca, .SI'. PJ•osiJonlo, o r:o_v~n·niJ Ct~llh!(:ou a i!Just.t•o Cum111is~i1o o seu p;u·o~ 
nfio (jiJCI'liL eOl't:Cill',: O ~OYI31'1~0 IIHIIIICipttl; CO!'t OSCl'O\'COdO OSCglliJJiO: 
nnquoll.a ,:poca. o (,o\'Ct·n~l uu.o lH'ul:ut·o.tr.t~ \(A' Uununi.-;.sfi.o tlo .Jus1.ka. o Lc~islat;ã') 
I'Cjll'illlll', COlli'CLUl' ll< JtiJCI'<ia<Jcs III .tVl· J'ui Jli'U~OllLU, Jl:li':L iJlli.OI'JlOI' jl:II'CUür á jii'.J

~l~~~~·;:js ~~iir~ni~f~~\\:t~,/~~~rco tudo quanto so Jl"si~tlo 11. 1~7, do«UI'I'<lllLil anuo, lirL C:LIIIni',L 
I · 1 do . ., \lilpntntlus, modilleantlo ~~ tni or:.muiea. 

Este· pr·oj~eto ~.:orJsL:L di·, are 11 nt 1 e$l,:\ Ca::Jí\ tlu !HsGrlcto Po.lurnl e nutot•izantlu o om}n'c H· 
e Jl<'Hio SOl' consnll.:ulo. Qtw os noliros Sumt· r.'rmu do .J.ouu.uoo o.iter·iiuu; Jlll'fl u srtr c· 
dui'O<. o leiam o vol'iflqnem que 11:\'JIIúlla :lll1éii\U uesl,:l C:tjlital>. 
t'•poe:~ :s~ proctll'í\.Y1L dat• iLUiunomia :~ ~l:i~.o 
municlp10; o, nntrcj,unt.a, ot'í~ u Mutuetpw O :-;lt. nmms rn;: C,\S1'RO- O St•, SonaCot· 
NliiÜI'd u :L,C !pilai do lll\jllit'io. AWI'IlliO doelru·on awmt fjl!O pa.rtu or:t j\Hl':L 

O.< tumpos mudar:im-sc, S1•. i'J'é<iJenlo .. p:tg:tt' a <lil'id<L 1ia l!unlcipalidadu. l•:n\lc· 
A Monnreliin c:dliu, vl!iu iL Hup~tbliL'íL, eH!,:~· G•LIHO a ILd tlir. o:qn·os:Lmonto- ptu•n. sa.nu~ .. 
1110:-\ sob o l'ogimcn ti:~ domuet':LLH:L u a jfutu· monto, 
cipnli<i:~rlc da CrtpiLal 1'111loml não púdo 11mis o sn. !!. tJ~ )!8;.;1,0s,;A Somu['(tto -(Con· 
go::ru· dtL.iLULonomiil <lO outr'm•u.. tilltfllildo ai~JI') : 

Di·No quo tts JiiJor.Iudns municipao; sflo 
incomprLtiwd::~ com M poclot•ot: fodcmL'.-:. \( .\ Pl'upo .. ~ij;\ã.ü não cunLt)m o puu~amcn'o 
E, uoeu~S1Ll'io corcc:Ll' tut.lo, t! cunvonionr,o dO illl!Jut• (attontli\ ltom o SIJJ.Ji.Ldu) :\o Putlt t' 
oufuixal' na< mrro~ du ropt'<l)lllli.allto do lix· J!uniclpal do Disr.l'ido q11alquo1' , . .,,\t•ic,;io 
ui!LJl;ivo tu.lus ~~~ vnlol'tl.'i ~~~~~ }ll1 I'ton~.:htlll :is no t>enLhlu tlu I'd.'itH'raL'pat'd. a Uuiilu sm·dços 
untiga.s l.lallli~l'il~ tlu jlunktJ~Io Ncu~ro. t[Uu usLuj;LIIl adualnlt.•ul.e a l!lll'gu. tlt~ !\luu-

Loiam, :Ji fjlliZOI'nnl, {I . .; noiJJ'Cs !'it\tl:l!ltH't'_s, t!ip:didttdn; n qnn PliiL !i,'lll t'IH Y!SL:t niTn é 
0 lH'ojnnl,tl ~L qtro mn l't 1fll't1 n :m f'onrnnt.'BI'iHl mal~ du qno :-ot•p:ll'fil't' di:o.lill~!IIÍJ' a..: !'illlt't:! o:-:. 
do ,1uu a J!nnieip:~Iiutulo de lwje e.,Lri muil.n !H'v!H'ius tlct >'it1la um du~ t'illll•.•.; <lo t.:un:t•nu 
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~Innicipal, ll':tnsforindo pam o Prefeito 
al~u11ms ul.tribniçOe.; do que so acha inves
tido o Conselho •. 

Como, Sr. Presidente, isto ~ sonoro! 
Lcn•lo-o sou cnpaz do sontllr-mo o vota~• cJm 
a illustt•adn Commissiio, tiio convencido Jlco 
tiOs seus argumentos, 

Nfi.o, uão se trata,, diz a Conunid~ão c diz 
do um motlo t'íu rnolifluu I... NiLo so trata 
no ti I'IH' attribniçõcs ao Conselho ao con tl'il· 
t•io: trMa·S3 do fazer um~ dislribniçiio, 
com oquitlado, d:<ndo ao Conselho o que é 
do Conselho, dando ao Pre!iJito o que é do 
Pl'OI'oil.o. 

Que bonitas p:tlan.tS ! Jo:u estou tua con
lormando com :t Commi>são ; estou mo 
son~tndo, votando o abraçando ao nobre 
Senador, só não o abraço por(jne estou em 
mn:t dist.anciu. CJUO não me permittc ulcan· 
ça.rS. gx. 

A Commissã•J n:Lo tim nada. do Cousolho ; 
dá ao Conoolho o qno ti do Conselho, d:lao 
Prol'oito o que tl do Prefeito. 

0 Sa. COELIIO E CAllPOS - Jo;' assim 
mesmo. 

0 Sn. B. llE M~:="DO:-iÇ.\ SJDill="llO- Ah! 
. E' assim mesmo 'I! Pois cu csh1'll pensando 
quo não era. 

St•, Presidente, quando a gente coira. nos· 
su' subtilezas .•• 

I) Srt. CotLUO g CAliPos- Não siio subti· 
lczas. 11' sciencia juridica muito clat•a.. 

0 Sn. B. DE MENDO:'(ÇA SonlliNIIO-••• 
do c:tractct•tstico loglslatii'O c executivo, 
so vii cmar:tnb:tda cm cm verdadeiro la.· 
uyrin tho. ( T>·ocam·sc apa>"les.) 

São razão i q uc apparcccm om todas as 
occasiücs o rJuc cú mo abstenho do classi· 
fica!', 

0 Sn, CoWIO E CAMPOS dtlnm ap1rto, 
0 Sn. B. JJE MENDONÇA SonnrNil0-0 ii· 

ltBtrc Sanador pot• Sct•gipc cstll tomando a 
si uma lat•cfa muito difilcil, tiio difilcil que 
"u estou quasi auxlliaudo S. Ex. Quer con· 
1·oncm• o illustrc Senador polo Distt•lcto Fc
tlm•al que niio tira nlda. do Conselho. 

Quadram cm todas as occasiões, sot•vcm pat•a 
todos os assumptos. 

Continúa a Commlssão : 
c,\. matorh1. pt•iocipal da proposição cstd 

onfoix:tda no sou are. 3• o basta um exame 
porfuuct.orio das rospecti va.s disposições para. 
convencer que as attribuições, quo ora se 
trata. do dcsclassifimtr, são em gora! do na
tut•oza purnmonto adrulni.itt•ntiva e só por 
an01nali:t foram comprchondidas uu corupo
tencia do Conselho Municipal. • 

Agora, Sr. Presidenta, eu me admiro é do 
uma. cousa: si n. simples Joilur·a., ou antes, 
a loit.ura pOJ•functot'ÍlL dos dispositivos che
gam a. convence!' tanto, para quo a Commis· 
são g talou tanto papel o tanto tempo, teve 
tanta pena pa.ra fazer este parecer 1 

A simplos leitura pot•functoria determina 
logo um voto port'unctorlo. 

lstJ, Sr. Presidenta, não é ma.is do quo o 
seguinte: cu leio a. pro~osição pcrl'unctot•ia· 
mente o voto perfunctorramonto. 

Agora, ou to moi tambom a mim· esse en
cargo. Vou a.nalysar tambom port'unctoria
mento. Est 1 pt•oposição pódo se denominar, 
proposiç:1o pot•t'ttnotot·ia. A loitum port'un· 
ctoria dtl!ogar a um Vtlto pert'unclorio • 

O Sn. AI.m:RTO GoNÇ!LVEs- Pódo votar 
tambem contra, por•t'unctoriamonto. 

0 Sn, B. !li~ MENDONÇA SODI\!NUO - Isto 
agora. é com o nobre Sonadot• pelo P&rand. 

De modo que, quem quizor ler a propo· 
siçõ.o, leia a. perfunctoriamente ; quem qul· 
zor oxu.minar a. prcposlçio, oxamioo-a pm•
functoriamonto ; quem qnlzct• votar a tavor 
nolla ou contra ell:t, vote perfunctoriamouto. 
EmUm, a Commissão denomina a sua obra 
tlo po: J'unotoria.. . 

Sim, senhores, ost:l bom dcnominatia : é 
nmll. ob!'IL perfunctoria. E, en tiio, doclllra 11 
Com missão, a IlliLtcriu. principal da · propo
slr,iio cstd onfelxu.da, est~ reunida o bastlt 
um oxu.me pertunctorio. 

O Sa. Cor;Luo E CAMPOS-N[o é Isso ; niio 
ll esta a CJucslão. A quo.st[o é do cmprbs-
timo. . 

0 Sit, B. DE MllNDON\\\ SonmNIIO - Sr•. 
Pr•osidento, como disso, "' mzõoo que S. ll1. 
allogou siio bonitas ; mas abstenho-mo do 
clas:;illcal-as, pot•quo niio quor•o quo S. E1. 
so 1n:tgôo commigo. SI ou qui1.o~so classi
llcal·a~ -cousa q>Jo não faço, pol'f[UO rr.s· 
poito r~ulto S. E~. -cu dit'iiL lJUO essas ra
züus :si.J U<Lqut.~llas cunbl!clda·J vulgat'monto 
l'~l'J dio1nélo -razileJ de cabo do o>quadt•a. 

Não se precisa do mais nada.. llaita. um 
exame pm•functorio da respectiva propJ· 
sição p ,t" convonoor quo as disposlçõod do 
quo m·:1Se !.rata, s:1o cm geral do nnturoza 
administmtlva o só por anomalia foram 
comJ.>Nhondidas m1 compotcncia do Conselho 
Munrcipal. 

Eu. sr. Presidente, roalmonto, vou me 
convencendo do quo 6 uma nnomalla cs~r 
aqui na tribuna. Estou pratic:tndo mlm I'Ol'· 
dadcit•a anomalilt. Niio tenho m:tis que doi· 
xar do praticai-a, sentar-mo o vot:tr o pro· 
jocto pc>"(><nctol·io com os illustre, membros 
dn Commiss:Lo. Mas, tonhllll p:tcloncla os 
lllnsr.ros Se1111dorcs: ou acco!to quo o pro
jecto ~eju. p ,rfuuctorlo; cu accoito qno o 
oxamo que estou fu.zcudo uo;~l tribuna. Sí\ill 
u1u oxitme nuonrolo. Jlm todo o cttso, eu 
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gosto, as vezes, de praticar anomalias e ê o Leio na Constituição, art. 34, n. 3D o
que vou fazer. (Lê). seguinte:

«Taes são, as que são ílJnnmeradas nas « Legislar sobre org:mização municipal do
a.líneas e, (, g, h, i, j, e k e que são textual· do Districto FoJ.eral, bem como sobre po
mente repro[luzidas da lei 1l.85, ele 20 ele se licia e ensino snp[JI'ior.~
tembro de ]892.» O SR. COELHO E CDIPOS- Legislar como

Isto é muito bonito de dizer. «Isro tudo entender.
está na. lei; lei" :\cto admistrativo e não le· O SR. GOMES l!E CASTRO _ ReS]Mita.,!:t a
gislativo.» :wl,onomia I11llnicip~J, "lll) ~ tlogma.

Senhare.." eu li o parecel' da Comll1i~sito.
Mas, seria o lcgj~lc\dor l1e 1892 tão igno- O SR. COELJI<J F. (AMPOS - Nãu; Ingi~bl'
rante que desse ao Cooselho Municipal, cal" c<Jmo entendei'.
pOl'ação legislativa attribuições todas ad- O SR. B. DE MENDON~:A SOBRINHo-Sr. Pl'e·
ministrativas? ! sidente, o nobre Senador pJr Serglpe pediu-

A Commissão é muito sábia e olla que diz me para ler a Cons,itUlção, eu a li o S. Ex:.
isto é porque tem sua.s razões. tirou logo a couclusão.

Eu fui, SI', Presidente, buscaI' a lei nu-
mero 85 e confrontando.a com os dispositi- O Sn.. COELHO E CI\.)IpOS - Nuo tirei Jl8-

vos da proposição ora em debate, con vend- nhUlUil.
me de que o logislador de 1892 não e'.'a tão O SR. B. DE MENVO:-;ÇA SOBRINllO-Tirou;
ignorante como dizem SS. EEx. S. Ex. diss8 Que poJb legislaI' como en-

Os homens que confeccionaram e votaram tendesse.
a lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, que O que leio na ConstitulçãJ é que ao Con
são taxados pela illustre Commissão de Jus- gresso Kltcional compet(l organizar e não
tiça e Legislação de ignorantes. fOl'am os desorgLlllizar o Districto F0deral.
mesmos que fizeram a Constituiçlio Repu.. Entendo o "eguintc: enteado que, um;), vez
blicana. feitas pelo Congress:J as leis orga.n icas re·

Tirei rlahi o argumento ; si a. lei n. 85, de gulamen tctres da Cou~tituição, on tenl1o, de
1892, não presta., a Constituiçãotambem não accorllo oom os gl'andes publicistas, umêl vez
presta; e, por isso, todos 0,-; dias é ella aq ui baixaiías essas leis, o Congresso ordina,rio ...
revogada. O SR. COELHO E C'\')lpOS dá um aparte.

Neste ponto estou de accordo com SS.EEx.
O SR. B. DE ME:>DO"/GA SOBRIl'{UO - O

O.SR. COELHO F C,UIPOS-O que diz a Con- uobre Senador nlio me deixu, conc1uiir.
stltuição a esse respeito?

O SR. B. DE ME:-;DON('.,~ SOnRlllNJ - Si O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex. tem
V. Ex. ,membro da Commis3ão,achet que sobre muito tempo.
a proposição se deve fazer um ex tmo perfuo. O SR. B. DE M8NDON,A SOBRINIlO - Sim;
ctorio, como v"u dizer eu a V. Ex. o que diz mas tenho medu de me c Jnstipltr, (J como
a COllstituição a e~te respeito? dizem que a forma pueulllollica, da peste ê a

O SR. COELHO E CAMPos-Quero saber o mais grllve ...
que diz a Constituição a este respeito, para, ~I~s, Sr. Pl'esidente, como dizia, a, C?llsti.
ser assim e não de outro modo. 'tu Iça0 estabel'lce que o Cong'l'esso 01·r;anU(J)'{C.

. , 01'il, um" vez ol';.p.nizala a CODstituiç;io
O S~. ~. DE ~IRNr:ON?A S~BRlNIW-:- QueI do Distl'kto, efltendo, eo,a apoio de bons pu.

8~ber ..Nilo precIso dlzel, paI que serla repe- blicbb~. que o Congl'esso n'ii.) tem mais o
tIl' aq~Illo que V. Ex:. bem sabe. _ direito de voltar u,trás ..•

Aqm está, Sr. Sí1llado I' pelo Maru,nhao,
(colto_nelo-se panl o Sr. Gomes de Cel'/ro) vê O SR. COELHO E CAIIIPos-Tem todo.
V. Ex. a, grande anoma]ü1 ? O Sr. Senador O SR. B. DE MENDONÇA SODR1NllO- ... não
por Ser'gipe est<t me psdiudo para. dizer o tem ma.is o diraito de decl.trrll' nullos os po
que reza. a Constituição sobre a. pt'oposição. dores crcn,do3 e dat' nova o!,vanizaciio_
hto é umu, verdadeira anomJ.lia ! O S C C ~T- n t'd

• H. OELlfO E AlIlpOS- el O <).
O SR. COELHO E CAMPOS -Isto é um modo _, . ' ._

do dizer som responder. O 8ft. B, DE MENDONÇA :SJBRINflO -:- N:1O
tem; o dlrelto CF":I o CungTJSSO tem e o de

O SR. B. DE ME:-:rDo:-:rÇA SOBRINtlO - O reorganizar, respeJikwd<J o que está, feito.
nobI'e Senador[lU~r_ que eu d!g:1 o que esta- FDi sem!)]'e as~im CllW se entenL!ell.
belecc a Constl tUlçaLJ a respeJto ? I' - _ .' . _'..

A ConstituiçoIío diz uma cousa muito sim- OSR. COELUO E CAMPCS-V. Ex:. e,,:1 en-
ples, diz i,to qne V. Ex. não ex,w1ioou, Iganal1o.
pOI'que fez um c3tuilo muito perfuDctol'io da O SR. B. DE MENDO:O!ÇA SOBRINllO -Assim o
:pl'oposiç'ii.o, (111 ',(~ndlôm tOllos n~ pu bl leistl,s,
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I) :-\ti. CuP.LI!Ll g CA~Il'O~- Ntio hlt ~~t.J; 

hmhom Joio. 
11 SR. n. nJl M11~no~ç.1 Son1u~rro- S!, orn 

l'it•ludo tiO rtwolnç•ftll il qtHJ podcr:i. h~vm· 
nova ot•ganizar,·ií.o com{ltCtlL, nht•it'·SO 11111 in·· 
tm•vallo, num soltJC,láO tio cont.inuidarln, n 
tlat'·'o plonos porlot•o.< :to Prol'oitu. 

U~LI voz-Como no to;\so 1lo Wa<hington. 
o Stt. n. OJ-: MG~IlO~·;.I Somtr~/10-Natl:\ 

l.onlio IJUO vor com o caso do Wa.~ltln~Lon. 
11 nosso mal consisto OX11etamon r.e ni<to-mn 
no< l'dgul:\1' ]lJlllloi.,lo o1Mos p:Lizo.<, 

Comparo V. l~x. a Constitukiw Americana 
B .. IJrl a nos:;a. o voj:t si o apn.t'Lu &oru ctLbiuwnto. 
l.1.Ü!L V. Ex. tL Cunsr.ituiçii.o All113l'ic:Lna. u \'ejtL 
~i olla, om nm srj do~ ;;ous :t,t'tigos, como :L 
"'"&1., diz qno u municipiosnl';i lltlministf',ldO 
[11)1' a.HI;oi•idatlc.•s mnnieip:tos. 

Nii.o, Sl', Pt•llsid!\nto, :~ t.'on~I.Huir}:Í.U Alllí1" 
1•ie.ma não diz unm sú p:t.I:LYt'a ~t rospoltu do 
llist:·icl.o J?odot·:d, Unl1JU:tn~o qne :L no:-:~<m j' 
u"Jliicit:t. 

Quando so ]ll'Oclamou :t 1\cllnhlit!:\, cncon· 
i.t'dii·SU a Municip:Lihlado a.rmiuln do dit'lJil,,Js 
o osso~ dl!•oito.":: l'oram t•o.'.lpoit;:Ldo:-~. Don su 
:~pnnas ao Con,qt·o.~so a !h.cuhlarlc do ot•gani· 
'!. tl·o, mn.s nfw tio dosor•gnniz1tl-o, não tlu 
•~n:w.!lti7.al ... o, o r~ o quo so J;outl'eitn. 

O Cougi•osso, p~l:t lo i do 180~. OI'ganizon a 
Mnnicipu.lidutlo l•'mlOI'u.i; o, <lahi pai'a, o~. dt!· 
\' .nliC quatr•o 1\00IIS Slli!CGSiliVOS, as l'llftll'I11:LS 
:·n l'eputum, son~iu qw~. a. ui ti miL, com o im· 
ph11t~tl' a dicto.dnr•a IHHI;o Dh;~rictu. ltcrtbJll 
c un :t M!lllicipalitlatlo; puis c.~tinguiu o seu 
L'on~clho. 

N;io ó isto,' Sr. Pt•osi,lcnt,o, o <JuO leio nos 
h.>n< mcrlptoros o nos pnblicis~~s. 

Notom VV. ~~~x. qun n[o pror.ur•,) oxom· 
])[."IS St'1 no O!it.l'.1.ngnii'O, lJIW OS {ll'fiC11l'O JIU 
1: l'azil. 

(Juandu sn tJ•atou rio 1'•1UJ'fril.nií::u• o fJisl t'i· 
l'l.ltl•'ütleml, docl.t.l'lllh'lO no 'Pl'OjL,cl,l' q11n ;o~n 
tLidnv:L IUL Cnmnm. rh-: Ocpnl.:tdoH: 

«A novr. oloi•.•ão pllt'll lntcndont.o f•lt'·.,O·ill 
1111 ultimo di:t rio rru·tl.l'innnlo.» 

llnspoitou, S1·. PJ•o;ldnnto, o qun tlll.;t\'1\ 
rnito, poi~ Ol'íL Jstll o (!110 nos compu1.ilL. Nl'l{ 
uiiu putli~mo; dosJt•ganir~tt' o Con<ollul Mr1nl· 
cip:Li, nó.; não Jllltlinmn.< d:u• :L tlic~tl'ltu',lllU 
P L'ld'ol~o. 

Pot•gunGo: undu o tlit•eit•J fjllll tomos p:u•;1 
d•Ll'mos, como rlomo~, n. rlicl;:vllll''L t~n Pt·o· 
l'oitu, investindo-o da plonit.wl~ dtJ po.lm•e;! 

Jloi::;, pol'VeULlll'iL, rwdnrnu:-1 I!Oli4JCILI' o Pl111~ 
t:,tto ac!rm1 du !'tHIOI' .ltHllcial'iu 'I 

Ondo llcuu lL ConsLiLult;Ko 'I iltrtl•J lluuu a 
)luuiclp:tlldadtl do Distr•ieto FodoJ'it,l! 

Ontln ficou o umndato t]liO I'llonh~tmH do 
JlLlVU '! 

!'lr•nilot'P.'I, nrjs J'Of~IJlJnti\0:-1 11111 tllaltda.trJ ll
llt ibdn, 

n Cong~·ns:io ot·lliu:I.P[o ó ao mogmo tr.mtJO 
Con·~res.~o Cons:t.itui11t.o, mas p:u•a, iHto 6 ·nl3-
co;;s:trio a ap!•c;o;on t.a.ção do 1110/L po.-;postlt no 
JLDI/IHLUI.ol'iol' vota.d;1 por dou; toroo;. · 

Cnll\o 1!, sonhot'OI, qno ttúl, Himplos Con· 
g' l'CS~O Ol'Lli IIH.l'iiJ, SOII\ {li'O posta 1l0 O l1flO 1'11 a[. 
gu11l:1., ero:Ltno::; n did:t.thll'<l. no JJI.;tpicto l~~o. 
tlot•al, cm\~0/Lnw~ os tJOtlüt't\.; rio CnngoJllo Mn .. 
n ioipal1 

No.i pt·imoii'O.·j tli:ts flostn HeSsã.o, :l.pJl11.t•ouou 
na Cilll1ít.1~L uma pl'oposiQ~o lH'vrogando n IIi· 
ctll.dll!n do Jlistrloto l'odoJ•al; o estn tn•ojedo 
nfi.o f,li avanl;e porque um gt•nntlo ot•go~ll\ Llo 
publiold:ulo-o .iOJ">Htl rlu ComnwJ•cio-p:·o~t.otl 
sot·vlr;os ino8tinmvois, o ao qllltl ;\população 
i1tte11~L 1lO'!'O ~üL' ng-t~tdol'.idlt., pol'ftiiO o~so jor
na.l, om unm ser i o tlo bl'ilha.ntetl at'tigo~. es· 
ltlll:>lltlo to, la. "' Vitla di) IJIRI.rit1l 1 Fotltn•al, Ihz 
~~orn 11110 o~ ad t,•oga/lns ri< L pt·m·ogo·l.r,•ão rl:t di .. 
l~lwillt'iL I'OtHI11.SS01n doanl,t\ d!J ha.IIULl'1;o ~UO a 
itnpi'On:o~a., o pl'indpal ot·~ii.o .rto· pnhlieillnrlu 
rlr~st•t C:t.;lit;LJ, o!l'm•Jreu. 

o quo Hu J.isso n:Lf1110ll;t t;piJc:t-n•~a pt•Ól'O· 
g:t~la 11 tlitadl!J'It rnuninlpal <ltll'anto tnJiis 
ta.ll to~ muzo.'l, s1 rliz l~go.'n, pnl' ontt'I\.S p:tla· 
Vt'M n:t pruposioiio q tiA nc•tb:L do Sot' suh· 
motLida :t cou-;idOt'<t,:ão do S01ir~do. . 

J?ol um gr:mdn mal ont,ro nús drú•mos uma. 
vuz a 11ict.atllll'l~ a.o Prol'dt.ú,, ollú nuostu
m JU·<O com nll•> o niio pórln ho.lo govornM' 
~em ol!:k: ú Pl'Ociso qur_, es!.n. dictrtdUL'fl. con· 
tinuo o CtJmo nã.•J p1J:h elh so1• pt'ot•ognri:L 
pol' attuolh lúi'lli'L nr. sol-o por nst:l·mt•ma. 

Jtopitn, SI'. l'I'OdiJonto, uiio oon>uro tl 
ncl.tmll'rol'oi to, niio oonhoço S. gx, ,ni\o nmn· 
tomos l'Oiaçüas, m·~s faCJ jusLiç:L ao sou ca.· 
J•aatnr, ao sou espit•ito aot•ro-JI,o o,itistiooiro. 

Oomn dis~o. lm poncu, S. 1•:'\. com n. ·lo i 
q w~ rot:tmus u anno p:t~l~tulo, n :-;onrltl, L!OJUo 
11,11111 n.:pi1.·il.n n1•.!nim, n:·~~, at'l.'n:t.nn, pCit'fjlm 
nã" quilo,. :1 nid:1dn itJI.,il':t .. tln !Wt d•t .. l.t· 
nuil•n. · 

1·:· 11 c:Lso tia l1JVant:u•mns a::~ miios o ontn· 
tLrJOo:o~ hos:t.naH ao m•orlot', :t•J sobot•.mo do 
Uni\·üt',m, JV'll'flJIO .tiromns :L l'oi'LIIIIiL rlo l,m• 
um Pt'OJ'1Jitu llllll n:i.o tlX')I~ülml :L lo i tlt•a.no
ui:LllíL t[IW :mhitL tlai tt'll ~-~ easa.~ tio P:~l'l:~ .. 
tn:•uto p:lt'<L n PI•o~liJit.um Muniuip:tl. 

O Sit, Un~ms nr. CAS1'1to- g' n J'c\lz :teci·· 
tlont.o a <JUO ttlltuliti o impot'l\'l"r' tln ltnssin, 
Al,x:tnlll'n!. 

o Rlt. n. DI~ ~ft.~~J)O~I.~.\. Stl!mll"\IIU- Con .. 
tin1'm :t C:ommi:1s•io: 

1tB' IÜI'·'L do lliiYÍil!\,l) Nnt.1 IPm o nnlJJ•o So· 
lliLflOI' poJu ~~i~l'iHliJfi.u O lltllliJ O S~nadO ctl~' 
l'oit'-' do dlll'ld~ tfliO no.<~lt pa.pto 11 J'OI'tll'llHt 
nwliJ'H'n. n.lui m•ga.n!ca .• l:lzundo uma. rlist~l·l .. 
min:u:ilo numo11 impol'l'tllt.lL ont.J•n n~ fnncr,•õo.~ 
tln1l1Jfll',~I.,I'1Li n tl:if,l'llf,ivnH qttn. t!llll:'ll.itnnm 11 
li.l\'1 11'f]f) ~lllllidp:d ,>• 

• 

I 
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01•a, St•. Pt•osldunto, hM'Ol'li a.lgnom no~ü~ O Congrcs~o Jem1J 1·ou-.se do ro\'oga.r um 
c~pitlll ou uu<to paiz <[UU act•otliLIJ que IJRI.~ regulamouto du Poder Executivo, (1. l'OS.[lOito 
rol'orm~ vem poiut•:tr 11 situ~<;ão <ÜL Munici· dos cot•rutut•es dtl)lra•;:t, tloix:~nuo do .Pó a 
palid~tlo do !tio de .Janclt·o ? N:io ú posâvcl, .loi quo l'cz sobt•o o mosmo assumpto. 

Oopoís do cpto a Commi~~[o l'~croveu,to1lus Dopois tlisso: rcvog:unos o rogulumonto, 
devemos crer, como musulmltno~;, que a pl'o- ngul'a ~·· PI'Oci::~o taml>mn rovogur a. loi. 
po.1i<:iio sujoib ao nosso couhcclmouto \'cm . Afinal tio contas acaltott som t•ovogtlr nem 
tt·:~zcr grn.ndos rnolhoramontos pnt•a. a Muni- 11 loi, nom o ro:ruln.mcnto. 
eipnlid~<lo •lo !tio tle .Janoit·o. Acho <JUO so <lcvi:• r.ur n111:> collccçtio ospo· 

E' pnua, St·. Pl'O::Iidcmc, qno unm lol (lllfl cia.l de)'!:SilH lol~ lliLt'í~ onJ'oix~Ll·r~s orn rolumo, 
vom melhorar tanto :t sitmtç~o dosta Muni· com o so"uint.o tlistico: !lcf'oi'I•IU dos axiolllus 
cípaliúa<lo niio su estond~ tamiJom ao Jo:statlo tlc rlit·eiJo 1miJ/icu , civil, o t•omcttor osso 
tlo Sórgipc t• ao Estado do CcaJ•á, ontlo ó IH'úS· volumou. todas :Ls nações o:;k::Lng(lil'tL~, pa.ra. 
tiglosa 11 influotwia do illuslro Sonnt!Ol' Ac· quo so I'O.ia que nit0 somos uma nar;ão de 
cluly, tLO li,t,.L•lo de Mntto Ur·osso o a outro.; botocutlos, cumo fn )lcnsa h\ por longo: 
Est:~dos tl:1 Ro)Jttll!ica. csbmos muito ai•'m tio que so f:11. o se os· 

lista lei, Sr•. Pt•osiilonte, nfío dovo ::ot• ;,·, crcvo pm• todo o mundo civilizado. 
monopoliz~útL pelo liist!'icto Fouoml ; :mt•ht Mt.,, sr. l'rc~itlonr.o, não mo quero d~-
muito o~oista. . mor:~r nn«ns minuciusiú:ltlm. A Cummissao 

Atlho quo a Commissii<J <lo .ln .tir,a <loviu apoi:1 o sCll)Hn·ecor, nfto na Joi foi ta pelo 
mostrnt· mtds llcspt'fmliimentu o mrwtliU' ~uc Congl'eiiso, mn.s no rtcto do Potlcr Executivo~ 
somolhante lei sqjtL.:1pplic:tda a to<i:LH as mu· 1\' nell<l q11c a Cnmmissflil se inspirou c fot 
nicipnlldadns do )111.17.. · ;ob o chapt'·o do sol do Govcl'IIO qno se apt'c· 

Nao rliscutit•ei ;o poúla. ou não. sentou tlizondu: «N~o, u Oovct•no j:\ tlisso 
Pergunto aonohro Scnadot·, si :t CLlmmisião isto, pot• cuns<•guinl.c isto ú quo so dnvo 

do Justi1•a o J.cgislttç~u po,Jia manda!• ap- f:tZOl'>>. 
plica~• · c.;sa 11)[ tt ~lunicipalitlado do llis· A Commis;:io acuhort;ula com o chap,:o 
tric\o c respondo' com tt mcsum pergunta : do sol do uoveruo <lissc : 

.outt•ns, )JUt•<!m, não ost.[o no mesmo c:1so, "N:io é, portanto, uma novidade n:. lo· 
como as quo so t•cfnrem 1\ deS:IJll'Ol>l'iação o gislaçtio coufot•iJ• tw l'l'efniw 11 faculda lo do 
~ vcndtt do ;obras <lo immoveis dcsttpro- J'CsolVü\'souro dcsiLJll'OPt'i:.çõcs.> 
pr. laMs para alarg:Lmontos do ru~s o nbor· Dtl um:ts l'llZiícs muico longas, ma' :.ftnn.l 
t1traS do pl'ar.as o avonidas.:. o~sas l'i~zõo:-i ~o l'C1iuzem no soguinto, Si Cll 

Diz a commis:ão quo não estão tns mcs- tivessn li<lo o;so parecer antoJ _ tlc sm· ll'!' 
mas condiçõ~s daqnollas,pat•cco qllll Hão mais ulh•ado tleonsolltal'ia a Comm\ssao a sulJstt· 
legislat\1·~•· E em seguida di\ o dlto por tuit• ossas pal:ll'ras pelo so~uinto: 
nã.o dito, <~iio I! novi<lade na logis!açiio couforh• ao 

«!MIL~ são ovident.omcnto do nnturõza di· Prct'cito a 1\tculdmlo do 1'osolvor sobro 
nwsn.. Eut.rotantn, ,i:L o rognlamonto qut~ thtHrtpl'Opl'ia~õr.:-:. })l)l'l}l\ll cl (ioYCl'OO j:t t(IS~fl 
:l.Ctllnp:tnhou o dCP.I't'tO 11. 'l.!iflU, dn \1 tlu Stl• qun t•llu wuli:t l't'SCil\'t}l',"» . 
t,omlli'O uJI,ímn, con:·d~IHL 1111 :u·L fin :t :-10~ i':I'IL um\iun•, mais SUl~t~into, ma.1~ elttt'O 

· [(nln!n dlHJlJ"i<:iin : · c mttls rn>Jnmi<l<l, 
J\ t'Ol'ificll\'tio dtlS casos tle 1llilil/mle puftlica o Su. no~n:~ !fi·: C.\S'I'HO-Mail'l Yül'clu.doiro. 

/tm! /Of/tll' pm• al'(rJ do r:ousd!w ou do fJre 0 Slt, IL llB MI~:'\IIO~ÇA Sonn.1~110- Ma.ífl 
/iJi/fl elo /Ji::tl'icto Ft1dtJI'fl/, cw l't!lart"ío r/,-: olm1s vcwdadoil·u. Nriu C<ll't!Cin flospor11Jç,ll' tantn.s 
do competvucitl do Mun(ciplo,.,. pllt't!.."il:lS; ot·a tii.o ~implos. . 

St•, Prosi<lonl.o, qtmndo' 1t1io r•<n• cansas 0 hom·:tüo Senador por 1\:tlto Grosso _o 
fioo .atut•tlJtlO, pn~·co,.. a noção. dtl tlltlos os sou.; companhr.iro' podiam dizer- i>to mw 
pt•incipios do dkcnto,qno ostu<lot. ú novo, pm·quo 0 Govct•no j:t disso quo lslo 

itOCO!'ÚO•UlO llllO n.nligllllll!lltO, !10[0 lllllUIM nfl<J 1; llO\'idildO. 
no mgimon pnss·\tlo, o~ logi'3la\!oi:os nã.u so ) 
.l'OI'dJ•j:un. n rogulamontos, roJOI'Iilm-:m :~ O ~lt. Go~ms 111~ C,\!'l'l'ltn-g não P. <~nnm 
JHis, l,1·a·t:lY:l.lil da lni, a Joi, a loi, a lei, sem· s:~hc t\i,;to L' o tlovm•no, n:Ln ~omn~ IIÓ·"· 
}H'IIIL lui. llo,io, lll~~ l)/'l h~~(i.iliHlOI'!l~ JlOlllOS tl!l o Slt. n. III·: ~11-:Nli!lNI.',\ SOHiliNIIO- g 
in1lo 1t iol O OlllllllOS l'llglllltlnuutos t!u Potlm• V. 1\x, tluvit!ll'l 
Bxtlcu!.i\'o, · o S!t. nu~u:s 111~ CAs'l'!to -Não, sonhol', v. gx, quer vct• um iHomplo <•<llfiettnto 1 <l!;t.o 1 ~lüstroi, lm poucos tlias,ncstll. Ca~n, puis si cMI,ou tttllt'mt•nt o ! 
qnc o Congt·u~so llt•a?.iluiro flwr•aum:• gran· O S11. ll. nt·: ME~oo~<;A SonRl~liO- Nós 
ao <ioscouortn, ul!Ut dcssns <ioscobm•tas qun aü'< ,i:l ro\'ogt\mos um t•ogul:unonto tlo rlo· 
:::~oht•npuj:un al.t' n dn Sanl.os lllunnnt. ' \'tli'Otl 1'1•itn pt!lo Ct>llg1'P~~n, 

1:1 
I ,, . 
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• Não ó novidade, JlOI'~UO O GOVOl'llD DO SOU 0 SR. B. llE' MENDONQA SODRINIÍO- ·Pois 
l'Cgulamonto .iâ di~so quo não ê. quo soja, mas V. Ex. dis1o ha pouco quo ti· · 
· Mas, Sr. Prosidwto, vamos adoanttJ; cu nha algumas restricções. 
J•ocoio sompro fldl:ll' no Senado, porque me 0 sn co~tuo 1~ CA!!ros _ Não h 
alon~:o tanto quo occuJlO toda a hora, can· si as ti vosso diria. ' san or; 
sando o Senado com as mln!Jas pala1•ras. ' 

Mas, t! tão importante a matm•i:t O OU 0 SR: 8. DE Mt:NDONQA SODRINIIO-Entiio, 
occupo tão po11eas vezes a tJ•iblma, quo mo onganm-mo. 
dsixo seduzir pela palavm o tomo áx vozes Mas, SI', Presidonto, n Commissiio, a não 
tod:1 a ses~ão. Talvez soja uma inutilidade; soro illustro Sanador pelo D!sh•icto Federal, 
mas, inutilidade 011 niio, entendo que estou J'oi ummime' em seu Jl:lrccm•, foi solldat•ia 
cumrll'indo u mou dovor c, portanto, "on- nollo. Tot!os os seus membros acharam que 
tinuarei. a proposi~ão or:~ salvadora, era o nec pi1M 

Contiu.úa a Commis>iio: ultt·tt cm mataria de organização muni· 
• Quem decreta ns ob1•as o vota a dospcza cipal. 

que ol!as·, acal'l'Otam, tl na ro.<tlidatlo quem Pois bom, Sr. Presidente, apresentadas as 
l'Csolve sob1•e deoapropríacões. Fietl, desta minha.'! felioitaçõos o dados os abraços do os· 
arte, o poJa fórma mais consontanoa com a tylo por \iío bem acabada e perfeita obra, 
divisão dos podares, ll.'!sogurada 11 interfo· cntt•arei no exame da pt•oposição. 
rencia do Conllillho om taos actos da 11dmi· Diz a proposição no art. 1•: 
nlstração.• • }~' expressamenio vedado ao Conaelho 

E agora começa a Com missão a dcsoavolver Municipal do Dlstrlcto Fedoral insorir em 
os. disp, sitivos i111 pl'Oposlçiio sujeita a seu seus orçamentos quaesquel' dispositivos não 
exame. refomntes 11 flxaçiio da dcspeza, da receita o 

Niio acompanhaJ•oi a Com missão neste ox- :l arrocadaç.'ío desta. • 
ame. Vou estudar a proposição. Qu~odo li este dispos[l.ivo da proposição, 

Feitas, Sr. Presitlcnte, as considerações, parei; não pude proseguir. Meditei e disse 
que acabo do crpcndor ao Senado, é chegada commigo: adeante, logo vou encontrar al
a occasião do entrar uo aesumpto. Sinto im· guma disposiÇiio, em que so diga: c tl vedado 
mansamente ter do r .. uar pu·a dous dos illus. ao Prefo1to •.• • 
trcs membros da Commissfio, pois o seu ii· Fiquei satisfeito, Sr. Presldonio, c então 
lustro relator não se acha presento. já não Ii muls com muita attençiio. Fui 

O Sn. A. AZEREDO- Retirou-se blstantc correndo dispositivo por dispositivo, rapl· 
incommodado. damonto; mas .• , nada; ao PJ•efoito, cousa 

o Sa. B. Dll hh:l'DONÇo\ Sonm:-llo-Não sui alguma é vcdatla. Tudo lho é permlttldo; 
qual o motivo, mas a sua falta é realmente só ao Cousolho é que se veda I · 
lamenta v e! nest11o occasiiio, porque, si s. Ex. Notou Isso no projecto o nobre Senador 
não estivesse ausente, confesso ao Senado pelo Maranhão! 
que estaria na obJ•igação do, antes do come· · MM, St•, ·prosidonte, que so veda 110 Con
c:lr a analyso do projecto, aprosontar a sclho Municipll i 
S. Ex. as minhas sinceras e ca!oJ'osas felici- • E' veJndo ao Con~olho Municipal inserir 
taçüos, po1• tão bem acabada obra, isto é, o em sous orçamentos quaosquer dispositivos 
seu parecer. não rorerootos :i flxaçiio dn dospaza e da 

Mas, Sr. Presidente, as folicitncões, quo rccoita o 4 arrecadação desta. • · 
não posso dirigir a S. Ex., dirijo ao Sr. ~o- o s11 • Cor.tuo 1 CAMPos-E' um principio 
nadar por Sergipe;.. irroprehonsivel este. 

0 Sn. COELUO E CAMPOS-Não tenho rO· O Sn. 13. DE MENDONÇA SOBRINUO- E' um 
mmllo sinão ncceltal·ll.'! e agradecer. principio irJoepr~henslvol calo 1 c1•e!o, po. 

o sn. B. DE M1~:-:noNçA sonnr:-:uo- ••. quo, rt,m, que não sot•á sómonte este o lrropra~ 
pelo modo por que aló aqui se tom manil'cs· houslvel. · 
tad~,_6 um dos ma!oJ·es J\polog!stas da pro· V. 1\.t. acha lrropJoobensivol toda 11 pro· 
pos1çno. pos!Qíio. · · . 

O Sn. CoEtuo E CAMPos- Tenho somente Estará, por accasoó . osto principio acima 
n. co·t·osponsahUidatle u11 ininh:1 assignli· do~ outros coo Lidos no projecto 1 · · • . 
tura. 0 SR. COELJIO E CA!IPOS .-Este é O prl• 

0 SR. B. DE MENDONÇA SoiiRINJIO- Não Ó melro. 
só co·l'osponsavol. E' tão respousavol Q,Uanto 
011 no parocor; tem rcsponsabillda<lo Igual. 

0 Sn. B, DE MENDONQA SODRINIIO - Stl 
por ser o prlmolro 1 llem ; neste caso, ou 
accolto. S. llx. 1112 qne ~ o mais h•roprehcn· 0 Sit, Coi~f,IIO i': CAMI'tlS·-CO·I'OSponsavul. 
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gunto: qual ser:\ o juizo quo do nó~ litr<i 11 m<1ntu.~. etc., o' dispositivo cout~m UIOll 
opinião publica 'I! mo<! ida no v:~. 

Não, ~~·. l'rosidento, o dispositivo a nqo Niio sol Hi tL inicil>,tivtt que a proposição d:L 
mo roflro ~ o soguiuto: tto proibi to pa1'tt pt·opor n. croa<;ão do om-

•Jo:' cxprossamonto vod:tdo 110 Conaolbo Mu- ]>Pagos, diminuição ou tmgmonto do vnnci· 
nici]>al do lli;trieto !IO<Ioml i<'>lct•ir om sons monto~. ó innlto eon8t\tueion~l; eu ontonllo 
orçamentos qunosrjuor dispositivos· nilo ro- f!IIC não 1\ ontoutlo flUO' essa 'inlcitüiv;t pot'· 
llll'ontes :t llxaciio da dnspozn. 0 da.I'C<Wita 0 tonco no Goi'OJ'nu Jogislath·o do ·muniiJipio, 
d :u•rccndnção dosl~.,. . <l ptwcce •tne ni\n· rmtemln mal,· pJfl]ltC, 

i\1 s d - . Sr. Prcsillento, em diror;os tli'ojoutos O· om 
as, 1'. Pre•idonlu, OS:UL idpoili,•uo .J:l divcl'sos trab:clhos souro n org:cniznç[o do 

0'tá consignat!a pot· outl'llS pui~Vl'ili n~ loi munlcipio, touho lido q11o R inicit1tivn rio 
n. 513, rlc 23 do dczcmbl'O do 1898. · 

• 
u_· iz ninda 0 pui'ugrapho unico da propu- tudo isso pertence :ts municipalidade; o não 

ao Poder gxooutivo do munlnlplo, 
Slçao: J~m todo o onso não 6 c.iso o dlsposHivo 

. •O augmonto Oltt!imin11ição <lo voncimon- poiot• nn pi•oposiç[u. •· 
tos o a croação ou ~ttppros~:io de orupl'o~os 1\ntl'!Jmos ngot•a na analyso tio art: 2' (18); 
soril.o Coitos, mediante proposl.tt lhwlamon· doclltl'll que u,Conso!ho pódo dulogar ao pl'il· 
tada, .po1' p:li•to do Profcilo, Stlivo tl'abndo- leii;o as swta altt•ihui~õol, ~ompro quojulg.u• 
sodas lol!nt·cs da socl'otaría do Conselho.> eonvonicnte. . 

liiz o§ 2' do Mt. 0' da loí 11, ;,,1:1, a quo IMo artigo já Iili hontom cstuda,to pela 
mo rcfl1•o: Jllustro Santtdor pela llnhin, nltts confesso a 

•!Joiíbomndo sobJ'e " loi do m•ç•amonl,o, 0 V. Ex. o ao Senado que po1• muita nutm•i-
C 11 • 1 1 t d~rlc quo pttt•a mim tenha e tom R pnlavl'l1 

onso 10 nao pot or:t fnzm· non tum nngmon o do illustt·o Sonl1riot•, outon<lo fJttO· o ,est.udo 
ou diminuição do oruenados,nonlmma ci'Oaçfto t'oilo pol' s. ~;x; a :respeito' do dispositivo 
ou supprcs;uo do empregos, nem votai' dis- nãtl ú ;\intla. com111oto. Encaro·o de out1•11 
posições docaractor pormancnto, sem pl'o· mt•mn· mais g!'nvo. . . . 
posta do Prol'olto.. · · . o lllustro SentidO!', acompanhando o pa-

0 nobrJ.Senador (rlil'iQindo-so "" s,·,Coolho ·reco!' da Commissilo, tratou da dologaçiio do 
e Cam1ws) cshl conformado 'I (P11usa.) podares 0 argumentou dizendo quo ro!II!Uen-

Sr. Presidente, o i!lust.ro Sontulor pJr · d 1 · 
Sot•glpo está convoncido-dil·o 0 sou sllon- to pela lei Ol'ganwa o mun ctpia s~o pro
cio - que 0 Sonllllo voo votllr urri dispo- liibid~s doiegacõoa, do podoros, bto ~. tl~l1 
sltivo que j:t á leí <lo paiz, umiL cspccio do pt•oitlbiuo uu Pode1• ··LogisMivo Munici]lai 
segunda Tia ile loi, uma cousttp:u•ocid:l com delegar ao Prefeito as Sina attdbuiçõos, 
o que se faz no commorr.io cm relnçiio 11 Nf<O entendi a f!Uost~o por esto J~do; fll·o 
\et,1•as. do modo d!l·o,•so. 

