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Idem, Idem, que autorlsa a conce<siio ~e.licoo~a ao tllnccio-
n~rlo Dr. Samuel da Gama e Costa Mao Dowoll. • . • 156 

14om, as emendas do Senado A proposioão da c;\mlira dos Depu-
tados, que define a letrado cambio o a unta promissoria. 156 

!dum, o pt•ojocto do Senado, que autorisa a abertura do cOOdlte 
: ·. , I , 

supplomentar para pagamento do vencimentos do con· 
tinuc da Socretat·lo. ilo Senado, dispensado do servioo, José 
do lfollamln Cavnlc~nti. • • 3 • • • , ; , • 2116 

• 



.~
; 

" ,, 

' 

~ il . 

., . 

INDICII 

i ('' } 

Idem, ii errienda do Senado 11 proposição da Camara dos Depil-
ta.dosque relllva a prescripçi!o om que incorreu D. Corina 
Barreto MCJntes, . . . • . . . . · • · • · 

",(' 

Idem, idom, que manda contar ao 2' tenente machinlsta do 4• 
clll888, rorormlido, Candido Joaquim de Almeida, o tompo 
que serviu como operaria do Arilon~l de Marlnhll. • • 

idem, o projecto do senado que a.utorisa a inclusiio. no quadro 
dus prore<soro~ ou RUbstitutos vitallclo<, do tenente co-' . . 
ronel da engênhelros Jostl da Silva Rraga .• lente suM-

• XI 

pqo, 

359 

tituto da oxtlncta Escola Militar do Bra:dl. • • • • 359 
Iriam, Ídem, rjue autoriA a concessão de licenca no dOS· 

embargador Caetano Pinto de Miranda Monto· 
negro. . . • . • . . . . . . . . . . 364 

PBOSICros DO SENADO: 

• '· ,I. •1:1 "I I' ' . . :r• ' ·:r· . · 
Autorisa a .concessão de mais um.IJ.IlnD do licença, sem venci· 

mantos, ao lente da . FaculdiÍde do Direito do Recife 
Dr. Samuel da Gama e Costa Ma c Dowoll. • • • 3 

Relev~,~)Í,\'lÍBf!~~ã~.~~ 1 !J.tÍe,l~~?;.rou o1 ox-te~ente do Ex?r· 
oito Co~rado Muller de C:ampo,s para o ftm do oontlnuar 

, •J I . : . ' . I ; I ,n '.. ' , • , : • I ' ' t 

a contribuir para o montepio militar • • • • • o• 
Autorisa a concessão de mais um anuo de licença,aem venci· 

'•I , '•' I 0 '• O ', _ , :• 

mantos, ao coUector das rendas foderaes no municlpio de 
Olinda, Estado de Pe;.nambuco, tenente ocirorel Au· 

., ' ' .,.. .,. '', • •,t•! . 
gusto Xllvlor Carneiro da cunha. • . . . . . • 128 

.f, .'-''1'•1!~'11 ·t• .J -•·',,., , .. ,I . • , 
Autoria& a abertura do ci-odito BUfplemeotar de 1 :298.$ par~ 

• ' • . '1 • I ·' • ' ' o • ', , • 

pagamento, no corrente exeroicio, dos vencimentos do con-
·J 1 ' ~ ... : _'i' ,· • ' • , 

tl~u~ . ~~~ Sf!."relari~, do Senado, J olié de Hollanda Ca· 
, .. valcante, dispensado do serviço. . • . • • • • 114 
Autoria& a conoess~o de sois mezes de llcenÇà; com todos os 

' ' " I .. , , ' 

vcnaimentos, ao desembargador C&etano Pinto do MI• . .r . "' '. 
r anda Montenegro. • • . • • • • • • • 251 

: 0: I ' · ~ 1 · • • ' · 
Autorisa.o governo a adquirir para a Bibllotbeca Nocional 

e p~râ a Arii.demia de Bollas Artes as collecçUes rio gra· 
vuras, àgn11.q rorte.q, livros, quadros; e mais objoctos rlo 
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Paga. 
arte, que pertoncer~m ao grande escrlptor Artbur 
A2évetlo , . o · • , • • • o • o o • o 253 

·EqUipara os ~nrgos. exlstonto~ nos. arsennos do guerra .e do 
mal'inh~. • 30·1 o o • • o • . • o • . • '' o • • .• 

Antorion. o govm•no a Llo•apr,oprlar,. JlOr utilidade Pllbllc~, a 
Comranbi" Forro Can·il do Jardim Botanioo, • • 30t 

PROPOSJr;ÕES DA GAMARA OOS DEPUTADOS 

Emenda o projecto do Senado, n. 7, do 1908, det.crmlnando 
qno os Jntendentrs muuiclpM• do Dlstl'ioto Fodornl, quando 
mn SCSiÜOS llXtrnOt•dinaria;J1 percebam O mesmo SUb· . 
sldio <JUO J•ooebom nil.S ~ossüo• Ol'\Ünarias . 

. Approva '' trattrlo do :wbltminonto ;::era! conclnidu e aH~i~ . 
gundo n. 7 do setembro do WOr. oott•o o Br:11-il c :1 

Ropubllca Al•gontlna. . • • . . • . . • • • ·. 
Autol'i1-a o Prosldonto da Rupnlolica :L ooncodol' um anno do 

liconca, ,:om or<ienatlo, :lO !l•; eaet·lpturnl'io dn Alfantlog:. 
dÓ Maranhão, Francisco .. lorgo tio Snuza , . • · • • • 

Autoriza ·o Prosidoute 1la Republica a concodor um a.nno do 
licença., som voneimcntos, no procurador da. Republica ua 

•· .. , , I 

1!8COiio do llistrlcto Federal, b110harel Casario da. Silva. Pe· 
reira . ·• o • o o • • • • • o • • .. • 

Determina. que os oxnctoros da Fazenda Federal, desde que 
prestem fiança, outrm:iio logo om oxereiolu • • , , • 

Autoriza o Presldoote da Republica. a conceder um anno de 
llcooQn, com or1lon:ido, :lO conferente da Alfandega do 
Mamtos, Bneas Ferreira. Vallo • , . . • • • • • 

Mnutem, dan1lO·Iho nova organização, a Confedoraçiio do Tiro 
, Brnzllolro, creada pelo decreto loglslatlvo n. 1503, do 5 de 

s8tombro do 1900 . o • • • • • • • o • • • 

Anto!•lza o Presidente da Republica a conceder no 2' tenent.c 
do exorclto, Frcde1•lco Buono Horta Barbosa, um anno de 
licença, a partir do 10 .rle dezembro do corrente anoo, 
com o soltlo do liua patont .. "som di rol to " vencer antl· 
BttidO.d8 . • • o o I • • • t • o • • • 
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Aulorlza o Presidente da Republica :• conceder ao Dr. Manco! 
Ignaclo Carvalho do Mendonça, juiz seccional no Paraná., 
um anno de liconç~. com todos os vencimonios, para 
tratar do suasallde , , • • • • • • • • • • 268 

Autot•iza o Presidente da Republica a. abrir ao MlniHtorio da 
Fazenda o ct•odito extraordinario de 10:131$249, para. 
pagamento ao barão de Lucena, em virtude de sentenç-<1. 
judiciaria . . • . . . . , . • , • • • • 269 

Autoriza o Presidente da Ropubllca a abrir ao Mlolsterio da 
Justiça o Negocies Interiores o ct•edito do 3:551$612, sup· 
plemontar ás verbas 24 e 25 do art. 2' da. lei n. 1841, do 
31 do dezembro do 1907, para pagamento do augmento do 
vencimentos coocodldo as pat•teiras das Faculdades de 
Medicina do Rio de .Jaooit·o e da Bahia. • • • • • • 2130 

Autoriza o Presidente da Republica a. conceder a.o cooductor 
de 3• classe da Estrada. de Forro Central do Brazil, Ma· 
noel·Ernoato de Araujo, um anoo de licença, com ordenado, 

. para tratamento do saude • • • • • • • • • . 269 
Proroga a actual secção legislativa. até o dia 3 de dezembro 

de 1908 , • • • • • • , , • • • • • • 269 
Fixa a. despeza do Mioistorio da Guerra para o exeroicio de 

1909 • ~ • • • • • • . • • • • • • • • .270 
Dispensa nos processos do n~turallza.ção a apresentação de 

docnmeotos firmados por ag•nte dlp!omatlco on cónsular. 296 
Fixa a deapeza do Miolsterlo da Jualio~ e Negocias Interiores 

para o exerci cio de 1909 • • • ·• • • • • • • • 328 
Autorizo. o Presidente da Republica. a abrir ao Minlsterio da 

' I Jnstiça o Negocias Interiores os creditas nece!Sarios para 
supprlr as deftcieocias que se veritlcarem nas verbas -
Jnstlça do Distrlcto Federal, Policia e Corpo de Bombeiros 
-do vigente orçamento. • • • • • • • • • • 336 
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Tereoira sessao da sexta Io~&latnra do Cowesso Nacioual 

94• SESSÃO EM I DE OUTUBRO DE 1908 

Pre•idencia do Sr. Nilo Peçanha 

A'meia. hora.dopols do meioodia.abl'IHC ll.Sessão,a. qno concorrem 
os Srs, Senadores Buono Brandão, Arau,io Góes, Pedro Borges, 
Indio do Rr,.zii, Urbano Santos, Gomos de Castro, Bolrort· Vieira, 
Pires Ferreira., l"ranoi<co S~, Bezerril Fontenelle, Antouio de 
Souz:., Moira o Sá, Alvaro Machado, Coolh" Lisboa. Gonçalves Fer-. 
reira., Segismundo Gonçalves, Manuel Oua.t•to, Coelho e Campos, 
Oliveira Valiadiio, Severino Vieira, Virgilio Damazlo, Moniz 
Freire, João Luiz Alves, Siqueira Lima, Oliveira .Figueiredo, 
Erico Coelho, La.uro Sodrt!, Barata Ribeiro, Folioiano Penna, 
Francisco Glycerio, Alfredo Eliis, Braz Abrantes, Urbano de 
Gouvea, Joaquim de Souza, A. Azeredo, Metello, Alencar Gui· 
mariies, Lauro Müller, Feliipe Schmidt, Pinheiro Machado c Victo. 
rino Monteiro (41). · 

Deixam de comnarecer com causa participada oa Srs. Senado· 
res Ruy Barbosa, Fert·eira Chaves, Jonatbas Pedrosa., S1 Pei· 
xoto, Silverlo Nor,v, Paes Jo carv.libo, .Justo Chermont, Ray· 
mundo Artllut•, R.osa e Silva, J011quim Milita, Martinho Garcez, 
Lourenço Baptista. Augusto do '\'ll:jCODCoUos, Francisco Sn.llos, Lo
pes Cb11ves, Joaquim Murt!ubo, Clllldido de Abreu, Bra~illo da 
Luz, Hot•clllo I.uz o .Julio Freta (20). 

E' li<!~., po;ta cm dltlcussão e sem debate approvada, a 
acta da sOIIIIão auturlor. 
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2 ANNAES DO SENADO 

O Sr. ;::• Secretario (sorvindo do1•), d~ conta do se
guinte 

E:(PEDIENTE 

Dous Ófficios do !• Soeret~rlo da C~mo.rn. dos Deputados, do 30 
do corronto, romettolldo . as' soguintos. proposições daquoila Co.
mara: 

N. 138- 1008 

Emenda da Oamara. dos Deputados ao pro}ec~o do Senado, determi
nando quo os inton.d.ntos mw~icipaos do Di$triclo Jicderat, gunndo 
em. .'iossües e:ctraordinarias, porcebcrt1o o mesmo subsidio que Utcs 
t1 abonado qua~1do cm scssi'Jes OJ'diuarias 

lccrescmlte:.ã~. tliido i!on~i~r' : 
Art. Fica supprimid:~ a inoiogibilidado constante do n, O 

do at·t. 57, capitulo VI, secção I, <la Co!llloli.hLQ1io das Leis Fodoro.os 
sobro a organir.aç[o municq>al do Districto ~'odorai, quo baixou 
eont o docNto n: 5'.1601 àé'8 do marco ao· 1904. 

Coroara dos Doputo.dos, 30 do sotembt•o do 1~08. - 2'homa: 
PomprJu Pineo Acei~ly, 2a yic.ç~Prosi!lente. - . ..1!Sl~iades ~va,.io do Sá 
Preirc, 1 o Socrotart·oo ~ Anrofllo Fel,ilto · de . Stiu:a Bastas, 2o Socro
t~rio.-A' CommissOCo do Constituição o Diplom~cia. 

N •. \39- 1008. 
,., ··- .·:.. . ... . " . 
O Congresso ,Nacion:\1 decreta: : . 
Mt!gd' ~nl.có:· Ff~á' approvaii~ ~· Tr.atado' .do Xrbltrammi'tô 

Glrral conollndo o . a~H>gnn:do·, oosta' c1dadii do' Rto .. de' Janr~<ro,. o. 
7·de'sotómbro"del005;· entro o's Estlidos· Unidos do Bra:~il o li"Rojni" 
btfcn:·Argonttnli;·o aú.torrzó:do o· Pro;Idento da Rop'tibllca a·troéar 
as proolso:s··ratlt!oil.ções. · · · · · 
.. i::ii.mara: do~.iloptit:irioá~ 30 iio:, setembro di.i908, .- TMmà• 

Pó'm.pcu P,inlo Ai'4dlli.! 2• Vic~,P.~osi!I~n(o.,-;- Moic!â~~'i,Mario .d6' S.4 
}\oooro,· I •. s'oo~et!Íi'IO, .:.... An{on•• Felmlo, ile.,Sou•f!, Bastos, 2• Secre
tàrl.o>-A' Commissli:o d'o Con'stttüiçiio ó Dlplon'iiicu,;; , · . ,· 

. o Sr, 3• Secreto.rio (muindo àe 2•) procede á leitura 
do. seguinte pa.rocor : · . 

.. ' ,' . ' ·~· 

N1 277 - 1908 
r . '-. '·~·: ' .• •. '' ;.. . . • , ' 

A' ComtilissUo: d'c lnstruooãó' .Pub!f~a.: ~ót.c jresoilto; pará dnr 
parecer, o roquorrmento cm que•· o lento oo.thedra'tlco·· do' .direito 
commerclaj,1na ~!ltculdad~ do .Direito.do Rooll'Q 11/r. Samuol d11 
Gam'1< ó éostti: Múc~bõweli ~ollcita um ailno;,\Ü):Jiililii~,,\Í~dÍKQ~ 
rogaQito da cm cuJo goio se acha, pnt'll. trafnríi~""tõ"de lua l!liUdo. 
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SESSÃO EM· 1 DE OllTl!BRO DE ]908 s 

A Com missão á vista .. do at.tostado modico com que o .potl
clcnaric instruo c se11 requerimento, a <4l po.t•ocer <JUS lhe soja 
concetlida a licença solicitado.; o por ls;o propõe a adopção do 
seguinte projecto: 

'' ,.,. '~I 

N: 35- 1908 

d congresso rinciànlti resolve: 
· ';Írttrib ünlêq; ~~~ii d ,Prosldontô ~ d~ Rciií~bi!Çit _aütéirtiiiüo .. lL 
c~néciil<ir ad1)eqto c~~hpdfonttco ~.o .. dir61to cv,itimorci~l nfl Fapul~ 
dado dei Ui roi to do Reatfo Ur. S11muol d~ Go.md o Cu;ta· Mitc'Do)Vell, 
um o.nno, do lice~ç,a,,som vencimentos •. cm, pi:P,i'dgaÇiid tld. 'que. já 
llio rol concedida para tt·atamonto do: saudo; revogadas a.s dispo-
sições cm contrario •.. , . . .. . 

' Saia da< i:'ommissiios, 30 do soteuibro de !90S •.. .:.. Virgiiio Da
ma=io; prosidcnto:- Alfredo Ellis.- SeD<ri"o Vieira.- A lmprimlt·. 

o Sr. 4' Secretario (seroindo do 2') docill!'o. que iilio 
h a. pare coroo. · 

o Sr. Oliveira l''i:.;·ueh,.edo - Sr. Presldorité, 
ll.chando·se. tlosl'nlcadlL.a Commissiio do Justiç~. ~ .Legislaoão, pelo. 
a.usencili de dons do seus mombi•cs, ,o .Sr ... •l~rtinho .. Garcuz, por 
doeute e o St·. Francisco ,Saltos,, por ,,ausento, requeiro a. V, Ex. 
quo se digno do nomco.r quem os sub~tltu;~, 

. o Sr,. P.re,..idente :-O .h.onMdo Soa!ldoi:, pt•esiuonto da 
commissiio do.JnstiçlL e Lcgislaçiio,o.c.•ba de. cummunloor 11. Mosll..a. 
ll.nsoucia. tempomri• dos Srs .. sonadoros.Martinhu üarcez e Fran· 
cisco:Salles,mombros,uaquoUa. Commi;sãq. ,, .... , . , , "· · .. 
. Nomeio• para stibstltuil-os os Srs. Senadores Joiio Lulz Alves o 

Coelho e Campos. 
···'" •,q . '·' .,; ••. :,: "· .{o ... ;.d.·h,; ·;•·,., 

O Sr. A. A.zereao- Sr. Prost(lonto, a Gamar~ àos 
Doputlldàs •nomeou uma Cómmlssll~. pa.ra.licoiilpànfill!'.àà .~cstos 
mOt•taos do nuta.vol mostro da · Jlngua portltgúe"t!l; ·do· mnls Jl~ 
lustr.a jornalista e littOI:ato,)lraz,iJ~i~o •. o Sr,, ·Ma<'illl.do de Assis: 
.. Jl:',justp .que o Senado hour.~ tnmbom .lL m~mOJ.:ilL dos•e,grtlndo 
morto, onvtant!o uma Commlssno , paro. uC~Jmpll!llial-a 1 até . a ~ua. 
ultl ma mora.da, .I•onÀendo, do~so modo,. uma justa llomcnàgom o. 
quem. prestou· ás letras palrjas os mais Jnolvidaveis. serviços. 
(ApoiadO•.) . . · · 

o e!if: . .a~~~r~~~.V~Pir.~:.~ ~~r~ .... ~ib~i~érit~,, ao~·. D4i4'~ 
ralmonto avesso ao malliár<Ltetimàoto.diiS demonstro.çõos de poznr, 
por parte dos podm·os publicas n pnrticui!i!'éii., • 

O SR. A. Az~REDO-Eu tamGom Ó sou, 
O SR. S~VERINO VIEm.\:0:.; . :; Dliis 1íicontostavolmonto o morto 

Hlusli~~-~~ stueoue,relilrlu o honi•ooc Sóundor pot• Mlitto Oró!so, c 
um vUlto oacopalonal. · 
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4 ANNAEB' 00 SJI:NAbO · 

E' corto quo ellc exercia o primaclado na ropublic~ tias letras 
patrias; ora o primaz da litloratura brazlloira, e, como, segundo 
conceito do notavei pttbliclsta, a vertlr>~eira igualdade c>nsisto em 
tra.tar desigualmente a soros designr;os, vonbo iloclarar u.o honrado 
Senador quo o acompanho nesta. demonstração, como uma prova. ex • 
copcionai do Senado, digna e na. a.ltura. dos morocimontos do gran· 
de morto, que foi Francisco Maria MILcba.do do Assis. (,lpoiado•.) 

O Sr, Pre•ddente -O honrado Senador por Matto 
Grosso requereu que o Senado se associo. ás demonstracões do 
pezar pelo passamento do presidente da Acadomill de Lettras, o 
Sr. Machado do Assis. 

Nos mesmos termos o acompanhou o honrado Sonlldor Sr. So· 
varino Vieira. 

Os senhores que a.pprovarn o :roquot•lmonto do SS.EEx.parn. que 
a Mesa nomeio uma Commlssilo do solo do Senado, afim de acampo,. 
nhnr os restos mortacs de Mnohado de Assis, quolram lovantat•-se. 
(Pau.••·) 

Foi unanimomonte approvado. 
Nomeio o• Sra. Sonndore~ A. Azor01lo, Severino Vieira o Erico 

Coeuw. 
O Sr. A. Azeredo-Sr. Prosidonto, o tratado geral ele 

arbitramento, approvado pela Camara dos Deputados o enviado 
l10jo ao Senado, é, som duvida, mataria urgente. · 

0 SR, PINIIElRO MACHADO-E de f<'cto o G, 

O Sa. A. A7.EREno-Assim ontendondo, a Commiasão do Consti· 
tuicio e Diplomacia aprossou-~o cm interpõr lmmodiatamente o 
seu parecer, quo daqui envio á Mosa. 

Nestas conuiçõos, peQo a V. Ex. que o faca ler, !lois ainda os· 
tamos na hora do expelliento, e que consulto o Senado sobro si con· 
sente quo o tratado a quo ollo so rolero, oomo rnatorla urgente, 
so,ia lncluldo na ordem do dia de. amanhã • 
. ·. VozEs-Por quo V. l•!x. n[o rcquor urgonoi" para que o mnsmo 
•~.ia discutido lmtnodlatamente I 

O Sa. A. ,A7.EREDO- sr. Presidente, os mous nobres collega.• 
lembt•&m•me a Jlrovidencla do t•equeror urgoncla para queo tra· 
tlldo sqj11 immeillatamento discutido. . 

·· Dosdo.quo o Regimento a jsso não se oppõe, requ3lro a V. gl, 
quo consulte 1\ casa si concede 11rgenc!a para que entro immodla· 
mente em discussão o tratado de nrbltromento do que falia o pa· 
recer que vou onvlat• ~ ~lesa o que uonclue opinando seja a ma· 
teria discutida o votada cm sessão publica. 

vem li Mesa o é lido o seguinte 
PARECER. 

N. 278 -1908 
O tratado gorol de arbitramento entre o Brazll o a Republlc11 

Argentina, approvt~do hontem pelu. Camara dos Deput11dos, ropre-
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senta uma. vor~adelra aspiração na.cional, pola. garantia. que asso· 
gora o.os no•sos sentimentos pacifistas o do curdia.lidado pat•a com a, 
nossa grande o antiga alllada. . 

A Commlssão •lo Cons~\tuição o Diploma.ci11 entende que o 
Senado, ratllicando o tratado de arbitramento assigndo pelos dons 
governos o a.J>provado ,]4 pelo Senado Argenttno, Ulterpreto. 
uma disposicao constitucional, o sentir e o patriotismo do povo 
braz!lolro. 

A Commissiio é ainda do parecer que sobro o assumpto o 
Senado delibere em sessão publica. . 

Sam dliB Commlssl!es, I de outubro de IDOS.- A. A:or~do.
Muni= Freira, 

O Sr. Presidente- O Sr. Senador A. Azorodo ·requer 
urgoncia p11re a discussão lmmodiata da proposlciio da Camara., 
quo appt•ova o tratado do arbitra.mento firmado entre o Brazil o a 
Ropubllca. Argentina, proposioão lida no expediente da sessão quo 
ao os tiL realizando, 

O S•·· Severino VIeira - Poço a palavra. poJa 
ordom. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra poia ordem o 
Sr. Senador pela Bahla. 

O Sr, Severino VIeira (pela ordom) - Sr, Prosi· 
sidonte, ou comprohendo que haja um certo interesso om não so 
prolongar a dollboraQão do Sona.do sobre osto assumpto ; mas niio 
vejo ta.mbem que a mataria s~ja. do tal ordem e urgoncia quo, 
não sendo votada hoje, fique prejudicada; caso unioo cm que o 
Regimento permltte a urgencia. 

O Sn. PINIIEIRO MA.CUADO - Ha ltiterosso do ordem moral. · 
O SR. SEVERINO VIEu\A- Eu, pois, pediria ao honrado Senador 

quo.llmito.ssc o sou requerimento, quanto li. entrada do pat·ecor na 
ordem do dia do amanhã, porque u.saim rost11ri~m 11quclles quo 
qulzessem pa&ar osoihos sobro o mesmo tratado, essas 24 horas • 

Nosto.s condições, poço l!oonça ao meu illuatro amigo para 
votar contn o sou requerimento, · . ' 

O·Sr. Fra.nol•co Glyoerlo (pela ordtlm)-Sr. Pro• 
sldonto, om outras oondiçõe>, ou se tratando do outro 1188Umpto, 
eu acharia. que o nobre represontontc da Babla estava com a 0011 
doutrina. . · 

0 S!t. SEVERINO VllilU\A- PB!•doc-mu V. Ex, Eu tonbo O direito 
do t•oclamar, quando mais niio soja, peJa exocuciio do Regimento. 
Bastnrl1 quo o Regimento soja cumprtdo, para que a doutrina quo 
sustento seja veucodora. 

0 SR, Fl\.\NOJBCO GLYOERlO- 0 .!JUe. O nobre Senador poJa 
Bablo. reclama é a oxeouoão do dispeslcao regimonto.l. 
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: '"Mas o que •BO :~il do rcqueríniPnto do. 1l\oorild(\ Sop~ªor l)Or 
Matto Grosso tl ~ue, sem pro.iuizo do Rogimcn~o, :po~o ~q ~cpaila 
dar. uma prova do sou doyolamonto, do sou a mo r ~ pa~,. • . 
_,_. ·y?~s~:~~~!~:~-~~ .. · .: ... ··:· _.. . _ . · .. , 
... O §n. Sl'JV~IIINo Yilim . ..;-::Est~. :P~op cs~~pa ~)spoijtos' ~ d~f· 
m"s nno commfracçao rogímentn.l. . · 

'< 0 Sn:; FRAN'oisco GLYCilltlo-<.•. para o quo tl JnclispftOIIIWel que' 
os p~doros publicas m11ni restem ol~'rámpntll o .deseJo Q\lo n11trom 
ll..lt,~!liCorídaclo.Jlcss~ deseJo ~m,favor d11 un.zbe quo o Senado, vo
tando o roqtiririmóntci do'urgàn'ôla. vá' ao' ohc iiiro' 'do; vo~tado do 
Governo Brazlloiro c do povo do BrMII, IJols que os· brn.zílolros 
q11Pr~m a P'lZ· o, si DI! soqucpro~ontn.nlos u. querem. taljlbom, do· 
vem slncm·n.mojlt~IIw~cl~m~l:o. · · · · · · · · 

0 Sn, SEVERINO : Vmnu--.Mas d C~tiU1nn. quom bate 48 Jll)rtas 
d!iRomn.l · · . · · ·! ·. · 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Não cligo iSSO. (·: 

Os.:. A, AzER!lllo-Entiio so~Io;·por 111eio- do. um.· t-rn.tllqo do 
arbitramento que so havia do impeclir que Catillino. batciiSII;ás 
portas .de Roma? ..... ')• .··. ',.,., --····:~,•.-, ...... ,. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERJo-Sr. l'rosidelito, to~, !IS. CI~SSCs 
que querem n poz, qum• na Republica. Argentina, quer 'no Brazil, 
toem o .maior interesse em ma~tel-n.; ·~ :. . . . . .. · .· 

Os brazfleiros: não querem !• ~ucrr~ (apoia~?~), os brazlloirq~ 
toem o dose.IQ mais pt•ofundo, ma~~. iulenso d~ .,gl\(1. a. paz ~a.m~~~~ 
tonl!n.. E' ~rociso IJUO toda a gente o saib~. n~ lloP~Ull8 Jl9(Pil· 
lavras; mn.s pela ]lra.tic~ 4n:aotos ovlclentlls, .. SI o .. ~.o~r(\· ,$onll.!Jpr 
por Ma.tt~ Grosso, servindo um §Qntlmepto .patrioti~o, ~q,.apr~ 
.sou 11 pedir ur~cocla pn.rn. n, ~or,acn~ des~e trn.tlldo. na~ veJo .riL'!to 
. alguma para que o Senado a recuso. '(Apoiados. ·Multo bem 1 mu•tn 
bem,) · ,. ·" . . •. . -' · ·.· ·: .... ,·. , 

· . • ·r... . . :: · t • • , :. '·: ",. · ,. ,. : ·. ~ •• íi"' • · 1 ; • ·" .. 

O fil;r. · fileverlDo. Vl'li.r~ . (pela· ór!lc'1'). ~Sr; . fll:~7 
aldente; SI me não engano, D requerimento 4.Q. q~·gçqcl!!: só,p~daJcr 
-votado. si, concedida· a. urgcncla ,]1(11'. umr. ~11\\l\~llo. 'lO\;>~líô. · o 
Senado reconhecer quo n. mn.tol'ia., e~~ ~e:f41 .náturcia; 9Í!i!.. àl n~c 
tbsso vot~da tmmcdlata.mentll, flcarin prlijudlcaifa.. ' • , '· 

~ ' ., P.:~cí;' ~Wii>e~~ ~)'issóire'ciio ff.ô ResiD!ti~fÓ'fo\ )ri'ód!~cn.dp. 
lll~~à~ll~~#IP lll~l~ · ~~ req uerlffi?~!#;f ~ij '1FF~ncl.~ •. d~· .. 4u~s '!.~· 

Resfm~~~lv~mNc ~~~"~ - E~t~o .des•rr~ndl ~. ~uo sa.~lO: do 
, •• 1 ~fl./lí pomo for1 e11 quero ~IJliJlloim.cntc asslgnalnr •o meu con
strang ·monto, do mo 'llronun'oltlr··n:: ro·spoito''ifn··m·atlírla/-"al ·ann 
çntra1· desde j!l. cm votn.çiio no Sona<lo.· NSd''O: oânlíhCo ub'~olutn.

,.tiliíntê:• smroritrót~nto.'quo óilse ~~~~'llldQ:. do: •wbitr~moo.to Jj. do
mora nsslgmldd,' · doflendondo' do,n.]lpl'cvuona•·loglsl~ti~Dd·lilt ·"nnos, 
porque, segundo as noticias quo tenho, eUe 1bi asslguado qunndo 
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era Ministro das Ralações E<tm·iorcs da Ropublic!L Argentina ,o 
Sr. LarrottiL, quo .iii doixou esse car~o lm muito tempo • 

. Atõ aqui não so notou. a urgencia, o assodameato na app~o
vn.çib desse trn.tn.do. pa.ro. odtn.r quo tivossom.vulto, aqui ou t~ra. 
daqui, o.< nossos intuitos belicosos com relação á republica vliinha. 

Tudo isso, quanto do· bonito, disso o honrado Senador por Matto 
Grosso, [la pouco,: ql!crendo fuodamnntar a urgoncia; dil·O·b!a 
amaub!L, oom mais ltLrgucza, com mais pondoraçli.o, si lasso passivo! 
tor maior Jlllldoracão, cllo qun o o critcrio p-rsonifleado. 

l~ntrando em deb:.to o tr:ttndo, hojo, torai do rotirnr·mo do 
recinto; porque oli.o est:m habilitado a votar, si bem quo não me 
tlcasse nado. desa.ir•1SO jnr:~r nas pn.l,.vrll.!l da i ilustrá' Com missão 
do Diplomacill, si não i.ivos<o dorondido o alvitro. quo me parece 
justo, !'a'IUil,VOl, de impu~nn.r O !'OcJIIOI'imonto do nobre g,•nador. 

Já a~ora. mtou aqui o aqui ftclLroi. NfLo poderei vot:~r a m:cto
rin. em questão; si o San/l,do conceder n. urgencia, porque niio 
tonho o monor conheci monto della; · · 

O Sr, 'Pra• I dente- O Sr. Senador A:,Azoredo requer 
urgenciiL para o. discussão immodiata da proposição da Camara, 
npprovan~o o tratado do arbitramento ootl'e o Bt•a?.il o a Ropu
b!ica Argentina, ma.t.eri" qne " Commiss.;;o da constituiçiio o 
Diplomacia, no parecm• ha Jl>Uco lido, opina, ele accôl'do com o 
art.IA'o fi9 do Regimento, soja <li•cutida o votada om sossio 
pubiicD., · 

Os senhores quo concedem :1 urgoncio. requerida queiram 
levantar-se. (Pausa) Foi concedida.· . . ·. 

TRATADO,DR ARDITRA.MBN')'O COI! A REPUBLICA. "ADOENT!NA 

Entra. oni discussão' Única, com parécer favoriJ.vel da com
missão do CQnstituicão o Diplomacia, a proposiciio da camara 
dos D~putados, n. i39, do l9U8, approvando o tratâdo do arbitra
monto gorai, negociado polo Brazil o n. Republica Argentina. ·. 

O Sr. Severino Vieir11o- Poço" V. gx,, Sr. Pre
eldonto, que se sirva informar-mo qu~i o numero do Senadores que 
so ac[tn.m pro~nto~ na Caa~. . . 

O•SR. PllESIDENTE - A·sessão abriu-se com 32 Sre. SÓoa• 
doros. Prosantemonto, acham-se no recinto 38. · 

o SR. SEVBRINO VuliRA ...; Nesio casa, Sr: Prosldcnte, . não 
proci'O f"'er.)!'i<Íloqcln. iL minha. C. O~So.iencin; votnn~o pOJo tr~tlido, 
jurando s!mpiennonte nu parocor da !Ilustrada Commiss~o .. 

:~<1 nito sou bolllco;o, niio oroio absoiutnmento quo o Governo 
do mau paiz tonbo; intuito. pt•odmo, nom romoto, do pt·oYocn.r 
urna guurrt~ oont ·•iun.tquor daiÍ t•opublicils :Vizinhai!. 

Q s~~ P.~~~.~.~E~n~·~~.~~-,:~~.~·~l~o·~~~r~#~.~~o.~ .... :·.\;··:".,r .· D 
O·Sa. Sev~R<NO VtBIRA -·si o ft?.osso, estaria trohilida:aiJon

stituioiio de 24 do Fovcroiro c não teria nenhum ombat•uço om do-
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nunclar linqui os Intuitos anti-patriotlcos do' Governo que assim 
proced~sse. 

Ao onvez disso, tenho confiança de que a paz sul-americana. 
ba de ser perfeitamente encaminhada pelo illustre cidadão e emi
nente bra?.ileiro que dirige a nos~ chanceilarla. 
. Mas, Sr. Presidente, como não conheço a. mataria, não devo 
votar oontra o tratado e como tambem a minha. presença 
não prejudica. a. deliberação do Senado, peço liconça. Jl&ra. lavrar 
o meu protesto, humildo, cortez e delicado, contra. a. deliberação 
do Senado, retirando-me do recinto. 

O Sr. Presidente-Comquanto já tenha sido publicado 
no DitWio Offlcial o tratado sobro que versa a. proposição em debate, 
para maior esclarecimento dos Srs, Senadores, vou mandar lei-o 
integralmente. 

O Sr. 1' Secretario procede !!. loitura. do tratado que 
acompanhou a proposição em debate. 

O Sr. Presidente-Contimla a discussão da proposição 
da. Camara. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerr!Hie a discussão. 
· Pos&a a votos, é a proposição approva.da e vae ser enviada á 
sancção. 

ORDEM DO DIA 

PROROGAQÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA 

Ent1•n. em discussão unloa a proposição da Camara dos Depu
tados, n.l37, de 1908, proroga.ndo a sessão legislativa a.té o dia 3 de 
novemtro do corrente anno. 

Nlnguem pedindo a palavra, encerra-se .a. discussão. 
Posta a votos, é a proposição o.pprovada il voo ser enviada a.o 

Sr. Presidente da RepubliCa, para a. formalidade d11 publicação. 

VOTAÇÕES 

Votação, em 3• disoussão, da. proposição da C!lmara dos Depu
tadoe, n. 121, do 1908, autorizando o Presidente da Republica & 
concedm• um a.nno de lioonça, com ordenado, cm prorognçilo da que 
lhe lo! concedida., ao Dr. Alfredo Moreira do Barro; Oliveira 
Lima, lente dt~ f'aculdade de Dh·eito de S. I>aulo, • 

Posto, a votos. é a p!•opo,içiio app1•ovnd<~, om esorutinio secreto, 
por 28 · ·otos contra qm1tro, o v"e .iet' onvinda!!. saucção. . 

Vot<>cão, em discussão unlca, do uelo do Prefeito do Dlstricto 
Federal. n. 8, de 1907, 4 resoluçno do Con;elho Municipal, que 
Isenta de todos os respectivos emolumento; e taxa.s do licença as 
construcções que se fizerem na Copacabana o outros logat:es que 
menciona. 
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Posto o. votos, é rejeitado o •tlto, 
A resolução vao sor devolvida ao Proroito com a commuicação 

· do occorrido. 
Votaciio, em discussão uoico., do ••to do pro[oito do Districto 

Fodet•o.l, n. ~3, do 1008, á resolução do Conselho Municipal, que 
autorizo. n. jubilação do D. Tharcllln. Oardeau Vieira, com todos os 
vencimentos, no cllJ.•go do professora adjunta. 

Posto a votos, é approvado o oeto, 
A resolução vo.o ser devolvido. ao Prefeito com o. communica· 

cão do occorrido. 

REORGANIZAÇÃO DO TIIESOURO 

Entra em 2' discussão, com parecer favoravol da. Commissão 
de Finanças, o o.rt. 1• da propos1ção da Camara dos Doputo.dos, 
n. 19, de 1908, rcorganizo.ndo o Thesouro Fedol•o.l o as demais 
repartições do Fazenda. 

O Sr. Severino Vieh·a- Sr. Presidente, a mataria 
deste projecto é da maior rolovancia. 

Como vê o Senado nollo ião tratadas questões do compotonci:t 
o descriminação do serviços a cargo do Ministorio da Fazenda com 
relação aos outros mmistorios. 

Nestas condições, pareco·me do todo. convenioncio. .9.ue sobro o 
projecto seju ouvido. a Commissão de Justiço. e Legislaço.o. 

Para esteetfeito envio á Mesa um requerimento. 
Vem 11. Mesa, é lido, apoiado o posto em disoussito o seguinte 

REQUERI~!ENTO 

Roqueiro que sohro o. proposição n. 19, do. Co.mo.ra dos Depu· 
tn.dos, soja ouvido. a Commissão do Justiça o Logislo.çiio.
SGoerino Vieira. 

Nlnguem pedindo n po.ln.vr~. oncnrro..se a discussão. 
Posto n. votos, ll rejeitado o requerimento. 

O Sr, Severino VIeira. (pela ordem)- Peco a V, Ex • 
veriftcn.ciio da votação, 

O Sr, P••esl•lcnte- Vn.c se proceder á veriftcnção dn. 
votaoiio. Os senhoras quo approl'n.m Ci roquorlmento queiram lo· 
vantar-so. (Pm"a,) Voto.mm n. tltvor apem1s dois St•. Senadores. 
Queil•n.rn agot•a levantar·so os sonho .. es que re,loitt~m o requeri· 
monto. (Pausa.) Votaram contra 32 Srs. Sonndores.O requerimento 
foi rejeitado. 

ContiMa o. discussão do o.rt. i• dn. proposição. 
Njnguem mais pedindo n. palavra, enoerrll-l!o 11 discussão. 
Posto o. votos, é approvo.do o artigo • 
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gntram suc~essivamo.nte om rliscnss~o o siio som dob;llo u.ppro-
va.(los os aet~~ 2~, 3°, ·1°, 5°, 6° o 7°~ ' ' 

gntra om <li<cussiio, com a omcn<la proposta pel<i Commlssiie 
do Flnn.nl}iLSí o art. so. 

O Sr. S~vet•ino Violro.(')-0 Senado ha. do rol ovar a. 
minha ignJrancia. nos assnmptos que sio tra.zi!lO'd n. esta. Cakla, i o, 
como dusu.io apenas esel:trucot•-mo, ,uornoça.roi potlindo :l iUustra<la 
Comm\ssio oxplicaciin sobro :~·su" omon<l:~ ao "rt. 8'· 
· Ao art. 8', projloz n.·Comm\s;ão ostt• nmo:ula: •Dl~a-so •Dirc

ctorl:t do Pat.rimn.uo Nacional•, om \'07. do dit•octorns, ·et.c. 
Ao n.rt. 8".loio, pm•órn: <f(L)I') :~m'.\'iços a. c:u•~-to Uo ·rhosmtro t!Ol'ã.o 

<llstt•ibui<lo< pel.e< sog11into.< HUIJ-<Iivisõos do Oop·u·bmonr.o Gor:ü 1!:. 
Fazond:~: •Dirnctori:t •lo Gabirroto, llit•octorm dil ltouoit:t, Dlrootori" 
dn OospezrL, Dirool.ot•in Gorai do Cont:~bllid:.do, Dll•,•ctot•lu. do P:Ltri· 
mo11io Nacional, Proollratloria floral d:t Pazon.l~t Pnbllca; nmo. tho
sourarla, du:Ls plg.~uot•ias o um c:M•tor!o>; noda mais · eonstu. dosto 
n.t•t. 8°. . 

:;:(o vejo, portanto, raziio quo justifinuo a omcncla d~ Com-
m~&. ' . . 

Do po.t•to isto, Sr, Prosidonto, j:t ni> a.rt. 6•, guo V. E<.,I!Oolo.ron 
approvaclo, se diz: cO Ministr-o tor:t como :tnxllla.r .tmmorlinto 
nm funcclonarlo do sua oxoltt<iva oonnanoa, n.o Qnal incumbir:\ a 
direcção (LL t•ona.rt.i~:to (lo ga.IJiuato.•. ~. ·,I · 

Es<o auxiliar d;l tmrnodiata 'oonnilríca do Ministro ril'Lo sm·t~, 
parvont1tra; o rllroctm• do gn.b1noto I · · · ' , 

Si não ~. toremos ontito o gá.blnota da Ministro com rlons 
chefes, isto~. a director e a funcoionariodrt immodiata. oontl:mcn., 
quo o Ministro nomear. 

Depois, pelo texto do pt•ojocto; so vG quo osto dlt•cctor do ~:ahi· 
noto t! o oltofo, porque o art. 0" dlsplio: 

c O gabtn·Jto do Mlnisti'O rl' ti ceritl'll do adittlnlstr:tcJio do. Fa· 
zoada a ct1rgo do Thosoúro o das t•óp:u•t.lçõo; rlost.o dopoijrlonros ·o 
wporintondo todas a< sot•vico; qno ~Jrootarn n. go.<tlto ria Fazon<la 
P1tblicn cm .~n~s.divorsas ra<n!Ooacües o mo<ialldades •• 

O paragrapho nnloó · tllst.ii u.t•tl~o dlsp!lo : 
c O diractot•.do g~blneto set•1· IIOIItO~tlo po~ tloct·oto q.tor1í, no 

oxorcicio do c~rgo, os prodrc~montos o Vllntngous dos dlroetoros 
olfactivos do Tltosouro, com oxcopciio d~ inuomisslblll<in.do do quo 
tt•lJota. o :>rt. 2·1.• 

Pnraco, por&~ntn, polo osplt•lt.o o ponsamonto do projecto quo 
oss3 dlroetot• rio g'~btnoto ser~ o t'uncc!on~rio dn. cortftu.nQa. elo 
~linistro. · · 

A Commisslio do Flno.nQas do Soando, porom. foi nlom, tot•n•tndo 
todos os cwgo< tio dit•o::toros do Thosout•o do. conftn.ncn. do · Governo, 
i to é, dn. conflruJQn. do Mluist}'O. . , . 

• 
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Opportun~monto, Sr. Prosidonto, podh•oi Jlcono~ :t illustro 
Commisijjio de Fln~noas pM·:i 100 oppot• a ost~ lnnova.ção na.s nossa.s 
pratlons' lid ministra. ti v as. 

Aoj1o; St•.' Prcsido!lto. quo, ndoptíl•ln. ost~ pratica, so Iord 
contribuldo Ji~ra. :lcscnvcilvor mn.is do que j:t tomos, a balburdia 
nqla~ rop~t:tlo~ps da nlt,rt ll•lmlni~[.t·aç[o 'i" Ropnbljca, 
. ~las. como.~o vil, sr. P.l'esj:ionto, h" l)mn manifost~L confusão 
~ntro' o fúncdlonario d1t !mmodiata confiança do Ministro do quo 
Ro~ltli o art. a• o o d!'roctoq!p fi"" tr:it~ o :trt. s•. · 

Niio sei si h"vor: na C:tsa ·n:tgnm dos lllustr11s moJ11brr-s dn. hon
rada Commissão do Finu.nçns quo mu queira dat· os·cscla.rocimontol 
de que necessito, 
. . Q S~. llflD+NP SANTo~-:-Eill\ pfosontq? rcjator, 

0 S&. ~~VER.INO VIEIIIA-Ainda bom. 

O sr. Urbano Santo"' (') - A primeira duvicln. 
suscitada· pelo honrado Senador pela B11bia nasce ao uma u.ltoraçiio 
cbmmettiriO:' no Impresso aqui dfstribuido. · · · 

Q ~R •. SEV~R.l\'IO VI~IM- Não floixn. do tor razilo dô sorir. 
mlnhn. <luvtda. .. . " 

O Sn.. URBANO SANTO<~ Acredito, como diz o uroprlo ]lllrocor, 
qno so trata dó·um on~ano havido na lmprossiio do projecto. Diz 
ollo - ntrootorcs do Patrimpnio Nacional, cm voz do ilizor - Diro
clcit•ia do Patt•imonio N~cio<J:tl. O quo ~ fa,ato ó qup qo a'ntog~q.pijp 
quo nos foi onvilldÇ .da <;.n.IIJ~rn. dos Deputados, assim está. · 

., Que ~c trata do um ~qgano: pn.roco claro, porlj uo sorln.' uma. 
lncongruçncjn: diz~r cD!t•octot'P.~ do Patrimonlo>,qnundo a Dil•octorja 
do Patrimonlo só tom um· <hroctor. Em todo c11so, n. Comm)ssno 
ontond01i ser nocossario U:proscntar uma omoncln., desfazendo .. osso 
engano. .( .s '· 

Aoontoceti quo a t•ovlsiio do Senado, no avulso quo·foi distri· 
buldo do parecer; como quo.nohotl esquisito, e de facto oro. que 'so 
dlsSCS!jO ,cQi~ilcto~es do palrimonlo>, o corrigiu. pondo assim o Pl'O· 
J~cto em ~ol!ll.céordo co!IJ o orj~ln:''· n.úonnfaqdo »m~ pro~ld~!)C!ll 
quo ao Senado cabia tomar, conlot•mo propunha ·a Commtssao do 
~'lnanons. .. 
, . Qu~uto IL sog11nlia dn·vl~ ~q>plt~do.. Pfllo IJD~r11rlo sonn~9r <la 
Bahl&·Jpria·mGIB.progcdpnto com roiaoão no proiocto.vindo il~ Oa· 
martt do que om rol11~ji,o ao projecto, que sahil''\ :lo Scnq4o, do 
acoôrdooom as arnond11S propost"s pola Comml,siio do Flnnnoas. 
Do fa.ato, li prppp~lcli.Q :ln. Camll.l'jl, no SOll art. a•, diz: 

.. • O ~linistro tor:l, colliP.llttXiJi;w immoujato, um run .. 
coi~~U:rlo U" Sllll Q~Qhtsl\•n'Gonfilinç~,. no quaf incumb!r4 n 
:lir<icçlio dn. t•opnrtir)ào <lo gnblnotó.> · ' · 

' .· ' 

('J Esto d\1e11r.-o nito foi revisto po\o oradof., 

'I', 11;,: 
./t ,, I 

:r'. L.· ,,_ 
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12 ANNABB DO SENADO 

E no art. O diz : 
c O gabinete do Ministro é o centro da admlnl<traçKo 

do. Fazendo. o. cargo do Tbesouro o das ropo.rtiçõos deste 
doponfiontos, o supet•lntonde todos os serviços que alfeotam 
a gostKo da Fazenda publico. em suas diversas ramlftcações 
o modalidades. · 

Paragrapho unico. O cllroctor do gabinete sord no
meado por decreto o torá, no oxorclclo do cargo, os prodl· 
carnentos e vantagens dos directores elfeotivos do Tho
souro, com excepção da indemtsslbllldade de que trata o 
art. 24. • 

Trato.ndo-so da mesma pessoa, parece real monto haver contra
dicção no pro,jecto da Camara entro o art. 6• o o art. 9•, porquanto 
aquello diz quo o director do gabinete será da exclusiva confiança 
do Ministro o o outro dispõe, no ~ou pa.t•agrapho unico, que osso di· 
rector sorá nomeado por decreto,. Mas a emenda olfereclda ao ul
timo destes artigos tira toda n duvida a respeito; ·porqunoto n 
CommissKo propõe que ~o lhe accrescente: co seu director será do· 
nominotdo dtroctor gorai, chel'e do gabinoto, o que se lhe supprimn 
o paragrapho unico•. 

A nomeacKo por dccroto dosapp~reco. TratU.:.~o do f~nooio· 
nnrio da exclusiva confiança do Ministro da Fazond~. 
· Será nomeado por. simples portaria, omqu:mto que os oull•os 
directores do Tbesouro serão nomeados por decreto. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Doaculpe-me V. Ex. A contradicçlo 
parece continuar entre o art. 6• o o nrt. o•. 