Em· primeiro logttr para mim ó tão ln
O Sn. Cor.r.uo 1~ c,urros-V. ~~~. mt;í en- cou.;tltuclonnl o ~ 2' do nl't, Iii da lei 

n, S.í, dn :!0 do ~otnmbi'<J <lo IS02, tjll:tlllu 
· O Si:. n. 11 r. ~~~~~I•ON,:A Rulllli'NII<J _ E' o tl o tu•t, ·~" da. acLIIlli PI'Oposiçã.o fJillt 
.umn ver<larll!il'tl sto~Uu<l:l vin dll lei, 11 , ,1,1110 mau<l:t i)LWI' ~ubsti~lli<:il<l·.illl. Pll!tll'l',;.s, o.1lo 
fjllü a pl'iiiiCÍI'll SO plli'ClL, VIL]OI'il lL S0~11111la, !ll~:~S~~ OXIlii;,0·, 0 § !2dn ]o\ tL fJIIO nliudi 
C OSta SOgll!ldll \'llO Ci!'cllltLI' Clllll li IIIÜOI'i· 'I \ " l J '\io 
d:11lo dos illnstl'iJS Senntlui'<'S dos J•:sl.tllios 1io !.!'til:~ do atl.l'llll çue~. 'nr M '10 PI'C•O · 

Para .. ntim síio eo11s:ts muito divorsas attl'i
Bol'gipo o Coat•tl o pela tio nilo menos illusl.t•o buiçúos.o.!loio1111r;üos do· compotcncin .• .' , 
Sonudal' pJl' M~Lto Grosso, · · ~ ·' p d · Contlnnomos: .. . . Ent<IIJ<i9 <JIIQ,·IIJlOZal'·uO.#OI'mOd,·O. oor 

OousLiLnintn do Millliclpio f'otlOi'nl,niio tomos 
. «Paragl'llpho unico, O augmont.u ón a di- o dil•oito fio·inciuh' nn lni·Org~uio~ do,mll· 

·mlnlliQiio do Yonclmontos o a cre!Lçiio ou nlcipio um:t dispcslçílo ll.nndo .ao COi\~elho 
s11pprossiTo do omprogos sorno Cultos, mo- Municlp:LI compotnnc!n Jlll1'1L 'conffll'lr ao 
diante pi'OjlOStll (nndtllllfl!l ~Ldll, jlOI' Jl:l.l'lo jll'lliiJito IIOVII; lltLriblli\tÜOH lliónt dtLtjllullas 
do Profolto, salvo tmt11rulo·s•1 dos J>g~l·cs <JliO j:t Jhn <lomos. . ·. . 
da soct•ot~l'iiL <lo Gonsolho.> Nao; .lll'>s, Podot• organ!IJtJ <lo mnnici]>ill, 

Este lllspositlvo om pn1•l.o 1\ loi, o om ~o:nus o <iii'Oil.o dn ttLXILr oxproHStlmonto ns 
pnt•tn niio lt. · · · attl•ilmi<)uos do prolilito o llB do Consrlho 

A Joi do 189R ,III co1L~igm1 quo 11 Col!,oiho' Municlpnl, o liiXtuilt 11 uompetoncla do cadtt 
Municipal não póJo lhzor nugmontll tlc• von- am dos dons potlOi'u.i, 110111 o pi•nlb.lto pitdn 
cimentos som so1• pOI' intornwdlo d11 pro- llugmontllt' a oolnJlOt.oncltL,, nom, vlco-vorsn, 

·vnsttl do pi'Oiolto, nias 11 ·respeito do sup· o Gomolho Municlp~l Jll>tirJ nngmBntlll' as 
J>l'n~:o::ãu riB r.rnpl'ngo . ..:,'dlminui~ilu rio vnnc!· rlo p1'r1li1!t.o, \ 

1-('nn:l . .to, 
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sivel, por ser o primeiro, porque tem o nu· 
moro um. 

0 Sn. B, m; MRNDONÇA SoBRINIIO- Diz 

0 Sa, COELHO E CAMPOS - Isto a tradUC· 
ção do V. E1. 

S. Ex. agora que não é por ter o o. I; é sim 
por conler uma boa doutt•ina. 

Para obter esta resposta eu não f~rla a 
pcrl!unta ao nobre Senador, porrtue S. E1., 

0 Sn, B. DE MENDONÇA SODRINIIO- Pois CODJUnctaJDente com OS membros da Com· 
bom, Sr. Presidente, este dispositivo é o missão, já declarou o seguinte: 
n. I da proposição. Sor4 algum dispositivo •E' fóra do duvida que noata parte are· 
novo, sobJ'il o rtual tenhamos de legislar'/ fot•ma melhora a lei organica, lilzendo um:t 

o sn. CoEr.no E CAMros _ Ha lei ante. discriminação menos imporfoi.ta enlre a8 
rior funcções dellber~tlvas o osecuttvas, que con· 

' stituom o Governo Municipal,> 
. _0 S~. B, DE MENDONÇA SDBRIN!IO- Mas A resposta j:l estava dada, 
nao é 1sso i perg~nt~ a V. Ex., tmmoso que o sn. CoEtuo E C.o.l!Pos- Então era 
sou, porq~e y. Ex. Já dcclar~u que o aJamo excusalo por •untar. 
da Comm1asao foi perfunctorto, pergunto se ' o 
me sabe dizer si é novo ou velho. O Sn. B. DE MENDON('A SonRINHo-Polo 

, caso da pergunta por este se d1t rospo~ta-
0 ~n. CoELHO E CAM~os-V. Ex. sabe que Cuju.•est /1oc ••·atio1 Ciceronis, 

h~ let anterior n respetto, Mas, sr. Presidente, passcmosadeanie. 
O Sn B. DE MENDONÇA Sosa!Nno-Eu não Eu pJrgunto ao nobre Senador si esto dispo· 

sei nadá. Confesso que hontem entrei nesta sitivo era novo ou velho e S. Ex. não me 
Casa som tor lido nem a proposição, nem o responaeu • . h 
parecer. Pois bem ; resp~ndo eu mesmo ' miD a. 

Adquiri o habito de não ler mais nem p:v pet•gunta. 
receres, nem p~op?slçileo rererontcs i1 ~luni· O Sa. CoELHO E Coi!I!Pos - Ha lei ante-
cipalldade do Dastracto Federal. rior. 

· Mas,,chegan~o aqui hontem~ üve OCCll;'liio 0 Sn. B,·E MENDONÇA SODRINIIO- Si ba, 
do ouvtr dons dascursos o_ então lem~~91·me pat•a que estd consl~nada nfsta J!roposiçiio, 
do acompanhar a dl!cussao e usar hoJe .da para quo votar aquillo que já llletl 
palavra. v, E1. Sr. P•·osldente, põe em discussão 
· Por conseguinte, 4 vista da leiturn:rapida e vae submeitor á Yolaçiio uma dispo.lç<!o 
que ftz por occasião da discussão de honlem, identica a outra que já é lei. 
sou mais Ignorante neste asaumpto do que o Se legem ltabemus, para que havemos de 
nobl'e Senador por Sergipe. votar esb d.sposição I 

o sa. COELIIO E CAMPOS_ Isto é outra ,. Diz o nobr~ Senn~or que é boa a doutrinl. 
ques\io. ll boa, mas Já i! lo!. _ 

, 0 Sn.. COEL!!O t: CA!IIPJS·-Mas nao haverá 
O Sn. B. Df- ~ENDONÇ~ Seoa!Nno-E por nenhuma dilrorençal 

leso que me dtriJO a V. K,, p1ra perguntar . , 
11 este dispositivo é novo ou velho, atlm de O Sn.. B. DE .MENDo~ç,o. ~OBR!NUO-V •. E1., 
me poder pronunciar sobre elle. · membro da pommlssao, n~o tom o diroJio de 

perguntar SI haalguma. dtlforença.. A Com
O Sn. Co~LHO E CAl!POs-_v. E1. tem de missão tem por obrigação e por devet•,ao 

se pronunotar sobre <\que dtspõe o artigo. interpor parecer sobro um project~ qual-
O sa. B. DE lofENDONQA Soon.!Nno-Bom; quer, examinar todas as leia referentes li 

o nobre Senador mo disse apenas que elle mataria. 
era irreprehensl•cl. Pergun tel per qne e O sa. CoEL!Io E C.mros-Eu não fui o 
s. Ex. mo respondeu; ~orque está em pri· relator. 
melro togar; porque tem i. n. I. o sa. o. DE MENDONÇ.\ Sonn.INno-V. E1. 

O Sn. CoELUO E CA)!ros-Oh! acabou de dizer quo ll oorr01ponsavol pelo 
s 1 . parecer; por conseguinte, não devia. tel·o 

O Sn.. B. Dt: Mll~DONQA ODR!NUo-Sen to- asslgnado som primeiramente ter examinado 
res, eu hol do sol' m~el na t:opruduoção dai toda a legislação, 
~.alavras .alheias 1 ~~o ~~so,, sou obrigado a Niio comprohondo, Sr. Presidente. que so 
10produz1r 0 qu? dts.se ~bte Se?ador. • possa legislar sobre qualqum• matoria, sem 

Pergunto! P01 que e S.E~.m~ 10~ponde~. primoiro se vm•illca.r o que existo a respeito. 
po1•que está cm primeiro lagar, potquil t.m Si 80 dor a bypothese de um Senadul' qual· 
o n. I. quer apresentar um proJecto sobro este ou 

o Sa. CoE Ln o~ CAl!ros-l'orque tl boa dou· aquolle assumpto, o verlftoar-ae que sobre 
trina. tal assumpto J~ so tom leglsladu, eu por· 

i'lttiiRLIO v I II 1H 



PUi' conseguinte, com reLziIo disse eu que o gn:tdo no meu dlscul'sO q ua S. ~x. e SCl~3
estudo que o nolJl'e Senadol' p(J[a BaiJia fez colleo'éLs co 11 1'1 lll,l it'éU11 llua.s qu,?stocs lTI!Cl
do a.rtig.) foi iilcom1Jle~o, Nilo se tl':lta. de de, l'W1e"ole uivel'Bas. E quem o uiz não sou eu,
lega.çã.o de po,lores, tl'n.Lí-se l.1e nOVeLS eulll- é i1 prupria. lei n. 85.
petencias quo o Conselho pó le llar eLO pl'e- O legislal.1ol' da luellc1 époc:l tl'atou l.1:ts
felto. ([IDstões cm p:u'tes divel'sas, o que quer

E Ô isso que cu nego; só qnem a pÓlle ,lar dizer que sKo tam1Jem caSJS divel'sos; por
(, Il CLJngl'essn Lec;' [,l<1ti Vil. conseguinte, :t,) rllns questõ"s u;],') se devem

Por- nC)n"Oi!llint,n, (, illConstllllc:ioll:l! o ~, I'! conCuodir; devem,sl? eutenllm', como foram
doal't. J5 da lni do t!:lO?, como ú incon;ti, l'ntendiJas o Iliscl'imin,1Ilas pelo logisLLdol'
tllciona.lo dispo:üLivo do art, 2° da proposi- con~lituinte.
ç:10 (11l1' Si' ;Lclw, sujeita:1O nosso conheci- ContlOlw,nr1o, Sl'. Pl'esiuente, ainda no
monto. exame de) art. 2<>, aCCl'os 'cntMei algllluas

A fluestão dl~ Jelegação d8 pod8l'es G mui to obSBi'vações.
divel's;1 e jU"~CLmeute p1I'a mo.:;tl'al' a tlivel'- Por muHo incon,titucion::tl fUte soj_\ a me
siuade que existe entre a, dll'iS qnesr,ões, a didCl do § 12 do :t1't, 15 da lei n, 85, de 1892,
lei n, 85 tl'atou de cada UIUli dellas em ailllli1 so póde conceder que o Conselho tiqUll
p,wtes dift'eront83. com o dü'eito de dai' semellunle attl'ibuição

Qllando tl'atou das attl'ilJuie:õils que podem eao prefeito, porque realmentCl este § 12 de
seI' dallas :to preCeito pelo Conselho-em le:mina que, só em casos especlaes, seme
casos especiaes,-o legi~1adOJ' coustituinte [hantos attl'i lJui('õJS poderKo ser (httlas; e,
escreveu o § go do art. 15; qllanuo tl':1tou mai., ::tdeante, o leglsLulor constituinte do
d:i tlel13,~"wKo de poJOl'OS, o logisladül' c,)nsti- lUUl1icipio, achando qlle em insufficiente esse
tuinle escreveu o ::trt. 16. displ.Sltivo, fel-o segull' de um outl'O, como

Não pl'ccLo Sr. l'resident,e, jU8tific:1r oem qllO para. al'l'0cha1' ou comprimir qll;\!quer
l.1i,;pender muitas palavl'rts, nem grande Cacul.1ade extraorJinarb, que fosse tl:td;t ao
somilla fIe al'gumen tos lliU'a. com pl'ov::tr o Conselho pelo prefei to mun ici pai.
acerto da 0lJiniiio qllC a.c~1bo (Ie SUoCfln- O dispJSltivo a que me l'efil'o, fl quo voiu
tal'. compleLir o § I? do art. 15, G o seguinte:

Note o Scnal.1o: o art. 20 d~L 1l1'Opo,;ição em O P d" E e t'lVO '11111'Cl'l)"1 e' evercldo
d', ~ 'f' !': 1') ,1 "I'" V, « L t.:1 X cu [, I ~. ,•. 1Sc:lISSQO le ele se ao::; L, uO :Ll •. v, e- 'I ,r't (A ,t l~ ,I., lei 11 85),
J-'1illOS o que diZ o !': 12: pe o ple elO, .. » I, lU", ,

«CouJ'el'ir a.ttl'iJ;tiçães e&p3ciil.'!s :to pl'e- No il.d. 19, § 3·, dJZ o legloladOl' :
feir,o p~ira ca~os Ilrgentos e imprevistos, na « Ao pl'efeito compiJtn intervi!' nos ca~os de
auseocia 1.10 Conselho,» Ill'!!811Cia l'efel'idos no ;nt, 15, § 12 (Va ou-

E' es;e § 1.2, 11 que se ['efere o cut. ,2,) ua Villdo o nobre Senador pelo Ma.l'é\nlJiio), con-
proposição. vocaOllo lugo o Conselho, caso este não esteja

IJuallllo o leg-lsl:tdol' tra.toll dI) Ilelr\~':tçõf)S fuocclOnando, p:ll'~1 di1l',IlHl coot:1 rIo 1)('-
di' pod,!ro,;, O"CreVGll o ,tl't. 16: I·OI'l'irlo. »
_ «f':m n(Jll[lIInJa l~il'CI1l11~1;:L11L'i;L. P:',I':L llenllUll\ Vej;I.Jll o,; Tlola'n., SIJl.úLllol'HS c ,mu feli
tílll, PUd,!)l';i o Cou:-;dllo C:cllll'\~l'il' ,;na, jJl'(ll'O' 1ll'evllil'uLrl o logisLi 101' IhCj Lllll 111, "!JOC,l.
~~;tl.j\'a.,; a clllalql1lll' Pflfl,-;i):L oxt!';mll:1. () / lI;tO ApI'Z'tl' fk llotel'mill[I,I' qll0. o l;ow~ellto ,\lu,
:to município.» Illcip;\1 36 em "'I.SUS nrgolltcs e muito ex-

POL'UlIIl.o, siLo 'lllestõ8:i divL',rda". A(lUi nelo e;epci',JIIaes p,jIJi:t CU/IC(:U81' ao preC:ito URl'
',e tr:Lt<.\ de l.101eg:11;ii.ü Lle POill'l'(j3, tl'iti.~1-Si) f~L," ;},ctl'ilJuil,~üê~, fez segui!' este c\i"posltho
de noVas aítl'L1Jlliçües qlll) o c: o I!S\) I110 pjS~;i ,le Ulll uutro, qlLe L" o QU8 aC,L1Jui (le ler e
dar ao pl'e[eito, G <'U nego isso purque .iomos repito:
o unicl po~er:. compete.ntcll~G.rc1 con::el'il-o I. ,« Ao pl'efeltJ C0mpete intm'vil' 1I0S easJs
, A Comll1ls,-;:to rl~ Le~'lslaça.o o .Jnstl:t con· de llr,rencia l'oflll'iuus uo ~\rt, 15, ~ 12, CO)]

11l1lUlll UUitS qne:Jtacs ,1!ltet,!'aIllO/lto (li vel',):~i; VOC{fn.'Jo IÚI)o o Conselhu. C:180 esl.o nao es,
confLlnuJIL nuv:t~ attrlblllçoes Ci)m tlell'g~lç'I.)" ", ",'" t
le podere' 'o jll ,t 'o So ' l' l' li- I' teJL [unccLOllcl.ndo, pal <~ d,u-lhe lO/l alio( ~ ~', e US ,I ,0,ll OI po" c\ 11,1, c'' l'['i'lo»
Ilue iicompanho/l a illust,I'f\ ('ommiss~w.hbl)l'a o ,o " .
UI) mf)Smo W1nivoc:o, Agul'<t pm'gunto en :L 1100['(; CO!l1mi~s:t,<) llo

n ca'io, I.1lg'a.mos ,i vel',[~L'l(), n?i) e) p~tl'~L se Jllstlça e Legislação, qne tum o l.1el'l~I' ((o
11111llbr [;,zel' sillul.itllLÇ1U n:Loj P:l,!:.WL'i1,; tlo est\lila";l, fUlHlo totlrtS "s qlF'stõe~ qllél l!to
':i 12 (lrJ ~Ll't, 15. O U:lS,) I) piol':L Sf\ llei,,;\[' são :tr]',:<'téL4, ;L l'aZ'Lú pOI' qlle, Illl:t.llllo :Lcl~ri
lUtado o p:H'agTaplu Cu/TI,) S8 acll,l ou 1'81'0' tüu o :tl't, , 2" di1 prUpoSl(:';W q'w se "cha
ga1-o, pOl'que contém mediela V8I'([:vleíl'a- em llis(~uss;l0, niio S(J rGftH'iu ao d.i:-lpositivo,
Llwoto incoustii.ucional. qllG LLcalJ J ele 101'! Por que 1';tZiLo uio de-

Nilo sei si me fiz compl'ellcndor pelo illm- Cl:tl'OU l'j/l8, !1lr~m de) jJrof'eit) só P,lllcl' tor
tl'l' Sí'll~l,d()l' p.n· ~~('l~gip('. ll):l..::-: lirlllU '·OlISt· ~ (l'St:.L ~d,LriIJllí('.;~lO (;ru 1~';J.Sd~ f'sl)f")cl:"u~s.- est:lv~L
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obl'igado a convoc~r immodifll.tmentc o 
Conselho I 

0 SR. GOMES Dll CASI'RO -Mas a.ttandlt 
V. Ex. : o pt•o,iect? supprimo es\ns p:tllt· 
vras - ca.ws c.•pcc•acs c m·oantc,,. 

0 Sn. B. ng MENDO:SÇA SomuNno-V. Er. 
nliv meattendeu bem... · 

0 Sn. Go~ms DE CASTRO-Attendi. 
0 Sn. 13. l>ll MENDONÇA SODRI~IIO-.,, OU 

. niio mo comJlrebendou bom. 
0 Sn. GOlfES DE CASTRO -Além dosse3 

casos, manda-se convocar immcdi.'ltamooto. 
Nisto niio tocaram. 

0 Sn. B; DE MENDO:SÇA SonRJXIIO - Mas 
deviam tooar,Ja.ra se ver como foi pt•o· 
vidente o logisl ot• daquella época. 

0 Sn, GOlfES DE CASTRO - 0 que ora ax
copçiio pela lei antiga, passa a coostltuiJ' no 
regímen actual uma rogt•a.. 

0 SR, B. DE ME!I:DO!\'QA SODR!NilO- 0 lo 
gislwlor daquella época, repito, docla!'ou 
pue só em casca excepcionilt!s poderão ser 
dadas pelo Conselho attribuieões ospeciiltls 
ao prefeito •• , 

0 SR. GOlfES DE CASTRo-.lgora, não. 
O Sn •. B. DE Mt:NDOI'ÇA Soonll\'110-... 

mas fez seguir cato pispositlvo de nm outro, 
dizendo que quando o prefeil.; usasse dessa 
attrlbuiçio, convocal•ialogo o Conselho, ouso 
não estivesse funcclonaudo, para dar-lhe 
conta do occorrido. 

0 Sn. Go!!ES DE CASTRO -Sim, porque 
trata.va.-so do medida oxcopcional, exiraordl· 
na.rlo. Agora, nao ; ficou ordina.r!a. Todna 
as vozes que o C"nsolho Municipal entonJet• 
d~~ol-a. ao prefeito, pódo dal·a. Ello póde 
dizer : o unhor fica. encarregado 4e todas aa 
minbasattr!buiçiíes; tom estll direito. As· 
1irn si o permltte. 

0 Sn. B. DE ME!\'DONÇA SuDRINIIO- Vc·j:L 
bem o Senado o quo vao voiiLr. 

Vou ler o dispositivo da lei vigente o o 
da proposiçãoa.clunl que o revogn. 

·A le1 actual, que o alei n. ~5. do 21 de 
setembro do iB9~. no § 12, do art. 15, diz o 
seguinte: 

cCon(erlr attribuiçõcs ospeàiaes no Pro· 
folto para casos urgontos o lmpreristos mL 
ausoncill. do Conselho•. 

E' isto o q no nil.4 oscripto nn lei o q110 
1•ae ser substituído pelo ·~guinto: • 

•Compete no Conselho Municip:Ll conferir 
(em vez de confol'ir attl•lbuiQõos cspociao•) 
attribuiçõos ao Prefeito sompro quo 1\Jr con· 
venlente.• 

Acabou se ; nom as atlribuiçüeJ aio m:liR 
rspcclao.<, uom s1 tra h m·ds ilo caso> ur· 

gentes, nem o Prefeito d mais obrigado a 
convocar o Consolbo, nom a lho prestar 
contas. 

Poço bom a attenção do Sanado para isto 
Preciso ropeiir, porcino á foJ'QlL de repetir: 
ti quo multas vezes póde-se cogitar, rollocth• 
bem s0bro o dispositivo que se vae votar. 

Pela lei actual, o conselho só póde dar 
attJ•!buicões ospeciaes em casos urgontos o 
impmvistos o ainda assim o Prefeito todas 
as voze.i que tiver do u;a.J' dessas attri· 
buições fica obrigado a convocar logo o con· 
soibo p 1ra dar conta do occorrido. 

Mas a proposição actual raz tabula rasa do 
tu~o isto, revoga tudo : ne.m t! preciso qne 
haJa casos urgontos, ospocu1os, nem é oori. 
rado a convocat• o conselho, nem Pl'estar·lho 
contliS. 

O conselho pôde dar as attribuiçl!es que 
quizor ao Prefeito o este pOde usar dollas 
sem lilo dar satisfação. 

0 SR, COEI. li O E CAMPOS - L9ia V. Ex. 
o artigo no flnal do projecto, onde se diz que 
o Profeit~ é ob1•igado a prestai' contas no 
conselho. 

0 SR. GOKES DE CMTRO- Isto I! caso 
diverso. 

0 Sn. B. DE MENDO!\'ÇA SoDRINJIO-Pergunto 
ao no!Jro Senador o so~uinte. Vou ler um 
dlspositlro da Constitutção para fazer uma 
pergunta ao l10nrado Senador, 

Diz a C"nstiluiçiio no seu a.rt. 3·1 : 
«Compete prlvativam~nt~ ao Congresso 

Nacional : i• orçu· a l'eceita, fixar a dos
peza f~deral annualmento e tomar ns contas 
da l'ecelta e uespeza de cada. exm'Cicio fl· 
nanceiro •• 

Ora, o Congroll!o j1 exerceu algum dia 
esta attt•ibulção do tomat• conbs no Exe· 
cutivo 1 Nunca vi. Esta o uma attribuição . 
que ost1t lambem na p1•oposi~ão, nl:ls o uma 
nttl'ibuiç[o sem vaiO I'. O conselho nunca to· 
mará os:ms contas, porque nós tambcm nunca 
as tomamos a.o E~eoullvo. 

0 Sn. Goirrij DE CASTRO-Este ILrligo do 
projecto tl simplesmente escandalos~ •. 

0 S!t. B. DE 1\!ENDONQA SOBRINIIO -Pela 
lei actual, o prefeito iod11s us vezes que tinha 
do usa.r de quo.lquor attrlbuiçiio cspoclnl, os· 
tava obrigado :t convocar o Conselho para 
lho pl'estar contas. 

0 Sn. CoELIIO E CAMPOS-Esta. discussão 0 
meticulosa. (Jipm·tcs cntl·c os S1·s, Gomes de 
Costro e Coel/10 e Cmnpos,) 

0 SR. B. DI~ MENPO!I:VA SODRINIIO - Si•. 
Prcslclente, a p1•oposlçiio em dPbatc. nlo t~m 
defesa. 
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A. Commissão de Legislação o .Tuetlça só O Sn. CoELHo E c.utPos-Roaimr,ote é in· 
podt~ dof~ndel·~ com a< pal~vras quo cm· toressanto o querer v. 1:<. que ou tenha do 
pregou, dtzonuo apenas : • cói' todos os artigos desta proposição. 
~E' Córa do lluvid~. que, .nesta p~rto, a O Sn. B. DE Mt:NDoNçA SooR!Nuo-A lei 

t•olorm~ melhora ~ 101 org~moo.• tem apenas cinco artigos. 
0 Sn. GOliES D~ CASTRO -:-loto~ rhotot•ic~; 0 SR. COELHO E CAMPOs-E muitos pa• 

fJUando a cousa nu.o tom justttlcattva, é assim ragmphos e diversas lettras. 
suston:ada. 

0 SR, GOMES DE CASTRO-O QU3 lamento é 
O Sn. B. DE MENDOi'1QA Sonni:->uo- A quo u. proposição tenha multas lettras. 

proposição melhora a lei organlca, diz a o s '! s . 
Commissão, fazendo uma discriminação n. B. DE "ENDO)IQA . onni~no-Eu 
monos imperfeita entro as funcções deiibo· ostou tratando do art, 2' que dtz assim : 
ratil·as e exocutlvas que constituem o •o· «Fica supprimlda a palavrn - espcciacs 
VOI'no municipal, onteodomlo mesmo qu~ o nB.!Iim como tlcam substituidas as palams 
Profoito tem autoridade para t'azl\' desapro- -pw·a casos urgentos e imp•·e•islos, na "''' 
prbções c para pi•ocodor t1 venda. dos irnmo· sencia do cousell..o - do ~ 12, do art. 15.•, 
veis desaprop·.-iados. da. lol 85, do 20 do setembro de 1892, pe·:ts 

0 Sn. CO~LIIO E CAMPOS -Pol•quo V EI SL•gu!D~OS - $C1np1·c qt<e O conselilo ent.-111/dr 
• (I) t • j to , ' ' COllVC>IICnle, > 

nn:~ 
0 
~x ua moo o que escreveu a. Com· Até aqui, sr.· Prosidonlo, trntn·so so-

mt s! mente do fechar a porta ao conselho, de 
O SR. B. DE MENDONçA SoRRINJJo - Pois tirar o quo é do consolbo, de doiJnr ao 

bem, Sr. Prosidonte, vou sattsr~zor o desejo conselho cousa alguma •. (Lendo.) 
de S. Ex. • Art •. 3•. Além das attribuiçõos ... > 

Diz a Commissão cm seguida : Voja bem o Soando. 
c Estas sii.o ovidontemonto do natureza di· • Além das attribuiçõcs conferidas ao 

versa. Prefeito ... > · 
Entretanto, já o regulamento que acom· E ollas Jt1 são tantas quo jil se qiz, além 

panbou o decreto o. 4.956, do 9de setembro dessas, ma1s estas. 
ultimo, consigna no art. 5•a seguinte dls· « Além tias attrlbuiçõos c~:tferldas ao 
posição.> Prefeito ... • 

0 Sn. COEJ,JJO E CAIIPOS-B pot•quo V, Ex. 0 Stt, Co&J,JJO E CA!IPOS-Niio SO havia de 
não omonda a pi•oposição ? A commlssão dize1•-sómonto compota ao Prefeito .•• 
acccitaril. todas as emendas que forem ra· O Sn. B. DE MENDONÇA SoBR.INJJO- Por• 
zoa veis. que não dlsso!'am compete lambem ao Con· 

0 Sa. 8, DE MENDO!'iÇA SOBRINHO - Mali SOIIIO Municipal •. 
cmen~ar o que 1 Emendar o que não é omen· Bem, SI', Prestdonle. (Lendo.) 
davcl! • Alóm rias allribuições conferidas ao 

O Sn, CoELno E CAltros -Pois no coo· Prcfcllo pela logislliQiio cm vigo1•, compete. 
cclto da Commissão, :t. PI'Oposl~ão é accolta· lho mais. • ·• (Pausa.) 
vcl c omondavol. Chegou, St•, Prosidonto, a occasião de loP 

o sn. B. DE ~fr.NDONÇA Sonnz)lno-Como ao Senado um pt•IJjeclo do reorganização mu• 
emendar umr1 ct•usa inconc~rtavel 1 nlclpal, aprclcnr.ndo nos tompos passados, 

no roglmon da monarchi:l, ao Parlamento 
Eu jrl mostrei quo o art. I• conlém dou· Drazlloiro, polo omlnonto estadista, o s,•, 

trlna boa, mt~s que esla douh•ina jtl niio conselheiro Paulloo JoM Solres do Souza. 
constituo nonhuma novidade, porque j~ .faz 
parto da lei n. 513. 

Ora, si a parto boa dosta lei j~ d lei, para 
quo votal~a segunda vez I 

O a~•t. 2• contém novidade, é corto, mas 
novidade quo não presta, 

0 SR, COELUO E CAMPOS- Qual d I 
O Sn.. B. nil ME:>noii'ÇA Sonnn.;no- Veja 

v. Ex. Sr. Prosidonte, a pena que mo im· 
puzor11m -o ter tio intlicar a um membro 
d:t. Commlssão do f!IIC t!'atam o> artigos 
de: ta proposiç~o. 

Eis, Sr. Presldonte, como Sé le~islava cm 
1869 ptu•a a mnniclpalida1e do Munlclplo 
NeUtro. 

O SJt, CoELJIO E C.mros-!i'iio chegou a sor 
loi; t'oi apenas um projecto, alltis multo bom 
insptrado. · 

O Sn. B •. Dil ME:>oo:o;oA SonmNJJO- Esf.a· 
vamos om um rogimon inloh•11mento nristo· 
cratlco,ora o Municlplo NoutJ·o intolramonto 
iil'l'o tlati provlnclati; onll·otanto u organiza. 
ção que ;o Pl'otoudou dai' o. el~o muuiclpio 
er<l a ma~ llbor~J. 
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.UINA~S DO BI~NAIJU 

Eu vou lor ~ómonto JliLl'll o Sunado ou vil' 
as al.tJ•ibniçOes quo naquolla t!JlOCa Iam ser 
dadas tL CamlLI'IL do Muoicipio Nont.ro. 

• Altlm das ati.J•ibnicõc~ J'oconhociú~~ lts 
Camara8 1/uniclpaco das Pl'ovincins, espcci· 
l!c•das nos art. 3·1 o 3G, exceptuados os ns. 5, 
G, ol;c.. compete ~ Catuara Muulclpal da 
Cúrlo: · 

O S!t, IJ. DE ll!f:NDON\'ol Soml!NIIu-E' neto 
n<lininisli•ativo, nhl oot:t o hont•ado ·Sonu;lot' 
victo1•ioso. : . . . 

JMou do accordo, começa muito bom uolo 
·nt•tigo. · · · . 

''li) rletorminar a rcaliza~TLo do obras do 
l't!oonhoclda necnssidtLdP, do.ido q no hujn, p:lt'IL 
ollas c ror! i tos no' orqamonto. • 

II' t:tmbom acco admiuis\i•ativu;·al.õ ahi 
J.o Fixar as t!Os}loms muniol]lao.s o decl'O· Vtltnos muito Lotu; 11tu abi quom ·tom r.aziio 

lar os Impostos Jlara clla noco;sarios, nlio não sou ou, ó o. hom•ado Son:uiot'; ató ahi 
potlondu, porõm, im]lOl' sobro olúOt1\0 i• \J'i· ni<o .~o tira.~ada do conscllw; tlli:so ao .Pro· 
bulado ]l:u•n os coiros goraes, · · foi to spmonto o. quo or11 do Profailo e ost>wa 

2.' Doto~minat• o .modo .do ,fi.~calizaçiio.o nas maus do conselho., .. , 
!Ll'J'Ccadação do suas ronda;. , · ' · 

:J.' Doel'o1ar as medida" do economiiL o JlO· 0 Sti. Com,uo E CAM~Oo d~ um apnl•to. 
lici~ do Municit>io Nelltro. O Sit.' li. rit; ~MI':\'DuNi;.~'Somn:o<üo- E>tou 

·I.' Crear e ~UPPI'imir .os em(li'OI!un mtJUi· 'tl11 accoJ•tlu •·u111 V. E I. ; ostou dizeudu quo 
eipaes, cstabolocentlo a,; nondi<;iíos do HOII V. llx. tom r.od11 :t J'ltt•iio o, no omtanJ.u, é 
proviJuonto, IIJlDWntatlol'ia e dotnissiío dos V. J>x. <JtW mo poJ•gunta si um coMcioncia 
OffiJll'Ogados, cu outon•lo qno ostus aLtrlbniçõo.i devem· pm·· 
· 5.'·Rogular a dist.ribui~iio do oosiuo pri· ·loncoJ' :wconsolho. · · ·· 
mario o socund11rio nos o~tabolcclmontos ·que· ·O Sn. Com.!'1o I{ CAMPOs'- Ah I gstt\ bem, 
fundar· o mnnt,ivor. O sn'. n': v't·: MErilio~>ç;\ Soó'ur~>·J;o ~Não, 

i,' Aütori~11r cm]ll'OsLinios :mnnicipaos o.i· sonltot', c~t:l. muito tliroito; m:1s ... vamos 
pocificando as.condiçõos do sou lov~nt~mon to, 11dian to. ' · · · · · · '' 
o tempo, o modo o moi os do sou pagamento, ' o SI i .. CotÚ.uiJ J-: ÜAMl;OS- l~ntão, som pro 
oi.c. . . ,. · · Lom o pJ•ojecto ILl~umtL cousa do ap't'Ovoi't:lVol. 

A muuicipalidado uaqu~llu.tlpoca,ítl tiuha O Stt. 11. I>J·: Mt·:Nou:>çA SoH!IlNIIO.-,IMos 
o ia tot• .multo maiores tU.Wibuiçõus tio 1JUO dous dispositivos, St•; Pt•,Jsidonto, yim·am on· 
vao tot• hojo o ConsJllw ~lttnicipal. tlu. IJis· liJit:tl' u ;u•t. 3"; tl um ont'oitn r1Hu .üst:l na 
tricto Federal. porta dt• c:Lsa para, ao entrai' o visitante, 

Hojo tudo passa a pm•Loneor ao Pról'oi!.o o nii u eulllOt,'at• ftcttndo tt•iste. · · 
si niio é exacto o quo acabo do dizot·, \'tlll Ató uqHi ·vamos lllllilo bom. Acho qHo o 
lhostmr ao Senado, com o oxalltO do at•t. 3' uobl'O Sonadot• tem torltL a l'llziío. Mas, conti· 
dtl proposição... tiuuumos. 

O S!t. Coi·:r.uo 11 C.\llPos-Naquullo tU!npo Diz " lol.~m " th Pt'OJl•lsiçfío: • l'OHolvm· 
tudo dopuntlià do Mlnistt•u tlu /mporin. solll'o t>. tlo~UJH'OJH'in<;hu o cllCCJUlSl\·ão ·do im~ 

muvoi;; noceSSi~l'io~ ú. ahal'LUI'iL, l'cditlcacão o 
_O S11. n .. DE. M~~no;o;çA SoiJRlliJJO -·A nla!'gmnonto do !H'arJlS o ruttS, cont.inuttndo 
apprdvaçào Ílporias. Ma<, bojo é md; do quu um vigOl', para os out1•os casos do de~apro· 
isto; hoju .d:l·SO complltonei • por int.ou·o ao prlaçào, o disposto no aJ·t. 131 § 0°, da lei 
PJ·otaito c·lsto om um rogimen domocratico n. 85, do 1802. • 
como'nqnolle óm quv vivemos: E es~a 1 Sor:t tLdminlstr:•tiva ou legislativa? 

o· Sn. COJ,LJJO E C.l:.r~os:...,. ô' que VIIO Podor:t dizor-mo O .Jlobt•o Souador 1 · · · · 
po:;sar par·a.o Prefeito, o rtno oo vau tll•aJ' ·o·Stt.' CuELIIO E CA!!Prt~-'-0 I'J•osldunto: d11 
do Conselho Munioipnl não é mator•ltt Jeg1s· Rtlpub!ictL IIIJllbOm pódo resolver sobro dll;· 
latim ú matol'in adminisLratlva. npropriaçito, Jl', da lo!. · ' 

O Su, B. ·nE MI'NDDI'\QA SoD!lrNHo- V~· o sn. B. DE ~lt,Nnoxr.A Somilxuo-'Aind:L 
,iamos: A Coinmissão' diz quo. tl só matot~a. hontem, a•Jul, tlls;o o hÔnrado Son:uiOI' pula 
admiuistr~tiva. Vou ler os artigos. Bnltla, com u peso da sua :LtÜoJ•idado o lL 

« Art. 3.' Al<lm das attl'ihulçi!cs confot•itt:ls sn1t gt'ILildo .:osponSIJ,Lilitladc do jurlsla, quo 
110 Prefeito pola logisluç[o om \'igot·, cum4 um 11buso nau autoJ',iZtL ou~ro. . 
poto·lhe nuds: 0 Sit, COF.!.IIO I' CAMPOs-Si isto ú a Luso, 6 

••I oxpodir J•cgnlamont,os p:Ll'IL a oxocuciio do todns as Joi~ anto1·iorns do.itlo 18:ll ou 
das tlollb.u·açõos rl•J conselho o dos sot•vi(•Os 188~. , ... 
mnniolpa·!s.» ' o Srt. n. r.r. ).11\~no~~A Somm;uo- :.rus 

O Su. Cnr.wn r. C,\MPOS- E' ael.o II<IJlli· nãtJ ~ tlaltd n. R.í, do 20 'h' otl!omlH'o tio IR0~, 
n ist1·atil·u, 'I uo ó a let or:;anron elo llt.>lrlüLn l'otlur11 I. 
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0 St\,. Coi,LIIO '' CAlli'OB-11' juslamonto 
csi.'L 'JIIO so rotoca .. 

0 SI\, ll. DB 1fF:Nil11Nt'A ~ODIUNIIO-ilcm · 
mas nUo tli{l'tl, então, qué 6 uw :~bnso tlo loJa~ 
as lois. 

0 Srt, CoELHO g CAMI•os-1\<~llci não CS· 
taholocla as 1J11sos da dusap!'opt•iacrro. 

0 Sa .. 0, r.E MENDO:O:QA Solllll~IIO-fsto C 
t\m" ~~t.tr!bnlçiT• cssoncialmonlo logislativa. 
hn nao quoro sabot· Si as nos~as leis nsl,[o 
cedas ou on•udas. 

0 Sn. 'CoELHO E UAl!POS-1\sl,[o cortJts, · 
O Sn. B .. t>I' Mt·:NDON''·' SomuNuo ..:.Niio 

C isto o quo di'scul,o', O qno 'Jilero discutir tl 
slcst~ disr!osil,ivo, quo nP:tho de lêt', d tpÍ'Il· 
JIOslr,ao <II,JO:ta ti dohal.o ó ou nfio cssoncial· 
mente li!gisl:üi vo. 
, 9 Stl. CO!'LIIO 1·: CAlll.'os-(ltml t1 ó' ,dispo-

SlL!VO 'I Roplta·o. · · 
.0 Su. li, lii·:,Mt·:lili.ONQA SOOIUNUO·-Qnan· 

ta~ v.~ZilH quet'. u, nob1'C snmulor; que ent·o· 
pt t.a • · 

0 Silo Cocr.uo · E•. ÜAMPOH ·- Tllllitll.-p!tei· 
oncin.. 

o Srt. n. DI·: ~!ENJIONÇ.\ SonttrNHO- o 
dispositivo quer dlzot•, pot• outras pn.lavrus, 
que, estaLolocidus, o~mu est[o, .&s bases de 
dc.,apropriução, podem·o. Pt•esidente.!la ..tto
JmbUca o o Prefeito dctot•miual·a ; .o que 
unpo~ta confessar quo, ostabclccl'io o nbu~o. 
não tl domais quo HC cstabclcç:1 um outro. 

'' • • J .' 

O .St~.,.CQI~L!IO e CAlrros-Mas, a Joi do 
dosJipropriacão existo. 

0 Sn', ll. Tlll ~[ENilOll•!•' SonntNIIO-Mns 
rl umaloi 'inconstltuclonu I.... . 

0 811. Cm:r,no E CAl!l'OS-NitO ti tal.· 

--~-·----
ciio de immovois neees~~rios á ab~l'lum 
t•nctlncn~iio o ~largameuto •lo praças c ruas' 
cont\nua.ntlo cm Yigol', par;~ os nutl'oS casoS 
tio tlcs~prupriu\·iio, o dispus to uo art. 15, § U" 
d11loi 11. 85,'do 1802.» ' 

O Sa. Cot:LIIO E C.lltPos· :.._ Que ti a rugr:t 
geral. 
. 0 Sn. il. lll!. M~~I>O~ÇA Soo!\INII<J-Qne 

regra geral f Nau. 6 cuu:m alguma. Devia so 
t:orogar o rcstu. · 

0 St\, ÜOl!ES D" CASTI\1!·-Ahi os tá II pt;OVIL 
t!o. qno a mnteriii ~ legisiiLtiva. Agot•a o Pt•e· 
letto actual quer JlcuJ' senltot', par:L tle.iiiPI'v· 
PI'ÜLJ' o quu ont,cnJor. 

O Srt. H, llE ~[E~IJO:\~A ~Oll!IJ)'IIO-Vou ICt' 
untl'o tl:sposit.ivo tltlproposi(•iio; o, autoo quo 
o nuiJt•u Kenador pnl' Sm•gipe dht quo ollo li 
ttm ado administrativo, come'.'~ poi• 11izm· 
C) no cllo ~com vezos IIÚIUinhtmtivu. · . 

IIm todo o caso vou, lol·o para que o Se· 
uado se odi~que, 

O Stt. n. 111·: ~fENDONÇA SountNno-Não 
rtuot•o qnu mo contr,stom, vou logv dizendo: ú 
administr~tivu. . , . . . 

«Yondot• os tort•onos ott prodios adquil'ldos 
ou dosapt·opl'itírlos qno niio tcnltttm sldq npl'O· 
voltatlos pllra logrOLdouro publlco m•s avoni
Jnd, Pl'a~;u; ou, l'Uas (itgorll .. 1~presoul<1 ost~ 
''h:tp11) lllouiaoto ,haSIII publica, pl'tlViaroonte 
iiUULIOCIILÚa pela !Wpl'on;a O por CÚÍ~LCS af· 
fixados uo,i lognt•es m:Lis publicos por ospat·o 
tio tom pu niio inl'eríut' a JO·dias.» ' 

II' aclminislt'lltivo. 
0 SR. CO~LIIO tfCA:.rros-V, Ex. o díSlO. 
O S11. · B. • nr·:· ME:-> DON"·' SonntNuo-Vou 

atrl justificM', . · • 
. 0 Sn. COI;LUO 1·: C.IMP9S-Cotnpo\~·lll0' 
liLZOI•ü, . ,., ' · · o Sa, n. h I·: ~flmHO:'>I:'A SonRJNIIO-... por·

ljUO tltl_ao Pudor Executivo funcçõos lllglsla· 
llvas. o Sn. n. l1E loÚ:l!DONI',\ Sosrmmo-YOtl 

O Sn·. GOlHJS ne CAsTno-As nossos pt'i· just!ficnr, lendo._. · . ·· · · 
moiJ•as lois davnm o dh•oito do ducJ11t•at• a. . Drz a Comml<sao no sott parocel': 
do<npropt•iaciio ptit•. ut!litl~do.; pnpllc~ .:1 As· · <E'.tu~a·· do dnvhla quo u'cst:L pnl'Lo 11 ro· 
somul~~ Gorai •. Dopots, .rl .qu.o comoQ9u.o Cot•nn múlhot'a a· loi.ol'danic;l, etc.• . 
apu•·filiromlla"lo. ;~.. · · " Mais· t~t!u:wto: · · · · ·· · · 
o·~n.· CoEr,no·g CMr!'os-Xiio ha duvid11 •llu~r·otautoj~o r•ogulamonlo quo· acom .. 

cont.t•a· 11 constitucwnalldado, ~miL vez quo Jlllllhou o tloct•oto. u. ·1. o:o, do O do'sottimbro 
ns bltsos piLI'IL a tlosaproprin•:ao · o&t~o osta· ultimo, con~ign.l no lll't, 5' 11 seguinte tlis· 
bolocirlas.' · · ·JIOskão: A t•c•·ificirçrTo iloJ casos do utilidade 
o Sit:· n: DP. M"NDO:O:ÇA Sonimwo-Lcio JlO• piibli;a tCI'rl 1~[/11~' pol' acto do <onsc/fro O({ do' 

v:tmonto o tlisposil.lvo, t~pozar do CtLil\'~do, J 1 I'r;fc.'to.d~ Duii'.Ct~ Fodcl'al>, ?".' •·elarrTo ti.<. 
pnra. satisfa,zot• o noi.Jro S!lllít!lor u mosmu ofn t!.~ dv (.omJJden~tcl do .Uwuctpw.-. · . 
ptLl'll qno ns bolltJr.as tlo8to projocr.o snjam O Govm•n;~ rlechll'Oll que i'• :tdmlnistrativo, 
cJnltodtlns do Sunauo._ . . . como,, 'JUO so ~·an dízm· qno ,, logl~lt•tívo 'I!' 

Além das. <Ltct•tbnl\•u~s cuuiOI'llhts uo Prc· l'lll'U. que hm tio es~·tt' ean~:ttHlo a tLtlrnção 
fl'it.o, compot••-llt~ ma1s, lnt!m." tlu. arl .. 3', tln Snn·•,tlo, ~~u·a qunlH>I •ln e<'"'' mulhandn 
et·u>oli'Ul' sobro 11 tlcsapropt•ta•;:IO o acqulsl· om 1\Jt•ro 1\•to 1 · 

:; 
.. ·.; 
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Ot4 AlUI A.tB DO SI !i A.lló 

A C~mmiss~o. Sr. Presidente, diz : 
. • Outras, porém, não elliio no mwmo caso, 
como a.s que se referem á desapropriação e á 

O Sn. CoELHo E CAMPos-Y. "x. sabe que venda do sobra.s do immoveis desapro-
cstu. doutrina corre por ahi. priados, para. alargamento de ruas e aber· 

A Comm!ssão jd dls;o que !l um noto ad
mlnistJ•Mivo, porque o GovornJ ja o disso no 
rogulamon to. 

0 Sn. B. D!l MINDONÇA SOBI\lNIIo-Não S3Í turas de pr.aç~s e avenidas.: . 
de cousa nenhum1L· sei do que a Commissli.o . A Comm1ssao confessa Que esta ó legJsla· 
está ma ensinando', Todas M ve7.os que 0 t1va .õ ,ma~ ~orno o Govol'no declarou que ó 
Executivo disser que um acto é administrl· adm!n!strat!va, nós ficamos penslndo que i! 
tivo, to los n<ll devemos dizer an•a». Deve. admlmstrall·Va • 
moa fa.zer como os china na China: Iodas as O Sn, CoELJJO r. CA~!Pos- Leia v. Ex. o 
vezes que o imperador da Cbina espirra, os parecer da Commi;sio, mas leia direito. 
seus subditos o fnzem igualmente. o B. DE MENDON\'A SonatNIIO- Bom lonuo tr um aclo almiuistraliro, não ó legis· eatav'!• Sr. Presidente, de imaginat• que me 
~Lttvo. seria Imposta tamanha pona. Eu, quo não 

Por c~ns~guiot.c, nt6 a1ui toBm m•r;t lo sou Inimigo intran;igento desta. pl'oposição 
IOdos aquolles quo·teetu declarado quo estlt c deste pa.roccr, vejo·me na conUngoncia do 
attribuição é legislativa. Só quem ace1·tou loi·os, de t.ur este p~reect• · llempre em mãos, 
até :t~ui foi a Commissiio de Legislação e ou, que desejava tcl·o sem11re bem longe de 
,Justiça.. mim. 