O SR. URDANO SANTOs - O dispositivo que estabelece regra 
a respeito dn nomeação do director choro do gabinete deixará. 
de soro do paragrapho unico do art. 9" para ser o do art. 6•, o 
q~al doclnt•a que clio é empregado de exclusiva confiança. do Mi· 
DJstro. 

0 SR, SEVERINO VIEIRA - (,; O director do gablneto que é ? 
El essa t'uocciooarlo ; logo o projecto não está claro. . · . 

0 SI\, URDANO SANTOS- V, Ex., com a 'lucidez da que é do
ta~o, conoorrorll para t'llzor o projecto tão claro quanto de-
~ ' 

O Sr. Severino VIeira. (')-Ouvi as explicações 
do nobt·e Sonntlot• :pelo Estado do Maranhão e ainda bom que cllas 
vieram justlflcar os meus reparos 11 respeito tia emenda apro
sonto.dn peln lllustrad~ Commiesiio do FinnnQas do Senado. 

Quanto ~ outra duvi•la quo apt•ose!ltai, coutiDI!a a sub~lstlr no 
mou ll'>)liritu. 

· O art. 6' é um artig~ especial. Diz este artigo que o Mi· 
nistro da Fazendn terá como sou auxiliar, do immodlata con· 
ftanoa, um tunccionario... · 

(*) Este J.i1cur11o ntio foi rc\•isto poJo orador. 

• 

• 
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. O SR. UR.DANO SANTos- ... a quem lncumbirll. a direcção da 
repartição do gabinete. Porto.nto, <lo director. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Esta é a !ntoUigen<l!a compativol 
com o autor do projecto, ma~ em todo caso não é clara, porquo 
no artigo especial tratou-<io ile 1\mccionarios dn lmmodiata con· 
!lança, ao passo que no art. 8• distribuiu-se o serviço pelas ditre· 
rentes directorias. 

Além desta. oonsidera.oiio, ha a notar que encerra um erro a 
!nnovação que o projecto traz neste ponto na organização do ser· 
viço administrativo ao Thesouro. ····;~ 

O gabinete do Ministro é composto de um pessoal mais ou 
menos numeroso, conformo as aptidões do Ministro. Esse pessoal 
não péde deixar de ser de sua inteira confiança, desde o subalterno 
até o mais graduado. E' um posso&! que deve acompanhar o 
Mini~tr.> quando entra e com o!le snh!r, porque o sou successor 
póde não depusit.ar nello a mesma contlança. E' o pe,soa! de ga.bi· 
note que :Luxilla. o Ministro na vida, na actividade que olle im· 
prime d sua pasta. n, portanto, deve ser um pessoal quo entre 
para o gabinete com o Milllstro, que seja idoneo, Inteiramente 
dedicado o disposto a trablllbar ao sou lado. 

Nestas condições, como se vao croar no gabinete do Ministro 
uma. directoria com toda. a nonchalance burocrat!ca, que é costu· 
me, quo reina e impera om geral nas nossas repartições publicas I 

Acho que isto é um vordaaeiro entorpoe!monto li marcha da 
admnistraçao do Thosouro . 

Assim, bmbem, não comprehendo <tua a illustrada Commlssão 
ao proponha.- como foz no artigo immediato, a dar o caracter de 
amovibil!dade aos directores das ditrerentos directorias em que se 
desdobra o sorvioo do Thosouro. 

Sr. Presidente, os directores das repar&içõe; do The>ouro são, 
por assim dizer, o élo de cont!nuldar!e d~ vida administrativa, 
representam alies o vinculo das tradições administrativas. 

Como satisfazer esta organização, necossaria 4 continuidade das 
aclmlnistraoões 1 

A !Ilustrada Comm!ssil.o reconheoou tanto esta nocessidade, que 
foi obrigada a lhe prestar homenagem. deixando como orgão dessa 
continuidade na tradição administrativa; ma.s estes sub-directores 
são tlinoc!onar!os subordinados aos directores, que passam, que 
chegam, contribuindo pnra desorganizar o set'Vlço. · 

. Os sub-directores niio teem, deante dos cbel'es da directoria, a 
força moral, a autoridade ueccssaria para r~zerem respeitar as 
praxes ostabelecidn.s e ,, continuid~dol da ndministt•ação, 

E', Sr, Presidente, por estas simples o ligllira.s considerações 
que eu não pos.;o ver com bons olhos a amabrlldaolo propostn pela 
!Ilustrada commissão. 

Verd!Ldo é que o projecto, si me niio engana, tem 11S bençãos 
governamcnta.c• ou oman~ do proprlo Gororno. 

O SR. URBANO SANTOS - Foi proposta. do Governo em men
sagem. 
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d Sn; · S!Wr.iiiNli VIÉm.l...:. Estou raziuíao estás éonsldliraçõos 
aqui qua4 quo ao tampo o ao espuço, cbtti sncrlficfo dd intrilt:i 
Bando, um .tanto cqmbalida,. mas Jaço-:~~~.~implosmento.no ... cul!lpri· 
monto do dovcr o nô lntcrcss<i que tenho. sempre do .ver;bom ooca
minhada ~ administração c bom dirigidos os nogooios publloos, . 

. . . .. : .. ' . '•-· ' . ; . ' .;_, . . . . '·.' ' .. . .. '. 
O Sr, Urbano Sunto"' ( ') - Sr.,,PriJ!Iidonto, :ª_iiq 

posso.doix~r do oppor algumas con~ldet•acõ.cs i\s quc.aq~~badofazoro 
hom•ado.Sonador pela.Bahia; acerca do -~rt •.. s~ •.. , con.sl!te~uçõlljl._ ql!~ 
S. Ex. levou attl urn artigo ulterior dQ proJocto, 4 .. que.mJ;ndu ~'lia 
declarada om comutlssiio a notnoaçiio dos directores do Tltosouro. 

}. impugnação fo(ta propriamoüto dô àrt; a• brl!iina-so. dô 
fâcto dô pt•ojocto croar uma directoria do gnblrictii; para servir 
junto do Mínistt·d da F~zcnda. 

Est~ cr~iü;1i.i:i, •uppÕos:' Êx, que ~iiin, síinniosmónto conéorrof 
pn:i·:t .o closciívolvinionto ilii. nóiísa lmt·ocraoiá; .jmi.iúdicariilo o ser-,. 
vi~o puhiicó, J.10l'fJUO •u Llr:im de junto dc.i ~l!nJstro piisiio~ do SUa 
iritmedl~ta .. éorilltin .. 9,1L; comei devo. SOl' 9 jlciisoal de â~u g~biriotc, .. (> 
honrado :s.oDltiiOl'l~bora.~m qqutr,,uc9·1i~. lllrc_ptqr,m úp ,_,gt~bl':lOto~ 
<J,U~ o proJcctoy,doptn, pao a, como dtsso .. o _Go~crnu na s.u~ .. ~xpô· 
Slcao c o t·cpctu:!~J;li ~s .~~!'cçer~s •. das .. Qomllllssy,os do. )!'!Jj!J,Iip~~ d~ 
C"mara o do Scnailo, mats .lu que a ,mattutençao da Dlrectol'ta tio 
Expediente, que ora existo tio Thcsdtirõ. · 

. . ' . . • ' • ,j ' • -· ' J ' 

Apenas se lho diminuo o pessoal c, portanto;a buroéraoia •... · 
A Conímissiio acabou com o ch~mado gabinete .. do . MiaJstro, 

composto actualincnto do pessoas que ollc cba:ma p4rll. tJ.•abalbUI' 
juutodc.si; . . .... ... . ' ..... o• •• ,, .. 

Jlntrotanto, nota o honrado Scnador.que' este pessoal. do .gabl· 
neto 1love sei· urn pessowl mutavoi, da. exclusiva coliflanca do Mi· 
nlstro;· . • . . · ··· . · . . . '" . .- .. 

Não penso assim c não iiotisou assim .a.Commissão, Ma.ia do que 
cm qualquer. outra rcpartioiio, no Tbcsouro.guardw ru. trudiçõcs da 
a!lmtuistração publica o pessoal que sorvo Junto do Ministro •. · .... 

· Ua muttos uo~ocios do summndmporhricia. para· .... o. ]'aiz,. que 
siio tratados no gtLbiuote; itiio dependendo absolutallientc 'do intor' 
maçõos das dlrcctol'ias do, Thesouro,... •, ,.,:: .. , . , .. , .. c ... 

. Quul.o.possual que podet·á ministrar .. ao,geator. dt, .. past.a da Fá· 
zcnda inlilrmae,ões sobro os· n<igocios dessa; naturcza:.sinao.,.o,possoal 
do ~:abincte, Sl to r pcrmariento I illlc será o .. conscr.v~tdor das' tra
dições da administração publica 1 .. , · ... , . . . .; . :; .. 

A mesma cousa oocorre com os oltctes das directorias; isto é; 
os dh·cctorcs do 1'hooouro proprlnmonto. . . . . . . . , .. 

,Estes, s_t.n~o mc.citgano, u. principio n~o tinham o predica· 
monto da vttaholcdndc. . ... . . , ..... 

. Dou oss11 informnção no Senado por simples noticia do leitura 
antiga, sem todt~vin garantll·n• 

. \ ... 
(•) E1ta diHcursa Uilll foJ ri\VIII'n filiO or1dor. 

• 
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O pt•oulc~monto du. vil.u.Jioiodado lhos vein do col•to tempo ~~ 
ostu. pu.t•to, . 

A Com missão nchou convonionto voltar no systomlL antigo, 
Muittis vozes teem-so notildO quo directores do 'fllosonro, com 

o prodicMnonto dil vittíiiuiôdado, põem embaraços á ndministmçfio 
pulillc!t, !1. acção do Ministro, no do~olivoivimon•u do SOll programma 
admiiiistrat.ivo; 

Diz o honrado Somulor peiiL B1~hia quo Iaos dlroctoros Hão 
nocossiLrios para guardar " tmdiçiio da atlmintstraçao publica. 
Mas pot• quo IÍ< trntliçõos nilo• .. soriio guardtidO:s pelos domais 
funccloru:wios da.s dil'octot·iiLt:~ do Thusou1•o, como o ~:~ão pulos I:IOU!i 
dirootoros 'I 

Porque os subdiroctoro~ c todos ds outros ornprogados, "'"' 
<jnaos os n~poi• toom que sot• submotti<io;;p,d·~t Jntor•po1•om parecer; 
nfio hiiu do conaorvrít• a. trn.úíoã.o da. ndmlnistraofw '{ Por quo, a.lórn 
do urna. diroctorta intoim, ilinda so tot'n" nocossal'io o director 1 

Pouso tJilO o.so tliroctut•, ante< do tudo, dov<i so•· um hoinom da 
confliLnçn. tio Governo, lmbuido do sou espírito o conhtJcot!ot• ~'' 111n.· 
nótrU: jlor,iiúâ.mitondtt d~ c'o[itluiiz• it. n.drnini::~tra(;~ ,,pa.~li;Uu 1a0cõrdo 
c_oi~ .. U:. tl:~díçãó:,iu'trgtlllz!i· #!i. .m:.~~.ma. ~liln,in!~ti•ao.~o ~~s irillóV.a.r;üOs 
noco~t·uJ.; ~' oxocuçao du programma goyornanwntal. , 1 , 

Silo cotas ILS. cgnsidot•açúcs ijnO tití tiulia à r.lior ú: Pl'OpÔsito do 
<jliC disso o holtt'aiio Sori (dot•. · 

Ninguom mais pedindo !L palavra, iincorra-so u. discuaqão do 
art. a•. 

>'"' ~ ' , ' . . , \. r 
. OJ.Or. Pre,.idento,-,Inroiizmonto niio im mal$ numot•o 

no recinto. NoH termos do ltogimento,. vao-so proceder. d. chiLm,.do., 
. DoixlJ:lll. do fO~pondor ,!L chiLmaJa. os ... ~rs.,, ~~nadoros Bollbr·t 

Vlotro.; Pires Forrou·~. Francisco Sá, Pedro Dorgos, Bozol'i•tl Fon
tori<illo; SogismtiiiUo Gonç·nlvoJ1 Araujo Góo '• Si<ruoirn. L!Iita, llarn
ta [Uboiro c Láiiro Mi'ilior (I O) • 

O Sr. Pro,.ideilte'-'-'Rosportdori!m 11. chliid!i.dli: apona.á 
31 Sr~. Sonll4ores. .. .. . 

FÁoa.!14intla a v.otaQão.; . . . , ,, .. , ,, 1 "" • , o:, , 
... Entram S!ICCos•ivameutJ,. cOJllll!l .omo.ndns olforoci<Ias , .pnia 

Qommissiio tio FinilnçJ.S, um discussão,. que .se ,oncorra so. 0 pob,.tti, 
ficando a~ votac?ins,adiada.s pot· )il.ir.u.do nurnet•o, os. art.<.,.9~it, 33. 
. Entm Ollli, discussiio .o at•t, 34, com ~ /.aboli~.!' qup ~O.J(Oibr.o, ; . 
.::.c Vom .. a Mosa., G Ilda, apoiada. o posta. conjunta.monto eni ÜJ&o 

cussiio n s<iguinto: 

·EMENDA · .. 
,io'.art. 34, oa. tnbell~ n. 1, em voi: de-dou~ d'ásohbista.s-dlga

so: um dcsonhlstn: o um arehlvlsta,-Seoarlno Vitilra, 

Nioguom pedindo a ... Ptllav.ca, fica. suspensn..a disoussão.Jlo at•ti
go, pa.ra ser ouvida a Cummissito do ~'Jnanoa• sobi'O a emenda aprOo 
sentada. 
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Segue-se em dlacussiio, q 110 se encerra som debato, ficando a. 
votar,ão adiada por !alta. de unmoro,o a.rt.35, com a tabolla a que se 
refore. 

Segue-se em discussão, quo so encerra. som debato, ficando a. 
votação adiada por falta do numero, o art. ~G. 

Segue-se em discussão, q11e se encerra sem debato, llcando a. 
votação adiada por !alta de numero, o art. 37, com a tabo!lll. a que 
se rerere. 

Seguem-se em discussão, que se encerra sem debate, ficando 
as votações adiadas por falta do numero, os arta. 38 a. 41. 

o Sr. PreHidente-A votação dos artigos cujo. discussão 
acaba de sor encerrada, se fará opportunamonto, quando a proposi· 
ção voltar il. ordem do dia com o pBI•ecor da. Com missão de Finanoos 
sobro a. emendo. offereclda. pelo Sr, Sona.dol' Severino Vieira.. 

Nado. ma.!s havendo a. tratar, vou levantar a sessão e designo 
para ordem do dia da. sessão seguinte : 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 124, de 
1908, autorizando o Presidente da Rep11bi!oa a conceder ao Dr. Jos~ 
Mathias Gurgel do Amaral, inspector sanitario dt~ Directoria Geral 
de Saude Publica, um anuo de licença, com o respectivo ordenado 
(com parecer favoravel da Commissiio de Finanças) ; 

3' discussão da· proposição da Camara dos Deputados, n. 102, 
de 1908. autorizando o Presidente da Republica a conceder a Au· 
gusto Oiavo Rodrigues Ferreira, engenheiro fiscal das obras do 
porto de Man~os, um anno de licença, com ordenado (com parecer 
t'avoravol •ia Commlssão do Finanças) ; 

3' dis~ussiio da proposição da Camara dos Deputados, n. 122, do 
1908, autorizando o Presidente da Republica a conuetler tL Albc1•to 
Lima da Fo~<eca, escrivão d11 5• vara criminal do Distl•!cto Federal, 
um anno de licenç·~. com ordenado, para tratar do sua. sn.ude (com 
parecer favoravel da Commls;ito de Finanças) ; 

3' discussão da proposição da camara dos Deputados, n. 2, 
do 1908, mandando ooníar para os atreitos da aposentadoria. o 
tempo om que os empregados t!tutados das repartições t'edora.os 
tiverem serv1do como diaristas, comprobendidos nesta expressão 
os auxiliares de escripta, praticantes extra.numerarios, confe
rentes, escripturarios provisorios o os empregados da. actual ta
baila C do regultlolllento da lmpren!ltl. Nacional e Diario (jf'ftcial (com 
parecer ti LV ora v e! da Commisslo de Flnanoas) ; 

3' discnssão do projouLo d•> Sonadu, substitlltivu do do 11, 2!1' 
de 1908, quo revogava 11 lei n. 1.836, do :lO de dozomb1•o tle !907 
(com pa1•eoer da Commis>iio do M11rluh1~ o Gue.•·,•a, létvoravol ao 
art. 1• o contrario ao pa.ragra.pho un!co desse artigo). 

Levanta-se a sessão t1s 21/2 horas d& tarde. 
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'• 

g5• SESSÃO EM 2 DE OUTt!DRO DE 1008 
. . 

Preside710ia do Sr, Ruy Barbosa . (Vice-Presic!8111e) • 

A' moi11 hora. depois do moio-dia a.bre-se a sessão a. quo eon· 
oorrom os Sr. Senadores Ruy Barbosa., Bueno Brandão, Araujo 
Góes, Pedro Borges, lndlo do Hrazil, Urbano Santos, Bolfort VIeira, 
Pires For1•oira, Francisco Sit, Bozorrll Fontonolle, Antonio de Souza, 
Moira o Sá, Alvaro Machado, Coolbo Lisboa, Gonçalves Ferreira, 
Manoel Duarte, Coolbo o Campos, Severino Vieira,. Virgilio Da
mar. lo, Muniz Freire, Slquoil•a Lima, Oliveira Figueiredo, .Erico . 
Coelho, Augusto do Vasconcellos, Lauro Sodré,. Barata Ribeiro, Fe
liciano Ponna, Francisco Giycorlo, Alfredo Ellis, Braz Abrantes, 
Urba.no de llouvea, A. AzeJ•odo, Motollo, Alencar Gulmarãc~, Hor
cillo Luz, Pinheiro Machado o Victorioo Monteiro (37). 

Deixam do compa1•ocor, com oJLusa participada, os Srs. Ferreira 
Chaves, Jonatbns Polirosa, S~ Peixoto, Silvorio Nory, Pnes do Car
valho, Justo Chormont, Gomos de Castro, Raymuodo Artbu1•; Rosa· 
o Sllv11, Sl~inmundo Gonçalves, Joaquim Malta, Olivolra Valladiio, · 
Martinho Garcoz, ·.João Luiz Alvos, Lourenço Baptista, Fr~~nchco 
Saltos, Lopes Chaves, Joaquim do Souza, Joaquim Martinho, Can· · 
dldo J~ Ab1•ou, Brazilio da Luz, Lauro Milllor, Fclippo Scbmidt o 
Julio !'rota (24). · · · · 

. E' Ilda, posta cm dlscu.>sã.o o sem debato ,.pprovada a acta da 
sos1iio anturtOI'. 

o Sr. ~· Secretario (servindo de f•) declara que não 
ha oxpod lento. · · · · 

' ' ',. 
O Sr. 3• Secretario (seroindo do 2') declara que não 

h a p"rocoros, · · . 
o Sr. Erlco Coelho- Pedi a palavt•a para commu· 

nicaJ• ao Senado quo a Comrnis~llo nomeada pelo. Mesa para acom· 
panhat• os rosto~ mortaos <lo M;Lcbado do As•is cumpriu a •uo. ln• 
cumbcncia.. · · 

· Faço oHta communicaçã.o por se achar ausente o Sr, Senador 
Azoredo, presidente da commissiio. 

· o Sr. PreMidente- o senado llca intoit•ado~ '· .. -.. 

ORDEM DO DIA 

LIOENÇ.I. AO DR, JOSE NA.THI.I.S OURGIL DO .1.!\IAIU.L 

Entra em 3' dlsouss[o a. propoSIQiio da. Camal'a dos Deputados, 
n. i24, de i908, auteriz••ndo o Prosldouto da Ropubllc~~o a conceder 
ao Dr. Jolll! Mathias Gurgci do Amaral, iuspectorsa.nltario da Dlre: 

Vol. vr · - · · t 
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ctori~ Gorai do So.udo Pub!lco., um o.nno do Jlconço., com o rospo· 
clivo ordon~do. 

Nluguom pedindo a palavra, oncorrnrso o. discussão, ficando o. 
votação adiado. por falto. do numot·o • 

.. Ji•·'· i .: 

·.,LIOJ;lNÇA AO·ENGENllEIRO AUGUSTO OLAyO RODRIGUES FERiteiRA . . . ,. 
•, !I, • 

.I Entra oro 3' .<!iscussão a proposição d1• Caro ara •los Deputados' 
n. ·102, do 1008, o.utot•izo.núo o Pt·osidente d~ ·i).opubl!co. n· coocodor 
:.-Au~usto Olavo Rodrigues Ferreira, en~onbelro Jl;cni das obras do 
porto. do Mo.n~os. um anno do licença com ordenado. · · 

-·.: .Ninguom podlndo .a palavra, encerra-se· à dlsoussõ.o, ft~o.ndo a 
votiiÇão adiada por to.ll"'do nuroel'O. · · · 

-·; ·:· 1 •••• ~ ' ' . ' '' • : ' 

J,JCENÇA AO ESCRIVÃO ALBERTO 'LIMA. DA FONSECA 
... '. " ' ·' f{ 

: . Entra oro 3• discussão a ~ropo-içilo da Co.mo.rn.-. dos Deputados, 
n,,)22, ao.J~OS, autorizando u'Prcs~donto do. Republica a concodor 
a Alberto Ltma •la Fonseca, oscrJvao do. 5•• vn1•a criminal Jo Dis· 
tricto.Ji'o<iera.l, uin .a·nno.do licença, com ordoHo.do, paro. tr~to.r do 
su•1 stuida. · · , . . · . . . · · 

,, ,.~iJigucm po<),indo .. ll. palavra., mcorrn.--so a discussão, ficando u, 
votaçãv adiada:· por fillta âo numero. . · . 

.. ' '• 'CONÍ'AO~~l DO TEl!PO'DE DIAIUSTAS 

. . Entra .em ~~· discussão a, wopo~ção da cama~:~~ dos .lloput~os, 
n';· 2, do 1908,' mandando conll>r, para' os"clfcltos da UitO$luto.dol'io., 
o tempo em que os ompro~ados titulados das rcpartlçucs· fodcraos 
tivoro!ll servido conio·.uiat•istas, compl'obcndidus nosta osprossilo 
os auxilia.I'OB du oscripta, praticantes O>trunumorarlol, · confu
rcntos, escripturarios PI'ovisorios c os cmpJ•ogudos da actual ta· 
belln o do roguli•monto da lmpt-ensa Nocional• niJiarlo Officlal," . 
. : Vooni.:t lllQSill são' lidas, apoiii!ÍIÍB ~ pÕstas coojuuta.lnenÍ.o ~m 

discussão' as sogu ntos ·" · ·· · · · .. · 
• '·:• I EMENDAS · 

..... 
{·:· ·. . 

Ao o.rt. l~.accrosoonto-so:. co,como o.ddidos,, som .. venclm.ontoa.• 
-Bel(orl Vieira;. ' · · ' · · ·" · ·- · · .. 

cAccrosconto·so ll. proposição o seguinte. 
Art. , Paro. u. aposento.dorl" dos ompt•rih'll.dos do.s ropat~ 

tíçüos fadoruos, nomeados pu!' concut•so, sot·~. computado o tempo 
cm quo u.ntoriOI'IIlCDto tivm•em oxeJ•eiúo, 'tn.mbom om virtude do 
concur;o, 411RI<aucr-umpt•ogu ,ilo,nomcoçõ.o .. do govumo do IIupêJ'Io. 
ou ,da ·1\0pubhCII,,J>hhl~ .que· httrr.illamunlo•, -J .L. C..ll• ri• Ca•JFlU• •. 
-Mei~B e .Sd,-Antonlo u~ so~••· :"' '''"' 
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Ninguem pedindo a palavra, a discuss1Lo ila proposição t!oa 
susponsa, de accôrdo com o art, 144 do Regi monto, para ser ouvida 
a Commlssiio de Finançll:l sobre as emendM o)l'erecidas. 

,. • '• ' i". •" •, ., 

PROMOÇÃo'·PoR ACTO DE'.J!RAVURA 

Entra em 3• discussão o projecto do Sell!ldo1 ·substitutivo do de 
n. !!6, ile' 1908, que revogava a' lei n. 1.896,' ne 90 do dezembro 
de l~.o7, · ·· · · · · ·· 

O Sr. Severino Vieira (') - Sr. Presidente, do 
summario com q.uo foi <lado para oruem tlo dia esta·proposição 
parece indnzil-se que está ainda em debate o pal'ecerdaCOmmlssão 
de Marinha o Gum1'a, favor<Lvel ao art. I' o contrario ao.para. 
grapho unlco do substitutivo do Sr. Senador Siqueira Lima. 
· Parece.me, ~ntrctanto, que osso parecei' tendo acompanhado o 
projecto, quando em 2.' discussão, já não existe, porque o Sent~do, 
appro:van<lo o art •. 1• Q o .pa1•agrapho .unico do substitutivo Slquoiril. 
L1ma, implicitamente o rójo'itou~ · · · · · · ··· .. · 

O substitutivo Siqnoii•a Llm" satisfaz plonamento os Intuitos 
<jUO tive, quaar!o t~preso.ntcl q .JlrQJoc,to n .. 2tl,. rovu~an<!o, a lei 
n., 1.836, do .SO,do doz.o.tllbt•o do nnnopass:Ldo .. · . · · · . 
· Nos tOI·mos cm ~uo cstd; redigrdo garante os dirmtos a q.aom os 

tlvm·, e, assim comprobondOitr1u, doa o inOII voto.de a:{lprov~çiío ao 
substitutivo olo bourad.J ~on~dor polo Espírito Santo. ·' · · 
. Avrovei&u ~ uppurt'!nidarlo úo. o.<t~I' no tr~buna par'! tomar om 
conslderaçãq IIJU!J.rg,'!~onto qJIO, si nao ,!llo eii!:aa0, rol deduzido 
pela Illua.tro COm111IBBll? do Marinha o .ou~rf.a,llo .s.o\1 parecer:. d9 
que a 1~1 ,n. 1.830' J~ tinha ostabolocido uma corta s!t~aç~.o·.~ 
proado di~Oitos. . , . . . , , . · · '· 

O Sa •. L.\UIIIl SQJ>R~- ~ithin,da eJiuigor·. , . ·. . .' .. · 
· 0 SR •. SmRINO ViEIRA'- Não estou de aoeõrdo OO!JI' esae modo 

de' pensar.• A lei existo; Ililo'ba•duvida,' niss ··não• foi ·executadâ;·e 
não pôde sor executada justamente pOI' ·causa ·dos lnconvenielltcs, 
das d!Oicnldades qao sobrevieram para sua· exocuoiío: . " · · 
····O Senado ··está agora 'procurando'' Interpretar· com aoorto 
aquolla lei para remover as ·dilflculdil'des e·'elimlnar os• lnconva. 
alentes e para que liquem·bem patentes os· lntuitQs do .loglslador; 
; ·osa. I.Auaa SoJ>wl' :.::'v. Ex. ~iiti de' ilécô'rAO com .ii 'Com· 
missã.o. · · · · -. ·" , -· · .. · · ' . .'.·:-· · 

o 'sR. SEVERINO ViEIR~·:_ ·Êntondo quo .o :acerw nesie coSei é 
respeitar as pi'OIIOÇÕes de accõrdo com III! lois que &d regulavam 
antes o·depob da le.1 n. l.M&J. • . . . · · ··• . · ·• ·· 

Uma 'vez, Sr,. Presidente. que, em virtude dossa lei, lliio so 
foz nenhuma lJromOQilo graol011a, d•sde que nonbum oiDcili· tove 
patoote 01pod1da... · 
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0 SR. COELUO E CAMPOS -Apoiado ; niio ha direito adqni• 
rido. 

O SR. Sovr;r\INo Vll~il\A. - • • • o quo o SoQado ngor11 quer 
fazer, o isto do accôrdo oom a Commiaaão rio Marinha o Guerru., 
<!emendar essa lol, lntorprotal·a, tornai-a oxequlvol. 

O Sr. Pre•iJldcnte- As observações 9110 V. Ex. fez 
no comcoo do sou discurso, quanto ao morto por que tol organizada 
a ordem do dia, merecem uma oxplicaçilo da parto 1la Mesa. 

A ordem do dia neste ponto foi organiza•!•~ do aocôt•do com os 
ostylos da Casa. 

I~' corto que, na diRcm~ão anterior, o Senado votou om dos
accôl'do com as oonolugõoJ <lo parecer dn. Commlssiio ; entretanto, 
osso pat•ocor nii.o dosa.pparncou d11 or<lom <lo• trba.lbo<, tanto maia 
quanto o Senado, na presento rllscussiio, pmloL'i\ rocunsldorar o sou 
vo~o anterior o pronunoiaNo desta voz do conformidade com o 
parecer rla Commisslto. 

O SR. LA.uno Sonm! - Aliás o pnrocor d!L Commiss~o accoita o 
substitutivo. , · 

O Sr. Fellolauo P~nnu.- St•. Prosldonto, o rio ln· 
discutlvol convonioncla que projectos do corta lmport1mola, como 
lndubítavolmonto O artuoilo ora sujeito ao nosso ox<lmo, tr:1nsitom 
nas CamrLras do Congresso N!Loioual com uma dlsoussiw do corta 
amplitude. , 

A dlsoussiio constituo ronto prociosa, onde o Podo r ffixocrttlvo, 
cm casos do varia intolilgoncfn, vao rocolbor elementos quo o 
conduzam !L lntorprotaoiio exacta dos textos do lo!, !L que tenha do 
dnr oxecuçiio. 

Si, porvontur!L, !L lei do30 do dezembro do 1007 tivesse solfrhlo 
o emmo minucioso do · quo ora merecedora, provavolmonto o 
honrado Senador poli\ Bahia niio. teria tido nocosslda.de do propô!' 
sU& rovognQio, artegando ter o Governo encontrado dllllculdades 
lnsuperavois para oxccutal·n. 

B'. pois, com o Intuito princlpo.l do yrovocat• estudo mniR 
meditado o oxpllcnoiies de maior oxtonsao a respeito do substl· 
htlvo apresentado pelo nobro Senu.dor pelo Esplrlto Santo, quo 
pelo voto do Sono.do oxoluio ", projecto primitivo o o substituto 
iln douta Commlssiio do Marinha o Guerra, que on ouso occupar 
por algum tempo a preciosa; o.ttonoilo dos meus illuatros collegas, 
erlernando •~lgumas consldorn.ções suggaridas pela leitura do 
substitutivo preterido • 

· E, pa.ra que oste trabalho niio sa.ia do Inteira esterilidade o o 
Senado tenho uma base po.ra manifestar sou .Juizo sobro a proco· 
dcacia das considerações que , tenho de omlttir, tomei a <fellbo· 
r~ do olferecer ao R~u estudo uma emenda. . 

Antes disso, por~m. relevo-mo o Senado que manifesto. mais 
um~ voz a dosngrado.vol lmp••ossão que mo causam projectos for· 
mula.dos com o intuito condomuavcl do attendor a intere93ol . .. 
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JloBSonca, (apoiado do Sr, Severino Vieira) inspiro doA em conve
DicnciaH do occlll!liio; que constituem eillla long~ sorlo de leis feitas 
a retalho, 1\s <1nacs, frcqucntcmcnto, ~Lttcnto. sua origem, t'alloco 
P
1
or completo aquillo que us devia vivificar, que ~a Inspiração 

t o in!orcssc publico. 
E cm quo assumptos mal• se tom feito sentir osso. lntruslto 

lnopportuna o pcrnlclo•a 1 Justamonto naqucllcs om quo a legislação 
deviria revestir caro,cter de maior pct•mnnencla, como são os que 
se referem ás vnntllgens c goruntlas olfcrccidlll! á classe militar. 

Apezar de se repetir <lU" a profl•são militar 6 beneficiada com 
prlvllcglos c vantagens que outras olasscR,nii.o aulorcm, a verdade 
6 que trLOR vantagens são corrcspcndontcs a onus, trabalhos o sa.
cr!Ocios, que om dadtiB clrcumstanclas pod"m ser O.i da proprla 
c~lstcncla. , 

0 Sn. PIRES FERREIRA - Multo bem I 
O Sn. SEVERINo VIEIRA- Corrospondom multo ll)al, As vczos. 
O Sn. FEt.lciANO.PI:NNA- Que valem, porllm, essas vantagens, 

si nad~ garanto sua roallzação, si a todo momento leis de ordem 
geral, que as consagram, afio sophlsmadas por uma lcglslaçõ.o col· 
lntornl, que dcst,róc a confir.nça nas vantagens promottldas o que 
constitulram, aliás, o Incentivo pat·o. ser prcrorlda a oarrolt·a dlll! 
armas I 

Não me penitencio do haver jamo.ls con ~rlbuido para esses actos, 
que ora provocam osto rcpa1•o. Agora mesmo votaria pura c sim
plcsmenlc polc projecto do nobro Sanador pnla !labia, que propõe a 
revogação dn. lc1 de 30 do dozombro do 1907, si niiu tivesse recolo 
de que esta revogação vlcsso abrir a porta O.Oj Utlglos perante o 
podor .iudlclarlo, os quaos, oonhcoltla como 6 a benevoloncia do~ 
trlbunaes brazilolros ••• 

O SR. CoELno E CA.Hros- Por Isso; niio por justiça. 
O Sn. FELiciANO PENNA - ••• dariam ganho do causa ás pro-

tonções mala lllogltlmas. · 
Ent.onde o nobre Senador pela Bahla ·que a lei, que clle pret.on· 

deu revogar, nlio gorou direito para nlnguom, por não t.or prcdu
zlllo elfclt.o. 

Penso dlvcrsamcnto. SI se trataBSo do uma simples autorização 
110 ohcfo do Poder Elocutivo paro. conceder os favores nclla. mcn· 
clonados, conforme sou crlt.orio, pódo bem sol' que o nobre senador 
tlvosso raziio, oii.o sendo do admirar quo apparooeBSom opiniões no 
sentido do que a autorização seria obrigat.o1•la, cem o fundamento 
do que a lei cogitava do remunerar serviços prestados a acima do 
limito traçado no dosomponbo Ol'dlnarlo do dovcr militar. 

Mas a vmdado 6 que a lei ost4 concohlda em t.ormos porem• 
ptorlos. 

O Sn. SEVERINO VIEIII.A- Nlto O ilto poromptorlo assim • 
O Sn. FBLICU.NO PENNA.- Doado o momento em que uma lei 

oonccdc determinado ravur a lndlvlduoa que t.oobam sotisColto re-

• 
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qíllsitos tixtgtdils Jior olln.; esse· .. fuvor pódo ser ·roolamado oomG 
uniã;:· ntllidn.dil lji!G ;lá faz parto. do r sou ·patrlmonto·; .. No. caso oc> 
éôrrcnto;' a' 'lei' concedeu o favor; doo!l>rou .quaos·as.condições.parll. 
ser iillE!llef<lrl:lo;1ossâs·oondiQões 'Jr\ estavam cumpridas. ao tempo 
cm guo a lot foi promulgada. Nada faltaria para .se manifestar 
cl~ro.IJ!onti!· um .. cliso do dl.rolt.o· adquirido .... Não .. so trata do uma 
oxPoctátlvO: dEI ;·dl~etto; ·sujeitá '·BII•·Implomonto de•uma. condição; 
quo nõ.ri so realizmr até •acHnomonto em que a lei fosso revo-
gá'dà;" :; .. : .. d .. " ·•:1· • lJ .... ·4 •• :.•, ; •. , · ... '-' . ,. i, •·· ," ' :· j 

·': 'Foi nosso!· convicção .:quci· me .. assaltou.o roeoto de .que os.llti
gibá ábrlssoní'ii· ~orta .a:os· milltrtres .. que tlvossom raziiO do rocla•• 
mrir e·lilnd~ inmto mais áquellel que,absolutamonte• não a tivos· 
sem, pois ·tio rrioio acllblmdo em que vivemo~. o espirlto.de .oompa, 
drlo lmbom soboranamonto e o omponho oxcrco infiuoncla sem 
contr11s o. . ......... ··., ... ; .. : .. .. :-.... ,. 

, .... o ~n~ ~EYER.I~q,Yremt-:w y. .. ,~~. ll!lrD,lit,te1 '\19, ~na~te 1. ;Os li: 
tlglos sorno os mos mos, ma1s numerosos o fundamentados, si a lo1 
for cixilcntlidil; · , · · · · · · · : . . · - . · · ·. . . . · r . . . 
,., ,,·: J : 1• ,.,,;,1 1.,-~ .... n(,,.·,, 1''" ,r ,; ~- ,,• .,,_ ·, ;;,.•· .: ·. hl•; •·, -, '. " 

. , O Sn;. Ft:I<tQIA!'iO·:l~~NNA~NiíH,,~,ont!Jstà, ,4! ,il_pàr,e'~~.;rázão q!lo, 
ao.envez .. dQ ,ser ... revogà4a,, conv<lm. quo sll)a.mtorpret~da; proJe· 
otando-so,.Iuz om.àu~s .. partes obscur:i~. acud!Íldo-8e céiiri .uma, IÍI;. 
terprotaoão que pàto· sou caráctàr âo áúthontlcidado àfaste todas 
as du~idas. ,e estabeleça., olaramonto a intclligencia. oxaetli quo 
devo. SOr:dnda a.O respectivo liixlp. . . . , . . 

~ ·- " , ' • ' ' ' . . •o· . .' ', "' ' I • '" 

. · · Nõci pade, .pelo ·motivo. exposto, · áoompanhar o . nobre Sanador 
pela Balua; ouja: o.utoridãde. o .. corilpetencl~ me cl tito l!l'ato.reco· 
nhoeor · il' proclamar; . preferi coneorclat• ·com 11 douta, Commlssã.g de 

. Marinha e·Guerra, .. quo mais -noertadamonto. :livitrQu enveredar 
por outro eaminho, que cl o da lnterpet,·o.ção.da lei; . ·. · .... · 

Mas, Sr'; Presldento:·IÍssentado·que o. dita Com missão e o·nobre 
Senador pelo Eslado.do .llspirlto Sanjo..JlonhlJll! .o.utrg,,Intujto !ive· 
ram que não o de intorpretar_a lo!, o que coosJ~t9 .~~ tljlc).ar.oee~,o. 
quo,neUa,oxistc.do obsc11ro, nao tendo pr~tenclido õrpar dlspqsltlvos 
novos, mcllwrli~ .. o!l, a~grl!o'I'Ar·. ·~ ~ltq*oãi( .d~s, 'of!lcifwi .. ,có,tifoiA~ 
piados nos favores da lo1 de 30 de ·dezembro, cumpre entjl,o Qjt.uc· 
Ícc~r dOJdC jt!.. i ljijA,, f!CUij, ~"~sti,tHt.i'fOS, ODC9ff!lll\..,m~j~, 1fl!i. , q)lp â 
rcpl'nd ucoiio Qll-,!lles.e ,/1111\r.M, q~~Aij~:\'.n,. np. lci,•.n.penll8_ osclarocjda, 
por. :IIJDBtl'QdJIPO!IO,sOJII,IIll\blgul.al!odqQ,ho.r .,., ''''" ,,.,._,,;"I., .. ''"·' Jl.r .. 
,,, ' :·.N!iQ ~ qu.~ .fqssljd.9.1\l!IQ ,119 Çpngr,~o,!'!&Qional,.~Jll.Jl.lar., os ·}~.:. 
v ores nu,!u.Cihta~l:•a .. ;JD~A.o!t'~J ,do "~9,, h~!oblJ.ItarJ\ .. roao~plrps, •.• §e}ll 
norto.6.1uc.lhc . .nao,faltnr),!L·C9mpetencl!L, só nao n. tendo parn.os . 

~~::~.:.;~,;~~~i~~iril~~. tlim ii~~t;~!ii. ilo~ iliíliro~~e.diL âi~~~safri, 
c! que o Intuito dos substltutivos c! oxofus!vllmcntc o do lnlerprotnr,, 
sem altcral' .. ell\.'lUal~u~p.seqtido, ·'· ... " . .... ... .. . · 

A~orb:: porn: ltJl]lrc1iiJndermOS'llollío' esplrito que insplrllu a ela· 
boÍ'~ijliocln.lolidlOIIl!c!m<quo, reglstromo.;·. a :-razii.n:ostenSI'Va qun foi 
njltosbnladn ·.p11rl\ sun justltlonçiio.; · .. ·. , , :; . , ... " . ; ·. . ·:·. 
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A raziío foi ~ convonienci~ do pro miar os officiaos: quo so .rlis· 
tingui••am por acto• do bravura durante a lucta intestina, de trista: 
recordação. . , . 
. Qub se devo enteniÍot• por :iotos d~.bravur~i .o· Su)lfcinii .Tri~ 
bunal Mi.lltàr, c,on~tiltá<!o sób~o,os'~o·parti'élila,~; .i~, o~ definiu; .4<)cln;; 
r.~nq~ ,qJ1o actos do bravura sao foi tos do valor fór~ do. aomííitim;' 
oxcopciona!. . · · . ' 

...... _.,:. • J, -· • ' ... • .. . ~ ... !:1. J'.:,'. •:J'J 

A dofioiciio é cm todo.o ponto.acortada. Com otl'eltooe tralá.nct.o,:; 
so de acto;.~o valor; quo.provooani rocomnonsn.s, seria • .tas.~imavêl 
que <O pli<lesso.suppor quo eram.ustosos do bravuN .commum"o~ 
<linr~ria. Não duixarilt.do havor qnom onxorg~a;o.nisso,.uml\ ponro
zinha sarcastlea, pot•qunnto.essa. ospoclo de bt•avura. _,pos"'uím todos 
os mijitaros .quo.niio siio .. pusilanimos. E' .. cn,ractoristica ,du.-._clas1~. · 
predic~do o .. dovor o lemontar, tiio inhm•cnto .á, carreira ~Uiljt~• • 
quo so ,julgaria fundamento ferido aquollo a quem se :lrrogasso a 
injuria do suspeitai-o privado dessa qualidade. :. . ,, . , ... 

'Á. irltonçihi dei lcglsia~cir se manifesta· claràmóiite <juíindô, do
pois das palavras actos de braoura, ace<ire;c'cnta estas . ontrtls : 
devidamente justificados. . ·r~ ····.'·'. ···<'" 

Que · signiftcliciW · o•primeíri estes vooabulils 1 Noriliuma outra 
siniib esta,:. il.ct~s .,qo braviírn: com-~ :indiçaciío' do. 'facto! que justl~ 
fiquem. o aou·,:!r!lo ou· oatogm·l.a;•·I1iío·bast_n:nd~ a simples·~ genorfea 
aHn•i!o·~t·actos. (lo• bravnr<l.· Esta doslgouçao,·sem ma<S espcoifi· 
caçiio; lndicarla·a' simples briivitra;'·. d; bmvúrá coinmum, qúando 
a lei so t:erero a.~ffiolaos·ij~o .. ~e didlngtiirli~ poi>•brovura; Orlt/11 
bravurn.comitiuiíi nilo-<i!Stlllgue. --' · · .. , · · · :. .. · ' 
· ·A riocl!ssidado- dli sua carnctor!ZíiÇiio so·encórltra nn.s palàvràs-

diii>!dalii8n!6. jui,lf/cridoi; ·Isto l!i; aeompiin~àdns .. do dlz~res; expll
eaç_~es, n~rrações _do f.a~tM: que mdiquof11 o grito• que torn<L· a brn
vurn. oxcopciotiál b morccedorlt do reoom~ons<L, · .. ' · · · ·.:
... Ai<l!ll .. do quo. <iolxomoncjon~do;,nliii oilgo:·m~l« que·IJàRes 
actos seJam publ!cados em ord&n•· do dm do •:Dorcllo- ou con;tom 
de sua9f,!9 ·do offieios~ ' .. .. .. ' · · ., '· · · • · ·' · 

Eis aqlli tudo qitn.nti> se iliuiàrm no:· loi· de :so 'do dezembro, 
... Parccefi_Uo tão slmplbli a \Jrtlidura dii. textO. legislativo, flca.-se 

surproso qli~ndo· so·.sabo quoo Govornoencilntrara grandes íli11fcui
Uades paro. iho .. a:~r oxecítQiioi · · · ... ~· •· · ,.,_c ' . "'· .. · .. ,, .... " 

Quo é que deu. origem a ostns dlffiêuldaãé!l! Unia lntélllgenola 
crr~ihi' rtor· parte· do· EstiJ.dii'Mdibr; 'quot·-teitd~ do'ilrgiidlznr'n: lista 
tios ''ilffiolllliS'ii•qdllin caboiii~ •b ·ravor iô~l; nqllt>· cory~prohelidou 
todos os officlaes qun tinham simpl•• ·elogioS pliio'bravar.d:· li!gnns 
dostóll'· oxt.i·~lildéls -'de 'atlàtadôi e iivorlindos iias'·féli'dii nfficlós, em 
llosaccôrdo com o dfspostó ·no nrk ·8• diLa !nstruéçõeii 'de'·i2 do se
tombt•o do 1855, e outros colloctlVtis;· cOlli inft•àcçlío do nviso 'dO 3ú 
do abril• do 1806" • · · · · · -" · ... : ' 
·o.: Deste erro :resultou que fossem in'éltildàs nn. Ustn mti1s do 70 

officiaos, quando é c9rto que, conf~rmo o oilpir.!to o:1nott~ dn l~i 
:~~r~ ~irg~s~~~i\s ,hQ; po~llil ~\tadae, fi ~llm'e.ro ~'~~ lnohlldo_s ~ao cho-

• 
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Ill!te l'eBU!ta.do alarmou a todos que se interessam por cousas 
m!litares. 

De um !~do, impressionava que uma. lei de mero favot• pro
dUZIRilll uma obra. do iniquidade, l'azondo uma inversão completa. 
na. situação de muitos o11lcines, . quo justamente so sentiriam ma· 
goados ·coni uma injustiça e uma violoncla som justiftoação, 

Por outro ia.•lo, o Iogislndor, quo acreditava. ter feito obra. 
quo aproveitaria. a soto individuas, assustou-se deante da. am· 
pliu:çiio excessiva, que alterava por completo seus calculos. 

Essasttuação <loixou perplexo o proprio Governo,· que, convon
cldo pur sua. vez de que a. lei, assim entendida, era lnconveniontis
slma, obogou a concordar no alvitro do suiL revogação. 

A Commlssão de Marinha e Guerra, crente do quo a loi tivera 
uma. 'orra.da. applicação, tomou o oxpedionto de Interpretai-a., apa
rando desta.rtea.s arestas quo lhe emprestava uma execução mal 
encam lnhada. 

l'eria ella. conseguido sou Intento 1 
. O substitutivo do honrado Senador polo Espirita Santo teria ob-
tido csso desejado resultado I 

E' o quo vamos ver, Sr. Presidente. 
. A primeira. consideração que devo manifestar para revelar a. 

.minha desCl'enca a esse respeito, tl que no 2• turno ila discussão os 
.honrados senadores pelo Piauhy e Santa. Ca.tharlna, membros am
bos da Commlssão de Marinha e Uuerra, já. revelavam noçõ"s lu· 
teiramcnte antagouicas com a doutrina sustentada no parecer. 
Assim tl que o primeiro daquelles dlst10ctcs Senadores se IUBurglo. 
ccutt·u. c parab'l'llpho unlco do substitutivo, que exclula. os ~lo~ios 
.collcotiyos, e o outro collega dizin que, com um pouco,.de boa vou• 
tado, poderia o GoveL·no contemplar alguns combatentes da Lapa, 
que all4s nada. teom. que, nos termos da lei, os habilite para. re
ceber o bonetlclo, pois .. tl sabido que nenhum documento se salvou 
daqullila monumenta.J catastropho. . . 
. IMas opiniões, . tão discordantes das .doutrinas do parecer, 
deram-me a impressão de que este não dirimia .todas as duvidas e 
,que •cria necessarlo lhe dar. uma ultima de mão. . .. 

, r;• necessario; entretanto, que este trabalho, de .que ora se oc· 
cupa. o Senado, sala. expurgado de toda. o qualquer duvida. Vou 
cooperar para. esse resultado fa.zendo algumas observações sobre o 
subsiitutivo ora. sujeito a debate. . 

.. Seu primeiro defeito consiste cm mutilar a lei de 13 de dezem· 
.bro lllll uma. parte essencial e Introduzir nclla uma exorescencla. de 
'que o legislador nllo cogitara. 
• ,· . ASsim é que a citada. lei diz que os actos . de bravura, devida
mente justltlca.dos, dovem estar p~biicado• em ordem do dia do 
e:J:ercito ou constar da•. (t!s do o{ficio. ,., 

O substitutivo eliminou us ultimas palaVJ•as cou co11•lar das fd• 
de ofjicio• c. acorescentou estas outras : -cou. das partes dos respe-
ctivo~ comrnandantes.• .. . 

Jl. loi especificou os dois unlocs documentos capazes de cortl· 
jlc~r actos de bru.vura; o substitutivo supprlmlu um e creou outro. 
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Vom a propoaito recordar aqui o que ou jil. disse a respeito da. 
natureza. da lei que estamos elaborando: a uma lei do interpreta.· 
ção que não visa. alterar, mas, sim, osclarocor. . 

Assim sendo, niio podo mOt·ocet• louvo•• o substitutivo que 
oviuontemcnto infringe osso proposito. o, o que mU:is é, trazendo 
mais oiomontos de confusão parlt uma. questão rtue se procura. 
simplificar. 

Pa~·tes do commn.ndantos ! Que com mandantes sii.o esses 1 Tra· 
ta.ndo-so do luctas cm que pequenos corpos, grupos insignlftca.ntos 
em numero, tiveram de sustentar pelejas, é provavel que algu
mas vozes <lliSas partes tenham s1do ·dadas at<l por inl'orlores. 
Será crivei que o substitutivo pretenda quo essas partos, por si 
sós, sejam hoje recebidas para estabelecer direito a promoções 1 

Do mais, as partes dos commanda.ntcs devem constar sempre 
das ordens do dia.. 

0 Sa, URDA.No D~ GOUV~A.-Sl oito constarem de ordens do dia, 
essas partos dos comma.nda.ntos nenhum valor teem. 

O Sn. FELtciA.No PENNA-Pàis si essas partos devem constar 
necessariamente d~s ordens do dio, para que tenham valor, o si o 
substitutivo jâ indicou as ordens do dia. como documento precl~o 
para a comprovação dos actos de bra.vu1•a, a. quo voem as pMtes 
ilo; commanuantos, por si sós, como capazes do produzir o mesmo 
olfeitol 

Si a excrosconcia. Introduzida. pelo substitutivo nii.o é a.eoei· 
to.vol; porque, mesmo como materla. nova, propositalmente in· 
corpora.da â loi do 30 do dezembro, sori;l perniciosa. o viria aggra
var a.s diftlouldados, ainda meno> louva.voi é a. suppressii.o da. 
parte relativa. á. prova pelas fés de oftlclo. 

E' verdade quo ll primeira vista. pa.reoo absurdo que a lei 
exija. a. prova. derlvilda. da.s ordens do dia. ou das fés de 
officlo, desde que se reflicta. que niio ba. assentamento em ftl de 
offielo •1ue nlio conste do ordens do dia.. · 

Tomo a. lib~rdade de perguntar ao honrado Senador por Pi· 
auhy, consumma.do protlssloMI, si me estou equivocando, 

O Sn. Pt!Uis F&IUIIIRA-Estou a. prendendo m11ito com V, Ex. 
O SR, FELICIANO PENNA.- Desejo sabor si é·lega.lmento possl· 

vol que um offioiai tenha. la.nça.montos em sua. ftl do oftlclo que niio 
constem do ordens do dia. ou de assentamentos na ropartioiio com• 
petonto. ' 

o SR. Brt.~.z ABMNTEs -o assentamento é a. mesma. fé de of· 
ftcio ; o o que não for publicado om ordem do dio. não poderá apro
veitar a nenhum olllclal • 

O Sa, F~LIOI.I.NO PENNA.- Parece que a. parto da. lo! do 30 do 
dezembro, relativa âs res de ofilcio, seria. oxousa.da. ; mas 11 hormo
neutica. não pormltto guo ua; lei~ se supponba. a oxlstoncla do pa· 
lavras oxcusadas ou inconvenientes, 
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· · O quo n loi f\Uiz porrolttlr 6 quo os offio!Ms pudossom pt•ovnr 
o sou dlt•oito por nm u1i outt•o documoiltu,jioi~ mo<mn razão. do quo 
se equivalem, ~onrlo um copia do que o outro rolntiL. A lei não 
presumo qúo ns ros do olnoio sejam C.•.lsiflondas; 'o, quando se dô o 
tacto de o sot•om; não osturi:. o Governo privado do direito· 1!0 vo
rlficar o facto, fazorí•Io n cotejo ·outro as flls do otnclo o os do· 
curooutos rlonde dimonaram . 
. , O Sri .. UrtnÁNo iiii Goi;vJ~.\,... y. Iix. JüicilncjO: l A Ioi âtitoricr. 
a essa., a. rio 1.903,doclarnva c nas ordon< rlo rlin dq .cxoroito o nas dos 
ccimmaudos diiS ::rurlrniçõB.i •. Vólo ris<:. loi do l!l07 pal':l iotíirprlltài• 
O _outrO O tlubStituici. gm voz do llizm• C coinmil.n1lo lias gna.Í'niçõos :., 
dissó • é nas fés do offioio•. · · 

O SR. FllLrctANo PESN.\ -A oxjilicaçiio do honrado Senador, 
qno ou ngi'Odoço, não ILitora o quo Oll dizia. A m do· omoio 1l nm 
documento dado no omcialpára r~zer uso Jogai; il um transumpto 
dils ordo~' dó d_i:í. ; coiíi9 .. iJocui]íont9l"viiio tanto, êouió osta.s, om-
gun.nto nno so provar sua lnOdolidtLI o. · 
. · Eis li razão ppr que·tl lo! do dóf,ombro·do 1907. diz que a; prova 

dos actos do bravura const:1'dn ordens do dia ou das flls do · offioio; 
Um o outro doeu montei toem a mesma for~.Jt J)robatorla; 
. A lo\ d~ l 007 diz cordàit, dci ,di<l d~.OXÓI:êito.; ,o stib~tituvo vao 

riOU, l!izondo «ordens' dÓ 1JiÍl da ~UIIt'niQiioÔ, O ll.CUt'OSoónt:i nÔ fiÍlaJ: 
cde accôrdo com o art. 13 da lo! do 7 do fovoroiro do I89L.> 
. Nã~ soi si ha.mot.ivo J(l~usivéL6nr~'.~isa, n.ÜoràcÍÍo. Dâdo 9U? 
as ordens do dia. diLs gunrmçoq.s ton_lj~).n ~o q9nstar .d~s qo'!.x~rçt\0• 
pnroco.quo .lta.vor!rln:a.ls seguranç~. 0111 con~~rva.r !!- ~ed'l!ccao .coiDO 
orna da. lo! do !007, Mns, St•, Prostdonto, nao.r~,ot quo.strío, disso, 
por mo par •cor que, tr•ntnndo·so .d.o co.~pos .~sparsos. o SUJojto~ .a di f' 
forontos guarnições, il posslvoL que durante a confusão e ilesordom 
que carlictorlsam, quo :ioomptiriliam a.s.Iuclliá ínt.ostlriit.S;'ucm sorii~ 
pro púdcsso ró~imr li ríigultirldàd,ocxiiil~~l ri~stos' àcrvlcos·.: , 

As cxprcssoos c do accordo'·com o disposto no art;J3 da lo! do 7 
do fevereiro do !ROI•.são.ca:pazo.>.dc <Jlroduzlr .rosuitatLo lnv.orso do 
que se protonde.obtor;. Recmo.multo quo venham augmontar u. con· 
J'nsiio que ,i1l reio~ nesto.,.ass~mpto.. . .. . . . . •" 
· Com otroltos·, '·que· precoituri. cssri'ii.rt. 13? D!i 'ollo que cdiio 
direito d.. promoção actos de bro.vura.-assim.éonsidarados pelo .com· 
mando ,om.ohofe .do. exercito om.:oporaçõos activas, A promoção 
será folta.polo meamo.commnndo.•··'· u, ......... , ''"" ·.:. '". . 

Este dispositivo, que n.Ihls t1•ata do funcçao do commandanto oro 
chofo do exercito om opornr,õos nctivas, só poderia ser aproveitado 
p!tril só conceder ao Governa o 'dlroltó. ao n.prct:!ai- os actos dó bra· 
wra. .· ·· · 

Tanho duvidas sobro a orthodoxlo. desta npplloni}Íio ii; casa' tiio 
dltroronto. .. .. .· ·.... •··· ... ' ·.: .... :. . :. 
· . Prlmolrn.mont~:· o proprlotoxto da lo!• da 1007· doolara' quo os 
actos. do bravura dovom.con<tnr•de.doouroontos do•.temvo.•om .que 
foram praticados e consignados como taos palas · n.utorldlldcs com; 

I ., 
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petontes.p~r.l.os.aprocl~r; por~uo dollo~. por si ·ou por intermo· 
dlo do"""" subordinados, foram.tastamunhu.s.. , ,, . : 

.. · A lol manda quo sojam.nccoltos, do~do .quo constam !\os aUudi· 
dos rlooumontos, o.sorl~ ,contradlctorlo ,que esta; actos,, fossem . .15 
annos m~is t~r<lo ap••oclatlo.< novamonto para o ftm do conftrmar 
ou annullar à qualificação·.. .. . . . ·. . . 

o qua o Govm·no.hojo podo.razar. o p~ra. I<SO nao precisa do 
dispositivo do art~ 13;-0 .. prooada.,.a um oxamo rigoroso no.s ft\.< do 
offlclo o nos.assontamontus do Ministorio da Guort•a. p:~ra o ftm de 
verificar si os actos de br~vura são simples, ou ~i são diL ordem 
da.quellcs quo alei protondou premiar, tst.o ~.acto~ rio valor. fóra 
do commum, excepcional, conrormo :o parocet· do. Supramo Trtbu· 
na.! Militar; .. • .- . . ·. . . . . . '· 

O quo .ollo. plldo o dov.o.fazcr t\ l'oriftcar si os<os actos constam 
do.ologios. ctiJloctivos, de-attostados 011 ... do. documentos do . igu1li 
valor, :.para quo.p,.sa fazor.uma •listincçiio, quo. separo oa no)lcos 
otnciaos oolloc~dos nas condições dotormioadas pela loi do 1907. 

· O Síi, iiiiLtiÔÍiT Vimm,\.::.Atót·íi q iiirV: B:i: se voni. roforindo <! 
antérior it Coiist!&iiiçiià; data ·do Governo Provlsm•io. Hoje, como 
V: ·Ex. sn.bo, <!o cllbfo dó Executivo qliom provô ós ca.·gos. 

O Sa. Fer,rmo~.No PENNA-Niio ;vojo quo os~a circumstàn~ià t~
nha tirado o vigor do art. 13 da lo i. Lom])re·se V. Ex., quo,. no 
C'!o~o. do guerra,, quo, é o figurado nos~o ~r.tlg_~, é o c~ofo .ro Podo r 
Exo~l!tlvo qu,m·oxorco o comm1ndo. supromodas .torças ele torra 
o mar ·o; rounl0do om·, si as qualidades .<locommt1nrh1nto cm chefe 
ó de,chofo.do Po~cr E~iicutiv9, podórl11 inui cônstitucloiÍ:.lmento 
fa~er as promocoos a· quo so mforo o artigo; . 

Mas; a vór"di,do ~ .riuo osso ·artigo trata do cou,..as qun niio são 
propriamente aq rlllllas reguladas poln. loi quo rios occtipá a 
u.ttençõ.o. · 

···Sr: Prosldonto~ restlm!ndo ostn. oxposiçiio desn.llnha.vada;·;; 
Vo:os-Niio apoiado. 

. O Sn. Ff:LtorA.No P&NNÀ.:.::..; ,o quh iÚiits ó natural por ostar 
tl•iitando-do assumpto oxtranho ~ moas -estudos prollssionn.os;,. 

,t" .• __ ,,, ... ~: ·•1.•·:: ... ,.,. ·11'. "'-··'' ·.,,. 
O Sn. A. AZEREDD-'-M~s esM fu.llando como 1\'oncrril. 

'" o S!_t:; FÉL;~;~No•PE~NA..:..,. áinda mal;, Jo~ndo co;n ~~~~~ 
leglsltiiJR<i•lotrtcl\diSII!mn; -o$parsa em lois, docrolos; avisos, .ordens 
do-d!li·,·lnstruoq~os;•port~r•n.s o 'mll•·Htutr•IB oousàs: do t~! ·modo· 
numorosns o Ctlílulstioas,·<tno filllz·so <lovortl..·reput~r quem. t~vor 
consog!l!rl!),•Qripn~~~·~.o . .no mqio,do1~:1 b~lburdlo.,_,quoro quo fiquem 
bolll o.ssent9s.~' so;;umtos pontos, que soriio olomontos pm·a oxo.cta 
mtolllgoncl~ di!·lor:·· . ... · • · , 

A lol oxchto do frwor noll11 monc.iooudo os omêlnos cujas ftl< 
do offlclo moncion .. t·om notus dií slin]iios br:tv•n·a, exigindo que so 
tonhnm distinguido por nb!Gs .do :vnlou.mm. do. ·:oonimum. ou axoc· 
pollllla.l; cxclua.os:çlogios.coili)s:t!vos. o .x~quallos. que coost~m do 
attdllt~tlos. de·qunlq uot•. autoridade <~iv!Lo--mllltnr. . . . ·'' 

• 
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Exige que os actos do bravura sojam devidamente justificados 
nas ms do otnclo, o que imp01•tn. dizer quo nolias devem ser ellos 
mencionados, do modo que se possa a.preclnr o grande vn.lor o .pro
ceder-se 1\ sua qua.li6cacão, o.ttribulção rtue lnconteatadamento 
cabe ao chefe do Poder Executivo. 

Exige que os actos constem oxclusivamento de dois do· 
cumonto!, que silo ordens do dia. o fl!s do otnclo. 

Por ultimo convém lembrar quo o substitutivo que for. votado 
não tom em mira alterar a lol, mas completai-a, formando um só 
corpo. 

Foi neste sentido que formulei a emenda substitutlva, que vou 
otrorocor 4. considoraçao do Senado. 

Estou convencido que o. Commlssiio do Marinha o Guerra o es
tudará. lt lu>. do sua alta e incontestado. competencla,. Nos termos 
do Regimento, pode oll'erecer-lhe uma•sub-emenda, si julgo.r falho 
ou lacunoso o substitutivo; podo rcousal-o Inteiramente, si o julgar 
lnfot•iot• ao substitutivo do tionrado Senador pelo Esplrito SllUto. 

Em todo o caso, torei conseguido o que desejava, que era pro
vocar discussão mo.is ampla, olforocendo para esse fim um pro
jecto que mo parece mais accoltavol do que aquolle quo estamos 
discutindo, 

A minha emenda ó a seguinte: 
Substitua-se o projecto om discussão pelo seguinte: 
Art. !.• Os actos do bravura, aos quaes se refere alei do 30 de 

dozc,mbro do 1007, devem constar das ordens do dia da guarnição 
a que pertenciam os officlaes nellas mencionados ou dus res de 
otncio, oxcluidos para os oll'eltos da mesma, om um o outro caso, os 
elogios de bravura coiloctlvos o a.s averbações !oltllll em virtude de 
attostados de qualquer autoridade civil ou mll!tar. 

Art. 2.• Rovogo.m·so as disposições om contral'io. 
Peco a.o Senado que me relevo ter iomado seu precioso tempo. 

(Muilo bem, muilo bem,) . 
E!IENDA SUBS'l'l'l'UTIV A 

Art. 1.• Os actos do bravura. aos quaos se refere a t'ol do 30. 
de dezembro do 1907, devem constar das ordens do dla da guarni· 
ção a que pertenoillm os olllclaos nellas mencionados; ou das ftls 
de officlo ; exclui dos, para os ofMtos da mesma lei, em· um e om 
outro oaso. os elogios do bravuro. colloctlvcs e as u.verbaçilos feitas· 
om virtude do attestados do qualquer autoridade olvll ou .mllltat•, 

Art. 2.• Revogam-se as disposições om contrario. 
Salll dos sessões, 2 do outubro de 1908.-Follc:ano. Penna. 
Vem lt Mesa, O lido., :1polada o posta eonjunctanicnto em dls· 

oussilo u. seguinte . · ' 
BUli-EMENDA 

A' emenda do Sr.' Sonadot• Feliciano Pcnna : 
llm voz das palt>vras-do guarnição a que pertenciam os om

clacs nollu.s monclonu.dcs- dlgn.-se: do exorolto.-8~Verino W8ira, 
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o· s·a·. Pire H Ferreira diz que não .J:>rctondln mais 
tomo.r ·p~rto no debate, qne j~ vno longo, n. rospmt.o <losta mato
ria, que tanto lntot'IISsa aos principias do justiça das c!Mses mili
tares,· chamadas l1 defesa da Ropnblica e da ordem socilll em 
momqnto critico, para. ambas. 

Militar, que tambem 6 e Sonndor membro da CornmissilO do 
Marinha o Guerra, chamado a interpor parecer sobro o snbstitn
tivo do honrado Senador pela Bahia, o orador sento-se na obri· 
ga<Jilo, d'!)lois de ter o11vido o discurso do illnstre presidente da 
Commissao de Finanças o representante do Estado de Minas, do 
voltar l1 trlb11na, para dizer que persiste, neste assumpto, nas 
!dilas por que vem se b:1tendo o que considera as que melbot• re
flectem ajustiça e o respeito ao direito adquirido pelos quu expu
zeram· a sua vida, pr<llicando netos de bt•,.vura • 

Passa por isso o oratlor no conft•onto o analyso do tudo quanto 
se tom legislado depois dos dispositivos da lei de 1895, para chegat· 
á conclusão do que por um lado preteriu-se ~ essoncia. dessa lei o 
o pensamento do saudoso marechal Floriano; por outt·o lado, ostn
bolccoram-so a anarchia, a confusão e o baralhamento, pertur
bador dos interesses legltimos dos proprlos militares, rodeando-se 
ainda os governos dos embaraços o ditncult!ades, de quo o projecto 
actual ainda ~ uma prova. 

Ha. diz, o orador, concluindo, em consequencla de tudo Isso, 
cousas verdadeiramente phantastlcas, como esta: a exi;tencla. no 
exercito . de capitães quo siio alferes, esperam ser tenentes para 
então ser o~pitães. mas que como capitães estão vencon.lo! 

. E' pela. lei de 1895; ella<! <JUO representa ajustiça galarJoando 
os benemeritos; ella ~que exprime o pensamento da Republica. 

O Sr. La.uro Sodré (') - Sr. Presidente. entro o 
illuatre representante do Minas, autor do projecto substitutivo 
agora apresentado, e a. Com missão de Marinha o Guerra, conformo 
o·, p:.recer' por e li& otrerooido ao Senado, não h a divot•gencia 
sensivel. 
· E'" bem do ver dea.nto das plllavras com que S. i~x. meomo 

acabou de fundamentar o novo projecto substitutivo que não ba 
entre nós grande desbarrnonla, ao contra.rlo, andamos no ma.ls 
perfeito acriôrdo, uns e outros desejosos do acertar neste caminho, 
tilo intrincado, depois que foram votadas pelo Congresso as pri· 
moiras leis 11 que a presente se refere. . 

Em primeiro log111•. devo pedir , a attonQiio do Senado ,11ara 
poucas palavras que vou proferir, esperando que este proJecto 
substitutivo ohogue 11. Commlssilo de Marinha o Guerra. 

· Quer a lei de 1903, quet• a lei de 1007, tiveram inicio na Cll
mara dos Deputados, de modo quo a Commlssão do Marinha o 
Guerra dest:i Casa niio tom a.respoosabllidudo do sua iniciativa. o 
multo menos a responsabilidade do inuovaoiios du,s formulas o dt\s 
palavras nellas empregad<Ls, 

(*) Esta diacur11o llÚO foi roviato polo orndor. 
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Em relação á doutrina sustentada por S. Ex. c nlio acoelta 
pololllu;tre rcpresont~nte do Plauhy,"do quo a Jol do 1907 · Ct'(lava . 
direitos o; pot•tanto,Iho parecia.· tlo rnelbot• afisorto; como 11. Com· 
mis<iio ttLmbom parece, quo em voz do t•ovogada;, · fosso n.·Jol IDl"l'o· 
pt•etada poJo proces;o quo nos cabia· soguit', om relação á·; doutrina 
sustentada poJo: meu IUustre amlgo>refm•lndo·so á·lnoóvaoiio que 
sucoodeu t\ lei do 1895, devo notar quo entro os doua casos ha urnà 
dispat•ldade axtraordinarla. A Joi do !SOO sob que fundamento M 
revogada poJo Cougt•osso ·e· (Pau•a,) . · • ... 

A lo! do ISD5 foi, om primeira lagar, tomada em consideraoõ.o 
poJo Silpt·emo Tribunal Fotleral. Foi desse tribun:~l · que emanou 
um accot·diio, o foi o>te acoortliio que a fot•iu do lnconstituoional. E 
o parecer .la Commissão do Leglslaçiío c Justlç~ da. Camam dos 
Deputados, aconselhando a. ~>ltoraçãu uess~ lol, pura. o IIm •do su\J· 
stituil-~ pela loi' uo 7 do novembro do 1003, insplrou-se·naqucllo 
accordiio. · .. -. · · · · •· · - · · · 

St•,, Presidouto, essa. opinião •podia ser discutivol o foi dia· 
cutida. no pi'Opr:o Supremo 'rl'ibun:tl, Voto.< autot·lzados da:mom· 
bros ti esse alto. Tribunal, divergiram da opinião vencedora, sus. 
tontnn<lu a Joi de 1~95, ·que regulou o modo do. contagem da ao· 
tiguiJ ade. ' · · 

J•:ntcnd.,rum esses Ministros do Supremo Tribunal, votos diver-
gentes que a lo! uãu J'oriu n; Constitutção da Ropubllc&. · . : .. 

Não P•lúomoo, porl(unto ou aos:,iurlst:~s,quo toem as<onto no•ta 
Casa, uãu pó<! o o Congro,.<O Naciono.l'; por tli.spo,içi'iea do :ICJB novils, 
regular do outra:modu a manelt•a de contorom'•o 1111 antlguld"'lcs 
dos olllclaesdú·oxot•citol :· .; " · " ,. ·," . " 

0 SR. Cp~uo t. CUI!OS=~nm ll!lV1~p.. . . . . , _ ., ,,. , : 
O SR. LA.UM·SODRÉ-'Som.duvida, diz o honrada Se!llldor,Ns. 

}londendo, portanto, n.Uil'ma.tlvamento· á. minha: pergllllia.•· Eu 
tambom, como S. Ex., acrodito que o Congreaso Nacioanl· póda ro· 
guiai' as lois oxistontos, indicar outros processos para au~ elo-'. 
cuçiío, som que po1• js.so o. HOVa lei pos11" ·•110r tido como,, inconstl· 
tucional.,; : '·. :; ,·(. · ..... :, m: .r.;: ,;):'.'1!.·:~. 

Mas eu não sou .contrario, nem estou dltl0u11ndo ~- oplnlõ.o do 
Tribunal. · , ' · · .: .:. ·, . . . ·v · .. . 

· Ainda ho. pouco eu disae que, , bem ou· .mal, a. deolsiío veiu re
solver um nssumpto intrincadullllmo, dar• "umu. solução 11. lei ·de 
1895, que foi alláarocoblda como· devia sel-o, • • .. , . . . :. 

Com a loi do 1007 não ·succedeu o mesmo; N'ao houve, que ·mo 
consto, decisão ·:nonhuma. om· relaQão ·a essaloi:; MIIB existem aa 
duvidas que se formaralli cm meu espirit> e<quo estão expostiiS 
no pt~rocot• que tivli a honru. do rodtglr, agora reforçadas pela 
cpinlã.u tio lllustre I'OJlrosentonte do Minus ·noraes. S. Ex. vciu cm 
auxilio da Commillsio tio Mo.rlnha o Guorrt~, compromoltonllo·se, 
com <t sua grande compotoncitt, 1t oll'orocot• n.o ostudo 'do Sonauo 
um substitutivo com o qua.l S. Ex. no.tut•nlmontc pretendo ob.vi•l'" 
os inconvoniontcs t~port&~~dos, o uoet•to.r, como poocuro. mcertl'.r, u 
Commissiio de Marlnuo. o Guerra. 
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Sr. Presidente, a nocoss:u•io dizer com a maior sincoridndo 
o fr;mquoza perante o Sonadu, como ti vo a honra do !O. zel-o aos 
meus dignos companheiros .do Cummis;ílo, quo no meu espirita 
só ho. 11m sentimento .:.... o desejo ·do ~cortar, 

0 SR, BELFO!tT VIEI!I.A- Apoiado, , 
. O SR, LAuuo SooUil- C)ilO nos tracem molhar caminho niio 
teremos duvida cm so:;uir por cllo, 

0 Sa. BELFORT VImtRA- Apoiado, 
O 'sR, LAuno Sonrul- A Cornmissiloachou convoiliento inclui I' 

áqul a.s informa.cõos prost<Ldas pelo illustro titulo. I' da· pa.;ta da 
GuorJ.'i.l., . . . 
· 'Nq parecór o;t~ o. opinião no S ... 1\x. Til'" a sincoridado.do 

tr~tnscrovol-a., para mostrar• quao; o; pontos <lrn que qós dollo 
discordamos, Mani!'osta.so favor•vc! ;l rcyogaçfio da !ói, apoinnuo 
assim o projecto apro:;untado polo .honr;1!10' Sonlido1· poia. llaida, o 
S1•. SOVOl'ioo V iojra. . 

A Gornniissil(>,;-fiucrondo . fazer uin historico do ;ta Quust.ip. o 
salientar os.~mi; ~ntpcodontos,;.~ovola <IS duvi~as qun tinh:i quanto 
a. sul' ost<L a solucno rniiiS nccott:lvd. 

Há porventura erro cornmottido. uclo ,Con~:ros~o Logisl"tiyo 1 
. Si.ha osso on·u ost.'\ nas lois antcr1vros, que llc~m de pll, ost:\ 

actos tliJtol'iol'C~, qtior do Podill' E<t:cutivu, 1[1191' du l~odol' l..c• 
gislll.tivo. . .. · · - . 

t>u rorori 1 ~s ;>ntocodontos, que .<joviamos lnvoc~r ao redigir 
o;so parecer; .O Con~l'llí!>O atlondoú um 'lei;,. singulal"os, aqui vo
to.das o ·s.ncoionadllS, a rocl;>rnacile; d?. o~lc!ilcs ·ilu<Linvoca,am em 
sou bcooftcio.o rag1men CI"Oa:do.poia.lol do 1003; o !>odor Bxooutivo, 
po1• actos que· lho sõ.o Pl'Oprios;. por ,ii. viso~.' .tambOitl a~ten~e11 a 
rociamo.çuos.q,uo lhQ .t'oram toi',ll)anda.ndo quil a 1\otiguidade desses 
omclnes ros>cm contadas no. fó.riJlB,,JjUO preceitua " .!Qi de 1903 • 

. . Quço, Jal!ar. cm pl~ilmocilos. pDl' empenho; SoiJN o cxcl•oito 
nncion~l. rep!'esont~llo pelo• offieiaos, q uo ándam " llllar nassn 
compotenci:~. e aliqui<lat• css~ questões 1lo direito lanoani-so labco 
a todo o, momeoto. .. . . :. . . . Sr: Presidente; pOde ser que, nrislla lucta pelo direito; que o 
um devel' da couilcicnpia individuai de todll:l Jllls, neSill!. luota paio 
rospiiito ao. ,direito .do ca.da. um; c poBSivol que b~ju. demMiJl.ll, 
<l posslvel q uo· a .consoioncj~~o perturbada se li eixo · .!ovar 11 o.tcoiiSo 
e . .não :vo,i• .~.e.JII c[lloro, ató ~ando va.o o. direito que,lho aisiste. 
E' possivelgue ,oss~. contus:\0 so dG mas,., Sr •.. Prmudontc ll.·dl!. 
couscienoia.Ju.itn:.Lna_ ·.errar;, ,m•ro11 por .v~ntu'Ca o. Governo •. er~·ou o Poder LógjaltitlVQ, ·ai'I'a~•\m.· aii.' pat;lllil intore;;~~:ii)IIS; errou tani

'bern tal voz"' proprlil Comrnisslio ife .r.r•~in[la a· Guo1•ra ao Olltudat• 
o· nssumptu. ~psintar"s~rulamonto I Ma.s !1 Com missão do Mal'lnh" e 
duerm na hot•a que discutia essa mato1'1a não chegou rcolamaçiio 
lllgUDlJJ., U,oRhUJ)Jp.soll!'itnçiio JIJI <tnom quOl'_qu~ fOii&P; nii0 oul'iu 
qW)ixll. ® Q 'IIS\l'lm.,,lll!O .co<lo~. ~~ 9/ll!!PHilfl, ·rP..~p,.,iJ,IfAlllllllu .~ .. lnte

·rassc·s lnounllidi!Rvei•; prucmlou-unrca o oaclu>ITamanto empoobnd~ 
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no desejo de acb~r para osso caso a melhor solução, de encontrar 
a mais .iusta o jur!dica sabida doante d~~ difficu!dadcs ·que se 
lho antolbam. · 

Ha aignmn. confusão ao discut.ir essa mataria. Ainda ba pouco 
eu ouvi citar a lei de 1003, l'ofnriudo dizm•es que não silo •·s que 
e!Ja encerra. A Commissíio do Ma1·inba o Guerra ponderou com 
o maior cuidado sobro o assumpto e, attondendo ás leis anteriores 
que o regulam oll'ereceu á consideração do Senado um projecto 
substitutivo, que ou, ainda agora, porventura Impenitente na 
resolução quo tomei como membro da. Commissiio do Marinha c 
Guerra, considero como a. solução mais natural. Os domais pro
jectos substitutlvos, a m011 vor, não adiantam da solução que 
onccrr11 o projecto da Comm!ssiio. Nós dispuzomos qun a mataria 
fosse decidida deante de documentos do valor indiscutlvel, do 
caracter publico o oiDc!al-taos as ordens do dia, taos as partos rios 
oommandantes das gu~roiçõcs a que portonci~m ossos ofilc!aos, cm 
beneficio dos quaos haja 11ttostado autbontico, oiDcial, iodiscut!
vol, incontestavol, de haverem praticado actos do bravura, desses 
que 86 podem ser mencionados em documentos desta ordem. E' 
natural que, em ordons do dia da.s guarnições c em partos do 
commandantes não se moncionom s!não aquelles' actos que tenham 
ron.lmonto praticado os olliclaos dist!nctos entro os collogas que se 
batem com osso. mesma bravura que reconheceu o honrado ri!pro· 
sentante do Minas, corno devendo ser o prmllcar!o de todos os mem
bros do corporaç~es mUltares. 

Os oro bar aços quo o Poder Exocuti I' O encontrou na execução 
de~ta lo! calaram no espirita da Commissi!o. Nós oomprohendemos 
que, rld!glda como estava a lei, ora passivo! désao logar na sua 
execução o pratica a injustiças, cm voz do dar Jogar ao que quo· 
riamos que delta sa.b!sse-a reparações de injustiças praticadas om 
virtude do dispositivo· da lei de 1933. 

E foi attondendo a isto qne .elaboramos, como melhor sabida, 
a lei de Interpretação quo o Seoado rojo!tou, preferindo a que foi 
apresentada pelo honrado Senador pelo Espírito Santo chega-se ao 
mosmo tlm. · 

Ainda ha pouco, ·entro as diftlculdarlea que ao Governo se 
antolharam por occu.•mo de p•ir em execução a· lei do 1007, outro 
essllS difficufdades vi mencionar aqui uma . que .i~ constava do 
documento ofllclal enviado 11 eomm!asiio pelo Ministro da Guerra, 
Isto é, a do parecer om!tt!do pelo Supremo Tribunal M!l!tar o!n.s
sltlcando em varias grá.os U.ij bt•avuras dos ofllclaos. 

Esta diftlculdadel sr·. Presidente, não me pareo!a do grando 
moota. Desde que a ei se referia 11. bravura, era desneccssario 
d!ze1· ao Governo que dentro della ·haviam de caber por forca os 
actos que lovnram essa bravura a um superlativo, como constava 
do parecer do Supremo Tribunal M!litat•, olrcumst~nc!as a qno 
?.!orece querer agora attendor o novo. projecto substitutivo do 
illustre representante do Minas. , 

A Commissão de Marloha o Guerra, Sr. PJ•osldonto, animada 
por OB90sentlmonto, llutrlndo os moamos desejos. que nutria q111111do, 
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pela primoit·n. vez, examinou osla quoslão, vao osludar o projecto 
ofi'orcoldo poJo Sr. Sooador Folicia<lo Ponoa, com o uoico proposito . 
do dar ao Sooado a sua opinião, sincera o t'rn.nca, doso,josa de con
correr com S, Ex. para quo cheguemos nesta questão n. uma. 
solução que pormlttn. ao Poder Executivo cumprir a lei, som pra
ticar a mlnima lnjustloa, satisfazer as aspirações legitimas do 
quem tem direitos a do!nndor, corresponder aos <iosojos un.turaos 
do quantos, lidando por delllodor d1ro!tos quo ines portoocom, 
batam á.s portas do Logislat,jvo ou do Exoclttivo, pedindo quo sojn.m 
llottendtdas as coodloões especiaes em quo se encontram e <tuo sejam 
reparados as injustiças que porvooturn. tenham sido pt•o,ticn.<ias, 
som que na conscioncin. do quem legislou estivesse o desejo do que 
o.ssim so procedesse o as<im so llzosso. 

E' neste propositoquo vamos estudar o substitutivo, c a Com
missão novamente dir:t ao Senado a sua opinião, corto do quo, 
desprendido do prooccupações posson.os, nenhum do nos ,iá agora 
torá a ater-se ao projecto primttivo que elaboramos, embora coo-: 
tinuo ou a pensar que neste ~rojocto syntbetico, som palavras dos
nocossarias que não devem estar nas lois, cstn.va admiradatmonto 
resumida "'solução que o Congresso com segurança. poderia dar, 
som deixar o gxocutivo embaraçado na execução do uma lei que 
sabirla daqui cfar.,, completa, docisln, capaz do dar os rosuit~dos a 
quo todos :.spiramos, no desejo do fazer ,justiça, boja o que houver, 
do<contentomos a quem dnscontentarmos, (11Iuito bem ; muito bem. 
O orado" d comprimenta,Jo.) 

Ninguom mais pedindo a palavra, fica snspoosa a •liso·tHslio do 
proj"cto, de accôrdo com o art. 144 do ltogimonto, J•ara sor 
ouvida a Commissiio do Marinha o Guerra sobro a om,Jnda o a 
sub-omonda apresentadas •. 

O Sr. Pro,.ldente- A lista da porta acousa a ~~·,,sonça 
do 37 S1•::. Senadores. Vao se proceder IL vota\1lio da" i""torias 
cuj~s discussões so encerraram no começo da sessão, q un.nd" ainda 
não havia numlir~ para votn.t•, 

Níio havendo numot'O no recinto, o Sr. 2• Socrotat•io faz a 
cbmada. dos Senadores que compareceram. 

Deixam de responder o; Srs. ln<lio do Brazil, Fran·:isco S;t, 
Coelho Lisboa, Gonc.Uvos Ferroit•a, Manool Duarte, Mnntz Froiro, 
Sit!UD!ra Lima, Erlco Coelho, Augusto de Vasconcollos, B:1rata. 
Ribeiro, Francisco Glycorio, Alfredo 1m1s, Urbano do Gouvua, 
Pinheiro Machado o Viotorino ~lontoiro (15). · · · . 

O SI', Pre11idea.t"'- Tendo rosporidldo 11 ohamada 
aponus I~ St•s, Sonadot•os, ficam adiadas as votaçiíos. · 

E nada mais havendo a tt·ata1•, vou lor:mtn.t• a. sos;'io, dosi· 
gnando para. ordem do dia da sessão seguinte: . 

Votação cm 3• discussão d<1 proposição da C~maro. dos Depu· 
tados, n. 1~4. do 1906, atttorizo.ndo o Prosidonto •la Republico. a 

Volt 1'1 I 
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concodor ao Dr, Jo<il MILthias Gurgaldo Amar~!, inspector sunita
rio da Directoria Gemi do Saudo Publica, um ao no do ltcença, com 
o respectivo ordenado (com parecer llworavol da Commissiío do 
Fiuanços); . . . 

Votação cm a• discussão da prôposíção· dOi C>tmara dos Depu· 
todos, n •. 102, <lo 1008, ~ucorlznudo o Pl'esidento da, Ropublic" a 
conceder a Augusto Oiavo Rodrigues Ferre1rn, engcnhoiro !Iscai 
dns obras do porto de Mnnllos, nm a.mo de licença, com o•·dooado 
(com parecer favoravol do. Commissito do Fio:.nças); 

:. yótação em s• discuss[o.da proposição da Cll.mara dOs. Óopu
bdos, n. 122, do 1908, autorizll.Udo o Presi•lonto da Republica a 
concudor a Albol'lo.J.ima. da Fonseca, escrivão .da 5' v~ra.. criminal 
do Districto l'ederal, um a.ono do liconça,,com ot•denado, para. t1·a· 
tar .• do sua saudo (com parecer favoravel dà. Commi;aiío. do Fi· 
nançllB) ; . . . 
· , .2• discuss'iio do projo'ctó do Son~do, n. 35, do JOOB, autoriza.ndo 

a 'éoncossõ..i. de mais uin anuo do ticonça, sem vencimentos, ao lenta 
dli Faculdade do Direito do Recite Dt'. S~mnol <la Ga.ma Costa Ma.c 
Dowo!'(com parocnr favol'l1vol dn Commiisão do Instrucção Publicu), 

Lévanta-so a se•são ás 3 horlis da brde. 

ACTA Ei! 3 DE OUTUBRO DE 1908 

Presidencia do Sr, Ruy Barbosa (VIce-Prcoidente) 

, A' moili. hori depois do maio-dia achrtin-so pró.~entos ~s St•s. 
Soh:~tlorcs Ruy lla.J·bosa, Buono . Brandão,. At·~ujo Góos; Potlro 
Bàrgos, Ut·1íano Santos, Pires Filrl'Oiru, Francisco Sá,· Rezo. l'l'li 
Fontcnollo, Moira o Sá, Manuel Duarte, João Luiz Alvos, Oiivch•a. 
Figu'oiredo, Bt•:~z Abt•antos, Urbano de Gouveia. e Mctolio (15) • 

. Deixam do comparecer com causa ~nrticlpnda. os Srs. Sona
dot·.os Ferrei~ CHaves,, ,lonntlias Potlrosa, ~~ Peixoto, Sllvor!o Nery, 
lndto .do Bt•azti; Paos de Carvalho, Jmto Chcrmont, Gomos do C~a· 
tró, Bel!brt.Violra, ltn.ymundo Arthur, Antonio do Souza, Alvaro 
Mliclindo, Coalho Lisboa, Gonçalves Forreir!L; Rosa o Silva, S!gls
mundo Gonco.Jves. Jo~quim Màlt~. Coelho o C~mpos, Oliveira Vnl· 
lndiio, Martinho Garcoz. SovoJ•lno Vioirn1 Vlrgilip Qa.mazlo, Moniz 
~·roire, Slquolra Lima, Lout•onço Baptista., J~rlcu Caolho, Augusto 
do Vasconoollos, Laura SodrO, BaratiL ltlhuh•o, Feliciano Ponna, 
Francisco Sallcs, l'ranclsco Glycorlo, Alfre~o ~llis, LOJIOS Clmvos, 
.Joaquim do Souza, A. Azorudu, Joa.Juim . Mttrtinho, Candido . de 
Abreu, Aloncnt• Guimo.J•ãos, Brnzilio da Luz, Horllilio Luz, Laura 
Müllcr1 Folippo Schmidt, Piuhoiro MacimUo, .lullo Frota e Vlctor!no 
Moutõ.Iro (4õ). ·· · · · ,, 
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O Sr. ~~~ SecrctlLrio (sor•Í>~<Ío do to). dÍ!. conta do 
se·gu•ntà 

EXPEDIENTE 

Officlo do Mlnisterlo da Guerra, de I do corrente, transmit
tlrido u. mensagem oom que o Sr. Presidente dn Republica rósti
tuo dous doi u.utogr~phus da rosolucãu do Congresso, sànc'cioíiu.dO., 
autorizando "abortu1•a docrodit.o de 4:874.$332 paru. .p:~gamento do 
vóncfinoiltos q·uo deiXOu dó rocobfjr. o InuJor do exercito Erico Au .. 
gusto do, Olivoil'"• como 'proliJ;,or dilo oitinctu. E;cola Militu.r do 
!tio Grán'de do Sui.-Archive-se um dos autog••nphos e remetta.-so o 
outro a cu.miü·a. dos Dejmtádos. 

Outro do Ministerio da JustiQIL e Ncgoclos lntorioro.<, do I do 
corrente, tru.nsmittindo a mensagem uom que o S1•, Presidente da 
Republica restitue dous dos autographos da. resolução, legislativa., 
sanccionailà, 'âútorizando a. abertura ilo. credito , de 8:110$~30, sup
plemo•Jtar· aos ils. 13 o 15 do a.rt. 2' da lei .n. 1841, do 3I·do dezem
bro del007.-Aràhivil-No um ·dos autogru.phos e envio-se o outro á 
Cnmaru. dos Deputados. 

Outro do Ministorio da Relações ExtoriOl'CS, de 2 do corrente, 
trnnsmittindo 11 mensagem com quo o Sr. Prosidoote da. Republica 
restitue dous rlus autographos d~ resolução legislativa, snnccionada, 
approvando o tratado do Al'bitramonto gornl, conclui do e nssignado 
a 7 de setembro de 1905, entro o. Bra.z\1 o a Republica Argentinn.
Archive·so um dos autographos e envie-so o outro á Camara dos 
Deputados. 

T~le~raminiiii: . 
Do Prosidcotó. tio Jlstàd~ da ~'ái·ahyba, de 2_ do éorronte, com.

m unioando ttue a 30 du setombt•o so p~o"odeu em. todo. o Estado .t 
ele!çiiq de Sen!lilol' na vaga do D•·• Apollonio Zooaides, sondo eleito 
u DI·. ,João Pei•oira_ do Casti•il Pinto, tendo corrido. o pleito com toda 
libordado.-lntoirado. . , 

Do I' secretario dá. Assembléa dos lwprosontantos doEstado do 
Rio Grande do Sul, da.mesma data, commuillcando ter sido instal
lu.da no dia 11ntorior aquellu. assembltla.-"-lntoirailó~ 

-
. O .sr .. 3• Secrcta.rio (••ruindo d• 2') iloolal'a que niio 

1111. pareceres. · 

.,0 isr .. Prcsi~e,nie-: Tóndo éompilrooido apenil.s IS Srs. 
Senailoros, não podo liaver sossao. . . . . 

Doslgnó pilra ordiíiii dii dliL da sessão prõiliiiâ n mesma já pu
blicil.da : 

Votação, em 3~ tli~cussii_o, da •pl'Opos!Qiiocda Cama~a tios Depu· 
tados, h. 124, de lDOB,autorizando, o Pt:esidento.~a .Rep\!bllou. a ~III!' 
cedo•· ao DI', Josa M~tlilii~ tlüi'gel ao 'Aiüiii·ni, ffisjiôõtõr sàiiltiirlo do. 
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Directoria Gcrnl do Sande Publlc&, um a.nno do llccn~a., com o 
respectivo ordenado, (com parecer fa.vora.vol da Commissõ.o do 
Finanças) ; 

Votação, cm 3• discussão, da proposição da. Cam~ra dos Depu· 
iados n. 102, do 1008, autorizando o Presidente da Republica a. 
conceder a. Augusto Ola.vo Rodrigues Ferreira, cogonholro fiscal 
da.s obras do porto do Mandos, um aono do licença com ordenado 
(com parecer favoravel da. Commiss[o do Flna.ocas) ; 

Votação, cm 3• discussõ.o, da proposição da Ca.ma.ra. dos Depu· 
tados, n. 122, de 1908, autorizanilo o P••osldcntc da Republica a 
conceder a Alberto Lima da Fonseca, escrivão da. 5• vara criminal 
do Dlstrlcto Federal, um anno do licença., com ordenado, para. tra. 
tar do sua. sande (com parecer fa.voravol da. Commissõ.o do 
Finanças) ; 

· 2• dlscussõ.o do projecto do Snna.do, n. 35, do 1908, a.utorlz~ndo 
a. concessão do mais urn anno do licença., som vencimentos, ao lente 
da Faculdade do Direito do Recife Dr. Samuel da Gama Cosh 
Mao Dowcll (com parocct• fi\VOrD.vcl d~ Commlssõ.o de Instrucçiío 
Publica.). 

00• SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1908 

Preridcncia do Sr, Nilo Peçanha 

A' moia hora depois do molo·dia abro-se a. sossüo, a quo con
corram os Srs. Senadores Ruy Barbos~. Bucno Brandão, Araujo 
Góes, Pedro Borges, Urbano Santos, Belfort Vieira, Piras Forroira, 
Francisco Si!., Bczerrll Fontenelle, Antonio do Sooz<~, ~eira. c Sá, 
Coelho Lisboa, Siglsmnndo Gonçalves, Manuel Duarte, Oliveira Va.l
ladão, Severino Vieira, Vil•gllio Damazlo, João Luiz Alves, Si· 
queira Lima, LourcnQo Ba.ptlst~. Oliveira Figueiredo, !Mco Caolho, 
Lnuro Sodré, Feliciano Ponna, Francisco Glycerio, Alfredo Ellis, 
Braz Abra.nt~s, Urbano do Gouvila., Joaquim do Souza, A. Azeredo, 
Joaquim Murtlnbo, Metollo, Alencar Guimarães, Hercillo Luz, 
Laura Müller, Fellppe Scbmldt, Pinheiro Ma.chado e Victorino 
Monteiro (38), 

Delsam de comparecer com causa participada os Sra. SenadGo 
res Ferreira Chaves, Jonnthaa Pedrosa, Sá Peixoto, Silverio Nery, 
Indio do Brazil, Pacs do Carvalho, Justo Chot•mont, Gom~s de Cas
tro, Raymundo Arthur, Alvaro Machado, GonQalves Ferreira, Rosa 
o Silva., Joaquim Malta, Coelho c Clllllpos, Martinho Garccz, Moniz 
Freire, Au~usto do VIISconccilos, Barar.a Ribeiro, Francisco Salles, 
Lopes Chaves, Candido do Abreu, Brazilio da Luz o Julio Frota (23), 

São lldo.s, postas om discussão. c sem dcb11te approvada.s, as 
actas das sea.Ko,anterlor e da rouniito do dia 3, 

,I 
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SESSIO Bill 5 DE OUTliB!tO DE 1908 '37 

O Sr. ~· Secretario (•eruindo do 1•) d~ cont~ do se
guinte 

EXPEDIENTE 
. . 

Dous omoios do 1' Secretario d& Camaru. dos Deputados, do 3 do 
corrente, romottondo as seguintes proposições daquolla. Camara: 

N. 141l-1908 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. 1.' Fie~ o Presidente da Ropubllc& &utorlzado a conce

der um onno do licença, cum ot•donado somonto, a Fraacisco Jorge 
do Souza, 3• oscrlpturario da Alfandogn. <lo Mar11Dhllo. 

Art. 2. • Rovogam·se as disposições om contr&rio. 
Camara dos Doput&do~. 3 do outubro do 1008,-CarloJ Peizoto 

do Mello F.ll•o, Pt•osldente.-Miloiades Mario do Sd .Freire, 1' Secro
tu.rlo.-Lui: Antonio Ferreira Gualborto, 3' Secretario servindo do 
2•.-A' Commissllo do Finanças. 

N. 141 - IDOS 

O Congresso Nacional rosolve : 
Artigo unico. Fie& o Presidente dn.Ropubllca u.utorlzado a con

ceder um anno do llconca, som vonoimontos, para trata.r de seus 
lntoressos, n.o bacharel Cozu.rio da Silva Pereira, procurador do 
Republica na secção deste Dlsti'lcto Federal ; revogadas as disposi· 
çõcs cm contrario. 

Camara dos Deputados, 3 do outubro do 1908,-Carlos P•izoto 
ele Mello Filllo, Prcsidonto,-Mitciades Mario do Sà .Freire, 1• Socro
tarlo.-Lui: Antonio F•rreira Gualborto, 3• Secretario servindo do 
2".-A' Commissii.o do Justiçll o Legislação. 