0 Sn. COE!, tiO E r A~!POS _E o legisladO!' 0 SR, COELIIO E CAMPOS-Pois jogue•O no 
de 1855, fundado em lol. chio ou n~ ceata dos papeis inservive!s, 

Por que maculat• a.s mãos com elle? 
O SR. B. DE Mt:NPONQA SoomNno- Mas, os A o p Sr. Presl!lonlo, o nobre Senador pot• Ser'ipe n. · LDERTO ONQALVEI- arque o DO· 

~ bre Senador gosta de ler, vae satisfazer o 
ll um desses homens teimosos que não se pediJo que lhe é feiro. . 
confor!Dam com cousa alguma. 

AC(Lbe! do dizer ha pouco quo o lllu~ti'G 0 SR; B. DE MENDONÇA SoBRINIIO- Quem 
Sona!lor pela Babill com 0 pBio da autori· disse a V • E1. q11e eu góslo de Jor i Mas ler 
dnd•J 0 res usabiÍidllde que tem, ainda o. quo 1 Peço que V. E1. se explique. 
hootem decf:rou e não era preciso fazel·o O SR. ALBERTO GONÇALVES-O parecei' e a 
porque é coullll. 'corrento, comealnba pa.ra proposição sobi'O que versa. a. discussão. . 
todus que conbocilmos a sclencla jui•ld!ca, O Sn. COELIIO E CAMPOs-Não o lota. Não 
-quo um al•uso lião justiftCB. ou•.ro. ma.ncho V. El. as mãos. Porque lia do w 

~depois, Sr. Presidente, a~ul niio se trata V. Ex. cm suas mãos um papel escJ•ipto por 
propriamente de restalJelocer uJn al1uso, pessoas incompetentes, que VlOI'IIom d1zer ao 
'1'1\lõ\·SC do tin1r uma attribuição do Con· Senado absurdos?! Niio o loia: jogue-o no 
scil1o Municipal, attrlhuiçio quo c~til Í11· chão. 
olul~a na loi n. 85, do 21 do sotem~r~ de o sa. o. DE MENDONÇA Sonn1suo _ Sr. 
189'~, pam pasBlll·a ao Eroeut.ivo Muntetpal. Pt•esldcntc, o honrado Senadur magoou·sc 

O SR. B. DE MENDONnA SonRINno-A non. eommlgo por um Cacto sem lmporlancla. 
·lei não diz isto q111 o· nobt·o Senador ·e;li Eu declarei na lrlbuna que a Commlssio 
dizenJo. A lei organlca declara.. quo isto 6 confcs~ava que a faeuld.ttlo 1\e vender ter· 
dispJsição legisla\ln; mas o nobre SeJIII.dor, renus era legislativa ; ma•, lo;co em seguida. 
pmoq uo o Govorno lho disse quo era. adminis- aecresccntou que o Governo em um rego• 
tratlva, quer quo suj;1 administrativa. lamento reconte dis Ji<lz: c.\ verlt\c!IÇi.o dos 

o Sn. COELIIO E CAMPOS (com energia)- casos de utUidade publica. torl!. logo.r por 
V. Er. está esquecendo que se dirige a. mim. acto do Consolllo ou_ do Prefeito do Dlstrlcto 
Sou ine~paz do tor eSHo procedimento. Por Fed~ral, em relaçao 4s obt'll.l da eompe~ 
QUe não se rorero v. liz. o.o que dlsae a tuocu1 do Munlclplo.•. _ 
commls!ão 1 Como o Governo dJsac isto, a C~mm!ssao 

8e conlllrma o dccl&J'Il quo o acto pódo ser 
O ~R· B. DB MENilON~A, S~DRI~JIO- M~ tldmid!slract!vo. . ' . 

V. Es. l'az Pll.rto da. CommtgsM. .0 s c c 'I v ll ., - .. R, ORLIIO R A)IPOS - n M • , s. 
_o XJ_~. Cosi.uo t: CAMros-Mu a Comm!s.<ao ni\o 11uor lor 0 quo diz .a Comm!s~lio. 

nao du isto. · • 0 Sn. B. DE 'MENDONÇA Sommmo - Foi 
O Sn.GoME~ DE C.\STI\o-Di~. sim, senhor. com isto, Sr. Prosldentu. quo o nobt'O Se
O SR. B. DE M&:->DONÇA So!lRlNl!O - Vou n!l.dor se magoou. Mas, _you l9r o resto, }lar a. 

lu1· ou~ra vez. · ~tuo v. Ex. ,·oja quo nu.o estou provcu1do. 
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Vou ler do novo, Sr, Presi.lonto, o p~
l'ilCOr. Ro:Llmonl.o, é uma pcçr~ intoruss:~nco. 
digntL do nota o do SLJr· lhhL : c, ~umo o 
illu .il'c Son:.dur polo Pat·amt dis;o do mim 
cJusas quo cllo gostn. do fazer, o oiio ou, 
om totlo o caso, pat•a satisfazer o seu Jesoju, 
vou ler o topico do paroJor a quo m~ roih•o. 
Di~ a Comtni;são: •II' fóro~ tio duvhla,,. 
(iulcrrompcwlo a leitura) AtteodG o Sen:t.do 
que 6 uma GtllJ•ma~i\o a!Js;luta: <E' fót•a d•• 
duvida .. , 

0 Sll. Cot,LlW r. Cr.~H·~s- V, l~x. tanto 
gosb tlo lor, quo t•opoto o r1uo j'.l leu. 

0 SR. R. P~ Ml"'iPOX•,'A SOJJRJ)/JIO - Ap" 
proximo!-mo tanto do pat•ecor que j~ vou 
gostando dollo. 

0 Srt. COELHO E CA~Il'OS-Ainda bom. 
0 Sll, 3. DE MEXOO:-II;A S·;IJRJ:-1110 i lendo) 

-•g' fót•a do duvi.l~ •.. >-rc:Jito,6 um·~ pt•o
posiçOCo nbsoluta que não soJrro contos&lção 
(continuando a lei')-•.,. ([UO no;;;L part:J a 
reforma mclhm'<l a loi organ ic.1, 1\LZonrlo 
uma tli;ol'iminnçiio menos impot·feit.a entro 
u.s runcçõos ddioor·ativas o oxocutivas, que 
constituem o governo municipal. 

Aponas o quo titz, como so vu, 6 uma ;los
cla~siricação: d:l no Consolho o que 6 do 
Conselho o ao Prdoito o ·que ó do Pra
feito. 

Contlntin a Commisslio dizendo, isto (),pro
segue a Commis;iio: 

« Outrn·s, porém, não oltão no mosmu caso, 
como as quo so roforcm à do;apz•opt•iaçlio o 
á vent!a das soum• de immovcis deaapt•o
pl'iatlos para alal'gamnnto de ruas o alJor · 
tlll'a do pt•aças o ave:titlas. Estas são Ol'i
dcntemouto do niLturcz:J. divarsa .•. » 

Não silo atlmlnist:'atil'a~, são do natureza 
diversa. E' um modo ilo quoror di7.91' :1s 
cous~s sonl nada dizor. (ContinuaH</o a lel'): 

• l~ntrotànto, jt\ o rcgulamont? que nc~m
panllou o d.ícrolo n. 4. Oõü, do n do sotombro 
ultlulú, cJnsigna no at•t. 5• a >cgulnto dispo
sição: Avot•irlca~iio dos casos do utilida<le 
publica toM Jogar pot• acto do Consollto ou 
do profoir.o do lli~trlcto llodoral CHI rola\·iio 
t\s ohms <la cmnplitrnoln. rio município. N:lo 
<'. pot•tanto, lliJilL norhlado., ,>• 

Não <1, portanto, uma novitlado \ Nf1o ,., 
portanto, H miL novlda<lo ! Niw é, portanto, 
uma novidado l Notom uom. (Coulinuando" 
I"·) .... ntLiogislnção a ldtí:~ do coufot•it• no 
Pt•ofollo 11 f<Lculda<lo do rosal vet• sobro des
aprop:•ia.r.~iíos . . , 

0 Sn. Cor.J,IIO l: CAMPOS-Sim, ~enhlll'. 

0 Stt. !l. 1>1: Mt·:,no,<;.l ~Ollltl,lln- O 
nauro Sonndm· dir. .1ltn o ou digo 'J"O não! 
nlo! o u[o! (l/i.<os.) () acto é !e:;i;!ttlil'o, 
Jtlo ú admioJmatii'O• 

oou>do V, 11 · 

Sr•. Pt•r.sirlrnl,o, pult~ logishçiio om vigor, 
ls•.o 6, poi:L lo i n. 85, do ~o tem hro d 1 1802, 
o.<i,:c competoncitL do vcudor ou pormut~r 
terreno.< dtt .llunicip:Llitlade Jlortonco uo Po· 
dor Logislatil'o Municipal. 
Ma~ pm•tenco tb que modo, O Poder Lo· 

gislatlvo ~!unicip:tl não pó:lo nndor, nem 
pormut~t· por uma simples votação, ou por 
um~t votação na mesma sc.'<.~iio ordluaria.' 

O le~idla<lor cercou o.< bens municipaes, 
ou antas, o p,ttrimonio municipal dus maio
ros garanti!is; o:dgiu, como o:dget quo· o 
Consclllll ~!lrnlcipal, todas as vezes quo 
quízcr vcnúm• ou a!ien<Lr ou permurar os 
uoa.< muaicipae.<. sú o poss'.L f.LZcr por melo 
do .votaçõoa do cloua torças om duas sessões 
aonuas. 

Veja o Sonndo' do c1uo t.Jarantia~ o lot,ris .. 
ladot• cot•cou o patt•irnonio municipal. llllo 
aiio exi~o >úrnonto a vo!.a<;ão por tlou~ tor
ç>O~, CXig'll l!llO O.isu. votuçfLO SOjih OÕ.O SÓ ·por 
rlous tot·cos, como lllDbcm que sej:1 em 
dua:; sessõJs annuas. 

Pois, sen.borJs, a pt·op)siçiio cni d,Jbl~o 
rovoga. twlo isso; nuo oxigc, netu· VúLaç~ao 
pot· tlous torças. nom exige votaç.1o em duas 
sossüos consecutivas, o entrega· tudo .Isso, 
todas osSlJ.:! f.tculdados ~o Pl•oro.to, quo só 
po1· acto sou, in·lopondante do Cuosellw, púio 
vondor, pódo alienar todos os bons do mu
nicípio. , 
o SR. CoeLuo E CAliPos-Todos nao. Só 

os q uo forem Mcessarlol para esses mclho-
I1amcn ;os. · ·' 
o Sn., n. PE Me:;oONI,'A SJDR.I~IIO-:'l'odos~ 

Pólo vcnúot• todos. Em([uanto que, si passar 
osta proposi~ão, o Prol'eito podortl mandar 
bator o martol!o cm todo o patrimooio da 
Munici.-alldarlo do Dístricto Fedot•al. . .' 

Si o Socado quer ver 011 vou loz• o di.sllO• 
sitivo; tinha que tt•atar dollc, mas anteci
parei o sou estudo. 

Diz :t a !inca tl: 
•d) vonder os tm•t•onoJ ou pt•odio; adqui

t'i•los ou dos~prop1•iado.q quo não tenhnnt ~itlu 
npi'OI'nit:ulos par11 lug1•adout•o flltblico. n·t, 
.lvonidag, pt'a\•as ou r•.ros.~ 

o Sr., Cot·:t.no t·: c~~wos-E' só para osto 
C:LSO. ' 

0 SR. 8. DE ME~DOX<;A. SoumN!lO- )l~s 
<lolxo-mo lo r. 

O Srt, Cor.r.no 1~ CAlll'Os-Não so enfarlo. 
0 Sn. li, n" Mr.~oON<.'.I SooRl:olliO-Lancoi 

CSil~ :tflll'lllatl'IO no Senado; Olt.Oil uurigatlo a 
sustenta!-:~. Affit•mol rw Sonndo quo, pas· 
sando os la ]lt\<Plslçfio, o Pr•efoito ptlt!o mau
tlar cham:t.l' o luilooiro o balut' o IDiL!'Lcllo 
uru turlo o pMdmoolo do ·nistl'icto F<JJoral •. 

11~ 
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Atllrmei·o o 1'uu Jll'urm•, n;iu avanço uma 
pl'oposição que não posm prov;u·. 

O Srt. Cm:r.no ''CAMPos- Isso tl cousa ;1 
jmrto. 
o SR.. B. )J(~ ~II~NUONQA SODlllNII0-0 ]1011· 

· ratlo Senador pelo OlstJ•ici.o FeJoral, lrontom, 
r.smlucou a IJIICSt~o, mas n·io o foz como 
dovlo. fazei-o; não tratou 1lcslo ponto o vim 
à tribuna do Sena•lo justamon to Jlill'iL tmtur• 

· do cot•tos pontos, quo entendo sor da maiut• 
· lmportancin, eomo este . 

. Pc~o ao honra1lo Scn~dot• por Sergipe IJUO 
. não mo interrompa; uma h isGot•ia intorrom
. pida uão pódo sor• comprolwntlida. 

0 Sn. COi~Lllo l~ CA~IPO." 11tt 11111 apade. 
O Sn, H. l>N JIE;>;Iln~p Solllm>rlo- Nirr 

· guom o 11ltondc ruil.is do que ou ; sou sou 
· colloga do longos annos o si estou na tribuna 
· combatendo o pnrecor, isso ú uma prova da 
·minha grande amizade, da minha ~ra.nde 
'estima por V. E~; · . 

. 0 SR. ALTIImTD Go~(.'.m'ES-:-E' uma prova 
bom dispensava!. Prum tlo am·or, batendo! ... 
• 1·, : 

0 S!t. B. DE ~~~~r\DO:\Ç,\ SOURIN!Io-V. Ex. 
bem sabe que pancada do amor não dóo, 

O Srt• AÚnmtTO Go~Ç.\LYEs·,- Nos outros. 
I ' ·' ' . • . , , • 

· O Sn. B; m: ~IEI'iuu:->ç.i Sonm•·wo - O no· 
'hro Senador tamhom goita do d~!· suas pan-
cadinlms do amor. · 
' 0 SI\. ALlllmTo GON\'.11.1'1':8- Com IUIIÍta 
'pni•clinunia. Eu bom sei ao •tua v. Ex. s,o 
quer rolorir. Roloro·se ;t roform11 do Rcgt· 
monto; em que nüo d'oi parecer favoravol ás 
'A nas emendas. · 
.. 0 SR. B. Dll ~fllXDO:\ÇA SOIIRIXIIO - Eu 
agm•a não estou discutindo o Regimento. 
Estou conversando com o meu nohro amigo, 
Senador por Sergipe, cuja. opiniiio sompro 
respeito! e eontim\o 11 t•ospcitnr. Pelo faot.o 
de o,t;u· batendo o parecer niio quoi' dizer 
que V, Ex. não mo mo reco a maior at· 
tonçiio. • 
. , 0 Sa. COELIIO I> CAlll'OS -Isto esl;t tilm 
do qnostão, o ruollror ~ contlnllllr a discussão. 

O Sa. B. DI~ MI~NP~N'.''~ Somu,;uo- !Iom, 
Sr. Presidenta, o IIorH<~tlo Scuatlor acha mo· 
lhO!' quo ou continuo. 

0 SR, AI,DERTO GoN>,'AI.Vi~S- Todo O So· 
nado sabe quo V, Ex. o consitiP!'O.IUUito, 

O Sa. D. DE ME~ooN~.~ So!IRINIIO.!. SI'. 
l'rosidonto, ou rllzl:c ao Son<lllo quo, poliL 
proposição sujo i ta ao seu ox;Lmo, o Pr•orc!l.u 
Jladcl'tí., amauhn., nmndat· llal.m· o mai'Lello 
om todo o p~tr•imonio munil'ipal doslo !Jis· 
tricto. 

O nobt'•' NonntluJ' pot• Sot·~ipn ... 

' 
O Sn. _CUili.IIO g 0,\)!f'IJS - O Jlili'OCOI' da 

CommlriSilO, 

IJ Sr1. 1!, Dr> MENilON•.'A SomuNuo- ... o 
pa1:ocor 1la Cmnmissií.o- v;\ lit - quo cst:i 
ass~g?adiJ polo. honmdo _ Sont1dor po!' Sor;;ipu, 
o P:_Lroco~· da ,-coruuussao do .Tustlç;t o Logls
Iacao, CUJO ill'!llmntlsmo u nob1•o Sonailur r·o· 
cunhoco;, o parecot• da Com missão, IJIIO éum11 
oiJI'IL pruna ..• · . 

_o Srl: Cm~r.no E CAlr!'o.; -Isto é quo'on 
nua so1, · 

o SI\, li. Dll M~:o\IION>:.~ SOlll\lN!IO- •.• 
como o est:t affirmand'o o horu·ado Senador 11 
cada passo; o Jlill'OCO!', omlhu, quu ú o 11<'~ 
jdtl.'i lllfl'ft'. o 

O Srt. CogJ.uo g CAMPos-- I:~l.o ü V. K'\. 
q11om diz. 

o Sll. 1!, IJE, ME~IION(!A SOII!IINIIO-,., 
da sabedorm logtslat!Vlt ..• · 

O 811. Cogtlfo E CAltros::...Niio disso t11l 
nom podio. dizer. . ' 

0 SR.. H. Iii~ MEI\IIONCA·.SOnRI~IIo-.,, il 
parecei' d11 Commissão (ia dizollllo, num· 
monto, o nohro Senador pot• Sergipe. Não <oi 
si diga o p11rcccr da Commissli.o ou o nobre 
Senador pol' Serdpo. Ucsculpe·mo S. Jlx. 
mns ou continuarei tlizondo: o nobre sa: 
m•do,r por Sorgipo) ; ,o nobt•c Senador po•· 
Sorgtpe acabou do drzor •tuo, pol:t propu;[. 
ç[o cm do bate o ProJ'eito do Uistr•ic to l•'c· 
dci'Ill só pódo vonàm• ;~quollos terreno.~ que 
forem dc~•proprirtdos.,. 

O Srt. CoELHO ~ CAMPos- Os pt•o>lios, 
mesmo. 
o SR.. n. u1~ MENuoN('A Sot>RINilo-... o 

não sor•virom ou fot•om desnpr•opriados \'"l'a 
11 nbor•tum do t·uus, logt•adour·os publ cos, 
o~. . 

!lu >ligo que não ; eu sustento que o Pro· 
feito >lo Distl'icto ~'cdcml pódo, 11ão só \'illl· 
der estes terrenos, como todo o pn~rimonlo 
d:~ Municlpaiidrulo; o, sustcnto·o, IJascado 
no § 1° do U.l't. :!0 , . 

Leio ambos os dispositivos, para que o 
Senado, som sot• nccossario nccrescontru• uma 
só palr1vra, ronictt uom o formo o sou juizo 
soiJl'O affir•mnçiio que ncabo li ii fazer, ' 
Al~m •las 11ttribuiç<jcs conloJ•idll~ no Pro· 

feito p~ln legi~lnção cm Yigor•, oompelo·lhu 
nutis: lettr•a d do art. :l' : « Youder os tet•· 
ronos ou PI'Odios ndqnlr!rios ou dosapi'Opria
dos q uo nüo tl'uhnm si riu aproYoitadu.~ para 
/ug,.;L:iollro puiJ!ico nas avonltlrls, prnças ou 
ru1s, modianto h:1sl.ll lliiiili"a pi'Oviaruonto 
annuncia(liL poln. lmp1'1'11S:L, ]lor· n!llt.:w~ ttlll· 

Xll>]OS 00.< [ogill'CS IIIILiS jillb!iCO:l [lU!' OSliiLÇO 
1lo lemj'o não lurorim• a de~ dia~; o pormu· 
tiLt', iii! 11JH1lldontnnwntn dn hn~:d,a, pnUiic ~. ~·':1 
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mfúl'idos bons, por muio de avaliação <lu 
preço dos immovoi; 'lU" constl tuom o o~· 
joc to da, t L'Ucít, » , 

O§ I' do mesmo art. 3• diz: « As vendas 
do.> immoveis municipaos, com excepção dos 
referidos w• lottra rl .•• 

0 Sn. GOBLIIO E OA!!i'OS-Quo V. Ex. acab:~ 
do ler. 

O Sn. B. IJJ,: MI~;<; DON•:.\ Sommmo-Nils nã11 
votamo.; intonçü·.,s, vo~•mos p1•ojectos do lul. 
Anmnhit •> quo vao sm• oxucu~ulo não é o 
parecm• 1la Commissão nom as suus intonçõrn;; 
il. a lei, quo diz '!UO o PJ•ofoito pódo ven.dm· 
todos os bons municipaes, só com a d1tTo· 
1·enr;:~ do IJUO, IJUando so tratar do t_errono', 
a vonda sorá J'olta om hasta publ1ca pt·c· 
codondo·a do oditaos publicados pola im

O 811. ll. m: MI~NIJO:\ÇA SOIIltiNIIO - prensa caffixados nos _logaros mais publicos. 
-Tonha · pacicoc;a V. Ex. ; dciXI!·lllO con· Jlsr.a ,; a 1111ic~ dilfm•onça IJUO oxisl.o. 
cluil• n loitura ••• « serão J'oitas om ha~ta ~i 0 CorHolhu não dolilwr1~ sobro vond:c 
publica, prúvi:unento anounciada J<or o~ilaes nem alienação de bon~. dosapparoêo o pa· 
afllxado:J nos Ioga1·os do costumen publicados, trimooio munillip:cl, dosnpparoco a .sua 1:1~· 
nri mínimo, por t1•es vozes na imprensa, o r nt·1. a , ·•· com antocctienciiL de :~o tlia.s, poJo· lllllllO."l. !ligamos :~ ym•dade.. . 
Jlic:L dispensada a J\mualida<io dn <iolibora· Quando o il.nnu passwlo uw insurgi IWs!-a 
t·áu um duas sossõus a.nnuacs, ~uceo.~sivns ll ca~:~, u proclu·oi pt•uv:tt' fJUO n. pt•op~::~ll,'iLU 

1'mr duus tm·,us do voto~, rcl'orid.a no§ 8", q1111 80 ia vohr or:~ draconiana, fui luxado 
ottrllo rl, do ârt. 15 !lu. lr1i n. 85, do l~U2. > do obstruccionista. · ' • 
s~bo o Senado qual 11. ditroronça ontro 1J.S g1r dis~o ~ 110 .. so procur:tva. reformar o 

dilaS disposiçücs 'I Os torronos ou pro· 009.;0 dil·oito 'civil o nno fui ouvido. 
dios adquiridos ou dosaprqpriarl~:s, que não Mas qum• v. Ex. sabo.', Sr. Presidente, 
forem lloprovoitados para a ~bortur:~.do ruas como as minhas palavras não foram lnuto!s; 
o lograrlouros publicas, sorno· vond1dos mo· quc1• v. Ex. saber o quo t1•az bojo esta pro· 
dianlo husta. public~; PI'OViamonto annun· posição 1. (LiJ): 
clada por meio do oditaos, publicados c afll- •Art, 4 .• .Ficd rovo~a:l~ 11 .sogimda parto 
xados por os paço ·de ·lO dias; ao passo qno o •lo ar&. li tia lo!· n. 030,. do,-20 .do dezembro patrlmonio· da Municipalidade pod~ra sor 
vendido, pclopi•ojeoto,om hasta publica pelo dri 1902, quo êomoça pelas plilavrus -.ojui;, 
Profeito';'lnas os' o,titaos dovmil.o s01• pnbli· etc., son.lo eliminadas no ai' L. 2G da mcsm:~ 
cados t1•os vózes na imp1•onsa, duranto o lei, as palavr~~>~-o da outorga d:1 muihol'-
ospllço do trinta dias! om diante.» 

0 Srt. TIÚlliAZ DEI.I'IND - E' is>o mesmo. !Ma· proJlOSição vem modificai'. o dispo· 
s!tivo d:1!oi que aqui votamos o anno pas" o Sn. B. nB ME:\DON•.'A SonniNno- Não sllllo" contr~ 0 qual ruo Insurgi, declarando 

ha mais dilforonça alguma; a uni~a é e;ta. 1111e era uma l'ofoJ•m:( cOIIlJllet:t do nosso· 
Fica dispensada a lol•malfdade do tielibora· . · i 'i · 

d • I d!l"lll.o c VI , 
çiio de uas sossoes annuaes succrn;.l vns c NaiJIWiln. 6poca foi pJr issu considm•a,Io 
por dous terços do votos. A dilloronçn. unica obstl'uccionista 0 Scnnd;t• que ostav1t cum· 
~ esta, que dosojo bom .Cl'isar: qunnu~ o prindo !caimento o sou devor. 
Profeitu ti ve1• do vondcr torronos on Jll'CdiOS 0 . mosmo se vae dar com esta v.ropo: 
que não rurom a.provoltado;Jlal'n. logra:ionro sição. . . . , . · .. · . 
publico, ruas, praça~. otc., a voada sor1 0 nobro Senador pol' Scrl{ipe tlecl,ara qu~ 
to! ta cm hasta pubilcl, pt•ecmlondo n. clla não é ilitonçiio da_ Comm1ss.to ..• 
eililncs publica~ os nos jornnc~, dul'wrte o cs· O Sn. CoE'IIO I' CAlll'os-Ponsamonto. 
poço de fOr/ias; qllltndo cllo !Jvm• do vender " 
o patrhnon!o llllllliciptll,· 'o fnr:\ t:llnbom om 0 Su. B, 1m MH11DONÇA SODIUNIIO ..:. Pódll 
haslti · publica, inas os editaos serão publi- não sm• uma cons<t ou outl•n, maS 6' 'O quo 
codos nos jornaes,ilm•an to :lO dias, o não ill, o está osc1•ipto m~ Pl'Oposição. · · :, . · 
pol' tt•as vozes succcssivns. · E ·amanhii; St•. Presirloote, como d1sso lm 

E\ 'l'epftO, a unlcu. dim~ronça. quo hn:. pouci1, 0 Profeito. n~o v ao pm•guotar comd 
No dln,-fiqno disto convoni!ido o Scn:ulo il ponsav11 a comm1ssao 111~ oc~uslno om· que so 

estou p1'umpco, u dul' ·n pro viL em 'J'!"ir!IIOI' votou lliJIIi esta pi'OJlosJ,ao, nom tambom 
occasiao-no dm om quo for couvol'tl~o 11111 'vau proso1'11ÍILI' n. intençiio dos sons. coofoc· 
ioi esta p1•ojucto, o P1·ufolto municip~l P•\do cion:u!m•es; v:w cxocuta1• o quo osl!VOI' os· 
mandat• bato!' o umrtollo um t01i1t a muni· Cl'ipto. 
élpaliriario rio !tio de ,Jnnoiro, som rinr sat,i.<· 

1 Jhçüos au t\m~olhu, ~1m1 su. iulpOI'taP coin O S1t. At,IJI~It'l'l.) lio:'I~'AI.n~.s - A lll' moil't~ 
li eon(licão d:t lei ú SOl' cllu'n. o 1), 

. O Slt. ·cut:;r.uo 1~ CA~II't1~-1·:1'lf.Jt nâtl ~~ n ln·. O Srt. Ct~EI.llll c r.A~I!'O.;: - Püis •? pCIIIB~~· 
tf!n~~~iio. 'moo tu ~ o.sr.o. 
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0 SI\, B. Di~ MENDONÇA SoDRINIIO·- Então dição principal a nulior C[M'07.a nos dispo· 
dil(am como so devo dizer, si ti vos, o 11ão um dispos!livo duvidoso, am-

Sóso emenda, só so concerta uma obm que biguo, que amanb[ poss'' ocMsionar os 
póde sor omonda.:u; mas o que não se pódo maiores voxamos, as maiores arb!trario-
omondar não ao concor~•· dados. 

Si é esto o ponsa.monto da Commissiio, Digo a V. Ex., Sr. ProsWonte, com a 
então di•a·so: maior franqueza: votada esta. proposição, o 

• Fica dispensada a fot•malidado do deli- col!oc;1do eu uo governo municipal deste 
borações em duas sessões annuaos successivas municipio, dado que fosse um homom som 
e por dous tot'í'OS do votos, d6vendo, porem, oscrupulos, manuaria vonclm• todo o patri· 
se>' ouvido o. Conselho ízuc decidird por maio· mon i o da Municipalidade o não haveria quem 
ria de votos, • m'o impodisso. · 

Diga·so assim, seja-se exp!iclLú na ioi. · O Sn. ALHEP.'>'O GoN<!Al.VES- Como cor-
O SR. -Tnoii!AY. DEwrr-;o- Ha uma o monda roctivo surgiria a demissão do V. Ex., por 

minlta nosto senlldo. parte do Governo. . 
0 SR. CoEL!IO E CA!IPOS-Vote pela emenda 0 .SR. COEL!IO E CAMPOS- Logo no di~ 

do honrado Senador. S9gumte. 
O SR, B. DE MENDONÇA SoBIUNIIO - Niio 0 Sn. B. DE MENDONÇA SonnrNuo-Ainda 

voto poi• cousa nenhuma, porque já declarei ha pouco o nobre Sona.dor por Sergipe zan· 
a v, .t;;x. que o que está om drscussão no Se· gou-se commlgo, o vao zangar·so novamente. 
nado .niio tom concerto, não póde solfret• O Sn. ·coELuo ECA!!POS- Porquo'1. 
omonda, I! uma obr-.1. quo se póde considerar O SR. B. n1~. MENDONçA SonnrNnci -Por, 
inloiramonlo imjll'estavol. que ou dizl!1, o dahi a primeira. zanga., quo 

Senhores, cu rocot•do neste momnn to um a Commissiio ontoridlu. qo.o o acto .. ó legisla.· 
facto curioso, occorrido Pll'. occasião do se tivo, mas, porque o Govot•no.dissera que o.a 
votar o projecto convertido hoje na loi adminis~rativo, a Commissiio concordou ; 
n, 543, de 23 de dezembro do !898. agora, pot·quo o nobre. Senador. ponsa pJt' 

NOS!e então projecto, S) dizia: •Fica do um la.dó que o Prefeito põde ,vendet• 'odos os 
rogado o ar!. 8• da lei n. 85, de 20 de se tem- bens dá Municipalidade, o por outro, ao 
bro de 1892 ;• o mais adeante, em outro ar· mesmo tampo diz quo, sl o Preféitó o tizor, 
ligo,- apozar do j:l haver s.do dorogado o será domitttdo, . , . 
art. 8•, o loglslador accrescenillva: Portanto, nós só queremos saber o que o 

«Ainda quo não osioja terminado o pt•azo Sr. Pl'esidento da Rop~bllcaquor; (Apa,·tcs.) 
do que tra111 o art. 8•, da ~ol n. 85, cessarll Mas, imagino v. Ex. sl o Sr. Presidente 
o mandato do Con;elh~ o~01to, de cJnforl'!l· da Republica fosso tambem um dos:tbu~ado 

· . dado com a presento lo1, st nova organtza~uo o que o Pr•ofoito vcndeaso os bons da Muni-
do DlstriJto Fodoral for decretada polo Poder cipalldado 1 1 , · . 
Legislativo.• 

Mas, o art. 8•, sr. Prcsidooto, já estava O SR, CoELHO E CAlii'OS- Follzmento, 
dcro"3do o o Conselho que estava servindo nunca os loi·emos. 
continuou em oxet•clcio do suas funcções. O Sn. B. DE M~NDONCA SonntNno-Q.no. 

Levantou-se ar1ut esta questão, na qual bre Senador sabo perfolllmento que· nll~ 
não qulz ·tomar pat•te ; mas, particularmonto bojo não funcciónamos como no antigo Par· 
ontondf·mo com o relator .da . Commiss40 o lamento Imporia!. Ao Prosidonte da Repu· 
lhe fiz vm· cita ambiguidade !amontava! ~uo bliM pouco lmpJr~!l !.IUo.nós lho demos esta 
ia ser submottid:~ ao cunhecrmento do Se- ou aquella autorizaoao, que o armemos aom 
nado. S. Ex. mo disso: «E' engano. Essa 11ào ~sta ou com aqueUa 'lo_i, EUo. vive.porfoita. 
é .a 1ntonQiio da Commissiio, nom da pro- monto som. o nosso apoto •. · . . . ,, 
posição.> · · . . . . · . Assim sondo, slinftoros,. 'não lho .devàmoR 

Pois bem,; a lwoposição passou ; está hoJe fazer concossõea d6Sta ordorn,por mais 'oscru; 
convertida n& oi n. 543 ; o Conselho Mu· puioso, po~· mais criterioso que ollo soj~. · 
nicipal, cuja mandato cm de dous armos, 00" o SI\. CoELHO E CAMPOS- Então ·voto 
moçuu a ser do tres ; começou-se a argu. v. J~x. pela omonda do nobre Senndor pelo 
mon~u· com as rlu!IS disposições, uma quo Olstl'icto Federal. · , 
royogaVIt a outt•a, o o Conselho então, quo • 
devia exercer o sou mandato por dous rtnnos, O Sn. n. ní: Mr.NOO:'><,'A SonntNIIO-Voto' 
~xnrcou·o yo1• qu:Ltro, o alnrla ostarla ser- V. l~x. gu niio votarrl nom poht proposiçiío, 
vlndo sl nuo tivesse sido votada a proposrçao nom pola emenda. 
do :tnno pas~ado. . · Não voto pela omonrla, pot•qno a pl'oposi· 

Port:wto, Sr·. Pr•osidonto, quem tem oxpc· çiio uiio ú susceptivol do omonda ; n~o voto 
r•ir-ucias de;ta o1·dem, dovu oxrglt• como cou· pela propo.~iifi\o, pOi'iJIIO ella ú mousti'UOSa.., · 
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0 SR. COEr.JJO E CAMPOS d~ um ~parto. 
0 SR, B. DE MENDD:olÇA SOJJRI;>;Uo-Então 

V. Ex. apJ•cs~nto uma mdncção mais chra 
o ou tambom voto. ' 

0 SR. _COEL!_IO E CAMPOS-Então jli vê qno 
.vota'!, nao '' tao inimigo do prJj~cto como 
apJ•ogoa. 

O SR. B. DE Mr.~DON('A SonRINIIo-Então 
V. Ex, quer quo eii vote 1 

. 0 SR, COELIIO E CAMPOs-Tenho vontade, 
Estou vendo quo ehogat•omos a accordo. 

0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRINIIO-Vamos 
·dengar. Estou penS'mdo quD o honrad>J S3· 
nador é· que quer chegar a um accordo 
commigo. 

Uma vlctorla j1l conquistei. O honrado 
Se.nador por Sergipe .i~ dech1rou que o pro• 
feito póde vender tudo, e para. evitar du
vida.s. vuh a favor da.emenda api'Osont:ldn 
·pelo honrado Senador pelo Dlstricto Fodornl. 

Sr. Presidente, estou fatigado e tenho fa. 
tlgado de mais oSonado;o Isto apenas quando 
el!_trci no principio do cxamo do projecto. 
Nao poS>o concluir o mau discm•.m e não 
peço ·tambem 11 V. lix. quo mo mantonh11 a 
palaYra; porque sei que V. Ex. não ha de 
quet•er infringir o Regimento, garlutindo. 
me a palaVI'a para a sessão do amanhã; mas 
sento-mo pedindo 11 V. Ex. que mo inscrcn 
p1ra fallar na sJSSão de amanhã. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. requeira; sub. 
n:ottorei amanhã á votação .•• 

0 SR. 8. DE MENDONÇA SOBRINHO-Tenho 
o direito de !'alla.r dua.s vozes. 

0 SR. PRESIDI:NTE-Perfeitamoute. 
0 SR. B. DE MENDONÇA SOBRI~Ho-Scuto. 

mo, e amanhã pedit•ai do novo a palavra 
sem ser preciso que o Seaado me a conceda: 

Fica a diseus~ão adiada pela. hora. 

O Sr. Pre•ldente- Designo para 
ordem do dia da sessão seguinte: . 

Discussão unica do parecer n. 219, de 1903, 
da Com missão do Constituição, Poderes o 
Dlplomacia, opinando que soja couccdida a 
licença solicitada pelo Sr. Senador Nilo Po· 
çanha; 

Continuação da 2• discnS>ão da pt•opDsiçiio 
da Camara dos Deputados, n. 127, do I!J03, 
modificando a loi Ol'!(llnica do Dls•.ricto l'o· 
dera! e autorizando o ompi•o;tlmo do qu•1tro 
milhões esterlinos pa:•a o Silnoamon ~o delta 
Capital; 

Coo tio unção da 2• discussão das emendas 
olforocid:IS ao Ro!(imcnto Interno do Senado ; 

2• discussão dil proposlçiio da. Citffii11'D. dos 
Deputados, n, :J7, do 1002, ILI\torizan!IJ o 

Po~er gxecutivo 11 ab1•il• ao Mlnisf,OJ•io 
da l'azenrta o credito cxtraordinario do 
I :410$100 para oxccuçiio da sentença cm ui· 
lima instaocia que con1lemnou a Fazenda 
Nneional a pa!(ar no Or. Vicente FOI'I'Or do 
Bmos Wanderley o Araujo o capital, juros 
n cus~as do proaJsso do nm:t apDiicn quo com· 
p1•ara n avorb~ra om nome de seus filhos 
mcoores Mnnoel, Amolin, M ll'io o Ventura, 
na Delegacia Fiscal no Estado do Peroam· 
bueo; . 

3• discu.isão da proposição da Camnra dos 
Dopub.dus, o. 7D, do l!JJ3, nutOI•izan lo o 
Presidente rta Republica a abrir ao Minis
tcrio da Guerra o cr~dito cxtraordinitrio do 
8:098$120 para pagamento a Luiz Bello 
Lisboa do ordon'ado do professor da cadeira 
do topo;rraphia do Collo~io Militai' no pe· 
riodo docot'I'ilio do n de maio do ISDS a HI do 
março do 190(1; ' 

3" discussão 1ia proposição da Camara do-q 
Dopntwos, o. 17, do 1!103, autorizando o Prc· 
sidcntc da Republica 11 abt•ir ao Minlsterio 
da Fazenda o cred itn extraordinario do 3:000$ 
para olfootuni' 11 rnstltuiçiio ordonndn pelo 
dect•eto n. 574, do' 3 do julho do 1800, om 
favot• do Ago;tinho Jo:~o C:tbl-al ou seus lo· 
gitimos h~rdoii'OS. 

Levanta-se a sessão ás 4 li~ras o lO mi· 
nutos da tardo. 

-
115' SESS1o EM 31 DE OUTUDllO DE l0J3 

P•·esidencia do S•·· A(fiwsa Penna 

A' moia hOI'~ do pois do meio-dia. abro-se 
a se:sio a que concoi•rcm os Srs. Senadores 
Pinheiro Machado, J. Catunda, Alberto Gon· 
calves, lleoriqne Coutinho. Costa Azevedo, 
Constantino Nery, Jonathas Pedrosa, Manoel 
Rar.>ta, Gomos.d~ CastJ•o, Rclfort Vieira, Bc· 
ncdioto Leite, Pires Ferreira. Nogueira Para· 
n~gu~, NognoiraAccioly, João Cordeiro, For· 
rcira. Cha vos, Gam 'o Mollo, Almeida Barreto, 
Rosa o Si! vn, l!ercniano nau doira, Euolidos 
Malta, Manoel nuat•to, B. dJ Mondonça so. 
b:'lnho, Olymplo CampJs, M:~rtinho Gatocez, 
Coelho o C:~mpos, Al'tlnu· Rios, Virgilio Ua
mazio, Ruy Bai•bos~. Lauro Sodr!l, Vaz do 
Mello, Buuno llrllcdão, Folicianco Penca, 
Lopo.; Chaves, Franci.seo Glyeorio, Alfl•edo 
lidis, U1·b~no do Gouvea, .Joaqulm do Souza, 
RO!Irlgucs JarJim, Joaquim M!ll'tinho, Mo
tailo, A. AzOl·cdo, H1·az ilo da Luz, Gustavo 
ltichat•d, Fuiippo Sohmhlt, JuliJ Frota o Rn· 
mil•o lhrcellos (47). 

Deixam de comparocor, com c~us:t pat•tl· 
clp~!l~, os &l'd. Nilo P!lçaniJ~, P~os do Cltr· 
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.valho, .luRio Cilermont, ,\1\'III'O Mondes, .lo~ú 
Rornardu, l'cclt•o Velho, Alvaro Machado, 
Sigismundo Gonçalves, Cloto.Nunos, Siquoit·:. 
Limct, Ma:•l.ius 'J'ort·cs, R:tl'aiiL Ribeiro, Til o· 
maz Doifluo, Vicon tr Mncb:ttlo e Rr:.zil io 
Luz (!5), 

(juo trata a lol n, ü51, de 22 de novombt•o do 
l~UD, YOt'ificou qno a proposição da Camara, 
attondcndo a varias rcclama"iies do com
mm•cio nacion:tl, melhorou om mnltos pontos 
o l'Ognlnmonto, do aecor(lo com o 'qno a. pt•a.· 
t.imt demonstrou necossat•io alterar pat•n bom 

g• Ilda, poslfl, om discussão 0 som do bato do commorcio importador o do sorVIQO fisoal. 
;~pprovndaaactfl'<ht seisiio fmt.oriof', Acha <L Commissão IJUO ainda algumas mo-

, ... , , didas ul.ois poderiam sot• a~ct•csconto;Ja~ á 
·o Iii••, 1' lilecwet.n ••i o d;t conta do pt·oposicão ; deixa, poi'flln,. tlo. · oJfm'eoel·ns 

srguinto Por estarmos om ·nm d;l sessão lo0"ista.!ivil o 
tomm• IJtiU, omondnda ·pelo Senado, não hnja 
tempo para que a p!•opJslr:ão•fiqnn adoptada 
os te a uno. . . 

Na pt•uxima sessão podor-so-ha· ·facilmP.nto 
retocal-:1, si . assim ·o entender . o ·Poclor 
LcgislaUvo. , ,_ ... , ... , llo Minist.nl'io da .lusf.i<:ll o Ne:;-octlos ln- . • Pelo oxpo>tu é a Commissão·<hi FlnÍinças 

to!'ioro~;· do ~~!l fio eorl'i>nltl moz, ro.mcttencio do Jl:li'OCOI' IJUO 11 PI~opcuicão soj:t accoJta poJo 
:1 monscgomcom quo o St·.· Pro tdonto da Senado. .. . . · 
Ropnbiicn, communicnn<io que, pelo decreto 
I!'. 1 .osa, clestll data, mandou puuiic:u· a 
rcsolucão do Cong!•osso Nacional pt•oro;(ando 
novamente a actuai sessão legislatim ati> o 
dia I ·do dezembc•o do corrente nnno, do
voJ\·a dous dos l'OSpoctivos ·autugraphos .
Archivo.ae um .dos antogt·aphos o cummu
niquo-so á. Camara dos .Doputaclos, romot· 

Saia d;ts Com missões; 30 do outubro do 1003. 
-Feliciano Pcnnc•, proiiidenl.e.~Ranilro :Bin~ 
cc/tos, l'Olatot•.- r:ustavo· Richal'rl':- Gama 
c Jfcllo .-Si,qismwulo (;onça loas ;·;_l:'Joaq!lim 
de Sou:a.-/Jollcdiclo' Leile.~ R1iy Bm'bosa, 

, ' : li,. I, , . ' ' ' 

tondo-so.Jho o out1•o, . 
Do Pt•ofoito do Districto Focieral, do 30 do 

·corrente mcz, romottendo a mensa~om com 
'JUO submotto á considoraçiiu do Senado as 
mzões que o ievarnm a não sanccionar a . 
:·c>olução do Conselho Municipal, quo manda 
que sejam . aprol'oitados nas ya:;as quo 
occct•rorem· no ·Inst.ituto 'ProfissiOnal M<tS
cuiino ou na Cas:tdo S. ,.Jost\ o' pt•ol'ossoros 
que haj.un ~orl'ido nas cxtinctns escolas tln. 
2° grt\o o na ES!~uln. ~OI'Oial Li\·ro.-A' Com-

. ml~siio ele' Con~til.nil:iio, Pudot•es ll Olj<ln-
mncin'~. , · . .. ·.

1 
· ltci~rosantaçãu tio Const,lho M11niniEai do 
DistPlilto Fodoval coiltm a· proposicao du: 
Cali!at•a dos Dopuiados, que modlfl0a a lei 
urgnnica dà mesmo Districto o autoriza o 
ompt•cstimo ,tlc ~ 4,000.QUO para ombollo
zatnonto desta Capit:11.- Junto·so <I alludida 
pt•oposiciio, 

J ; . ,. ~ ' 

O Sr, ~' Secrotn••lo ·it1 o vão .IL 
. impt·imil' pill'll on l,t•ac• n11 ot•IJr.m tio~ tra
balho~ os silgnlut(ls 

l'Aill~OEHES 

N, 253 - !OII:l 

A Commis<ilo tio Flnançns, examinando a 
Jll'oposição ela Camm•a tios Dopuf.atlos n. Jll4, 
do 100~, que mutlltie:l om vac·ias disposi~õos 
o rogulamonto drt~ fttcluPas consula~·s, de 

- . . . : ,., 
ri\OI'OS!(!,\0 . D.\ C4MAI\;\ ,DOS . DEPUTADOS, 

N, 101, DE !002, A QUI~ ·sr. 1\EFE[IE O 
PAitECflR SUPI\,\ . . , . 

O Coogt·o~so Nacional· decreta : 

. CAPITULO I 

Art. I," Ú ractnrns COllSUln!'OS do quo 
trata oart, l"tlnlei·n. O:ii,de 2~ elo no
vomlu'll de IR99, seriio organiza<lns de· con·
formidndo com O!diapolto no Oap. IV, nrt. I H, 
atlon<lidns us dlsposlçües elo pt•esento regula· 
monto. 

A:t. 2.• ·As mercadorias qno· forem,expe· 
didas de paiz eslrangelro paro. consumo no 
Bt•azll, quer venham pot• ... via mariti~ca, 
quor por viO: terrestre, com 'excepção das 
mencionnrlas no'art. 3", dovoriio ser ncom-
panhadus fie l'acturas co,qsqlaros. . 

P.trngt•apho unico, Silo consi·Jorndas met•
cn,iol'ios, para os lins dosto .rognlnmonto, :1 
prata ou ouro acnoedado, Lilbetos de banco 
o tltulos, cotntlo: om bolsn, . 
• Art. 3," Ntio· ó oxigivri n factura cou

sui11r: 
a) dns oncomnconrius p~BIMo Lia qualquer 

valor, procedentes do paizes com os quaes 
tonhn o Brnzli drmncio convençõe.;; 

b) dus onoommon~llj ou nmostrns cuJo 
valot• commnrcinl nn pl'llç<t nxportarlorn niio 

I 
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excot!ot• do 10 liLras cstol'linns ou o~uivn- Pnrn.gt•aplto unlco. As dlsposlções.dcstes 
lonles mn moedrl do out1•o lypo, incluidns al'tigos soriio applka1la; aos objoctos Impor
as despouls do /'roto, commissilo, empaeotn· lados polos ngontüs diplomnticos estrungcil•os, 
mento, otc, Quan,lo ns oncomm"ndas oxcc- acrcditartos junto ao OoVOI'OO da llopublicn, 
derem O limito esta!Jolocido, SC!'ÜO oJlns SU· O pelos navios do guerra daS OBCÕCS nmigll8 
joi tas a despacho, na fórma do todns as do- fundeados em portos li o Bmzll. 
mais morcnuorlt~s; • Al't. s." A falta da factura consular, nos 

c) das bagagens dos pa,sa!(cil•os. de que ca~os do artigo anlol'ior, poderá sor relovllda 
tratam os arts. 5 a. 7 das instJ•ucclios que pelo Ministro da Fazenda, n~ Capital Fo• 
hnixnrnm com o doere to 11. :::i20, de 1 G de 1let•al, e pelos dologndos llscaes nos IMados, 
dezembro do 18'10, niutln que não acampa. mediante dcclarnciio detalhada dllS merolldo· 
nlwm seus donos; ril\s, seu peso, qur.lidndo, quantidade, va.lor 

d) das mcrcndor•ins Jlroccdentos de qunl· e origt•m. 
quer p,rto, ou de ponto terrestre do paizcs 
limltJ•ophes, 01111o não oxi;tnm nutorilladcs C:\PITU!.O li 
consulaJ•os d•J Rrnzil, ollset•mndo-so neste 
caso n rlisposlr,i1o do n!'t.. O• tlosto rognln· 
lllóll to, l.F.O,\ r,tst.c; ÃO liAS I' t.C1'URAS 

Ai't. ·I,' As ructutns consnlnros seriio apre· 
sontndns em !J•cs vins noJ>gonto cOtJtiUinr, o 
qual, depois do nnthentioal·ns, lhes dar~ os 
seguintes tlostinos: 

11) a I" Vitl será ontroguc no cat•rogndor 
p11rn sor enviada ao oonsiguatnr•io, nlltn de 
que, aproseutadR por este '' Allhndogn, no 
orto ou ponto d~ destino tia merc11dorin, 
rva pnrn o despacho aduaneiro ; 

11 ) 11 2• vi~ seril enviada sem demora il Re· 
particiio do So!'l'ico de Estatistica Commer· 
ciai, no Rio do ,fllnelro; 

c ) a 3, vin ficara no Archlvo do Consu
lado. 