Um do Mlnistorio da Justiça o Negocias Interiores, do 2 do cot•" 
rente, transmittindo a monsa~em com CJUO o Sr. Presidente d11 
RopubliCIJ. restitue dous dos autogra.phos do. rosolucilo do Congresso 
Nacional, mandada publicar, prorogondo a sessão Joglslatlva até o 
dia 3 do novembro do oorrent~ anno.-Al'chive·so um dos aulogra
phos o romatta-so o outro 11. Co.mara dos Deputados, 

Deus do Mlnlstorlo da. Fazenda, do 2 do corrente, transmlttindo 
as monsogens com que o Sr. Presidente da Republlo& restituo dons 
dos autographos do cada uma das seguintes resoluções legislativas, 
s!lncclom•dns: autorizando a abertura do credito do 3:200$003, par~~o 
rostitucção do Impostos ao ongonholro Lulz 'l'homaz da Cunho Na
varro do Andrade ; autorizando a uborturu. do de 1 :8ltl~93u, para 
pagamento do que <! duvido por ,;ontonça a Antonio Russo Italtano. 
-Arcblvo-se um dos autograpbos de cada. uma das resoluções o 
romcth•so o outro 11. C amara dos Deputados. 
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Um do Mlnisterlo d~. Ma.rlnha, do l do corroo to, tr~nsmlttindo 
a mensagem com quo o sr. Presidente <ln. Ropubllc:t restituo dous 
dos autugrapbos da rosoluçito elo CongrodSO N11cional, · sancoion~da, 
autorizando n. abertura do crodlto do !7:2S0$410 par,, pagamentos 
do vonclmontos devidos <tO capitiio do corvot~ .Francisco do Mattos. 
-Arohl:ve-se um dosautographos o rornetta-so o outro. á camaro. 
dos Doputo.dos·. · · . 

Outro do governador do Estado do Espirita Santo, do 25 do 
sotombro, offorocon1la um exemplar da monsa~om quo !ou poranto 
o Congresso Legislativo do Est:tdo a 24 daquolle moz,-Agradeça-so 
o archivo-se. · 

O Sr. 3• Socretn.rio (ter•indo da 2') procede ll..Ioituro. 
dos soguintos· 

PAl\EOERES 

N. 270-1908 

A Commis~iio ele Finanças niio póde Monselho.r ao Sanado a 
approvaoão da omonda da illustt•a Sr. Senador So~orina Vieira il. 
propasiQilo da Cam•tra dos Deputadas, n. 50, dos to nnon, roorga~ 
niz11ndo o Thosonro Nacional, em quo ~ropõe a creaçiia do um ar· 
chivista, om voz do um dosonhisto., na Directoria do Patrlmonio, 
porque já. oxistiodo na repartição um cartorio bom. organizado, 
como informa o Ministro ilo. Fa1.onda. niio bo. neccssldado do insti· 
tuir mais um o.rohi vo nn aUudidn. rllroctoria, ao passo que viria 
a tiL~or falta o da•onblsta, quJ 11 omonda maorla supprlmir, como 
opina a mesmo Ministro, 

Sala das Commissõos, 2 do outubro do 1008.- F. Pe11na, prosl
donto Interino.- Urba11o Sanlo.t, rolator.- Francisco Sd.-
J, Joaquim de Sou:a.- Glycorio, . . 

EMENDA A. QUE SE 1\EFEl\l!l O PAl\ECEl\ SUPRA 

Na tabolla n. !, em voz do- dons dosonblstns -'rligá·so: 
um desenhista o um o.rchtvtsta . ..:.:. Se•erino Vie1ra."'- A Imprimir • ,., . . '. . ' ' . 

N~- 280 - 1908 
" • '' • I "' 

A Commlssão do Mn.rinba o.Guorrn, tendo oxamin!ldo oonvo· 
nlontomonto as omendas.:aprosontacjas paios ,.Sra. Sonadoros )"oil· 
.etano Panna o Sovortuo 1V:iolra, como s11bstltntlvos no pro.1octo 
dando lntorprotaoõo autbont.iou. 11. Lol rio 30 do clazombro do 1007, 
offarooe ao Sona1lo 11 sub·omon1i~ qua vn.o 11 seguir, nu. quu.l fal'am 
atton<!iil!ls '" idóo.s const~O:tos <lo tnos,omoncltts,no quo ollas tinham 

. do essenclo.l. . . 
~-~oluld~S !IS f~B rJo officla, ooma documentos sufficloritos pnra 

rcgulo.r 11 sitnnciio dos omotaoa, tio quo tro.t~ o. clt•do.flQcro~o lo· 
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SESSÃO Bill 5 DB ·OUTUBRO DB 1908 :39 

gi~l<ttivo 1!0 30 do dor.ombro. 1! do.;nocess~t·io mencionar nn loi o. 
oxclusiio do averbações !'cita< om virtude do attost~Jus do qualquer 
autoridade civil ou militar: · ·, 

STJD·E~!ENDA 

Art. 1.' Os actos de bravura, aos quaos so rolbro a Joi do 30 
do dor-ombro de 1907, dovüm constar tln.q ordens do !lia do oxor· 
cito, cm virtuuo do partes dos cholos dos corpo; a que .pot•teooi>Ltn 
.os·otllclu.es, · ox:cluidos, pí1ra· os ·otroitos .da mo::uno.lei, os elogios 
collcctivos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições om <:Ontl'rrio. 
·Sala das Commissõos, .5 do outubro do )908 . ..,- Pires Ferrnira, 

prcsldonte·- Lauro Soclr<i.- 'Victori>Io Monteiro .;;.. ;Felippe Schmidl. 
- Bcl(prl Vieira. · · " ' 

EMI')~DA E. SUJl-EM~SDA /> QUE ,s~ REFfU.E _O )'AU.EC~_a ,SUPRA 

Substitua-se IJ projecto Siquoira Lima, pejo sogu_inte : 
Art. 1.' Os actos de bravura, aosqu:Los se refere a lei do 30 do 

dezembro do 1007, dovom constar d~s ordens do dia-da ~uarnlçM 
a quo portonclam os ofiiciaes ·nollas menctoniLdo• ·ou • •ias tíls do 
oficio, oxciuidos pat•a os·elfe'ilos da mesma lei, em um e ·cm- outro 
caso, os elogios Jo bravura colloctivos o as averbações feitas em 
virtude de·attestados de qualquer autoridade civil ou militar. 

Art. 2.• Revogam-se as disposjções om contrario.- F~l.iciano 
Pennq, .. . · 

Nn. emenda do Sr. Feliciano Pennn., em vez rtas palavras..,..cJa 
guarniçiio a. '1. uo pertenciam ·os offioiaes · no lias moncionadOHiga-
so ·: do oxorctto .-S••orino Vieira. · · 

. :; ·-. 
PROJECTO A QUE SE REFERE O PARECER STJPM 

Ao <Lrt. 1.' os actos do bravura, do que trato. a lei n. 1.836, do 
3Q de do~ombro de 1907, devom 'consttLr das ordens ·ao di& ,Çguar· 
nicã.o a que pertenciam os otHoiaos por cllas ·abrangidos, ou ··das 
partes dos rospoctivos com mandantes, dt>vtdamente' publicadas, 
com monçilo especial dos nomes 4os dito> omciaos, de accô!•do.com 
a disposição constamo do at·t:•1JS dtL lei de 7'de'fcvoreiro 'do.,l8Ul. 

Parngrapho unlco. Fica ontendldo quo pnrn. os olfoitos da lei 
n. 1.836uiiosüo acceitos os elogios de bi•aVUI':l. colloctivo< o os 
constantes do nttcstados do qualquer n.uteridnde civil ou milita!'.· 

At•t. 2. • Ficam revogadas· as disposições em contrario. 
~n.IQ. ~ll.S ~essiios, 23 l!o ~otembro de 100~.-Sigueira Lima.-

1\ \jlllll'l!p)~. ·•· ' . ' . ' 



40 AIINABS DO SENADO 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕ~S 

VotAção, cm 3• discussão, da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 124, do 1908, autorizando o Presidente ela Ropublicn u. 
concedct· ao Dr. JosO Mo.tbiWI Gurgel do Amaral, inspector sani
tarlo da Directoria Gorai de So.udo Publica, um anno de licença 
com o rospoctivo ordenado. 

Posta a votos, o a proposição approvo.da, em oscrutinio secreto, 
por 30 votos contra cinco o vao ser onviu.da á sancção. 

Vot.o.ção, em 3• discussão, do. proposição do. Co.mara dos Depu
tados, n. 102, do 1908, autorizando o Presidente da Republica a 
concede1· a Augusto Olavo Rodrigues Ferreira, engenheiro-fiscal das 
obras do porto do Manáos; um anno de licença com ordenado. 

Posta o. votos, o a proposição approvado. em escrutinlo secreto, 
por 30 votos contra seis e vae ser enviado. á sancçiio. 

Votação, om 3' discussão, da proposição da Ca.mara dos Depu
tados, n. 122, de 1908, autorizando o Presidente do. Republica •~ 
conceder a Alberto' Lima do. Fonseca, escrivão da 5•vara criminal 
do Dlstricto Federal, um anno de licouça, com ordeuado, para tratar 
de sua s11ude. 

Posta a votos, O a proposição approvada, em escrutinio secreto, 
por 30 votos contra se to e vae ser enviada á sanoçiio •. 

· LICENÇA AO DR, SAJ!tlEL DA GAMA E COSTA li!ACoDOWELL 

Entra em 2& discussão, o artigo 1mloo do projecto do Senado, 
n. 35, d~ 1908, olforocldo pela Commissiio do Instrucção Publlcn, 
autorizando o. conces•ão •lo mal< um nono do licença, sem vonci
mentos, ao lente da Faculdade de Direito do Recife Dr. Samuel da 
Gama Costa Mao-Oowell. . · · , , ' 

Ninguem pedindo a palavra, oncorra-so a discussão. 
Posto a votos é approvado o artigo e. o projecto passa para 

3• diBcussão. 

O Sr .. Preoildente -Nada mais havendo a tratar, vou 
levantar a sessão o designo para ordem do dia. da sossão seguinte 

Traba.lhos do oommissõos. 

Levanta-se a. ijessiio á I hora da tarde. 

ACTA E!! 6 DE OUTUDnO DE 1908 

Proricltmola elo Sr. Nilo Peça n/• a 

A' melo. hora depois do meio-dia a.ch am-so presentes' os Sra. So 
nadorcs Bueno Brandão, Araujo GOes, Urbano Santos\ Belfort 
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Vieira, Bczerrll Fontoncllc, Gonçalves Ferreira, Virgilio Damazlo, 
João Luiz Alvo~, Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, Augusto 
de Vasconcellos, Francisco Glyoerio, Alfredo llllis, Braz Abrantes, 
Joaquim·de Souza, Mctello, Laura Müller, Fellppo Sohmldt c Pi· 
nhctro Machado ( 19). 

Deixam de comparecer, com causa participada, os Srs. Senado
res Ruy Barbosa, Ferreira Chaves, Pedro Borges, Jonathas Pe
drosa, S~ Peixoto, Sllvcrio Nery, lndio do Brazll, ·Pacs de Carvalho, 
.Justo Chcrmont, Gomes de Castro, Pires Ferreiro, Raymundo 
Artbur, Francisco Sá, Antonio de Souza, Moira e Sá, Alvaro Ma
chado, Coelho Lisboa, Rosa c Silva, Sigismundo Gonçalvcs,Joaqulm 
Malta, Manuel Duarte, Coelho e Campos,Oiiveira Valladão,Martlnho 
Garcez, Severino Vieira, Moniz Freire, Siquclra Lima, Erioo Coalho, 
Laura Sodré, Barata Ribeiro, Feliciano Penna, Francisco Sallos, 
Lopes Chaves, Urbano de Gouvêa, A. Azoredo, Joaquim Murtlnbo, 
Candido de Abreu, Alencar Guim "rães, Brazilio da Luz, Hcrcillo 
Luz, Julio Frota c Vlctorino Monteiro (42), 

O Sr, ,_,, Secretario ( •eruindo de to ) d!L conta. do SO• 
guintc 

EXPEDIENTE 

Dous ameias do Mlnistcrlo da Justiça. c Negocias Interiores, do 
3 do corrente mez, transmittlndo as mensagens com que o Sr, Pre
sidente da Republica restituo dous dos ~utogr~pbos do cada. uma 
dae resoluções do Congresso NaclonoJ, que sanccfonou, e que auto
rizam a concessão do um anno de llconça, com ordenado, aos Drs. 
Alfredo Moreh·a. de Barros Oliveira Lima.·c José Mariano Corrêa do 
Camargo Aranha., lentes da Faculdade de Direito de S. Paulo.
Archlvo-so um de cada. um dos autographos c communlquc-se 11 
Camara dos Deputados, remettondo-sc-lhc os outros, 

O Sr, 3• Secretario ( •ervindo do 2') lê os seguintes 

PARECERES 

N. 281 - 1908 

A Commiesiio de Finanças, reportando-se ao douto parecer que, 
sobre as emonda.s apresentadas na S• dlsoussio da proposição da 
Camara dos Deputados, n. 207,de 1907, definindo a lettra de oamblo, 
omittiu, em 22 de setembro, a illustrada Commiss&o do .Justiça c 
Logislaç~o, opina igualmente pela. rejoiçil.o dellas. 

Saladas Commissões, O de outubro do 1908.- F. Per111a, presi
dente Joterino.- Urbano Sanlo•, relator.- J, Joaguim de Sou:a,
Franoi•co Sei, -F. Glycerio, vencido com voto cm sopara.do. 
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VOTO ~I! SEPARADO 

Qutl)ldo examinei 11 pt•oposiciio dtl Cf'ffi'lm dos Dcputnr)os, rog11· 
lnnd~ nssum:pto 'do _tam<~nha ~ravidadc, confiei quri n, iliustro 0?!11· 
missao do Lcgislaçao o Justiça do Socado so on~rogaoso a sorto c 
dot.ido estudo da rolorma, como os seus procedentes mo autorizavam 
tuuppor. , .· . · · · · 

Apozar rio que ess11 oxpoctlltiv:t se conftrmasso do modo iniilu· 
divoi, O todavia corto que as moriiftcnçõos qw• a douta. Commissiio 
propoz e o Senado acccitou .em 2• di•oussiío' niio , satislllzem as 
-noçofl"quc tonbo da instituiçiio.da lottra de camhio. -

, ··Devo dizer que a proposição trio pareceu, meticulosa, compU· 
oada,•sot•vida pot• uma redacção pouca· liexivoi; contonrio, aióm 
disso, disposições que pertencem ás lois do processo, o, portanto, da 
oompotencia·ncs J~stadoo das logislaturns locaes. . ' . 
. Entretanto, pareceu-mo o parece-mo ainda preforivoi abcoitni-a. 
tal qual veiu- eliminadas aqueilas disposições inoonstitucionacs-
do que dar o meu voto ás ~rcdit~s modificações. ' · ,, 

Assim é que a proposiçao pormltte que a Jettra. de cambio seja 
nilo sómooto no mina ti v a,- mas tambem ao povtador;:tnspiraodo-so, 
ao que mo pareceu, em altos motivos do interesso ecooomico e do 
ordem pratica, pois que são ma.is apparontes do q uo renas os pe
rigos que se temem du. faculdade deixada aoo hancos o aos pllt•ti
cuiares do omittirom, ou mais propriamente, do sacarem lottras 
de cambio nomin<~tivas ou ao portador, l'ocultotrvamento. 

A Commissiio tio Logisla.çiio e Ju<tlQ~>, o lambem a de Finanças, 
que oocampou o sou pat•ecet•, esqueooram-so do que a proposição 
consagra·. todo .um· systema :inspit•ado::no direito allemão,rondo:a 
lettra·du cambio :6 um tituloifot•mai, oriundo.da rosponsabiiid&do 
unilateru.L:do sacador, o,- em voz de o aperfeiçoarem segundo as 
teodoooias irroslstivois ·do sou modelo, eliminam contraditaria-
monto nslettras ao portador . .-: , " , ' .. · • : ·: 

. E' :certo que a lei ailemã tombem as niio admltto, tornando 
desta arte o gyro da cambial dopoodento do endosso do tomador:no-, 
mioativo. 
· , MIIS, .quando ao considera que a lettra do cambio é:um- titulo 

de divida orando pela doiibornçào exclusiva do s<~cador, titulo for
mal. libm•to da causa o de ou~o~ ~11ggostões intrlosccas das obri
gações communs, contra-indicadas nos papeis de credito oommer
ciai o bancaria, em summ:~o poss~ do credito pot• titulo hnbii 
omittido no interesse da. sua ·mais'' Jacii mohiliznção, si assim me 
posso exprimir, niio se pOde ~xplicar bom porque se lho snporpõe 
11m outt·o titulo do <livi<lll represontalio poio ondosBIJ,, ou outros 
titulas do dividas I·oprosentados , pelos successivos. endossos; ::t•nos 
snpot,posições , desn~tttr•m a oa.mbi:il, ~acrillcnndo·lhe a nnlcidllde, 
quo 13 o sou trnço carnotorititico .. : . . .. ::. · ';· . ; ,, 

Si mo ab•llmco 11 apontar, do foi tos om originnl. tiio consplouo 
11 que so abrigarniU. as commlssií~s. tl porque Jl!O ,poss~ apqiqr om 
outras loglslnçõos _ytvondo no·mQ,smo ntvel e d~s qmiOs.mQ.saocorro 
para la,OV S~J~!tir m10 ~~ jDfir~s ~~ porf~dQ~ ~ ~jío ~~~trqrnoq~Ql d~ 
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ctoditQ. commorcial gosando a um tom no de assento leg~l o do 
m_~lor conceito n .. circulação intorn~ o lntot•nacion~l da lngl~torr" 
o dos Estado~ Unidos; accroscontando, para malot• rualco dostos 
exemplos, quo !lesses paizos as lois não toem feito mais do que con-
sagrar os costumes o a.s~ogur(l) ·lhos o1foitos Jurldlcos •. · 

Os quo no l3rnzil com bat1 oo ns lottras !lo c:Lmbio ao porta1lor, 
sob. a. prooccupaç~o das portu1 Jaçõos que podem trazer i\ circula
ção dos valores doscontavois, cJnl'undom, poço licença para assim 
mo oxpt•imir, scr;nolhantM napols, do credito do natut•oza pura
monto mercantil; com aquollcs outros titulas ao pot•tndor dosti· 
nados a circular com•' ·moeda, revestindo os mos mos caractoro~, 
gyrando cm condições do espaço o do tompo typicamonto ditro
rentcs. 
· Assim é que a lottra do cambio, mesmo ~o portador, 6 lnso
par~vel da cooxistoncia. do duas pessoas q110 intorvoom ossonclai
monto na; formação o no complcfllonto do titulo: o sacador o o 
accoitantc, sondo que este, note-se bom, póde residir, e muitas 
vezes resido, cm p1•aco. estrangelrn-circumstanclo. esta só de si 
sulficionto para retirar da co.mbial a suspeita do poder circ~lat• 
como moeda. · · · · ·· · · · 

A cambial, sogun4o a proposição, 6 uma ardam de pagamont9, 
pOdo ser sacada pot• ordem o conta do terceiro, ó passada 11 vista·, 
a dia. corto, a tempo cot•tn da data, a tempo cm·to d:\ vista.' o o 
que 6 mais, ·6 s'!bordinada a uma 6p~ca procisa do voncim~nto, o, 
cm gora!; o Oll:lto · da sua Clrculaçao depondo da acc01taçao pelo 
sc.cado, ou ainda da Indagação da !rlonoidado flnancoir<L <lesto. ·São 
titules dostino.dos · á remessa. do valores do uma. praça a outra, 
segundo 11 nossa lei vlgonto ; são titulas do carteira no. genorali
da.'lo dos cas,Js, quer so attond~ ao ·quo 11 sou t•ospoito proscrevem o 
pJ•oprio projecto da Camaro. a·no nosso Co1iigo Commorcial quando 
a olles equipara a Jettra do. terra. · · · 

Não posso ver noiia .. os perigo; que as Commissões enxergam, 
ao passo quo 6 visivel que impedir que os bancos saquem por osso. 
fórma 6 um ~trocesso, pois que taos titulas representam asslgno.
lado progt·osso nas tt•ansaccões do commorcio bancario do Brazil, o 
do que olle está do poslo·ha·muitos annos, sem embargo do. omissão 
do nosso codigo qonnto·á clausula ao portador. . : · · 

Si dlfdire!to o nosso codigo não pormitto a lottra do cambio ao 
portador; de fa.c!o ollo a con~.agt•:~ pa tol9!'ancia ~xpros~a quo con~ 
fora. ao endosso em· branco, que, nos seus otf01tos cu•culatorlos, 
oqulyalo á Jetwa ao por~ador, si 6; quo o. não transforma nossa 
ospoolo, · , .. · · · · · · · · 

Etroctivamonto, a lottrn do cambio nominativa, transmissivo! 
a "terceiros por endosso om·~rnnco, 6 um vortlatloh•o t1tulo no ·pca·· 
tadot· •. Turldloamontu o G, JlOl'quo, ounstituinrlo o ondosso um· outro 
contracto, lndópondonto do pt•imoiro, cnt.t•o ondo~sndot• o endossa· 
ta rio, este, dosuo quo não soja nomintllmonto designado, ftc:. sondo 
portador na "VOrdadoira ncoo.!'çiio ·juri;l!ca <ln tormo, o aquollo um 
sogundo sacador; commorci:~lmonto o é, si, á met•cll da· ltlonoldndo 
ftnancpira dos l'O~ponsnvols;co!l)locldos, ~n.oador .~ accoitanto, ··oU o 

• o) '•' • ' • > I.) ' • ) ' ' •' o o • ' • ' 
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ondossatario·portador conseguir, pela simples tradição, transferir 
a lottra, paasal·a. a torcoll·os som encher o espaço deixado cm 
branco. 

E assim como o primeiro ondossatario, então moro detentor da. 
lottra, consegue fllzel·a passar do uma a outra mão, os possuidores 
subsequentes passal-a-hão pela. simples entrega. dentro do circulo 
restr!cto cm qne as camb!aos costumam gyrar, Niio vejo, portanto, 
onde estão os motivos pelos quaea as CommJssões se Insurgem 
contra. o art. !• da R.roposlção que Institue a Jottra ao portador. 

No correr na -• discussão externou-se o conceito de que a 
letra do Cllmbio, por tor a um tempo um sacador e um accel· 
tanto, não pOde ser um titulo ao portadot•, POdo sim, desde que a 
clausula ao portador soja expressamente eacrlpta no contexto da 
lottra pelo >acador. 

A este respeito soja-me pcrm!ttido accrcscentar obsorva.cõcs 
que ponho sob as vistas das Commissões. . 

Os mais receotol estudos acerca do endosso o consldo!'am 
- por Isso mesmo que ollo é um segundo contracto .:..., indepen.
dcnte da clausula 1!. ordem posta pelo sacador, o de que o antigo 
direito o fazlo. depender ossencullmente ; desta arte o endosso se 
considerando ser o oxorciclo de um direito propr!o, inberon1e 1!. pro· 
priodado da lettra. 

Os progressos dos mesmos estudos chegam tambem a consa· 
grar o uso commerc!al que confere ao sacador a faculdade que 
do sacar 1!. sua yropr!a ordem, faculdade que a proposição consigna 
o as Commiasoos accoitam, estipulando que o •acador pdd• deai· 
gnar-•a como tomador. Ora, 6i a.lottra, uma voz negociada o paga, 
ú propriedade do tomador, no saMdor não ~ dado o poder de prees· 
tabelecer a fOrma da transmissão poJo ondosoo, ou por outra t'órma. 
exclusiva, quo o será, sempro que a tranaforeucla. da Jottra. ftca.r 
dependente da cJauHula 1!. ordem. 

Assim tambom, si o .<acador pódo fazor o saque ú sua propria. 
ordem, virtualmonto se vê bom que a. segunda pessoa. que intor· 
vem na lottra, o quo costuma ser o portador, nominativo ou não, 
desappa.roce, nada valendo a. faculdade que ~ delxaua. ao sacador 
do endossai-a, ainda. c tambom 1!. sua proprla. ordem, pois que se
melhante endosso nenhuma outra garantia accroscontarl1 a.o ti· 
tuJo. · · · 

Conseguintemente, nestas duas hypothoses a.lettra sO niio é a.o 
portador pot•ctne essa clausula não vem oxprosaa., mas de facto 
illla o ~ porque, ai o endosso c! acto proprlo ilo tomador, indepen
dontomonte da prc!via autoi•lzaçiio do sacador que a. eXPrimia pela 
clausula 11 Oi•dom, a intuição. pra.t!oa. das· cousas eaM. Indicando 
que a Jott1•a deve ser tanto nominativa., quanto ~o Jlortador, se· 
gundo as conveuiencias doa lnteross,.dos na o~ernciio, conformo 
dL<crotameuto con>igDI• a proposição; ol111 o ~ awda. porque, si o 
sacador ;pcldo saual-a 1!. sun pl'oprin ord~m. deixa do haver porta· 
dor nommativo, o, como o sacador em tal caso mantêm a fllcul· 
dado do transferll·a por endosso om branco, soguo-so que do facto 
o do direito toremos aqui uma verdadeira lettra. ao portador. 
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Tenho dito quanto <! sumolente p~r~ expor o meu ponsamonto 
em relação a esta p~rto, que reputo cssoncml na minha divergen· 
ola cem as commissõos. 

Alludirol agora ' o monda das. Commlssõos que strpprlmiu o 
dispositivo do. prilposiciio que consigna o principio do. lo! brazl. 
leiro. r,egolando a capacidade do estrangeiro pela doclnro.çi!o quo dr
mar na cambial, o.pozu.r da sua lttcu.pacidade pelo. loi do ]laiz a que 
pertencer. O sentimento que animou a emendo. supprossin <! este: 
cos Interesses qua so llgn.m ' emissão de umo. lettro. de cambio 
não podem merecer maiores attencões do que os que se pron· 
dom ll. constltulçii.o du. famillo.; o porque, neste casiJ, ~~ lo! nacio
nal so mant<!m integro. na tutella das relacões juridlcas, e na· 
queUe <! nocossat•lo abrir-lho tu.l e~cepciio,. que, dadas as condi· 
cões da vida moderna, quasi importt~ em substitull·a pela IB:z: 
loci actu... ERta ob"ervo.cão, procedentlo ali:ts de origem rospolta
bilisslm~, ó imperfeita, deduzindo a ruzito do dispositivo, da 
maior attonçito ligada o.os interesses de uma lottru. de cambio, 
de que os que so prendom ll. constltuiçiin da J'amllia.. Precisa· 
mente JlOrque são mais delicados e sensiveis os Interesses ligados 
ll. conshtuloiio da famllil•, tl que são regulados pela lei nacional, 
lei do palz de origem do ostt•angeiro, ainda mesmo regulando a cs· 
pecio de modo dllferente da do pn.iz em que olle residir. 

Esta cxcepcito aborta ll. regl'IL do estatuto passeai d um consc
ctarlo logico do syst.ema que confere ll. lettra de ca.m blo o papel dn 
titulo formal, circulando á mercê dos sctL~ :1ttributos externos, 
desprendidn.quo.nto posslvcl das indagações do causas e ftllacõos 
occültas ao ex11mo rapido do interesso e da. segur11.nça. cnmmor-
claes. . 

Assim tl que, muito mais facilmente. o commeroio bancarlo se 
Informa da capacidade ,iuridlca. do sacador, do endossador ou do 
acoeitante, quando tl regulada pela. lei do paiz em qno a transa,. 
ccno se dll., em que ossos interventores operam, cm que a lettra 
circula., do. que si elle tiver de examinar a Ioi nacional do cada 
um delles, e que importa. dizer que ao lado do cadastro ~uo os 
bancos possuem do. solvabllidat!e dos seus treguezes, e das intorma.
cões que necessitam obter dos que com os seus treguozes se !'ela
clonam, tl ainda indisponsavel possuirem um cnnheolmento emcto 
da legisln.çlo do todos os povos, para terem u. medida da oapaoi· 
dade civil do cada um deDes, 

Eis porque alei a.Jlemit e outras que se lhe seguiram consa.
gram o mesmo principio da legisla.çlto torritnrial incluido no pro
jecto da Cu.mo.ra., principio que v~o cnndemnado pelo.s Commissllos 
e pelo voto do Senado em 2• dlscusslto. 

Pn.ra terminar, restu.·mo tratar dos dispositivos da propcslçiío 
que so I'Oferem.ll. detorminaçito das acções que competem aos por
tu,iorcs das lettrns n~ l!y]lotheAe do art. 49, e tt aceno exectltlv~ de 
qno trata o nrt. 50 da proposiçitn. Centintlo a pensar qun to.es 
dispesl~ãtJs sito inconstltucionaes em rel~çito nos Estados. A deter· 
minaçlto das acções ,depende essencialmente do poder que as re-
gula, . 
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Ora, em f~co do nosso regimon politico, as logislaturas locaos 
tonm u. faculdade do prescrever nilo sOmente o.S fórmas das . acções 
ordinarias, uil!crontes da.; que pt•cscrovor a lei fotlcra.l,. <iomo 
tnm!JOm toem a do proscrevol-as, substituindo-as pelasacçõcs 'Bum· 
marias ou pot• ou~ras que o c~ltorio lógislattvo nllo. ,Julgar monos 
tutellares do dirmto preostabolecldo pelas lois da Unllt~. · 

A que se 1-eduz, pois, a dlsposicito. do projecto que proscreve a 
aceito at·dlnarla J>ara 11 hypothose do u.rt, 491 A mesma obsorvU:cão 
tom Jogar ·quant~ ao nrt~ 50, qu,o assim. se exprimo : «a acção 
cnmhlal ó oxccuttvn>>-accu.o que ó ilhi proscripta provavelmente 
por se considerar mais garantidora do reembolso do credor, visto 
que tncs acções começam J•oia poühorn. Mas, por isso mesmo quo 
ollns invertem a urdem natural da defesa, nito .<!licito nogat• ás le· 
gislaturas locaes o poder do as modlJicar no·soutldo mais Uborai, 
ou do as supprimil· si desejarem lov~r mais loogJ o sentido logico 
da reforma. . · . 
· Si; pois, o que as .CommiHsõcs toam om vista cl dotar os porta
dores das cambiaos do meios nssccuratorios do sou t•cembolso, Dilo 
se explica' n dosattencilo com que os está deixando · inquinar do 
vícios tão irromcdiaveis. - F. Glvcerio• 

N. 282-.1908 

Ao projecto do Senado, n. 7, dósto anno, 'éstondondo rios inton
dontcs municlpnos do Dlstricto Federal o direito a porcobarom, 
quando cm ses'!_õ.os oxtraoi'dinarins, o subsidio. qu~ lhos ó nbonado 
quando om sossoos· ordinarias, a Camara dos Doputildos nccrescen
tou uma omoed" supprimindo a inologibilidado constante do n. 9 
do art. 57, capitulo VI, secção I; da Consolidação fias Lois Fcdôraos, 
sobl'e 11 orgttntzncão muillcipal do Distrlcto Fcdorni. . , 
· . Não nos parece que" em onda caiba muito · biiiil n.o iiD.ào; ~ai! 
o pt•ojccto do Senado rifio cogita do questões ololtoràc~. nias do 
sub<idio dos intendentes; entretanto. como a ometlda' envolve, um 
priocipio libm•al eliminnndu nmalnllligibilldado quo ·não tom ra' 
ziio do ser:.-. qunl " da 1\lnccionarlo municipal nposontado que 
não pOdo aspii·~r o ciU'go do lntendontu, quando os funccionariós 
fcdoráos ntis mesmas condições podem ploitéar os, cargos de Depu
tado ou Sona<lot•, a CommissiLO do Constituivlío o Diplllhlacia on
tondo quo o Senado púilu dar o sou assentimento áomondd da Ca· 
ma~ dos·Oeputadosa · · · ' · 
. ' . Sala das Commissõos, 6 do outubro do uios.- A. Â.;.;.erlo, preal-

ponto.- Muni: Froiro. . · · 

PROJECTO DO SENADO A QUE SE REFEIW O PAREOBJ. SUPDA 

O 'congresso Nacional docrota: 
·Ar! .. 1.' Os lntonrleutos muuloipaes do Dlstricto Fecíerllli' quando 

cm sossõos oxtrnordinartas, percoberiio o mesmo · inlbsidi'o que lhos 
ó ~>bon~>lio <JUando cm sessões ot•dlnarias, conforme detcl•mina il 
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art. i• da. consolidação das Lei$ Fodoraos .<obi'O a organizaçii.o mu
nicipal do Dl•trlcto Fodoral, o. que se rolbro o dooroto n, 5.160, do 
M do março do IU04; , 

Art. 2.• Rovoga.m-se as disposições em oontt•ar•Jo. 
Senado Federal, 20 do julho do ioos.- Juliri.Buéno Brandao 

Pt•osltlonte·!ntorlniJ,...,.Manoel de Araujo Gde.•, 1• Sécrotaria intill'lno' 
-Pedro Augusto Bo•·ges; ~·Secretario Interino:· · ' 

ÉIIENDA[ DÁ CA~IARA DOS DEPUTADOS, A QUE SE REFÊRE O PAREOER 
·::~UPflA 

ACill'OSCOnte-so onde conviill' : . 
Art. Fica suoprimida a inolêgibilidade constante do n. g 

do al't. 57, capitulo VI, socçito I, da Consolldaçiío das Leis Foderaos 
sobre a organização municipal do. Distrlot > l'edoral, que baixou 
com o doc1;oto n. 5.160, de 8 de maroo do, 1U04. .. 

C"mara d.,; Deputados, 30 do setembro do 1908.-Tl•oma= Pom
fl•u, Pinlo Accioly, 2• · Vlce·Prostdento. - Jl!ilciade~ Mario de Sd 
.li>•eirc, I• Soorot~r!o;'- Antonoo Felinto de Sou;o .Ba.!lo• 2' Secre-
tario. ·, · · · " ' 

&l!ENDAB A QUS SS REFSRE O PARECSR SUPRA 
,, ' . ' ' 

Rest~bolocam·so os ~rts.J•, n. IV, e 43, paragrapbo.unico,' · 
Supprimam-so a segunda. parto do art. 49 o o a1•t. 50.-li. Gly· 

cario.- A imprimir. 
' ~. 283 -- 1008 

A' Commlss~o do Marinha o Guorri foi proseUto, para dar 
p:it•o<:et•, o roquot•!montn om ~uo o ton~nte,oorono! tle ongcnhoit•os 
JoSé da Sllva Bt•aga, ·substituto da oxtincta Escola Militai', pelo 
rogulllmonto do 180~. exercendo n.ctualmooto o lóga.r do 'prolllssor 
da aula do astronomia du.' Escola <lo listado Maior dó Exercito, 
sol!olta u. su~ luclusilo no quadro dos docentes v!talicios. 

· Tendo a Commlssão do InstrucQilo Publica estudado convenlon· 
temente o <ISllumpto o omitt!do pai•ocor a rospoit.o, o qual termina 
por um projecto do lol, a Commissilo do Mat•inha o uuort•a, do. 
u.ocOrJo oom.os t'undo.mentos daquollo commontarlo oscrlpto; adopta 
o mesmo projecto. " · . 
· · 'isalo. ilàs cóinmliisoos, 5 dó outrlbro ilo' 'Ioos;...:: Vlctorino Mo.,:· 

teiro, relator.- Lauro Sodrd.- Fo/ip]J6 Schmldt,..: Be/{il'ri VlMra. 

PARECER A QUE SE REFERE O PAREcER SllPRA 

A' Commlssito do lostrucçilo Publica fol presento um roquorl· 
manto do·Sr• t•nonto-ooronol do ongenileiros Josll da Silva 1lrag11, 
substituto da oxt!ncta Jilloolu. Ml!itar, polo l'O!!Uialllftllta,da:l8!18. · 
oxorccndo uctu<Llmcnto o JoguP do Jll'orossor da nulo. do nstronomln 
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d~ Escol~ do Est~do Maior do Exercito, pedindo a sua inclusão no 
quadro dos docentes vitalícios. 

Apresenta o rofm•ldo potlcional'io diversos documentos, que 
comurovam 1111 razões que allega, para que lho sej~ concedido o 
favor que solicit~ do Congresso Nacional, 

Examinando os mesmos, vê·se que o tenonte-coronel de unge. 
nbelros Josll da Silva Braga, al6m de grandes e valiosos serviços 
prestados por occ~~t~ii'lo da proclamação da Republica, obteve licença 
pa.ra. propor-se a concurso em 1893, na secçlto que oomprehendia a 
cadeira de astronomia pratica e. goodesia da oxtinota Escola Supe· 
rior de Guerra, concul'llo que deixou de realizar-se, embora jd in
•criplo como unico concurrenle, por se achar commandando uma 
bateria. da Fortaleza de Santa Cruz, por oceasiilo da revolta, e que 
foi suspenso por ordem do Ministorio da Guerra, em 1895, quando 
reclamou l'nzel-o. 

Por portaria de 19 de setembro de 1894, foi nomeado substituto 
interino aa 3• secção do magistorio e da Escola Superior de Guerra 
-cadeira de astronomia.-, tendo ·entrado um exercicio em 24 do 
mesmo mez. 

Do logar de praticante, no Obsorvatorio Astronomico, do <;,UIIi 
era director o Dr. Luiz Cruls, desde !893, e após ha.ver apresen· 
tado provas de compotencia scientifica, foi nomeado p~ra reger a 
cadeira de astronomia, pola portaria acima referida de 19 de se-
tembro de 1894. . 

Como regente da cadeira de fortificação, o mala tardo como 
substituto. interino da secçi'io que oom~rohendi~ a: mesma cadeira 
de astronomia, passou para a Escola Militar, sondo posteriormente 
reconduzido como substituto olfactivo, por cinco annos, o aprovei· 
tndo pelo regulamento actual como professor da aula de ast1•ono
mia, em cujo logar presentemente se acha. 

Além dossas delegações, que comprovam a capacidade scion
ticn e profissional do peticionaria, no oxercicio de 14 annos da 
magistório, ha a .clro}lmstancia de ha.vór accumulado a regencia 
da. cadeira:,de mccan1ca. geral da Escola Militar. 

Por essas razões e 11pOs maduro exame do assumpto: 
Consider11ndo que o pet!cionario esteve sempre prompto a fa.zor 

concurso, não tendo este se realizado por mottvo do forca maior, 
e por se achar prestando, em uma tortaleza., relevantes serviços 
de guerra ; · · 

Considerando que nenhuma. duvida rodaria. subsistir quanto ao 
se11 anterior provimento na cadeira, s attendermos ni'io só 1\ sua 
cornpatencia firmada em trabalhos scient!ftcos publicados, sobre 
aquolla especialidade, como tambem ao tlLcto do ter sido o unico 
concnrrente inscripto ; 

Considerando qno, pelo art. , 128 do regulamento (lei n. l.SUO, 
de 4 do janeiro de 1908), sobro o alistamento do, sorteio militar e 
que reorganiza o exercito: 

Os acluats profe8Sores • adjuntos militares o civi• ficarao di•· 
pensados do concur~o ; 
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Considerando quo, polo ai·~. ,134 do I'otllrido rogulamonto, o 
Governo dauerd p1•ovidsnclar 1obra o a}Jroueitamcnto dos que tive• 
ren' mais tfe rio:: annos ile 1eruiço tJm qualquer dtn mins'derio1, 
disposição osta. tavora.vol ao poticionario, que conta 14 annos de 
maglsterio; . 

Considerando mais quo, vara o proenuhimeeto tle cadeiras, o 
Governo, doanto de provas positivas do competencla proltsalonal 
e sclentifica, na espocin.lldade ou matoria, pódo dispensar o con· 
curso, tacto este que viria aproveitar o petlclonariO, que, "iém 
dessall, assi~nala oxubei·antomonte a sut1 proftciencia., regendo a 
cadeira de as'ronomia durante 14 a.nnos; 

Considerando, finalmente, que o peticlonarlo toi nomeado substi· 
tuto em 1894, na. vlgencia do regulamento de 1890, que consignava 
vitaliciedade aos cargos, a Commlssão do Instrucção Publica, após 
detido exame das informações solicitadas do Ministerlo da Guerra, 
resolve submetter tL consideraçiio do Senado o seguinte 

" . 
PROJEC'l'O 

N. 34- 1908 

O ConbTesso Nacional resolve: 
A"t 1.• Fiou o Governo autorizado a incluir no quadro' dos 

profossorüs ou substitutos vitalicios o tononto-coronel Jost! da. Silva 
Braga, com as .vantagens do regul,.mento do 1890, na vigencla·do 
qual se inscreveu para concurso da cadeira. de astronomia pr~tica. 
o geodesla., tendo sido nomeado para regel·a., interinamontu, om 
19 de sotombt'O de 1894, e achando-se actUalmente no cxcrcicio da 
mesma., embora no caracter de professor. 

Art. 2. • ltevogam-so as disposições em contrario. 
Stlla das Commisslies, 26 do setembJ•n do 1908.-VIrgilio Dama-

•io, prosldento.-Aifredo Jm;., rclu.toi•, . 

O lir. Pre•ddente- Toado comparecido apenas 19 
Srs. Sona<lorcs, niio púdo havet• sossiio. Dn>igno para ordem do dlu. 
da sossiio seguinte : 

ContlnuaQão .tia 2' dlscussao da proposiqii•J da Camara. dos 
Deputados, n. 19, de 1908, reorganizando" tlcpa.rtiçiio tio Tbosouro 
Federal (com ptLrncer da . Commi;siio do Ftnancas contrario ti 
emenda olrorcctda pelo Sr. Severino Vioira) ; 

continuaçiio dn 3• tlisousliio do pt•ajocto do Seuu.do, 11. 26, 
de 19U8, I•ovoga.ndo 11 lol n. 1.83íl, do :10 de dezembro de 1007 (corn 
sub-cmeuda da Commissiio <ie Marinha c Guert•a ás omcndiÍi! otl'e· 
recldWI pelos Srs. Folloiauo Penou. c Scvet•ine Vieira.). 

VOt VI 
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----------------------------
07' SESSÃO EM7 DE OUTUBRO' DE 190~ 

PrqiitlBncia do .S~, Nilo Pcçanlla 

A' moia. ~or~ depois do melo-c!ia,abro-so a sessão, a ·guo· éóricor
rom os Srs. Senadores Bueno Braodiio, Araujo'Góos, Pedro Borges 
Unbaoo ~autos; Pit•os Foi'rOim; Fra.nci·;co S•\, Bozorril lrontenelle, 
Jintonio·do Souz11, Coelho Lisboa, Gonçalves Forroira, Sigismundo 
Gonçalves, Manuel · Duarte Coalho o Ca.mpoH, Severino Vlolra., 
Virg!lio·Dttma~lo, Muoiz li'l'eire, .João: Luiz Alvo~. Siquoira Lima, 
Lattronço B~ptillta, Oliveira. Figueiredo, Augu>to de Vnsconcellos, 
J;.a.~ro Spdré, B~t-atn.. Wbob•o, Fra.ncis0o Glyçorj0, All~·edo El!ls, 
B~IIZ Alir~lltas, Urua.no;do Gü1JV<ih JOilQUim de:SO.UZIL, A, Azarado, 
Joaquim ll!urtluhp, Mctcllo, Aiooc~r Cuimariies, Hcroilio Luz,, La.u-
ro Múller, PlnheiroMaoha.do (35). · 

Doi xa m · do' comptLrecer ·com' cauaa·. partfclpnda: os Srs, Senlli
doros: Ruy B11rbosa, Fel'l'oira. Ch11ves,.Jona.th11s Pedrosa,Sil. Peixoto, 
Silvol'io Not•y, lndiu do Bra~i(',,.,Pa.g' de Cal'Valho, Justo Chormont, 
Gomos de Castro, Ue!fort Vinil••, R•ymundo Art.bm·. Moira. o S:l, 
Alvaro Machado, Rosa. o S~l:va., Jo~qUÍII\ Malta, Oliveirl1 Valla.dito, 
Martinho Ga.rcoz, Erico Coelho, Félicitioo Peona., Francisco S11lles, 
Lopes Chaves, Caodido do Abrou,Brazilio da. Luz, Folippe Schimidt, 
Julio Frota e Vlctorino Mon teiro:(20); 

São lida~, postllll om discussão o.sem: debato approv11da.s n.• acta 
da sessão anterior· o ·a·da. veuniiio do'dl11 6. 

o s:r. ~o' séore'(;~fo (sârvindo d~ t•); d~ canttído. so-
gtiintu · . . , 

EXPEmi>NTi , 
o meio do'Minlsterlo'dil: Indústria.; VIação'· o· Obras Pabliéa.s, da 

5.·do cort•en,o; tra.nsmittlndo'a mensagem com-que o sr •• Preaidento 
da. Republlo11 rostit~o dous dos autogr,!lophos da.· resolução legislati.va., 
sanccionu.d11: autorizando a. proroga.çao por seis meze,, com ardo
nado, da Jiceno• em cujo gozo so.acha o 4''osorip\urnrio da Estrada. 
úP Ferro Central do Brazil, Auguato Raphael Moroir~>-:- Archivo.so 
um dos autogra.pbos c envie-so o out1•o á Camnra dos. Deptlta.dos, 

o sr. a• SeoretP-rio <~•l'lrindo'ds .2•), decla.ra,oquo não 
ha. . pa.l'Oceros; 

ORDEM DO•DIA1 

1\EFOltM.i. DO· TJIE.BOURO. 

· Contiinla. 01!!,.2~ d\scq;~i\'o, ç'o'!\ a o menu~· olfilt'oçiU~)çio Sr. Se· 
varino Vioir~\ a qu~l a CoulmiHSito do FIUIIDQ<LS tlou paJ•ccm• con
trario, o nrt. 34, da pt·oposi~fo úa Camara du• Deputudos, n. 19 de 
1008, rcorgu.nizundo a 1•cpu.r çllo-dõThcsouro Fodor~l. , 
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q Sr; ~ev~rino Vieira(')- Sr. Proaidonto, sou abri· 
gado a; v.ir rt. tribun~_para defender a omend~ que tive a honra do 
aprosontar :1 coosldc!'Mão do Senado, · . 
.!J.._~ Priniuit&iá_n_ dó-sê sobre llil~,· 'diz li illustre Commissão de Fin1111• 
;;..;. dést~ êas:i: 
· · éÂ êommiss~o dií. F.inaniiii~ rilió p~~o · ,b.coii~oili~r iii\ s'óli~dii ~ 
approv.a2áo da omonda do i!lust~o Sr .. $i>Aa&Oi' .Soy~~i~d Vi~lila, ~ 
proposl\lilO da .Camara dos.D~putados, n. 50; desta. anuo; roorgdhl' 
zando o TbosourQ Naci'om\1, Ó!I! qqo propilo a 'croaÇã(l do üin à.rc~·· 
vista.; . em voz . do mh dr.s~nh!sta, ·ri~ Dir~ctorl~ (lo J>~trl_m'óü · :; 
porque já existindo ria. i•opartiçl'iõ uin cartório bom o~gílni~~ if, 
como jnlorma o Sr: Ministro. d'l Fazond,í\, l!ãq)l~ necqssid~~ti d,il !ttiiti' 
tuir ma1s um.arcluvo na alludlila. dlrq_ctorhl, ao passo qae vl~l.a a 
J'a~OI' Jn.lta o,.dosOÍlhlsta, qu~ .à OlÍÍOÍidlt ihâJi!lJ:I supprlmi~, 'tJb!ÍIO 
opma o mesmo sr. Ministro.> . 

Si·; Prcsidonte, o projocto orca, plll':t a. Ílireotorla. do Patrimo
nio. o's Iogarés do dous desenhistas; A minha. emenda proJ!õe um 
só d.esónhist:i, creando-sa então um Iogar do arehlvista., ~>.a illustre 
Commissão, combatendo essa iniciaiiva, baseou-se ,na. ln!Ormaçã:o 
do,Sr. Ministro, que diz já existir naqnollo 'departaln,oato um car-
torfo; . .. · . . . · •' 

~as, si São prccláos eis dados 'O'onstãntes do prQiocto, ,existe no 
.Thosónro apenas um cartorro incumbido de todos os trabalhos.da.rJl:o 
partição, c tóroa·so evidente a necosl!ldade do umfunceionario para 
o serviço cíiclil·sivci d~ Directoria do Patrlmonio a que compete, 
como principal objectivo, o zelo, a guarda,. o. arcbivamento e 
a bo:i. ·ordc!ÍI do todós os plipols, do todos ·os tltlllos que ltizem 
respeito ao patrimon1o publico, .... 

O proprio p1•ojocto .em dlscussíto, doJlnlndo as ~ttrlbuicõcs da 
Directoria do PntrimoJJio, as suas oiií•igjíçõcli é itictil:nbeni:Ms, diz 
na lottra '" 

cOrgn.nizn.r. o nrchlvo dos dOCUTl\CDtos quo intorossn.rt.Ú~ 'aoS 
líeils nac!o\uiàs o rormillar colloét~nea dõs actos do jurisprudenciu. 
á'dminlslrátiva 'ojhdfclaria aos mosinos rorerontlis.>· 

Assim sondo, penso que o unico cartorlo do quadro niio ·~ bn.ii
t~nte p~ra coordentLr todos os papeis dQ Tiloso~zyo, · e nlia poder!!. 
~Qsem:gonba~0.convellle!\t9montq as iJlcumbencias indicadas pela. 
'JUI!Stro C.o111m~iiq o OXI,l:ida.s peJo Governo: · · . 

Por àstas côns1deràç,uós, <l qúô julgu~i do· meu dever demoli" 
dlra1• a necessidade d11o omend~ quo aprosontcl; 

Acemenda,, rod.uzpa.ra uni? numero do desànhistu.s o propüe.a 
croacno de um lagar ao archivlsta, espoclalmento para a Directoria 
do Pu.trimonio. . · 

o Sr. urtiil\uo Sn.nto"' ( • ) - SI', Presidente, a 
Commissiio do i'ln~~;nças, no paruoer CfliO de!l sobre a emenda apre-
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aento.da pelo honrado Sanador pel~ B~hia, não tez m~is do que· 
referir-se á Informações ministrodll.i! pelo Sr. Ministro d~ Fazenda. 

S. Ex.,o Sr. Mnistro da Fazenda., na. rol'brm~ que org~ni~ou, 
entendeu nã.o ser necossario na Director!~ do Pa.trimonlo ~ porma
nencla do um archlvist~ privativo, porque os papeis daquiilla DI· 
rootorla., melhor queom qllalquer outro arohlvo, Jlcarii.o guardados 
no cn.rtorlo, .iá. existente no ThosJuro. onde sã.o culdadosamonto 
colloccion~dos todos os papo is da repartição. 

Dispondo dosto c~rtorlo bem organizado, multo bem ordenado, 
como nos Informa, o Sr. Ministro, entende que não ha. necessidade 
de um outro archivo onde se guo.rdom os papeis da Directoria. do 
Patrlmonlo. 

Do outra sorte, entroto.nto, poosa S. l~x. que o dolenldsto., que o 
honrado Sonndor pelo. sua emenda pretende supprimir, o do inde
cllnavel necessidade, porque o.ponas um descnhiliti no.quoll~ repM
tlçã.o, absolutamente não aar.L conca do todo o serviço. 

Assim, juign,ndo a Com missão que o Governo, mai• em con
to.cto com IL marcho. dos servloos e sciento das necessidade; da 
administração, devo estar melhor inform~do sobre assu1npto• 
dessa no.tureza, entendeu de seu dever reportat··se á opiuiã.o do 
Sr. Ministro, JliLra. elnbora.r o p:~recer que so discute. 

o Governo não julga. necessari~ a creação do lo~ar de archi· 
visto. JlMll a Directoria. do Patrimonio, pois que o.s funcções de to.! 
'funcclonarlo j4 estão perfeitamente providas e julga. ta.mbem ln· 
dispensava! o numero de desenhistas de prQjocto, pois que um só 
nã.o pederá executar todos os trabalhos de desenho da. repartioiio. 

Era o que tinha. a dizer. 
Ninguem mais pedindo a palavra. encerra-se ~ di$cUssiio do 

art. 3,, 
o Sr. Prclildcnte - .lá catando votados os sete pt•i· 

moiros artigos tia. propo.iição c encerrada· a dlscullllã.o · de todos os 
outros, vou pôr a. votos e;tes uitimos " partir do 8•. 

o Sr. :.o!lcwerlno Vieira (')(pala oYdem)- Sr. Prosi· 
dento, consulte u. V. Ex. se llu. numero na. Ca.su. pa.ro se proceder ll.s 
votações. · · 

o Sr. Pre•ldente -H~. sim senllot•, 
o Sa. S&VERINO vuim.1. ;_ Neste caso peço permissão para 

enviar á. Mosa um .l'!ÍI!Uet•imooto ~ proposlto do projecto n. 26 
que $e aclta, om segundo. lugar n~ ot'liem do dia. · 

Tratu-so. Sr. Prosldunto, de um pt·ojo~to de natureza urgente, 
de cuja Hoiuçáo cst~. pot• assim dizei', depondcote o t'Coonbaci
mento e a a!l!rmaçã.u tlo dil·eítos muito t•aspeitavcis. 

Requeiro, poio. que V. Ex. con&ulte o Senado sl concede inver
são da ordem do dltl, para. que, antes tio votado o projecto, cuja 
dlscussã.o acaba do sot• unccrt•atla, soj11 discutido o vota<lo o pro
jecto o. 26. 

(*) Et!.tc tlilicUl'tiO núo foi ru\'ilitO po1o arador. 
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O Sr. Prelildente- Afim do obter~ inversão que de· 
ao,ia, V. Ex. devo, do accórdo com o art. 1!6 do Regi monto, reque
rer urgoncla pM•a que a dlscussiio_do prqleoto, n. <jue so rororlu, 
proslgil antes âo vot:~dn. ti proposiçao cujo debato se n.cu.ba de en
cerrar. 

O l!lr. Sevel"ino Vlelrn (pela ordern)-Eu requeiro o 
que ror posslvol o ro~lmontal. O Senado resolveM como melhor 
entender, de accôrdo com a consulta que V. Ex. lhe dirigir. 

O s .... Preiildente - Neste caso, eouslderarol como de 
urgencla o requerimento do V. Ex. o vou submettel·o á CIISllo. 

Os Srs. Seuadore; que concedem n. urgencia requerida. pelo 
Sr. Severino VIeira para que n. discussão do segundo projecto con
st.ante da. orde1n do dia preceda a votaoão do quo nolla figura em 
primeiro Jogar, queiram levanta.r-so, (Pausa). 

Foi concedida a urgencia. 

INTJ~R.PJI.gTAÇÃO DA Lt:I N, !,836 de 1907 

continua cm 3• <liscuss1io, com a emenda oJterocida pelo Sr. Fo
liclano Ponna o " sub-omondu. propost!L pela Com missão ilo Marinha. 
e GuorJ•n. o pt·o.io"to do Sen~tdo, subst.Huttvo do do n. 26, de 19U8, quo 
revogav .• alei n. 1.83U, do 3D do dezemhro do 10>~7. 

O Sr, Urbano de GotH•êa (')-Sr. Presidente, venho 
tambem traze<• o meti fraco concurso ao debato quo tiio altamente 
tem sl<lo tt·ata·lo ne~tll. Casa; mas si venho em auxilio da sexta ou 
setlma lntropretn.cão de lima. lei qnP j:l produziu os seus etreitoa e 
tratar de um acto ac:Lbu.do, !! attendendo ao u.ppollo do honrado Se· 
nador por Minu.s Geraes, '' quem nesto momento t•endo homona· 
!(em, pelo brilho com qno "l'ocupnn d;; assumpt:~ o de tal sorte que 
S. Ex., nesta dobate, teria con,Juistado c"m mui ~.a hont•a e gloria as 
esporas de gent>ral, si pol' ventura .i~ não lasse o esclarecido espl· 
rito que nos dirige nesta Casa. . 

Agra.daco, co n muiio prazer o vat•da<leira. gJ•ntldilo, as llsonjet• 
. ras palavras do justiQa que s. Ex. pronunciou em honra das classes 
armadas, tanto mi!.ia quando tl Jerto que r<l.r&mento ella.s toam tido 
a ventura de vor os seus serviços reconhecidos o S. Ex. poz em 
vivo destaque os morltos dessa classe, poz cm evidencia os anua o 
os encargos doa omctaes do exercito em contraposição desparelh& 
eom as regalias e algUDS privilegias do que goz~m. 

Subiu de ponto a minha satlsfo.ção porque vln. nessa a.ttltude 
S. Ex., a quom eu me habituara a ver sempre na brecha em irre
ductivel detesa do Thesouro, 

0 Sn.. IIBLIOIANO PENN.t.-Siio OOU11118 conclllavois. 
. 0 SR, UliD.t.NO DI GOUVÊA.-Não digo que sejam irrocoooillaTei.l. 

Ao contrario, apeo111 asaigo~lei o prazer de ver s. Ex., tão severo 

c·) &rito díacurao niío foi revilto pelo orador. 
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lornpt•o .om so118 jHizos, sait• a campo, pala primeiro. voz, .cl'l)io, em 
dollls~ do uma classe, que nesh Clasa nem sempre encontrou oca., 
~!obo'o bonovolcrrcia que se dissipa. com as outras. . . 

O So.. FEJ,JCfANn PENNA-E' porQuo nunca mo !ombro do so.hir 
n. co.mpo cm dol'cso. do classes o srm d:t,iust!ç~l. · 

· O SR." Uo.nANO DJ~ GouvllA- Roporl.o-me apenas 48 po.!avrns do 
S. Ex. om defesa doá dlro!tos da classe mi!ito.r, as qunes tiio bem 
mo Hoaro.m aos onvidos. · · · 

~as, .o h.onr:.do Son:ulor, quo 6 tão acatado nesta Casa como, 
sogu'ndo supponlio, tanilíém o 'i! fót·a daqlii, lias nltás regiõ"lls, podo
l'i~ tanib~m sç tot• i.ntoro~s:•do parit Jo nlio i<Js~fijll !liais roto.rdr1da:s 
!I~ 11~~111~ ~o.s aos prlmoi~~s postp~. or ual!lo o Governo ~iio pro~!s.~v~, Jirrn formar op!nta~, ~SP.OI'a .. jl~~_s dobatc.s do Soiin1o, Bo.~
tO.l'lO. consultar o parccot• dos <Jltc o corc~m, hab1tuados pela pro
fissão ao estudo dessas' assímiptos, o teria ümã idéa cimcta''do. m11." 
teria. g quando ossos olemontos aind~ il1io fossem 8ufflclontés pa•·a 
um~ solu~ilo Sftl:isfat~ri;t, o Govor~o podaria ainda ouvir dignos 
olficro.os do oxorcl!o quo occuparam oi1dolras na Camam do< 
~r~. goputn~o~. magna p~rs na quostiioquo agprf!. so revive, o toria 
por·porto rocOJ•rl~o :t Ul)ltl tonto do informaçüos multo sogqro.. 
.. Poço llconça'pam li1zor o hlstorico' 1lr1 questão, o Mtou oorto 
quo ó Soni•dn, 'diantó dosso oscorço, se convencer(, do quoo projecto 
do honrado SonadoJ• pela Ballia é o quil dovorli• ter ti1lo o su!l't·agio 
dpsta Casa. 
· · Com'il. revolta do 6 do setom~ro, o Governo vi u-so na noco,si~ado 

do ,coryunissiomu: diverso~ ol!jc!a08 jto~' pri!Ucir~~ postos· dó exercito. 
Tormmada a rcvolt<~, p<~r<~ t·ocomponsar 80l'I'IÇDs 0' noJ•mal!zar :1 
sitilaclio dos commbsionados, oiJtWJdou o Governo do ~ntiiir'li1~ci' 
nma P,ro;t1HCliD, cq\11DW.Plilndo, Ú~p ~ó os oqlci~os guó tlnhttll\ sl!lo 
çompussrono.clos pelo Uovcmo FoUpt·<~l. como am1!11 ·o> quo tmbarn 
~iclp cqinmjssionudo,; Jrolos · commAqdantc~ do fo•·çiis · il, P[Oio aM, 
poJes JÍQVO\'ilos ostt~!)ti~CS. Foi ~.ssim f!UÓ DIISCBH p 4ocr~jo ~P. .3 1)0 
novembro do JSO·i, '1110 promoveu 1.50u o tantoa· olficlrios, s.o~undo~ 
.topoilutus OU nl!Ol'O.< dp ~ilforo~tcs ill'OIII!', qrm·~Í \Qdils t)lp~ do 
tJUíl ro, 

· A~ róf9rHfq ~Ocf'o}.q do promqciiq apHmJia~~ou a l!stt• 4os JI~O
rnov!flos c copst,'f·OJO q!IR nno s~ con.jDh'l!lit'doscobi•Ir o. p~r~~Qrro 
di'. 4lsn~~. ~\1~~~41mou\o ~orqnP, os ~RIPo~ ~~o corr~spp~~!llrq 4s 

l'P§S{,ftl'~ natiírit\ nu~ !stq ~q d~llJlo: pnl•'o l.50i! o t~nt!l~ tiljlólilén, 
~IMA§ do !pf!ri~ l;~·pi}V\!\s d~ ~~~~: jllo.~ p n!WP r~1H' o'li.\JP ~ iJxiicto 
P. quJl q p~y~t''!!' b~qAr J'~i' llPF\~~~~ ~rtq,,l;fndo ~~~s·,!l!c~'r pstc.s 
officraos uos co ·pcs o 'lacluii·OS uo ,\lnufp C)> ~lllj nr. . . . . 

Pnl'a. qm: Ji.Jssum incluidos som t•od :lnih.QÜO~, ó Governo, i/c 
accút•do com n~ lo[,: oxl•1ontos, o ültvido o·· Snjlromo Tribunal Mi· 
. !i!il!', 'l9f'l~~ql1'1~~ i\ •IH~~illç~çf\q _qq i'l'!'~l\nc.J• dcv~l'il~ so!.' J'çit" do 
. *PF~!'u.\l.c~'!!..lf"- 1ors ~~~stqn~~~, "AIÜ!fll!l~~~P. ~ ~!lfl~úld\':!lP Md* 

ila. commJSBno ;m~ quu n tivn~·L•m JlCll' au1us Hn l.Jl•:wut•a, o nos 
l!om:t!s da l!ntu. Iili Jll'OIIruçiio. 

• 
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.EBtrm,, portanto, !'cita ".classiOcaçno <los lo500 o tanto.; om. 
ciacs promovidoB paio Governo do meroclmll'Jotol.o!'rio o Jo~"lmonte 
h:. viam sido collocados no Alm:~nack Mlllt:.r, cónlbrino 'ils lei• 
.oxistontos .o do accôrdo com a J'OSoluç~o do SÜpromo Tribun111 
.Mllibr •. Niio .havia mais Jogar a duiid•~. inas ,roclu.~aÇüos, cssM, 
sompr.o n.ppal'ocom. 

N~da mais havia a fazor.e tcs promoções rws postos superiores 
<levermm ser faltas á medido. quo as vagas ao fossem dando, atton-
diilo.o principio ]lO icntiguWa<loo · 

Mas, om data do 26 do jullro do l S95, o Minlsiro <lllo Guerra on· 
.yjoue um ,!tviso ao nju•liliito gonorií.i do oxorCitó, ,dcclatoii.ndo quo, 
sondo excessivo o .nuínnro do ollloiuos arrogimoiJt!ldos u nilo in
cluídos no decreto· d11 ~3 de no:voll'l>ro o 'pesando ~~an~Cf!odospozas 
dnhl ]lrovenientos sobro os eofrcs pnbhcop. prondoncmsso para 
que fossem excluídos do o~rrcltó.ps ooin~UJS~loil(\dos que não q>~i
·~essem ~orviJ•.como praças do yrol.; conso.r.vndos apoo:.so> ""mmJs· 
sio!lndos om sorv.iços pos c0rpos d~,gü:irni.ção do Jl.'i~ o Grande do Sul, 
cuJa região a!nd~ nao es!:iva complo\o.monto pac1Uoadao 

Est.o acto foi ,reputii.do injusto o,' rio. mcsmj; .diíta 110 avijO, 
.om 20 do julho, U!iSignado por .40 Sto~o .üopntados, foi apreíl'/ntado 
!1. Camar" .um projout'o cujo artigo Primeiro .c :11Pi~o o~utorii::cv" o 
Governo :a pt•omovcl' ou conth~Inn.r to~os.os commsslonad.os com 
serviços .de compnriha teM 3 do íwvcm bródo 180'1o i 

. ·No cori'OI' d~ .discn:<sãó .lbi apt:osoí\tada umtJ. oml•nun. t~roando 
aomodJda .cxtonoiva aos ,que ]lorvent,urn .. tivossom,\lt~do uo,txa"om 
vtrtudo da portari" tlo ~Q do julho do !8050 . 

A loi, portOJJto, vinha .;t,lc<UJcar niio s~ aquello~ <JU9·. ainda 
osta;v"m .qommlssiomulos cm serviço do exercito, ,mas a)otl,llgll' o,tó 
,os o DF,olllci:~os, .,aquellos que; r,ori•.lo ,sido commi~sionados, tiveram 
ba1xa cm virtude da portaritc do 20 de julho. . . 
. Chagando 110 Sono.do, o_proj<Joto lbi .l:JJ0/1l~!I\Oníc di,;cuti<lo. A 
Commi~siío .,do Mar,inbli o GuÓrl0l> oaprósciltou um •u]J?!itutiyo o ~ 
este succodeu outro substitutivo J'ormulo.do pot• hom•ado .membro 
,dc$t ... Casa-,o '!UO m.crocou npprovnç~o o lbi _saucch>uii!IO como Joi 
t1o 30 do .dezomoro do 1895. 

_O ~J·t. 2' .dessa lo i mundt~vtlo quo a n!ltiguidado .dos nlforo' 
promovJ<!os a 3 de novomhro de JS94, lesse ~ontad1' da. dat~ d" 
oommilllilio. · · · · ·· 

A.Jto~!JoVn ,o 4c.cr.oto,do Governo :,nlm•ior, q~.e dispunb~,sobrc 
contagem do tempo de onlciacs, quo j:L liqlmm si•,loooln$~ificndos no 
aiJI!anack, .<lo accôrd0 ooJil as leis .c ,lleci•õcs dO ,Supramo Tribunal 
Militar o sob1•o os quaos, nad" mais ha1oia o, so f<'zer ... 

Er" esti, "disp.osi~il() : F;' an#gulllado .sará captada dtl data 
.om ,qt1o loonm conu:mss!onactos o o.ss>m so ontO!ldet•tL tnm~om cm 
~olnc~o noi quo .for.~jn grádimdos pc>r o1Toitod0stn l.oJ•. Dahl tod••• 
u.s tltWcnJcladç# o :1 !lcC'J"SI.dado .du~ vfll'ias intotoplo.otuçõo~. 

!o.ts abl o nJ•t. 2' da loi quo revoga v<~ <:um]llotJimouto tudo 
f]UJ!llo(o ,so 'havi~ !'oito, H l)lantlayi~ cimtill' JÍos Qllloi~es, ontiio pro
;IUOi\'!dOS, pela ltú do ,dozo!llbrq dç l@G, a da\11 d:c. "•'ltigui<indo, tio 
,dit' "l1' ,q119 ~lo~~hani ~ido commisfilo.riaflo1.:. . ~;;:r;:l::=;~ 

.!• .• 
f,\• 
:Fl.' 
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O substitutivo voltou ~. Cnmara. em dezembro o til! acceito, 
porque não havia tempo para emondnl·o sem prejudicar olllclnes 
IIUO ello qulzern favorecer. 

Logo, porém, no anno seguinte, om 1895, a Commlssão tlo Ma· 
· rinhn o Guerra apresentou um projecto procodldo de longos consi· 
dorandos, declarando <JUe se via naobt•igaçlto do o aprosentar, para 
corrigir as injustlçus e "' irreguloridades dn lei de 1805, que em 
tem-po não pudo1·a revol(ar, porquo, si essa lei. nilo fol8o appro
vada poin Camaru, os o111ciaes a quem ella ill favorecOI', teriam 
bai:ú dos seus postos, o sorlam pr~judicados. 

·lofollzmonte, osso projocto apresentado em 1896, só veiu a sor 
lei do ~aiz em 1003, Dizia :.Fim• o Govet·oo autoi"izado a JrouJOver, 
desde Já, á ~JI'ectlvldado do posto os alferes ~raduad01 pela lei 
95D de 9 de dezembro de 189~•-

• A antiguidade de posto dos omoinos do exercito, a que se re· 
ferem os arts. 1• e 2• da lei.n.,350, de 9 do dezembro do 1895, serll 
contada do 3 de 11ovembro de"l894, eom excepção do~ que tiverem 
sido commissionados por actos de bravura mencionados cm ordem 
do dia á I(Uarnlção a que pertenciam, cu oas partes do~ rispectivos 
commandantes, aos quo.es se. contará antigmdade de commissão.> 

Vê, portanto, o Senado que esta lei considerando promovidos 
todos aquelles quo a lei de 1895 mandnva considerar como gradua
doj, niLo lbes conta v~ antiguidade sinão do novembro do 1894, com 
excepção dos yromov!dos por actos de bravura, conservando cadn 
um •ua antiguuladc, de accórdo com llB preseriP!JÕC~ das leis exis. 
tentes. · 

Portanto, a lei de 1903, revogando & de 1895, confirmou o esta· 
belooido pelo decreto do murcehal Floriano Peixoto, e sancoionou a 
cla!Siftca~ão do Almanacl< Militar. Repoz as cousas, como eram em 
data de 3 de novembro de 1894. 

E' bem do ver que entro 1895, anno em que foi publ!cada a lei, 
o 1903, surgiram multas o varias questõo", reciiLmações do toda a 
ot•dem. 

Os que ~o julgavam armados de bom dil•elto, estribados cm 
valio,os documentos de intoir~< ,justiça, em relação ao sou direito, 
filr"m aos ll·ibunaes c receberam o premio cm sentenças que con· 
clula.m pelo iriumpho do direito que lhes assi>tla. 

o~tros, que niio tinham tiio valiosos documentos, mas que con
tanm natut·nlmentc com a. boa. vouta.do do Executivo, reclamaram 
c tiveram soluçào favoravel. 

Aquellcs, poróm, a quem laltavam documentos e ·talvez bons 
direitos, hlltcram á pot•ta do Legislativo, e o I.egisla.tlvo, sempre 
genoi•oso, det\lrilt·lhes os requerimentos, 

Ora., pergunto: tlopols de tudo isto estabelecido, decorridos 
!tu1tos anncs, a~ora, que nquellcs que se julga mm com direito j~ 
ttvorum su:•s rocluma~ões resolvulus, a quo vem m11ls cuidar desta 
I ei, revi ver Jilctos desta orliem 1 

Parece-me, portanto, <JUO o bont•ado Sr. Presiilentc da Repu· 
blica poderia, de accõrdo com as leis geracs existentes o com a de 
promociies, e ainda com a opiniilo jll man!lestada do ill111tre mil!· 
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tur interinamente na pMta da. guerra, evitando projuizos aos om
ciaos que aguardam essas promoções, resolver ocaso independen· 
temente de uma lei, quo c Congresso hn. de votar, mas com grande 
demora. · 

Tanto isto 6 mais ,insto c razoa voi, Sr. Presidcnto, quanto 6 
cot•to que muitos desu offici:~es estão ~olfron!lo o outros poderão 
solfror ain!la sorios projuizos 

Alguns, scgunúo mo consta, jd. furam compulsados, J!gurando 
entre os attlng!tlos pela lei da compulsaria um otnclai que, sendo 
n. 3, tive1·a wconte.itrLI'OI direito á promoçiio. 

E' pos,Jvol mesmo, Sr. Prcsidonto,que algum ou algtinstonb&m 
rallocido neste iutorvallo do tempo, e a demora nas promoções deve 
ter trazido males tls infelizes familias desses oiDciaes, as quaes, 
ai~m doporder o chefe, voem-se aindll prejudicadas nos suus mio· 
goados soldos c montcpio. · 

São prej uizos o.;tcs, Sr, Presidente, que não devem ser poetoa 
á mM·gem, o que o Governo devo tomai-os na devid!L consideração, 
tanto mais quanto a lei de promoções 6 oxpress~. e docl~ra termi· 
nantemonto, mesmo para prevenir taos male,, que as vagas serão 
preenchidas ti me!lid11 que se forem dantlo. 

W, pois, uma lei taxativa e obrigatoria. 
M!Ls, Sr. Presidente. depois Sllrgiu ainda a lei de 1907, que, 

com pequon•s moditic'acõ•s de palavras, mudanQ!LS do expressões 
de somenos importancia, som ~!torar a essoncia do sentido da. 
disposição anterior, é a reprodução da mesma lei do 1903. 

Mas o úisposto nas lets ·do 1903, 1907 e no projecto que 
discutimos, é uma e .<1 mesma cousa, Tanto faz dizer que o elogio 
se,1a publicado na ordem do dia á guarnição, como n~ urdem do dia 
do corpo, como consto das fés de oftlcio; porque, Sr. Presidente, ó 
sabido que os elogio,; publicados nas ordens o o dia. á gllarniçii.o ou 
na ordom do dia do exercito, ou na do corpo, são transcriptas nas 
rasde otncio. 

Não potlom nem dol"em .;er lançados elogios em commum sem 
a declaraçio necessaria. J~' obvio, tambom que elogios oriundos de 
attostndos graciosos niio podom ser lançados nas fés de omcios dos 
otnclacs • 

0 Sa. SEVEIUNO VIEIIIA.- Mas são. 
O Sn, URBANO oE GouvJ~A-Creio, Sr. Presitlent~. que a escrlp~u

raçiio do Ministoriu da Guerra, referente as diversas guarn!Çõe• 
deve ser uma couSD. sérl!L e. sobretudo devo estar de accôrdo com 
u. loi o com as ordons em \'igor, tanto mais quanto, esses corpos 
siio fl'oquontemonto lnspecmouados por geoeraes competentes, que 
cortamento sanarão quaesquer irregularidades que porventura 
encontrem, 

D!'POIS !ln lei do lfiOi, 'luando jt\ deviam estar sepulta.dlll todas a 
q uestuos do bra1·ura,quo nao mo.is ora pcrmittido nem pensar n1sto, 
surge esta questão, su1·go ngora outra loterpret,.çào, ~Ul'gem dl
vel'BBS lntorpretações,)IOis temos u.Jém do projecto do nobresen&dor 
pela Bahla,o substltutivodo honr~do senador pelo llspirlto Santo,, 
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.~.l,lb·o.monda d~ .C:ommlss~.o o.~ omond~ sn)!stitu.t.iv,n .~o .. sr, ,Ec)lpin· 
.nQ Po.nnn, mais u.mn .suli,Qm'e~~n do Sr. Senador ,!'Chi Bul!in e ;~.gora 
,ii~ i!Jiv,p su~st,(tu.tivo da Com~ssãô. .. . . . .. _ . .. "' .. 

O actual proJecto ou substt!utlvo da Commtssao é lnconvonJCO· 
,to .• não de~o morecor a apprqvaçito do Sonado1 .por que, oxocutil.do, 
vir~ ftitnliDCiitiJ prejudicar a :maiot·ia do< .O)llclaes' .·do Eiicrcito . 
.i\ccoHa oitto pt·ojocto t1 oiiprcissão <ordem do ~~~ do .llxcrcHo>, som 
. a,ttondor q\\O a vid;~. dos olllciaos, .qüe ·se ii1laciona ·com os tLCtós 
jl(ljciaós do' ~~siJi9!' ,não ,cons4 •.. ilom. pO,do· co'ii~t":r ,~il. . ..Offiom _do 
i!ta do llxor01to documon,to,qu,c s6 cogtta,da~lminl'traçau sur"rtor 

M
o ~o1,s.oadtn<lEo~-m~t1loros ,do ~ltoistro du. Guerra ,9 .~o Cltpfe .do Estado· 

a or 9 XOJ'Cl o. 
· · ··As altól-:\Ções occor,rldas com o officiaos el)'l gorai constam da 
Hr.~om. :~o ·gl~ dos c~i·po~. oíi I)UUndo .. muitó:. d~ orilen:i dó dia ~~s 
guarn1çues, mas nao pódom ~~nstar da ordq~4o .di.n ,d9.Jl~ot:Cit!J • 

. Quu õ exercito I E ~ I'Ountao dos corpos, o 6 nestes quo sn 
ox9rc.it~ a ~ctivldado dos.omciU:os. . · 
. .P chiifo .do m.cr9ito 6 o MlnL~tro o, assim, as suas ordens do di<~ 

.. ~.oterm,inam <ic~o~ ati l,oglstriun f~ctos admini~ll\<•tivos oni ril!açãu 
aos corpos do cxorcito. · . . · 

ll a~sim sondo,, das ord~.ns ,d.o .di~.dos cOI'l\OS ll quo se tiram as 
alteraçoos para as m; do omc,o dos olllcw.:•s. Doutr~ sorte .nito so acre· 
dlt~ria ·que :i ordem do dia do exército, ,quo consigna apenas o que 
salio do gabinete dó Ministro da Guerra ou .do Esta~o ·Maio!; do 
E. cxm•c!tiJ, .diga respeito ao que se passa coni .os o'ffici;~.ils iirrcgimeo· 
ta~os, Do ,modo al:;u,IJ) .. Nom mç~mo'aqui~o .. quo ·ê public~d? nu 
,comm,and~ •lo . •1' ,Dis~~Jct0 vom. ropr0du?-tdE n" ?rd~\JI ~o .dia du 
oxor"I~o; Isso .i"'ll!/,• !1" mqsllla circ~m.~cr,IpÇ~9 mtlitar, :som 1hl~r 
no qu~ JIO pa"i~. 1\0 Amazoo:.s, no Pa1:~ .o cm. GOY.\\Z: _ 

Po1•tnnto, ·,o for approptlo o proJecto da Comm1ssuo do Mo.
l'inba O GUOI'l'll, ÓJlo jó aprbvilit.a.I;ll nqucllcs que scrvii•:rim junto 
das atitoHd'àdôs sliporlorils, coin injustiçá m:iilifcstO: om Fnl~ciio àos 
/ieptais oll,l,c,iacs. · " ' · 

U~t SR. Sr.:;Anon- Mas V. Ex. acco!ta o p1•ojecto do honrado 
Senador por Mi nas. ' 

O Sa. UnnANO DE GouvllA-Ilu accoito o projecto do lionriL<lo 
Senador por Minas como oxplicativo, depois quo a Commissão ro
~~~.op. .~ a1 d~itlvo do !f10!'100, par\1 qu.e n~o s~ );1.9'~1!- ar~umont,ar com 
.0.'1:'~ I'OJO ÇUO, . . 

gu accoitaria o votaria porém, do molbor grado; o primitivo 
)lrojocto do honrado Senador pela Bul!ia o osso ora o unlco p!•oec· 

. fUmonto quo dovoria (OI' tido U ~OnllodO • 
. a· Sn. SEVERINO VmmA~gotão poderia vutar o subsiltuii vo 

~~ P·11llll)issão. JM'Io c\lf'to. . ' . ' ' 
O Sn • .UnnANO nr. (~uu~·il,\- .O substitutl.vo <111. Commissilo falhL 

do ordom <lo diD. do Jlxnrcito; 
.,. qi!y. ~YJ~m~o ''ncittA."'-~,t~ Ci;\1•\9, 
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() Sit, FELICIANO PENNA-pordlio, V .Ex. purmittn quo OU dú 
ui\! ;\pni·te om lionó~cio da p~~roz~ da di~cussiío 1 . 

0 Srt. URBANO DE GaUV~.I.- PCrlilitamm)tO, 0$ apnrtés do 
$. Ex, somp~p iilustralll o dobo.t~ o fl!O honrniJ! sobror;10do. 

o SR. FELICIANO PeimA.-V •. Ex. entendo ,quo o subptitutivo 
d.:L Commi<siiô excluo qun.lquor· olliclal ~Ol' ncW>l d.e bravur~• por· 
q1ieno.da. consto. da ordem do dia do l~xm•cito, por .conson,uoocia 
nlrtguem tem vantagem com isso é QIIO V •. Ex. protcndra.. q~o 
lbsso revogada essl!. lei. Portaoto, V. Ex. o;tá l)ontruditorlO .. , 
porque o que a Commissiio quor é a revogação doss" lei, 
. . () ~ft· Uan.~oNo DE Gppv4-SÍ o. coníniiss~o ti'v~sso os~e pon· 
snm·onto que V. Et. acaba dg orlor~nr terra ontao uccmtado o 
projoctó 'do bonra<lo ·senador pela Bahm. 

·o SR. SEVERINO VIEIRA-E' um meio do cnncilio.r. 
O SR. URDANO DE Gouvi:A.-Niío ho. conciliação; se qucrpmo.< 

isso devamos ir 'direito ~o fim, som subtcrfugios. Eu creio que ~ 
intonQiio do <JUO!!l o.prcsentou o sub>tiFuti-yo ~o i boa. ~ just.o.. 

O Sn. FELICI.lNO .PESNA-,-Mas Y. Ex. devo o.rgumontnr ~o 
aceordo com o ~ou ponto do viela. Y. ~~. ont.ondo que~ lei de 1g,07 
ilove sct• royognda, portanto devo accortar a sub-~lllond<l d<t Com· 
mi~siio ~o ~lílor!ph• o Guct•ra quo vai ;10 mesmo rcs~ltado. 

OSn. URnAso nE Gouv~A-A loi.niio precisava sorrovo:l'l1da, 
n !ai tinha produzido todos os sous alfeitos, nfLo ao preciso. vil mo.i.j 
trp.t!!:r doll\1 pot'q)re n~o perturbaria. em nada os principias do pro~ 
IJioÇao, Um ou Olllrq .tndividJ,to pr,qjud\Ç~<l.o, pu, ~uo.»,e ,\uigasso J?l'C· 
tcrido, dovio. recorrer aos Tr<bunno;, como outros Ji haviam .illt~. 
Mas, do;do quo V. Ex. nprosonto.ra um priljcilto, 'quo cm míd11 'alto' 
!'"'Va a ~~i ~o Hl03, t~rm~ndp·a apenas mais clartt, nado. havi<1 quo me 
Rbstasso n. votn!'o, porque nenhuma nltoro.çao'traz!lL~ ncnhutn pro· 
ll\i~ó poderio. <.lilv!r, mn<, dopol< quo Íl. Co'niinissfiõ rocusoú o parn
cr~»ho 'qtio coudorimriva !orninlmimte os attcstndo~; ontiió julgue! 
in.41~ponsnvol que tosse nccoito in rotum o substitutivo do honrado 
sQ o.'uor·. · · ,... .. ' !·· •· · " · 

.. R Mas o ~úbstitutivo d~ lronrndo Commlsslto do MM•inh~ o Guerra. 
~ 41trilróntó o cr~!à'ljuo .'!: )!Jtóirénh do Comtjllssão niio JlOdl~ ter sido 
~xn!l;IBivall!on~e ·~ de 7ev1v~l' o mesmo J!~OJO~~.o; ·· · · 

Q.SR. LA.UI\O S.oo~,.,..Ero. 11m moto conciliatorio. 
0 Slt. URS.I.NO DE GoUV<l.l-A Commi<~jii.O niio póde tal' procedido 

siniio lllolmonto, da muito·bõa fé, mon<iando <tquolln ;ub-omendn., 
som qno fosse sua iutonçiio reviver o pl'ojocto do honrado Sonudo1• 
)lqln. B.ahlo. e, mesmo assim. ; n.ill'indo oxcopç'10 pare~ alguns o!Ucino• 
que sel•vlt•nm,lunto rts ~utorl.tii<ios supor<Ores. · 

Pt'OV~volmento ll· ComniissiLo so cqniVüCOil (dosculpe·mo o 
honrado r•latol•, que <lcpoi< dil'1 si osto11 om crl'o); .. , · 
" 'b !ia. J .. l.imo Sooa~'- 1\'ii<l tniillo iniLIS nada ri Ui<tir. Estou sut~ 

!lciontomoutc '""~'I'Oci<lo • 
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O SR. URBANO DE Gouv~-..• julg:1ndo que nas ordens do db 
do exercito, como insi;tiu o honrado Senador, se poder!~ ir buscar 
actos da vida dos otnciaos, qumndo ass:m não d, 

Estou bom certo, Sr. Presidente, quo nada adiantai ( Nao 
apoiado•), mas julgaV& ele meu dever tlucr o historico da questão, 
para mostrar que no tempo do marechal Floriano Peixoto houve 
promoções excessivas-acto que tem sido censurado, mas, que cada 
um se coiloquc nnqueilll tot•rivol situação e terá t~<lvez de conver
sar quo não teria romcdio si não fazer o que clle tez. 

0 Srt. PIRES FEn!l.lmu-Ou mais. 
O SR. UnB,\No DE Gouvf;A-E',cot·lo por~m que essas promoções 

foram loitms por decreto "compauhado da relação dos officiar.s. 
O Srt. PIR~S FERILEiltA-Mas essa relação uio IIli publicada. 
O 811. URtlANO DE llcuv~A-Desculpe-mc V. Ex., o decrob 

consta da ordem do d!IL n. 619, de 14 :lo fevereiro do 1895. 
Est;, 6 o documento omctal do cxm•cito. llm virtude desta or· 

dem dia c da consulta ao Supremo Tribunal Militar, como j>l mos· 
troi, ossos offic:aos Juram classificados de accórdo com as lo:s exis· 
icntos, por antiguidade o attondcmlo·so lls pt•umoçõcs por bravura 

Depois disto, tudo mais quanto so foz, ou foi inconvonicntc c 
inconstitucional, cumo a lei de 18!,5, ou para ropJir as cousas no 
primitivo ostadu, como a do 1903. 

O Governo, poróm, ó quo niio precisa do intcrprct:u:õos para fa· 
zm• as promoções que já devia tor feito. ]';' o que tinha a dizer. 
(Muilo b•m ; muito b•m.) · 

O Sr. Severino Vlei1•u. (') - Sr. Presidente, ngrn· 
doço muito as referencias que o nobre Senador poJo E>tndo de 
Goyaz toz ao pt•ojocto quo tive a hom•a do aprosonttll', procm•ando 
a solução par"' este debatido caso. 

Apozar do juizo competente do nobro Senador, vonllo doclnrat• 
- osp:rito conciliador, que me pt·ezo do sm· -abt•it• miio inteira
meatO do meu JlrojoctO, para sulfrngar o ultimo substitutivo da. 
illustro Commissão de Mat·inba o üuerra, a quem rcn~o neste 
momento os meus louvores poli• solução concllindora que dou !!. 
questão, som atlopt<Lr o meio violento, cirut•gico, por mim ompro· 
gado, preterindo applioar uma cataplasma, multo calmant.c para 
t•csolvor a questão do melhor modo possível, sem dar legar a 
reolamaçGes. 

Tomando om consideração, Sr. Presidente, conlbrme diz a. 
Ilustro Com missão de Mnrmha c Guol'ra, <JUO J'at•a o elfcito das 

promoções licam excluidns as f~s do olllclo, on e Jorem mencio
nados actos de bt•avut'!L por oll'eito de attcstudos ou documontos 
graciosos, não ten~o duvida cm votar a tavo:· do projecto da 

(•) Ealto liacurao nü.o foi revi~Jto polu ora. lu&'. 
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Commissão de M~rinho. e · Guerm, ' qual rendo louvores pola 
solução dai!~ á. questão. 

Nínguem mal~ podlndo a pnJavra., e.ccerra-;e a dlllcussãe. 

O Sr. Pre,.idente- De aoo6rdo oorn o art. 162 do 
Regimento o. Hllb·emendo. propo;to. pela Commlssão do Marinha o 
Guerra, como substltutiVIL do projecto que ao aoba.vo. em discussão, 
tom, no. votação, proforoncla a osto o á emendo. otrorocida pelo 
Sr. Feliciano Ponna. 

Vou, porto.nto, pôr em votação a alludlda. sub-omondo.. 
Posta a. votos, tl o.pprovada a seguinte 

SUD•EIIENDA. 

Art. 1.• Os actos do bravura, aos quaos so refere tL lo! do 30 
do dezembro de 1907, devem constar das ordens do dla do exer
cito, om virtude do partos dos cho!hs dos corpos a quo portonclo.m 
os ofllc!aos, excluidos, para os atreitos da. mesma. lei, os elogios 
colloctlvos, 

Art. 2.• Rovogo.m-so as disposições cm contrario.- Comml11lfo 
de Marinha e Guerra. 

Ficam prlliudlco.dos o projecto approva.do om 2' discussão e o 
· sub$titutivo do Sr. Feliciano Penna.. 

O substitutivo a.pprova.do va.o xer enviado 11. Cllmara, indo 
autos li COmmissão de Redacção. · · . . . 

Continuação da vota.çiio. em 2• discussiio da ·]!reposição da 
Ca.ma.ra. dos Deputados, o. 19, de 1908, roorganlza.nao o Thcsouro 
Federal. 

O sr, PreHtdent.e - Achando-se no recinto apenas 30 
Srs. Senadores, vac ao proceder iL chamada. . 

Procedo-se ~ chamada. quo deixam do ro<pondct• á. cha.mada. os 
Sra. Bozerrll Fontonolle, COelho c Campos, João Luiz Alves, SI-
queira Lima c Augusto do Va.sconceilos (5). . 

o· Sr. Pre•ddente- Não ha. mais numero. 
Fica ndla.•la a. vota.Qão. · . ,. ' 
g nada.·ma.ls havendo ·a.· tt•atar, vou levantar a. IIOSSã.o, dosig· 

na.ndo J)nra. ordem dn dia. da· aossõ.o seguinte : 
contlnua.oão da. votação em 2• discussão do. pro:~~oslcõ.o da. 

· co.mo.t•a doa Deputados, n. 19, de 1908, reorganizando a Repartlçi\o 
do Thesouro Fodoro.l (com emendas da Commissiio do FlnllJIQaS e 
uma. do Sr. Sovorlno Vieira., 11 qua.l essa Cotnmlllsãe deu parecer 

· contrario) ; 
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Continuação da 3• disaussão da propo>iciio dQ. .. Camara. ~os 
Dopu,ta.~os, n, ~07,.fi~ .~DQ7, doijnin~o. a .1ot~rp..do aQ.mbiq o a.. nota. 
promlssorw. o regulando às dj5ot·.1çobs cdnlbmc's (com omontla.s otro· 
rccidns pelo Si•. F. Glrç.orio, coJl.!ra as qun~s deram parecere~ as 
9o1lllllis~õQg.do Justic\1. o tegislac~'! \l de Fmanoa.s; o desta. ultima. 
adín votti olli separado do antor das omcndlis) ; 

•' •. 't • • :.. ' ' : ~ I \i : \.,~ ''I n • • ,·r· t·o '' o,'.-, 

Discussão. unica. da emoqda ,,<la Cam~\'<.1 dos Doputailo~ (proJ!il· 
posição n. 138, de 10~8) ao projecto <l? Senado, ri, 7,)1\J. IP0~, .. 41ito\:'· 
minando que nas sossuos .md!·aqrdjQ~i'l~.s os. i~tond,ontcs. l!lll~lci~·acs 
porcoborii.o subsidio igual ao g ue peraobem nas ordtnarias aom 
pa.rocor favoravol da Coiilm!SSn.o do Coristit!ilçiio e Diplom!llí!il. 

Lovaota-so a sessão ás 2 ho1•as da tai·do. 

98• iiEssiiii EU à iiÉ ôtl'roúii.õ nE Hlós 

Pfciiclilncio dóS~; Nuô Pe9fl11ha · 

A• riiela hora depois de moio dia a,bro-so a .. sessão 11 nus con
correm os Srs. Senadores Bueno Br11Ddiio, Ar"ujo Góes, PO<jro 
Borges; ludto .tlCI Br~~i}, !)r bano. San~o~, (lom~s de, c;~.if,O, ,,Pires 
Ferreira, Bozorril Fontenelle, An~Qll\~,ác}iq]l~a,, 1\tpifo;,,.o .$;\ •• A.!· 
va;o.1!~pba.JI.9, C!lc.lbQ ;(._is Roa\ .Goncalv~a Ferreira,. Manu~l D~arto, 
ç~o\hO'I! Çatnpos; Olfvetrn: VaD.a.dll,o, j!l!veNno ViOi!lli, ... Vugilio Da.· 
tiui:zio, Mciníi: riolréii !o!o Luiz JUvês, Slqnóil'll Lltna, . LourenQll 
Baptista, Oliveira Figueiredo, Erioo Coelho, Augusto do Va•con
aellos, Lauro Sodra, Barata Ribeiro, Feliciano Penna, Franolsao 
Glycilrio, Alfrodo El~ Braz AbrADtes.,Urlian~.do .Gauv~J11_~quim 
<lo Souza, A. Azorodo, .Joaqnim.Mur1lnho, ~e~elló,. A~llÂO;Ir G.ui· 
~~~~itQs,, ~Q\'clj.lo,Lilll, Felippo s.chmidt, l;'inboiro Miwlí~do é Vi· 
otorino,Montolro (41). · 

• • • • ••• ,...-•• ~~ .... 1<, •'.i.~ •• <'• 

Deixam do comparece:f; com calls~ pa.rtloipada OJI .• Sr~. ~~~ 
dores 1\uy Barbosa, Ferreira Chaves, Jona.tbas Pedrosa, Sll. Peixoto, 
Sllvoi•io Nory, Paos da.eana.lho,. Justp Cill~lllo.ll~ B.olfQJ.'t Vieira, 
1\aymundo Artbut•, Franaisco Sá, Rosa e.. )v,~; Slglsmt\ÍJdO Gon· 
calvos, Joaquim Ma.lta,. Martinho Qarçez,.. ajlclspo,.Sall~s, Lopes 
Chaves, Candido do Abreu,· BrllZUia dto Luz, Lauro Müiler o Julio 
Frota. (~O).· . . . . · · 

· E!. Úda, ~a oin &iacussão o s~ dobtl.te aÍÚJrÔ'{lidá à iiJta da 
sossã;o. nntorior. 

. ., ' • • -.:.. ...... .. f.t 
O Sr. ~' Secretario (sorvinào da 1') docll\ra que uao 

h a expediente. 
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O Sr. 3• Sêcrbtiú·io (scruindo do 2') pro~rido' i lei· 
turu. do seguinte 

PARECER 

li!. 2s4:....1ooa 

Rodacçao final. da, s'U~C?;/é,Ída· ~ubst'~t~t~ua d}i'prOj~_doi, aP.· Se'nado, 
n. 20, do 1008, que revogava a lei n, 1.891i, do :JQ do do:ombro 
de 1007 

O congresso Nacional tleereio;:' 
Art. 1'. • Os· acto~ do ·br31Vlirn, no~qunos· se· refere'~ Iet• do 30 do 

dczomliro do 1907; dovcm constar diis ordens do dt:.·do'exo~ctto 
em virtude do partes dos chot'es dos cor]ibs· a qu6 per'tcnoliim' ok 
officiaos, oxcluidos, paro. os elfoitos du. mO:lma Ioi, os 0!1)gjos colle· 
ctivos. . . .. J' t , · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições om contrario, 
Su.iu. das Commissõos, 8· do outubro de 1908.-Cool/io Li•boa.

Anlonia da Sou:a • 
Fico sobro n. mesa p'ai-â: iei' ÚiiicÜtidtÍ na só'ssãó' segÜíniií; de· 

póis' Lle'publicad:.-no Diariil do Congre.so. 
. .. . -
ORDE~I DO DIA 

V01'AQÃO' 

Continuação· da v.otação.: em:. 2° dlticussã.s>; d~ propósioiÍP·~ 
Cu.mara dos Deputa<tos; n· •. 19,, dc'l008;• reorgnnizan~ a·Repa.r-. 
tição do Thesouru r'ederal. 

Posto a votos, O n.pprovn.do o art. 8• da proposição, sn.Ivo a 
emenda oJJ:orocida. 

E' approv~. ~.s()jluinto· 

EMENDA 

Dig~·so: Diroctorlo. do Pn.trimonio Nacional, om voz do- Dire
ctores, otc • ..,.Commi.!sao' d6' Jiilan'c<u. · 

E' n.ppro~ll!l<l,. 9.,.Rt,\.O~. ,~I!Jr.~ .. ·liJLelllColl~- PJ!orocidns,. 
Siio app~ovo.<í~s success1vamonto n.s s~gulntos . 

EMENDAfi" 

Ao art. o.• Accrcséoii'tC:se':' 6' seu' director será denominado 
iilroctol' goru.l, ohot'e do _gnbinoto.-Oommb•ao do Fin~nças • . . . . .. . . . . ".. . . .. . .... 

Ao nrt. O•, pn.ra~1·apho unico. Suppt•ima,se • .,.-CommisS<lo do 
Jiina"· ai.' · ·· ' · · . ·· · · 

· . s;O SuCc~S'Sí\it~en ... tC· ~pp~ô~~d.O~ ô's. art'S. 1'6{ ~ i~t. . 
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---------·--·- ···-·-" -·--··-·· 
. E' approvarlo o art. 19, salvo a emenda. ol!erecidn. 
E' approvlllla a seguinte 

E~IE~DA. 

Ao art, 19, n. In. Supprimwe.--Oommll•ao de Finanças. 
São successiva.mente n.pprovados os arts. 20 e 21. 
E' approvado o art. 2'2, salvo a emenda. olfereclda. 
E' approvada a seguinte 

EMENDA. 

No art. 22. Suppr!mam-!lo as .palavras: Restabelecido a que 
foi exttncta per força do art. 7• do decreto n. 4.153, !le 16 de abril 
de 1868,-0ommllsao de llinançn•. 

E' approvado o art. 23. 
E' approvada a seguinte 

EMENDA 811BSTITUTIVA 

Snbstitnwe o art. 24, pelo seguinte: 
Os directores do Thesouro, . incli!Bivo o director ~era!, chefe 

do gabinete e o procurador geral da Fa~enda Publica, set•ão 
nomeados em commissão, respeitados os direitos adquiridos. 
Os demais funcciona.r!os. nomeados per conc11rso, quando con
tarem mais de 10 anncs do olfactivo exercício. não )loderão 
ser demittidoll. salvo havendo contra oUos prova do dosidia, 
incapacidade, corrupção ou violação dos seus deveres, apurada. 
em processo administrativo.-Oommlls4o ds Finanças. . 