Ar!. 5.• A l• vi~ elas factural será es
cl'ipta a miio ou n mnchinn, em tintn ontlo· 
lo v<! I. c dovort\. sor sollnlla nntes do visn<la 
polongOJJI.o consular. As outJ•as l'ins podo· 
r•ão sor copin<lrc~ JlOl' qtJal~unt• procc~sn, com· 
tanto ~uo su,ínm l'tlcilmento loglveis. 

Art. d.' Na falta: do nutoridado consular 
~o porto do emun1•qua ou uo ponto do ospo· 
tlfçiio, qua!Hlo tslt~ so fizer de pniz llmitrophe 
lllll'n o llrnzll, por vin terrestre, os cousi· 
gnn ta rios •las mercndorin ou seus prepostos 
ser:io ourlgados a apresentar, parn o tlcspa· 
eho respectivo, duns cópias clns lllctul'c!S com· 
morciaos, em suiJ,tituiçno •las facturas con
sulnPcs; dovondo um:t das vin.s sor sollndo 
com sol lo do l'nlor itlontico no dns lilclums, 
o ficai' '"'"hi V<uln na roptu•tit;fio ntluaJJOÍI'n, 
o a outra wr onvinln pela Alfandega, na 
primei!'!\ opporlnniclntlo, ic llOpartiçiie do 
SOI'VfÇo dt~ J\slatlsliC\ l"OilllliOl'Oiaf, 

Arl. 7 ." AB mercadorias lmpori.llclns tllro
otnmcnlo pnrn o sct•viço tia Ualüo ficnm 8U· 
jeitos no reglmon das lilcun•ns conoulnrn', 
itos qunos, porém, nüo ForJio cnllmtlns emo
lnmcntos. 

Art. a.• A le.,.alisnciío dns facturas consu
lares pódo sor r~it~ cm qunlqucr consulado: 
ou ngencla consular do Brnzil, quer nos 
porto; de embarque, quer· nos pontos' de 
olpotliçüo da mot•cadoria. 

CAPITULO 11! 

E)tOLUltENTO! 

Art. 10. Os emolumentos t)us fucturns 
coElinuaJ'íiO a set• os estal!eleoulos pelo de
creto n. ;.11, do ~li de dczemuro de 1001l 
(:1$0011 ouro, no cambio do 27). 

Art. 11 . Nn falta tle o>tampllhM, o ~olln. 
81!'1\ coL!'nrlo poJ• meio tlu vorhn IIIU?Ulhl n~ 
documento compotent~. 

At•t. I·!. O.; documentos nJ'rosontndo! para. 
prova tio oriA'ens tlns me roa o!' las sora,o le• 
gn.ll~a•los gratllitamente ])eltiS nutor1dades 
consuluos. · 

CAPITULO IV . . . 

)1001-:T,cl 0,\s FAC1'lll\,\S CONSUI,\1\RS 

Mt. 1:1. As filclurn~ consulnrr.s tfov~rão 
satiiOtzor os soguintos formulidntlos: 

cr) 11111JIOJ'01'<70 da {rtcllll'l! -Compete OXeln• 
si vumento i1 autoridade consuhll' que houver 
antheaticado o tnctul'a, começnndo·n em cada 
anno pelo u. I ; 

b) dcclaJ'fll'<'lO·-Dwer{l ser fil•mndn pelo ex· 
portndol', cJ\l'ro:;n•1ot:, ou sou proposto, qno 
A'OJ'nntlr:l. n ~xnct.!llao 1ln mo.1mn; 
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c) nome c narionalidadd de navio-Deveriio 
ser menoionadop, a!sim como si o navio é IÍ 
vela ou a vapor ; · 
· d) ponto de. cmhao•qtw à as mercado tia.< -
E' aquoll~ em que a mercadoria lõr o1fcliva
mente embarcaaa com destino no Brn~il ; 

'/ JlOrlo do destino da mercarl01·ia -E' o 
ult mo porto a1uaneiro p~ra o qual a mer
cadmill tiver slao despachada. No cas•J do 
opção pam outro porto, devera ser feita dc
claraçlio neste sentido, na ructura ; 

/) valo•· total dcc/al'ltr/o - Deve representar 
o valor total da fdcturn, inclusivo ft•cto e 
despezas approximadaa ; 

9) frete c dcspc;as - Seriio entelldi<lns por 
deapezos que se fizerem depois da compra da 
mercadoria. ; 

li) agia ela moc?a do pai• da rm:cec/cncia
Quando a. merendaria tlir · procedente de pa.iz 
em que a. moeda não tiver valor fixo ou o 
r'!llpócti vó cambio nilo ftit• cotado na praça do 
R1o do,Janeh·o, é indispansnvel doclnrar·so 
no Jognr compe'tento da tncturn. o ngio do 
ouro ou o cambio 1\ vista sobt·e Londres. 

Teem actualmente cotação na praça do 
Rio de Janeiro as taxas ao cnllllbio sobre a 
Orii-Bretanha, França, Allomanhn, Rstados 
Unidos da Amet•ica do Norto, Portugol e 
llalia; 

i) marcas c numeras - Deverão sor escri
ptos no verso da lilctura, em suas columnas 
respecth•as e em devida ordem ; 

j) quti .. tirlaàc c espocic rios volomws - Sob 
estas mbricas devoriio sor monclonadns, 
guardando tambem n devida ordem, a q•1au· 
tidade e espeoio do volumes, isto ti. &i stio 
caixas, barris, barricas, gigos, fardos, ele. ; 

h) especificação das 1nOI'cadorias - Ao car· 
regador llca faeultarto fazer a desct·lpçiio das 
mercadorias, quer de accordo com a .uom··n • 
cintura omctal, approvada pela c i •·cular n. I, 
do Mlniaterlo da Fnzenda, de lO de janeiro de 
1800, anooxa. a. este rtgulamento, quer se· 
gundo o seu uso commorolal, designando o 
material de que ao compõe cada artigo em 
separado ; 

l ) pesos cm ltilos - Na columna - poso 
bruto dos volumes, so Junçarli o peso total 
destes; na columntl -peso llqui~o real -
o da mercndorla,excluidos os seus onvoltorlos 
tanto externos como Internos; mt columnu
peso bruto !la mercndot·la, o peso dcPta com 
os envoltorlos, que siio oxcluldos para a co
brança dos direitos, taos como latrts, saccos, 
caixas, ou caixinhas de papeliio, etc., e quo 
so acham doscrlptns ua uuH.t. 

Assim, ~ua.ndo n mercadoria pngat•diroltos 

a peso liquido real, bastara quo ·a factura 
mencione com o peso bruto (lotai) do volume 
ou volumes o peso real dn mercadoria com 
exclusão do todos os cnvoltorios, quet• ex
tornos, quer internos, que a acondicionam. 

Semelhnntemente, quando n mercadoria 
pegar direitos n peso'llruto nos envoltorios 
desigundos na tarifa, n factura declarará esse 
poso na columna respectiva. 

Para ns mercadorias, como os oluos es
sencittes ou csseneias ou oieos volatcis, para 
os quaos é obt·igatoria a taxa da tarlra, é 
bastante a declnroçiio do poso bruto no en: 
voltot•io immediato à mercadoria. 

m) wlm· pa•·cial rlcclamdo-Nesta columna 
so mencionar ii o valo:· de cad~ artigo factu· 
rado ; · 

11) pai• de origem -Para a mataria prima 
é o da sua proilucçiio, e para os artefactos de 
qunlquer ospoclo aquollo em que a matorh 
prima ti VOl' receb\rlo bonoficio ; 

c) qua11tirladc da mcrcadotia-Estn coiumna. 
set•il aprovo~itada para ns morcadorlns que 
forom sujeitas a di!•oitos sobt•e nnliln•lo di
vet•sa do peso, tal como duzia, millteh·o, 
cento, metro cubico, etc. · · 

Paragrapho unico. Quando om uma mesma 
facturll tiverem slilo inclui~ns mercadorias 
de diversas origens, o exportndor ou earra· 
gado!' ilever;l mencionai' na coiumna respe· 
cliva n ot•igom de cada um em separado. 

Art. H. A espociftonção dl\ mercadoria 
poderâ ser feita no idioma. do polz ti~ cxpa· 
diÇ!lO, devendo, porum, o conslgnntnrlo apre· 
sentnr para despncho tt•atlucçiio da mesma 
por trnductor pulollco ou particular. 

, . , I , 

Art. 15. Os exportndot·~s ou carregadot•ca 
potloriio mnndat• lmpritnlr as racturns con· 
sulares com traducçi\o interlinear (parcial 
ou integrai) em qualquer idioma europeu, 
com tanto qno n~o soja relt~ a menor altera
ção na fórma e di1.eros do modelo. ... 

Art. lO. 0> consulados forneceriio gratui• 
tamento no exportador ou ourt•.tgador ror· 
mulas das factuJ•as lmpreisaa em portuguor.. 

CAPITULO V 

' l>li:VEIIES DOB CO:"SU!,F.S 

A 1'1.. l7. Alilm dos do veres .111 !Stabolecidos 
no prosonte rc:::uto.mento, incumbo mo.is nos 
consulos o agontog con!uint•es remotter pon· 
tUJti o reg-ulnrmcnlo, logo após o. authen· 
licaçilo ii ltopu.rtiç>lo do Sol'viço de lM11• 
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listlca Commcrcial no Rio de Janeiro, as a primeira Tia da factur11 consular, a menos 
Hcgundas vias das facturas, menoionando nos que assignc te1•mo responBIIbilisando·ll8 por 
officios de remessn, o numero e qunnttdade apresen\or ease decumento, dentro do prazo 
das mesmas. que lhe for mnrcado. 
~ 1.• No mezem que niio houver facturas 2', acceitar em caso de extravio da pri· 

n nutoridarhccnaulnr communicaró. 0 facto ~ meirJ via rl11 factura, cet•tidão da segunda' 
sobrodila repartição. pnssnda pelo 5erviço de Estatistica Com· 

merciat, para servir ao despacho aduaneiro ; 
§ 2.' A remessa das facturas diYe.'à ser 3•, exigir o reconhecimento da. ffrma do 

feitr1 pot• via postai or.tinnria, quando o seu condul, exarnda nas facturas; quando sus• 
peso n[? exceder de 50 fl'l'llmmas. Excedendo peitar que a mesma niio é verdadeira; 
este poso, seriio na mesmas enviadas como 4", exigir do consignatario a apresentaçiio 
oncommendns postnes ou como papeis de ne- da traducção d~ factura consular ; 
goelo, registradas. 5.,, arrecadar por meio de sello os omo-

Art. 18. O consui nio poderá reter ara· Iumen toa, na bypotbose prevista no art. 11 
ctura ou deixar de legnllzal·a sob pretexto deste regulamento; . 
algum, nem mesmo quando se tratar de mer. 6•. remetter impreterivelmento:.de 15em 
ca lorins isentns dn exhiblção deale do- IS dias, sob pena de responsabilidade, á 
comento, sl o exportador entender fazei-o. Repartição de Estatistica, a terceira via, 

Art. 19. No caso do omissão do qualquer nesta data creada, de todos o1 deapachos, 
dos requisitos exigidos no presente regula· <Juaesqulr que sejam, de importação, reex
mento, o consul convidará o exportador ou portação; baldeação, transito e quaesquer 
carregador pnrn preenchei-o na propria ta· documeoM de reoell.a que interessem ·ao 
atura, e, ai nilc frir attendido, lnr& declara· serviço de Estatlstica, taes como despachos 
ção nest~ senti~o na dita factura, o que 0 marltimos e de arrematação em praoa, ditfe· 
eximirá da rosponsabili~ade dessa omissão. ranças de qua!lda•lil e quantidade, etc. 

Art. 20. Feita a· declaração de que tratn o Art. 24. As terceiras vias dos deapaoh01, 
artigo nnt.erior, <l responsavel pela omissão' revestidas de todas as formalidades legaes, 
dos requisitos lndispensnveis n:L factura se•iio na A!fanrlega rlo Rio, rubricadas pelo 
consular o carregador cn o exportador na parteiro da alfan~ega e remettldas imme
pessoa do dono ou o conslgnatario da marca- diatnmente em protocollo ao director da· El· 
doria. tatistica. Nas rlemaia alfandegas os Jnspo-

Art. 21, Os agentes consulares assignarão c terei d<signariio um empregado p·1ra ease 
do proprio punho as l" e 2" vias das ta· ferviço, quando não forem providas de por• 
cturas consulares. teiro ou quando este exercer cumulativa· 

Art. 22. Os consulea acceitariio como mente as luncções de administrador das 
prova Patiafactoria <le origem de qualquer capc.tnzlas. 
ilos do~umentos seguintes : Nessas menclono.daa 3"' vias de despacho 

ai f1totura autheutlca do fabricante da a alfandega dostloataria lrmçorá o numero 
mercadoria ; e o consulado da factura consular que lhes 

b) certidiio passada pelr1 alt.mdoga ou ca· corrcsdonder. 
mara commercial do ponto da expedição rla ATI. 25. Asàlt.lndagns e mesas de rendas 
m~rcadorla, declarando a sua verrladelra só devel'ilo exigir prova de origem quando 
or1gem. estiver estabelecld& a tarifa dltrerenoial para 

Paragrapho nnlc,,. Na impossibilidade do qualquer palz. 
apreseotnçilo de qualquer dos documentos de Para apresentação das proTas de origem, 
que trata~ ate artigo, o lnloressndo·prcdu- ftca concedido o prazo de 90 dlas, que Pó le 
zirádooum• otJs de outra natureza, que com· er proro"ado por mais tres mezes. 
provom a 'rlgem da mercadoria, afim de s " 
serem vlsnrl"~' 

CAPITULO VI 

DAS Al,FA~D~OAB 1<: MEIAS DE RIINIIAS 

Al't. 23. Incumbo as aifund~gas e mesas 
1le rondas: 

1', nõo pormitLir o despacho d&s merca• 
Uo1•ias, sem que o coll&ignatarlo apre1onie 

Scnf\tlo V. 1I 

CAPITULO Vil 

OBRIOAÇÕICS I DIIIVERIS DA ·RIPART!ÇÃO DO 
SERVIÇO DE ESTATISTIOA COIIIIIRCIAL 

Al'l. 2B. A' Itep~rtiQão do Serviço doEs· 
tntistJca Commercinl incumbe: 

§ 1 ." o,•ganlzar a ostatistlca geral da lm· 
portaçiio directa de mercadorias e valores, 
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qmi s~ olfoctuar nos po:·t~s dn Repuhll~n. do · § 3." As tli\'orgoncins por di!Tef>lnças tle 
nceordo com o np11nlmmento do.~ ::·• ''ias qual.l~n,lo, quo importem cm pG:,: 1monto do 
tios do~paoiiOS o das 2"• vlns dns fuctnrus direito~ supot•Jores nos qno 0 dono ou consi
con!nlnrcs u com n nomencln!nt•a ollHal g!HLl:ti'IO tl~ meJ•ca•lol'in Ro p1·oputllin pognr, 
· npprovntln · pela circular n. 7, do U 1lo sao pnsP.IVe\s ~~~ multa do throltos em li obro 
fevereiro de 1899, do jfinisturlo da Fitzcn<ln. qunudn o valo:• do nccresclmo excoder de 

Borvirá. tio wqdel~ para a cstatiótica o ~ue 100~1100. 
se ~cha o\1]cil\lmal\te ,estnbelecirlo na Alfnn- § 4.". As rlivergenclns om poso r ri. sorno 
.d~gn .do lt.io. d~)npeiro, pn~sl ve1~ lln. mesma multa, qn11ndo o nccre· 
_ ~ 2." Prestar ns informoçiícs que lho fnrcm ;elmo exceder de lO ló tlo p:so declat•nilo nn 

requlsita,lQS polns repartições do fazenda e fMtura. 
Jlolns i'Uiot·idndcs' consulares. · § 5." Pdo niío cumprimento das ol11·i•n• 
· · § :~:• .co'mmunic~r· ao chefe da ' ,:epartiçfi0 çücs impostas polo preson til regulamento 
re~pectivn as· lrrognlnrida·les, lacunas e aoscollsulos e outras nütoridndo~ consul11ros 
erros que pm•ven!ur:1 so,j;tlll vcrifie.'l.dns nas ~cn\:ilo o~ mcsmnss!t,iailo> :l mult1 (.o riO$ ,; 
:<•" ~itts'l)o~'tlespoclióg; ·, · . ''"o", quo lhos ~om 1mpostn pelo ~!inistro rl1t 
.... ,.,_,,., ... : ... ,, -.: · i'n~rnl!a, em VISta do infui'muçãn do chr.fr. 
.. :§ {,:· .. P.'Issnr,éoJ'tillito da.:l" >in da fnc\nt'll, thl lloparti~io do Serviço 110 I~Rta't'stlca 
,quandp.ure~uerida e om c.IISO"do oxiravip da commorcil•l. , , ... 
\'!,9qoli~~!ldo os,t·~spectiya~. emolumontos. em 
e.ilam!lllims, inutili~un~o,lls ,nn proprin, cor-
rUdãp-._),.;.._:,.;·:, , ;. ,..,l · '· i'.:~·::::· 
··•"iil'!f(; .• !, : 'l'· 
. ::! ' • . JY.' ::":Ç . 

. •,j ' '' ' cAPrruLo vm ·, 
'... '' • '" ' ' j "' 

· '· ~;NOldE~CL.lTUR.\ DAS h!Et10kll0111AS 
' ': 

. 'Art. i?:r, A dosc!•ipçlLÓ do.i merca<Jorias 
nà's Jaeturus devort1 ~ur feita tl~ eourormi· 
tlnile'com a nouioliiil~tui" oalcilit nnnexo.a'u 
.tletnlitijdn,' ilcclahiiidoia" ncoto caso a no. tu· 
.ro~,~~:.lllntcriÍll,(iit;t, p, ,lettr~ h,· do pro· 
santo regulam~n.to) sob peuo. dn. multa. estt· 
pu indu' no nrt. 28', ii 1 "• que será ll.\•Plicaua 
no <101\Rignn(aJ•io como unico J'esplinsavr•l .. 
' ~. '.'" ' . ; ' ::.: ·- . ; . ; ' ' . ' 

'''CAf'll'!li.O IX': 

,; 

Art. ~8. Os infrnctores do presento rogu· 
lamento se1•rro punidos com M Eeguiu to; mui· 
_tns, que lh's serão 'Impostas p~Jas chefes das 
rli~~rt\Çií;s ftscueo:"" · · . · ' . · 

§ I." Pela dlvergcncia da fuclura consular 
com o conteúdo do volmuu ou volumes, vel'i· 
tlca•l11 om neto de conrer,meln. ~Ol'h impoRta 
o. multo dos direitos 0111 dobro no cunHi· 
gnntllrio da mcrcndol'in, nos caooo SO)lltintes: 

§ ~." SI d11 divorg"ench resultai' ilifl~l'onçn 
parn menos nos liir,ilos, que1· so trato do 
-peso, quer se trate do mercadol'ias rio lnxn 
mfeJ•ior, a imposiçiio dn multn 1u tr,,·it lr1~111' 
nn. hypotltoso \'l'ovh\11 1m 2·' pn1'lo ,do :.l'l. ·li lU 
dn.Consolid;IQ~O dns l.tiiS das Allund•'ll"~ e 
·~rosa~ do non•lns: 

" ' 
• ' J • ' : ' ' ' l.' 
CAPITULO X.. 

' . 
·A rt. 20. As dO!lpezns· dos consulados com 

o serviQO dus facturas consulares serão foi tas 
por conta dos. cmolumontos aJ•t•ocndados 
1•elt\s ditas facturas. · . 

Ai't. ~o. E' proliihldu, t~nto nos consu: 
!~dos, como nn Ropnl'tlção do Sorvlçu de ES· 
tatistica Commerci:tl o nas niJhndeg<Js e 
mesas de rcnl~s. a exilibiç~o di\s ·racturns 
consulares 11 pes;o~s estrnnlins ao objecto dns 
mrsmns. 

A\'t. :li. Nos cusos omisoos nosto J•ognln• 
meu to o qno foJ'om do n:tturez,, Ul'günto, os 
consules o os chofos ·das ustaçõos fi;caos o tl:1 
llepa1•tiçiio tio Serviço do Estntlstlc:\ Colll
morcinl resolverão como julgarem conve· 
nleuto, tlnndo, pol'ótn, conta do seu neto no 
jJiuistol'io da Fazooda, l'nra decisão final. 

Arl,' 32. O pMcuto regtllnmonto cntrut•/1 
em viga:• em todos os coosula~os .oincoeuta 
tlio.s úcpoi; do sua publicnçiio no Dim·io. O/li
dai, tx,•cptunuuo soo.; consuliitlos da lnilia 
e Nova Y.ol:uuli~. em quo o JÍI'IIZ' sorà. tle 
sesscnt11 dias, o uns nllilnrlogas o mos11s 1lo 
I'IIIHins logo quo f,,,•om rccohidns ns ll0\'1\R 
f;Lcllli'IIS rnvlndns p~los consulado.<. 

Al'l .. :::J, l:ovognm·so ns disposi~iíos cm 
Cô)\ll'l\1'\0. 

Cl\tnara tlos llepnLa,los 10 do dezombt•o 
do l\10~. - D>·. 8aly1·o ri•• Otir'oii'O Dias; 
2" VH'"'Pl'CSiil"ntu- A~ryc/o Josd da Silo« 
..Vdto· ::·' Socrotn.J'io,..-.\IJrtpltll -Jm·q,! rins Snu, 
{11.~, :1<• Sor-rnt;n•in · ' 

r 
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.A' CmlJmiss,<o dÓ Financ,;s f0i p1•nsonto n 
propos1çao n. !•lU, •lo cori•euto anuo, da Ca· 
n_Iara dos Deputldos, IJIIO auLoi•iza 0 P1·o· 
Sldçnto.:rla ltopublica a abrir ao Mieis· 
LOl'IO da Guorra o.credito cxtt•aot•dinario ~o 

.25:000$165, sonr\o :. 21:500$, pnJ·a pa•a1• os 
vonc1mootO!l do capitão Annibnl Eloy Ca1·
doso, pt•ofossor da cxtlncta Escola Militai' de 
Porto.Al~gro; 2:üi2.$0~1J, pn.1•a )l'lgal' o; do 
Aotonw Someauo das Mercês Prato, mo;tro 
da olfle1na do set•ralhoirosdo extincto Al'scnal 
do Guot•t•a de Pernambuco; SIG$125, JlUI'a pu· 
g11r os de Candido 1.1omcs do Sú; "10~~. os de 
Cosario Mnnool do llomlhn; nqncllo guai•ila
nc.l, ·9ste SOI'VOnto do .llnposl to do PüiVol':l. do 
~fat~tt!, na flahla, dlsponsMos do sori·i~ó; 
~A Qom!nissão do ~'inancas oi'de JllLI:eceÍ> 'JI.IO 

nao cst~ JUStlll~~I!o o credito do 21:500$, porn 
)l<tgar os vencJIDentos• .do capitão Anoibal 
l~l,oy Cardoso, pr•ufessor da oxtinotn El!cola 
M1htar de PoNo Alegro. 

Mas,- tanto o deCI'Iítu d '· ·amnisti:t éomo it 
t·~.lolução do Governo, do ~i de novomiJro 
de 1807, niio d:io direito ao pa~amcnl.o po
dlilo, pOI''II'"-• 1l"stlo C[1IO ab:tnrlonuu a sua ca· 
doit•a m1 gscula Mil1tnt• dH Pur·to A logro, cm 
setembro úo 1803, at•! ,-, data úa moncionadtt 
t•o;ol11cão_ (2i do ,novembro do IBU7), aq11ell.o 
olflcml DILO oxorcm1 a~ runcçücs. !lo lento; 
esteve duranLo algum tempo .no 1lcscmponbo 
do commisslio< militilrr.s o o CrHll'ti, q úo .. uao 
po1lUI'hL :tecumula.r . r.Oitl as 1lo. magilitrn•Jo, 
(art. 73, útt Constituição Fo•lm•al o docroto 
n. -U B, de 2 de junho do 1892.) 

p,;l' conseguinte, sonlpt•c l'úr~ do cxMcicio 
d1L suu. t.:atloil·a, llPl' cil·cums~t~nci:ts não prci· 
vistas nu rogulamonto l'cspoctivo, oos.cn.so,q 
em que au l'uncclollt~l'iO S~O. rol<li'U<\tts.' O&~~.q 
falta~ p:ll'lt o oll'oito do ahonn dp>. yoncimon· 
tos inlog'!'ans. ou 11arcia· '• não tr1.n d!1·eito a 

. A' prl~eira rccln.ma~iio quo foz osto om
cJal, petlmdo o pagamento tlaquellos venci, 
mantos, o Governo respondeu indorerlndo-a 
por 11ffo· tm· .c.1:!1J'cido as'{uncç11Cs ele tcnté du~ 
r!rnte o penudo >'cclcmwdo, Pedindo posto• 
rwrmento a reconsideraçiio deste despacho 
o p1·etendonte allogou cm sou fitror o deoret~ 
·da íl!.llnlstla, e obtovo deferimento ~ smt pro, 
tençao. · . . . . . · 
··:A ·V~I'dado;·,portlm, sobJ•o o pretendente é 
a segumlo : . . . . , . 

O capitão Annlhal moy Cnrdosoatisonton-se 
1!11 Escola Militai' de Porto Aleg1•o om ~o
tmnbJ•o dn ISU:l, para tomar Jlftrte nu movl
lllOnto :u•mado, IJIW então contla•_rr:L\'U. o :-;ui 
•!u pniz. A li do itlll'il de 1891, a~n:t "adoil•a 
lol dochti'adlt ·vaga. Pltclllon•lo u movimon/,o 
l'Ovolnclonario, os t•nvolt"sos; !:Jram:~mnis
tiados pelo decreto n, 310, rlo ~I de outubro 
1le 18U5, mas o § I' do IU'l, I' dessa lei obr·i· 
gou o•so pro!'ess~l', eomo militai', & pol'IIUI· 
nocor duranto deus annos na· roserm ·ospo
cial, 11110 terminou .a lO do .novombt•o do 
1897 .. ', ' .. ·. 

DJas tio pois, o Goym·no, pala. 'IIi\ llcso
I11C:LO dn27 rio ·mesmo moz o 111100, dolihOJ'o11 
ruvogar nquollo p!•lmelro acto 1lo li do ltbr•il 
tlniS!H, quo lloclm••wiL·vn.,.;a ·:L cadoiJ·;~ tio 
dito Pl'ofossnt•, soh o fundamento do qno Oslo 
ado fut•lrn. do fJ•onto o art, 7-1 da ConHI,i· 
tni•:ão d:t Republica, porquanto tivrll'n. como 
oO'olto destituir •lo ~o11 Cll.l'go a um ompre
gado vltaliclo, som militai' jllll'il l~so nenhum 
dos motivos prol'islus pulo art. ~3~, do .de· 
Cl'Oto n. 33<'. do 1~ do aln•ll do 1800, casos 
unlcos om quo um pi'OiiJssor <h Escola )li· 
lit:u' pn~hwia ~nt'JWI\'t\jlo ilP Htl:l Pallnh·a. 

CESCS 1'0ilclmont0S, . 'I'• 1 
. ' 

. · .. . . · ·. ,. i'··. · r· · : •. ·: • 
Sobro as quantia! ·pedidas para.p~gar .a 

Antonio Semoano das Mol•cês Preto, mestra 
da otllcina de soi'l'alhoit•os uu c:ttiocto Al'>onal 
de Gucrm do Pe1·numbuco, a Çuurlido Goro~ 
úc S1l o a Casario Manuel do Uumfim,aquello, 
iiuvrda-tlol, o osto sOl'I'Crite do deposito de 
pJI\·om de ~!atatú, na· llahia, 11 Commissfio 
do· Finanças conforma:so com o pa11léor da 
Commfs;,io do Or\•amonto da Camat•n.,que jus
tifica OSiOS pogamontos da mancit•:t se~uinto: 
·· <II. Pat•a aito.uder ao p1g:tmonto do 
2:672.~040, devidos a Antonio Somoano das 
Mm•cês Prato, mostro aposantauu da otncin~ 
do sm'l':Liholro do oxtlooto Arsoual. do !luprra 
tlo'Estado do .Pm~uambuco. Ex ti neto astli Ar~ 
sena! pot• dcct•oto n. :J. 10;;, de 13 do .ilinoiro 
•le lH0\1, flct~l~am ip.w (acto •lispensad0~ os om
pro~a·los,<"'··•i•IOIII't.·l, u.l,llitioi u. tal A, 
do ao 1ie sutumbl•n.lio 181l3,. l'ori~OI'll•lopolil 
tl.l'L. !I' •la lo i n, 550, d" :JI du liczomui'O do 
.HúS, som excopçã0 mesmo rlaquollos ·f1UO j1 
Linllam Culto jus 1\ sua 11posonLadorta, de 
aooordo com a Joi u. 117, do ·I de nov0mbr•ÍJ 
1lu. 1802. O mesLre 1l11 offieina do ~o.·rall!Oh'os, 
que SJ achnva nostas cuudir,l)es, roquoJ•oú 
s:maposontailoritt, a IJUlll obt,ovo·ll. contar:.do 
21 tio malo tle lUOO ;·o tlopoi;. roclnmou o 
pagamento do sou ordenado, do 10 do jaoeiro 
tio .18(10, qu~ntlo .entrou cm. oxccw;·lio o do
CI'oto que IIXtinguiu o Arsenal, :1 ~O do maio 
tio 10011, VUSIJOI'i!IIO rlllllllll qllcíjlll~SOIItt pOl'· 
cobnr ns voncimoutos •lo s111~ ínactil•idndó, 
rul instai' do que l'ui roit·J 0111 llL\'lll' 110 sou 
collr.ga Thuntcz Antonio io'I'Illl•Jisco llnrt•nLo, 

<I~' runrhdo lliHS<.l quo o G0\'~1'110 entendo 
qno o l'nnccion:u·io em quosliiu tom diroilo 
ao p11gamento 1!1 quantia Rolicitndn, cnm
PI'indo acci'C.iCI'Otlll' qno, 11!6111 •lhto, aln•hl 
mil I tiL mn .~ou Owor 11 · clrc11m~~tn~i:t do 
Jm\'rw ~itln olln rli:-:prn~:uln ml Jllf/11111, cOJÚ 
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ANNAES DO SENADO 

protorlcão doart. 6' n. Vil da lo! n, 191 B, 
ao 30 <lo setembro do 1893,ropt•oduzido depois 
om lois postorioroi, 

m. Finalmente, para solver o debito do 
516$125, contrahido com Clndido Gomos do 
s~. o do 40i$ com ColaJ1o MnnoJI do Bom
tim, aqucllo ox·guardn·tlol, o esta, sorvcnto 
do Deposito de Polvo!"oL do Matatú,na Bahia, 
do sou~ vencimentos, a contar de I do se· 
tcmbt•o do 1902 a 5 do fovoreiro ultimo, 
quando furam dispensados. F..stcs dobltos_por 
sun·voz e~pllcam-so assim: 

zasso, Mas, como ·ruor que seja, os lndlvl
duos do q uo so trata prestaram seus SOI'
vlços ao llttado ati! 5 de fovet·oíro dosto 
anno, quan1o foram dispensado!, o,- por
tanto, teom direito â. remuneração corres-
pondente. ~ · . . . · · . 

A' vlstl do exposto, a Com missão de Finan
ças tl do Plrecer que seja approvada.a propo· 
si~ da C111RIIrJI dos Deputados, com as· sJ-
gumtos · • . . . ·. 

EMRNDAS 
O já citado docrotu n. 3. 195, do 13 do . 

janeiro do 1899, que extinguiu o Arsenal do E d . . · . · 
Guort•o de Pernambuco, tambom extinguiu o . m voz. o: •.crodtto oztraordtnarlo do 

· da Bahfa e pot• r.or"'.' dosso lacto ficaram 25·090$d 1 65•-dtg~-so :,-credito .edraordlna-, • "'" . • . rto o 3:500$lô5. .. . ;, 
dl.pen84dos, como Já 80 nu • 08 respeohvos • Supprima-so a:quantlà de 21:500$ âra · • 
empregados. garoonto ao Clpltão Annlbal Elo)' Sarau~. 

Entrotanto, 08 dous servonttlllrlos. do quo Approvada &_proposição com as emendaH 
so trata foram conservados o contmuaram que. a Commuillao· ·oO'erlice, ·passat•4o a •ser 
a rocebor sous vencimentos, ati! que a Dele- os segulnlos os oredltos ·autorizados· neste 
gacia Fi~.1l da flahla. lh'os suspendeu, anno pelo Senado: .,, ·,.· ' · ·: 
~ndo·os pago todavia até 21 de agosto do 
1~nno pasl!lldo. · 

Si oxtraor· 
· dlnarios. 
17 &llpple-
mentaro~ 

4 espoolaes 

·Papel 'Oi1r0 

8i400$00J 
' ' ' . . . 

7.121:270$400 ·. . 45:00il$()00 
200:000$000 1.2Q!li000$000 

< Ainda depois disso, porém, as autorlda• 
dos mllital'es da Babia tlvoram duvida sobre 
a legalidale de; te. procedimento, na suppo· 
&ição de que o Deposito de Pulvora. do Ma· 
tatu, nada tinha que vot· com o Al'SCnal ex
ilnclo ; o dahl uma troca de officlos com a 
Delegacia Flscal, a qual correctamente fez T t 1 11 3"" os· •>17 -1.:-;.3~:---$0. -, d o a .. .... • ""' 1.., .2o :400 30 ver que, como quer que• .o:~~~e, os emprega os 

Sala. das Commit!:lõos, SO do•outubro do 1903 
-Feliciar10 Pe»na, presldento.-.oJtislo 0/"'t'• 
mo111, . relator .-Gusla•o: Ric/,ard .-Gama d 
Jlcl/o.-Sigi•mttndo Gançalw.•.-J. Joaq11im 
de Sou:a,-Bcncdicto Leito, · 

em questão eram civis o as lois de oroa· 
monto posteriores ao oitado deoreto, que 
extlngufu o arsanaJ, haviam docl:trado, ·na 
vot•ba 6•, que, de conf<Jrmldllde com o at•t. 39 
do decroto n. 946 A, do 1 do novembro do 
1890, os cargos tJUe· ellea exerciam possa· 
vam a ser commissões de estiidJ-maior do . . . . . 
2& classe, e portanto não podiam sor. coo- PROPOSIÇÃO DA CAIIIARA nos· :DF.I'UTAnos, 
servlldos nelles _funcoional•ios para CUJO Pl· N. 140, DE l!JOJ, " QUE SE REPF.:lE o r A• 
gamento a lei oao consignava verba. nt:OER surRA · ... · . . 

Mas não era s6 ls>o, o cumpre, além disso, . 
accroaoentar que não ora oxacb aquella sup- · 
posiQão do que o Deposito n:.da tinha que ver o Congresso Nn.clonn.l resolve: . 
com o arsenal, e, para se convencer disso, . . 
·basta lançar 08 olhos. para a bbellu. n. 4, Art. I.' Fica o Presidente da Republlc.~ 
aonera ao dscroto o. 240, de 13 de dezembro autorizado 11 abrir ao Mlnisterio da Guerra. 
do 1894. Em vista desta lul, não ora licito o credito extraordlnarlo ,.de 25:090!165$105, 
duvidar (\UO _o citado decreto n. 3.195, de sendo ~~:500$ para pagar os vonclmontos 
I SOO, nlmguindo o arsenal, oomp:•ehondeu do papttiio Annlbu.i :flloy Cardoso, profcssot• 
em suas disposições o Deposito do Polvora, da extlnctu. E:lcola Mtlllar de Porto Alegro, 
cujos empregados deviam ser desde logo dls· no poriodv do 17 dJ abril de 1894 a ·16 do 
pensados, aguardando-se que o legislador novembro de 1897; 2:672$040, para Pl~tar os 
providenciasse, como foz posteriormente na do Antonio Semoano: ,das Merces !'roto, 
lo! do orçlmJnto, sobJ•o a normalização do mostro da offi~ina de sorralholros do oxtioct() 
serviço. Procedendo-se do 1\\rtnJL dlvJl'SIL, Ar;ooal do Guerra do Pot•nambuco,no porludo 
dd.·SJ logar d. anomalia, quo nosto oaso so do 19 do jnneh•o do 180J.a 2·J do m.do do 
vet•iftcou, do existir empregado publico som 1000; 510~125 pata pagar os do Candldo Go· 
verba orçamentaria, nem lei, que o autor!- mes t!Q 84, o 402$. os do Casario Mttnoc) do 
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Jlomfim, aqucl!e, guarda·ficl, o este, servente 
do Doposit' do Polvora do Matatli, na Bahia, 
a contar do 1 do setembro de 1902 até 5 
de fovoroh•o do 1003, qcando foram dispen· 
sados. 

Art. 2.• Rovogam-so as disposições cm 
contrario. 

Camara dos Deputados, 21 de setembro do 
1903.-F.de Paula O. Guimarlres, Presidente. 
-.llanoel de Alencu,·Guimm·aes, I• Sccrotat•lo. 
-TIIomao Pompeu Pinto tlccioly, 2• Scct•o· 
lar lo. 

N. 255-1903 

limitou a provm• do verbas :li dospezas já 
logalmonte autorizadas. Cingindo-se a esta 
t•ogra, não augmontou, com t•elação ao OI'Ça• 
monto om Yigor, a consignação em papel, que 
continua a ser de 631:920$, elevando, porém, 
de 905:500$ a. 1.007:000.$ o dispeodlo cm oiro. 
Deve-se essa dlllerooça. prmclpa.Imento & 
necessidade que houve de contemplar com o 
ncct•esclmo de 31:5n0$ o pessoal o material 
da nossa legação no Equadot• e Columbla., 
dotar com 4:000$ o nosso vi cc-consulado em 
Vigo, attender ao restabelecimento da nossa 
ropreseotaçiil dlplomatica em Venezuela, 
bem como aos Jogares de segund~s se ·ro· 
tarios em . varias · legações, c au.~mo tlar 
um pouco a yerba · destinad~ a aj::ol s de 
custo. 

A commlssão de Finanças está do ,, '~Ol'Jo 
O orçamento do Mlnlslet•ío das Ralações com 0 voto da Camara, prop;,nd~ tãu só· 

Extot•iores, tal qual se· pt•ujeela., nenhuma monte, em attonção ao que se ll!e represou· 
innovaç~o t•olevante olToreco do e&peclo ai· teu por parte do Governo, e de accordo com 
Suma; pelo que poucas palavras se1-ão bas· a Ie1, elevar de 7:000$ a 10:000$ as verbas 
tanta, para justificai' o voto da CommÍSllão concernentes aos consulados gera.es de An
do Finanças no assumpto. tuerpia o Barcelona, bem assim do 4:000$ a 

A Commissão do Orçamento da ramara dos 7:000$ o correspondente ao set•vtço consulat• 
Deputados, no inlot•dssante parecer que ali i e~ Assumpção, e CI'Oar ~de 4:00()$ para. um 
;jijt•viu de base ao debate, mestr~ como a vtce-consul cm Montreal, c~m o que crescerá 
dospaza, neste-I·amo da adminlstmção pu- de 13:000$ a dospeza em mro. 
blica, não tom solft•ido, hll quatorze annos, Aconaelba, pois, ao Senado se approve a 
alteração sens1vel. Estimou-se, para o anuo proposição da Cama.ra com as seguintes 
de IOOO;· em· 1 ;055:ouot,·olro; o 5;020:000$, emenda~: 
pllpel, e para o tLnno de 1902 9uo ura de· , 
cot·re, s:t a.vttllou om 905:500.$, ou·o a p.lr do 1.• Onde se diz: «!.007:000$ om oiro>, 
831:920S. papel. Jo:ntrctanto o J'en,imento diga-se: cl.020:000$ cm oiro», 
dos consulad~s, que e1•a apenas de 45:058$933 2.• onde 80 lê: cconsul o1n Antuerpla, 
cm 1892, subt~, om 1901_. 11. ~76:738$i2J, ton· 7:000$>, Jeia-Re: cConsul em Antucrpia, 
do-so elevado Já, no pr1m01ro semestre do JO·OUÕ$000• 
OICI'Cicio COl'l'OUtO, a mais de 600:000$. • ' 

1 
B 

3.• Onde se encontl•a: cConsu em arco
De aortJ que, si, no semestre actual, cor· lona, 7:00 $•, ponha-se: cConsul em Barco· 

I'Ol' mt mesma propo1·~ão do anterlot•, s~1·á 1 10 0"""000 
d lt to d ona, : vv.; •· o;sa lonte at•eco a, de prcsen , cerca e 

tt·inta vezes maior do que ba onze ILIIDOB. : 4:• Onde se diz: cVice-Consulado em As-
. . . · aÚmpção, 4:000$>, escrc,·a-se: •Consulado em 

Pa:recom tmpor!antes _e de manifesta plau· ,u,umpção 7:000;;'000». 
slblltdade as con•tdora.co~s cm que se estende ' ' . 
aquolle documento, mostrando as dlmcui· 5.• Accrescento·se: cC~oadt1-Vlcc·Consa•. 
~a4011 em q,uo. ora se vê a ~ocretaria.. do Ex- lado cm MontNal, 4:0~000>. 
tet:lot•, para acudir tis oxt~ouclns, natui'&i· ·Sala das sessões da Commissão do Flnan· 
mo!_! te catla vez maiores, da. sua esphora de ças, 30 de outubro de 1903.-Feliclano Pcnna, 
a?çao com ·um pessoal lnfertor ao do que proi!dente.- Ruy Ba1·bosa, relato.•,- Justo 
dtspunha ha 44annos, · Ulwrmo 11t.- Beowdicto Leite,- J, Jon~l4im 
: Não sendo, todlivia, a ma teria para se con· de Sou•a· --; Sigis11um_do Gonralves. :- Gama 

sidorar·na elaboração do orçamento, este, o Jfello,- (mstnuo R•cilm·d,- Ram1ro Bm·· 
na proposição da Camara 4os Deputados, se cel/os, 
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DOO 

N. ~G - 1g03 liça o Nogocios Intm•iores, o me;mo omc:aJ 
promoveu c.;sa execução, mesmo sem ro· 

A' Commtssão de Finanças foi pt•esente 11 quoror precodentemento a llquldação da son· 
pruposição n. 164, deste anno, da C;1ma.r<l tonça.. Neste termo do processo o procut•ador 
dos Doput~dos; que autoriza o PJ•osldonto da da· Fazenda Na~iona.l nao oppoz omba!•goss, 
Republica a abrir ao Minlstorlo da Justiçaie quer os, d.o nulhdado. d~ pt:oc~ss~ uor1vada 
Nogoolos Interiores o credito oxtraordinaro da .argutd,1 falia de hqutdaçao Jlldtclal, quer 
do 25:050$362, para attendot• ao pagamento os tnft•JngontoJ dojulgaclo,osquaes po<leriam. 

· do vonctmontos e custas do processo ao olfi· aproveitar )ltilmonto,. como j~ demonstrou 
ola.! da Hl'lgada. Policial Amarico Augusto esta commtssão em sou parecer n. 93, 
Azevedo Helio om virtudo do sentença do deste anno. E, cm consequoncla disto volu 11 
Supremo Tribunal Federal. · provalocar como liquidação judicial uma 

· • slmplos folha do plgamonto mandada polo 
A Comrnlssao do Orcamll,nio da Carnara Minis~m·io, o tlcou trancada a po:ta para 

dos.Dcputados oxpoz a qucsl.ão nos seguintes qual1Juor defesa por parte da Fazenda Na-
termos : clonai. • 

c :Pul' mon:lllgcm do 3 de agosto ul\imo, o A CJmmissiio da Camara considoran:b 
St•, Prcstdonlo da. Republica pediu o credito quo não d licito ao Podot• 'Executivo dos· 
do ~:457$762 para pa amen.~o dos venci· ~onhecor uma sontenQa, que jtl passou om 
meo\o8, que· competem ao ot!ICial da Brigada .Julgado, qulndo já so acham esgotados os 
Policial Amarico Augusto de Azovodo Rullo, termos concedidos polaloi para. embargai-a., 
rcf11rmado no posto do tenente, por decreto conclue pola approvação do credito. 
do 24 do maio do 1894, e que, nii.o so confor- o Go e 1 d mando com esse acto obteve cm sou favor v roo, por seu a o, ~ntcs mesmo 
~ . . •. d . . quo a sontooça. passasse om JUlgado, ro· 

soo nç& da JUIZO soccton,al este Dtstnclo, de conllocou o direito daquollo officla.l :L· avul-
14 do_ selembro do 1807, .confirmada pelo tada lndomniza,·ão, propondo· lho o paga· 
aocordao do Supremo T!•tbunal Federal, monto com 30 r.: A proposL~ não rol accoita, 
P • 383, do 19 do selombro do 1900. talvez porquo a pat•to rocoohecou 'ustamonto 

Poslerlormente, em otncio do 18 lambem quo o Governo não estava au{orizado a 
do agosto, o Sr. Ministro da JusLiça o Nego razol-a, porque o docJ•eto leglslattvo n. 686, 
elos lnlcl'lorel traosmitlía ao Presidente de 10 do setembro do WOO;no qual o·!lovoroo 
dena commiss~o uma procatot•ia, que lhe fui se baseou, só autorizava o Podut• Elocutivo, 
dirigida poto juizo iOOciuoal deste Distt•icto, dentro des.io cxorclcio, a fazer as noccssnrlas 
rorjuliítando o pagamento, não só dos já upora~õos do credito p~ra dar execução áS 
monoronados vencimentos, conformo a conta sentenças dajuellca federal, pa.<.<adas em jal· 
Jclla no proprlo ministcrio, mas tambom das gado, mediante accordo com os respectivos 
custus dos procos:;os, na. importaocla de credores sobro o quantum a liquidar. 
408.~600. ' d ,, Ato a mais. A 12 do janeiro do corrente 

E, em virtude desta precatot•la, o Sr. MI- ano~, quando a sentença não tinha passado 
nlalro JIC!dO que aos Jli monclona.Jos 25:457$762 orn JUlgado, o Governo resolveu, por decreto 
110 addtctone mais esta quantia, do modo quo publicado no Diario Of!icit~l do 13, inclui!' no 
o tola! soja elevado a 25:056.$362. quadro elfcctivo da Brigada Policial aquolto 

oJDclal, com diroito uos voncimentu~ do 
Passando a Commlsslo de Orc~mento ao mesmo posto que exercia antes do.t•ofo<·ma o 

oxamo do assumpto, logo lho dop:Lrou quo o que deixou do rocob<r ut~ 11qu~tla data, do• 
otficlal Azovodo Bollo, quando so :•pro;ontou vendo·lhe ior contudo sómonto, ~arn. o olloito 
no Governo, roquor~ndo a cxecu;I!_O da. scn- da rotut•ma, o tempo om.quo esteve afustado 
tonça. pl'onunclada a seu favot•, nao fot mu· do sot•viço nctll'o; : . , : 
nldo da carla rospootlva, mllf< slmplesmonto , · . · · · . 
do oort!JõJS, as quaos, por rilrma alguma, Su a 30 do .1ulho dosto anno, M Julgado 
}IOdiam substituir nquollo doeumen\o, por sontença_o lançamento du Fazenda Na· 

_ . clonai, por nno ter o sou procurador: opposto 
B,!IJD IL'lSim nao havia promovidO aliqul- ombal•gos, como allds no caso cabl:1, 

dn,·ao da mesma sentença, aliás illlqulda, ' , - · · 
nom·tiio pouco a compotonto execução, do A Comm1ssao de Flnancas, ostranhan'!_o qu,o 
accordo com o quo preceitua o art. 41 da v ~ioda uo;to caso a ~•zondu Nacional nao lt· 
par e do decreto n, 3,081 da 5 do novom- 'osso tido 4ofesa, nn.o pódo porém rocusat• o 
llro de !SlJS ' credito soholtado, pelos motivos expostos na 

• conclusão do plll'eccr da Commlss~o du Ca· 
PostJriormonto, pot•ém, coma se vil da j~ mura, o 11or Isso tl do purocor IJUO o Senado 

clt~~a procatoria romettlda ao prosldouto adopto a•luolla propoHi,.flo. 
dtltn corn!llil~iio pejo S•·· Ministro dt\ JuS· Aôd!U t·esolvoouo, ó Sen~do tct·~ auto1·i· 



___ . .t _______________ _ 

S&oSÃO EM 31 DB OUTUBRO DB 1903 961 

::11n~o no col'rootc a~no o~ cre~itJS segui o· 
.t~&: 

52 Ex iraor· 
d i na-

Papel 

rios ..•.• !0,020:737$219 
ii7Supplc-

m c nta-

Om·o 

~:400$000 

tai'OS. ;., 7.121:270$·160 45:000tOOO 
J Especiacs. 200:000$000 r. 200: ooo$ooo 

Total... 17.331:037$679 1,25$:400.$000 

Sala ~as Commissõcs, 30 de outubro de 
U003,- Feliciano Pcotna, prcsidento.-Ju.<to 

'i..'lw?·moflt, relator. -Gustal'o IUchal'll, Uama 
'" .1/cllo.-Si!li.<mundo Gonçalves.-!. Joaquim 
·•le Sou;a, pol~ cooclusão.-Bener/icto Leite. 