E' approvada a seguinte 

EMENDA SUPPRESSIV A 

O art, 25. Supprima-so.-Oommllsdo de lilllanças. 

São approvados successlvamonte os arts. 26 e 27. 
E' approvada a seguinte 

EMENDA SOPPRESSIVA 

O art. 26. SupprimHO.-Oommllsao deFIIIGnÇa.. 
S""a.o approvados snccessivamentc os arts. 29, 30, 31 o 32. 
E' approvada a seguinte . 

EMENDA SUDSTITUTIVA 

O art. 33. S~bstltúa-se pelo seguinte: 
Fica o Governo autorizado a dar a esta · reforma, no 

respectivo regulameJtto, o desenvolv!mente nllCIIISill'lo ao apor-
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!iJiço~rucnlo da cont~bllida!lo, ~om augmonto de !lospoz<l, o· com 
nxcln~fio do que possu. ro.;tringir a compotoncia j<t fiKad~ dos 
funccionarlos, Inclusivo dos directores doTribuu~l do Contas.-Colll· 
misst1o do Finança& 

E' ra.ioitndo o at·t. :l4, ftc~ndo prejudicadas 1t tabella a quo 
so cllo ro!ct•o o as emendas otfcrocidas poJa Commi~são de Finanças 
o JIClo ~r. Severino Vieira ú. alluclida tabolla. 

E' ro,lcitado o art. 35, fic~tndo prejudicada a tabolla a que 
~o olle t•oJbro • 

W ap),lt•ovado o art. 36. 
I~' ro.Joltado o at·t. 37, fict~n<lo prcjudic,da a tabclla a que 

so ollo rororo. 
J•:' approvada a seguinte 

g!IIENDA. SUDSTlTUTlVA 

O at•t. 38. Substitua-ia pelo seguinte : O Laboratot•io do 
Anu.lyscs, a lnspectorh1 do Seguros c a Estatistica Commorcia.l 
passarão a fazer parto do quadt•o das repartições do fazenda, do 
accôrdo oom os mesmos preceitos que rogem estas t•opartições • 
No regulamento que oxpodn•, pat•a que taos serviços fiquem em 
conformidade desta disposição, o Governo não poderá incluir 
a.ugmento do dcspoza. - Cammissaa do Fina11ças. 

Silo appt·ovados ~uccossivamentc os arts. 39 o 40. 
W approvada a seguinte 

l~~IENDA ADfJITlVA 

Accrescontc.so onde convier : 
A1•t. Ao t'unccionurio do qualquot• c11tegot•ia que, se in· 

habllitnr para o exorcicío do cat•go, po<ler!l. o Ministro, a quem o 
serviço ostivot• pot• lei distribuidJ, mandar sujeitar 1!. iospocçiio do 
saudo afim de apurar o sou estado de invalidez o concodel'·lhe apo
sentadoria Independente do petição.- CammissM ele H11a11ças, 

A proposição, assim emendada, passa li. 3• discussão, 

O Sr. Pirew Fet•reira. (pala ordem) requer dispensa 
do intorsticlo para a 3• discussão da proposição. 

C~nsultado,. o Senado concede a dispensa requerida. 

O Sr. Severino Vieira (Jlcl" ordem) requer vor!ft· 
enção da votação. 

o Sr. Presidente- o~ senhores quo Y~tam pelo re
<jUCl'ÍDIOUIU do St•, Senadot• polo Piauby, quotmm so lovantat•. 
(Par<ru,) 

Votar.m pelo roquorimento 28 Sre. Senadores. 
Vol. V! 
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0.< .,onhores quo votatn contra u roC}uorimonto quolmm so 
lovn.utar. (1-'rw,a.) . , 

Vutat•am contr, o roquorimonto ~oto Srs. Sonauoros. 
Foi a.pprvvatlo o rocpol'imonto. 

l.li:T'fRA Dm CAliiDIO I~ OPE!U.QÜBS CAMDIABB 

Continúll cm 3• di~oussiic, com as emendas otTcreuidas pelo. 
Com missii.o tio .Justit;n u Le;.dslacã.u o poJo Sr. I". Glycerio, u. propo
siç1w da C.•tnara do; DopntaJos n, ~00, de 1907, út~ilnindo a lcttra 
do cambio e a uota promtssot•ia o rcgul.múo as oporacõos camhiaes. 

O IS:r •• :Joii.o Lui,; A.h'<l"' -Sr. Pt•csidonto, o pro 
jecto quo roi'urma a Jogi~laoã.n c;LmlJial bi·a.ziloh•a, quu or;~ so u.chn. 
em 3' t.urno t•egimental dcstll. Casa, J'oí o.prosontutlo pm• mínt o pai' 
mim dcfomlltlu na Canw.rn. tlO'I Deputados. X"ã.o mo rmt•ueia. 
bom, desde <tUa oppot·r.nnida,do tno J'oi pt•oporcion:cda, doi""' do 
manifestar a. miui_m opinião :-obro as umcndilli oll'erccidas o j1i. ap .. 
provadas paio Scuado, pola Cominis;iLo do Lcgislu.ção o .lusr.ii;a o 
sobro as omoudas llrmad<Ls pelo nohro Sll!t;ulor por S. Paulo, o 
Sr. l'r:mcisco Glycorlo. . 

. O projecto q uo "" <Lcha em discussiw, j~ o Hnliontou n. nobre 
Commi~são do LeA"islaçü.J o Justiça,vom !:lrttisCnzet•. uma nucob~illl~dc 
inadinvcl do crmlito, nu. vitlu. commor~iu.l o nn. vid:L dvil, :·cpi'Orioll
mdo pelo in,tituto c:úrib(aJ, cuj~ !iigi;[açito SC iLChiiVtL OÍn ant:.go• 
nlsmo com o.; nccossltltldos do pu.\z, om arii:igonismo' com a Hlla 
j~risprmloncia, quo l'oi violando n. lei ~:Ll':L U.i110ldal-a "oss:1s uoces· 
::ndu.dc~ c om u.ntagouismo coili o progd.i~im tlu dlroito commcrcial 
moderno. . 

Lo~:islaçii.o anti:It'"da, a tlo nosso tlii'riitii co.illbl:ll, tJdgindo P"""' 
cxh:ttoncin. da lttUrti d :-m.t(UO de pt't1.1,~a. a pt'lLQtL~ rt. uxistunuitt de trcs 
.Pessoas int~L·vihlto' im ohriga(jl\LI, o irmtituto tla. }Jl'OViHii.n, a; iluc!u.
l'ft.ção' do earisa da. olit•ls'rL.c:ííti, otu. otc._ níio podia. a ínstr•u
monta cambial preodclull' as nt•oussld:.dos da vida; rnodorm1. 1~. 
ostou curto, j!\ tm•i;1 Hidu t·ovogad:i. " noss1L loglslaçilo, si os """" 
Cl)mmorciaos, l-li Ir. tolí!l'iiucilt dn. ,lílriapl'lldoncia; sl a conllttnça do 
commcwcio ufio tivosl:lüm t;witrunouto rovügado lL lugit:~h~çfio cu,m .. 
bln.l bt·,.,llolt'li. 

Es~;o Jlt•qjucl.u, •11ln tinpl'IJ~o"ilt,l.i., 1ilwU 1li~Ol-o a.o :SOIHttlo; o t'u
sulta.do riu l!~t.Julos JH'uflllltlos, n111 tlllU euU;~I.Jot·ui uru lllinium 
]lnt•to, tlo tligno' a.itl.ut• tu livt•u JinLaviil, ti"Dii'IJitti Cfi1ii1Jial Rra
.::Uettt;,- o ~).'. Dt· •• ~os(! Antuuio Sat•aiva,. lml~U ,Utl )"amlhlat.!u •lu 
Diruito tlu )IinaS o lltH:Il!Jlltia.t·~ríllol' tln Tl'iiHIIliLitlu l.i1ú::ítu"tl ~;sltíl.do, 
tanto 8atiHtU.z as oxi~mwias ucouomiuas u jnl'itlietLl:l tlO l••Líz qnu, 
UOJlOÍS do luugo tlub:Lte m• Cu.utl1t'lL tlu~ IJO}JUladu<, i'O'l "~!''!:' altu
ra~, quasi 'JijO do ·l'ouac~ilo, sulfl'OU, o, JiOquouJLs tLitcl'llçucs lho 
forain propostas, quo iiao são substanciines, ao ~onto do vi,ta. om · 
em quo ou o ello nos colloo!\mos, pcl~ Cumml~são ao Logi~io.çiió o 
JW!t!OU. doa~ Casa. 
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. __ O nosHo pontç• de vistn. principa.l Ol'tL: primo iro, as~Qgumr a auto-
nomia, das ob1•ígaçõo:-i ca.miJlrLos.; sogundu, tot·mu· \1 !lXQOnçã..o .. il.Õsiia~ 
obr•igações rapldo. o cx~odita. Qs pontos capit!Les ,do .. p~Qjocto posijà 
matm·il~ llií.O lbl'ILIIl u.ltorados fl(~Stn. Ca~n. ; apenas O:itão do ntL.al'i 
91nondas d<L .. Cpmmiss~~ 1!0 Logblação o)nstiça, ffil~d!UidQ suppri~ 
mir o instituto d~ Jottm .uq,.porta<iof, .~. <liBP.Osição rolí\tiva á. .capa, 
cidade <lo ostrangol~o om matoria cambial o o instituto ilns cópia'; 
o. uma omond" do nobre Sonad~r· por•.S.Jjaulo mandando suppri· 
mir .as <lisposiçõos rol:,l.l;vas ;l acçõo c~moiai... .. . .. . .• ... .. 

Qunnlu ll.Primeir" omon<lo., ~r,, Prosiden\o, ~ola!iv.a á. supres· 
~iio.da lcttra no portador, não mo. e•·u. !i,çito sj)onclar·, por•quo,_ nu.. 
discussões por i[ !lO passou o projecto ,na.C".l)mra,clos. popntados; 
ti>:o do. on!\•entar doutos o abalizados.nn~ngopistas, .<JUO propuzQ· 
ra.m a. suppl'cssii.o llu.lottt•iL a.o. pQrt_t~dop, o qt.Io, contra. a tiua.. oxis
tcnci", no noHBo ,direito, so. halof'íLm;.t,opdo Q~ tillo _al'ollcidado do 
vol·u, cons•grau" nu. prujocio romottido "o1 Sonnuo poir• Camaru. doe 
Deputados. Som, J:,wr, CO!JlO di"'" on<iiQ, '1, ~~~t~o capital . d~ 
extsi.Jncia da lcttru. a.o. portador, vrsto comp t(nphcitamd~to cU~ 
1lcmva. cou~a.gl'~da. n~ VI'OJCCto tio. L1i, _ c.orn9 .(.'lfnihruve. 

1
dirt,i, .~odn.Vln. 

mo p:Lroci:t q uo o:; .argumon t9~ .. 1nvo~~Uos comrn. a 1ottru. ao por-
tador não t10h"m a menor procouoncta. . , . 

o r·o.:oio manil'cst,.du no dobu.to: o i•ccolo t"mboin mariil'cstn<iu 
pela Cummb~ !lo l.oglslaçào o)ustiç" ~o.Sonado .. do que,JL lottr·a 
u.o p.-rtaJor, v•.nharov!ver, os incouvooi~ntos .IÍ<•s _poquiJnos tituloe, 
qtio. sor:viu.w.do meio· ~o pag_arnOi.'W• il~ sujlstitutivos ua·.IMOda, 
omittidos ,por. Estado~.9 .comp~nh!U.~ orp ~po~r.s o[io,romotas,,pa·. 
i-óc,o-mo quo nfw . 6 procodouto, p~rquo nuquollos titul.o~ .não so 
on~oatr;>ya. nonhum do~ .o~rac\or·•~tJCo~,qa Jottfa do. cambio, no 
passo que,. na .le_ttru. ao p~rt~dor,, .. eo .P••go, . polo .. lllonos, .a iutor,· 
voriçiio do d<,lns poi!il.Oál\-a ,quo ~acpa o .. u. ijUO accei.ta,.,,p se dotoc· 
mina om l'Ogra a ,;poc" lixa pu.rr• o vencimento; naquoUos t1tulos, 
intervinha apenas a pessoa obt·ig:<d:• ao pagl•lliilnto~ doii<id<i~ó.ndo·so 
o tempo dosuo Jogo vencido o circulando como moeda; 

Mas, de parto ossos porlgos puramente illiisorio~; a !Uilstrada 
comrni8Sã.u 1[0 Logi::ilu.çü.o o Justiçu. do Sanado acbo. qno a. JOttfu, ii.d 
port,.dor não uovo so1• accoito. por•<tno não osta1nos app,.rollir"liJs 
paru. o uso dcsso iostrumonto do credito, 

Orli, sr:. Presidodto •. uinguoril so appu.l·o(ha, n!ilgiiom su pt:ii~ 
parit: pM·n o uso do um da.dci instrumciilto, som mnno.i:<l·o. 

Ó Sl\, I'MNOISCO GLYCElUO - ~luito iiom! · . . . 
O S~t. JoÃo Lu!r. ~LV~-;-, O. ciru•·giiio. quo !l.u.ucu ,pegou em 

um bisturi, cortumouto nao manwurá o b1sturl com cumpetoncia. 
Assim ~umb<êni u pOVO quil Iiliilc,U \OVO Jl!li:a SOIÍ USO ufnlnslÍ'UlÍJOUtO 
de crodiLo, na o pMorll uuncn aJlparolhur·sO Jlara o uso dessa iristru· 
monto. 

Coino nos ap pnrodta.''omo~ l'"''i' ií cxo~cicio do direito do 
omittil· )ottraw ao portador, •i a rioô~ti. IJi;i>fâçãó Ju•ohlho ossa 
oiiiliiiáo 1 
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Este argumento p1•ova de mais, Pol''lliC prov~ que ,iámais 
pode~emos consi::m.r no nosso dit·eito a lettra ao portador, p01:quo 
JámaJS esta1•emus appa!•elhados para ol!a, desde que nos illm
p~didll, 

Tenho l~mbrado o debato na Camura e lamento que, ,itt agora, 
não possa propô!' ttma solução iutermedia: estabelecer-se, como 
Jilz o Codigu do ,Jap;,o, o mlnlmo para as lottras de cambio :to por· 
tador, de maneira ;L alastm· o JlOt·igo das Jettrus do pequeno valo!' 
quú pudessem circular como moeda, causando os mo.les apontados. 

Poderemos limllD.l' as iettras ao portado!' ao mini mo do um 
conto de l'llis ou dous, o as<im Iremos apparolhondo o nosso povo 
P"''a o exm•cicio de um titulo de credito, que i! hoje considerado do 
primeira Ol'dom o r,ue tom feito a grandeza das rolaçõos commer· 
ciaos 1lcs E~tat!os C 'lidos o t!o. Inglaterra. 

Em todo casn, ·'isso eu, não considero osto ponto subst:1nci 1l na 
rcfot•ma, uma vez 'lUC a Commissilo do Legislação o .Justiça do 
Senadu. quo ;,IL agol'tl nilo pódo omonda1· o projecto, pot•mitte o 
saque IL Pl''•Pri~ or·!em o o end:osso cm bmnco. 

Ora, o saquo á propria ordem o o endosso em branco constitu· 
om ovidonto e IJecossnriamente a lottr~ ao poi·tadOI'. · 

O Stt. FR.\NCtsco GLYcEltio-Apoiado. 
O Sn. JoÃo Lu1z ALVEs-Si o individuo ,1 sueca á sua propria 

ordem uma lettrr1 eontt•a B, o a endossa em branco. eUa comeca 
a c:ircnlar Rnm nuahum titttlal' nomino.tivo e Só figuram nolht 
o ~ac"aJot• o o acceitautu quo, por sua vez, sú flgm·~m na lettra 
ao portadm•. isto~. o projecto, adrnittindo o saque tl)lropria Ol'dem 
c o endosso oro bi'a<ICO, adrnit&iu n. lottra ao portador o, por eonse· 
quonciu., a Commi>"iio do Logislaçiio o Justiça dost!•Uitl seus argu· 
mantos contra os IHconvoniontos da lottra ao portador, 

0 SR, METELLO dá um ana.rte. 
O Stt, JoÃo L~Iz ALves -Eu disso guo não considerava isso 

como ponto primorrlial •larol\n•ma, por issoqno a Commissito do 
Legislaçlio e .lu;tiç: •. tinh~ mantido nn pt•ojJcto " sn.<JliO :l propria 
ordem e o cnd•lsso cn1 bJ•anoo, que significam lo\tt·~ ~o portador. 
Pu1•tmto, si u sa•pw :\ propi'ia ul'doJn e o ondo>s' em brnneo uilo i'o· 
t•n.m coutürlc11'n.do~ nodvoa o pul•i;;o.ioj, uelos rnJsmo., motivos não so 
devia conshlemt· nociva. n l)Ol'igosa. "letl'IL ao pJrtador, q•1e nãu é 
mais do quo o saque á propria Ol'dem, com o endosso em branco. 

0 SR. FRANCISCO Gt!CERIO -Isto é cot•rento, 
O SR, ~lEmA E SA'-Nào é a mesma cousa. 
O SR. JnXo LtJJz ALVES- Jo:' "mosmlssimn. cousa. 
81 o incli viduo A sn.cca a sou favo!' uma let.ra accoit.n. por B 

c a. emlo~su. era l~ru.nco tió intoi'Yccm ·dous indivhluos, como no 
snq ue ao pm·ta.dor ·lo ;1 contra B; só hn., portanto, dous obrigados, 
.1 o 1J. Logo, <.s c1r.•itos jtu·idicos são os mesmos. 

Mas cu disso, Sr. Pi'Osidonto, que nilo cousido!•ava substancial 
altO ponto o, don.nto dn compotoucm da Commissão de Legislação o 
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---------------------------.Justiça, não devo r.L?.r.r questão, porquo estou convencido dn quo a 
t•ororma cambial Jll'Ojoctldn, mc,mo so:n o;tc instituto, vcw snti.<· 
J'azm• as nuccs•ido.dcs do nosso credito commorni"l n civil. 

O outro ]lOnto da t•ol'orma ú rofot·~nto li canacldado do r.stran· 
~oh•o,. obrigado cambialmente,. l•:sta quo;tão .. li foi "mplamcnto 
<IJscuttda, osl<tdada pelos tral.1il:slas e consagrada poiaorJonança 
a!lomii, . 

A ordenança allomã, como o projecto, pt·cstorovo quo ito caso do 
ostmngoiro o!Jrigar-so cambiolmcnto,aindaq11o ;e.la inc,..paz poJa loi 
<lo s;u pair., si l'or capaz pclfL lei braziloira, 'uu. ;,b:•igoção ti valida. 
1~' uma. doroga.c;ã.o, nllo ba. duvida, do estatuto po~sonl, flot•l)gn.l}io 
que podemos J'a1.or no o'··rcieio da soberania nacionn.l, como em to<! os 
os outros Jll'incipios do d.iroito, pot'ljno não ba !<li que nos obrigue 
a respeitar osto O.<tatuto, 

Hojo mo;mo póue-se dizer que a tcndcncia. dos jurisconsulto, 
como se viu no Congros;o Juridrco ultimamente reunido nosUL 
Capital, é pulo prevalecimento da lei uo dom.cilio. 

Em um p:~iz novo como o no•so, aborto á>1 correntes im· 
migratorias de todos os povos, ó bom de ver o perigo quo ba. om 
rolt\çiio a certas matoriiLs d.o Jll'CI'alocer o os-.atuto pessoal. 

Sot•rl preciso qno cada pessoa, que contr:lC\n cambialmonto, 
trato do indagar a naciom1lidado da pe soa o, do a.ccô,do com essa 
nacionalidade, quaos as cond.içlics du sua capac!:lado . 

O argumento invocado ]!Ola nobro Cumrm,são do Legislação o 
.Justiça do que osso assumptos m:~is graves com-J os que ;o rnferem 
ri constituição da familia, etc.; não se exige p. dorng 1çiio 1\o ·principio 
do ostatnto pessoal, não ó um argumento quo po>sn servir ]lal'O. a 
approvação da amend.n suppt•ossl va proposta. 

Nas roinçõos do f~mili:~, não so oxigom a ceioridado o a rapido 
que so exigem na. tl'n.nsrnissão e no exel'cicio tlo dh•eito cn.mbinl. 

A. letra do cambio <l dostiD<lda a circular quasi como moeda, 
como seu substituto o com a maior rapidez parn. préoncitor sous 
tios econoruicos o juridicos. 

Em bor:~s, clla pód.o passar a 10, 12, 15 o 20 mãos : os ostnbo· 
lecimcntos de credito podem transloril·a do uns :para outros, cm 
monos do 24 horas, no passo que as ro!nçõos do li1m1lia so ostnbo· 
locam com mais calma, com corto cunltoclmonto das JlCssoas z 
com o tempo noccssnrio para indagar do oou estatuto pessoal, do 
sua capaoidado o do dlrolto, conrormo as lois dn nacionalldado. 

No dlt•oito cambial não !ta tempo para isto, a menos que quol· 
mmos tirar ao titulo do cro~ito a. sua condlçiio primordial, que tl 
n fncilldndo, a coim•ldndo o u. soguri!nça lia sun circulação. 

Por osso motivo, apresentando o pt•ojecto li Camnr:t. dos Depu· 
tad.os, ou ~ofendi a dot•ogaçiio d.o pt•tnclplo do ost:~.tuto posSOiLl, 
dorogação que mo pnroco convonionto, afim do quo um pniz, 

. repito, necessitado da immlgrnçiio rlo t01los os povos, cujas 
loglslaçües variam om rolaçii.o r, C!lpncidade, niio so Yojn privado 

. •ln sognt•rmça letra, do cambio, do um instrumento do credito como 
este. · 
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A put1•a omnn•l~ 1la Commiss~u 11 roin.tivn. ao insmuto ii~R 
coplns. 

Dovo declarar a• V. gx, quo ou ou !Ilustro lento Dr. Sar~iva. 
niia tivemos outm intuito siniio amolda!' o nnilormixrw a noss" 
I~gialaciio '' dos povos jTI:tl~ a1lmmtados o com o intúito do nos 
a.p,Pro:dmn.rmos do ideal du. mlivorromliza.ção da. lügisln.cão cr1m~ln.l . 

. Sou 0 J)L'imoira a rqconjJocor, ontroj11nto, q1w ,; "!m' innovaçiio, 
cu,]O \!SQ no,q bom COillPL'Oilondl·lq poderia tmxot• lli'O,Julxos o abusos 
nor p~rto dos cam bialmontp alwigados. . . 

Nua d~fond~. porfnnto, ostp lpstllltto; a.ltú.s ,Jit coosagrn1lo cm 
putrM Jogjslaçuos. · 

· jtnsta f~pona< rolbrjr-m0 á OJllCnda aprnsentiLdf~ pol? mou nob!o 
nmi~a o colloga St•. Somlllor por S. Paulu, rolrtl.tvn á acçaa 
cambial. · · · 
· ·· Sr, PrpsidOI\tO. não~ dom~is quo ou declaro aq Sc~ado q110 sou 
um •wtanomlsta iqtransl~onto, qqo xCio com 11mm· ontt·anhado 
todo,s as pre!•ogú.tlva~ ·.;toda~ as nicuhl•dos quo a Constlt.uiçiio do 
24 do fcvorOjrO concedeU IIO.i Jo:~tiLilOS, p01•quo considero OS·J:t j'fCrO• 
ga.tiva o essas t'a.ouli!~qps ~orno a soguranciJ. •!a Ropnhlica., ·porqno 
tl !lo ~agur·~pça d!). Fmlor11.cao. 

UltA voz-Muito bom. 
Q ~~. Joj\o LtHZ, 4f,VE~.,-I(ntrpt;mto, <Iovo doclaral' talllbom 

qna, n,a Intorprot"ç"a .lo ~~xt0 con~~itucjonal, t•rlat,ivo '\ rtuestiio 1lo 
cp,n~potonpta proqpssual, n~o mo naroco nxot•bita.t•, ost~ttiolucm: P!'r:• 
p !~StttJLtll caljlb!~l u. ntccao nuo assegura a o~OC\Içijo do rln·mto, 
poL•qno penso quo, trata.qdo 40 ~tssognrat• a osso titulo as 'garantias 
•lo 1Jag11monto poJ' lifoil oxpcuç1io, n acç~o CO!lJQ quo. "" entrelaça 
com p proprlo ~jtulo ad iM!ar do f!UD acontoco coin o oicocutivo 
hypotltocario o a falloncla. · 

0 SR. PLNUELRO MACI!ADo-Nosto ponto V, Ex. ost;i, O Til COO• 
tradiçiio com as itlllrmaçõos quo acaba 1lo rar.or. 

Yll1.Es-Niio apoiado. . 
O SR .. loÃg f,urr. ALVES-A acciio cm si rr~z parto tio diL•oij.o 

~uljlltautivo. so~ jJonil do tlixormos qup a Uq!iia pMo· dilçrot"l' o di· 
I'O!to 0q110 as lcstlldos.pml~m l'~ous~J' as meio~ 110 lO\'nl~l·o on·,Jctivo. 

_Pon~o qJl~ 'I legJslaçao Ofjmbml osM lntinmm~nto ligada ;L 
acç!'~ oxoouttva, oqmo o;t~ a hypothoca tntoiramouto llgiltl!i no 
o~ocutlvo hypothocttriohJ•azno pot• quo, quo ino consto, os IMados 
no o ao toomtnsurgido c ntrn a Jo~l<lnçiio.' 

0 Sn. FRANCISCO GLYOERI0-0 executivo hy)JOthocnrio já 
odstln n.n\os do proclall!ad~t" Rovuhlici!, · ' 

VoxEs.,..Quo tmport11 'I 
· O SR •• loÃo,l;uJx ALy~~-Quo impor·ta 'I g•. uma loi ordinnr•in 

quo a Oonstltlllçno tor•la lmto rlosappnrocor, si uwoust,ituciounl. 
. 0 SR. FRANCISCO GLYCERto-Os }:stndos ostiio no dlroil.o do mo

d!flcnl-a., 
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0 SR. PINIIEinO MAOII,U>O-E não h" iluvid~ que toem oompO• 
toncia. p:Ll'll isto. 

O Sn. JoA.o LUI7. ALYES-W a. otot•na. quo~tã.oa, Sr. Prcsideof.e, a. 
do ostabulocor a:-~ li11hn.s divL.;ot•ia.s ontro o prnco~..;o o o direito; B 
ser:\ ponto cliscutitlo aM q no ~ Jm•is 1rn<loncia e M convenienciall 
socines indiqt1nm 011 dotormioom o meio coociliatorio dcsoja.do. 

,!n.s, dizia ou, adm itti<lo quo escapo tí. compotoncia do Congrosst> 
Nacional lo·'ishu· :~obre o nrocm~-o tia acQã.ll cr~mbi~t. aindti. assim 
nfLO pódo oJ Sunado n.pprov:~i· 3. orno lldn. Stlppi'e:;sívn. dos a.l'tigos rola
ti vos :1. mn.toria, porq uo, n.ppt·ova.ndo-:L. deixru·:.t de pt•escrovcr as 
acções compor.ontcs, quo dovom <Ol' proposr.:cs noranto a Justiç:lo 
Fedoral rla União, pm· •nto a jnstiç" locn.l do Uistl'icto Federal o pc
mote :t j ustiç~ local do Acro, o, ncsto pooto, não <o póde negar ao 
Congro~su N:Lciona.l compotonci1L pnrn.logisln.r. Porta.ntJ, mantida a. 
acçfi-, executiva. pn.r-a. letras drJ cn.mbio, e n. a.cç5.o ordtna.rin. para. a.s 
letras quando so toi·ncm titu)os simples, de ui vida si os b:stados 
ontenderom quo essa disposição exorbita da compotoocio. do 
Congro:Jso Nncion<~l, quo Jancom mão dos recursos Jogaes, qui) 
recorram ao Supremo 'l'ribunid Fe<loral, parn. quo olle so pronuncie 

)L 1-cspeito. 
Ma.'!, pa1•n os casos <lo competoncia da .Justiça Federal o das jus

tiças !OC:LOS do;to IJistrictu O do /lere, é nocessario q UU O CllOgrOSSO 
proscrov•L a acc.~fi.o, 

E, assim sundo, ó preciso <JUO persistam as olisposiçõos,,cujo. 
supprcs<iio propoz o Sr. Senador pot• S. Paulo. Sinto discordar do 
muu nobre amigo, mn.s a.pmms estamos nm dcsaccôrdo sobro esse 
ponto, porque vim oncontl'ar o apoio douto c abaliza• lo do S. lQ(, 
om <iofosa das idOiLs q uo ou dofondm•a ua Camara do; Doputa<los, 
(Muilo bom; mullo bmn.) 

O Sr. Felich~no Ponna.-Sr. Prosldcnto, a circnm· 
st;tnchL do t!Jl' a. i mpronsa aunnncia.,:o, por occasiüo da 21' d i8cussü.o 
!Insto prnjncto, <lUil on o ó bom•ado Senador por 8. Paulo, Sr. ge. 
noral Fl'iLncisc,, 11lycct•io. protooolianios 1Lprcsont,at• emendas na 
:1" discussão, uns qun.w:l rnanifosL:~riamos os puntos om qun uns a.cha
vz~mos cm tlt~sn.cct'1rtlo com a digna t:ommissão do Legit~la\~ão e 
.Tu8T.Iça, o~rign..mo" occup:u• a n.ttoncão do Senado pot• poucos mo
m,.mos p:~r~ dlLr as t•:tzües J>or quo desisti dcss•• proposito o ao 
cont.rari" tomei a. doliboraçf•o do assign:u· sem <'e•tricçõos o pa
t·ocm· d~ Commissão de Fluauçlis, ~ uo '"lopt:triL sem rooorvo. o pa
rccm• da douta Commiss.~.u do Log<slaçãoo o Jusr.iç:l, 

O honrado Sountlot• p.•t• ~. P:wlu j:t so .drs:obrigon do comp<'ll
misso n.p1'C8untandu luminoso \·oto om l:mpa.rrulo, acompn.nhn.do do 
omootlas. Cht.'gou agul'IL a mmh:.i. v-nz. 

St•. Pt·oshlonto, o ILI'ligo do projecto, cuja mpdif!c:~ção, opot•adn 
polll Cummissfio de Logislnçilo o Jnstiç~L, provocou maior reparo, O 
o <JUO ~Lntorizavn. a omissão do lottrus no pot•tadm·. 

O pro.Jocto a.s autorizava. tLmpln.monto: a. dignn. ~Commissão 
col'coou ll&ifl autot•lzacfio. Prov:wolmouto "" deixou lmprosslonlll' 
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por conslderitçiio• OJ•dinnt•lamonte oxternadns contra essa espooio 
do titulo< "qu > se podnm t•esumit• Jllts que passo n nsslgnalar. 

Em pt•lmelro iO!flll' afigum-so aos timot•atos que o Jllcto •lo 
não estar a lettrit. no -portodm• acceitn em todo~ os ]llLizos do 
mundo 1lovo ser recebido como uma indicação para que se lho 
vt!de a entrada na nossa. loglslaçilo. Allogn.-so tambom quo a lettrn 
ao portador e!lnivale ao papel-moeda «como valot• quo tran,itn 
de mão em mao • podendo causar prejJlizos a quem as rocobor ern 
suas transncçõos. 

Ora., Sr. Prosidento, estou con1·oncldo de que esta.; raziio.; 
pecc!lm pela base, niio t•oslstom :\ analyso o não d"vori:tnt sor 
invocadas para o Jlm do impedir um molhot•nmonto incontostavcl 
como o seja o do um instrumento, cuja missilo 6 o do, rept·e>on
tando O credito, accoierat•, incrementat• e desenvolvot• O ,jogo ilM 
tra.nsacções commorciaes. 

Si a clrcumstanoln de niio estat• um instituto qualquer nccci l;o 
em todos os palzes do mundo lasse razão de valla para que so o 
ropolllsse, ~>ntes fio verificada pelo estudo " sua imprestabilldade, 
podor-se-hia alllrmar que nada mereceria nossa acceltaçiio, pot•quo 
niio sei quo haja qualquer instituto de direito que fig11re na legL•
I!lQãO de todos os palzes do modo identlco, ou uniformemente. 

Alguns palze; não autorizam as lettrns ao portador, o! certo. 
l\!o.s não se esqueça o Senado do que, de entre as nações, aquellas 
que mais se salientam pelo volumo o movimento das tr:1nS11cções 
de oommerclo, quo a nenhuma outm cedem o passo na cllltut•:• 
jurldioa e na exporloncin dos nogoclos, a Inglaterra o os gstados 
Unidos autorizam mos lottras como instrumentos preciosos, aos 
quaos dove sot• cm parto at.ll'llmirlo a phonomenal oxtonsito de 
sua prodigiosa rlquoza. 

Emo.lgnmas regiões a cot•ronto a Jil vor do títulos ao pm•tadot• 
se manifesta tilo clnramontc. que nn. ltalia ntó cadernetas do 
caixas oconomicas j~ são rornooiall., com osso c~racter. . 

· No Jnpilo as lottra.s ao portador são autorizadas desde quo a 
quantia s~a superior a trinta yon•. 

E para que ir tão longe, Sr. Presidonto, si ou poderia. mostt•ll.l' 
quo desde 1850 flguro.m olla.s no nosso Codlgo Commercialrepre· 
sentadas nas lettras oodos.<adas om branco 1 

Que inconvcnlonclas, que perigos tem trazido ao nosso ptLir. o 
uso deste appamlho commorcial, deste e de outros do mesmo 
caracter, pois tomos além desse ma.is alguns, como sejam aoçõo~ 
de associações ~nonymas, de >ocledo.dos em commlindita p•ll' 
aeoüos, nos termos da lol de 17 do jaoolro do 1890, cl•'wnh<~·os, 
cheques, é verdade que limitados quanto ao Jogar e ao tempo. 

Nos estatutos do Banco do Brazil ost~ claramente t'Oita '' con-
cessiio do. emissão do lettrns no porta.doz•. · 

Niio nos esqueçamos das lottras hypothecarins, ao po1•ta.dor, 
da'!_ socloda~los <lo credito roa!, bom como do quo ostas socioda<los 
estao nutot•1za.dns, pelo art. 286 do tlocroto de 2 tio maio' do 1890, a 
emlttir• lottt•as ao portador. · 



"· 

' i 

SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1908 73 

P~rocia •1nc .ill dovlu.mos cstu.t· f;tiniliu.t•izu.dus com esse titulas 
o convonciúos do cruo >OU uso ainda niio importou mais prQiulzos 
do quo quu.csquor outros quo tonh:tm t'undnmonto no c:t·r.dito o qun 
alílls nunc:t l'orntn ropollidos por O<SO motivo, 

A trnn>m issib!litlado fcwll c lesses titulas, como instrumentos do 
credito, quo são, gerou " falsa uoçiio do que exercem 1\mcçiio do 
moeda, podendo occu.sionor pro,iuizos n. quem os rccobor. 

Esta consitlm•nçiio se mo nfigut·n de uma vu.cuitl:tdo :t1Jsolutn. 
Os tra~os do dilforenciaçii.o entro esses titulas o n. moeda siio tão 
profundos quo a nluguom ll licito equivocar-se. H<Lstn consilm·ar 
quo o caractoristico Jll'inciptLl d:t moedn <i o sou cnr;o forç~tlo u 
consoquonto vlrtmle llboratoria. As lottrns ao portador transitam, 
r,mças ao accôrdo dos intot•css:tdos, que nftJl delibm•am sinão tendo 
em consídoraQfiu sou íntorcsse o n. solvcncin. doi l'C;pou~·a.vcis. 

Si os portadores podem ter pt•ejltizos, essa contiogencia !l inc
vit:tvol nas tmnsaeçüos do commorcio, das quacs <i inscparavr.l o 
elemento aloatorio. 

Esta Sl!.<poição, que t•ccahos obro as lettt•as no port11dor, en· 
contt•a om p>Lrto su:t oxplicaçiio no uso que so foz, om algum tem
po, do •ates, flahas denominados b"''""sgu8s, expedidos principal· 
monto por compnnhin.• <JUC, em r.,lta de moeda di visionaria o pt•c· 
valecendo-se do cro:lito tle que gos "':tin, lanç:.vant mão dcsso 
recurso para paga monto de seus empregados, 

Et•:tm papolucilos sem nenhuma authunticiúntlo, som nenhum 
valor, cujos dizeres nito passav:•m desta t'ormuh: •Valo este 100 
r!lis•, ou quantia superior :1 ostn., mas sompro modica. Um ou 
outro g,t•do bmzileit•o, !lporttLdO pot• tlifficuldades ftnancoir~s. tnvr. 
!I idtln do emittir apolicos no portador do !O:J o 200 rt1is. 

Esto osf.n.do de cousas provocou pt•ovicloncins q ne se encontram 
na lei dtl 1893, a CJU!Il n.litlsl'O]ll'Odur. O (,OXtO tln. lei tiO JSQO, tJUO nau 
pudera cot•t•igh• os abusos, cujas ropeti~iio o intcnsldilc!O chama· 
vnm novamente a attonçlio do logisladot·. 

Nilo ve,jo, pot•tlm, que ponto; do somolhnnça possam oxístit• 
ontre "'luoUos vales e as lottt•as, as quaes,' pelo sou mr.cnnismo, 
IOI·ma.litla.dcs o gtn·n.ntin.s Uo rtno 8fto corcn.cln.H, nã.o :--;n pl'fistn.m a.o 
a.buso, cujo l'Cceio conduz n. sua. cx:ohtsüo. 

A meticulosidade da Commissiio lho não deixou vor clara monto 
o lllogismo om que incidiu, t•opel!indo as lottr:ts origin:tl'iamonto ao 
portador e aquolltLs illiO so convot•tom nossa espocie pela apposiçi;o 
do endosso em bt•anco. 

Digam o quo tlissorom, a vot•dado '' quo a tlilfo'l'ença existonto 
ontrn ess;s titulas ú tlr. tal subtilczt~ que osca~a á o.pt•ocinção dos 
mo.!s at•gutos. 

A questao é simplosmonto do folt•ma o t!ctL tlopendonto dn von
tndo cio quem <lntitto " Jottm. Si o S:tctttlot· tioso,ia quo" Jottrn. sej:1 
n.o port1ulol', b!tSt.lu•:í. quo u. pn.sso n. si ou :i. sua ot·dom o Jn.nco snn 
uomo no dor~o. Si " lott•n. ll p11ssad~ a ftiVOl' ele torcoil•o, rsto ol!tnr:i. 
o mos mo t'n"ultt~tlo pt•conohondo idoutic~ tbrml>lldatlo. 
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Jlos1/0 uHso momunl.o o l!Clln o simplos t.ralu~lllo tlo ln.oç:tmonto 
do 11111 úomu 111u-1 ousiJt.s •l:~ l·ti,t.t•:t, cii-:L convurtida. Jo titulo noltliun.
tlvo om l.it.ulo ao purt.:LIIor. 

Si o iu:;trumonto 1j porigo."u, dovori:~ snt• voda.dà Pffi ab~olllto. 
Si ofi'(JI!QCO \'ant:tg-orts, nacl:L oxplion mm~ t•o-:~tricçii.o, lJUO, n.lúlll do 
t·1ulo, pncea. poln.:ma. íucongi'ttoncin.. 

Convi n!m., pot•t1m, l'Jgpoitn.t• os tj,-Jm•npttlos d:~ dout:~ CJmntissãu. 
tão IJOL:wol pulo. all.a cumpot,onci:. o rospoitahilltludo do! sous dignos 
rnc mlu·uR. 

J .. omlll'nu-rno ont:io ]ll'opm· um:L solução rn~llin., umn. tnotiidtL do 
conciliaçii.o. quo :mi•in. a do mal'ca.t• nm minimo, wl instar do que so 
a.clm t!StrLhelmütlo uo cotUgil ,i:Lponoz •. \ssim, :~s lottl•as :u1 poJ•ta.dol' 
BOl'iiLlll pm·mi&t.idas do.~dtJ quo a. qua.ntia. a pagar J'o:;:Jo .mperiot• n. 
2:000$000. 

Ji'eJi~monto, Sl' ~ Prositlunto, a. rolloxão mo aconselhou :~ iLbn.n
llurtaL' !lo ,.c~,· o~to oxpodinnto, quu scirin. indofcnaa.vel dobn.i:xo !lo 
t.01Jo~ o" ~ou to' o! o vista, 

Com ciTo i to. da1lo quo a~ Intt.t•n.s ondosstLiin.s cm hrn.nao, (tnalq uor 
q "" HO,ia 11 q 1mntia, so convurtcm cm lcttl'as ao portador· o coosido
l'audn qno o pl'ojocto atlmitto nsso onclosso cum n allmlhlo ull'oito, 
l'iOI'i:L do Pt~t1·nnlmvol incou~rrwnci<L r1uo nn. mosmn. loi so pci•mit
tissoutlottrlts :lo JlOrt:t~lot• com o xcm l'ostl'iccã.o Uo rpMntia·. 

0:-1 dis:•ositi\•us do uma. lui dovom estn.l' snbordinu.dos a. um 1:16 
c1•ituriu, prondoi'-sO nu mos mo J;tço logico. 

Ainda umis. Sui'ÍIL um:~ uxtl'al'agaocia qtra, ,i:!. admittin<lo o 
lH'Ojucto h~ttra...; ao plwt.nú.m• som lirnita.f~ão do quantia., t'ossu ju:->tiL .. 
monto um !JUthnsin~ta. tl9s:l:.1, idé<~ quom viesse propor uma. rostl'i-
~~! . 

Cumpro t:.mbom lombr•:n· qtic, sondo~ justificação das lottras 
ao purtadut· o constituil•om ollas um titulo do tlLcil mo\·imoo
tacao, com apt•uuin.vol Ya.nta,gum para. o ~yro commot·ciu.l, ossos 
rosultadus tlc:u•iam intoit•:.monto burlados dcsdo que t:Los títulos só 
lbl'i~L'lll pormittidos l'oprusunta.wla sommn. rela.t1varrionto post~d:t. 
Nilo IISflUCQi.WIOS ~~ lkão tios bonu.'), ali:.is moeda Uo J~t:.ulu o com 
tudo o prestigio tln.~t:L, O:-lllU;~us nfio pwlor•~m o.xuL•cor dU<L runcç:ão. 

llontro úm puuco, amontO<ldo~ UD 1'hc.;oui'U u U<~S ca!X.tl.;:l ftll'to:i 
tlos li:mnos, toram uatuml o l'<Lpitlaulcute so ulimio~tttlo th cir· 
culaç:io. 1-:ntr~iiL•tlo, sou valor ora apenas uo conto do ''~is. · 

A' vist<L U.o quo acabo tlo oxpôt•, outuutli truu o molhol' ox.po .. 
tlioutu SL•ri:t o du t~dopta1' as omonUn.s tla. Commissão tlo .IUstica o 
l..tlgishu5i.tl cumo in.uOcun.s quo .~tio. Gt·acas a. sua iuu.drortou~;in •• a. 
let&l':~ aq portadol' oxistu. Poucu importt\ qÚ.! tÍfi.o o SL1jU. o!'i~inu.
l'itmwnw; l[llom pOlleria n~zel-a llosso mo~ to póll,l· ubtm• u mesmo 
rosult:.du tleodo quo tomo o iusi~nilkauto trab:lll10 do lançar· sou 
1101110 JIU dOj'o<U do p:.pul. 

Quustão do ll'Jrmn. l'Xc!usimPntu: a substanl!ht cst:i intoirn.
mou le l'O~al \'tul:L, · 

W• :t oxplica~4uiJUQ cu llc>ljjava ll':L~m· :LU Sonatlo. &t:mdu, 
JIO!'Úlll, ltn tribuna, não iloixt~rOi tio mo lH'OUU.UCÜtl' solJro :\ · omoud:\ 
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da. ComrniKsão quo S!IPPI'lmo o adlgo cm IJHO HO dütormin:L não Hnja, 
l'fJ.-!pnitrufu o m~Ln.t.ntu puriso/Ll nn. t•ospontm.hHitlatl!) cn.mbia.l. _ . 

Crnio IJHO a Co11UnÍ!;I'lã.11 tltJlibor•on :~t:Ol1 ta.tla.monto. Nao VOJU 
convnnlnncin. orn alt.ot•n.t• o quo f~st11. ostabolecidu om torl:~s a~ logig.. 
Jn.r,•ÜOI'I, ~un cm mn.tori11. do ostntla u capa.cilladh civil mn.oúiLffi u.t• 
t,on!lflt' 4; lois do pai1. do ol'igam. 

SiLo muito rosppit~vols offoclivamontu o~ intoross"s relaciona· 
dos com o i'nst.ituto tilitnbl1Ll, ma.S ni\q tl prudonto, com o proposito 
do d:u•lhus fiLei lidados o garantl:ui oxcepclon"o'· altorar o <tUO IJst:l. 
gora]monto ost,.bolocldo. 

Di1.·so quo ostas transi\Cçürui niíq toloram domaras. Ata cm·to 
ponto tl isso vordn!lo, mas tudo tom límitos. A cu]oridado nl>o ux· 
cluf! a J)ruUonc:ia. O a inVw:ltig:Lçi~ uoce!:itlta.ria. Sfw o:o~f,as a.bsolut:L
munl,i! intlisponsa.vois p1Lra ~o ~jui1.ar d:. capac!tla<lu-poranto n. lei 
UO JliU~ O larnborn da BOlVOIICÍllo tiO< ro<pOIIS"VeiS. 

II;' ma i$ facilidatio orn Habor IJtta.i a i dado. om quo .na leis tio 
p1ti1.os ostN111hos tlctcrmlnnm o Inicio tllt c<Lpacui<Ltlo t:l!ll, tio 'i tiO 

1•m vcriOcll.r si o; rpsponsavois.pot!om n.ssum1r a obrl~"cno pornnto 
" lol nacional. Saho, por oxomplo, cjuom doscont" urn11. lcttrn., si o 
accoit;mto ost~ CJJr~Ltolado I · 

A vcr1lade, Sr .. Presidcnto, ó qn~ Q..o; tri\onsn.cçiio~, qtto toom -por 
hiLRO uma. lot.tt•a., H6 so opc!t'nm ·r.ntt•O _pe~son.H eon ljccida.~. ou me .. 
lliant.o iniOrmn.çõns do pmU:IOtLI'l Jldodigrw ... "'. Er~::~n.H oa.atuh.~~:~ oxco~siv:~s • 
. ll:<eopciunar,:l, não siio r1occssn.ri:~-;. o, tlcallo quo nflo o scja.m, cs
cüsatJo (; altornr o~ conooitOi tio cs~;ttito pessoal, ~m·nl o uni for· 
momento obsorndo. 

Ponho ponto" r.stns observociinH, com a.' qnncs nunc;~. protont!i 
tliscutir o projecto, masunic:•montc dar o 'I""· om Hngua~orn t•c
gimontrd, so podori<L chamar uma-cxplicnçiío posaoal. (Muilo l>cm: 
muito bem.) · 

O Sr. Franpl,..co Glycerio pronuuciou um dis
cllrso quo sorá puolícaao opportnnn.mont.c. 

O Sr. Severino Vieira - Sr. Prcsiclonto, venho 
dizer !l.JX!I)i1~ pou~as pi\Ja.Vl-as cm rospostn. ao ponto, fWhrn o q1ml 
ain1la r~"OI'íL tLcabn. do insist.it• o honra.do Sonu.dnr polq E~ta.do dn 
;-;. Pa.nlo, rola.tiva.mcqto (t. compotonr;ia. do Congrc:o~so Nacional 
pata. Uc~la.rar a. acção compotoitto·no:t OlL."iOS 110 violar;:l!) do diroito, 
sobro cujo. doOniciio o tln. ;un. incontostavcl cómpotoncin. lo~is!ILr. 

· Sr: Prnsidcnto. si "o rcconhOeo, o nlng110rn al.õ hujo onHon con
tflsta.r, quo ao Congrc~~o cabe Ioghdar ~obL'O o díl'oítt1 t~ubstnntívo, 
t~ 1'orc;osu roconllocor quo t:m ecrta.s o dotorminndrls corulíçüo.-1 ostn, 
compotcnci" se ostondo n. provitloimi~s roforontcs ao cliroito no HOil 
ostn.dn do Jo:~ão. 

No caso quo no~ o.c•~upa, .li ca.r;Lctori:;tico do iu:;tituto ca.mbin.l 
a. cclot•illO.tlo cln. oporaç5.u, a, cnlol:'ida,tlO da. cil'culn.çfio da. lottrn. ; 
conscgu!ntomonto não pi\do doimr tarnbcm do fazm• pal'to ilosto cn.
,.,.ctol'istíco coiodtiruio tln. sua li4 uitlaçi\o. 