-T'ROPOSIÇÃO DA CAfdAl\A DOS DEPuTADOS, 
N. lfl4, DI~ 1003, A QUE SE REFtmE O 
PARECEI\ SUPRA, . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !.' Fica c Pro.,ideoto da Republica 

. :autorizado a abrir ao Ministorio da Justiça e 
Negocias lntoriores o credito cxt1•aordinario 
-ilc 25:956$362, .para attcodor ao pagamento 
tio vencimentos o custas do j'roccsso ao 
nfficial da Brigada Policial Arno1· co Augusto 
<lo Azove.lo Bollo, em ox~cuçiio do aoco!•dão 

· tio Supremo Tribunal Federal, o. 383 do 
'lO do setembro do 1003. ' 

Art. 2.' Revogam·so as ~isposições em 
-contml'JO. 

Gamara dos Deputados, 17 do outubro do 
·1903. - F. de ]'aula O. Guimarlfes, prcsi· 
dcnto."7J!a~oel de Ale11cw· Gt<ima>·!Tes, l' se· 
.crctario, - J. B. Wande>·ley de .llendonça, 
·3' secretario, servlndodc 2', 

N, 257- !903 

A Commissão. do Fin~nças, a quem foi 
~roscotc o prqjocto do Senado, n. 42, do 
JOOI, mandando supprimir as Alrandcgas do 
-~Iacahó, no Estado do Rio do. Janeiro, e do 
-Penedo, no Estado de Alagoas, não poss~indo 
os noccss1rlos elementos para formar juizo 
seguro relativamente á extincção dos dous 
rolorldos postos llscaos, pod1u no Governo as 
precisas i o foi•mnções. 

Como informação capital enviou o Minis
tcr!o da Fazendtl1 em olllcio do 22 do agosto 
do anno passado, a cornparaQ[LO da rccoit,a e 
-da dcspoza das l'cforldas a.lfandogas no ult1· 
mo tl'iennlo. Dostc documonto se evidencia 
que a Alfundoga do MacalU! tem tido uma 
-.constante depressão do ronda, de modo a 
.reduzir-so osta a 42:850$ cm 190!, montando 
.a dospoza a 64:170$000. 

Setlado V. 11 

Quanto <l de Penedo, tem-se mantilo mais 
ou menos um sal~o regular outra a l'oceita 
c a dcspez1~; obsm·vaodo-se, porem, que 
aquol!a, pola exigun cifra a que attingc, não 
parece csmr nas condições do ser cotada 
como repat•tição superior do arrecadação, 
sendo o sou moyimouio Inferior ao do mui
tas mcs~s de rendas. 

A Com missão do Finanças é ~e parecer IJ uo 
o prc>jocto s~ja approva~o pelo Sena~o. 

Sal.~ das Comrnis.;iios,:lO tio outubro de !003. 
- Fi::Ucia11o Pemw, presidonte. - Ramiro 
B~t~·câlos, relator.- Ju.<to Clwrmont.- R1111 
Barllosa.-J. Joaquiju de Sou;a,-Sigismund~t 
Gonçaluc::. -Gama e ~llello .-Uttslavo Richto·d 
-llenedicto Leite. 

PROPOSJI)Ã.O DA C,\)IAR.I DOS DEPUTADOS, N. 42, 
DE 1001, A QüE SE REFERE O l'Al\ECER 
SUPRA.· 

O Congre.;so Nacional rescl ve: 
Art. I.' Ficam supp1·irni~as as Alfandegas 

de Macahé, no Estado do Rio du Janeit•o, c 
de Penedo, no Estado de A1agüas • 

Pa1·agrapho unico. O Governo prover;í o 
serviço do fisco naquellcs dous pontos, ore
ando mesas de rondas ~o 2' classo. 

Art. 2. • Fica.m re\·o:.;-adas ns disposições 
em contl'n.l•io. 

Sala das sessões, 21 ~~ dez~mbro de 1001. 
-.-1 • .-l=t•rcrlo.-J. Cm·dei>·o, 

N, 258- !003 

Folisb01•to Ctll~eir~ B1•ant, viscontlo de 
Barbacena, allogando <JUC pl'cstou ao paiz 
sorvicos notor!os, no cxorcicío do cargos 
civis c militares, e aintltt outros de inicia
tiva particular, a bem da viação ferroa dos 
listados do Rio do .Janeiro c de Santa Ca
tharina, o que, achando-ao cm avançada 
idade c por 1sso impedido de c:~:orcer a sua 
actividade afim do prover tl sua subsistoncia 
do modo compativol com a dignidade ~os 
cargos publicas que desempenhou, requereu 
ao congrc>so Nacional uma pensão. 

Allogou o peticionaria: 
!.' Que voiu do Londt•esom !823,com uma 

pl•oposta do governo ing1oz do reconheci· 
monto da indepcndencla do Brazil, com a 
cond:çuo do coss:u• o trafico de africanos; 

2.' Que em 1824, na Bahia, corou capitiio 
do 13' bt~taihiio ~c exercito, concor!•cu va· 
llosamontc p~ra o embarque do batalhão 
n. 12, col(nomin~~o-Pel'iquitoi, compromot· 
t1do no assas.;inato do guncral d"s arrotLS 
Fcilsbm•to Gomos Ca1dc1rn; 

3.' Que, cm !825, foi nomeado sccretal'io 
da Legação ~raziloir11 o:n Londres; 
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·1.• Quo l'i•grossando ao Brazil, o tlx:indo->e 
oJm ~Ilnas Gei•aos fui pcl:• J•cspoctim •.~scm
hMa Provincial oloita rlco-prü.sidontc da 
mosrna l;rorloci:i ; 

5.• Qno om IS·Iú, como cncnrrcg-atl~ do 
no~ocios na Hollanda, consognin obtor do
cumentos importantes para n. solução da 
quostão do limitas entro o Bt•azil o a Ouyana 
!ngloza ; 

6.• Que em !842 ahriu ut> sn:t fazenda 
ll>·•;io;'districto do !guass1l,úo Rio do Janeiro, 
um can:ll com seis comport11S, na extensão 
do G. 120 bml}l~, derivando as nguas do rio 
Sara.puhy, o qual pt•ostou sor1·iços para a 
importaç:~o c oxportar;ão dilquoll:• zona,para 
a Capital o rico-versa ; 

que ~o encontra om situ~ção multo Pl'ec:n•:a,. 
dopo1s do uma oxistoncia utll :t PatriJL tão . 
longa, o por isso oll'ot•oco o seguinte 

PROJECTO 

N. 33- ID03 

O Congresso Nacional rosal v o : 
Artigo unico. Fica concodida :i Felisberto · 

quiJoira. Brant (1·iscondo do Barbaccna), an
tigo sor~·1dor'da Patria o maior do 100 annos,. 
a J?Opsao mensal do 300$; rorogadas as dis· 
pos1çucs om contrario. 

Sala d:is sessões da Com missão do Fionn. 
ças, 30 do outul1ro do IOO:l.-Fdiciano Pmuw . 
prcside.nto .-Sioism!llulo Gon('a/ves, rclato1·:. 
-Ranuro Dm·cellos.- Gustavo Ricluo·d.
Gama e Malto.-J. Joaquim elo Sou:a.-J~sto · 
Oltc>·molll .-Ruy Bm·uosa, 

i.• Quo no mesmo anno do 18•2 foi no
meado prosirlon to da Província do Rio do Ja· 
noiro, tondo dosdo então trabalhado para a 
libertação dos oscra 1·os, approhendendo o 
libertando os africanos que desembarcaram 
CJU JUJ'UjulJa ; . N, 250- 1003 

8.~ Que cm 1850 maoJlon vlt•. d~ lngla-
torrn. o ongonhoiro Cal'los Austlo, quo lomn· Foi presento á Commiisão do Finanças o· 
tou a planta do umu via-fot•ron. desta Capital l'oquerlmonto do Jos6 de Souz~ Lima, quo 
ao Ioga!' Boi6m, o apresentou o proJecto pede uma pensão oquivalooto ao montopio 
Jo outr:t via forrou, desse Jogar pal'a o Pa1·a- o tnoio-soldo do seu Jliho, o alforos Custodio. 
llylm, so~uiJl(Jo o rallc do rio Sant'An na do Souza Lima; fallecido om caminho pal'n 
como uitimamooto foi por outro engonlwiro Monto Santo, ·quando regressava do Ca- · 
roallzildo, tendo o Goym•no maudado con· nudos, · 
stl'uir a cstrad:t, hoje denominada Cellt,·al, A Commissão do 'MaJ•lnlm o Guorra dou 
poia sua planta, até Jlcl~m; pat•ecor faroravel.:to supplicanto, a!lcgando-

a.' Que cm 185G, coadjurado pelo bl'ãO SOl' clle maior do 77 ànuos do !dado, do
tio N or:L Friuurgo, organizon uma compa- ct•opito, Invalido o pobre o ter o soú filho· 
nhi:L o dirigiu :L consLrucçiio da via J'crt·oa prestado l'Oiovantos sorvi~os :L pat.ria, mc
doaJo Yilla i\' ova, n:• mar;::om esquerda do· t'Cconúo·sompl'O dos gcnemos Bat•bosa, AI'·· 
L'io :>Jacacu, attl Nor:t Frlllurgo, chamada gollo, Costallat·o outros, aos quacs sorviu. 
liojo Estl'ada do ForCD do cantag:Lilo; como ajudante do ordens, os mais ft•ancos 

10. Quo cm l8j2, doscobol•ta a cxistencin ~~~~i1?.s pela bravura o col'!'OCfl1o do sou pro-· 
tlo carviio do poil1'a uns caboooiJ·as do r lo r 11 õ - · · d 1 t' 
'l'ttbarão, Estado do Santl Cathat·ina, cmp1·o· 156118 a ogaç os sao prova as JlO o po I· cionar!o, quo ostl1 nas condiçõos ostatuidas
gou varlos engenheiros inglozes na oxpiot•a- pela pr&poslciio· dt> camara dos Deputaúoo, · 
\•iio da t•ospJcti v:t ,inziJa; · · n. 44, do 1901, o sobre a qual a Com missão . 

II. Qne mandou lcvantnt• a pi:mta para ·do Flnnnc~s disse: : . 
unm via J'ol'!'oa de lmbituh, á bcil·a mnr, :ls <Foi presente :\ Couimissão do Finanças n . 
cabaceiras do J•io 'l'ubar.ío; tendo oJ•gnnlzndo proposição -n. 44;. de 1901; da Camara Jos 
a compau!lla que féz a estrada do fol'l'o de· DoputJitios; com parooot•. favot'.IVCI du. Com·· 
nominada D. 1'hcreza Cht•istln:L; missão do Mnrlnht> oOuorra do Senado. 

12. Que 01·ganizóu uma comp:IU!Jia pat•a Essa pJ•oposição, om sou art. I•, oquipnt•a, 
tmbaih:ll' nas roJ'JI'idus minas do ca1·.-ão, P~l'!": o otfe!to du. porcepoiio do montopio · 
com 0 cnp:tal do ·~ 30.000, too do nessa cm· mJl!tnt• á .mao, vi uva ou soltoirll do oR!ciltl 
p1·oza, que niio corrcspoudou á s1m expecta- f~llooldo, o Pl>O dooroplto ou inmlido, qno· 
>ivu, sact·ificado o~ seus hai'Ol'O.J, nao ti ror outt•o· amparo, 'o no lll't. 2' os· 

tendo essa dispóslçao; com ros111 va dos di·· 
A Commissão .:o Finanças, coo;illemndo roltos adquiL·Jdos, 1>0s· docropitos ou inya-· 

rclol'autcs alguns dúS sm•viço<, opina que o lidos, que, do acoordà com as disposições vi
Sonado defira a pmtonçilo do Yfsconúo de gontos>· não so tiverem · hnbll!!t1do' para 11 
Rarb~cona, l'Oconheí!ido cu mo o mais antigo poroopçlto do· montopto· militar, dosdo·n data. 
diplomat:l du mundo; o mJIÍ<Jl' do 100 a uno.>, tio sua cronr,iio, 28 do agosto do 1800. 
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C~mo se vê, a propo&ição introduz uma Chc>·>nr~n/, rolatot•,-Rami>·o lla>·cel!o~.-U"·'· 
innovw;ão ntllogislat;ão quo roga actunlmontc tavo Rlclja/'c/ .-Gama. c .1!~1/o.-SJfJJSí»>mdo 
o rnontopio militar. Nesta não cstác~ntom· Go>Jçalccs.-J. Joaqu&m dJ Sou:a.-Ruy Ba>·· 
piado em caso algum, cotilo hordetro da bosa, 
pensão, o pae do otnc!al fallecldo: figut•a, 
por~m. om quinto Jogar a mãe viuva, quo -
niio perceber algum outro soccot•ro dos co· Em requerimento sob n. 34, tlo 1003 o da· 
fres .publicJs, e a proposição tom por fim tado do 29 do setembro solicita Jusa do Souza 
equipat•ar á condição do mãe viuva ou sol· Lima, pao do alferes Custodio do Souza 
teira a do pao doct•opito ou invalido. Lima, litllecido om caminho pura Monte 

Vao nisto uma alteração do quo actual· Santo, quando regrcsswa de Canudos, uma 
mente se acha cm Yigor, con1·indo ponclerar pensão equivalente ao montopio o meio soldo 
quo o dcct•oto n. G05, de 28 de agosto do do sou filho. 
!800, que creou o montepio pn.ra o exercito, Dos numerosos documentos que acompt
oontempl~ apenas a miie viuva, art. 10, nham a petição deprchendo·so quo o allu· 
n. 5, o a proposição, procurando equiparar dido ofllcial prestou rolovantos servi~os 4 
a clla o pue docropito ou inYalido, ôiz mãe patl'ia, mol'cccndo sempre dos gonomcs Bar· 
viuva ou solteira, do modo que crruipnra bosa, Argol!o, Costnllnt e outros, nos qune! 
tambom a mãe'solteira, :1 mile viuva, o que serviu como ajudante do ordens, os mais 
é ainda outra innovação. fi•anco.; elogios pela bravura o cot•rccç;o do 

Não ropugna à Commissão ele Finanças a sou proceder. . . 
equiparação da pt•vposição que so preto ode; O requere~ te allega e prova_ ter mats de 
ao contrario, som quorm• do fórma alguma 77 annos ~e tdacle, ser pohro e nno dtspot• do 
compromettct• des,le j~ o sou voto, que dew outro arr~mo além do que lho ora dado por 
aguarda!' o estudo om conjunto do tod~ a sou fallcctdo filho. . _ . 
mattwiu. do iuuutopio, reputa rnzoaycl que Está, por!a.!!to, nas condcçuos cstattuda.; 
na mosm~ posição cm que, na lista dos her· pela pruposJ~ao da Camar~ dos Doput~d':_s, 
doiras da pensão, cst:t a mãe viuYa, que não n. 4i, ~o 1901 o sabJ•o .a ~ual a ~"mmtssao 
tem outro soccorro dos col't•os publicas, se do Mtlrmha o Guerra J~ se mantfl)stou mu 
oolloquo o p~o decrepito ou inYalido, como parecer sob n. 92, deste anuo, nestes termos: 
ncontoco no montcpio dos empregados do < ·~ Commissão do )l:'.l•iuha c Guerra do 
minlstorio ela Fazenda, c:<-ri do § 4' do Scn;do, osiudantio u proposição tia Cama1•a 
art. 33 elo dect•oto n, ~·12 A, do 31 tio ou tu· dos Dcpmados,sob n. 44, de 1901, que mandtl 
bro do 18\lO. _ . equipanr para o oJl'eito da percopçiio do 

O mesmo nao pótlo olit~ J.tzot• ace!'Ca do montepio militat• á mãi viuva ou soltoh•a 
!ll't. 2°, o qual, ~\ando á !lledJda constgnada do otllcüll faliecido o p~o decrepito ou iuva· 
110 art. 1~ oJTmto manlfostamonte r~troa· lido, que não tiver outt:o amparo, podqndo 
ct1vo, po1s manda apphcal·.!!- desde 28 de tambe.n, para isso, habthtat'·SO os que o 
agosto de 18?0, d?-tll da croar,ao d~ tponteJ?lo niio tiverem foi to nos termos da lcgi~laçiio 
para .0 o~orcct?, tnqulna a pt·~posJçao ~o t~· Yigonte, a contar tlll data em que foi insti· 
constttuclOnalldndo, alclm d!1 19convep~oncm tuido o montopio- 28 de agosto do 1890, 
que acarrota para~ proprta tnstl!Ulçao do jul .. a que a medida proposta é, sob todas os 
m~n.tepia, que flcarm com tal precoclente pontos do vista, .iu>ta o oqnitath·a; por· 
S!IJOlto a.constaut~s surpresas. quanto no nrt. 38 § 4• do dqcroto n. \l42 A, 

Como,J4 ficou dtto, nao condemna .a Com- do so do outubro da, 1890, do Ministeria dn. 
missão ~e Fin:me,liS a ideia prlnctpal da Fazenda, tornado extensivo aos ompt•ogados 
proposiçao, mas, eshndo creada uma Com· civis do Ministeri• dtl Guerra, j~ ostá cm 
missão Mlxta d~ Senadores e Deputados pa~a vl•or essa pt•ovidoncia. 
mvet•aloglslnr:ao vtgento sobre o monto·plo ~~ pt•opusi,'iío, como sove, não faz mais <lo 
elos funcciouarlcs federaes cil·is o mil!ttu•cs, e que p1•eonci101' uma h10una; por .isso é a 
vropor sobre osso assumpto ns mochdns que comruissiio do pcu·ecet• que o Senado a. dcllvo 
.Julg~r nccossarias, cl olla do pat:ccet• que acceitat'.> 
soja a pt•oposl~iio cnvilda ct t•otct•tda Com- . . . ,- . . 

0 mi•siio Mixta • Sala da, COllllUlSsoes, 30 do Julho de 100-. 
Ã• v·i~t~ d~ exposto n Commlssiio de Fi· -B''"'''''il Fon/ene/lo! relcltor.-;.lulio F1·ott1, 

unnças cl do pat•ocot• qt;o sejc1 approvndo 110\0 -;:Law·o Sud1·J.- I'ms &,.,.e,,.a.- Belfo•t 
Senado o· projecto apt•osentucto poJa Com- .t:emr, . , •. " . 
miss~o do Marinha o Guol'rll sobro u pro- Esll•ibando·so nos te veto o tenda em ~onsi· 

. tan~ão do. roq~orouto • . · da!'a1;ão OS Vnlio,os SO!'I'iCOS do. alforcs•Cu~ 
Sala dnd Commissõos; SO do outubrl) de ta<ilo elo Souza. Lima, a Commc.SJ!:IO propue 

100~.- F<!licimw p1111na, presidente.- .T<i.<to ao Soa:ltlo o dctorimeuto da po\l<;ao or~ su~ 
.\ 
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)cita ao sou estudo, e, par<L isto, a.prcsent<L 
o seguinte 

rnoJi:cro 

N. 34-1903 

O Congros~o Nacionalresoirc: 
'' Artigo uni•'O· Fica conceclida. a .Tos6 do 
Souza Lima, uma pensão de J~O:; men~1es, 
~quivalente ao montopio o meio soldo de 

· seu filho o alrm·es Cnsto~io de Souz<L Lima, 
t~llecido cm C;mudos; abrindo-se os necos
su.rios et·editos c revogadas as disposi1·ü~s cm 
contrario. 

Sala das Commissõcs, e de out.ub·.·o de 
1 003.-.-!lmcida Bm'>'clo.-Pi>·cc Fcr>·cii'H, 
.l'Cia\01'.-F. Scli)))idJ, 

C:' lida, f>Ostu. nm cliscus5ão e sem debate 
approvada a !'edacçiío final das emendas do 
Senado :l pmposição da C"mrHa dos Depu· 
lados n. 122. do 1903, fixando IL <lo~pcZl do 
Mln isterio d11 Gucc•ra para o ex~t·cicio de 
1904. 

Entt•a cm c!iscussiio unica o p:tNcer n.2-19, 
<lo l!l03, da Com missão ele ConsLi tuiçio, Po· 
deres e Diplom~cia, opinando que sQja con
~edida a licença solicitada pelo Sr. Senador 
N i! o Po1'nn ba. 
Ning~em pedindo a pala\'1'11, encerra-se a 

discussao. 
· Posta a vot~s. é appl'Jvada a conclus"io do 

parecer, 

• l\!ODlFICAÇXO DA T,P.! ORGA~ICA DO 
JJ!STI\ICTO t'P.!JimM, 

Contin\\~ om2" discussão, com o parecer 
!u.voravol da maioria da Commis;ão de .lu>· 
tlça o Legislação o c voto em sopara1l~ ~o 
11m d~sous membros, o art. 1' dJL proposrçao 
un. Camara dos Dcputaclos n. 1~7, de InOJ, 
modificando alo! organica do Distt•icto 1-'e· 
dot•al e autoriz~nclo o emprostimo do quatro 
milhões esterlinos !'ara u 'ane:•monto desta 
Cll.Jiltal. 

o l!llr. B. de Hendoncn so
brl oh o ( ·) - lnfolizmento, St•. Pt•csi-

dente, não pude manter o compromis;o quo 
hontom tomei com o Senado do ser muito 
succinto nas ouservacõea que pretendia fazm· 
a respeito da pi•oposiçã.o que se acha sujeita 
ao nosso conhecimento. Fui obt•lgado ~ 
a rompm· esse compromisso pa111 tii.zct', como 
fiz, o conft•onto, embora na minha opin!ão 
rapido c ligeiro, entl•o a lei de 29 de de
zembro do 1902 e a proposição de que actual
mente nos occupamos, 

Por mais que quizesse restringir as 
minhas obsN•vações niio mo f~i passivei. 
Restringindo·as muito, como fiz, consegui 
apenas entt•nr no cx~mo do art. I• da pro
posição. 

Torno a dizet' no Senado que não se assust3 
ainda, com a minha presença na tribuna, 
po:·que continuarei a empregar os meios no
cessarias para sct• o mais breve posai vol ; en
tretanto, o compromi~so que tomo do novo 
com o Sanado cstá,cm todo caso,subordinado 
;í importancla da materia de que nos occu
pamos. 

Comcç~t·oi annunciando ao Senado que 
aproaontat·einollm do meu diseursoum roque
t•lmonto, o qual passo a ler, mas quo só 
romctlerei d Mesa para ser submottido ;, 
apJiamonto e á discussão, no fim da convers11 
que vou entretct• com os meus nobres coi
legas a respeito da nova organização ou 
reorganização da Municipalidade deste Dis
l!•icto o da concossão do uma autorização pat-a. 
o omprestimo de quatro.mi!Mes aterlinosque 
tom do ser ttpplicado, segundo diz a mesma 
proposição, ao ombJl!ezamonto o saneamento 
desta cidade o que ao mos mo tempo, segundo 
as affit•maçilc~ do lllusiro Senador por M:ttto 
Gt•osso, lambem terá de ser app!icado ao 
pagamento da actual divida municipal. 

0 SR. GOMES DE CASTRO - Já ol um fim 
ditroronte do que constava da lei. 

0 SR. B. DE ME:o>no~ÇA SoDRINIIO - Niio 
sabemos, por ora, com certeza, qual vao sm· 
o des1.ino deste grande emprestlmo. A pt•o· 
posição sei nos diz que elle tem pot• IIm p~ga~· 
sot•viços de ombe!lezamento e saneamento 
dcstrL cidade, mas aquelles CJUO, como eu, são 
muito amigos do Governo, dizem que este 
~rnprostimo tem pot• fim consolidat' a actual 
divida da Municipalidade deste Districto. 

0 SR .. CoELHO E CAMros-Niio tl" consolida!•, 
perdoo-mo V. Ex, 

0 Sn. Oo~!ES DE CASTRO-Foi o quÓ nos an• 
nunciou hontom o honrado Senador pot• 
Mntto-Grosso e disso um:1 vordado. 

O SR. B. n& MENDON~A ScumNHo-Sr, 
Pmidonto não quero· adiantlll' apt•eciaçiio óll· 
guma a este t•ospolto. · 

Jlguardaroi o que tenha a dizer a somo• 
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lhantc respeito P~l'a occasiiio mais OJlpor· o Congresso a dar uma autorba~ão de tamn· 
tum1. · nho valor ; preciso, do mesmo modo, que 

Vou ler o rc~ucrimcnto que nnnunciei ao cllas me digam quncs 1ão as obras magesto· 
Senado o qual mandarei a mesa no fim do sas que so projecta fazet• em uma capital 
meu discurso. gl'ando como cata, mas pob1·e como nó~ ve· 

Ç requerimento está concebido nos so· mos e que atravessa uma cris3 tão teme· 
gumtcs termos: · rosa ; preciso lambem, Sr. Presidenta, qu·z, 

Peço a atlencii.o dos meu; illus res col· a Com missão de Sande Publica mo diga 
legas porque, na forma do meu costume elle qunes são essas obras do saneamento da c·,. 
é um pouco longo. ' pi tal Fedm•al, c, finalmente, preciso que Q 

•Requeiro: · Poder Executivo, que, segundo dJzem.- ou 
_J.o Que ~ proposição volto á Commis- não sei- deseja a passagem d~ssa proposi· 

sao de Justtça c Legislação p~ra dizer ~ão, me inf?rm.c quanto é quo a m?nicip:t· 
de novo sobre a mataria do§ Jo do art. 3'. lidado deste Lhstr1cto deve no mtcrtor e nl! 

2,0 Quo vá lambem á Commissão de ~xter10r o a ~uc _ somm~ spb3 o scr>t<;o dJ 
Constituição o Poderes para dizer sobre sua J~r~s e. amorhza(ao da divtJa actual da mu· 
cJnstiluciona.lidadc. ntct_pahd~de. . _ 

3°, Que seja ainda ouvid:l n. Commis· Sao, Sr. P~c~dcnte, informaç,Jas que en 
são de Finanças par:t d!zct' sobre 0 em· ~cr;o ás. Commtssoes_ do SPnado o ao Pode:· 
pt•ustimo de quatro milhões stcrlinos.> [,;xccl!tlvo da Umao,_para que mclboL' :no 

h~blhtem plra d1scutn• o assurupto no Se· 
O Sa. Ooi!ES DE C.ISTRo-Apoiado. nado; porque atll aqui- on confes.'O -· 
O SR. B. DE MENDONÇ.I Sosmxuo (conl:'· tenho discutido o assumpto tão JlOr alto, per· 

r11wndo a ler·): •4". Que scj:1 do mesmo modo capila, que niio sei, absolutamente, se dcvm·.\i 
consultada a Commissão 1ie Obms Publicas tomar do novo a palavra, quando somo· 
para dizer sobre as olm,s do cmbellezamonto lhantcs informações liJrcm trazidas ao Sn· 
<JUO se projecta.> ' nado, por intermcdio do J•cquerimcnto quo 

O Sa. GoMES DE CAsTr.o-Ot•a, isso sim, eu pr~tendo enviar :1 Mesa cm occasião mai< 
tlc1 o projecto bem c t d d opp01tuna. 

· s u a 0 • sr. Presidente, justificar o requerimento 
O Sn. R. DE MENDOXÇ.\ Sonm;o;uo-(couli· que dc,cjo apresentar ao Senado, .é quct•et· 

lllla»do a h•r): • justificar a verdade ; mas u verdade niio su 
«5', que por sua vez 11 comrnissão de justifica, a ve1·dade é patente, sobrennda a 

Saude Publica dig11 sobre as ob1·as do sa· tudo, está ao alcance de todos. . . 
ncamcnto. Recordo·me que amda hontom pc.h " 

6', que sejam ouvidas as commissõcs de Mosa lnfo~mações a t•espei.to_ dos motí~o.< 
Marinha e Guerra que dot.ermmaram :t LllstrtbuJçao dessa pt·o· 

Perdão, eu me 'engano!, eu não CSCI'OYÍ posição á Commissiio de Lcgisiaçiio O Jus ti· 
aqui ~!arlnha c Guerra ~a ; V. Ex. mo tnformou que era costume, 

O S C ' , prilposições dostl ordem serem l'cmcLtida's 
R. OE~uo DE C.\)rros-E de policia, :i tal Commi;são. Mas, si bem me rc~ordo, 

talvez. si por ac11so não ha da minha parte qual-
O Sn. D. DE MENDOI'i".\ SonRINno-A de quet· equivoco, proposições da natm•cza 

policia parece qnc esbi mais adcanto. desta jáma.is foram rcmottidas :i ComroiSião 
6•, tlnalmontc, ~ue sejam pedidas infor- do Legislação o Justiça, !'oram scmpl'o r~· 

mações ao Podar llxocutiyo J.'edorul acerca mettidas á Comm!.ssão de Constituição c Po· 
do quantum da di vida interna e externa desse deres. 
diR\J•icto c seu respectivo soJ•riço do juros E a razão é n m&is obvia ; nós tr<ttamos 
o amortiza.cão, · de quc1 De uma. lei commum I Não. N~~ 

Eu, Sr. Presidente, tonho do manda!' :1 tratamos da. constituicão do DistrictJ Fu
~esa este l'e<zuct•imento, pot•que sou um dera!. 
Jgnorantc nessas cousas. E como o, St•. Pt•osldento, que cm se tra· 

Pt•cciso que as Commissõcs do Senado mo tando da Constitui~iio do Município Feilct•al, 
digam, com slncet•idadc c com lealdado, si, pocm-so de lado a Comruis>iio de Constitui· 
realmente, o Prefolto pódo ma11dM' vender clio, Poderes e Diplomaclu, que é a. uni~.t 
todo o patrimonio da municipnUdudc. Pt·e- que pOdo !'allat• sobro a espee.ie, pa1•:. 
ciso lambem que eUas me digam si a propo· s~ ouvir a. Com missão' de Justiça o I.c· 
sição cm discussão L! ou não constitucional; gislaciio, que deve dlzo!' só mente ::obr" 
preciso aind~ que OllllS me digam si o cm· aquellns malorh1s, que dizem respeito á a!· 
prcetimo de 4 milhões, que se pretendo para tcração das nossas lois ordinarias 1 ! 
a municlpa!ldado deste distt>icto, deve sm• Est:1 lei, Sr. Presidente, não se dovc te1• 
concedido; quacs os motivos 'lue d<1tcrmin:1m na mesma. conta de outr11s, porque, .cowu 
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acabei de dizer. il a lei organica 
cipio, é a su> Constitui\'.lo •.• 

O Sa. Cor.tno t C.UJros-~!~s. 
n:t.ria.. 

do m:ml·j A questão de que s:· tra~.a. como n.caOou 
de ducr o nobre Senador por Ala~oas. é 

é lei o~di- uma questão comple:tn, en~ol~e materia de 
na,urezilS diJTerenws. 

O s B \! - O Scn:1do ou o regimento não eonsíderou 11.. , !1!: , l::S!JOló<;.~ l>ODR!:SHO- ... e O j' • • C · -
poder constiminte do município é o Coo· sut JCI~nto uma ''' ommJss~o para tomar 
gre:so 01·din:1.rio. eoohecilncnto de todos us a.ssnmptos. 

Haverá·, SI·. Pre;idente, nada maí> dispô· Elle .cn2.endeu 'ltie de•ia crcar dí'I"Crf"' 
~~!ado do que nma Coastituio-ão ser feita Comm1ssul'S escol 1endo p~rJ. cada nmo deLas 
por• um Congresso ordinario 1 :· aquclles ~1ue, :ezu.ndo o_n_osso juizo, o DilS'o 

p . . ... . .• . - 1.• , "''·pensar. sa.o os m~ts haur!Jtldos ; e. ucst:l d,. 
. Ob SI btO é um ul~paratc, um "'•Jll-'·~·- ver3idade de ha1ilitu.ções nasc' " compe
tgual é qu?r.e~-s~ cqu.wtr~r a b o~ga~:c:t tencia de eada Commi<são. p~ra 

0

dizer sobre 
de ~m mumctp!O a qu,J!qu~r. out~a I~· o. di· oua!ouer a;;;nmpto sul,me:tido ao seu co
oma,. encontrando-se aqu1 JU~t~ttcJ.;".LO para niH:cfmento. 
reruetter serualbante propos:ç-ao ;i Co!:!- _ . . 
mís;iío de Justiç.l c Le•is~o. :\:w se adm1rc. pm. o Senado que eu me 

:\iio, Sr. Pre;idente;0nâo me cont\)rruncom l~mbre de apt'ésentar um ~ilquerimento! pe
li expli~açi;es que a ~les.1 me deu hontem. Eu dwdo que. o assumpw S'<Ja t:l;m~em d.istrl
contiollo a dizer, a 'IJStenta~. a a!llrmar, ou e l!utdo :. dt:er>as outras Commts;:or:s· 
a dimibuiçiío não foi jum, não fvi e~níia- A proprta namreza da pr~postç·:,o, a. com· 
~ira, nr.o foi rc~imental. A dis<.~itui•;;:,0 p!~xtdade da 'na mater~a. a tmponanc!ll de 
devia. SOL" feih á c;Jmmissã.o d8 Cuns:i~Ul\·~·~\ C:l.ll.Zl. um de .. -.eu~ arttgos e, soUraudo, a. 
Polcl·es c Diplomacia. ~nc!rme autorlt:.(·ao .que se pede p~ c~n-

:r~mr um empres\llno da ~uatro rrulhvés 
I) s_::. GollEs Dr. C.\c<TR~-E á de F'in~n·;~. >Jcorli~oi, es::io dizendo q~" esw assum~tr> 
O ~?.. B. De ~!c:-.-ooxçA Sor.r::xno- .1J nau n:>..v pude, n:1ü de•e s::1· ols:ut1do pt!Io ~e· 

Uigo que V. E.'\,, Sl•. P!"llSident.e, remC'ttc-;5:• :z:tdo, s~m um ~.studo r.::ll:·::tiJo, p~.1Dder.1Jo, 
:t prop.si\'50 a tud;~~ a Commhs~~~ : !'!l~s j mlm:c!osP. :ê_ito P'.!' ca•h ~1:n de soaS com· 
antr·s quo fus.sc ou\i~a qnah!llCr oai;:·a c\.' [ mlssuesi.~JjJ:t.!rl·:..;: .. J 

preferencí::, a primeira que tinha o àe•~:· I P:'il~da->e. senhores, de modo contrilrio •• 
dú f;.11lar i'Obre o a.snmpt.u, n:\{.1 ;J~ duriJ:l J. que Dc.a reluzido o Senlrlo t 
que dc"ríl ser• a de c .. ns:íluícã?, Poieres e I Xús daqui p~r Ji::.nt<: ne:u-emos reduzidos 
D!plo:uac_i~ e. cm 'e;ai·h. cor:1o ruui1;·~ bê:lll ~::ma ch::ncelh:h do _!'oler Eiecuti·.-o, po~· 
dJSSi' u 1ll:t·tre ~enado:• pelo )f:tra!Wil•.l, ~~ 

1 
q::c nós D:.t.U leJ~Jo;, nau estudamos e del· 

C1lmmis5:~o ele FicanÇ"-as. . ~ nmvs corre:- tuJo :i. re-rcJia. T"oundo Cld:t 
o Sr.. Gollrs DE C.\>T~o-S.oru d~:>i3.l. ·'·i um )lJl' eonT~ de seu ~.ono. , ~ • 

:mJi.~nch d;t. Commls...;.lo Jc Fi:JaDÇJ.5 e:-.l :J:· ~ ... o ~ue_ na.o quero !.a.Zer, c .. co~t!"3- ~sto ~~~ 
cc'ó:li'Íl D>;iam .,. ou;idas te>da·. :nc .e1olw. E: para. >utar ... on.<:teno.em~n~ • · " ""· ' I qn1 •enho p;,d1r ao Secado aue DJll eonünue 

ü.Sr... B. lll: :\l!:.'(DO:S('.\ SOBPJ:<uo- S;;m a discutir semôlban•e a.ssucipio. qu.; attend~ 
dur1da: o ~o~:-J .Seoadc'r tem toJa. a_ l".::.z:to.l,p::.r:t. :'tl:l iruport:t.:Jda e que. para da!" um 
As Comnu.s!ues foram cr\!.3.d3.s. ll<1oJ p1n I íoto C"Cjnse!encioso. eomo,; de seu del"er.dll..o, 
•hl'ilm simple> pareoercs que tr:cnsí :~:n P"~ com~ a Can;ara lll3.is aJt·; c o paiz, rero6m 
est.1 Casa; cll:.s toram crea.J:c; e;pec:Jalmcn•=, esta pruposição :1. cada uma das commissC.e' 
par.l que. em nome do ~enado, esmdas;é!:l 1 que ae:~ltei de indica:. 
lodos us a,;umptos e infurm:.s<eru c. Sen:;Jo P:!.Ss:trei adeonlAl. 
com toda a justit::t. com t)da a lea!d.~le a O Sena4o ou>iu hontem o eonfro:rw que 
respeito de cada.materb sujeita ao ;:u er llz entra a proplSi\3-o que o:ra. ..e acb em 
nhecimonw. di;cussãD e :~quella ceJebN propc>si~o que 

Se í: t.s:im, Sr. Pl'e.>i,lenw. j.~lll:\is 11Wer:i aqui foi vo!arla por accl&ma{"'..w nos ulli.mos 
<tll' díspen;;ad~ o c~ncurso das c~mmissõos do Ji:I.< da se;:.<M do anno pa;;s:Wo e convtrtitl:l 
Sen•do, sab pena do !lcarem c lias comp!c'- na lei da 29 de dezembro de HiO'!. 
:~meu te nulhdc1das. :iesse confroni<l, Sr. Pre>l~ilO".e, >i J:>ür um 

lado ti"re mnta,.."Ü!D.por-<ue tí'l"e ocC35iiu 
dll mostrar ao Sen:ldo qnanw de imp~rtancla. 
de gr:~"ri!bdo hl>ia.n:tque~ ~elebre pr<:~po· 
si~o. por out:'o bdo tl;e ontm nnr:..gcm 
•]ne !vi a de challlllr a ;u;ell{iD elo Senllllo 
para :J.S.<urupiOs de natare::a di'l"e."Sa, que ~ 
lltlllm cJmprehendidos na JlNtMl~'o que 

0 SR. Gtllli:S DE C.\STP.•>- Purqu~ r~;:lo 
não ha de ;er ou>ida a Corumi;.;,'i,, de Fi
D.\DÇ:t< ·sobre est,, projacw I 

O Sa .. B. DI: Mt::sno:s·:·.\ Sonm~Ii•' -la 
cntr{Ln;lo no ns~umpto. mu o:; aJ!.'l-~k'S dus 
nob1•es Senadores obritrlm·m·~ a )l~u;e.;:1:~ 
nas consf,Jora~ilcs que cst.wa fazondo. or:t $~ discme. · ' 
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)Ião l1a dnYida qutl no c011Cronto das duas 
: proposi~ücs, sobNICI':l.. :i daquell:c que foi 
· •o1iad~ nos ult1mos dws do anno plSSodo 
m:IS nem por isso deixa do estar pat.cntc par~ 
a~uclles qno querem olhar para a Ycrdado 
que a da proposi~.'io ora cm dls~ussão é <l.t 
maic;r ilnport.\ ncia. 

Sr. _Pre3idcmc, _ re~io sempre daq uel1a:1 
propos1~õe.< que sao ~.presentadas nas d1ms 

·C.'l.SlS do Congresso com meia du1.ia do ar· 
,,igos; s~.o mais perigosa.s, porqun com pouc:l~ 
pala\'1"4S rcunem uma cumpleldtlado de 
(LSSumptos . 
. Accciw mais aqu~llas proposi~õcs miou

. ~lONLS, que '·em escrtpta.s em divcn•sus a.rti!-fOS 
em matena des.~obt·ada, porque nos dão a 
necessar1a oc~as1ao de estudar a.quillo que so 

:>ae To ta r. 
E' ,iustamente p:.r isso, Sr. PrcsiJonte, 

que nãu ceS>o <I e admirar a sabedoria pratica 
ilaqnelle grande po~o que fúrma a grande 
. n:.~.c.ão inglcza.. 

Alli o parlamento não vota as leis como 
ao ui 

·.'<3· leis aqui não s:io prJpriamente leis ; 
c~n5tam de mei:J. duZia. de p:Ua.vras ou quando 

.llao cons;am- o que é para salientar- de 
· du:·.s lJDh:Js na.> quaes se dão ao GoYcrno as 
n:aiore; :.~uto1·isa~Zes. 
X~ J)lT1am~nto in~lez o sysiema. é mais 

Jlrattco: a le1 sae pNmpta., o Gorerno não 
tem poder de regula:men:al-a. 

Aqui Temo.> mais: vemos o Legisl~1iro 
df!J;,g-~r seus po:ieres ao Exccuti'l'o ; fazem 
Pt!oc- do que fmam no tempJ ant!go muiw; 
JUlZe'. 

Elles citlm de preferanch o re~ulamen\o 
á lei, cJmo ~i o re;ula.mento obriiasse mais 
que a lei. E o que Ui~v, Sr. Presidente, não 
é umil. noTidade, porque estl> escripto com 
to:!as as lem-as DO parecer da Com missão. 

:\:w, Sr. Pl·esiilénte, nunca rogulamento 
f0i lei: a l:i é lei, e o J•egulrLmento é o de:
Jobrll.men•o Ja lei; e, quando o regulamento 
eJ:CéJC .i lei, é obrigação do Poder Executiro 
tra.zel·o ao collllecimento do CongreS>o. 

Mas, em que J'aiz 'l'iTemos Dós, Sr. Pre;i· 
d<ntc 1 

Procu:·e o Sen:.do enfronhar-se nesta sarie 

OlltrOS que não mo occorrém n;:rora. Examine 
o Sr.n~tdo, Sr. Prcsith~nto crd:L um dcssos 
rcgnlamcn1.8S. o conhcccr:t tpmntu de oxor· 
bit~ntc, qunnte de arhittmio, 'lli:lllto de viu· 
lemo ca<la um dellos encerra. 

Rcl~tiv:uuontc ;i lei que rrr.ou tl rc~btro 
fotcultativo de titulo:; o regnl:\mento h'Ji:.=rulo 
11elo Pntlcr Exot!ntiYo tornou aqnellC' t·~.~,:.d:;tro 
obri~ntor[,,, quando o intuito da lei Na. 
OUt'l)! 

A proposito d1 lei de fallcnci;t$, o >enrc· 
guiamento foi puhlicadu dna.s ou tl'(IS Vúzes, 
o de ca·l~ \'CZ quo o puiJiicaYam, thziam-uo 
a; maL; importantes alterações. 

Sobro a rcorg,\nizaçiio da brigada policial. 
o Go-;crno, no seu rcgula.ml!nto foz tudo 
•Jnanto ],em entendeu : extin~uiu direitos 
adquil·idos, eliminou officiacs dos mais ~r:t· 
d:~ados, ereou, a seu bel pt•azer, po,Jto,J. re
formou officiacs, emfim, fez tu1o qu:tnto 
quiz • 

E é assim, Sr. Presidente, <tuc dizemos: 
no Bt•azil ha um Congresso. 

:Ião,~~·. Prcsidonte, o mclllOl' é cstarmoô 
con,·cncidos do que a lei niiJ sabe dc;la Ca;a 
p~t·a. o JlO\'o, que a lei vem do Po<lcr E>e
culi\'o para esta Ca~<t. ou do Poder Exccu
tiro directamente para o poYO! 

Si ,, e;te o modo de se logislar entre nus, 
então, ~onhores, acabemos do vez com esta 
eorporaçiio docorntir:t que se clmma Con· 
g-resso c que con~ta de duas C:tsas, uma que 
dizem chamar-;e Senado e outra quo dizem 
clmm:tl'·Se . Camara. dos Deputados, o, pam 
complemento da obm cntre~ucmos estas dous 
relhos ca;arücs ao PreCeito pat•:L que S. Ex. 
com mc.is facili..Jadc poss~ aformosear c cm
bellezar a Cidade do Rio de Jaueit•o, 

Sol, Sr. Presidente, quo não estou U•zcndo 
mais do que cansar a attenção du Senauo,quc 
c"ou malhando cm forro fl'io, porque, apo· 
zar do meu protesto, tenho a. corteza de que 
cst• r,ropisição ser:i convertida em lei. 

· de reglllamentos expedido., pe1o Poder Exe· 
-cuti'l'o ne;se decennio re]l"Jblic~no, e rcrirt
c-~r~. Sr. Presidente, que a maior parw 

. de;;IJ3 reguhme~M. cm >i!Z de ilesJ,,1r:.rcm 
:. !d. ~ ~;;lJCQJ-a.. ~ugrncntam-n·a com di· 
•er>:J.S disposkVf:s legislath'il.S, da IJWor im· 
JlOrtai)Cia. 

Ahl e."lá para e:tQIIlplo o rc~ulamento so· 
bru a lei de tillencia:;; abi e.slá p~ra elern
plo o re1;11lamenw ;í lei de registro raeul::~· 
ti'l'o dt· 'ti\ullls; alli esü aind:~ pua exemplo 

. o re~'11lamen:o a re,J>eito da rilOrganis:v;ão 

. da Bri,'ll.da Policial des;a Capital, o muitos 

~!a;, seja como for, proscguil'ci. Pouco 
importa que o Senado queil•:• ou oiio OU\'Íl'· 
me: pouco import:L que o s,nado não queira 
pro,tar attcnção aos argumentos que estou 
a•JUi desdobrando; ficat··me-ha. o consolo do 
bver cumprido o meu deve.t•, e, on: 
um dia, que te!":CZ nií.u esteja. longo, os quu 
ii.CO!DJ•lnhararn u> .!n;;a" do Congros;o llt·a
zileiro, ao menos ra<;a.m ju.;ti~~ :iquelles dos 
seus memlJl'OS quo tl\·ot•am o arrojo de di· 
:Wl' a verJade na dlscusslio do lois multo lm· 
portantes. 

E' chagada a oceasifio do ontr:u• no llS· 
.iumpto e o fa~o. Sr. Presi<lento, lamcntan•lu 
mais uma \'CZ que nfio pos~c poiSlt' os mous 
olho.;sol1re o lllnstre rel:•tor <lesso parocot•, 
mas orn todo o c:Lso, tenho o pi':LZOI' di' podo r 
r:star m~ diri~indo no !Ilustro ~nnadiJt' JlOr Sor· 
gipr! qur~ llontom, tfi.o sem razão,~~' mrt~ttllll 
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coz!Jmigo pelascxpz•o.;sões amavl'i• que lhe!· 1\u .dizia que .os dous dispositivos oram' 
dlrzgi. z~cntwos o que, Ja sendo lei do palz o dispo·. 

O Sn. Cof.L!IO E C.I~II'OS -Amor com Sitlvo do art. 1•, da proposição, era inutU.: 
n.mor so p~gu.. 