Dahi vem, Sr. Pr"<idonto, que o· CongrO<So Nncional, lll!t.abolo-

" ~; I' 
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cendo que a lettra da cil,mLio em certos e dete"minados casas é
acceit,wel por VJa da acçãv exeLutiva, está perfeitéLmente dentro
da e:;plWré1. Ila sua competencia.

O SR. FrANCISCO GLYCEIGO - Por que é que os Estados não hão
de pensar da mesma forma ~

O SR. SEVERINO VmIR,\ - Sr. Pl'esidente, o honrado Senador
por S. Paulo figurou a l1ypothese de que nm Est Ldo qualquer podia
abolir da S!la legislação processual a acçào ordt,la1'ia, lJorque o pro
jecto estabelece em cedos C<l.SOS p_u','), effic<l.cia da lett·<l. de CitmblO
~. acção executiva, e em oBtros cCtSOS, quando as fi. restõ,"1 depen
dem de alta Illuac;ação, recouhece que a acção deve ser ordinari,t.

Sr. Presidente, u ,~a de ;luas : ou Ct lcglslatUl'ét desse:, Estados,
reduzindo e abrevlanclo as fórmllhs da 'l.cção orlinaria, con,titlle
hau acç."'iosummal'ia de fôrmnla ma is reduzld.l., e neste caso não
qumaestào, pJr'lue o dil'eit) tem nos Estados para sua gar,mtia, no
caso de (lcção ordinaria, um pl'ocesso que dará mar'!cm para sna
defes L; ou a leglshtura ,Ll Estaclo em lluestão tratou de abolir
por completo" acç:io ordinaria e. então, natural,neüte sacritl0.:L
tradições juridic,ts e precipita-se, no terl'CilO da direit " por essa
senda tOl'teIO);), em qu·~ SG tem precipH~,do no dominio da politici\.

Tanto peior neste caso para o futuro do paiz.
In~ontesL",velll1ente ui) pôde deixar de caber ao direito 1)1'0

cessual a materia de p1'ov1.. Mas, em certo; e determinados
casos, o COllgresso pôde l'econileceL' que um direito por eUe de
fintdo G res'ulaclo nao terá as garantias necessariao, Si no futuro,
o Estado, pera a efficacia uessa garantia, nã.o exigi;: uma~ tJ,ntas
formalidades, que tem,)s m"smo na nos a leglslaçiio, nos coutractos
de compra e \'e.Jda de bens de raiz, em que se exige a escriptura
publica como substancia do contracto, quem poderá contestar ao
Congresso compel.enc:a paI',. estabelecer esta condiçã.o? No caso
de fallencia, que seriam os direitos garantidos pela lei substan
tiva, si ella náo e ,tabelec8:;se consentaneamellte com esta garan
tia, o processo que dev'e ser sc~guido para que eUes se façClm
etlicazes ~ Era um trabalho completamente inutil desde que ella
não chega,sse a esta consequenci,t pratica.

Pod8mos estabelecer que, comquanto, ainda para aquelles
que querem reconhecer que as definições das acções pert0Dccm
ao direito processual, é fom de duvida que, em certos e deter
minados CilSOS. o poder que regnl,l e detine, que garante os
direitos sui)strmti vo~. não pôde deixar de chegar. a estas minu
deucias. E, neste CilSO, qua:ldo se d~i, um conf!icto entre <t legislação
federal e a leglslcLçii,o esbdual. é àa induIe do nosso regil1len, qun
deve prevalecer a legislaç'ão federal.

Eram estas as considerações que eu desejava fazer para
deixar firmado o meu voto nesta. questãJ.

Mesmo quando uiio se qUlzesse chegai' a este ponto, o hon·
rado Senador pelo Espirito Santo deixou cabalmente demons·
trado que, na especie, não tiniLa razão de ser a emenda apresen
tad.'), pelo honrailo Sen1l,dol' por S. Paulo.
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o Sr. l\'Le teHo (')-Sr. Presid nte, o dic:curso pronun
ciado pelo honrado Sena.dor pOI' Minas G·ol',ces, presidente ela. Com
mi"são de Finanç IS, tornvu elispensavel éI intervenção da Com
mis"ão de Justiça e Legislação no debate.

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Alloiado.
O SR. METELLO-S. Ex., de accôrdo com a Commissão de Jus

tiça, combateu as emendas a.pl'8ientalias pelo honrado SenIdor por
S. Pel.ulo, e justificou aquellas que a Commissão teve ir honm de
ot1'erecer ao projecto em deba,te.

Mas, como sou relCJ,tor do parecer ela Commis,ão de Justiça,
julgo·me na obrigação de dizer algu.mas .Da lavras em relaçao ao
assumpto.

Tres pontos serviram de objeeto á discussão: o relativo ao
art. l°, na parte em que aàmitte a emissão lb lettra C.J )ortador,
a parte elo projecto que manda re..:(ular a ca,pacidaele do estran
geiro pela lei beazileira e tba,lmente ,'os diSpojições relativas ás
açõe::; adequadas p \ra liquidaçlo da cambieII.

Com relaçãJ á lectra a.o portad.or, o honN,do Sena.dor por
Minas esgotou o assumpto. S. Ex. declarou que o projedo ad
mittindo o en,iosso em bré,nco, já. tioh;l, ipso (acto, admltl,ido a
lettra ao portador; não havendo, pOl>tanto, necossidade de um novo
instituto para o mesmo fim.

Savi;.?llY, analyzando a legislação alle'11ã: i:L este resDeito, ex
plicou que aCJ.uella legisl tção não étdmltte a lettra ao portador,
exactarnente por j,í. ter admiHido o endo""o em branco.

O projecto em discussão tomou por lUJtLolo do lei allemã, trans
plantou-a para a nossJ. legisl tção, seguindo até a ordem das
materias observétda por aqtlella lei.

Por que mzão abanàonamus o modelo ne8te ponto?
O SR. JOÃo LUIZ ALVEs-Porque o modelo está. condemnétdo

por seu proprios interpretes.
O SR. METELLo-íá. invoq:tei a opiniio ele Savigny, juriscon

sulto de nota, chefe até (le U:·,la escola de rlir8lto. a :,scola historicét,
que explica ,~ sust;l1ta o q"e disp0e o ,linito al1emiio.

:\Ta oo,sa iesislaç'. w e,tá expl'es:3a ileate·,rohibiJa a e l1issã') de
titulo,; (1,0 I)ortador, con pl>JmeSSa de pagamedt.) em dinheiro.
E' a lei n. 177 A. de 18J3, quo co,isagl'a ",ta prubibiç'í,o. .

A Com IlÍS ão de JU.jt,ça não ,:e::;cobrm motivos punderosos
paI'a revoga!' a,g l'a esta lei promul~ada exa':t&.mente p'lr.L cohibir
abusos que trouxeram profu nr/a pel·turr)C1.~ão á nossa circlllação.

A CommL:isão e,ltenàeu que ne,ta parte dCVla'110S conservar o
que existe na nos ,a legdéLção, tantu ma '\ (lUanto isso está de per
fpito ;).(;cól'do com a ll?gislaçfio allrmà,cl'..e se Lr:J.ta (Lo tl'ctllsplétn tal'
pa,I''1. o nosso p3.lz .

O SR. MEIF,A E SA'-E d~. accô,>do com o projecto do Codigo
Civil, votado pela Camara.
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o ~IL. Mi~'l'J~J.Ln-Alllm di ~liu, eumo lJom rliz o hom•tt!lo Soundor 
]mio ){lo nraudu du Nut•to, dlj aot:ôrdu l!Ú/11 iJ pl;ôjOCto i.lo Cod1go 
C1vil, cpm alwhL ilnrwncln lfn !LJ>J.H'ovaç;i.~.úu S~narlo. . 

Nfl.c1 c~ vcu•tiiLIIO ljlltl o uuciOHt!O. n1n hl'n.nco tt•aus1'ot•mo a. Icttr:i 
110miuativa. 0111 lottJ·;~ ILO JlUI'tn.dor. 

A IIYJIIJLIIIJ.ill llgur:uiiL polu hom•ado Soua:lo1• por S. Paulo, 
deixou o~ to punt,o mrj~ rlo duvida •• :-;, gx, tlguruu a omi~sã.o do unHL 
luttm IIOllllrlllf.iva ()Jn 'I"" o pot•tlltlm• llzosso a transforoncia tlolln 
pm• moiu t!u ouddst~o 0111 bt•n.uco, . , 

OriL, aln:IIL IJ u~ u o!ICiossop~o,Juzloso o olfoito do ser a. iottra 
h•;Lusfcll'uliL poJa. s1mplos tl'ildu;a.o, como u.coatoco com o titulo ao 
llOI'tittlol', toclu.via., closclo o st!U irucio, .tinlla ollu. j:t a l'es:Ponsa.bi
lida.de do tl'Utl llt'ma.s: tio ~:tceu.d01•, do sacua.liu o do tomador. 

Não JlO.lm, pul't!urto, uunca, t~u conl'uuclii' com a lottra. ao por· 
tu.tlOI', _ . , 

:-ll'. Jlt•ositloutu, estas J',LZuos LDtlrtzu·am a. CtJffiffiÍI:iSÜ.o de Justiça, 
a. acon~ulha.r· rw Som~do, como moditlu. do . pi•ndoccia, não u.ltoru.r 
0 11 uu o:\J::~to nu uossu tlll'flitu o IJllO o~t!L. do acoUI'do com o Codigo 
I''ütlm·u.lllas ulli·i;.:uc:õo~ tia Suis~a. o com o·; Codigo.i Argeiltino O 
Pot•turqJC:IZ. . . . . 

u';.o~uotlo pontu:ruo dou lugar :L di~cus;iio foi o disposto nu 
art. ·13, pu.l'ngl'U.flllo uuico do pt•o,jocto._ . . . . .. _ _ _ 

Ha Sl'. tJL'l!I:IHlouto, tluas cut•runtos om t.ht•o1to IUternn.cioco.l _: 
umtL tJ~O l'OI{Uta. u. uap:~uidtulo do osuoa.ngoiru pol~_le~ dá domicilio, 
-polu. loi tm·t·ltorr~l, uut.t•a que r.nu.ud.a regular o estado ele capaci .. 
J.allo do li.St.ra.ug-mro pollt su.L lut uauwnaJ. 

1•:' os to ultimo ]H'iacipio o ~uo ost:L ri.ccoito O corisa.gl'ado enl 
üi::~posiçü.o (txpt~ot~sa da. u,o~s:~ log1~!aç:-w:. .. _ .. .. 

Qual a 1•n.zau p:tr~L :L!JI•tr-so, :~ rL:::iJ?~tto da cmt::;.são do lcttra.s dd 
cambio, uma. oxcopt_lU.Q a. ~o prtnctpw 1 _ . 

Oiz-;o: a uo"ossillado do garautii· " céiel'idaliu da éircÍ:dÍlção 
d" lottL'"· . 

~!.,, ~". PL·o•id~uto, ussa coloriJado nito ~ umi piícúiiari;Ja<lô 
tlu. lo~t!'ll. llo c;unbru: ú uma ueco~hlu.do do todas r.ts ti'a.nsacçõol!l 
COIUÍOOl'CiaO.-i • . ~ . . 

.Eutrctautu. a. nus..··•a legisb\.~<tO. uu. t•uguliunouto u. 73i, art 3>1 
]l:u·t~gl'aptw wüco. cou~v.~~·L u principio ~e ::t~r l'egula.Uo o c~tau~ 
tio ca.IlM:ulado t.lu c::~t~·an~:;tm•u _pula .suu..lct ua.cwu:~l, o o::;te principio 
Hua, :pi~reco·I~o, om tutt;tu•o ngqr, .a.bt'IUÚ<H;u :tpcn:Ls uma. uxcopção 
llit.l'iL ~~ llmissa:.u tlll lut~t'ILS tfo t.m.mbto. 

Put• quo l'U.Zt1u uao 0-•t.OuU.cr :~ lllt!SIU:J, lli~posi~·ilo u. twl:LS U:l 
tt•:Liu.mc~l~o~ uorumot•cia.c.s, quo ca.rocoiU tia lllOijiÜa. cõlul'icla.Uc 'I 
.A OXCLIÍ)~I~U JOVLU. ~Ol' U. l'O!;l'U.. 

11. pat•to J•ul:.tiv:.• :i~, acções "tloqual!o,s :l lot-;isl<iÇiid c:iniblal toi 
Uisuutiila u.mpl nuouto. to.lu.i os or:~tlor~s ~o refor1ru.m a U!Ju.; ma.~· 
pt•ooi:io dii'.Ol', polu mono~, que u. l'ow~mssu.u úo Legis!a.çii.o e Justiça. 
uonslllorou :.uLcQ<~o um st uowu pu.rte mto:;:·.~uto Uo Llireito substu.u .. 
tivo 0 , pm·t1Lllto ••• 

Ol! s11~. s~v~JttNu Vt~llu. ~ Cll~Luo ~ CA>JPoo-ApoiaJoo. 
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o SR. MET8LLO- ... da exclusiv:l competencia do Congre~so
Nacional.

O ;:lrojecto nã,o desce ate a detc'rmlnaç~o da, formulas de cada
acção a quo, 1'e('8I'e; limita-;l' <1\Jl)lliLC: ~L inJlcar que em um terct
10g,1,r a acçã,o onlinaria e naquelle outro a acç'o executiva.

Em que pergunto, esta disposição póüe incorre\' em inconsti
tucionalidade, feÍ"indo a competencia dos Esbtlos pai'a legislar
sob:'e o proc8sso? (Pattsa.)

A Commissão de Just:ça e Legislaçã,o ,não enxerga ouúe está
esta incousti tucion;,tlidade.

O honrado ~enil.dor por S. PauL), que fez deste ponto um
cavallo de bat,dhiL. apreS8lltaIJ:0 emendas aos arts. 49 e 51 do
projecto, deixo'l, entret"uto, em silencio outra llisposição em que
talvez d, ,ua argllment<1çãJ tiv2sse proce,leuc,Ja. ,,;u apantai'la á
S. K',. o art. 37, § 6° (o prcJ:ecto, on ,8 se estabele 'e !Lue «da sen
terva prot'edda no processo cabe o recurso de aggravo com elt'e'ito
suspens'Vo no processo para a <1'nl1ull<1ção dJ. leot;',1. de cambio o
recurso ele ,igg,LVO e c·,m elfeito sU~jJen:'lVO».

Ora, S. Ex. qu:; não aclmit~e no projeeto oart. 4°, só porque se
refere ,t ~,cção ol'dinJ.ria, deixou: eLti'et;lüto, !ssa d1s]JGsição do
art. 37 § 6°, que eS';;Lbe:ece "tê o re(;llrso da sentellça proferida
sobre a annull;\ção ela lettra.

Sr. Presidente, a materia está amplamente disc;tida; o
SenaJo proferirei o seu voto com imeiro ~onhecimento lie causa,
certo de que a'PPl'ov<111do um p,'ojecto dessa ordem nrestará
assignalado sel'v;c:'o não só ao commercio como á jurisprlldencia do
nosso paiz, (1vIuito bem; muito bem.)

O Sr. I'r.I<3ir a e Sá - SI'. Presidente, n;1o tUllllo o
proposito de profcrll' Ulll disCUI'80, e tornar·.,e-hia de todo ec:
cusaLio qualquel' esclarecimento de minh,~ parte, em vista elo
modo brilhante por que de,:ellvolveu os argumentos do parecer
da Comll1issãou o mou illustre amigo: Scnailor pOI' ?;1atto [+rosso.
Tod::1,Vii~, t,'nl,l,) d:tdo um "u nutro aparte ao não monos (listincto
col1e::;:1, Seoador pell) EspiritJ Santo, cabe-me o uevul' de tom,\I'
parte n, dIscussão.

Não 11;1, duvirb, Sr. Pl'esidente, t1Llll ° institntú d " lettr:l de
cambiil 'J,o.:tav:1, e esU, HnGl'e llÚS, elll uma pr1'Jeita Hahel. Póde-se
bem ,[iWI' que, llt'ste p;,rtl~lllal': a nossa lugislaçi\,o "e' aella ..Oill
l)letamente Ileslouad:\, liJl'a \l" ,;eu tempo, I:, por i.'so mesmo,
:Lpagil,d:l., nm muit,)s P'Jl1t.os, pda jlll'is')l'udeut:ia,. ás vet,e: v:li'i;\,
Jos tribullaes e pelos liSOS e eo:~tllllles das lLOssas praç;ts ClJmmoI'
CI'I,es. Sub este poúto de vi~L3., pois, e U;Illa neccssldallce 8erá um
IH' Jgresso ê\ lIlodl!:C:Ol,'3.o lIue :'e eO,,;itcL dJ nossa direito cambütJ.
ASSllll, só t,mho ;;;aLlVras d, louvor pal'a o distincto eollega. Se
nador por Minas Geraes, que tio bl'ilha.nt(Jmente iniciou a discus
sãoio projeeto na Ca,a:el'a dos Deputados e, -gOi' igual, veio aqui
d:tr maiS uma -gro',a de seu talento.

O SP•. SEVERÍN VIEIRA - Senador pelo Espirito- Santo.
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o SJt. Ml~JHA 1~ ~.\- l•'ui 11111 mut•o oquivouo, cujtL roctillcu.ção 
n.gl'lLdul.~o, JlHLS quo, lLI!ntLl tio conl.a .. ~. niio tira. cou:;a. nlgumt~ .•• 

u ~"· 8JmmJNU V mm.- - W :t J'alta do habito. O no!Jru Su· 
undo1• ~~ tflo miuoh·o •.. 

O S~t. ,loi>u J.utz AJ.YJ~s -;>;:üumlmontc. 
O SJ(, ~lt:mA ~SÁ- SJ•, Prcsltlonto. pouso quo não ~ umu. 

quu~:~triu tlu nontLtlu. u. t(UO ~o rol'ot•o íUi lottt•as a.o portador; devo 
ntó dizol' CJnn t' dn. mnim• impm•ttmcia, uma. voz quo :.~.carreta, 
tlm•ouaNlo do nosso diroito civil u pona.l. 

J'' Õouhucld"" tllspo;i~fto tia loi tio 22 dn ngosio do 1860, que, a 
-ptLI' do pl'ovidonulns !<loUro orgonnizaçi'i.o o rogimon do banco~ e com
pnnlliaH, dotn•otou a }H'ohibicfto do omissllo de twta, bilhete, vale, pa
pal 011 t•tulo ao p01·tal/or, ou com o nome deste em brn.nco. exco.
Jltmulo:-.~ aponas os chmtllOs. Essn. prohibição tili reiterada no clccroto 
do 1·1 tlo no\'Otn hro tio !SüD, o, mai• tardo, no docroto do 22 do ou tu· 
l>J'O do 180·1. g put•quo " viol"çitu tlus~a probibição :tssumisse ns 
proporçõtls tio unut vorda,!oil•a calami<lndo publica, po<'turb:tndo ns 
l'oiacõlJS colllJHL'l'Ciaos o a vid:~ cconomiea do paiz, veio :L lei fo .. 
dnml n. 177 A, do 15 tio sotombro do 1893, cujas disposições dis· 
lJuu:~o llL.I h.Jl' ao .Sumuto. 

Si, um <ttta!quor ramo do diroito, moreco cuidndo e critorio 
t[lH~lquul' innovacfí.o, maiot• tlovo ::;ot• a prudenci::L do legislador cm 
tratanllCJ tlo diroito civil. 

,Já os ruma.uos. quo 1'ora.m us g-ra.ndes me:5trcs. L', du.hi pa.ra. cá., 
todos os r•t•LuJdus mestrus da lta.lia moderna. aconselham o maior 
cuidado u':.s iunovaçilc~ om m:tterht de direito civil, quo constitue 
como que a o~satut'"• o arbaiJo<tco da >ociedade. As simples for· 
mas, o; tecidos podom se moditlcat• o se modificam, 1nuitas vezes 
com 1'u.ci!li1Mlu ; mu.s, com o at•ca.bou~;o, com :1 structura ússea. 
j:L so uiio ~á o mosmo : turua-'" dil'ficil u. mudMça rapida, o, 
quasi sempre, " mutlillcaçiio opl!rudct abrttpto produz o aleijão e 
i uutiliza. o o1•ganismo. 

A innovaçã.o lla uos;a logisla~iio, na pat•to que so refere :1.:! /e· 
lras a. po1·tudor, Cl'Cio quo púdu chegttr a. este I'u::iuHu.do ; não nos 
JHtt'Oce pruden&l!, uom :tcor&ado, tlada~ ns nossas cootlições peculi
Ul'(,'.s t.l.o mow, ha.btr.us, \.'U~~um~s, que nao devem ser postu.s ::L mar .. 
~'Oill. Aliás~ cot·to, quo llllltto$ ~ nota veis commercia.Lista.s. por 
~lotivo::; de oJ•J.•Hu get•u.l u tlu gt·u.nd.e vu.lia. • .:oe mostt·am de todo 
cottLl'••l'ios a t:.o; tltulus, IJOia f:tciHJade de tru.ude a que estão
~ujoito~ u pehs sut•p.l'ezu.s q u~ podem t.:!LI:l:;ar ao commercio, com
lWUlllutton~lo a..; condições do v.1d•.~ e~:ouomlCu. e financeira. do paiz. 

O<•a, tem~<a notll.du e :tdm<tttdo •tue as lottt·as ao port:Ldor assi
miltL111 com l'a.cilu.lado a. .or•:u. Ubr:ratoria dtJ ubrigaçiles, e, L!.$iim, 
cil·cU1t~m como woada. E, IHJ.l'U. ~ilo mo ~·nuJa1· em opillião pi.·opria., 
quo uuu\mrn v:~.lut• tem {t~t7o apu,ado>') se.!a .. mc !Wl'Wttt.ido referir ao 
quu 1H rusulvalo uv cuu:;l'e~o lntot•Jtu.ciouu.l Uo Bl·uxella.s, que 
a.IHl'lUUU: ,. :~ ol:~usula au pc.noludCJr dtJhu•pa o ccmc~Jito jur\dico da 
lc:UJ'a, cunut~rtt:udu.a o·m paput-mu11da cum ~ac,-ifi~ du.s tUJI"ntas do 
dü·.:itlJ c"mblat v du diYoieu civit du3 Bstu.dos ; sendo, demais, ccl'to 
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<[IIO " f:Lcnlda1lo rio nmittit• p:•pol-nwoda u titu/us au portador devo 
lwr ?'ccu,.,rub~ t' parlicu.larcs o confiada. sôrnonto a cstr~holocimontoH 
~o creclito, que oJfor{Jçn.m, aldm. tlc' ~11a.nima sagurança, todas as 
uarantias.» 

Bis ahi, eorno o Congrm:so Jnt.or•mLeionn.l tio Bruxoll:ts, composto 
rio homons iln. m~iot• rospoit.ahlllfln.do sciont.illcn., so tmmilosl.ou 
:'wurea. floB 1Hnios iLO pOl'tatlor. ClJmn, pois, mlmHt.ir•, eurn a l'tLcili· 
tln.!ln qun so JlrotiJiulo, ont.ro uô::;, IL emissão fio lol.t.m.~ ao poi•tu.dor, 
tiOrn inco1'1'01' cm grn.vo purigo'! 

Al.tnndonflo p:.rn. n. nos.ln. Jo~iNJ:.çüo, vemos qno "' sous traços 
c:u·adot"L-:t.ir:os sii.o todos no sontillo rln cobibir IL omi.ssã.o dessas 
tltnlns. 

h lei motlot·nissima., h:L pouco eil.a.da., do 15 do sotnmhro 1lu 
189::, quanr(.,, mn.ls nmn, vr.z, probibiu a. omissiio do titt~IOf:IILO por· 
tfuiM, iJnpflodo JIOilii.S ;tos t.ransgrcssoros, niio o foz t:~i11iio ba.son.tla. 
om fa.ct,o~ dn. ma.ior gravitl:ulo c.quu siio tlc bontcm. 

Vimo:-~ :1. racilit1:ulo com tpw 1-10 doscnvolvon, j1t flíl, RopnhJca, n 
lanç 1.mcnt,c. om circulat;iio do 'f.itnlo:-> ao JlDrtadol', com V:Ll'HJ.H rlono· 
lllin,\ÇÕCI't, (;,..; lJUn.os or;~m n.cccito:'l 11. ponf.rJ do ropollir a. momln l'o· 
rlm•íd, 

B' JlhOJ:omono const,n.tado o, com rJlmnt.o paroçtL paroiloxal, 
IH.Jl'lhitamcrlf,c oxplic.:a.vol om nconomiH. :poUt.icíL, quo :~ moeda mft 
rcpr.llr; n rn.)eda. ho:,, flUO so rct.rn.he o se n.montôn. om mãos dos ca, .. 
pit.n.list.n.H n usurario~. 

O a.hn~r. foi, nntii.o, de üLI or<lom nos E"t.a<los, ou crn a.l~run" 
dollt·s, quo poz cm ditllculrla.<lcs 0 proprio commorcio. o <jUIII foi o 
pr·imciro 01 1 prfl:-;ontir ;~ c:ri~c, o pr~z·igo IJ <:m cltt.mítr por uma, pro· 
vidr~nci:~ lo,.dsla.tiva. 

Como, pois, porgnnto aimla., se procurn. f'a.cili tar hoje íl. cm issão 
de títulos ou lct.tras ao port~.dor, quo hontom pruluziram r.ão 
grandn a.ln.rmo o ta.nto mal a. esse mc!-lmn commercio o ao . .; par· 
ticu:arcfol? 

I:Mo tuUo inrlica., senhores, que dovorno:-~ ser provid~.mt,cs c acn.u .. 
tola<! os. 

O St<. JoXo Lurz ALvE~- O que se nii.o deveria ter adoptado 
ora o Saf)UO :l. ordem com endosso em branco. 

O SR. ~fEtr<A E SA- A rernodolação do nosso dirnito cambial, 
que ou a.pp.nndo como um;~ nccC~"lidade c um progrf!SSO r1n. nossa 
legislação, não r·xige a. providencia do projecto sobro a loUra ao por
tarlrr, qne cu considero a.rri.-.cada. ; o pr.m~o n.t.é que virft. pôr om 
difficnlriades o proprio commercio, a ponto do termco: nocns<id;,de 
de t·evo~mr, neat.~ parte, e dentro rio pouco tomJ'"• a lei que, 
por ventura. vor.a.rtnol'! bü,je. Pí.l.l'a evitarmos isso ó 1 uo duvem~ 
ter,\ m:>.ior p!•udoncia ; mesmo porque, Sr. Presi<lrnte, r•s lnno
vo.çéi:s J"giolativa.s que rompem de todo com ü P""'"do e o prc
scnt.,, qu:.si nunca. dli.u bem resnlt.arlo. 

De mais, si a Allcmanha, tratando de roformar seu diroito 
cambia.\, não acceitou os titulos ao portador, porquo havemos de 
acceita.l-os nó.<, invocando csao mesmo systema allemão 1 

Vol. V[ ti 

•,· .. 
... ~· ' 
"' 
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Si Olltl'<1S n ,ções cultas, como a Suissa, a Republica Argen
tina, Partu,,;L!, tambem não admittil'am esses titulos, seguindo
o exemplo 111, Allemanha, corno e p0rLlue havemos ,le tazel-o ?

ES3es povos não procederam do modo indicado sem o necessario
criterio.

Tão pouco o fizemos nós, ainda não ha muito, no projeeto
do Codigo Civil approv",do Dela Camara dos Deputados e sujeito
ao estudo do Senado, til' undo a dl~posição do art. ,1.512, con
oante o art. 79510 CJdio:so Civil AllemlO, que nao faculta c antes
annul.a a emissão de titulos itO portitdor.

Nesta parte, pOI'tanto, estou de pleno accôrdo com ,L Commissão
de Legislal:ãu e Ju-tiça do Senado, e desejav;.t mesmo que o meu
voto fosse conhecido, porque não tive a honra de estar preseute â.
conferencia, em que o primeiro parecer foi li tio , e, por isso, deixei
de assigaal-o.

Um outru ponto, Sr. Presidente, em que não pude, por mais
esforçJs que fizesse, concordar com o meu nobre collega e mestre,
Senador Glycerio, é al[uelIe em que S. Ex. pede 3. eliminação, no
projecto, da dispo..,ição que, na hypothese, determina a acção ou a
natUI'eza da aoção.

Reconheço que é eifeetivamente ditncii, muitas vezes, separar
o direito da eLcçào, tamo esta se acha em vario-; casos identiticada
com aqueUe. Mas, como quer que s,"ja, a verdade é que o oireito
não ê umi1 pura austracção legislativa, nao existe para permanecer
como simples idéa, ou comu e~phynge-quiéta e muda-dentro das
paginas elo cotligo; mas, Sim, existe p<1ra a vida dos povos, para
tutdlctr interesses humanos, para a.;segural-os e reintegral-os,
quando ameaçados ou violados.

lherillg, o grande e cOllhecido pl'OleSSOr allemao. disse, pois. e
disse muito bem - que l) direito era, "ntes de tudo, uma idea
pratica, isto é, indicativa de um fim O qual só pode ter a. sua eife
ctividade, a sua realização, ante e sem embargos dos obstaculos quo
se lhe opponham.

Para isso urge que o direito ou cada relaçao de direito esteja
armada da acção apropriada e garemtidora,. de resultado certo e
efficaz; acção que deve participai' da propria indole e natUl'eZi1 do.
direito qne se destina tutel1ar.

Ora., se assim é, sllndo da competencia federa.!, segundo <1 nossa
Carta, a decrl'tação do direito subst<mtivo, da sua. competencia
deve ser e é tambem, ao definir o direito, determinar a acção
e a natureza da acção que o deve proteger ou garantir. Isso, absolu
tamente, não discrepa do que dispõe a Constituição; pOl'quanto
não se desce de nenhum modo ao (o,.malismo da :Lcção. Uma cousa
é determinar a a,cção apropl'iadaá defesa do direito, de cuja
natureza deve participar, e outra, muito diversa. H iustituir-lhe
o mecanismo, o apparelho pl'ücessual e o modo pratico por que
a acção deve desdobrar-se.

B' isto, ê só is~o-que é propriamente processual- que pertence
aos Estados.

Quer parecer-me que seria mesmo um illogismo deCl'etar a
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Unir.o os direitos, o deixar quo os 1\st~doa lho illllic11.88om a aoçiio quo 
os dnvnatw protogor, 

Acho, consegui nl.omuntu, <JUU o pru,iooi.u ncortou om, !LO <loOnir 
o instii.ui.o ou <liroitu mtmhinl, dotOJmlnnr, nomo foz, n. acç~o <tuo 
lho pn.rocon mui~ uonr~outíLnoa com lL rmtur·ozrt. 1losRo dlroitu n ma.l" 
n.doquada llsu:• dofosn n nlfocl.ividado, o <tuo nrw ooot.rnril• á. Joltra 
o nom ao o•plrlt.o da """"" Constit.uiçlio. 

Não vo,ju a raz~o <lo sor da inoonst.ttucionnii<lf•rlo Rllllpoita<la 
ou arguida. 

Sao cRI.a<, Sr. PI'JMidento, '" consldorn.<)itOR simpln• o <IAR)ll'f>o 
t.cncio:m.s quo mo trmu.era.m fi. trihunn.; não pa.ru. illu•t.rlLr OtuloiUJn• 
pto, <illO ostfl. por domai• osclnrooido; ;m:•i• corno nsclarocimonto 
Ms apartes quo tive & hoorn. do dar ILOll distinutos colio~us, Sona
dorns pnioR I:Hiatlna do Espil'ilt• Sanl11 o S, Paulo. (M•ilo bnm; 
mullo bem,) 

Ninguom mniR pedindo a pa.hvra., lmeorrn.-so n. tliscussã.o. 
VnrJficn.nrlo nll,o havor m~ts numoro no recinto parn vot.ar, 

procmlo-~a 11. cha.m;L,Ja.. 
Deix;~m rio compa.rocnr (1, chr~m;~da. os Srl'l. Seníl.dorcR Jmlio do 

Brnzit, Pires l'or·roira., flor.errit ~·ont.onollo, Coolbo J.i.<boa, MJLOrrol 
D1utrto, Coelho o Ca.mpos, OIIV(Jirn. Valladfi.o, M11nlz Frniro, Siquoirn. 
Lima, Llluronço Bapti.;ta, r:riCIJ Coelho, Augn.t.o <ln Vasooncollo&, 
Ba.ra.ta. Ft1beiru, Urbano dr1 r;tmvr~a.. A. Aí'A:rodo, Alencn.r Guima. .. 
rii.es, Hercilio Luz, l•'olippe Schlmidt, Pinheiro Macb:Ldo e Victorino 
Monteiro (.W). 

O f!lr. Pre•dden te - Rr:~~ponderam á chaml!da &petU.:l 
21 Srs. Sooarlores. F'ica. n.dllllia. a votaÇão. 

HUfllllJ\10 !lOS JNTF.NOF.NTF.S >IUNJCll'AF.S 

F:ntra. em discussão unien., oom parocor favora.vel ri& Com· 
missiio do Constit,oição A Diplomi\Cia., a emood~> da. Clun&ra. doo 
Dep11t1>llos (proposição n. 138, rle 1008) aopro,jooto do RAmLdo, n. 7, 
de 1908, detel'l!linando IJDO nM sessõo.< oxtraordinarla.< os Jntorr
dentea murlicipaes porcoborão subsidio igual ao rJue porcobom na.. 
ordioa.riaa. 

NingnBm pedindo a pal~>vrn, oncorr.......e a. discrrSRio, flcanrlo 
a. vota.çio adiada pnr rattn. de numero. 

O Sr. Pre.ddente-Narla ma.is hl\venrio ~ ir&tar, von 
levantar a. ae.<aão e dMigno p&ra ordnm do rlin <IIL Aeooilrl ""~"lnll<: 

Vota<)~o em 3• disen>UJiio da. propooii;fi.l• <l;c C:\i'Ml'iL ireis DeJ)TI· 
tarlos n. 2011,. de lll07, definindo n fetr-. <iB Mmbio A a. JIMII pr<>
missorio. e re~~UianJo as operação• .. ~mbiau.' (oom mMn<IAA oll'er&
cid.'l.< pelo Sr. F. Olycerio, cont.l'"' o.s qllitO> 4cr<~.m paror.er •• 
Commlrulões de Justi~ e Legi•l;tçíil> Í1 rl~ Jfinançai<, e tf~.st.a nltlma, 
com voto em •eparado do antor da.~ emendas) ; 

' ~ ... 
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l'ot~çíío om dlscnssíír., unlcu. d11 emenda da Camara dos Depu
tados (proposlçiio n. 138, de !DOR) ao projecto do Senado n. 7, do 
JOUH, dotormln~ntlo que tltls sossõos oxLt•aordinat•ills os intendentes 
munlclpaos porco~oriío subsidio Igual ao que percebem nas ordi
narJns (com :r~rocot• J'avot•avol dii Commissão do Constituição e 
Dlplomtwi~) ; 

3• tllsoussiio <111 Jll'opo;içiio d11 camtu•a dos Deputados, n. lO, de 
JUOB, I'OOI'ganlzaoclo n. ltorpat•ticiio do Thesouro Fedo1•al (com 
em~ndns da Commia<i• o do Fin~ncas c uma do Sr, Severino Vieira, 
á qunl essa Commlssiio dttl parocet' contrai•Io) ; 

3" discussão tlo pr•ojodo do Senado, n, 35, de 1908, autorizando 
a concos.•iio de mais um anno do licença, som vencimentos, ao lento 
da Faculdade do Dlroi·;o do Recile Dr. Samuel da Gama Costa Mac 
Dowol (com parc•'llr Jàyoravol da. Commissão de Instrucção Pu
blica). 

Lova.uta-sc a sessão ás 3 i /2 hot•as da tarde. 

09" SES~ÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 1908 

Pre&trloncia. dos .. ~rs. Yilo Peçanha e Butmo Brand(lo (2° Setrt"etario) 

. A' meia hora dcpuis do meio dia., abrc·so a sessão a. que concor
I'em'os Srs. Seuadoi'Oo R.uy Barbosa, Bueoo Bru.nd[o, Araujo Góes, 
Pedru Borges, Indio do Brazll, Urbano SUJJtos. Bolt'ort Vieira, 
Pires i'er~oira, Francisco 34, Bezerril Fuatenolie, Antonio de. Souu, 
Ooncalves Fel'l'eira. :.tanuol Duarte, Coelho e Ca.mpus, Ollveira. 
Vallu.dão, Suvel'iao Vi.Jit•u., Moniz Ft•oire, João Luiz .Alves, Lou .. 
J•enQO Bapli;ta, Olivetra Fi~ueireJo, Erico Coelho, ,\ugusLo de 
Vaseoocollo.<, La.ut•o 8->drti, Rlrilta. R.ibeiro, l'elicia.no Poona., Fra.u
cisco Glycerio, All'retlo Eili>, Brlz Abrantes, Urbu.no de liouvéa., 
Joa.c1uim do Souza, A. Az11redo, Joaquim Murtinbo, Metello, Her
cilio Luz, Fellppo Scllmidt, Pinheiro Machado e Victorino Mon
teiro (87). 

Deixam tio compa.t•ecc·r com ea.usa participadil os Sra. Seua.
dorcs Fot•reir·'~ Chav ,s, Jonatilns Petlrosa., S:l Peixoto; Silverio 
Nei'Y• Pae$ de Carvalho, ,JtJsto Chermont. Gomes de· Castro, 
R~ymundo Al·&hur. Moil.·t•, o Sã, AlVM'o }!achado, Coelho Lillbôa, 
Rosa o >:ilva, Sigismundo Goucalves, Joaquim :.Ia.lta, Martinho 
Ga!•ooz, Virgilio llu.rnazio, Siqueiru. Lima,. Frw:rcisco Salles, Lopes 
Clulvea, ~'andido de Al>!•eu, Alencar Guimu.rães, Brazilio da Luz, 
Law•o MulleJ• e Julio Vrob (2<1). 

,!!' lida, vo•ta 6111 discul!lliio e OU III debato approvadu.. a. acta du. 
sessao aute1•tor. 

O S•·. ~· Seor~ta.rio (•••·~sndo elo f•) tleolara que não 
ha ~pediente. 
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O Sr. 3" Sccrot•~rio (•crci11do •la 2'), lu os ~oguintos 

I'AitECEH.Jo~li 

N. 285- 1908 

A Commil'lsão dn Fina.nr;rts oxaminou 1 pt'•lposiçií.o üa. Cn.mn.ra 
dos Doputa<ios o. 105, do W08, fixando n. ilospozu. ~o Mlnlstor1n das 
Rel:tçücs g;dcrioro:-: parn. o nxorcicio do H·09, fJ vom clrw o sou pa.
roco,·, opinando pela. sun. approva.ção com as Moguintm 

EMENDAS 

Ao art. 1•, n. 3. Snb~tit.wt·RO pelo sef(uint.e: 
« ~~xtraordinn.ria-; no interior. inclu·~i vo pa.rn. todos os con

grcssod intcrnacionac~ quo so rounirCJn r.o Jtio do Janeiro doatro 
do e::creicio, 612:000$000,> 

Ao mesmo artigo, n. 5-Lr.gaçõcs o c·msnl:.dos-AccJ•r.scentc-se 
no cPessoal>: ' 

« Augmontada 1le 4:000$, para sor clov;·,da a 8:000$," wnsi• 
gnação de um vicc-consul om Bramon, qno pas•nrá á categoria 
do COOBUl.> 

S:.la das Commissões, 8 do outubro do 1908.-A. G. GomeJ 
de Ca•!ro, pre;ideot.e.-P. Glycerio, relatc.r.-Joaquim Mllrlinlw.
Aluaro Machado.-F. Pe•na.-Urbano Sant>J.-J. Joaquim dB Sw;a. 

PROPOSIÇÃO DA CAJIL\RA DOS DEPUTADOS, N. l(o';, DE 1908, A QUFJ SÉ 
REFERE O PARECER SliPIU 

Al't. 1.• O Presidente da. Republico. r. ant.ori?.nrlo a. despender 
pelo Ministario riM Relações Exterior os as ~om ma.< de 2.155:5W2.t709, 
ouro, e 1.962:800$, pa.pel, com o~ sorviços rle<ignailos nas segnin· 
teR verbo.R: 

I. Secretaria •lo E•tado •....•.. 
2. Empre::r.uios em disponibili· 

dade .••.. ...•......•.•.. 
3. Extraordino.riru~ no interior

Reduzido. de 100:000$ n. 
consignação p~rn obra.. 
reparos e conservn.ção do 
Po.l:.cio Itn.maraty .•.••• 

-1. Com missão de limite< .•••••.• 
5. !.egn.ções e consulados- AU· 

gmantada d • 34: 000$ -
Pessoal-para a represen· 
tação dos ministros pleni· 
potenciarlos nu. flespanhu. 
tl:OOO.$, no. Bolívia 4:000$, 
no Per~ 6:000$. na Me· 

Onro 

• ••• o •••• o •• o • 

• o ••• ' •••••••• 

• ••••• o •• o •••• 

Rapo! 

400:800$000 

100:000$000 

512:000~000 
700:00U::;OOO 

\ '' 
11, . ' .. 

I !• 
,I', 
•!• ,. 
1<1 
·o;! 

·r .. 
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xico 2:000$, na. Hollanda.
2:000$ c pa.ra. os mis
nistros re;identes: em
Cuba e America Central
2:000$, Colombia. 4;000$.
Equador 4:000$, Venezuela
4:000$ e ~e 33;093$933 no
-Material- sendo 7:000$
na consignação a.luguel
de casa para a embai
xada de Washington,
13; 093$333 para a chan
cellaria da legação em
Buenos Aires. 7: 000$ para
a de Montevidéo e 6:000$
para a doPerú .•.•......

6. Ajudas de custo•.............
7. Extraordinarias no exterior

Reduzida de 100:000$ a
consignação para a repre
sentação do Brazil nos
Congressos Internacionaes
que se reunirem durante
o exercicio .

8. Tribunaes arbitraes .

Ouro

1.427:593$333
200:000$000

500:000$000

Papel

250:000$000

Camara dos Deputados, 24 de agosto de 1908. -Carlo" Peixoto
de J1IeUo Filho, presidente.-jl1tlciades Mar;o de Sá Freil'e, [o secre
tario.-Antonio 8imeao dos SMltosLeat, 4° secretarío.-A imprimir.

N. 2S6~1908

A Commíssão de Finanças, examinando as emendJ.S offerecidas
na 3" discussão ria proposição n. 2. de [90S, que manda contar para
os effeitos das aposentadorias o tempo em que os empregados titu
lados da~ repartições federéLes tiverem servido como dia.ristas, sen
do que a primeira as:ügnada. pelo Sr,Be[fort Vieira, manda accres
ccntar ao art. [o ••. «e como addidos sem vencimentos ;» a 2' assi
gnarIa pelo SI'. COfJlho e Campos e outros manda contar para a
aposentadoria dos mesmos empregados das repéLrtiçges federaes,
nomeados por concurso, o tempo que anteriormente tiverem exer
cido, tambl:m em virtude de concurso, qualquer emprego de no
meação do governo do Imperio ou da Repllblica, ainda que interi
namente, é de parecer que as mesmas sejam 1'8,jeitadas.

Sala da.s Commissões, S de outubro de 1900.-Gomes de Castro,
presidente.-F. Glycerio, relator.-F. Penna.-Jaaqvim Murtinho.
-Alvaro j}fachada com restricção.-J. Joaquim ele Sou::a.-Urbano
Santos.
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Ao art. l' ,L~crescellte'oe: «e co'no ~liL;idJS, Sei'1 veJ.;.Jimcntos.»
-Bel. ort Vieira.

«Accrescente-se d. proposição o ~egUlnte:

Art. Pam aposentadoria dos er.:pf'egado~ l:as repartições
federaes, nomei1dos por concurso, se:::' computado o tempo 8m ,;ue
anteriormenttJ tiverem exercido, t<l.m~8·!1 em vil'tude de concurso,
qualquei' emprego de nomi'açJ\o do governo elo 1mperio ou da Re
publica, ainda que interinamcllte».-J.L. Coelho e Campos.-jrleira e
Sà ,-Alltonio de Souza. - A imprimir.

N. 287 - 1908

A' Commissão de Finanças foi presente a proposlçao da Ca
mar.. dos Deputados n 114, de 1908, autoriza.ndu o Sr. Presitlente
da Republica a abrir ao iVlinisterio da 1711drra o credito es Jecial
de 25:'113$280, para paga,mento de velwiTJJ8ntos <tO, capitães Fran
cisco de Salles Brazil e J010 Nepomllceno d<1 Co.,ta. em virtude
do decreto legislativo n. 1.474. de 9 de j·1lleiro de [906.

E,;se credito foi pedido em Mensagem de 7 de dezembro ul
timo.

A Commissão concGrdendo com o bem elaborado parecer da
Commissao de Finanças da Camara a fi1vür do credito pedido, pa
recer que será publicado com este, opina que a dita proposição
n. 114 deve ser approvada.

Si o Senado assim entonder, terá autorizado, do corrente anno,
os seguintes creditos:

fi supplementares .
12 especiaes ......•.............
31 extraordiuarios .

Total ..••..... '" ....

Papel
1.673:257$450

253:449$182
3. 8lô: ~57;;:282

5.743: 56::1$914

Ouro

49:000$000
13:70!C!$583

62:709$583

Sala das Comrnissões, 8 de outn1Jro dq 1905.-Gomes·de Castro,
presid nte.-J. Joaquim de Souza, re1<1tor.-F. Penn;t.-Jonqllim
Murtinho.-Alvaro Machado.-Fiuncisco Glycerio.-Urbano Santos.

PARECER DA COMMISSÃO DE Fl"'ANÇAS DA CAMARA DOS DEPUTADO, MEN
>:AGEM E PROPOSIÇÃO N. 114 DIl: 1908, A QUE SE REFERE O PARCER
SURRA:

Por mensagem de 7 de dezembro do émuo proximo passado, o
Sr. PresidJnte da Repu blica solicitou autoriza,ção do Congresso
Nacional para abrir pelo Ministel'io da Guerra o credito especial
de 25:413$280, p<1ra pagamento dos vencimentos que teem direito
os capitães do exercito Francisco de Salles Brazil e João Nepomu-
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cena da Costa, em virtude do disposto no decreto legislativo
n. 1.474,. de9 de janeIro de 1906.

Com a mensagem alludida foram transmittidos ao Congresso e
suje~tos ao exame da Commii>são de Finanças uma exposição de
motivos, apresentada pelo Sr. Ministro da Guerra, e varias do
cumentos, entre os quaes se encontram, em ol'iginal, quatro con
sultas do Supremo Tribunal í\Iilitar e diversos actos do Poder
Executivo.

Eis a integra da exposição de motivos:
«Os capitães do Exercito Francisco de Salles Brazil e João

Nepomuceno da Costa pedem pagamento de vencimentos a que se
julgam com direito, em virtude do disposto no decreto legislativo
n. 1.474, de 9 de janeiro de 19013. Em face do citado decreto e em
vista dos papeis annexos aos requerimentos respectivos, juntos a
esta euposição, teem direito o primeiro á quantia de 12:419$440 e
o segundo á de 12:993$840. Traosmittidos taes papeis ao Ministerio
da Fazenda, em aviso n. 910, de 21 de outubro ultimo para pro
videnciar de modo '0 ficar o Governo habilitado com o necessario
credito, devolveu-os elle por não se tratar de sentença .iudiciaria
passada em julgado e em que til'esse sido condemnad:J. a Fazenda
Nacional, a exemplo do que se procedeu em caso identico, con
forme o decreto n. 6.691, de 24 do dito mez de outubro. Existe
eífectivamente identidade dCl condições entre o credito que se terá
de solicita-r elo Congresso Nacional para attender ao pedido da
quelles officiaes e o credito a que se refere a mensagem de j 'üho
findo para. pagamento a diversos officiaes de 1-1arinha, JCL attendielos
por esse decreto, pois estão todos comprehendidos no decreto legis
lativo n. 1. 474, de 9 de janeiro de 1906. Em taes condições, peço
que vos digneis solicitar do Congresso Nacional autorização para a
abertura a este ministerio do credito especial de 25:413$280, a que
se elevam aquellas importancias, destinado ao pagamento em
questão.»

Os officiaes de que se trata decl<1raram-se partidarios da re
volta de 6 de setembro de 1893 e por isso sorrl'erem as restricções
da amnistia decretada em 21 de outubro de 1895 e modificada pelo
decreto legislativo de 7 de dezembro de 1898. Por esse motivo,
passaram dous annos na 2" classe e deixitram de ser promovidos
no tempo em que lhes cabia tal promoção si não estivessem subor
dinados ás referidas restricçõe.;.