0 Sn B, D" MENPO~ÇA Sonm~·11o- Mo.s 
11mores de ordens ditfot•cutes. O mou t! 
vordudoh·o ... 

repot1l-o agora cm uma lei que 11\·esso de· 
sabh· do CQJJgresso Nacional. 

Attondl bem o Senado o veja si ou tenho · 
ou não ra~iio : 

« Deliberando sob1•e a lei do orçamon to, o. 
O Sn. ,CoELIID E Co~~zpos- O meu tam- Conselho Municipal não pódo f~zcr nenhum. 

bem ,; real. · augmento ou diminuição de ordenado, no· 
0 SR. !l. nE ME~I•OZ.:Ç.I. SOBRI:O:HO - ••• o 

o do Sr. Senador t! especial. 
A minha alegria sóhe do Jlrazm· pol' Yer 

oo lado do illuszro Scnadot• por Sor;lipo o seu 
illus'I'O com1nnboiro do repJ•oscntaçüo, q11o é 
um dos sl~t!latai'ios de seu parecer. 

.l1l n[o r.uo para as baocadas ,·a>ias, tl11io 
ao mono• contemplando os dous illustros 
membros da Commissiio de Justiça. 

J~ oiio é m:L a sorte do hoje ao collo
car-mo ne~ll tribuna. Pcnsa1·a l'allar para 
as l•ancad:•s vasias e, quando assim sueco· 
desse, ao monos, tenho cez•tEZB de mo dirigir 
nos dous illustros signtltarios do pai'Ocer em 
discussão. 
.Entremos, ainda uma Yoz repito, na ma-

teria da proposição. 
. Fiquei hontom no art, 1', porém, coroo 
fiquei cm caminho c bom perto do ponto 
de onde sal\i, tornei a voltar para clle e, 
depois do agasalho quo ftdalgamont.1 mo foi 
dado, I'ecomecaroi n. minhll l'ingem. convi
dando os illusti~S si;matarios do pucc•or 
para fazerem a fineza de me acompanlnr 
nessa oxcuz·são. 

0 SR. 00l!ES DE CASTRO- .)á não andou 
pouco consoguindo chegar ao art. 1•. 

0 Sn. 8. DE ~!,:>!IO~ÇA SODRI~IIO- Faço 
.-otos, Sr. Presidente, p11·a chegar hoje ao 
termo da minh~ via~cm. 

Tratemos da proposição dn Camara, n. l2i, 
de 1903, que so rol'ero ao parecer em dia· 
cussão. 

Diz a proposição : 

nhuma creação ou suppt•essão de empz•ego,. 
nem Yotar disposic;õos de caracter porroa· 
nente, som proposta do Prefeito. ,. 

E' o § 2• d-o art, O• da lei de 23 do dozem.
bro do 1898. 

Agora, <~ltenda o. Sena1o, ê esta a lettra. 
do .art. l• do. pt·oposiçiio que eu vou ro-
potlr: 

«E' expres.s~mcnto vedado ao Conselho· 
Municipal do o:stricto Federal in:;erir no; . 
sous orçamentos ~uucsguer dispositivos não
rofOI'Ootes à fixnçao.da dospeza o da rocoit~, 
c il arrccadaçãq dos til». 

,u,.tali.< mutalldis, 3 substancia dos dou;. 
aJ•tigos é a mesma; e ou não sei, Sr. Presi- · 
dento, como SJ 11uer Jcglstar votando duas· 
vezes a mo;ma lo1 ou, antes, votando :tquill<l · 
que já é lei do paiz. 

Dcscuipc·mo a illu;tro Comroissão, o~· 
nó; ramos dar o voto ao dispositivo do. 
art. 1" da proposição e vamos dttr um exem
plo p)!zco edificante do nosso modo do pro· 
ceder nesta Casa o do conhecimento qne do· 
vemo~; ter da lei do paiz, ou, cnt.'io, vamos. 
dn1• ao poyo um exemplo do que legislamos . 
a<tui por luxo, repetindo em novas leis. 
al]tlillo que j~ dispõem as leis anto:·iorcs. 

Do um modo ou do outro, !J.U3r fazendo. 
uma obra do luxo, qum• dando p1•ova tlo· 
pouco zelo cJm que legislamos nesta Casa • 
entendo que não fica bom ao Senado votar· 
como lei aquillo que jl1 ll lei. 

Si en tiYesso do emendar osto nrtigo
cou>a que nlio fdço, porque já uma 1'CZ disso· 
ao Senado que não sei concortar, não sol bo
tar remendo 1Jaquillo que é imprcstai'O}, na-· 

• O Congro>so N:~eional decreta : quillo Que não tem ooncOl·to-ou emendaria; 
Art. !.' E' CXVl'ASsamento .-odado ao Con· os te artigo da proposição, dizendo: contimla, 

solha ~funiclptLl do Districto Fed<J::ll inserir o Conselho Municipal a orçar a receita c :t. 
nos seus orçamontos quaesquer <lispoõilivo~ tlxar a dCS!lOZa do· Munlolpio Fodel'al, sem.· 
nii.o t'oC!rontas 11 firacila da despeza e da ro. restrlcção alguma, inlopündento de lnlola· 
coita o a o.rrecadação de!l:t•. tiva do Prefeito d•J m~smo dJstJ•ictJ, quer 

Poço a V. Er., Sr. Prosidon!G, que tenha sb trato do mntoritt orçamentaria ou não;. 
a bondade do me mandai' trazer o volumo da E' Isto que a Commissão deYia ter PI'O· · 
legislação do 1898. (P""'". E' sali<fiJito.) postó ; O Isto que vigora para o Congro30. 

O 111'1. i• da nroposição cont~m matorla. Federal; Isto que devia. vigorai' para. o 
idontica á do § ~,, do art. 9" do decreto lo· Conselho municipal do Distrloto Federal. 
glslatlvo o. 5~:!, do 25 do dezemb1•o do t898. Eu não entendo cs~as resti•lcçiios da loi, 

Não lm nada como for um o out1•o p:u•a não entoodo esse COI'coamonto dos direitos . 
provar 3 tbose que hontcm sustentei po· do Conselho Municlpnl do uma grnntlo ci·. 
rantQ o SPnado. datlL' como C>tn. 
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Que é o Conselho Municipal desta. ca- Senhore.i, vou vendo neste procedimento· 
pi tal 'I E' uma simples intendeoci:t do inte- que tom tido constantemente o nosso ·Coo-· 
rior do paiz 1 Não. O Conselho Municipal grosso, em diversas époc:lll, o desojo de cal· 
do Distt•icto Federal equivale ao Poder Lo· locar, não nas mãos do Prefeito, que é um. 
gislativo de qualquer um dos Estados. Não ; delegado do Poder Executivo da Unilio, ma1t-o 
porqne o Districto Fe.leral é quasi um Es· nas proprias mãos do Poder Executivo Fe· 
~a,lo, é muito mais do que um municipio. dera!, o !'~der Munlcipa.l desta Capital, sol> 

A propria Constituição 0 diz 0 não 0 diz ? falso Pl:!Jtexto-pt·etext?,sl~-sem a moo~;·· 
em qualquer Jogar escuzo, dil-o logo em JUSLtficaçao, de que no Dtstrtct.o Fedm•al nao. 
-cm dos seus primoiros ar tiNos :-0 antigo póde havm· doua poderes tndopondentes,. 
Municipio Noutro formar:l o Districto Fe· dous governos. 
dct•aJ. O Distrl0to Federal se constituirá Não, Sr. Presidente; quando a Capital d:J;· 
cm Estado logo que daqui sej~ mudada a União se mudar para o planalto central dB· 
Capital tia União. E' f[uasi um Estado. Goyaz, que lhe está t!estinado pela Consti-

0 SR. ALDERTO Go~r'ALVES-E tom rept'O• tuição, OU para antro qu~lqUUl' io~ar, entã~, 
sentação 00 congresso.' s!m, ~ Repu_bltca fórme o se~ P~dcr Munt

ctp:d, orgamze lá a sua muntctpaltdade c()mO• 
0 SR. B. DE Mt;:\DOX('A SOBR!XIIO - quizer, supprima·lhe OS SOUS poderes, dê·· 

Sr. Presidente, o Distt•ieto FCl!eral ~. ex-vi todas as !:~cuidados ao Prefeito do municipio. 
<la disposi(·ão constitucional a que ~cabei do ct•eaúo; mas, emquanto cativar o Govet•no 
me rcfot•ir, uma simples lntcndcncia do Feder:~! nesta Capital·, clle não é mais di) 
interior!! Não, Sr. Pt•esldente; o Cons:lllo que um hospede desta Municipalidade, d() 
Municipal do Distt•icto Federal <l um~ verda.· govct•no loc~l. pm• isso que o pt•tmeiro go• 
<loira Asserubl6a Legislativa ; c, sendo urna vct•no deste Municipio é o Governo Muni
verdadeira Assembléa Legislativa, os sons cipa!, não passando o Governo Federal de· 
poderes Dfto podem ser cerceados, a sua ini· um mero.hospedo e um hospede, Importuno,. 
ci~tiv~ não póde SOl' cortada, os seus direitos inconveniente, que está a cercear· todos os. 
ou. as snas faculdades não podem ficar subor· dias os direitos daquclles que são os verda
tlinados á iniciativa do chefe do Poder Ex· doiro> donos dtst~ Capital. 
ccutivo Municipal •. s.?b pon~.de s~rcm msqa· Porque razão, St•, Pi'O.>hiente, o nobre S!l' .. 
~os estes princlpto., con>ttttuctgnaes, quo nadot• pot• Sergipe, o St•. Coelho e. Campos;. 
to:am consagrados na Carta de-~ de fere- municipo de um dos mal! atraza<ios muni .. 
reJI'O do 1891. clpios de Sergipe, o municipio da Capella ... 

. Digam o que quizet•em, Sr. Presidente, c u d 
<ligam que 0 leg'a:adot• ot•dinario pódc.rtnando O Sa. CoELHO E .uiPos - m os mais, 
bem entendet•, reorganizar esta Mumcipali· atr:lzados ! 
dado. Eu nego, neguei o contiu~o o negar ; o S>t. B. DE MExooNÇA Sonmxuo-.,. não
e a minha opinião, que não é uma opini[o !ta de querer ser o fiscal dos pequeninos,. 
isolada, estando até• amparada nos melhores dos insignificantes negocias deste celebre mu· 
publicistns, t! ttue, uma vez exm•clda. a fncul· nicipio da Capolla, e ha do no mesmo tompo
tlade que, pelo n. 30 do art. 3~ da Con1ti· querer tirar aos munlcipos do Dislrlcto Fe· 
tuiçlto,é conferida no Congresso, do organizat• dera! o direito de zelarem o fiscalizarem os. 
esta Municipalitlade, oU~ não pOd~ mais sor serviços municJpaos do Districto Federai? t 
d~sorgonizad~. Póde s~r reorgantzada, mas Não, sr. Presidente, a Copella não é o. 
nao dosot•gantzada o anarchlzada, pot•que, no Districto Fcdet•al ; não é igual no Distrlcto. 
n. 30 do seu tu•t.34, o pacto 1\tndamcntal não Feder~! · carumbá niio é Igual ao Distrlcto 
deu. no,Congresso ,Nacional, quanto 11 Munlcl· Fedeml:'o municlpio do nobre companhoir()o. 
paltdaue do Distrtcto, a. faculdade de conc_o· do i!lustre Senador por Sergipe, e de cujo. 
tlet• plenos podm•os do dtctadot•, com exclusao nome não me t•ecordo lambem não ost.ll em 
do C?nselho Municipal, ao PoJot• Executlro condiçües de Jgunld~do com o Dlstricto 
Muntctpal desta cidade. Federal; e assim o municipio de Santa. 

O que o n. 30 do at•t, 34 da nossa Carta Quiieria, de onde t! municip~ o illustro· 
fundamental concedeu ao Poder Lcgf,Jatlvo l• Secretario de nosso Casa, nao pOde ser 
Nacional foi unicamente ~ facului,do tio or· igual ao Dlstl'!cto Federal ; e, ontretnnto·, 
"anlzat• o Dlstrloto Federal· o organizar, Sr. Presidente, nós vemos Capellas, Santas 
~eplto, não é desorganizar, não é nnnrch!zar, Q~ltorias, Santas. Phllomonas, Pororócas e 
não é tirar aa 1\tncçües do Conselho Muni· nao sol que mnts o quojondas lgtmc~ go· 
cillal, uiio é dnt• funcçõcs legislativas 110 Pro: sat•em de mais direito do que os muntclpcs 
J'etto; ot•;~anlzar, Sr. Pt•csldente, não ~ pot' dest~> gt•ande Capital, da q:ual o loglslodor 
1lo lado o Conselho Municipal o il ft•ente o conslitulnte declarou que lot•marla um Es· 
Pret'elto do Dlslt•lcto Federal. tado n<J dia em que o hospede importuno~ 

So .. ~, v' li 



J 
·l 
I 

I, 
. 1 
i 

ANNAES DO, SENADO . 

o Govct•no Fcdemb-daqui so rctb•asso para. dos>c tct• como seu profoi!o o illustro Se· 
. as re1iões do p!ILoalto central dc.Goyaz. nadar pot• Sergipe, (/liso). . 

Cu mo se pode dizer .que um simples mu· Só assim .. S. Ex, so confot•mt~ria com a 
. nicipio ·podo te!' roprcsonta.nto nas duas t1•isto !'lll'to quo ou. auguro neste momento. 
caso8 do Congl'esso l A h! Sr. ,PJ•csidento, nós ,tomos o> to gra.ndo 

Quo.quer tiizm· isto 1 dofoito:.a.chamos bom tudo quanto se quer 
Si o legislador deu ropl'esontaciio nas duas fazer na. casa düs. outros, o quando cousa 

· Casas do Congresso ao Districto Federal, foi identica so. quer fazm· nm nos.;a. casa, nos 
. pam io1•nar bom chu•o o seu pensamento de revoltamos, aC!mndo qüe tttdo 6 de miLis. 
•tne isto aqui ~um vcrd~dcirú Estado. · Yotamos disposição desta oi•dom, dizendo:. 

E, si actualmento não ~ um Estado com· a Mnnicipalldade do Dist1·icio Fodemi níío 
. Jlleto, é pot'iJUe nüo nos foi ainda po;sivel poderá contrahir cmpt•cstimo; cxtel'Oos sem 

J'uzcr o que )linas tez, mandn.ndo edifica.r a.ulot·i~ação do Potlot• Legislativo. 
nma cidade l:t,n:~s I'Cgiõcs Ionginquas do Es· Mas,. sonhorc~ .• vós quo no.tacs iito, qu_c 
ta.do de Goyaz. achacs quo a Municipalidade não tom o ut· 

E, a p!•oposito, Sr. Presidente, .niío posso roito de conii•ahh• emprc;timos externos 
deixar !lo felicitar o; illustrO:J. Senadores sem aulot•ização do Po.lOI' Leglsla.lii'O. por· 
por Goyaz por não se te!' até hoje lembrado que não vos Iembi•:tcs tambem de Mct·os-

. o Govet•no do mudar a C:tpltal. . centnt•: Nenhum E;tado pOtlcrá contt•nllir 
No dia cm que olla. b~tOI' ás portas dos omprostimos oxtornos som autorização do 

: illustres Senadores pot• Goya.z... . 'Poder ;Legislativo 1 
0 Sn. JOA•lG!ll DE Sorz,\-0 fJUC Deus não 0 Sa. COELlfO e·CAlrros.:... A8Sim devo EOl' 

. p:rmitta. tambcm. 
O Sr.. B. D_E ~!E:>~ON('A Sormt:-:no -... o SR. n. DE ~lEN'DO:>•:O\ SonR!);UO - Pui$ 

u que Deus nno permttt~, nesse dta .. adeus ontiio só este Distl'lcto ,; que tem uma sorte 
listado de Goyaz, a deu;; hbOI·dado !numclpai! tlio infeliz, tão mofina? só ollc, St•. Prosi

. Goy:t~ pas~ará a sei' o quo. é hoJe o JlObi'C dento, ll que~ ll!Ito .. cspur.iü d<L União 1 ... 
· Dtstrtcto Federal. . . Pois o. pequeno c mstgmflcanto muntctpto 

"\gor:t o quo ma~ô~, o quo causa r.risteza da. Ct<polla. .é .mais querido, ma.is,cstimado, 
;J que o. Goym•no nao. se lembre d.e .Dl!tndar m:tis amado pela. UníiTo do quo osto grande 
oonst1•nu:. a sua .Capital no muntctpto da. Districto ? ! · · · 
.Ca~o!la. . . . . . Niio; niio é possivol, S1·. Presidente. Nós 

"1osso dta eu tei'Hl uma. alegt'ttt extraordt· estamos com certeza. inl'et•tondo tudo · nós 
.uaria; cu vel'i<t o Senador por SCI'gipe em estamos: com certeza, subvertJndo a ~oss:~ 
mou Jogar, occupantlo :t tt'!b~ma.. quo .ora ordem con,titucioual, votando lei6 dcst:L 
.oa~upo •. Ytr sustentar _que nao e poSsivol ordem, de C[lÜJ n.mnnltft·nos h:~ vemos de aJ•rc· 
qtiO e~Isttt no _)lntz lllt~tro um log:u: ~orno pond~r. porque um dia o povo, ·conhecendo 
·llltuc!lo, ondo nao ha hbm•daue mnntc!pal. os seus direitos, kl do rovoltar-~o. o nós 

. Pois [! o quo succedo ne~ta. g1:andc, C~· toremos, s1•• Pt•esiilcnto, do pagar bem .caro 
:pttal: nao lm,quom paguo ma.IOI'OS unpo.to>, 0 preço da sua submissão. 
não ln !!Uom tire o sa.ngno do seu COl:Jl.O para E, sr, Presidente, 11 Commíssão repete, faz 
~agar uupostos, como faz o mumctpo da. uma novtt lei daquillo 'I!UO' j~ ~ lei. Real· 
lttPI\:11 Fedet•al. . , ,, monte, isto é uma uousa quo causa vm·da· 

Pms nquellos quo mats conco~r~m ~n\.o doiro assomb1•o. Então, 6enhoi•cs, nós vamos 
tedps pat•a. cnrur.uccur. a sua muntctpal!dade votai' aqulllo qu) jil. votámos ? Nús vamos 
;;er:IO a~u~lles que .Justa..monte go1am. do dar ao· paiz lima lei quo jil. é lo i do paiz!! 
menos tht·cttos para ~sct<hzm· os dinheH·o.s 1! Ha vordtldcs, sr.· ·Pro;idento, que nu.o 
<l!lO s~hem de seu boloo para. o erat'IO muni· devom so1• ditas. ·· ·. . 
ctpal! . . A ·Com missão não \Cu, com certeza., a lüt 

O Sn. CoEWO E CAliros- Entrot~nto, é de 1808, po1•quo, si o ·tivesse l'oito, havia de 
'llm:l muolcipnlidado como não ba outra vor que o dispositivo· constante do art. I" 
igttal. da proposiçiio Ol'l!. em debnto j~ o>t:l con· 

o sn. n. n1; MENDO);I)A Sonnnmo - Só signudo, sinão pelas l)lesmn~ ~tlavrus, a,o 
tonho JlOnn. qn~ não. hnj11. quom se Iomht•o do monO;l cm su:~ subs:ancta, no ~ ~ , do art, O , 
:~prosanta.r.uma omomla mandando a.pvlicar da l~L u. 54:!, dç 23 do d~~cmbro qc 1808. 
os dísposi li vos desta proposição ao mumclplo . Nao1 ~r. Prestdontc ; nao votare.! ·POI' ~stc 
!lu <.:ap~IIA onde reside o·nob!'O Senador~ dtspostltvo,.~om por nonl!um out1o, potq_uo 

Si t:~l se d~ssc para suavizar Oi males eston.resolYido 1\ \'Otur contra tudo. 
desse pequeno . ~unlclplo, do pliz, cu, .si · r; prosegne, Sr. Prosldontc, o art, 1•': 
pudosso concort•a!'lll com· o mou·rt•a.cu apOio •Paragt•npho unlco. O augmento ou dl~l· 
p:1ra que ao monos aquollo munidJlio pu· nuiçiío do voncimontos,ci•ouçOCo ou SUJlprossao 
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·do empregos serão feito• mediante proposta 
·fundament:1da, por parto do Prefeito, s~lvo 
ttratnnllo-sc dos loga.ro~ .da Socrotarl~ do 
Conselho.• ·. . 

Confrontemos. O Senado acaha do ouvir a. 
'leitura da sogtinda par\o, ou autos do para· 
graph' unico do, art. I• d:1 pro_posiçiio quo 
~iscutimos·. 'Agora .peço a littonr,al do Sanado 
pat•a a. leitura do art. 9' da lei n. 5J3, de 

· ~3 de outubt•o de 1898: . 
•A iniciativa da dcspcza. bem como a de 

· ct•oat;iio do emtH'cgos municipaes e dó ro· 
·curso a omprostimos.c operações de credito, 
·compota ao Pt•cfeito. >> 

J!L não é bastante, St•. Presidente, que se 
·tiro do Conselho a !'~cuidado de ct·oar im
.POstos; Isto ll pouco, muito pouco, e a propo
sição em· debate quor privar o Conselho, j~ 

• não· de croat• empregos, mas quer mais, 
·.quor prival·O tambom de diversas facul
dtulos, quer privai-o d:1 faculdado de sup· 
primir empt•ogos, quer privai-o de au· 
. gmentar c diminuir vencimentos. 

Emfim, o pat•agt•apho unico do ~rt, i• da 
proposi~ão d:L tu.lo ao Pt•ofeito; substitue o 

·Conselho pelo Prefeito, co!loca o Prefeito em 
. lagar do Conselho, ou antas, supprime o con· 
·sellw municipat·e torna o prefeito em pro· 
·feito c conselho; ou ·antes ainda, colloca nas 
mãos do Prefeito o Districto Federal, on· 
•!eixa em suas mão~ os dous pode!'os, o legis· 
lativo o o executivo. 

A Commissão so conforma com tudo isso, 
acba tudo muito natm•r,l, acha que é !lOUco, 

-quer mais ainda. E' pena que· não tenha. 
apresent~do um substitutivo a essa proposl
·r;ão, declarando logo e poupando-se o.ssím ~ 
.tanto trabalho, declaranao o seguinte : 

- Sustitutivo : 
l\rt. 1.' Fica dissolvido o Conselho 'Mu· 

."IJicipal c concentradas DIIS mão3 do Prefeito 
do Distrito Fedm•a! todrLs as suas funcçõos 
.legislativas c cxooutí vas. 

O Sn.· GoMES DE C.\sTno-Art. 2.•-ReYo
;gam-se as disposiçiios .em contrat•io. 

0 Sn. B. DE MENDo:o;ç,\ SonRtNIIO-Não 
-carecia. Não ha ma.is cousa alguma tt. J'O
>'ngar. 

0 SR. Gül!ES DE CASTRO -E' pat•a soguit• 
o estylo. 

, 0 SR. B, DE MENn0!'1ÇA SonRINIIO-Estava 
·esporando que o hom•ado Sonlllor pot• Sor· 
gipo me dtlsso um apat•to o dissesse pam 
que somelhanto ·Bubstituti1éO· · 

S. Ex. dit'ia bem e.eu estava do noeordo, 
JlOrquo ·o Conselho ~lunlcipal. cst:L suppl'Í· 

· :ra!tlo pela pi•oposiçíio. 
O que desolava ora ma.is um .pouco tio 

!mnqueza, tlo 'tonld:ulo e de slnoeridado. 

Louru, em vez dcs!o projecto, com .a sin· 
caridade c lcahlado que mo carac'liil'izam 
o!Juello ccluhro projecto que ficou .arehivado 
nos Amws da Camat•a. dós Deputados daRe· 
publica dos Estados Unidos do Brazil, no 
anuo de l89il, a rospoitoda org:mizuçiio doJtc 
Districto, e onllo se lê o scgliintc artigo:
• Flc:1 proro~:1dn a dictadum municipal no 
Dis!ricto Federal. >• 

Pois niio tl mais fr·anco dizer aq uillo que se 
qum• pelo seu vorú~deiro nome, do quo dizor 
as cousas com subtorl'u•io ? 

O <tno se pretendo 1 O que fez o Congresso 
o anno passado! O que quer fazer este 
anoo! 
. Não é snpprituir o Con>olho Municipnl, 
não é acabat• com o potlcr legislativo do l.lu· 
cipio 1 • 

Acabo-se logo com elle sem revisiio consti· 
tucional. . 

E, St•. Presidente, por tocar ness~ ponto 
do rcvisiio constitucional, mo occorre uma 
itléa. Quando se falia neste recinto ou no • 
da outra Casa cm revi~:to constitucional, um 
phantasm~ enorme se apt•esonta o assombrtt. 
a todos. 

Não ha quem quoira revisito, entretanto·"' 
Constituição todos os dias é revista, eras
•ada, o rovo~adtl. Porque em voz deras· 
::al·a, de revogai-a, de dero:;al·a, de substi· 
tuil-a, de eollocal·a de lado, não se revê 
logo ess~ pobre Consti tuíçiio p:>ra que pii.o 
sPjamos ·o brigados ~ representar tl'IBIO 
papel na phr11So do nobre Senador por São 
Paulo, batendo nos peitos. 

Niio ha. maior onthusiasta, maiot• supersti· 
cioso da Constituição do que cu. Quero 
mot•t•er ~bt•arado com clla, lntiS no entanto 
todos os dias'é S. Ex. quem vem átrilmna 
aprPsen\:t.l' as maiores enormidades inconsti· 
tucionaes ncst~ Casa. 

Pm•a que isto ! Devo)ltos ~ahir des~a en· 
scenaçlio, sü devemos dtzer o rtuo scntunos, 
devemos di~et· fmncamonte: sou íni"!íg? ~a 
constituição, entendo ctue a Const1ttuçl10 
dm•e sot' l'ol'or•mada todos os dias. 

~!ais sincero é o illustre Senadot• paio 
Pará quo atirou nesta recinto,.do modo que 
totlos viram, a sua palavra inflammaJa, pe· 
dindo a revisão constltuciontll. 

Parece, ·sr. Presidente, qne S. Ex. esttt 
só. Puro engano. S. Ex. te~ comsigo nu
meroso saquito; nem pOde dotxat• de tol-o 
pot•que nesta palz ha .muito quem precise 
r1ue a nossa carta fundamoiltal s~ja refor
mada, para qno os seus direitos-direitos o~
vis niio direi só politicos--paraquo os sons dt· 
reiÍos civis o politicossojam uma realidade. 

0 SI\. GOllt:S DE CASTIIO-E quando l'O· 
formtwcm a Constituição, o nosso texto Gor:t. 
mais respeitado! 
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O Srt. B. DE MENDONÇA Sonnr:.-uo-Jl' umo Imprensa, dando logor ri. queda do Minlstorio• 
duvid:i·quo mo acompanha. emboro tivesse sal1ido vencedora a id~a dll' 

Sr. Presidente, b:L occasiõos cm rtue mo que a. reforma. pódio ser feita, como se fo?:, 
vêm :1 memoria lhe tos do regimon passado pelos meios ordinorios. 
no qual til·o uma vida ophomera o occupoi Mls hoje, Sr. Presidente, digam-me.os no
um" uniea posi~ão, que foi a de Deputado bi•os Sonador·os: ha. algum artigo na nossa 
geral tlurante tres legi;laturas. carta fundomental que diga quaes são as 

V. Ex. que militou commigo na Camara m~tcrioscon.,tltuc!on~es e quaes aquellas que 
dos Deputados, embora cm c:1mpos •Ii versos, o não são? Quacs as que podem ser reforma
porque cu er;L conservador naquollo tomllO dos pelos meios extraordlnarlos o qunes a:!i 
o V. Ex. ora Jibei~Ll, ha do tci' p;•csonte que o podem ser pelos meios ordlnat•los ! 
~indaá sua momorüL, que o. nossa carb fun- Não; n~ nossa oarta constitucional do 2~ 
damentlLl daquella 6poca dizia-su I! consti- de fevereiro do !801, niio se encontra um só
tucional aquillo quo respeita a harmonia o artigo que declare ou dê Jogai' a suppor-so 
divisão dos podel'os ~ I·oligião do Estado e, que nolla ba alguma cousa que possa ser re
cl'Cio, aos direitos individmte3. !armada pelos meios ordinario~. Não; poll> 

Isto só é quo iL nossa Carta Constitucional nosso pacto fundamental, todos os assum-
o Impol•ial dizia; tudo mais quanto nstav11 na ptos são constltuc!onaos ; todos olles só po
Constitui~ão não m·a constitucional. 011 an- dom ser reformados mediante proposta,apre· 
tes, 11 primeira p~I·tc podia sei' rot'orrna•la scntoda ao Congreso ordiuario, em urna ses
por leis do Congresso: a segunda parto podia são, e votado. por dons t~rçoa ; p1·oposta qu!" 
ioi' pol' leis m·din:n·ias. sor:l subrnottida nu. sessão seguinte ao Con-

Houvo, Sr. Prosidonte, um ministerio que gr•csso; e só será considerada ilpprovadn., sf 
cntendetr que de,·ia reformar o nosso mo.:o for do novo lambem votada por naves dou& 
do eleições ou antes, quo quiz mudar o regi- tor•~;os, 
rncn eleitoral indirecto p1ra. o regimon olei· Como tl, Sr. Presidente, que, sendo a noss;b. 
torai directo, para gai•antir a Iibertlade do Constituição actual muito mais rigorosa do 
voto nosso tempo em que se dizia que tudo quo a Constituição piiBSada; corno li que
estava. abastardado. sondo olla muito mais positiva, não abrindo· 

Esse rninistorio ~ntend~u q~o devia fi1zei: a uma. só ~bi'Ccha pat•a que o çon~resso Naclo
reforrna polos meros ordrnarJOs. Graodo diS· na!, sinao pelos meios constttuc10nacs possa 
cussão travou-se na imprensa o no Parla· modiOcai' ou derogar quacsquor dos seus; 
monto Brazileiro o dessa luta gigantesca, leitos, nó~ estamos todos os dias, aqui, 
enorme, cabiu vencido o minist.,rio que pre· no Senado, na Ca.mara dos Deputados, om 
tendia fu.zer a erlbi•ma pelos meios ordina· toda a parte, a. pôr do lado a Constitniç·lio, 
rios. a revogai· suas d1sposições,sem lhos presta.r a. 

Organizou·so no\·o ministerio, o foi o mi· minima lmpor·tanc!a, todas as vozes que cu-· 
olstorio do Sr. conselheiro Saraiva, · q uo t:ndernos dovor loglslar sobro um assumptOo 
ainda vaciJ!ou si dovia fazer a mtorrna qua.lquel', por monos importante quo oi!Cl· 
pelos meios ortlioarios ou pelos meios consti· soja 'I ! · 
tucionaes, sondo vencedora a id•!a do que se Eu, S1•, Presidente, não acompanho aqnel
de,•ia J'azer a reforma pelos meios o~dinu.· los que assim ~ensarn. Entendo que o uosso· 
rios; votoudo-se a celebro lo!, que era urna •levor-devor milludivol, dwor que cabe a 
Ycrdadcim salra guarda para !odes aquelles cada um de n6s, deve1· que convertemos em. 
rtue, com a sua pa.polota no bolso, queriam um compromisso no dia em que penetramo' 
concOl·rol' aos comictos eleitomes. áquolla porta o subimos ilqueilos degráo:> 

Votou·BO naquel1:1 1!pooa a loin. 3.029, de (apontando pom a ent•·ada do •·ocinto c o;· 
9 de janelru de 1081. que reformou o nossu rlcg~·dos d" Mesa), o prestamos nas mãos da 
regímen eleitoral, s~bsLituindo o l'O:l'imon in- V. E~., Sr, Presidente, u. ulfirmação regi
directo pelo rogimcn directo. mental; ou ent~ndo, repito, que o nosso· 

Eu trago :1 lembrança do Sanado estes devei' ~ respeitar, manter o fazor manto1• a. 
lo.otos, para mostrar corno se trato.vu. Constituição em todos os seus to!'IDOS. 
naquolla êpoca do uma reforma que não oro. Si a Con~tltuição é má, ro!ormemol·a ; 
constitucional, porquo o art. ::;o da carta si e boa, continuemos a exocutal-a; mns, 
constitucional lmpcl'ial dizia quaes os as- o que não se podo udmiltlr é que u. c.onsi
iUmptos que podiam me sol' reformados pelos dommos rn•t o Oiltojamos todos os d!lLs o.. 
meios coustltucionaes o quaos os ass•!mptos dolurm~l-a po1•lcJs ?I'dluat•ias. Sojam~s en
que podiam sel' reformados pelos me1u.; or- ti!o mala francos, BOJamos positivos, soJamos 
dinarJos. coraJoso~. acompanhemos a bandeira quo, 

Tratando·sc, como so trataYa, •lo uma ro· ncsto recinto, arvorou o illustre Scnu•lm· 
forma que não m·a constltucionill, grandes pelo Dlatricto Foiloral ( dil'iuindo-.<•' ao s, .. 
cJ~v!das so lonntaram no Parlamento o n:L Senado1• Lam·o Sod•·J). Hada parte doS. Ex • 

• 
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~~is cohoroncia, maiR amot• ás instituiçüos, Penso quo tudns estas f~culdados, não só 
mais t•ospoito ~o compromisso regimental aqucllas como lambem estas, pertencem, 

·<JUO tanto S. Ex., como eu o tolos nós pl'e- pola Co~stituição, pela sua lei organica, in· 
st~mos, 110 penetrar neste recinto, ao sUbir toir:1mente aos poderes municlp~cs, o sobrc
·llquoiies da~ráos (mostl'ando), nas mãos do tudo uo Conselho Municipal, com perfeit~ 
V. Ex. (dil'iqimlo se ao P•·esidente da .llesa), oxclu,ão do Prefeito . 
.lendo om voz ~~t~ o texto regimental, que Continuando na minha peregrinação pelos 
nos manda respeitar, m~ntor e fazer manter dispositiYns da proposição, que tanta lasci· 
a Constituição .da Republica. (Pausa.) nação exerce para os illustres Senadores, 

· Sr. Pt•esidento, o art. I' da prepesir;ão, meus companhoit•os, m~s que para mim não 
.<lo que or~ mo oecupo, é uma verdadeira tem a maior belloza nem a menor seducção; 
l'avoga\•ilo do textos constit.ucionaos. !amonto não estar sondo onvido nem podm• 
· A meu vôt•, como ao vilr de todos aquollos gnsar da bna companhia do illustro Senadm• 
<tUO ~u.bom sootir do a~cordo eom a Con~ti· pnt• Ser~ipe, filho do poqncno mas sempre 
tuição que nos foi outorgada, os podm•es mu· leal, como so dizia nas nossas leis aniig~s. 
nicipaes do D!stricto Federal são tão auto· pequeno mas sempre le~l município d~ Ca· 
nomos, tão independentes, quanto os do todos poli~. pertencente a Sorgipo d'El·Roi. 

.os municípios da União. E, nom por se tratar <lo um município por· 
As limitações, ou as t•astricçõcs, estão de· tencont.o a Sel'gipe d'El·Rei, o nobre Sena· 

torminadas na Constituição. dor de Serg!po, que foi um <los represen· 
Digam o quo qnizerem aquolles que se tantos da monarchia e que foi tão amigo do 

.oppüem á sua autonomia, oscrevàm o que roi, quor que se adapte á organização do 
entenderam os molharas publicistas ; entre Districto Federal a mesma organização do 
.outros o Sr. João Barbalho, ou, St•. Presi· seu poquono município, <lesojando, ~o con· 
.dento, collocando de um lado a Constituição trn.rio, que municipio tão importante como 
o do outro lado a lottra dos oscript~t·es ou <l o destu Districto não go!o dos mesmos 
commentadoros, profiro ficar com o texto direitos que tem os outros, o só tenha rega· 
llonstitucional a seguir a doutrina que elles li~s in feriares á> do menor município do soa 
indebita.mento sustentam. E,tallo. 

A Constituição declarou que o ~lunicipio Lamontando, Sr. Presidente, embora, a. 
.Fü<loral ora tão independente quanto os ausencia do S. E~ .• vou onirar no assumpto 
outros; croou ligeiras limitações, declarando do ~rt. 2° da proposição. ll, Sr. Presidente, 
que a sua policia o o ensino suporiot• per· desde j:L, olhando para o relogio da Casa, 
.tenceriam ao Governo da Uni[o. o oult•os ser· procurarei limit;1r as minhas observações, 
vir;os e.[ ui valentes, não tod~ ot;dem <lo sJr· porque, a respeito do § 3•, do art. 3', tenho 
viços, mas outros oquivalcntos ![UC fossem muito que dizer • 
. determinados em lei m•dinaria. o sa. Go)tEs DE C.ISTno-Xiio so affii.ia 

M~s. pergunto: a lei ordinat•ia pólo sabir V. Ex. Discuta o assumpto com toda a lar· 
deste circulo do l'ert•o, quo lho INçou a gueza-Com este, é o quarto discurso do op· 
"Constituição, nomeando como nomeou dois posição, o :• Commissão ~ln<l:L uada disso. 
~crviçJs e declarando ltne os outros set•viços, o SR. B. DE ~~E~Do:-;çA Sonm~no-Refiro· 
que o legisladot• orilinario quizesso lambem mo. sr. Pt•esidontc, 1t autorização <lo Po<ior 
conservar em poder da União, fossem Jlxocutil·o par~ contrahh• um omprostimo do 
nguaes I · 4.000:000 storlinos. 

Pergunto ou; o Congt•esso or.!inario tem o Desde j;L communico a v. Ex., Sr. Prosi· 
.direito do a!at•gat• es~• rostr!cção, ou tem o dente, que pretendo, si Deus mo ajudar o a 
uh•eito do rostt•in~:il·a ainda mais 1 saudc não me a!J~ndonar, o a posto bubonlca 

Não; o lcgisiadot• constituinte foi clat•o, do mim não so lembrar, pat•a 0 que lov~nto 
positivo, terminante. Aquellos quu PI'Occdem as mãos para o Altissimo todo poderoso, 
do modo contrnt•io assim o fuzom, não pot•- prctondo discutir lot•gamento, encarando·~ 
·que ontond~m o texto constitucional, mas sob todos os aspectos, esta questão sobro o 
porque assim blm o entendem, bem o querem. emprcstimo do 4.000.000 stot•linos, fazendo 

Não. encontro, pot•tanto, St•. Pt•nsldente, sobro. osta lo! um verdadeiro c c.ompleto 
.t•azno do ser, nem no dispositil'<> da lei ostudo, apozar dcontondor que outros, como 
n. 5J3, tio 23 do dozembr<> do 1898, !JilO 0 nobre Muador por ~!alto ül'csso, que acaba 
.pilSsou do Con.;~lln pat•a u Profcit.o a fucul- do ser Ministro da Fazenda, o do quem sou 
<l~d.o de inic!at• a Ct'Caçiio. de cmpt•og~s mu· tão amigo, seriam m~ls capazes do qoo ou, 
.ntctpacs, nem lambem naquol!~s outtas rc· para tl'atal' de semelhanlc assumpto . 
. striceõos que so acham conttdas no par~· · , , . - . d 
graph<> unicu ~o a1•t, !"da jll'oposição que so Os~. JoAQUl!! M,unTr~uo-Nao apom. o.' 

-discute t•olatiV<> á supprcssab de empregos o O ~n. GrMES DE CASTRO- Assim qumr .. 
. augmo~to c dlniinu!çiio do vencimcut<>s. S. Es. 
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Q11it.osso o nobre Sonad~r foliar ioln•a os to Niio fiquo enciumado o illustro Senador. 
ass~mpto, o sorh ttgua fm. am lhnur:1. . por Sm•glpo, Não deixo os amarei relhos· 

I eis aind:t osta.!llos so.b a moratorta o ,Já pelos novos·. E, cmbot•a soja conllocido mal~· 
nos mo~tramo> tao amtgos dos cmbolloza- volh? do illustro Senador pot• Sergipe, nem 
mon tos · · por tsso dcix l do o sot• mais ou monos pot• 

0 SR. B. DE MENDOSÇA SODRINIIO-Seria tradição do illustro SenadO!' por S. Paulo cm 
ouro sobt•o azul, St•. Pt•osidente, a Jn'osença quem ·vt sompt'O o· illustro chofo daquolle cc-. 
do nobre Senado·,· na tt•ibuna do Senado, lebre pat•tido, quà·se chamou P~ R. F. 
pnr11 tt•atar dosto assumpto, não s,; llDt•quo Sr. Presidente, como 'dizia, cheguei ao 
o nobre Soundor ill'oconhooitlamonte oompo- at•f. .. :?<>,,ás 2 e 12 miiiutos da tardo. · · 
tonto p:tm i>to, como porque dt>s.lc modo Dtz cllo: · «Fica supprlmlila a; paliwra...:.. 
nil.l teriamus Mal to Grosso rospondoudu a aspaaiaas-assim como Jlcam subs!ituldas as. 
Malte Gt•nsso om voz do Alago:~s 1·cspondon· pnlavms-pm·a casos "''!Jante• a imprevisto.< 
do a Ma!tc> Grosso. na ausoncla do Conselho-do § 12, ·art. 15 

da lei n. 85, do 20 do setembro de 1802 pelas. 
O SI\. Go)ms og CAsTr.o- O discurso do scguintcs-sempl·o quo o Co/lso/ho antamlar 

hontcm do Sonadot• Azct•orlo trouxe-nos esta conv011 ;011te.>· 
gr11ndo mn \agem: revelou q uo o producto Não fm, Sr. Prcsitlente, como let• os dous. 
~ooniprcstimo não será destinado silmcnto disposiliYos, isto~. o revogado 0 0 que rc·· 
.10 saooamcnto. roga, p11ra mcihot• explicar o nssumpto. 

O SR. B. DI' MEXnox·:~ SonRJxuo-Atten- . Ora, Sr, Presidente, veja que infelicidade; 
dondo 6. matcri:1 'tue ~ cm ox!t•emo com- ta ent.rar no assumpto e desapp11rccou o 
plextt, muito vasta, ou, tls vozes, devo con- nobro Senador por s, Paulo. (E1111·a os,··. 
lessr.r a V. Ex,, St•. Presidente, chego n. Sonadm· P1·ancisco Glycel'io e senta-se ao lado 
vacillar si poderei chegar ao fim da minha do o>·adol'.) Muito me alegra ver o nobre· 
viagem. Senador sentado cm minha cadei~a. 

0 SR. 00)!ES DE CASTllO-: Siga o conselho 0 Sn. l"RANC!SCO ÜLYCERIO- E ou, igual·· 
Jos italütnoS-]Jimw, pia11o si t:d lontano. mento me alegr•o. 

O Sn. B. DE MJ,xnoxç.\ Sonmxno- >Ias O Sn. B'. DE ME:'!DONQA SonRINno --Dizia. 
resta-mo a ospm·aoçn., si não pudor tratar que não ha nada como ler os dous dispositi
hojo do cmprcsLimo de 4.010.000, tall'cz vos para melhor oxplicat• a questão. Lct•oi. 
pelo a!fmintado da hora, c não podendo mais J:i li o art. 2• da pt•oposição om debate,. 
Ular da palavra sobro osto mesmo artigo, de vou ler o disposHivo· da lei n. 85, do' 20 do. 
volttll' :linda uma vez á tribuna por occasião sotomb1·o de 1802, que ~ derogado·polo dis-. 
da discus3iio do § 3• do tn•t. 3" a que mo positivo da pt•oposiçiio. 
acabo de rcforir. E, St•. Presidente, sorá Diz o art, 15, § 2•, da lei li quo mo rc·· 
muito melhor, não dit•oi, p~ra. o s~uado, pot'· firo : · 
quo penso quo o Senado ,ltt se d:t pot• bem es
ciat•ccido, nii.o lll'eclsa. dos m~us esclareci· 
mentes o nem tenho a f~tnidade de querer 
esclarecer tio alt~ corporn~ão. 
Emb~rn. repito, nada apt·oyoite ao Senado 

a minltn. pt·~sonça nost:Ltribuna; pat•a tratar 
do somolimnte empl'ostimo, em todo· caso 
dogojo flUO llqne bem consignado nos Annaes 
quue~ os motiro~ doterminantllil da minha 
presença mt tribuna, não só houtnm, como 
!tojo, como amanhã, como sempre, par.~ tm
tnr da proposiçiio cm dobal.e e especial· 
monte do dispJôitlvo .dü M't. 3·', rola tiro ao 
omprostim.J. 

Entromos no nd. 2°. 
Vu v. Ex. que, apomt• do gt•ando tlose.io 

~no tooho de concluir o meu discurso, 
muito nml pudo, ás 2 horas o lo minutos 
d!t tttrde, chegar ao art. 2'. 
Trat~tudo desse artigo, .aJogra·me muito n 

proseuça do illustro Sen:tdot• por S. Pauló, 
que acaba do entmr no rocfuto, c com quom 
dulojo ontrotet• ·unm Jigoit•a couYot•sa, l'O· 
JaLi vr~ a esso n:-;:mmlno. 

«Compete ao Conselho conferir attribui
ções ospociaes ao Pt•üfeito, para casos urgcu- · 
tos o imprevistos, na auscncia dp Conselho.»· 

O que il que so quer 1 Pelo confronto dos 
dous dispositivos, o quo se pretendo il o se
guinte : conforit•attribuiçõos, supprimindo. 
a palaV!'a - ospeoiaos - o .as palavt•as
pm·a casos urgente.•, etc. - Em vez de -
pat•a casos urgentes.e impt•ovistos, na ausen· 
cta do Conselho.- <ruorom : :- .sompt•o que· 
o Conselllo julgat• conveniente. . . 

Si pass~r o !Lrt. 2' da pt•oposlçiio em dls
•uB>Jào, o que ftca om vigot• é o seguinte: 

Ao Consollio Munlolpal incumbe conferi!• · 
attribuições ao Prefeito, sempre que o Con· 
SAlho entondot• conveniente. Eis o que fica. 

E' tiio clal'o, Sr. Presidente, tão· fl'isante,. 
tiio pcisitivo"o ·dispositivo quo vae yfgorar, 
no caso do ser approv11do o art. 2• da propo· 
slciio om di~eussão, que mo julgo dispon:ado · 
de fazor qntlilsq uor· commentàrios a reBpelto •. 
Mas não ha·'como J•epotir. gn pt•ettro ser 
tax~do do ·pt•oiixo para. mo razet• ontondct•: I 
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:1 sot• aJ•guido de conciso pnra niio mo J'aZOI' 
entender. 

S~i que ha quem soja synthotico, soi até 
que lm !JUem se 1'<1ça compi•ohondor poln 
mímica. Mas, Sr. Presidente, ou tenho a 
ini'ollcidado do nilo set• synthotico; não sol 
sor conciso, não sol os signaos convunclonaos 
dos mudos; o discuto, como disse, pomntc 
o SonndQ, com a mniot• slncoridndo, com n 
mnior lonidadc. Sou obrigado n: sor prolixo 
cm vii•tudo, talroz, do meu tcmporamonr.o 
uu da minha apoucada !nteiligencia. Como 
que1• que soja, eu profil'o SOl' prolixo o vou 
nnalysar• o dispositi\·o que yao vigorar, como 
uma d11s pa1•tos da, lei organic:1 districtal, 
no caso do ser approvndo o al't. 2'. 

O i!lustro Senador pola B:1hia, cujo talcn to 
o illustraçiio sou o primeiro a admira!', a 
respeitar, a acatar com a mal ui' considera
ção, ti•atou deste assumpto do Ulll modo que, 
n11 opinião do muita gente, foi completo, mas 
que, na minha opinião, no mou fraco cnten· 
der, foi incompleto. . 

S. Ex. encarou o dispositivo do ar~. 2·• 
pela mc~ma f.1co por que f<Ji. ollo encarado 
poJa illustrada Corumissão do Logisill(·ilo o 
.rustiça, a qual, tomando conhecimento de.so 
disposith·o, não fez mais do que dar uma 
prova de que -ou não estudou a questão, ou 
não comprehendeu os deus assumptos, quo 
parecem se entrelaçar, mas que são rm•Iia· 
deirnmento distinctos. 

Como o Senado ouviu, cstud:mdo o disposi· 
tiYo do a.rt. 2• da pt•oposkão, o il!ustre Se· 
naiior p~la Bahia comparou·o, como jt\ o. 
havia foi to a Commi~são de .lusti~a o Legisla· 
ção, com o art. IG da lei n. 85, do 21 do 
sotombi•o do 1802; c, dcst~ compnraçiio, re
sultou pnJ•a S. Ex. o mesmo que ji havia 
resultado pàm aquolln iilustro Commissão, 
isto 6, entendeu o hom•ado Senador, bem 
"orno a rcforiiia Commissão, que se trata no 
dispositivo do art. 2• da proposição, bem 
como no art. lG da lei n. 85, do 1892; do do-

. legação do poderes, foita pelo Conselho ao 
Profoito do Dlstricto Fodm~tl. 

Não sou ou, Sr. Prcsidonto, quem distin· 
gue as q uestõcs. Si as distinguisse, ficiiritt 
I'osm•vado a S.S. Eilx. o dii•oito do chama· 
rem. mo a contas. Não ; felizmente não oou 
cu. Quem distingue as duas rtuostõos 6 o 
pt•opJ•io logi.>ladoJ• constituinte do município; 
tl a<[IIOlle que organizou o Yotou· a lei n ,85, 
do ~1 do setembro do 1892 ; o, p~ra isto, ou 
chamo a attonçiio do. S0oado. , 

Tratando dllS nttJ•ibuiçõos ou da compe· 
tencia do>. Conselho Municipal; o logialador 
constilliinlil' no· are. 15, ~ 12, diz: . 

« Ao Cooaeilio Municipnl incumbJ : cont'o· 
rir uttritiulçüus cspoc!aos ao Pro!'oito pal'a' 
casos urgentes o improYistos na nusoncin do 
Conselho.• 

E' csta,cSr; Presidente, 11 disposição que 
so quer dorogdr, supprimindo palitVras c 
substituindo phrasos. · . 

Mais adcanto, porém, o legislador consli· 
tuintc tratou da do!ogaçlio do podot•es o diz 
DO art. 16 : <IClU nenlmma CÍI'CUmSÍ'IDCi:t e 
para nenhum fim, podm•á o Conselho conl'•l· 
rir suas pi•orogativas a qual•tuer pessoa ex· 
tra.nha. ou não ao municipia.,. 

Siio ou não, Srs. SonatloJ•cs dua.s ciisposi· 
çües ciJ,·ersas, duas qrieslõos diYCI'Sa> tam· 
b~m ? ~ E si nilo o siio, porque o icgisiadoi' 
constituinte tratou de cada uma del!as cm 
partes IiiiTorontes? ~ Porque não as enfeixou, . 
não as reuniu no mesmo :.rtlgo ! ! 

Não as reuniu, senhores, J>OI'quo. real- . 
mente, as questões são diversas c mere· 
ciaiu ser tratadas em togares dill'et•cntes. 

Si fosse ou que fizesse es>it atilrmação, 
bom ; liar·mO·ilia pol' l'oncidu deanto de 
quaesquor argumentos. Mas, não sou eu 
quem as faz. Quem as fez foi o legislador · 
constituinte; quem tratou das duas rtuesiões 
em part3s di!fel'Ontes, foi el!e; foi ollo quem . 
as distinguiu ; o, por consoquencia, S1•. Pre· 
sidont~. assim como nós niio podemos dis· · 
tin~uit• aquillo que a lei 11ão dbtinguc, as· 
sim não podemos reuni!' aquiilo quo a lei . 
não l'otmiu. · 

As quo;tões são distinctas, não podem sor .. 
rouniiias. No § 12 trata·se do novas atll'i· 
lmiçõos, do nova compctencia, o o Conselho .. 
t!ca com a faculdauo de dat• ao Prefeito; no.· 
aJ•t. Ia tratn·so do delegação de poderes 
seus qno o Conselho póclo fazer n:~ pessoa tio 
Prefeito. 

i?ortanto, a illustre Commissão ,Jo Ju>ti~a . 
c Legislação confundiu duas quostües diJI'o· . ' 
rentes; o o iliustro Senador pela Ba\Iia, do 
mesmo modo, deixou·se !orar pela confusão, 
poJa mesma Commissüo. 

Sr. Presidente, ó com a lei n. 3G na mão . 
quo eu çhamo a attonçiTo do Senado para :L 
diversidade dn.s duns questões. e, acha por 
acaso justo o iiiustro Sonndot• por S. Paulo,
upezai' do quo ji mo soou pelos ouvidos 
que S. Ex. nesta questão ostiL do nccordo 
com aque!ios quo tilzom opposiçào" ao pro
jecto cm debato, acha·SO ao lado do i!!ustro 
'senadot• poio Maraohüo-apezar disto, per· 
gunto a S. Bx.: não acha q uo c a malot• das 
injustiças, que cl uma caiamida•Je, que ú 
unm inconstiiUcionalidado 1 

0 SR, FMNCISCO GLiCERIO- Qu~ 6! 
0 Sn. B. DE MENDO~ÇA SonRJ);II0-0 que 

cu não quero que V. Ex. vá fazendo. 
O Su.FI\A:'iCISco GJ,\'CERio-Estou'ha UIÍia 

hora para comproliCnder o que CJIIN' o uobi'O 
SonniiOI' o aluda· não consegui. 

0 Sn.B. DE ME:'iDON<,'t. SoDRI);IIO'-Ü·nobi'C 
s,nadOI' não compi'Jhondcu e cston corto· de , 



~ 
l 
l 
1 
I 
l 

~76 .ANN.ABI DO SEN4DO 

-·quP realmente não podor:t comprollenleJ•. 
,?.las agora quer vor o Senado como o nobre 
. Senador mo compJ•ohonde ? 

Est~ lei, Sr. Presidente, 6 uma maravi
·llm, esta lei ~a sllva,ão do Districto Fo

.doral,d o levantamento do nivel do Cuosolho 
. municipal. 

Entendeu 1 
O Sn. FnA:>cisco GL\'CEmo - Porfeita

·monte; ata aclni cst:t claro. 
0 Sn. ll, DE MENDO)(ÇA SOORJ:'Hio-0 Se· 

.. nado csttL vendo 1 J:L fui comprehendi~0, 
0 Sn. FRA:"CISCO r,LYCER!o-Tanto mais 

quo V. Ex. so t•ofero a ostlloi (most••a,•rlo.) 
0 Sn. B, DE MENOO:"f,'A SODRI:"IIO - Não; 

·refiro-me a estalo i (mosfl•a um imp,.csso). 
0 SR. FnA:"CISCO GLYCERIO -Isto é um 

.. projecto lei. 
O Sn. B. nr. ~!E:-1DO:"ÇA SonniNIIO -

Acceito a correcção ; refiro-me a esta pro
··posição. 

Mas fique col'to o nobre Senador, não mo 
:pronuncio maldizendo esta lei, porque, como 

. 'Já notou, com mzão, o honrado Sonadot• 
polo Maranhão, esta é uma proposição ~uc 

... quando entt•ou nesta Cl\sa já se podia 
, chamar de lei ... 

0 SR. ÜO~IES DE CASTRO - Dcwjo onga
t na.r-mo. 

0 Sit, B, DE )[Ei\'Dúii'('A SODR!:"IIO -E não 
.• foi por confusão que a chamei do lei ; cha
. mei-a pt'Jpositalmente, apozar de tor dito 

no nobre Senador por S. l'attlo que acc lltava 
. . a SUIIo COl'l'eCÇâO, 

Chamei a propo.<içlio de Ioi porque ella ê 
-<:omo a. pescada, que antes do ser pescada 

.-chamava-se pescada. 
Isto é uma loi como ora Senador o noure 

''.Scnadot• antes do ser eleito Senador. 
Sim, Sr. Presidente, porque é tiio groudo 

c prestigio do S. Ex. cm S. Paulo, porque 
.. s, Ex. dispõe naqucllo Estado do tantos ele
. montas, que podia ser, como foi pot• mim, 
·considerado Senador antes do ser eleito. 

Pois bem, nfto chamarei mais Isto que 
. aqui ostâ de proposição; chamarei de lei. 

Mas vamos ao ponto da questão. 
Achou o nobro Sen&dor que · é justo, que é 

· razoava!, qno <1 nocessat•lo, rtuo d legal, quo 
., constitucional, dar ao Conselho Munl~ipal 

•. 11. fo~.culdado <le coucodot' novas attrlbuiçües 
a.o Prefeito, que não o~tão definidas oro sua 

, Joi organlca, para casos.ortlinarios, 
O SR. FnA:O.:Cisco GI,YO~mo-Razoavel dar 

novas attribuiçüos ao Prefeito I 
0 SR. fi, DI: ME:>'I>ONÇA SonRINllO-Sr. Pro· 

-sidente, tonllo uma grande infelicidade: nfto 

comprohondo o nouro Sonadot•, nem S. Ex. 
me comprohondo, 
_Nós estamos em uma verdadci:•a Babel; 

nao nos on\Qndomos. 
0 Sn. FRANCISCO GL\'CERlO- Nito t! <la 

competoncia do Con"rosso Nacional legislar 
sobro o Districto Federal? 

o Sn. n. DI' MENDON<'A SooRINIIO-E' 11:4 
compotencia do CoogrÓsso legialar souro a 
01·ganização do Districto Fedot•al, mas não é 
da sua compotencia desorganizai-o, anar
chizal·o. 

O Sn. FRA:"CISCO GI.YCERio-Jsto é o que 
roota provat', si a reforma em taos termos 
dcsot•ganiza. 

0 SR. B. DE MENDO:">'.~ SODRINll0-0 nobre 
Sena!lor não me comprcl1ende. · 

0 ~ll;· FRANCISCO GLYCERIO-A organização 
mumc1pal deste Distl'icto <l feita por lei do 
Congresso. O Congresso p>ldo modificai-a 
l'estringil-a, revoga.l·a.. . . ' 

0 SR. B. DE ~~~~DON>;'A SOBR!ii'IIO-Niio 
entendo cousa nenhuma do que o nobre Se
nador ost<t dizendo. Quero entendei·, mas não 
posso. · 

0 Sn, FRANCISCO GL\'CEitlO - Vamos 
ton.tar. E' da. competoncia do Congresso 
lc_giSlM' sob1:o a organização municipal deste 
Dtstr~eto, u~o ê verJade 1 Portanto, ollo 
pódo revogar a lei do 1892, modificai-a, ad· 
d1tal-a, altol'al-a, substituil·<L pot• outra, 
augmontando as attribuicões do Conselho, 
91~ l'oduzinllo-:~:s. nugmentaudo as a.tl!•iuu· 
1çoos do Prefotto ou reduzindo-as tambom • 
E' um discut•so paralloJo ao do v. Ex., quo 
estou fazendo, talvez, mas os discnr>os do 
S. Ex. siio tüo exten.~o.> que ossos aparte$ 
devem ser permittidos. Pódo mesmo o 
Congresso, us:tndo de>sa compotoncia, dizer 
que o Prot'oito é do eleição ou nomeação, 
reduzir as attribuições do Conselho ou am • 
plinl·as. Tudo isto é funcção constitucional 
do Congreoao em sa1são ordinaria. Entendeu 
agora:t 

0 Sn. B. DE MENDOl'ÇA Sonn!NIIO- Vejo. 
V. Ex., Sr .. Presidente, que grande serviço 
oslcu prostnndo ao meu paiz o a os to Dis· 
tricto. 

Attl hoje niio veiu á tribuna um Sona<Ior 
porender esta proposição quo eu chamo do 
lei ; entretanto, com os discursos j<t ftz com 
fJIIe o nobre Sonu.dor pot• S. Paulo, cm um 
discurso pa.rallclo ao meu, viesse pt'llduzlr a 
dofosa desta proposição. Já niio·é pouco, 
Sr. Pt'àsldonto, o por isso me feltcito:jit não 
ao póde dizer que o meu discurso não tonlm 
nenhum valor, porque, no meio dolle, ftgura 
o discurso-1.parto do nobro Senador pot• 
S~ Paulo, 
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':,, Jtt, Sr .. !'t•osldente, um ·Sontldor do, S:io 0 Sn..,:.B. DE. MENDO:>ÇA SJDI\IXUO-Nã0 

· Paulo, o tDJvez· o mnis moço do .todo8, voiu tenho.semelh~nto pt•osumjtção. 
;dribumi· robntot'; no sm. modo do J1GBSI1l', 

·-as opiniõo•que-tonho·aqul.sustcnmdo; . .,': 
· · Mus não;.sr. Presidente; S. E1. não. as 
·-.robatou. 1 ••••• • ·, •. •.• :· • • • 

Compete, do facto, pelo n. 30, do nt•t; 34, 
· ''d~ · nossn,:car~ .. cónstltuclonal, ao Congresso 

.JouisLtr ·sohro•a' organlzaçlio municipal 'do 
Districto ·Federal,: mas dentro dos limites 
·traçados :pela. propria Constituição. · · 

O SI\, Fn.Úctsco GLYCERIO- Quacs são ? 

0 ·SR. FRANCISCO GLYCE!l.IO.:... Pois Y, Ex. 
dirlgc·so ·ti mim, ou dou· lhe timidamente 
dous aplt•tos; o o nobre Senador se- oofuroco! 
Ora; Isto nlio tom cabimento. 

0 Sn.. B. m: ME;(DONÇ.\ Soon.umo - Eu 
não mo onfuroco.. . 

Sr. Proslden1o, como não ha impossireis 
na vidtL, posso dizet•quo bavot·•L quom.rallc 
com tanta calma quanto ou, com mais, 
não, Fallo desta triuuna como si estivesse 
na·:sala do .ca!tl.,, • 0 Sn.. •. B •. DE MESDOX\>A .SOBI\J:SIIO-COm· 

.pelo ao .;Podor,.Logislativo Fedcrullogislat• 
sobro a organização do Distt•icto Fodot•al, é 0 Sn.. FMNCISco·GLYCE!l.IO- 'Uma Yor • 

• •!orto, ·mas. não ·quando osso . poder ,quer, da1oira ealhaodt•a no albot• da aurora. 
, quando ello·bam entende. : . o Sn..· B. DE .ME:-:oo:>ço~. Sosn.t:-:uo- Por· 
·· JO Districto ·Federal· j~ •CSW. organiztldo, quo ootondo, Sr. Presidente, . quo quando 
'.não .cat•eco ,de !Dais-,organiZI!cão. PóJc o :um Senador, um ci<ladão braziloiro . ontt•a 
" Congresso mo~tficar ·suas !ot~, al~eral:as pONtqualla porta o _prest.t o compromisso, 
···mesmo, . mas nao dosorgamzal-o, nao. dos· não vem fazer dostu:.tribuna: pt•aça de, elo· 
· truil:?,. como,.s~ q~or, ,.oa~belocend_o uma quonciu, de sabodot•ia. Esta tribuna não foi 

soluçao da •Contmutdado aos 180 dms . da feita. para loltrtldoso tio certo o .honrtldo Se· 
· dictadura;municipal concodidos·.pala.lei, do nador por S. Paulo não o tl,,pot•que ilão'tcm 

20 tlc dezembro de 1002, .que de rogou o C<!n· eartli por nenhuma facnldailo,' Esta. tribuna 
· selho, .dando plenos. podo!'OB ao,.,Profetto foi feib pat'<L o industrial, para o agricúltor 
para quo govot•nar esta Distrlcto.tliscricio· para o opJrario·, para o soldado, -rara todos 
nariamento, inclusivo o ,direito, de art·asar os brazilolros que vêm aqui, não, sonltoros, 
toda.:L .cidauo,.•como: ac&bei de· pt•o,;mr. . · par•1 fazer praça do oloquoncia, nom de sa· 

. O nobre .Senador.por S. Paulo devo .sabor bct!ot•ia, mas para dal'ondor como .. )tuder, 
·que: não sou um aprendiz de tribuna.capaz d~ como entender, como lhe fot• dtldo,do aceordo 

· ser ·aqui .. ombaraçtldo ·por -.semelhante· ob· com as suas f••acas ·forcas, sua i9noraneia, o 
, · jeeção.dignn. de meninos do: colloglo. · . · · direito daquolles '1 uo lhe ·conforn·am o man· 

Não Sr. 'Presidente eti·não ma embarnco dato tlo Senador. . . . 
.. cóm oÍia •. Conheço p~rfoitamonte tambem El!_tt•ando uosta Casa Jámats ttvo a pro· ' a Carta' ilo 24 do' ftivoroiro ; I COnheço os tençoao de quOl'O!'.SO~ o tet'l'Ol' do Senado. 
· meus devoras· o· os·mcus direitos politlcos; . Tet•t•ot•, ,porque? S?u por aca~o um (aluo, 
t~~sim'ooino.conho~o tOdosos'dovoreso direitos 1ngenuo que pens:L yn· aterrar os pt•tmmros 

· dos munioi,Pes' do 'todos os munioipios da homens da .Republica, aquello3 que foram 
· União~ · · ' .,,. . .· , · . > . . . . m:m_dados,aqut po_rtodos os Est1dos! 
,., ~ . :. · ... ·.:: ·. : .• ·'L · .d .. , . ,,. .,~ Nao, Sr •... Pt•estdonte, .foltzmonto, touho 

Nao, Sr. P~es)do~to, . guar e,o · no~ro ~e·. bastante critorio:para ocoupar ·o lagar onde 
, nador,,csta mzao. pat·~, ,segt~dal·a,ao .ouvtdo .fallo.e,.si acaso,·discutindo.a questão. algumas 
,._do. q~em ,quer. quo, 80JIIo,,mas nilo. ,a _pronuucto vezes, Janco·pbrasos-que .parecem. mano> pot•· 
:da tr1buna,do SQntidiJ,.com o tlm .,de doscon· iltLmentares, .que. -renham :.quadrando , um 

. cet•lar um.collogu.., , . , , . . .:·: . . pouco :pelo 1wmow·, .é ·porque aprendi oom 
Não; o· nobre Senador .. não .mo .:d~scon•. os .grandes oradores; ora nccossarto suavtsar 

:. cortou. . , , , : ·. ·• : . . ' .as discussões, .descansa~· .o ortldot• o,.auditor.io 
. O·Sn.. FRANCISCO GLYCERIO-Eotiío V.. ·Ex~ O é, pJrtanto, pot• I~SO que, dt'r:.ll~rondo 

. cha{nou-me:á'discussão,,pal'n. ouvll-o calatlo'l. sobro assumptos longos, ~s veze~,-tltvago,,o 
'll' isto 0 que qilot•? PoJs·tom tempo. bastante ab~ndono.a ma. ter ta, ontto .. palo 1ocoso, ·Pi!! a 
·p~ra· dlzot··tudo quanto entondot• •. ·· · . pros~gttlt,mats tartle na analyso ua .quostao. 
· · , . ·· · . ''·, . ,. . . · . . , :. Naopensem ·quo quero atort•ar nlguem ; 
.. ,o SI\.,.B., DE MENDONQA-.SORRif'liiO.-:- Tudo .ao oonll•arlo, sinto-mo vacilln.nlonlt tribuna, 
.·q_uaqtoJ,Onlond~r,,não,;,apenas para dpfonder. tremo deantc da prosonçu. do ;.honrado So-

tl Coostituiçilo. · · ' ' · nadar por~S. Paulo,tonho tnOdo-tla.oloquencia 
· · ·o ·sn.., FRk:>CISco·GtYOE!l.IO'-·•Revolta-so·r. 'UO s, Ex., :tenho. modo, :~~lgo e~m a. m~ior. 
Pois tenha pacionoia •lm:do·ouvll•. :E'·proclso franqueza,. dos sons :t!!atos, nao dlrct.·da 
que v, Ex; ·so·oonvonça· que ·a -sm• palavra,· •sua ollloa.na, •PJrquo nao. quat·o_ -olf~?dor :1 
npozar do multo brilhante; do • mulio"tiuento, nl~guon~, sl bom qu; ·o to~ru~ nu.o ollondo c 

· nno causa· torrot' a.·nlnguom. ' · · SOJa-ai~ JUrldlc~, Cót roo to, acooito por iodos. 
· 1m 
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Tenho receio do ser embaraçado poJa chi· Enliio para que sorve esta carta que nóJ 
cana do um advogado tão notavol como S. outorgamos a osto municipio, doclarando
·i~x;, cuja fama corro e ou reconheço. Esta, as attribuições do conselho e ns do Prefeito 
. si1n, ~~susta o atorra. a todos, porque é sabido Disirictall Rasguomoi·a, f<1çamos um auto
que, qulndo S. Ex. toma o pllrocinio de de fé com tudo que chamamos Constitui· 
qualquet• cnusl, tão grande é o seu ~onboci· ção, Jeglalação ropublicana, civil, Joi orga· 
.monto juridico o f>l'Jn.~o. é sempre seguro d:1 nica do municlplo. 
sua victoria. Façamos um auto de fé completo para rtue-

Depois, Sr. Prcsidonto, comparo-se o meu de ora. em deante não so possa· I •r mais umlb· 
ph)'sico com o do nobrn Senador o vor·sc·ha resposta ldontica áquella que acaba de· 1110' 
q_ue é impoasiv•l um duello ontJ•o nds, ainda dar o illustre Senador por s. Paulo, de que· 
que SQja como o da ilha d'A;:ua. tudo mesmo quo se niio diz é constitucional. 

Sou amigo do illustt•e Senador por São Para mim, conforme já disse e atllrmoi 
Paulo, e muito me honra · S. Ex. esbt• ou- honiem ao Senado, com a maior sincm·i
ríndo o meu discurso. dade, com a maior lealdado, o propt•lo dispo· 

Si tomei o. alvitro de responder como rei· sitivo do§ 12 do art. 15 da lo! de 21 do :;a
pondí a S. Ex., foi porque mo havia dado lembro do IH92, é inconstitucional ;·este die
aquelle aparte que o Senado bem ouviu. vooitivo que vigora já é por sua natureza. 
Nt!o comp>·e!l.e11do! .v.ro CO>IIJll'eiw>do! mconstltucional; mais Inconstitucional é 

Então, senhores, vó> dnos um aparte di· aquelle que so nos manda, o quo se nos quer 
zondo quo não me comprehondois o niio que- fazer votar bojo e que manda supprimh• 
J'Cis uma. resposta á mesma altura? aquellas palavras que, de corto modo, atto· 

Sou algum nescio, vim do contra da Aft•ica nuam a inconstitucionalidade da lei; a p~· 
ou estarei ln li ando o "Uaran)' para não 'ser lavra-especi~l- o as .outras que são substl
comprehcndldo·pelo honrado Senador por São tuidas polas seguinte.~ :-quando o Consclh"' 
Paulo 1 entender convcllie>~te, . 

· Comprehendo, Sr. Presidente, que se con· 
S. Ex. queria uma. resposta, A8sim :1 cedam ao Poder Executivo Districtal,aasiOI co· 

quiz, assim a &ove. mo se concedem ao Poder Execu&ivo Federal 
Torno :1 perguntar :S. Ex. acha que é attribuiçõos do certa importancia, das quaes 

legal, que é constitucional/... está no goso ainda. mesmo na ausencia 
o sn. FRANCI>CO GJ.YCE!UO -J·:u disse que do Congre:;so Nacional, como, por exemplo: 

a. proposição vinda da camar11 ~ consti· aitribuiçõflll do Governo da União para soe· 
tucinnai. correr aos Estados no caso do posto, 'fome, 

inundação o outros casos identicos. 
O Sn. B. n~ MENDOI(Ç,~ SonRINIIO - Lendo O Senado sabe que isto ó uma lei parma-

ao Somdo um topico d:1 proposir;ão, como nonte, que dá atiribuiçõos elpeciaes ao 
aqueila que virnos ha poucos dias, decia· Governo Federal para casos urgentos, im
l"ando que os orçamentos da despeza podem previstos. Mas o que niio so comprehondo 
ter sou inicio aqui nesta Casa, é que na lei organica do município se dô fa-

Sim, Sr. Pres1dente, si a proposição que cuidada ao Conselho Municipal para confet•ir 
se discuto é constitucional oomo esta, que o ao Prefeito attribuições oxtraordinarias em 
honrado Senador por S,,·Paulo l~oçou com a circamstancias communs. · · · · 
autoridade dasu11 palavra; corn a autoridade E depois, Srs. Sonadoreo, dizei : quem é o 
do seu prestigio, do sou nome, do1 Jogares competente parl . discriminar as fuocções, 
~ue ·iem occupado, mesmo "de ministro do para saber quaes as tuocçõos que competem 
lioverno Provisorio, si é constitucional, ao Prefeito o ao Conselho 1· E' o proprio 
constiiucinnai ll tudo o mais, constitucional Conselho, qae é uma das partes?· 
é ató a posto bubonica, que assola esta Então uma das partes diL competencia á 
Capital. . . . · outra I . 

Sim, Sr. Presidente, !Is divagações mo ti- . Pois, senhores, para . ser loglco ll prociliO 
ram do assumpto, e \', Ex. vti, siio qu~!i •tOo, uma vez que· o '.,Conselho . pólo. dar 
3 hO!'as, o ainda não discuti o IU't. 2•, . attrilluições ao Prefeito, este lambem as dõ 

Queixam-se mais tardo de qne:eu sou. oh- ao Conselho. Mas então rasguemos esta lei 
strucciooista na tribuna; mas .quo· querem? organtcll; não croemos Mm attribuições nem 
Não posso doixat• do :Lttoudor áquoilos que competoncia para qualquor dos dons po· 
me apartoa.m e cujos apartes me booram, dores •. 

Pergunto ao Senado, St•. Presidonto, ·ror- .. Senhores, só conheço u1n podet• que púde 
gunto aos Srd. Senadores: dizoi •. ll Ioga ,· 1! discriminar ·:compeioncias, QllO póde dízm· 
<Joostituclooal que o Conselho Municipal do quaes. as que. tocam ao,. Profoito, qunos as 
Dlstt;ícto Federal possa conferir attribui· ql\0 tooam ao Conselho: é· o Podot• Legisla· 

. çõlliJ M Prefeito quando bem ontondor I &tvo oi\Unario, ú nquollo quo a Constituição 
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c:·cou c dctorminou para organi&al' o Dis· mandados pedidos pelo Prefeito. Basta-lhe 
~ricto f'cdoral; mas o lJonselho, nunca. hoje a policia . 
. l':!ão 13 justifica, Sr. P1•csid~nte, 11 dispo- Quando o Prefeito a qu!ZJl' pa1•a <tualquel' 

. s1çao do § 12 do a1•t, 15 da lo1 n. 85, do ~l fim, mandal·a·ha vil• e tará cnrcar a casa do 

. do setomul'o de 1892, o muito monos, sem cidadão, desalojar sua làmilia c sacudir na 
medir mesmo distancias, so póde justificar o l'Ua todo; os seus trastes c cacaréos. 
1lispositivo do art. 3•, que manda supprimlr A lei, Sr. Presidente, de 29 de dezembro 
a palavra «cspeciacS• o su~stituir as pala· de 1902, acauLu hmbcm com a outor•a d:1 
Yl'aS <para casos urgentes e imprevistos na mulher, quando tiyer o Prefeito de mandar 
auscncia do Conselho> por estas outras intentar qualquer acção sobre bena immo
csempm que o Conselho entender conve· veis contra o marido. 
nicnte.~ A lei de 29 de dezembro do 1902 já ac~bott 

Quer V. Ex. sabor, Sr. Presidente, oro- com a outorga lambem da mulher casada. 
sultado disto 1 Amanhã, quando o Governe Toda! as vezes que um marido,' quando dia· 
entender que devo crca1• os comícios eleito· sipador, quizcr vender, do~ r benR seus a· 
raes, que teom o direito do nomear os repre· municipalidades, encontra prohibição na lei. 
scntantcs do'povo, elles irão scntar·se Já, no A lei do 20 do dezembro do I902j:l acabou 
Conselho, com osta condição: a do conferir com a medida salutar da transcripção para 
ao Prefeito todas as ospecies de attribuições, que a esc1•iptura de immovois lavra!b. entro 
até as suas proprias! E que ftcar~ valendo partos possa valer contra terceiro. · · · 
o Conselho 'I ! · A lei de 29 ao dezembro de 1902 jlt acabou 

SenboJ•es! Para que crear·so esta fantasia, com a insinuação de doação. Hoje póde·ii:J 
esta assombléa decol"<ltiva 1 ! Sejamos mais fazer de (\Ualqucr 'l'alor. · 
l'l".tncos, mais logicos. mais amigos da sincc· Isto de Insinuação não tem valor. · · 
rldade o da lealdade, suppl·imindo desde A lei de 29 de dczembJ•o de !902 j~ diSjOI· 
logo este Conselho e vohndo uma só lei: o YCU o Poder Legislativo de2te Districto, 
Districto !ledora! é governado e administrado poder iJUO o proprio Executivo Federal ,id 
por uma só autoridad~. pelo Protbito do haYia declal•ado o a Comm:ssão j~ havia. ro· 
Districto, ou antes, pelo delegado do Presi· conhecido como legitima e legal. 
dente da Republica, A lei de 20 de dezembro de !902 j~ croott 

Sim, SL•, Pleaideni.e, isto ou c,omprehendo, uma solução de continuidade de 181) dias ou 
ainda mesmo que vá do encontro a todos os seis mezes, entre a dissolução do Conselho o 
principies constitucionaes, a todos os princi· o noyo, que se acha reunido. 
pios de Direito Publlco Constitucional ; mas A lei de 29 de dezembro de W02 j~ crcou 
tazor o que se faz, discriminar, n~ plli"J.Se a dicta1ura municipal no Districto, com pie· 
da Commissão, attrlbuições, 'luo indevid~- nitudo de poderes, podendo r~zer tudo, com 
monto estavam dadas ao Conse ho, para pas- excepção de augmental' e croar imposto~, 
sa.l·as ao P1'Cfelto, em YOZ do dizer que mas quo de facto fomm creados, 
tirava attriuuições legislativas, para dal·as Que é que pódc mais nos assombrar, flUO 
a um poder administra tiro, isto, Sr. Prcsi- o Congresso detel•mine que se supprima a 
dente, não camprehendo. palavra especial e se substituam as palavras 

Pois bom, Sr. Prcsldent~. aqulllo que oiio casos ilnJll'evistos e llrf/OIIIes polus palavras : 
so comprchondc é cxact:unonte o que o hon- g~tando o Consetllo e11telidei· co,,veniente 1 
rado Senador por S; Paulo comprcbendo Votemos, an~1·chizemos màis o Districto 

. melhor, c· aq uillo que est1 ao alcance de F~d~ral, mais !embl'aHos do que um iii~ est3. 
todos é o que não está ao alcance de S. Ex. d1ro1to que hoJe contlscaes vos cus.tará o alto·. 

Suppríma-sc ... .,- não é muito,·Sl', Presi· preço de uma suumissiio:·! .. , .'· · . 
dente, diz a Commissão,-a palavra •espo· . Não; Sr.:·Prosidoute,. o aJ•t. 2' d~ prop"· · · 
ela!>; substitu~m·Se as palavl"ns «para casos sição que se discute não t1•ata de delega·;iio 
urgentes c imprevistos, na ausenclo. do Con· do poderes; truta d~1 direi ti) do. Conseibn 
solho• poJas palavras csempl·c·qllo o Conso- dar nl)vas attribulçoes.ao Pl·efclto .. E unllL 

· lbo entenilár conveniente •· · · · cousa é competencia e outra é de!rgaQ1io do 
E niio seria um passo multo gigantesco; compotoncia. . _ , . ·, · ' ·· 

seria igual aos outL·os que o Congresso tem As uoras attrihuiçoe,s· constam ·dn ~ 12 du. 
dado, seria até um Tasso monoJ a~eantado, art. 15 ; a dele~IV;llo do cumpetenc1aa; do 
·seria um p1sso mais do kagado, porque at•t. lO, da mesma lei n. H5 •... · , ·.' 
attrlbulçües muilo mais imporlllntosjllfornm I S:iu matcri~s ui::or.iaS, assumptos · ~íffe· 
ooncodidas no PI'eiblto. A lei de 22 de do· ront.es da lc1 n. b·>· o u legtsla~or n~u as 
zom~ro de 1002 já stippL•lmhi. o Poder .Judt-1 dlscrlminuu sem um~. ra~ão muito til>blt>, 
clarw, t~nto foderal,.oomo local, para todos mmr.o pod~rusa, mmtoJUStlficavol. . . 
os act~s praticados pelo Prefeito; esta lei) Sr. Prosid,•nte, qu~odo .estudei'principius 
dlspensotl o Poder .rudicinrlo para espodir de direito, t>nsin~ram·me que niiu ha na lei 

• 
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pa.I1Lvras .superfinas ou inut?iS; ljue .toda~ ol,tot• uma patente de guarda nacional, não 
g'io emp1·~"adas com vordadmra necessidade, pam se· envergar a farda de oficial,. mas 
todilS teom vordadeii'O valo!'~ Não ha na _lei porque da :patente do capitiio para cima por
p;l.lilvrllll tiupcrlluas, superalmnda~tos, 1n- mlh1a~so qne o seu po.~~uidor passasse pro
utoi.s · como pMe haVOl' na propr1a lcl·ar-. curação do proprio ]!unho. J~nt<'lo se compre
tl:;:os 'i'nutols 1 . · lwndia o desejo de sm• ·oficial da guarda na
. .Não, SI', Presidente, não estudei p.1r esta· clonai,· Hoje, •porém; no rogimon cm quo 

lmrnicnoutica adeanbda, que corro·nos· tem- vivemos da Jol de ·1902, todo o mundo pódo 
.pl)s do.hojo como o supra·summo da·slbo- passarprocuraciío do :prop1·io punho. ~ · 

. uoria govomamentai. . · . . . .Asd!m sendo, partl. qne sorvem as patentes 
, Nãu; estudei pu!' uma hcrmonout1~a :naL~ da· guarda nacional? ! . 
modo"ta,,porcm confor•mo co.m o3 •. prmclpios Sr. Prcs!~ento, quando me refiro(, lei 'do 
dos pu!Jlicistas o constitucwnal!s~1? mais. 1902, faço-o com certa cautela, porque, para 

·eminentes ; . estuucl pela hormcneutlc:t. em mim· ella deixou de vigoJ•ar·dcsdo ~ dia em 
t1uo se fazi~ quostiio do umn. pala,·ra. quo o Govm•no lembrou-se do ba1xar um 

· l{ojo não só não. se· faz questão de uma celelJrc regulamento lilrnando ob>'Í!JatoJ'io o 
pa1:.v1~, ~om? aioda.Jl)lliS: não se d:1: ·valor re!Jis(>'D. facultativo. de .;títulos, . 
a.tú a u.rtrgos.lUtOil'OS, . . . O·S G ·· c· . A ' d 

R. h. · por'm I!UO n:ssim do>o ·ser. R. OliE> DE· .AsTRo- pora o • . cconcço, ... , ... 
Quando.comccoi os meus cstr~dosjur!dicos,, . O 'Sit. B. 'ni Mr.xilo:>~A SonitTNno- Pro

encontrei .duas.fuculdades: uma ao ·norte, sontomonto;Sr. Presidente, não valo n..pona 
.outr:~ ao sul; hoje as faculdades não se coa- um cidadão passar procuração do proprio 
t<am;as · h:L por tod:L .a parte, de_-todos. os punho; Jlorque tom do !oval-;• á registro 
moidos do todas as fúrmas. Já bOJO é d1ffi- onde pagaril·.mn.is do 12$, ·.quando anti:Jól
c.il ·sa!J~r c1uom ·é formado o quem não o é. mente, nos tempos om que não vi~orava este 
A.nti<'1J.Illento distingui:Lm·se os que m-am for· celebre .registro, uma procuraçiío publica, 
ma~s; boje distingucm·se os quo não o siio. PMs:itl~ "po~. um tabo!Iião custava. apenas 

o sn HEXJUQUE CouTI:>Ho - Como a 4$. Pors .bom ; esses magros .4$ foram oie-
, d· ', · ' 1 va.dos a 12.~ por o/feito do regzstro. 

gu.tr .• L n.tcrooa • . . Mas, em 'Jue Pliz vivemos nós 1 Em que 
0 Stt, B, DE ME:>D0:>0~ SonRI~1IO-DlZ O época. estamo> ! · · 

nq1wc Senador pol~ E~pzrito S:tnto que <! · · Veio a Rcpu11!ica, sr. Prosidonto, o disso, 
· como t1. guarda nacional. . repetindo o que dizia a ~ronarchia. : todos 

4 guarda nacional!· siío iguaos perante n. loi, n1io ha o .menor 
Sr;Pre5idonte, o nolJrc Senador fltlla com príviie~io do classe, não são admittidas con

conh,ccjmonto de musa.. A cornucopia das dccoraéõos, meda.lhas, todos podem passar 
· gl~tç.,'l,S' do· p:ttcntcs d'L g~ard:t nacional )1 pl'OCU!'!l('ão de pt•oprio punho ; mn.·i, do ro
. orniJIH'cou do voz pat~L o l1st:tdo do Eipirlto pente, tudu isto transformou-se cm lettra. 

S:tn\.o .. ,Aquellc Es~tdo cs!ól ~completamente morta. 
inundado de taos patentes. . . , . Nunca o Brazil, Sr.1'1•os!dcnto, teve tantos 

H:L m:tis guardas· nacionaos n~ · f;splrl'to privilegias como na Republica ! 
S'lll_to do que p6sde café nal}ue!l.L· onormo A procuração de 'proprio 'punho desa.ppa

·rcgraodoBrazil. ~ : rcccu; orc~istro_faellltat!vo 'do tit!JI~s ter
, o S!t. JIEsmQur> CouTINuo-E n:1. torra do DOil·So. obrrgatOI'lO,. o, ~em .substltmcao. d!!s 
'V Ex:. não h a 1 . · .. • condocoraçõos, alu tomos as . medalhas. Nao 

IQ s n "DE MENDONÇA SoBRI~IIO-:~h! meu ba l!_m só 'dia que não'lela:nosjornaes a con-
n. · . · b · .. , -t · cos3a0 dessas .medalhas. 

caro col~g~, V· Ex. ~C· 0 r~g~.a; .. azet:;e• a :. sr: ·.Presidente, nós'listamos am tempo 
, doclarag;~o .. nunca pod1 uma só ~omo3cao ~~ qac é prcfcrlvcl' calar a '.dizer o que se snntc. 
:;:a11.rda n~etonal, dessa ~arda nacional :U0 ·Acho m030a0,: Sr. 'Presidente, que~dcvomos 

·dosmoral1sada que o povo .L.chama d~ guat wL, con.corrór,pariü(confocção 'do 11m diccionario 
. "''nada,. _ . . . , ma1s correcto o: augmentado, • porque esses 
. D ~n. ALDEitTo Go:>ç.\LVES-E do :;u~~da. qu0 correm m11ndo,:do :frei Domin~os Víoir~, 
U'lli.Clonal. ~ . · i .de. Aulcte, do .Candldo .do Flguo1rcdo, nao 
· D SJI, HIINRIQUE COUTISll0-0 que ~isso' PI'CStam, estão errados. . . . .. . . 

foi que i! ditfic!l.oncontl'ar. um cidadão ,que :r:ifio me c.o!l_f~~ruo, portanto, _!)Om .a disl~o-
não.seja:guarda.nllcional. , . 1 SlQ~o do art.,..,-; ~- da,.,p.ropos!çao que di~-

. G .E b • . . cut1mos. . , . . . 
I>-S11.. AL~ERT? osçuv1~s-, o nn re·.,e- .>Entendo·· que' :i .',l!lustro' Commis.,;io ~do 

·nlld-or pcl•J E~Ilir1to Santo i! ate ooronci, Lcgislaçiio· e J11stlca.-.sl ·quizo.r mostrn~• o sou 
O SJt, B • .DE Mr.:\coxç.l. SonniNIIO- Anti- .respeitit JL','Constltu!ção, ':Is nossas. Iolii, ali~ 

.gamonto, Sr •. l'ro.~idcntc, procura vil se direitos muniolpaos, o S3U dever i!, em vez 

• 
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do acceitar o t!i;positivo des;o al'ti"O rovo•ar Aind~ hontom conto i aqui este cn.~o : 
os dispositivos do§ 12 do art. 15," : o quando se votou a lei· do dezembro de 1902 
. Confesso a V. Ex. St•. Presidente, que m•a. repetido pol' todos os membros da Com· 

amda assim não votaria coiu a illustt·o Com· missão.de Justiça o Lúgisla~ão, quo o art. 8• 
missão pot•quo j:l uma voz dcclaJ•oi quo a da l~i n. 85 estava revogaM ;·mas cu que 
sua obra era lmpt·estavol. . confio tlosconfiando sernpro,como o Marechal' 

Entrarei agot•:,t, Sr. Presidente, no oxame Floriano Peixoto, puz o caso do qua1·cnt~na.· 
do at•t, 3•. · · o dirigi·!,llO a um collofía o disso-lho :-nab,· 

O art. 3•, note bom o Scnltdo, ou.antos a sonhar, nao ost:t rcvogauo-. 
opigraphe do at•t, 8', 6 tudo. . lJaSCJUO quer v. Ex. que lho diga, niio ba: 

Quantlo aprendi direi tu, rim a. s:tl:or que, nada peiol' do que lidar ~om oJI!ci~l ~o mesmo 
pat•a oonhecor o que uma lei contem, uasta ofilcio; com q\lBlU flll .nu: ftllhtr 1 ~om o 
rccort•or ll.. sua opigrapbo, a menos que olla nosso ex·colloga Gonçalves Ch~vcs, CUJI· au· 
esteja falseada. . . scncia, nosto recinto, muito lamento, n a 
. q at•t, 3• diz: « Al~m das attriuuiçües coo· quem disse: _ cullegtl, i~to niio está rovo·. 
Jcrtuas ao Profoito pela logi.~lttçiio cm vigor, ~ado. E cllc mo afilrmon- está t•ovog::~do-. 
compct<J·lhc mais ••• > " 

.J~ sei que o artigo todo d:í. compotcucius Om, St•, Pro~ido~tc, cu sou mais moço ªo 
ao Prefeito, não rcst:l duvida mas a questão quo S. Et.-dtgo tsto pot•quc S. Ex·. nuo 
,; sabor quacs são. ' cst:i presento- quer. saber V: Ex. o qun 

Não so pódc admittir quo em um mesmo succcdcu? Passou alm. E úc~ots úo valada, 
:n•tigc. quo conota do di\'orsas alineas 0 p:i· o iilustre Soondot• pelo Distl'lCIO Fotleral, o 
ragraphos todos succmiramcnto ontroht<)U· Sr. Tho:~mz Dolftno, que an~a f.!~ mm to ~a bis· 
dos, fromando um todo commum contonh~ baixo, tt•tstonho pot•quo a lo< na? :qll'oyett~va 
<l!sposi<;ão que soja ditroron~o da;1ucllas quo ao sou trinngulo, quando çlln fu1 s~ncct9mLda, 
sao croadas para um certo ftm. publicada, app:u·oceu aqu1 lami!mro, l'tsonho 

Aqui, no art. 3•, nos ·vamos legislar, 0 ti· co.m arel do quem csutva maiS r1uo sattS· 
<tuo o Senado corto quo votantlo...:.o como el\c fetto • · 
u~ta.' osct•lpto vamos dat• novas compctcn· · Entio .o collcoa cstú. satisfeito com a lei 1 
ClltS do. P:·cf'!!to além daquellas que j~ ~ovo porguntoi·lbc, ~lllito ~i~se ell_o, p~rqu~ · vou. 
pela !01 n. 8~, pela lc1 n. 543 c pela Jm de ter um conselho Muuwtpal vttallc1o. 
,[~zombro do anno passado, de cujo. numero -Em que fica o arr .. 8' da lei n. 85? 
nao mo recordo no momento. · ·. -Esl(t em vigor. . . 
. Querer agora o honrado Senador .POr Ser· Fui ao honrado Senadot• por 11m as Gm'(lcS 

g1po que dentro desse artigo !HJjlt tambom o o!lo mo declarou quJ tinlm havido um 
um :poda~o que 6 compctoncia do Conselho on;(ano, tinha h~ vida um equivoco. 
Muntcipal, ~ 'umtt dessas noyfd(tdos que so Deixem estar que eu nunca mais hei de 
tom VO?tade do rocolbor n um museu ar- doixn.r plts~::.r osso~ c:tmarõo; pelas malhas,. 
chcologtco. jut'Di ou. 

O que o lcgfslatlor qum•, ~ dar aquolla E, St•. Presidente, dou·mc tt•abalho o tal 
compotcncia, como d;i; siuão quizcsso dal·a, art. 8•. 
a collccat·i~ noutt•o lagar, · . . Lembrou-se c illus\ro Prositlonto t!a Repu· 

Si o art. 3°. pas;ar come está, o Prcfoito blica de me mandar cht1m;u• a Palacio p~r:~.. 
tom 11 faculdade disi:rielonat;ia do dis[lOr .do me ouvir sobro o art. s•; S. E~;nessc 
todo o patrimonio.municipal, mandando vcn· tempo não estava muito ac~JU:LrudaJo com. 
der ao correr do marte!Jo, som ~ menor res o Consolho, 
-tri.cção, si não aquolla que diz t•ospoito ,ao -~las como pensa· sobt•o este artigo ~ du·, 
matot• ou menor praso do odltaos om t•clação ração do Comelho ? . 
:t bons dooapt•opriados, pam cm•\os Jlus o a · E ou contei as. Ex. o mesmo facto que. 
bons immoveis que jtt pertencem ao Muni· acabo do t•ofct•ir ao Senado. . .. 
clpio. . . . . .. . . . , -.Mas sua palan·a tem certo valO!' na, 
. A untca ditrcrcnçl que existo il , que cllo questão. : 

po:lo mandar. m~t~r. o ma~•tollo. oin ,todo c - Não, senhor, niío tom ra~or. O .quo., 
Jlntrlmomo mumctpal, uma voz do posso do v. Ex, r1uizor. il o que so fnt•tí. ; naa soret ou 
art,;, 3• .tlcssll proposição. . ' quem o taça,· mas, so V, Ex. q)lizm' tl só 

Nao ha, nao pOdo haver a mono!' duvida .. dlzct• c est~ f<Jito. . ; .. · . : 
· St•. Pt•osldcnto, qmmdo as Cummissões -Mas não se podót•itt argumentar, V. E;t. 

guardam certn..t•osm•va, cu a.\ l'oeoio o en· não poderia escrever p~t·a Jornacs sobt•c o 
tontlo .. quo. clliis 'não. têm 'esse. dil,oito; no caso 1 .... ,, 
contr!Ll•lo, cumpre-lhos o dav.ar de .oxternar, - Sim, Hcnhor; quando .·v. Ex. quizor ; 
eo~ a mltlor loald.nde, tudo o CJUO está no úesdo quo tl essa a minha opintiio estou: 
Pl'OJCCto, . . . 1 prompto a CSCl'C\'Cl', 
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E, Sr, Prosidnnto, t'01onllcccnJo ombol'a. a ccu? Foi, por accn.so, n. ínj.~nção I X[o. Foi 
miuh~:incompctoncia, desde quo ora sollci- o plrccm•? 
tatlo, lancei miio dn. panua e garatuj~i um Nilo. Foi a proposi~ão; convorlidn cm lei 
arti>lO quo S. Ex. o Sr. Presidente da Re~ p3lo Congresso ! ... E ou mo Ua.~i aqui com 
]Juli!ic;L houve por bem mandar publicar, toda a slncm•idadc, o o Governo oxpedlo o 
ontrolinluulo, na~ prilllciras columnas do re>pectivo dcct•eto legislativo. 
Diorio Official, com a minh:t a~sign ;tura, Por conseguinte, os nobres Senadores to· 
a contra gosto meu. nham muito cuidado; ponltam do lado as ln· 

Depois do publicado o art:gr. me apt·escntci tcnçõos, os parceet•es o votem sdmcnte o que 
mn'Jlalncio:-V. Ex. par:t que quiz a pnl,lica· esth·cr bem claro e explicito n~ propJs!çao. 
ç[o daquclle.ttrtigoi ... -Porque nquelle·Con· A meu vêt•, no meu fraco cnt~ndot•, pelo 
~ollto Municipal devo ser· di•solvido; jli modo por quo está escripto o§ 3', o'Profoito 
terminou o >on tempo, niio podo continuar, fica com a faculdade de dispor autol'itarln.
reHpondeu·~no.-IMou de pet•feito nccordo; mente nã.o só dos immoveis, desapropria.· 
nlio·é polstvel conommr esse Conselho ano- .dos para a abortum de ruas, praças, logt•a· 
1nalo. Ahi é o caso de V. Ex. intervi!·. dom•os publicas, etc .. como do to:lo o qual:. 
·Sr. Prc~idontc, eu mo retirei do pabtcio o qum• immovol, que formo ou constitua o Pa· 

niio sei que caminho tom:Lram as cou.~1s; trlmonio Municipal, sul11ento com u seguinte 
lilas o .cert? é que duhi ha pouco tempo ou dilfet•cn,;a: quando se tratar do venda de im· 
tive notici~ do quo o Sr. Presidente da Rc· moveis, dcslpropriados pam a alJOrl!tra c!o 
puhlica p~r\iria pan PGtropolis e que o logr.ldouros publicos, ruas o praças, . os od1-· 
Conselho estam muito bem· e1n sua ca.<a c ta~s serão publicados polu imprensa uma 
que, quem estam mal, cr;L eu, que haria vez o affixados durante lO dias; quando ira
escripto· cDn!ra. o Conselho. · tar·so da venda do immovcl~. quo .i~ sejam 

E assim foi. )!as eu ulsso comruígo mes· possui dos pela municipllidado, a has:a pu· 
mo: Em ontJ•a não caio. Quem quizer quo as ulica, ou antes, os oJitacs, so1•ii0 publicados 
a.rmo o desa.rme; com;nigo não contem. nas jurnaes trcs vezes o n.tlludos nos iagnros 

Eid, Sr. Pmidcnte, o motivo porque, publicas durante 30 di~s. · 
Jlscutindo, cJmo discuti bontem e ainda A ditforonça 6 só esta; niio ha nebnuma 
discut·J hoje u nrt. 3' da proposição inter· out.r:~; o, quando tratar. se de pcrmut.ar, 
pellci o honmdo Senador pOl' Sot•gipe para então, nem ha editacs, nem basta publica, 
rt uo me lloclarasse com toda a lealdade qual nem praça, nem cousa alguma. 
ora a raz1o do s 3' do ut·t. 3', porque se- A permuta fl ad-liüitum. • 
gunuo olle estava c!cripto, era a minha Mas rcspon<lou o nobt•e sona·:or: a.EJ:eCctlo 
,:.;.nvicção firme o inaiJ3lavel que o Prefeito é delegado de confiança do PJ'osid9nto da 
ficava, investido da faculdade extraordina· Republica c se olle quizcr mettcr o mat•tcll~ 
ria, niio Eó de alicnal', cumo do pormutat'. no patrimonio da Mcmic!palldade, o Prest· 
us immovcis dempropriados pat•a logra· dento é o rcsponsavel. 
,fotJro publico, mais ainda todos e quaesquor Mas, ·so cllc é delegado do President~ da 
!mmovois, quo fot•mom o patrimonio muni· Republica, so merece sua contl.mr;a, nao é 
cipal tles\e grande Dístric\o. delegado ,lo povo, dos munícipes, não póde 

Disic mo entfio o nohre Senador que es· merecer a confiança destes. 
ta-vn cs~rlpta urna cou>a, mas que a intooçilo Mas, Sr. Presidente, voltarei atrás e cJme· 
or:; outra. E cu l'Opliquei n S. El.: pais ~arei a. tratar uo art. 3•. 
uorn; oe est;i esct·ipta um cousa e a intenção O art. 3' diz: 
1! outm, outro o pensamento da Commi~são, • AMm das attribuiçõcs coofOl'idas ao Pre· 
cu voto contr~ o parecer, ~ontra :t intenção feito pela legi::laçiio em vigor, compote·lho. 
o contra a proposiçfw. mais .. ,» 

Sim, ~r. Presidente eu o declaro franca- O nobre Senador est;l ouvindo (dil·igimlo·sc 
lUOuto, c o fa~o por motii'O muito justifi· ao Sr, Gomes de Castl'O) as palavras deste 
caclo: quando a.manh1i isto descer do Cattete artigo 1 ·. 
pmt o povo, o que ir:, ser exocu!:tdo ni10 I! o Esta I! a opigraphe do a1•tlgo ; c1ucr diz~r 
pu·ocer, nem a intenção; o quo il•á set• ex· que tudo que se aclw •. no ariigo 6 da compe· 
ec11t~do ~a p?oposição coo vertida. cm Je!. tencil\ do p,·oCe!to. A epígrapho 11 a summa 

1~ V. Ex. acabou do ver o que ~e deu ltu d~ que se contOm no at•tigo. . 
poucJs dias. Trata·so das compote~cbs do. Prcfot!o; 

Não t:•atei a111i da quest((o das cwro- portanto, Isto de vende!' unmove1s portanco 
tores 1 ao Pt"efeito.' ·. · · · . 

Tal ~uest'1o fúi igual n. ostn.. Quando adis· Mas.•examin~mos'aliooa por. alin~a. 
~uti, d!lso-so aqui: a intenção é uma, o pa- A ·a !Inca a diz i"« •:xpcdir rogul:~mento 
t·~eer é out1•o, a proposiçiio ll ainda ontt•a. pura cxcouíão dus delibm·nçõos do conselho e 
l'udos os trei foram vota·.!os; c qual prevnic· dos servl~os mnniclpaes. • 
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Pergunto: o Prefeito tem ou não tem até 
: iloje eipedido regulamentos e instrucçõe~ 1 
Não h~ duvida ([Ue tem. g• um:1 laculdade 

•.que nem carece consignai-a na lei para si; 
·olla cotá virtuahnontc comprehendida nas 
-outras, desde 'tue nós a po!suimos e a Con· 
. stituição não a Pl'ohib3, 

Porbnto, para que incorporar em uma lei 
•nova um dispositivo sem o menor valor? 

Como eu dis>e ha pouco, uma loi não deve 
·-eont.er nem palavras, nem dispositivos su
porlluos. Esto é um dellel. 

Achava multJ mais cJnvcniente que se 
l!lão votasse semelhai! te dispositivo, não por· 
que cllo venha t1•azer complica~ão, cmba· 
lt'aço, ou augmental' as :tttl·ibui~ões confe· 
ridas ao Prefeito, mas unica e simplesmente 

·porque é um dlspo~itivo cscus:1do, ocioso, 
impertinente. 

Passemos á lllillca b : 
" Dewrminar a realiz:LÇão de obr~s de re· 

-conhecida necessidade, desde que hajl para 
·ellas credito no orçamento. » 

Ora, este é um dispositivo igual ao outro: 
·ocioso, inutil, impertinente. 

Poi~ si o Conselho Municipal votou a con· 
,strucção do uma obra, votou o crodllo, au· 
. torizou o Prefeito a fazot• a obm, para que 
.. este dispositivo? E' inutil. Pois si a obra 
está votada, si o credito está aberto, si =~ 

.. autoriz:1ção 01t~ conce:lida, ip.w facto está o 
. . Prefeito obrigaao a t\tzcr a obra. 

Mas, St•. Presidente, eu comprehendo esta 
eonl!a, Todas as vezes que se quer encaixar 

• um dispositivo mais cabelludo, procura-se 
enfeitaz• alei, colloca-se poJo meio alguma 

·cousa mais b~oita, aigumtL cousa quo seduza 
mais p:~ra não a tJroa~· tão mal vista. 

Os dispositivos das ali11cas a c b estão 
-enfeitando 11 lel. E' como a entrada do uma 
·casa, em que vemos muitas vozes crotons, 
dblhagens, palmeiras, muitas luzes, g~mbiat·· 

.. vas, etc. Aquillo tudo seJuz, o a pessoa 
• assim soJuzida, vne dizendo: como isto está 

bonito; mas, entrando, depara com que, 
St•. Presidente ··1 com aguas furtadll.l, com 

• oartiços! 
Pois é isto .o que succede com esta lei. 

. A porta de entrada está toda enfeitada, mas 
-o quo está lá dentro :l um verdadeiro cavallo 
ele Troya, contr:t as instituiçõas repubii

•. oanas, contra tLs. illtl~s democraticas, con· 
.sigoa•las no no~so reg1men. 

Noto bom o Senado que nüo fl nas pri· 
.meil•as a/ineas do art. 3• que estão os iii i· 
. migos da Constitul(oiio ; os inimigos da Coo· 
·'Rtitui~ii~ e deste Disll'ioto, acasamalharam· 
.ie nas alineas que ee seguom. 

E' um verdaaeiro c~vnllo .de Troya, como 
-~1cabei de dizer ao Senado, e esta Casa niio 
.. deve absolutamente consentir que tal pl'O· 
,.Jlosiçiio ultrapllBEe os limites das nossas por· 

tas, o.> limites desta Casa. Si ulti•apii.ISar, 
senhores, tlcae certos de que as instituições 
t•epubilcanas hão do pot•igar, porque cata 
proposição visa supprhnh• lib3rdades autor-. 
~adas ao Districto FeJeral pela Carta de 24 
de fevet•oiro ! 

Passemos adeantc, Sr. Presidente, e o 
faço porque a hot•a a isto convido-aalin<•a c 
do ttrt. 3•. 

•Resolver sobre a desapropria~iio e acqui· 
sição do immovcis necessJt•ios á abct•tura, 
ructiftcação o alargamento de praça; e ruas 
continuando cm vigor, para os outros c:Lsos 
de desapropriação o disposto no art. 15, § O' 
da lei n. 85, de 1802.>• 

Como disso ba pouco, Sr. Pt·osidenw, não 
se pólo discur.ir um dispositivo desta ordem 
sem fazer um~ .confronta~ão com o disposi· 
tivo idenlico que se pretende revogai', ou 
derogar, ptLra se sabor o que vac set• revo· 
gado ou derogado, e o que vae ficar em 
vigor. 

Ha entro nús, St•, Presidente, uma fút•ma 
de legislar muito especial, fórm:t de legislar 
([110, segundo rue informaram, é probibida 
pelo Regimento, não sol si de ambas as Casas 
do Congresso do S. Paulo. prohibição que 
devia lambam s ;r consignacla no nosso Regi· 
monto. 

Não penso o iliustre Senador pelo Parao:l 
que quero discutir premat.ummento o pal'C· 
cel', reformando o nosso Regimento . 

0 SR. ALDERTO GONÇAL\'ES-ApCOilS tomo 
nota. 

0 Sn. H. DE "(E~DONÇA SOIIR!NIIO-Mas, é 
uma idúa que a1·ento, que auggiro no correr 
da dis~ussão. 

0 SR. ALBERTO GO~<;AL\'ES- Perfeita· 
mente. 

0 SR. U. DE ME~DO~<;A SonRI!'llO-TalVe7. 
não haj:• inconveniente na adopção dessa 
medida no noslo Regimento • 

0 SR.ALIIERTO GON<.'ALI'ES-Perfeiiamente, 
e V. Ex. lembra desde .i à. 

0 Sn. B. DE MENDONçASODRINtiO-Oe pro· 
positolembt•o a V. Ex. porqno o 1·ejo muito 
empenhado na relb1·ma regimental. 

0 SR. ALUERTO GON\ALVES -Não, li; 
apenas fui incumbido pela Mesa de estudar o 
assumpto. 

0 SR. H. DE ~~I~NDONÇA SonRINtiD-Quando 
digo que V. Ex. est1l empenhado neota t•efor· 
ma, :l porque, sabendo·o membro da Mesa, 
tenho a cet•teza de que .V. Ex. empenhar-se· 
htL ltlnio pelu. reforma cJmo qualquer dos 
di!(nos membros dn Comml!siio de Policia. 

Mos, Sr. P:e;ldente, voltando ao assumpto 
devo dizei': lia entre nóS o lmbiio do apre· 

• 
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--------------------------------· sentar-se PI'Opo.,ições; .projectos o mesmo 
omondas nos soguinto> tormos: «Fica rovo
gRdo ou dul'Jgado o § t~nto, da lo! numot•o 
tanto.> · 

Sr. Prosidonto, 111 nada mais inconYo· 
oiooto 'I ' 

se mandou continuar·, em rigo1'; 6 o so •. 
guinto : 

«Ad Conselho incumbo.rosoh•or a dcsnpl'O· 
prlação por· utilidade municipal, autoriznr a 
l!l'OJlositlil'll das' acciics do inlcrusso .JUnni· 
Cipal, bem comà o accordo ou.'compGs!çao noi' 

D i~oom os nppologistas dessa systemo. (!0 casos om quo não fot•om Ycdndos por lol. ,, 
legislal'-quom quizor Y:i pro~urar. a loL· : 

1 
Sr;·Prosldento, antas d~ tudo; .• a. primeira: 

ls;;o niio iJ fol'mn do Ic~lslar lil"islnl' não cousa que. de devo cons1dcrm• :pat•a doier· 
,, só dizoJ·-roYogne·sc,. dorog;1o-se o artigo min~r U"!~dqsapropriaçiio é reconhecimento. 
tanto ou o paragrapho do tal loi. · · · ida sua utlltdado. . . 

Tenho visto projectos :~presentados nesta~ i. Quál· ~o poder competente para rosôJyer; ~ · 
termos SJrom Yo!adOS, perguntando ·a(jUCI!CS .ci admi nistratiYO. OU O OXOCUtjyo 1 . ' ' ' · . 
I[LIO; voltliD aindtL poi•tul'bados:-o que diz o · Som duvida alguma,~ o logi~lativo.·. · · · 
<\l'itgo, o paragraplw tal <lo artigo tal? · Não se pódo dar, Sr. PL·,osid~nto, o direito 
· N[o, Sr. Prosidonto. Quando so quizer do .faZOI', desapropriações .lndevon_donto dor 
ro1'Dgai' um paragrapho ou um artigo de .9onsolho, pOI'•JUO. ~s dcsapropt'UI~uos. tem a 
um~ ·lo i devo-se consig-nar na. integra' 0 seu ,sua lJUso na uttltdado · publ1ca· o ost!1 pela 
texto,. pan quo quando cada um tiver q·u0 no~sa.·cartlli fundamenta.! só. pódc ser .deter· 
wtar, o f<L~<L consoiontemento, ,. , m1~ada polo,Podcr, Lcgtslatn:o. , , . 
"" · · b · 1 ;1 d R · . : l•.xclnamos a utilJdado pubiJca, . excluamoi . 
• ,,,o sei, SI em ~11 ma •. coo. a ~ ,. cgL· a faculdade d~.Consolho para rosoh·oJ', dê-se 

l!JCJI!O do nmba~ ,IS ca,a~ ~o Congl c,so, do ao Prefeito o dil•oito do fazer do.>a]ll'O!JI'ÍU· . 
S. _yaulo li!D a~~'1i? /ro!uhm,do ~ aprosou- Çüos.a,sou bol-}Jrazer, indepi.lndontlimimte.do' 
iaç.uo do (lispo,lll\ o,. do.sa n.1tm OZII. qualquo1• l'Cconhocimento po1• pu1•tc 'do Con·, 
· 0 SR; ALIIERTO liOX<,'ALVI:S.- 0 auto do SClJIO . . . ·. . · ·. . . . 

JlWjccto deve fundamentar.... ' O que f:u':L o·Profci!o? . , .. , · 
o sn. B. DE Mr.xno~~A Sonm~no-Não é · DosapJ•opt•iará quando,bem ~nteudm•, com;; 

· mcttor:l.toda a sot•to tlo Yloloncla.>, gastar~ 
c.brigado a fazol·o. inutilmente. os ,dinheiros do municipio O· 

O nosso t•ogimenlo declara que todri o afinal,· Sr.- Prosidcnto, cm summa, olle cs
(Lii~lqum· Sonaiior tem o direito M apresen· b~tij:~ra os .poucos vintons. do chúio 1\!twi-: 
t.:tl' pl'ojocto o jnstific.~l-o si quizot·, de .ma· cipa!. · · . · . · · 
ncil•a quo,mandondo um projecto nessas con· Foi por Js;;o quo a, noss~.~:Li•tnfimdam·cntal', 
<Uo;õe.i o niio o jnstillc<Lndo, nii•J sabemos o uotot·minou i1uo .ao Podm· 1ogi>lativo, SJbre. 
<J!lll cll~ contêm, ito:!os, compcto dctilrminnr a. uti!ida:lo do 

Diz o l!onmuo Scn·•.clor quo o autot• jnsti; qualquer do;np!'opl'iação o, .St•. Prosiilent.e, 
ficn, que a Commissão d:t patoecor o que so quem oscJ'OYOU. t~to sabia bom o quo C!l, 
abro a discussão. Mas dosdo qno dois ou acabo de dizot', porque yoja V •. Ex .• como se, 
\t-ci Senadores niio lol'om o parocot• llJll'O· acha concebido o texto: . · · . , 
sentado, nt~ occasião da Yotação, pouom 
sa bel' 0 que diz o Jll'Ojecto? · « •••••••• >'oso/ue•· soúrc tleMJli'OJli'ÍiiÇÕCô, • 

Jlis, St•. Prcsidonto, 0 modo do lcgislt~J' Porque não e.lerove~:....~otccmin~r sobre a 
onire nós h a muito tempo o que se póde elas· u\illd~~e·dn. dCl!aproprtnçao?, · . 
slllc;Lr real meu te do s11i gcncl"is. . . , Porque quem· es~~oYeu s<Lbla porfe~tn- · 

Bavorâ inoonYcniomo cm se consignai' ;mcn~o .que, assa.. ut1hd~do só púdo sol' reco•· · 
<JIItl'O os dispositivos do nosso rogimen to uma nhecl~a pelo P.oder Legislativo.' · , 
~~di<h quo ponha. tormo .r. somolhanto modo . . Po1. consogmnt.e, é .~cto-jlllrfei\amont~ .le· 
a logisll1r) Acho quo nito. · ,::ls!a.hvo que so th•ll·do Oonsolho Ml,IDIC,tpal 

Creio q1Io assim so oribrla quo muitos ,Pata passa.l·o ao P~ofolto. · · · . . . ·• 
pr{)joetos fossem votados lnconsciontomonto. : E, Sr. ;rosldontil,e,omo pensaa.Jilusüad!l·. 

s1•, PJ·osidonto, discuto 11gora a alineo· c. Commlssa.o sobre.oss~·dlspositlvo? , 
l}llc diz: . . ' •Dutras,.porém;·nao est!o no mcsml!_caso, 

· · " · · · • como a~ quP scJrofurom· ti desapropriacao o i\ 
<Res olvol' sobro a dcsa.propriaqão o· acqul• vonda do :«~bras· dô·!mmovois:dosoproprindos 

~içito·do lmrnovoi.i ucoessa.rlos · â aborturu. 'para· alargamento. •do 1 'J•uá:t•·o .. abertura de 
r~ctlftancao·o•u.largarnento·do:~rar,as:o•runslpl'aças cavonidns; ··" .. , :·"l' · ······: • 
r,()ntlouondo:om·vi:;or,.pat•a·os 'OUtros• casos : Estas·· são: ovidcntemente·delnaturczn di· · 
ll~d.()lll.propl•ltl~.ão;o.dispostono' art. 15§00· versa,.:' . .. .·· ·J· · .,, ·• · · '· .:·. 

ti :a lei 1m 1?5, de·l~D2. · · · .. · ! .. Entrotnnto0· ,111 o rcgulnmonto ·qno noom: .. 
O disjlosliil'o tdcntlco da lei n.' 85, que panhou o deol'eto n; '4.056,'ide. O de so,-

I 
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tombro ultimo,con~lgnu no art, 5° a s:guinte E' uma r.teuldado som noxo, que não so 
illsposicão: · · .· compr~hondo: «rosolvor a desapropriar;ão 

por utilidade municipal !. , ;> · · · · "·1. vct•i[icaçtia dos cc1sos.de utilidmle p11- .. :r · · . . 
blica ter<! h•rtm· por acto do.Conse/"o ou do Mas, Sonhare~, si ·o Prefeito já tom o di-
l'rc(citó elo JJistricto Ferlmrl, em J'e/trç,;o ''' roito do resolror sobro a maioria ele dosa
obJ·as d« competcncie~·do Jlullicipio,> . . · propriacão, indopondondo do toda o IJUalquor 

Não <l; portanto, uma novidade na legtsla· tlcelaracilo tle ntilidatlo. publica, para que 
~üo ajdea .de .conliJrii• ao Proíbito a·fucul- figumr onlt•o as JaeuJdndcs do Consollw 
tlatlo de !osol ver sobro· dosupropriacõos; não mais esta 11 
havendo- nisso vordndoil'a. dosclassific:~~ão O Prefeito nunca mais precisará rocorret· 
doslo quo vi~oro a ro"ra osta.tuida na alinea ao Conselho :;runlcipai para semelhante fl;n
rettra ú-so;[tmdo a qual, a açr,lío doP:~foito, E' uma faculdade .ao lado do outra, IJUO 
o a cxecueão do obras e SOl'VJ~os mumctpaes, r ao ficar commum aos dous poderes; o uma' 
ostli · senipro subordinada á· contli~lío de faculdade quo ·fica commum aos dous po-.. 
haver no areamento o uecossario credito· • deres fica do · facto pm•toncondo- Y. Ex. 

Sr. Presitlonto, diga-se a vord.ndo · Ao 0 sabe perfeitamente; Sr. Presidente-ao po: 
menos, houve da pat•te du Pod~r hxecuttvn der mais forte, quo a o do Prelbito, ao· 
Federal, mais sincoriJado, .mats lealdade, Poder quo fuucciona pcrmanontemcnto; que 
quando escreveu o :u•.t. 5o do tlec:rekde 9 ªo tom ao sou lado a força o qtio dispõe do:i 
FOtombro· ultimo; porque ah1 ollo ~a,o cofres municipalJi;, · · 
tratou de llesapt·opriaçào, .tratou· da uttll· Portanto, Senhores· •. pat•a quo mal~ este 
dado da desapaup1·iação e nã" tovo co.mgotn >erdadoil•o oscarnoo ao Conselho ).!umclpal 
para dizot• quo isso pnrtencia ao Profot to • do Districto !i E' melhor quo so rasgue u lei. · 

1;11o esct•oveu do um mo<lo cm·io;o u texto Para quo deixar nella isto 'I . · 
d~sto artigo, pnt•quo diz: E' por isso, Sr, Prositlonto, quo tenho 

, A vorJftcaçiio dos casos.,~e utilidade pn- dito o repetido que, no cori'Or dc>ta propo· 
biiea ter:\ lo~ar ~o.r acto· ífo .Conselho ~Iunt· sloüo, niio tem llarido, desde que ella co
ei pai ou do Prere1to:» · . · ", · m'ocon na. Camartt .dos Deputados, a ft•an

:<liio ter~ •. portlm, cot~ng~m do tudo ao quoza rJUO tlovia lmvm• cm sua discussão, j<l' 
Prefeito. · · ... · porquo ato c !la não foi debatida, jà porque 

Pois, Sr. Presidente, :t.]Uillo quo o Poder aqui_- no-mo purccond~ :_ ~ illume Com-· 
l·:xeeuti>O · Fede1•al não· toro coragem de mis:ao do Justtça o Legtslaçao tem o pt•o
dizor no seu l'O"Uiamonto, 0 Congresso vae posiro, <L intenção do gua!•dat• completo 
lOt• cora ~om do dizer na c;alinea· do art. 3'. oiloneio sobro ella. · · 

E' roalmcntr. curioso isto, '1\!Us..·o o quo se Passemos, St·. Pt•osidonte, <l a/inca d do 
vao J\tzet· Yao•>O dar ao Pt•o!oito uma fa· art. 3° da proposição. Diz olla: 
Clidatlo1n'teit•amentoJegisluliva: vao-se timr ,, Yentier os tet•rcnos ou prcdios adquiri· 
do Conselho aquillo que lho pertence· para dos ou dosapt•opriados, quo nüo tenham sido 
se pas;ar a um poder intolmmonto· ostra, aprovuitados para logJ•ntlouro. publico n~s 
ilho, a qilom não a dado interferir. om taes avenidas o pmçns ou runs,. mediamo hastu 
''a los, ' · pnbiica. previamente. annunciada, pela im· 
· Mas não tllnstanto; quem J.t tlou o mais, prensa, o.pol' cdltaos,,nffixatlos nosclo~;nres 
<tnom j~ reformou a Jogislação civil. deste mais pub!Jcos por espaço do tempo nao mfe
paiz para o Districto Feuoml', quem .. 1r. dls· rior a 10 dias ; o permutar, indepondooto· 
solrcu o Poder LogislaJ;ivo dosto D1~trlct~, monto de hasta puo!Jca, os referidos bons, 
qttom j~ croou uma dict<ftltu•a, q uom J<l ~UIZ conhecendo; pot• moio do a vuiiação, do .proco · 
voü1r o proro•ação '!lossa dictadura, nao ~ dos immovois quo constituem o objecto dtL 
domais quo do" ao Prefeito dü•oito de >onder troca.» . 
os bens ao municlpio par:1 ahu·gar ruas, ~ra• Esta ali1wa, St•, Prositlonto. consta tlo · 
ças o rasgar aronidns. · duns partos: trat:l·SO tla vondu do immoveis 

Não· não ~- Isto, Sr.' Prcsltlento, 6 nma c da permuta· do immovcis. . , · · 
go1t11 de agua no oceano, da.S f~~u.ldados ox· Quor y, Ex. sabot•; Sr. Pros1donto, o o 
traordinarins, . inauditas, cont'or1das no Pt•O· Senado, qual o:dispositivo que vigora v a ~u 
!'oito poJa ultima·: lo i .do dezembro· do anno que ainda estll• vigot<ando entro as attt·J- · 
passado. . . · . . ., , . buiçõos, do Conselho. Munlcipo.l a este re--

Ma.~. Sr. Prosidcnto, votad!l esta. 'rllllo"a e. speito 'I . , . : 
corísorvado:o disposto'no'art,lií,,~ u•, da lo! voulôt•.: 
n·., 8:>, 'do.JSD2; o quo ficnr!l cm VIgor?! .. Qqor . , ,, , . . . . .. 
vot• o Sonado! «Ao conselho l\luuiclpni Jo·;. «O Conselho ~!untclp~l s6 pàdo~á :gndor 
muubÓ: rosoivm• 11, dosapl:opt•ia!;':iO. ~or ntl· ,ou trocar ,bons immovms do mumclp10 por 
Jldatlo munlci[Jal.• . neto 1·otado tm dr as· w:.1cs arm~11cs sue •. 

·· ··· ai Scnntlo \'. H 
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<eessivw o por dous terços do votos.>(Lottra a Ainda mais: pat•n, p~rmutar um bom ·lm· 
do art. 14 da lei n, 85, de 1892). movei sou, si o Preleito 6' casado, nocossita 

' As vendas serão feitas· om hasta publica, da assignatura do sua mulher; o, para per· 
Jll'6viamonto annunciadaspela imJ!rensao por mutar um bem municipal, a su11 assignatura 
·udltaes aJilxndos nos Jogaras ma1s pnblicos, é bastante. 
·por espaço de tompo não !nleríot• a 00 dias.> Veja o Senado esta belloza! 

.. (Lettra li do citado nrt. 14 da mesm!lloi). E' o supra.-summo da sabodorin, .·legisla-
A legislação em vigol', Sr. Presidente, tiva esta d!sposidio que so acha atirada ao 

-cerca das maiores garantias, não só a venda, tapete d~ 'discussão. 
como a permuta dos bons immovois do muni· g, depois, SI', Presidente, ouve-se, como 
cipio. ha poucn disse o honrado Senador po!' 

Equaossão ossas gm•anlias? Eu acabei S. Paulo, isto: «pois J'~llo até quando 
-8e Jêl-as; ellas são tros: . quizer>, como si por acaso eu cs~ivesse 

Primoir•a : qualquer lei que lenhá por fim proferindo Inverdades ou estivesse dizendo 
·mandar vonder ou pJrmutat• um bem muni· nonadas, como, S!'. Presidente, ai eu niio 
-dpa! deve ser votada cm dua;; sc.;süos an· estivesse, com o texto da lei, mostt•ando ao 
4\uacs. Scnarlo os pontos em que mo baseio ! 

Segunda ~:arantia: qualquer acto ou rc· Assim pt·occdo, Sr. Pt•esidente, para que 
, ~oluç<io do Conselho Municipal que tiver por amanhl, quanrlo a calma o a t•olloxao surgi· 

Jlm vender ou permutar lJens municipaes rem, quando o juizo esclarecido voltai' áquel· 
, só póde ser votado FOI' dous ter~os. los que se batem hoje pela passagem desta 

Torcolra : qualqum· venda ou permuta do lei, não venham ollcs dizer, como hontom 
<'bons immovcis municipaos só pódo >er sJ disse aqui: cma• YÓ3 fallastes por todos 
ioita cm hast.~ pulJ!ica. nós ; vós discutistes a materia de um modo 

A. ha;;ta. publicn, de b3ns immoveis muni· completo, c eu não estam pa!'a. repeti!' os 
.cJpaos deve ser feita pol' meio de odi<acs mesmos argumentos, para a.pontat• os erros 
,pré1'iamonte publicados pela imprensa o que Yós apontastes, para definir perante o 

. .alllxados nos logaros maio publicas por Senado as monstruosidades que se acham 
·.Cipaço do tcmpv niio inforiut• a ao dias. ahi consi~nadas>. 

Quer V. Ex. maior somma do garantias s;m, Sr. Presidente, depois da lei votada, 
,para venda ou pct•muta do bens mnnicipaos ? é o que t·esta dizer áqnelles que soffrom as 

Qnot• V. Ex. saber agJt•a o que VM reger, consequencias de umn lei impeo;ada, Yotada 
-lli passar esta proposição? A \'Onda rios bons quasl que pot• acclamação, como lilz o Senado 
immovois münicipaes vao sm· feita pelo Pt·e· nos ultimas dias da sessão passada. ; aos que 

-toito sem formalidade al;;uma por pa!'to do so acham fla.~olladus pot• ella é o seguinte : 
,conselho. Dispcnsa-:o 11 vo!ação cm duas dum lcx sed lew. 
·sessões annuaos; dispcr.sa-sc a votar:ão cm Não, Sr. Pt•csideutc; ou quero que ama· 
. cada uma dessas sessõo> pot• maioria de dous nbã, quando pot• acaso vir outt•a proposição 
·terços. poiorando ou melhorando a sorte deste dis· 

Conserva-se, é verdade, a hasta publica, trlcto-e esta, na opinião daCommissiio, me· 
..consorva-sc a publicação dos oditaos pela im !hora-eu ~assa desta tribuna, si ainda Cor 
:prensa, mas esses oditaes,em ''ez de correrem Scnadot•, s1 ainda me fot• dado occupal·a, 
JlOr 60 dlas, só·corrcriio por 10, e bem pouco> nãG produzir um discui'BO, mas Umltat•·mc a 
"terão noticia de que vão ser vendidos bens lê1• as palavras que estou hoje \)roforindo, 
rnunicipaes, porque rl tão pequeno o prazo, parn, que não sm•jam novas duvidas, novas 
que se póde dizm· que esta hasta publicl ser<!. attonuantcs. 
>{~!ta cm verdadeiro s!gillo. Srs. Senadores, attcodoi bom, prestae at· 

Isto em relação á venda. . tenção e vl!do o que Idos votat•, porque é 
Quet• V. Ex., Sr. Presidente, saber a~:ora bem poss!vel que amanhã alguem nos tom~ 

-<>que vigorar<t cm roLtr;ão <1 pormuh du bons contas da t'altl cm que idos incorrer hoje • 
. mun!clpaes 'I A ttende! bem, porque amanM não haver•l 

A pm•muta vao ser feita nas seguintes pa1•a o paiz nenhum· acto do ftl, nonlium 
<:ondiçõ:s: o Prefeito pó:le permutar todo> acto do contt•Jcção que vos possa remir 
os beus, som que essa jlCrmuta fique depon· do poccado quo ldo.i commetto1·. Lembrao· 
dente da votuç<io cm duas sessões anouacs vos tlo que o juizo do povo ftca feito, do que 

.<to consolho, nem da approvaçãopordous e!lc é inflexivo! o do, que jamais soreisp~· 
torço;, som qu9 fique dependente nem da doados por esta fulta que Ides commotter,nao 
hasta pub!íca nem da publicação de editaes involuntariamente, mas · consclontemonto, 

\!)Ola Imprensa nem do cousa nenhuma. porque, houve, na occas!iio em que tal pro· 
O Prefeito 11ermuta com quom quizol' os poPi~ão se discutia, um desses importlnonses 

bons muoiclpaes, do mesmo modo que pó :lo que tomou a si o encargo do vir <1 tribuna 
permutar um bem do sua proprludatlc. 'desta Casa e pintar ao SoMdo as arbitra· 
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riedados o inconstitucionalidades que se 
a.cham consignada~ na propoiição ora cm 
debate, 

O Sn. Cosr.1. A~E\'Eoo- Presllndo um 
gr•ando serviço ao paiz. 

0 Sn. B, DE Mr~NDO~CA SODRINIIO - BOD• 
•lado do V. Ex., Sr. Presidente, «vender os 
~orronos ou predlos, adquiridos ou desapro
priados, que não tenham sido aproveitados 
para logradouros publicas, nas avenidas, 
praças ou ruas, 

E quantos, Sr. Pr·osidcnte, já se achrrm 
desapropriados 'I E, doantc da. de•apropria1;ão 
medonha que se faz todos os dias, aind:• ha 
quem so lemlJro, como ainda hontcm li na 
·Ga:~ta d~ Noticias, uma das tollrns ma tu· 
tinas desta Capital, que o imp~~to predial 
que até aqui dava 9.UUO:OOO$, n~Ltur•almcnte 
attingirá a 12.000:000$, depois da derrubada, 
depJis dos escombr·os que todos voem nas 
:ru11s desta. infdiz cidade ! 

Realmente, é necessario muita. ingenui· 
dado para se acrad.tar que o imposto" pro· 
·dia! desta cidade, nus épocas cm que não 
,,c dcr•rubavam casas, em que não havin um 
bota·abaixo, da v a nove mil contos e ho,ic, 
que o bot~L·nbaixo passeia por todas as ruas 
desta Ca)lital, es:c imposto cresça á somma 
de 12 mrl contos. · 

0 SR, ALBERTO Go:'\C,\T,VES - V, Ex. 
;5,1bo qual o motivo. • . . 

0 Sn. 3. DE ME:-;ru);(Ç.I Sonnr:'\110 -Sei. 
E' que cm virtude das declarações feitas 
pelos proprietarlos do predios, n sommn 
do imposto cst:l calculada. cm !2.000:000~000. 
.Si não e esta, fui o que li. · · · 

O Sn. Ar.DERTO Go:-;cAL\'ES -Dão outros 
motivos, entro os quncs o seguinte, quo 
lr.mbru a. V. Ex. 

Em loga.r dos casebres que se der•r•ubnm, 
serão construidos grttndes pttlacios, por con
sequenchl, o imposto vae r•cnder muito 
mais. 

0 Sn. B. T•E ME:-;nO;(ÇA SonRl;(IIO
·Quem se llludo com esses palacios que 
.vio ser conslr•uidos 1 Onde vao buscat' di· 
.nhoiro I 

Nós, IJUO vivemos n~st:> Capital, sabemos 
que !ta muitas famillns importantes que 
comem um:1 só voz por dia.. · 

Ainda o anno ptLssado um cidadão cuntou
.mo um facto que multo contristou· me. Dizia 
.clle, fJUOreis ver a que ponto cltegou a mi
~cria nesta cidarle 1 Existo uma famllia de 
um ox·Senador do lmperio que votou as leis 
mais impot•tantes, que muito cooperou com 
ati suas luzes o com os seus trabalhos pal'll 
~uo de Uns brotasse ~ semente do que dovla 
YigorJr o tructlflcnr neste grande pniz. Pois 
mou amigo, a fnmi!ia desse ex· Senador do 

Jmperio e!l:l cm plena mi seria; come umtt 
só vez por dia; só se alimenta de pão c café. 

E o que se dirá, Sr. Presidente, do pobre 
opora.rw, do pequeno negociante, dos 'Jile vi· 
vem das pequenas industrias o ati! mesmo 
no~ grandes negociantes, dos gr•andes capi· 
tnhsr.as 1 

J:loje a .Penurin qão desceu de cima para 
bat~o ~ mrsorta subm de baixo para cima e 
~ttmgru ILS classes as mais abastadas, mais 
Jmportan tcs da sociedade bt•azilei r·n, todas 
sentem, tcrhs gemem dcb<Lixo de uma cr•ise 
medo.nlta assustadora, que pesa como uma. 
fataltdade, todos sentcm·se vencidos dcante 
dessa crucianto fatalidade que veiu t;r•nar 
um pa_iz outr'o~·a rico g-rande e poderoso, em 
um palz pequ~ntno, pobre o desrespeitado. 

V. Ex. não est:i vendo todos os dias !'ai· 
lar·so a t•espeito desse assumpto rna's im· 
r.or•tnn:c em que se debate a. nossa nacion:1· 
lidado t 

V. Ex. uno vê do quo modo vae se rosol· 
ver a questão do Acre? · 

V. Ex. nlio se compunge dcanto d~ssas 
ful'•:as que mandato p:1ra o extremo Norte 
d~ R~publica c para o extremo Sul o <Jne de 
la nao voltam mais, victimas tias febres, 
dos pantanos daquollus longiquas regiões, 
sem o mcuor• rc.<ultado pratico, ~orqu; :thi 
está o a.ccurdo desastroso, que a. nupronm j:!. 
cellSlll'OU ? 

E com razão, Sr. Presidente, po·:·quc· si o 
tcrritor·iu é no;so r.omo se diz, si () IJraziloir•o, 
o si sompro foi, pois nos l~i dado por nossos 
a ntepasS!tdos.' como vão o1ferocel·o, segundo 
se drz, nno a IJocca jJr.itllena, mas á boccn. 
cheia I 

Como so vae dar dons mithões sterlinos o 
mais unm estrada do fer•ro do 11adeira ao 
Mamor•é, do custo de outros dous milhões? 
Il ainda se d:l dou~ porto~. um no Madoirn. e 
outro no Paraguay ! )bis uma grande 
região, não sei si cinco mil c tantos ltilo· 
metros de terreno mattogrossenso; ~Llém. 
Sr. Presidente, al~m daquella gr•ando 
somm11 de dous milhões, creio, o 2.500 con· 
tos quo ,i:i pagamos do indemnizaç,iio sem a 
devermos, no celebro syndicato americano, 
para o qual o IIm vamos como pan utn:L e>· 
phynge que nos ameaçav:1 do devorar todos· 
os dias c a todo o momento. 

Quanto vno custar tudo rsto 1 

0 Sn. ALDERTO GONÇALVEs-Em lo1i0 caso 
tl convc.ni.~nto que v. Ex. não precipito 
essas oprnwes. 

0 Sn. B. DE. MENtJONÇh SODRINIIO-Niio 
estou precipitando, não estou amrmando 
cousa alguma, o~ inutll o honrado Senador 
dat··mo este aparte, estou me rolbrindo <ICI 
que a imprensa diz, 
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· Ha alguma tomoridndo em tmzer, um l'O· mais llnemonte, certo do que as suaH vidas. 
presontantc da-Naçãn, para aqui o que u im· o proprlodadcs serita garantidas; como diz a· 
p!•ons:t diz.?! A imprensa não tl que orienta nossa Constituição quo ollas o são entra nos. 
aopini[o? · · · · . Não _quero, Sr. Presidente, p.wsogulr na 

O Sr:. _CosTA AzEYEno.:.. Principalmente dtscussao deste as.iumpto. No relogio da· 
rrna01lo nao tl contostad:t pelo Dirll"io Official. Cas~ acaban1 do soar .quatro homs. 

0 Sr:. B. DE MHNDO!\'<)A SODRINIIO-EU não ,Nao;t~nlto ~~is o, úiroJtO do fallar sob!'?,. o 
n.}lli'.:nu, St•. Presidente, 11 que so vai.fazet•,' a1 t. l 1fa!la1e.I pOI_tlmsob~e os.outr~s,: Nua 
\'.Ex. sabe :t parto pequenina que 011 tenho do~xta.rm u~- ~!lido a, ~nost~o fi~ancoua dos 
nos ne"•Jciuspublicos. qua 1,0 .m!llwos. Docl.tro ao Sotu~do, _q!!e 

" . . sobm osto assumpto, o prazo do uma, soss"o. 
O Sn. AtnERTo· Go!'içAJNES- Acho qno sm•:t pouco para. sobro ello .m~uiftist:ir:me. 

Y. E•~ doro·se reservar p~1·a quanuu o lt•a· visto quo.hoide tt•atar á fundo uesta .. qnestiío;. 
tatlo nor a esta Casa. o como mo resta osto consolo, you. por. termo 

O Sr.. B. DE 11!~:->DO:->('A SonmNHo _Eu ás minhas considerações.. . . . . · . · . 
ostou apenn.s o unicamonto dizendo 0 quo a , . Hou;vo nm• po,vo n.a. .antigmtlau~ .. rez• a. 
imprensa diz, o si isso tl exacto ondo nós lustot•m, quo V!Vta no.« ... ongauo da alma 
iremos parar. lêd~ o .cílgo · que . a Jortun':i ·.não deila dumt• 

ll t!, Sr.Prosidonto, nomeio desta grande mm to, • · . . . . . · ; .. 
misoria, qno tendo a uugmentar, si novo; . A roda da fortuna desandou, put•ém os. 
cornpt•omissos viorom posat• sobro oata Na- elementos se revoltaram contra otlo; o céu 
ç[o, qno so diz que o imposto predial vao :cscut•ocou, o mat• recuou e osto poYo ficou 
•ugmonhr, porque os c"zebt•os vão desap. sepultado sob os escombros. . · 
vn.t•ocm•, 'ubsti tu idos por palaclos sumptuo. Dollc, boje, só 1•ostam. Yeotigios •. 
sos, quo soorguorão nas ruas· desta Capi!:l.l. Xão so trata hoj~ d~ um povo, Sr. Prcsi: 

Os c:tsobres quo caltirom hão do ficar cer- d>:nto, trat~·so do um .GoYet•no; e IJ.Uando 
- cados por muros, nunca mais so lo1·antarão· digo governo, J'cfiro·me :is dua.~ entídados

as ruas desta Capital ficarão desertas· ~ Con;;I•osso o Poder Executivo- Tmta-sc. 
COmtnOI'CiO ha do SO mmlat•, Si i[Uizer, ruais repito, de um g'OVOl'llO que, Vivondo iamlwm, 
para o centl·o; não se lovantarfto novos nmto « .... engano tl'alma· lêdo e cego que a 1 
<!dlficios, nem modestos, nem sumptuosos 0 fortuna'uiio deixa· durai' muito, ,, tom nmca.· 
dumnte muitos annos, toremos de sentir' cado a colora humana, c at~ mesmo a· colcra.' 
nw.s som romodlo. o.,ta grande fatatidad~ divina. · · · · . · . · 

. IJUO pesa Jwjo sobre nós do Jazer ~randcs Pmza aos· céos, St•, PJ·o~idonto,. q.ue o 
l'UUS O abr!t• avenidas sumptuOSaS. om vez pOI'O, ~UO SO Vêdespoja~o, .todOS OS tli~S !]os 
do fttzot•mos uma cidade modest:1 como de.: seus dmutos--'" ·e tios du•ottos os mats· 1m .. 
via. sct• esta. ,portantes- nesta miset•ia medonltn, que o. / 

São illusões ~uo hão do paS>M' com a alllige pot• toda a parte, não se lembro um •

1 
ronlitlade. . ' d_ia tnmbom do procura!' o sou ~\ante A Yett· 

Amanhã, o i!luotro P!'esidento da Repu- tmo. 
blica irá para Guat•atinguet:l. o 0 illustro , E nosto dia, Sr, PI'Osidento, quem ~;·:l o 
Pt•olilito municipal irá pam a sua sorrat•ia nos!o Monenius Agrippa que v:t conquistar , ... 
na pt•aia-de Santa Luzia. ' o ~roço da sua submtssão '1.! E,· si a con-· 

~las, Sr.Prosidonto, para ando iriío aquel· qu1star, fJU:Il sm•ll o preço diJssa submiosão? r 
lcs que til·m·em a infoltcidudo t!o pordm• seu Qual sm•;l o uosso papel? I · 1 
uogocio estabelecido em poquenos casebt•os Ou nós' toremos que pagar bem caro· o 
a.quollos quo perderem seus· bavct•os 1 ' preço daquoll:1 submissão e do.~· 'nossos acto.>: 

o sa Ar llERTo Go ·e •1 E·t - tmpeusados, ou, então, sr, Presidente, te- ~· 
1re1n. sfro lndomnisaSô~\L\ s- ··~ 05 nao PC!'• remos do descer uquollas oscadas(mosl!·ando!, 

' • cobertos dos músmos bald1bs com ~uo subt· 
O s.n. n. DE Me:-;no:o;ç,\ Sommmo - ln· ram aquollus que Jlrocumvam, nas monta.. }' 

domntzados como? · nlms encantadas· das «Mil· e Uma· 'N'oite•' o· 
· ~O Sn. ALn~RTo Go:iÇALYt>S- Neste ponto pass111•o quo falla'vn; a ·lirvoi·e que chorava,. t 
nao·tcm htt.vulo ,1uclx.1s. . o afonto·que cantlva! ·' · ' · • ·' ,, 

O·s n •t · · · · : Tenho oonc!Úido. ( .llitito"u'.'"t,: muito b~m.)' , . R. • DF.. 11 ENDO:'>Ç.\ 'SODRll\'110 - Ahi · 
ost~ ~ nova .lot de dosapropriaçüos ; ahi vem . F:c~ ti· .disciissão adiada pol:i hora .... :· . , 
a. :celebro lot do snneamonto a bato r Mportas · ' · ·• r· · ,. 1. .. 

rio Senado. · ·. :. O Sr. Pre•ldent"- Do.ligno llll'a 
Quem qulzer, quo se· rosi~'llo; quem· do ot•dom·do dia tla sessiio ~oguinto: 

~ul,zor, truo art•umo as suns malas o Vll'\)rÔ' · Càntlnuiwão d:t 2''discussão' da proposição 
~UtMdo outro ninho, onde possa. rosptrar .da Camara dos Doput[dos n, 127, de l003i 

.. 
I 
I 
I 

I 
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:nodificaotlo a lei OJ'ganica do Districto Fe
deral c aul.orizando o cmprostimo do qun· 
tro milhões esl.crlinos par:~ o saneamento 
desta Capital; 

Continuação da 2' discussão das emendas 
oiTel'ecid:~s ao Regimento lntorno du Senado; 

2' discussão da pt•oposlçiio rla Caroam dos 
Deputados n, 37, de W02, autorizando o Po
det• Execut.ivo 11 abrir ao Ministerio da Fa· 

. 2enda o credito extraot•dlnarlo de l :·llOBlGO 
pat•a execução da scntonç;L em ultima instan
cia que condemnon 1t Fazenda Nacional a 
a pagar no Dr. Vicente Fe;•rer do l)(m•os 
Wandorley o Araujo o Cllpi&al, juros c cus
tas do processo de um:t apolico r1ue com· 
Pl'ara e :tvcrbnl'll cm nome de sons filhos 
mcnol'os Manco!, Amciia, Ma1•io o Ventura, 
na Dcleg:tcia Fiocal no Eshdo do Pernaro
lmco ; 

3' diseussfio da proposiçiio da Camal'a dos 
Deputados n. 70, do 1003, autorizando o Pro· 
sidente <llt Republica a abril' ao Ministorio) 
da Guerra. o e!'edito cxu•aordinario de 
8:098~!20 para. paga.menlo a Luiz llolio Lis· 
boa do ordenado do pro1'csso1• da cadeira do 
topograpbia do Co!icgio Militar no período 
dccorri<fo do 9 de maio de 1898 a ~1 uo março 
de 1000 ; 

3• discussão. da proposição da Caroars dos 
Deputado;, n. 17, <lo 1003, autorizando o 
Pt•csidonto da Roptz·blica. a abdr ao Minis
tcrio da Fazenda c credito oxtraol'dinario do · 
3:000~ parll. ciTeclnal' :1 restituição ordcn:Ldn. 
p:lo decreto n. 574, do :1 de julho do 1090, 
em rav()r do Agostinho José Calml ou ~ctts 
legitimo; herdeiros. 

Levanta-se a. scsS[Q. lls 4 horas c !G minu· 
tos da tarde, 

r'J)! DO SEGU:->DO VCLU)!E 