Acontece, porém, que, por occasião da revolta de G de setem
bro, eram os mesmos officÍaes membros do Congresso de Sél.nta
Catharina, peló que lhes aproveita o decreto t.'gislativo n. 1.474, de
9 de janeiro de [906, que assim dispõe: «Os militares que, por oc
casião lia revolta de 13 de sGtembro de 1893, na qual tomaram parte,
se achavam investidos de funcções publicas electivas, não estão
comprehendidos no art. l° dalei n. 533, de 7 de dezembro rle 1908,
vigorando a seu respeito a legislação especial anterior.»

Em consequencia. disto e depois de ouvldo sobre o a8smnpto o
Supremo Tribunal Militar, foram os ditos officiaes promovidos a
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capitao, mandanflo-se que :: sua antiguidade neste posto fosse con
ta.da do tempo em que adquiriram direito á promoção pela legis
lação especial anterior á lei de 7 de dezembro de 189~. Ainda lhes
não foram pagos, porém, os vencimentos de que estiveram privados
por elfeito da amnistia restricb e consequente demora na pro
moção. E' para fazer este pagamento que. o Governo pecliu o cre
dito de flue trn:,a a mensagem, credito cuja importancia foi calcu
l~\dapl'la Direcção G ,ral de Contu,bilic!ade da Guerra.

Em face dos termos claros e precisos do citado decreto n. 1.474,
os capitães Salles Brazil e João N. da Costa teem incontestavel di
reito ao ['ecebimento elas quantia;; de que trab a exposição do Mi
nistro da Guerra, ao qual dirigiram reclamações documentadas
sobre o respectivo pagamtmto. Em CCl.SOS identicos o Congresso tem
concedido ao Goveino <l.utorizaçÕes solicitadas para a3ertura de
creditos destinados ao pa~~aml'nto de militares nas condições destes.

Em vistC\ do exposto, que é o resultado de exame minucioso do
granJe numero de documentos enviados ao Congresso com a men
sagem do Sr. Presidente da Republica, a Commis,ão de Finanças
opina pela concessão do credito solicitétda e submette a apreciação
da Camara o seguinte pro,iecto:

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. E' o Presidente d~\ Republica autorizado a abril'

ao Ministerio da Guerr:L o credito especial de 25:413$280, pal':~ pa
g~tmento de vencimentos aos c<1pitães Francisco de Sailes BrazH e
João Nepoml1ceno da Costa, sendo ao primeiro 12:4[9$4409 <10 se
gundo 12:993$840, em ,irr.ude do decI'eto ,egislativo n. 1.474, de
9 de janeiro de 1900; revoga.das as ui':posições em contrario.

Sala das Commissõos, 29 de julho de 1908.- Francisco Vei'ga,
presi(L~nte. -Jose' E!J.sebio, relator. -Julio de J1ello. -Sabino Sab;no
Juníor.- Sergio Saboia.- Galeão Ca1"valhal. .

Senhore., Membros do Congresso Nacional.-Transmittinclo-vos
;L inclusa mensagem llue me foi :tl)resentada pelo ,:\[jni~tro de
EstD.clo da Guerra, sobre a necessidade (le abrir-se ao respectivo
ministerio o credito especial de 25:413$280, destinado ao paga
mento de vencimentos a que teem direito os capitães Ul) exercito
Francisco de SaBes Drazil e João Ne'}omucene da Costa, em virtude
do disposto no decreto legislativo n ~ 1.474, de 9 de janeiro de 19()n,
rogo que vo, digneis habilitar o Governo com o referido credito.

Rio de hneiro,7 de dezembl'o de 19)7.-ilfflmso Augusto lyIo,eira
Penna,

O Congresso Nacional decreta:
Artigo nnico. E' o Presidente da Republic:l autorizado a abrir

ao Ministerio da. Guerra o credito especial de 25:413$280, para pa-
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gamento de vencimeütos aos ca'Jitães Francisco de Salles Br"zil e
João .'{epo'11 Jlceno da Costa, SPU,LU ao pl'lrneiro 12:419$440 e ao ,8
gundo 12:993$81,), em virtude do decreto legislativo n, 1.474, ele
9 de .ianeiro de llJ06; revos-"dJ.s as disposi(õe~ em contrario.

Camara dos Deputêdos, 1 de sdembro de 1908.-r'a'·los Peixoto
de lJ!Iello Filho, 9residente.-iVlildades lvI1rio de Sà Freire, lo secre
tario.- Luiz A·,tonio Ferreira Gualb€rto, 3" secreteuiü, servindo
de 2°. - A imprimir.

N. '::88-1908

A proposição da Caroara dos Deputados, n. 123, do corrente
anno, autoriza o Presidente da R~pub!ica a conceder um anno de
licença. com o resl)ectivo ordeua(10, ao conferente d 3 2" clétsse da
Estrada de Ferro Central do Brazil, Guilherme Henrique da Silva,
para tratamento de sua saude.

Segundo o laudo da Directoria. da Saude Publica, e,;tã aquelle
funccionario soffrendo de tubeculose pu Imonar- e pelas informa
ções da directoria da Estrada tem eUe estad(; afastado do serviço
no gozo de licença, em virtude de seu melindroso estado de saude.
A Commi,sáo é de parecer que sO,a approvada a referida proposi
ção da Camara.

Sala das Commissões, 8 de outubro de 1908.-Gomes de Castro.
presidente -Alvaro lvIachado, rele,tor .-F. Pen.n.a. -Joaquim lffur
tinho.-Urbano Santos.-F. Glycerio.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 123, DE 1908, A Q DE SE
REFERE o PAli.ECER SUPRA

o Congresso Nacion:11 resolve:

Art. I." E' o Presidente da. Republica J.utorizado a conceder
um an::o de licença, com o respec ,i vo orJenado, ao conferente de
2& classe da Estrada de Ferro Central do 8nzil Guilherme Henriqup
da Silva, para tratar de sua smde onde lhe convier.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Cami1ra dos Deputados, 14 de setembro de 190'L-C"rlos Peixoto

de il'lello Filho, Pre ;idente. -lWilciades lWw"io de Sá F)'ei're, 1° Secre-
tilorio .-Francisco .1lves Bueno de Paiva, sJrvlndo de 2° Secretario.
- A imprimir.

N. 289-1908

A proposiçáo da Camara, n. 129, de 1908, autoriza o Presidente
da. Repllblica ,~conceder ao couductor de 2' clas,e da Estrada de
Ferro Cerrtr:11 110 ;1razíl, .1nt mil) José Victor de Serrn,., licença por
um anDO, com ol'd"nado, para trati1ffiimtü de sua s,,,ude.

Segundo o attestado lia Directoria Ger:11 de Saude Publica, está
aquelle funccionario sotIrendo de epithelioma da face em periodo de
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cachexia e, segundo as informações da directoria da Estrada, tem.
estado ultimamente licenciado, tratando de sua saude, profunda~
mente alterada. A Commissão é de parecer que seja approvada a re
ferida preposição da Camara.

Sala das Commissões, S de outubro de 1905.-Gomes de C'tstro,
presidente.-Alvaro 1l1achado, relator.-F. Pe'ma. -Joaquim Mur
tinho.-Urbano Santos.-J. Joaquim de Souza.-F. Glycerio.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 129, DE 1908, A QUE
SE REFERE O PARIWER SUPRA

o Congresso Nacional resolve:
Art. 1.0 Fica o Presidente da Republica autorizad·) a conceder

ao conductor de 2' classe da Estrada de Ferro Central do Brazil,
Antonio José Victor de Senna, licença por um anno, com ordenado,
para tratamento de SLla saude.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 3 de setembro de 1905.-Carlos Peixoto

de Mello Filho, Presidente.-Milciades Mario de Sá Freire, lo Secre
tario.-FranC'isco Alvaro Bueno de Paiva, servindo de 20 Secretario.

N. 290 - 1905

Ao submetter â consideração da Camara dos Deputados a pro
posição n. 130, de 1905, autorizando o Governo a applicar â des-.
pezas com o pessoal da officina typographica da Directoria Geral
de Estatistica a quantia de 5:000.$, que, na verba 2& - Estatistica
- do art. 21 da. leI U. 1.841, de 31 de dezembro de 1907, 000 teve
destino determinado, a Commlssão de Finanças daquella Camara
j ustificou-a nos seguintes termos:

«Por mensagem de 6 de agosto corrente, o Sr. Presidente da
Republica submetteu â apreciação do Congresso Nacional uma
exposição que llIe foi apresentadCl pelo Ministro ;ja 1l1dustria, Viação
e Obras Publicas, sobre a Ilecessid ,de de ser autoriz;\da a applica
ção â despeza de pessoal da officiua typograplúc;t da Directori1l.
Geral de Estatística o credito que ficou sem distribuição na verba
2' do art. 2l da lei do orçamento. .

A Commíssão examinou devidamente a materia d<1 exposição,
da qual consta o segumte:

«O art. 21, verba 2&, da vigente lei orçamentaria dá. despeza'
consig!10u as quantias de 25:000$ para - Artlstê\s do serviço typo
gru'phICO, de gora vura, encadernação, brochura. e electricidade da
Directoria ~()al de Estatistica, e de 3:832$500 par;" tres serve~tes
com a dIana de 3$500. Pelo art. 24 tiL! regulamento approvado
Ile~o decreto n. 6.628, tle 5 de sete;noro de 19L!7, além do pessoal
aCIma I'efendo, a officllla typographica daljuella directoria terá
um chefe de composição, um chefe de impressão e um impres30r
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Uc I• olnsso, cu,i<ts ••mt!Ocaçücs mcnsaes, fixadas na tabcUa quo acom
p<tnhiL o citado regulamento, pol'i~>om cm um anno o totnl de 
13:200$000. Ad•licion<tda o .ta r1uarrtia :Is duas primmms acima indi· 
cadas, obtom-sc n, importancia do 42:u32$500. A disposição legal 
acim11 citad:t fixou, porém, cm 37:702$500 a quantia a quo sQriu. 
elevada a consignação do pcs;on.l da officina typogra~hica; não 
tendo h~tvidu, cntrotunto, a Intenção do reduzir a parto da consi· 
gnação quo so rofot·o aos dous chefes c improssot• do i" classe, por· 
quanto, Jblta " som ma do todas as consi~naçõcs da verba do quo 
so tl'nta, I'I•Sulta um oxccss6 tio G:UOO$, corrcspondcntio exacta· 
monto l\ dcftcioncia no pcssu1tl tin olllcioa typograpbica.> 

A vm•b:~ 2'-Estu.tistica-a que so refere a oxposicão ~ da 
import••ncia do 500:000$; onl.rotanto, a sommt~ das consignacüOJ 
respectiv•ws impol'ltt "m 495:000$. Assim, não tem destino tloter· 
minndo n qunntin do 5.01)0.~000. 

E' isto con~oqnonci~> lo' t'acto do lmvm• a lei do orçamento 
consi~n<t·lo u. quantia do 37:032$200 pttra cPessoal da oOicina typo
grapbica>, qu~Lndo, de nccôrdo com o decreto n. o. •.:~s. de 5 110 
set,mbt•o do 1007. aliás invocado poln mesma lei, ostn consignação 
devia ser 1lo 4a:u3~$500, isto <l, mats 5:000$, al<lm do: consignados. 

P:n·n corrigir osto engano é nocessar1o que o Poder Legislativo 
dil no Exllcutivu a conveniente autorização. 

Como so vê, niio so trata do antorizat• a ttbortura de crodito, 
mas simpiosmonto do dcsi~nnr " nppllcaçiw quo se devo dar a 
certa qunntilL do nm11 vm•ba orçamentaria que tom divorstLS consi· 
gnaçücs, ontt•o ns quaos umn tem dotação in~ualcionto rJue ficará 
cump!OI.a com a rol'orida q uautiu.. 

r:m vista do exposto, a Commissüo de Finanças 11 do parecet• quo 
se autorizo a. providencia a que so rolht•o a mensagem do Govorno. 

A Commissiío do Fim•ncas du Sanado concor.Jaodo com os tun
damont.os do voto acima l!·ansct•ipto, tl do parecer que soja appro· 
vada n Pt'opoSição. 

Sala das Commissüos, 8 tio outubt•o de 1008.-A. O. Gomes de 
Oasll'o, prosirlonto.-Alvaro J:útcilado, rciator.-Joaquom ;Jiurlinho, 
-J. Jortquim de Sou;a.-Urbano Santos.-F. Ponna. 

PHO~OStÇÃO DA CA~I;\R.\ l>JS ogptJTADUS, N, !30, DP. 1908, A. QUE SE 
IU~Jo'BIU~ O JlAHECI::H. SUPlLA. 

O Cougt•osso Nacional ro;o!l·o: 
Al'tiRo unioo. Jó'ic:t o Presldeuto da Republica <Lutot•izado 11 

applicni' tL dospoza oont o pessoal da olllciua typogt•aphic:~ diL Diro· 
ccut·la Gorai do l"'tatistic:,. u. <JnnntitL do 5:00l$, rruo, na verba 2" -
Jlstnti•tion-tlo at•t. ~I da loi n. 1.8-11, do 31 do dezembro do 1907, 
níio toyo tlostino dotoz•m!uadn ; rovog<~das as disposições cm 
contt•nt'lo, 

CILm<Lra dos Deputados, 20 do setembro do 1908. - C11rlos 
Peixoto du ~llello Fill~o, Prosidouto. - ~llilciados ..:llcu·•o de Se! F'l'tJire, 
I• Soorotnrio.- Antonio Felinto de Sot<=u ·Bastos, 2' Socretn1•io • 
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Sra. Uombro~ elo Con~res;o Nacional. - Tonho a. honra de 
submettcr :l. voas~ aprcciaçiio, aílm do que vos dignais do t•osolver 
a I'OSTlilito, tL inclmm. oxposiç1io fJUO mo ilirigo o Ministm da. In
ilustria, Viação o Obra~ Publicas sobru a noccooidu.do do .<er nutor•i· 
~ad11 a liJlJlllcaçilu á dcspozn. du pcssolll da ml!cilHL typogra.phicn. d11 
Diroctorm Gct•u.l do Estu.tisticl' o m•edil.n 1ln 5:000$, quo llcun sem 
distl'ibuh:ã.o na. verba 21~, art. 21, d1~ vigente lnl orc;a.montaria. 

Rio do .la.nui1•u, li do agusto de HlOB.- Afl'otlso ,ht!Jttslo ~lforr:i1·a 
Pcnna. 

N. 201-lfl08 

o cngcnbniru militar Conrado Müllet· de CalllJlOS, ux-tununto elo 
mwrcHo, roquor ao Congrc~so Nacional t•olovaçã.o d:L proscripc;no 
um 'lHO incorreu o sou direito de contrihtJJnte do montepio militar, 
:Lilm tio !Jodor contimm.r a I~L7.CI' a comribnição corl'OS)londento 
:lquollo posto. 

Dlr. quo c.<sa sw• protecção .i :i. roi obJecto do umo. pt•oposiçiio 
adoptada pula Cama.r" dos Depul:~dos, no anno p"ssado, o no 
mesmo anno ro.ieitoda. no Senado pelo fimdamonto do que a propo
sição não tinbo. sido procedida ria petição, nem so achava. acompa
nhada do qualr1uer doeu monto <Juo,iustiflc:Ls.<c o favot• pi'Otondido. 

Denegado o fa.vor por osso Jhndamomo, que consta. do purccor 
da Commissii.o do Fioanç"s n. 180, do. 1907, o interessado renova o 
sou podido no reiJUOl'imonto quo a Ccmmh;ão r lo Marinha o Gnot•r:. 
tem presont.c, du.tnrlo do 20 do ma.iu ult.iJ·w, a.Ulrmantlo a.oSona.do 
que em 1005 a.prosoutou :1. Co.m;•ra dos Dcputa1los igual pedido cm 
pot.icão dirigida a.o Congresso Na.cionn.l o q·w, resolvendo Bobro essa. 
;ua. petição, lui q110 a Camara votou a pruposiçào de 1007, QUe lhe 
cor1cec1ía o ra.voJ• tfa. reiova.ciio. 

Accrescuuta quo não pólio a. presentar rlocunwnto q no .i ustitlquo 
o ft~vur quo pretoud~. porque, prosct•ipto o seu uiroitu de contri· 
illlinte por lilltn. das cumputontcs contriouiçõos, niio lho ú lileil 
obter documento daquolla natureza, mas :.credita quo a auscncia 
ues,e documuoto não dovm•:\ ser motivo do pro,juizo para a sua. 
causa, attondondo-sc aos seus ,,orviços r.liliuwcs, do paz como do 
gum·ra, o :1 circumstanclu. do ter pt•cfcriilo domittir-so das fileiras 
do exercito para uão se transtiwmar em ptlnsionistn. do Eotn.do, aos 
30 annos do idade, pur uma t•olorma quo podorla outor. 

Examinando'' assump!.o, a Commis .• ão do :-rarioba. o Gnorr" 
verificou quo etrcctiv;cmonto o !•cquoronto apresentou n petição do 
1905,a quo •o rorerc, tendo cs•o facto passado dosporcollido :l. Com
Juhsiio ola Finauç::.s do Senado quando lavrou o parece•· n. 180, por 
niio tora propo«çiio sido acompanhada do piLrOcllr n. 427, do 8 do 
uozembro de UJ06,:.qui ,iunto,cm quo a Commi'>flO do l'itmnçns da 
Camat•a deferia. a pottçâo do interessado pela nccnitação de uma 
emenda, do :.ssumpto ,gu:.l ao da potiçiw oll'orocida om lO do de
zom ht•o rle 18U5. ao dl-cut1r-se e1n 3• turno o projecto n. 3~8. deB:Ie 
met~mo anno, relevando uma preserlpção do monte pio. 
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J•: uonRidoJ'ilndo que aos militares quó se domlttom voluntarla
monto du ;orviço, tendo contrlbnido para u montopio por eap.•ço de 
oint!O nunus,t1 pormittido, sum dopmuluncul. do mn.is licença. algu
m li, contiHu.u>" contribuir (art. !l, doo. n. 605,do 2; 110 agus&o do 
1800) ; 

fJIIO ao dcmlsslonarlo que interromper a oon\ribuloíio <lut·anto 
troH nnnos 6 pormittido romil-11 integralmente, mediante liconçJL 
do MluMol'lo tia Guerru, motivada por justlficação vallosa (o.rt. 1~, 
doe. clt.) ; 

quo o roqu••ronto serviu no exercito por espaço do IB annos, 
do~ qua.os mn.izs do 10, de 7 do ja.noiro Ue 1890 a. 9 do fovoreiro do 
1000, o.•mo olllcial, tendo sompro, nostu ultima qmLiid:~do, contri-
bui do po.ra o mumoplo; . 

que, llnnlnwnto, o t•oqum·onto havia excedido apenas de deus 
atmos o pt•azu tuloJ•udo lls justillcaçiios administrativas, quando 
t·ccot'J'OU pela pt•ímoira voz,om 1003, ao Poder Logislativo; 

E' u. Com missão do llarinha o Guerra fio pa.r.·cor quo pOdo, por 
o!tuldu.do, sot• dolorido ngom o pt•osonte roquet•imonto, a o<omplo 
do q no so 1m so~uidamonto ftüto nestes ultimas tempos. rola ti va
mt•nto J1. roJov:.çào do pt•csct•ipção, para o IIm da percepção do moia 
soldo o do tttontopio atmzados,o apt•o.;pota J1. deliboração do Senado 
o seguiu to pt•ojccto do lei: · 

N. Sü- 1008 

O Congresso Nacional resolvo: 
At·tigo unico. Fica relevada a. proscripQão om que incorreu o 

ox-tenon.to do exercito Con,•ado Mutler de Campos, p"ra. o fim de, 
remida integt·~l•nonte a. coutribuiçào u.trazada, continuar a con
tl'ibuit• p:.u•u. o moutopio do ex<Jrcito, na ra.ziio diiS mensalidades 
cort•espoudouteo; !l.lJuello posto; t·evogadas as disposições om con
tra.t•io. 

Saiu. dus Commissiies, 9 do outubt•u ,[o 1908.-Pir•• Forreirt<.
F•lipp• Sch11tidt, relu. ter .-Laura Soárd.-8cl(ort Vidira.- Victorit~.o 
Ma11loiro.- A' Commil!siio de FinunçJl:!. 

E' lida, postu em discUliSão o sem dohate u.pprovada ll reda~ 
cçli.o Uua.l úa. emoutla substitutJva. do projecto do ~enado, n. 26, de 
1008, que t•tJvogavu. a. lei n. l.S:lU, tio 30 do dezembro de 1907. 

ORDEM DO DIA 

VOT.\ÇÕIJ:II 

Votação, 0111 S• <liscussão, tla. proposi~ào da. Camara uos 
Deputados, n. ~u7, do 11107, tlollnintlo ti lottru. do ~iiJilbit' o a no\;1 
promissor i~ o t'egalaudo as operações oambtaJllj. 
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Postns ~:~ucco~;sivn.monto a. votos, ,,ii.o a.pprova.tla.s as SOóUiutcs 
omcnda~: 

Ro-~tn.Loleça.so o 11. IV do a.rt. 1''.- fi', Glyccrio, 

Rost:•holoça-ao o pr1r~tgmpho nuico dn ~trt. 4:J.- F, Glyccrio. 

E' annunchuln. a voUv;ãu da KC~uinto 'JiliOntla: 
Srtpprima-so a 2' parto rio ~trt. 49.- fi. Glyccrlo. 

o "'r, l•'rttncl,..<•o Gly.,erio (Jwla ordem) -Sr. Prn· 
sirlento. o nobr·o Son<LUOI' pulo J•)ipit•it.o s~nl.o ObHCI'VOfl fjUO, si J'OHSO 
~~pprovada. '" minha cmeuli.u. um rola.çil~' a~ at•tígu tlo Jll'ojoeto c1uo 
I!Ht.aholeco a. acção ortlintLrm., fica o Dlsl.rtcf.o l•'odor·;~l Horn acção 
JlíU'llo o ca~ o 

O SR. SEVERINO VIEIRA-I' o Juizo seccional. 
O Sr1. i'RANCISCO OJ,YCI;Rro-Concorrloi com S. J•;x., dizonrlo ~uo 

mra. cio minha pa.rto. um~ inacivortuncia: mn..'i averiguei depois 
<tue, si ror a;pprovarla a m~nlia omonr!,., "" Jottras do cambio não 
Jicam sem proeo.,so, porquo contir11lu. n. vigor·a.r o J·u~uln.monto 
n. 737, do 25 do novombru du llji'JO; soguc-so, portanto, fJUO o iucon· 
vooionto apontado não existo. 

O :oõr. -Toão Luiz Alvo" (pela ord•m)- Sr. Presi
dente, si ~ facto quo ::t acção docen;liat•ia porma.nw:m·r .. pn.rn as 
lcttras de cambio, nôlO tí mono• verdade quo o pro,octo anto um"' 
acçii.o ordinarin. llc:J.r:í. mutilado pot•quo os~• acçii.o modillca sub
stancin.lmcnto n. natureza. t.lo titulo, nõ.o o ú rn(JOOS, como notou o 
nohre relator da Com missão do .Tustiça, a •uppressito da !Lcçiw ox
ccur.iva vem diminuir o• intuitos do projuc;o, tornandn tniLIB colore 
a. lírtuídn.ção dn. obrigação ca.mbin.l. 

o mais fica do pi: o" projecto : O< recursos do a.ggravo o outros 
por cl!e ostaLolecidos, cUJa supprc,..~o ~ão pedi. 

De mn.n01ra que o Senado vouma tncongruontomonto 8Uppri-
mindo as acçüos c;tabolcoidas no prqjecto. 

Posta a votos, é reJeitada a emenda. 
Posta :1 v<oto;, t1 roJoit.'l•lrL 11 seguinte omond;>: 
•Supprima-so o art. 50.>--P. Glycerio. 

Post.1. a. vot11s, com as cmondn.s n.lioptn.d:LH, (! npprovada íL pro
po~!çiio o vac •ot· devolvida~ C•ma.r<> du; Ocput~do;, indo ant.os (L 
ComntiSlliíO do Redacção. 

Votação. em dil'lCUst~ã.o unicn., d:L r,monda dl\ Ca.mn.rn. dos Depu
tados (propooiçõ.o n. 138, do IHOH) ao projoct.o do Sonarlo, n. 7, do 
HJ08, dotermonando '1. uu na• ,;e>!8Qe~ oxeri\Ot·tlinaria.a o~ Intendentes 
municipa.es porceberao subsidio igu111 ao quo percobem nas ord!
naria•. 

'" 
' ' . 

"' 
·~-·· 

' . ,, 
, . 

·•·' 
·.·~ 

1.' . 

'' 
·' 

,I 
' 



I 
' ',, 

. }'I 
I, 

•' 

I 

96 ANN AES DO BENADO 

-------------------------------
Post~ n voto~, ú npprovada a emenda. 
O projecto, assim emendado, vno •L ·commissiío do R.odacção, 

para rcdigil-o de accôrdo com o vencido. 

REI•'O!l.!IA DO 1'm:SOU!\O 

li:nh·•• om 31~ lliscussã.o, con1 al'! emendas appt·ovtLtla.s em 2~~, a. 
proposição dn Camara dos Oopl!tados, u. l!l, do 1008, t•oot•g•mi
zando a Rotmrtição do Thosom·o Fodot•al. 

O IS1•. Urbano Snn·to,.; - Sr. l'rosidouto. pedi a pu
lavt•a para, o m nome d~ Commissão do Finanças, romottor ti. Mos" 
estas emenda 8• · 

Em vista da votaçiio do lioutom do SonaLlo, t•ojoitando as t.a
bell:.s quo fixavam a cl~sso, o numero o os vencimentos do pes5oal 
da Repartição do Tho<ouro o Lla RocouoLlot•ia, pat•oco ~ ne a idéa do 
Senado ora, tito sómouto, t•o.ioitat• o augmento do vencimentos con
signados nn.s mesmas t!thollas. A Com.missiio do Finanças julgou 
ncccssario t•cstaholecei-IIS mw partes em <Jllc se I'cl'ol'ODI ao nttmoro 
c á cln.sso dos funccionnriol:l. 

São lidas o postas conjuntamente om discussão as seguintes 

E~tENDAS 

A I'JtOI'OSIÇÃCo DA. CAMARA DOS DEPUTADOS, N, 10, DE 1008, 
REFORMANDO AS REllARTIÇÕES DE VAZENDA 

No art. ii, in fl>lc, onllu diz-ao qual incumbirá a dirocçiio da 
repartição do gabinuto-Lliga-so: ao qual incumbir!i a funoção do 
director da Oirootot•la do Gauinoto. 

Na omonlla SLtb;titutivl1oio at•t, 24, 2' poriodo, om voz do-Os 
domais 1\mociomLrios, nomeados por concurso, oto. diga-se: Os do· 
mais 1\mcclonarios do quadro, etc. 

Rostabe!cça·se o art. !l4 da seguinte 1ürma: < O numot•o o a 
classe dos funcoiontrios do Thesouro Nacional serão os constantes 
d11 tabolln annexa sob n. I. > 

Rostauoloça·so o o.rt. 37 da seguinte 1'órma: 
c O mtmct•o o 11 classe dos empregados da Reoobodorin. serão os 

constantes da tabolln n11noxa sob n. 2, • 
Rostabolcça-so '' l~tbolla n. 1 da seguinte fOrma: 

TIIESOU!l.O NA.OJONA.L 

Tabclla a que se l'c{•r• o art. :N 

5 Dlt·odorns (cm commissiio), 
I Proout·~dot• Gora! do. F;~zonda Pnbllca, equiparado aos dire• 

ctorcs, em commissiio. 
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n Sub·tliredores (sendo um engeniUJÍl'o) 
I Ajndnn-t.u do Pt•ocm•tt.dor G~r·al, IHJtli]J:Il'a.do ao~ ~ulHiirc

dorcs. 
En:.ronhoiru nuxilin.t• cln. snlHliL·cctm·i:L tcchni(:tL du Pn.tri
mnnio, cqniplLrado aos tu• fli'.ICl'iptm••u•ios, 

:2 Ol'f'iciu.cs diL Pl'ocura.doriu Geral, cqnitm.t':Ldu..; aos 1 11 ~ uscri· 
ptura.rios. 

~ IJctwnhhnn.s d:L Dil'octoria tlc PaLrimonio, crtuipa.t·ado~ aos 
2nR cscl'ipturarios . 

• 1Q Primeiros escJ•ipturMios. 
43 Sogundoli dites. 
39 Terceiros ditos. 
·12 Qmu•tos ditos. 
I Thesouroiro. 
5 Fiois do mesmo. 
2 Pagadores. 
7 Fieis dos mesmos. 
I Cartorario. 
I Ajudante deste. 
I Porteiro do Thcsonro. 
I A,iud:Lnt9 do mosmn. 
I Porteiro do Ministerio. 
I Jljudn.nte do mesmo. 

~o Continuo . .; 
·1 Correios. 

:2:l0 
RostahcltJç:t .. ~o a t;~holh~ 11. 3, 'luu lliLfi.!i;u·ii. n. btlL' tlc n. :'.! d:L 

seguinte Jürma. : 

U~CEilEDO!UA DO DISTRICTO ;·~o>;J<AL 

Tabella a que ••, rc(m•c o m•t. 37 

1 director (cm eommis•iio). 
2 sub-directores. 

12 primeiros cscripturarios. 
14 segundos dites. 
16 terceiros ditos. 
18 quartos dites. 
I thosouroiro. 
7 fieis do mesmo. 
I porteiro. 
7 cotinuos. 

79 
S~ln 1las CornmissÕt's, S do omnllro •lo 1908.- A, O. Gome.< tlc 

Casl1·o.-UrbatiO Sautos. l'Ola.toL·.- F. Gl!tCI.'1'ia.- Alt7,1i'O JUacl!aclo.
J. Joaqttim do Sau;a.-F. Penna, 

Vol. Vl 7 
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o Sr. B•u·••t..l. i;tl\>clro- St•. Pt·osilloitt~. vol.oi 
l1onl.om con\1•a o roqilot'lmonto dó nohi•o RMlldót• poló l>latlhy, po· 
•lindo dlspunllll do inlot·~ticio p~rn os\11 3• discussfco da }lt•oposlçiio 
d~ C!lffi!Lrll •los llilplll.a•los, oitjo oJtudo n.g li'IL continmcmos" r.,~or. 

gm l'Oh'l'"• vot,o sumpro contr" as dlsPonsas diJ iot,ur.;ticio. 
i>ILroco-mo qno os intorstlcios sil•i uma Jlrovidoncla util •lo rogula.
mont.ol }H'OVOtHRtlo o ostu!lo ll:L:-l pr.,putilçOc:o~ sobt·~ n.s tlUO.oH o Su· 
O!ldo dovo tlnlibot'ILI', o no Ci\So tia tllsp .• nsil jlCtlitla poli\ hubro Sc-
111\tiOl']lOIO PIILuhy o 1Lillplll'ilda JlOIO sonndo, se ino nngnrou l .. >nl.o 
miLIS put•igusiL, Qlllllll.u lL vottiQiiO tio SOU~Ltlo rovoloil por C•ln\plul.u 
-o ou poQo pm•miss~o pat•a mo exprimir a•"lllm- ímfl. dosá.ttoh<;ii.u 
do objooto 1111 pt•oposlciio, porque, nppt•ovado o ·art. 8', J\i\o havia 
miLi~ 11 IILZUI' tio quo u:u· i\ rororm~ moias •lo ').Cçil:o, t, Il"iio I'Cpi'ovn.r 
os nrts. 3·1, 35 o 37, quo ostabelociam o posso~! n.dminlstmtlvo do 
quo lll'olot·m~ tinha doso sm·vit•, o t!csignavnln l!\l"~s Mtogorlu.H o 
voucimontos, 

Pot•\anto, approvndo o u.rt. 8' o Sooml'o nOCo podia taciLr na· 
quoUos ILI'tigos, sob peno. t!c anniquilat• por completo a obra ctlill· 
c!ld!l polo 11rt, 8>. 

Di~ o ILrt, 8': 
• Os sot'vkos ti car~o do Thesouro Nnclonal serão dl•ttihní•lo~ 

)lolns soguiutos sulHlivisücs t!o llopart~mento IJot·al dr. ~'azonda. • 
Dispõo o ILI't, 34 : 
• O numero o liS classes dos t\Jnccioaal•ios do Thesouro Nacional 

soi·ito os consttiUtos t!n ta bulia aunexa, sob n. I . » 

O art. 35, tl assim rodigitlo: 
• Os domais t\mcctonarios Jo Thesouro torii:o os vencimentos 

constu.ntos diL tabolla llllfiOXll, sob u. 2. > 

0 !U'I, 37, diz assim : 
•O numot•o, os cl:Lsses e os vcnoimentos dOi! empregodos da Re· 

cobodot•ia sm·iio os COilS\antcs da lobell!!. annex11 sob o n. 3 •• 
Qum· dlzet•, St·. Pt•osidonte, quo os artigos, ~eitados pelo 

Sllll!ltlo, ns. 34, 35 o 37, providencio,·llm no sentido de completar a 
idllt1 coutid:~ no urt. 8' quLJ roi llppt•ovoúú. 

O Stt. UttllANo S.\~Tos- A Contmissão cstil. de plen() a.mortlo 
com V. g,, o j:lrop:ll'Oll tUtlu u:c omondtL q:to :Leab:c 'de a~;entor. 

O Su .. UA.uÃ'l'A R111~mo- Ot·a, \Lhi está.. S1•. Prusidento, o que 
VlllOll o mou silllncio do hontom: lldtJtlirit•, por parte •lo Senado, 
o titulo do pt•uJ.mno. titulo que, o.stou convuncit.lo,. o Seuadt) ufio 
mo dispousa vom ;;t'IIJtdo JU'Ulli!:•llll:lllO, o tutlo istu porque t!eL<ei 
llil.SSU.I' a. Uispun:iiL Uo iULUL-sticiu t'uquel'illtL pel(.) St·. S~Juu.tlot· pelo 
Piu.uhy, som u. oJiu. mo oppot•, un uspurauQa., quu pi.lorec~ :;o t•t3a.I.íza.t•, 
do rupM'lll' !tojo o uml " •tnu :•catou do "Iludi:·. 

Vojo, S1•. Prosidunto, e unm pra.zut\ tlUtl estou no ptmt$1JtmtJuto 
dt• eommi!ISão do ~'inilncas. Chef:ll6i·me a. bua. at•voro, e uotur3J
Jllautc mu ha de oobrir boa sombt'll, 



s11ssxo Jli.í o iiíi ôu-runnll b11 I9os 

N~o o~Lou, prir!im, a.~sà!ut~monto ilrí Jllnno IIUcill'tlo iJoní n 
pommmfmto, dtL CommiHHlí.u dO FimtrJÇfLH. 

Dovo doclurár- no f,tço orn consclonolll- quo !i conslr~~~~ldrl 
qun vot.o consL~tntomont.o t•olimnits do l'Ó)iú.rt.içüoo. gksú. sncciJss[o 
flo rofur·mn.H domonst,ra, IL muu yur, mirb Ihlt.a do orhmt.a.çilo ~~dml
nitttrn.tiviL no p;Liz; domonHt.rn., um rrioVirnonf,o fjuo lill.liiO~ Hu Jrta~l
t•a. ÍiO inf.m·oHSo gm•al, no jntBrosrm eolhwtivo, du l[lltJ rliL Pl•f,Ksão 
tlu situw;õus rnornontanon.~ rJuo at:l.liam no ~wnt.1,};, d(J Hmwlldt1.~ 
intm·uB,·Iü~ fJUO nom snrnprc n.l.~nrirlorn JWB il:i, eolloef.ivldaílo. 

O flwt.o q no ngOI'íl. rno:nno ,.;n d i:wt.Ho o i rtclim~. 
A rororm;~ cont.rí1. 11. qual . vht.ou lwnt.nrn u :-;hlia.rlrJ, eiH'r1 tüc;o

T)(;ii.o apnnas rln lO do seu.~ rncrnhrus, isl,c, ó, 6 :~'u~rri011f.o Ju,;,~o iliJH 
·vonoimtmto.'l rlotJ f'unceiona.rir,s tlr, Tlw:·wrrrrJ J?ocleml, :wt.r', rio Sor\n.rlii 
cont('llt o qua.l um tio~. rnornhros dti. Urirrimi.~Sli.O rio )r'lrHLtir;IJ.~ do'it,a. 
ít8SilmbU:n. acaba. c(o so dtwla.ra.r; c·~sa. mo:-~rna. r~pl'or·nm jlt rJII.~1ióU 
pelo SomLdo triumphaht.e ct•m. u snn votrJ voncodor o foi p.u•rt a. 
Carnu.ra, tloii rJoputlulo...;, orn lQO(i, .Por· filiO l(t, fui. Sejlriltli,íló? (Jtwm 
HO urri.•wri. a apruf'undiLr os mystoi·io~ do ii.rctiiVl' oth ttlíü ,i1L:'.flri1, 
om eonf'usã.o illlJ~t.rinca vol, vivO.i ü rnorf.Os, fL O~tif1 rtL ttiic o IúJhs 
dos poclcr·o~os d.!~t;a. a. fazol t1:i resu.·wit.rü·, Jmi•à dot.n.r tt tins côrrt o~ 
J,onoflcior:~ qno moroça.m ou condomnn.r nS (i !lo Conllorhnar;ãl, mo.. 
roc;am? 

E' o Ca.so; nlnt:norti sa.ho pot· rpw o projecto trlutrtph!l.nf.u no 
Son;ulo o t.riumphant.o com o vof11 tia suil, Com mJ.~~ri.o do Flna.nr;tts, 
Commis,ci.o qun, pódo ~o fli:.r.or, ~!urna. c:ron.t;ti.o inrunovivol- jaz l'ln
pult:vlo na. CtLmitra. il~lS Ot:put.;ulos, soril rnrhnno f.er· r•lJC0bldíJ o 
hapt.ir~mo 1-ia.lva.rlor rln. daar;lls . .,;I.(J fiMJ1WIIIb assombléa... 

Niógtiom jj<ldo rliznl-o; rnM ta.mbMt nin~nom pi>do di?.or 
muitu.li outra~.; c:OIJ:o~,LS om qun on norn sirtuor· agora t.oco, além do 
t.tidô ptltque níi.ó mo ~wouo :'lor este o momont.o para. fJfltri!\t,ocOr o 
senarfo, cuj:J; boa. disposlçií.o do ospiritn pot<:ebo no aspecto do sons 
mombl'llS. 

Ó Sr<. S~VERINO Vmü .. -:<atnr~lrnonf.o o projóéto ôrtcalhdn na 
Cr~mara porrJUA ella tratava do<to outro projricf.6, IJIIO at.tontll~ i!. 
isso o que nos roi enviado. 

O Sr-:.. fhR . .-.'l'A RrnP.TR~-YfAA Jft vão dons nnn·M do cnon.lhe, o n. 
ser accefta.vol o procodonte n. rn.r.An com rpw o Iaobrh ~ert[l,clor pe1a 
B:~hiii •rippré :t .!efteioncl:l provada do meu c~pirlttl .•• 

0 s·a. SEVElmW VmtT<A-:fiio :tpulMo. 
O SR. Bo~.Mr.. RrRr.mo-Di?. o nohro roproHontanto tia Bahia 

tJttC o pro,jccr.o encalhou ntl. Cn.m\rn. por CRt.tr olltt.... ' 
O Sr:. SEVERl~o Vmr:A-Taivr:?.. 

O SR. B,,R.\TA R.rnxrrw-•.• talvr.1. cogit.:.nrlo ria. prr.sonto re
formru, e íll~to ~o presnmn qno a.~ omrmdn..q ela. illn~trn Commi~ão do 
Flnanç:a.q, agoa-a. farmltl:l.dt~"~. tclito do . .;or rojoit.n.da..~. 

O SR. SEVEIIL~o VllliRÁ -Si o Senado <JU17.Dr silr colwronto. 
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100 ANNAES DO SENADO 

o SJt. BAILATA llimmw-Sor:l. o ponto do p~rtida do noss:t 
iLI'I-:lltnnntn.oiio ;L prmmmpçn.o do qno o o.ugmooto do voncimotlf,os 
""" J\tucclonal'ios do 'l'ht•souro não foi o motivo quo n11 C"m:trtt 
tllllblli'.Lr,ou "pnssngom triumpbnnto do projecto, que trlumplu.nto 
tmhlra. clflst.:L ILH~OmbiOa .• Ora, si assim ó, parece quo som Vltnt!Lgom 
Jlill'a. IL rol'ol'ma, Hom vn.nta.gom pa.ra. as ncccHsida.tles do ThcRout•n, 
aH umondas quo a. Cornmit~são do Fina.ncaa ofl'croco agora, po1• 
um do~ mn.ttl illmnros do sons membros, vã:o demorar a marcha • 
"onst.lt,uclonaltlostu projecto som nonlmma vnntagom pora a. CIIUHII 
publlt:11, pois tluvMo espora~· que n. Cn.mara dos Deputados prooo•ll• 
110 Hontitlo do pt•ojuuto quo enviou ao Senado, não acccitnndo IIH 
omontln•. quo :•~ot•a apresenta um dos membros do sua CommisHii.n 
tln ~'lUI"IÇlLH, 

Mas, :il'. Pl'osillonto. ou tenho uma consideru.ção miLÜI olovtulu. 
" tlutut•min:u· o meu voto n~ presento occasião ; si cu tivesse quo 
n~h· com libot•tladu om rola.ç'fl.o a. csto projecto ; si cu t.ivOAHn 
tilW obotlllcm· no8 movimentos da minha consc!encia. o estudai-o con
taudo \lOdor rNúi•ttll' meu pensamento por completo, roprovaria 
o :{ll'Ojecto tm iutegl'a. para. sol1citat• do cor]lo legislativo rio mou 1'1'" um o8tudo completo da reforma. de todo o J'unccionalísmo ]ln· 
Mico do nmnoit•tt. a collocv.l-o moral e matcrialmonto orn ]lO!:Iiçã.o 
do absoluta iuüepondoncia. 

O ~"· S~\'~RI~o Vt"IRA-Tratn.ndo tambcm do provimonto rios 
ctLl·~os, som obudocet· "o pistoliio e n.o patronato. 

O Sa. BAtUTA RIBEino-São cireumstancias correlatas do prin
cijlio quo uot'oudo. 

Em relação o. este projecto, o meu voto se inspiraria, além do 
mais, em priudpios de justi~o. que me obrig,.ria.m a manter a 
i~ualdaut' ua lei. 

Po~o l'allat· <lesto moolo porque sou absolutamente contrario 
aod moutepio•. como ás :~oposentadori:lo!. O primeiro discurso que 
li• uo. ~'acultlade uo Metlic1na como lente c~thedrn.tico, qnando lá. 
~u cogitava da impubão de uma reforma, foi oppor-me á. aposen
tauol·ia uos lentes. lltas, umo. vez que o po.iz creou esse tletesta.vel 
in~tituto, quero 'lue dle se,a rer;iuo por Leis gernes que estabele
<:UJ.U ó lllet!IUO principio, re~:,~núo Ol'l mesmos cn.:;os, servindo :is 
mesmu.:s uece,.;i<lo.des em que, porventur:~., o legislo.tlor ~e inspire 
qUtWuu a uooretu.r. 

Si a. a.posuntadorio. ~ u in~tituto que representa. a o.cçã.o prote
ctot'll. do ~st.o.tlu pnrn. O desul:uneato do. fa.mi.lia a quem t~llOil O 
ch,•ltl, lauto dellu. uecessii'~ o chefe que sejn. director, como o que 
l:lt.~ia. t.lt:Cl.•lpturu.l'io. ou a.ma.tutemH3. Estend.a.-~5e e~se beneticio, fetto 
om nomo tio. :-I:L~~o. a. totlos u; que "' alie tiverem direito por 
i~ua.h!a.11c t.lo .sut•vi':lJ, o •tuu.nJ.u iligo iguiJ.lú:.LU.e ú.e .. ~ervh;o,redro-me 
•~ igua.ltli.t.úu ut•LtuLtia. J.:L ua.turcza. úo proprio s~;~rvi1:o e a que re::;ulta. 
Ju.s stu~os conU.ü;Uus. 

No~ úomu.is uã.o, pot·•tuo uii.u $Ur~ uma. t"elicitla.ú~ ser u.pOt:itlntaJ.o 
COllll) tJ.ScL•ipLUl'!Lt'iU l!UIIl 50 i.LlUIO~ tit~ ::;t;~t•vi~O {[WJJ.lliu OUtru St'r:1 
tt.pubcutu.lhJ cum ~l} ~t.uuus UtJ sut•vit;o su L'Õl' Uirc~:&ol·. 
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As vantagens que acodem á familia do director, são muito
superiores ás que vã.o fa,orecer as do escripturario ou amanuense
embora o tempo lhe seja. igual, e nã.o tem ninguem o direi to de ante
por,como motivo justilicativo da protecção, o trabalho excepcional
de um contra o elo outro,por que a lei deve, urna vez que estabelece

,a aposentadoria, corno premio, reger sua distribuição de modo que
eUe não recaia sinão sobre aqueUes que o tiverem bem merecido.

Não voto aposentadorias e montepios por minha. vontade.
sinão por coherencia.

Não comprehendo mesmo porque eu que sirvo á minha Patria
como posso, dando-lhe os esforços da inteUigencia com que Deus
me dotou e a capacidade de trabalho para a qual fui provido pela.
na.tureza, e que me permitte o meu estado de saude, não com
prehendo porque outro ha de ter vantagens superiores ou iguaes
ás minhas, quando os nossos trabalhos sã.o perfeitamente equjpa
raveis, sómente pela dinerença de posiçã.o social que oceupamos.
Não comprehendo as razões dessas dilferenças; nã.o chego a
comprehender as incognitas destes problemas sociaes nem o que
seja. montepio tal qual existe.

Menos o comurehendo no Brazil, do modo por que ê executado
que autoriza a presumir que á sua sombra se organiza. sob a
chefia do Governo, a mais perfeita associaç:io do-couto dovigario
e quando digo Governo não me refiro ao ",ctual, ma~ a todos os
que teem tido este paiz.

Com etreito, en nã.o pago montepio porque queira, pagar, mas
porque me obrigam a pagar, e cobi'am-m'o no dia em que me
retribuem os serviços que presto, em virtude de nm contrato
bUatera!.

Pois bem, esse montepio cobra,do do funccionario ;j, bocca do
cofre, quando lhe pagam o vencimento, é motivo de querelia si
eHe morre. Em vez de fazer-se como na Inglaterra, onde quem
tem direito a uma dotação do Estado recebe onde quer que esteja
aviso de estar elia ao seu dispor, entre nós, quando alguem re
cla.ma pelo montepio, o Governo responde-lhe: prove que pagou.

Não ha conto do vigario mais bem acabado. Quem pôde fazer
<lo prova de que alguem pagou o montepio é o Gove~no, e só
o Governo, e no emtauto é~ o Governo quem, qua.ndo cobrauo o
dinheiro de que se fez depositai'lo diz: prove que pagou.

E por falta ue ter prova conheço o C:1,SO U;), Vltl'::1, dp um
major que ha sete annos reclama o monte;:Jio que lhe deixou seu
marido, tendo de susteatal' cinco filhos, cujo, misAria tem CGllse
guido minorar com o trabalho de seus braço~.

J:1 se vê que eu que tenho todas filstas figuras fantasticas api:l.VO
rando, amedeontando-me o espirito, uão entro ne,tas reformas
sinão... -1'

O SR. URBANO SANTOS-i exigellcia da prova deste pagamento
não consta da lei; é fructo da burocra.cia.
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Q Su. BAR.A.~A RrnEruo,-~ou ob~ISiJ.dO a. cst~ pron pelo Oo· 
yom9 .c y. ·E~. flocl~ra. quoniio oollllta. da lei somolhauto o~j-
genCJ~!... . 

O SR. S&vrm.rNo VIEIRA.-Como nfio ~ 
0 S~. UJtnA.NO SANTOS-Só ó- I'OSpon~a.vo! pelo nfio pngiiJllqnto 

O fiiP~CÍflP~FÍO que !op1 do pagar O VOUCÍll)Ou!o do pqntril!Uinto' ilÓ 
mont.op10, Q pagador ó ob,·iga.Jo a dc~cuntllr pOI' occa~jjio 1lo pag:t· 
inoritó, sinfio dnscontnr é ou o· o respons:tvoL · · 

Q SR, !}~RA~A Rru&mq-Por isso~ quq ~ ~l!l pon~p do vlgnrio. 
0 Sit, URBANO SANTOS-A 10i nfio oxlgo tal prova do prt~n.

monto, mesmo porque si nfLD houvo1•pagamonto, o rosponsavol não 
é o contribuinte, quo não tom nada com" Isto, é quem o· Jàz, pi\· 
g~ndo-lbo o O<•donado. · · ·· · · ' · · ' ' ' 

p ~lt. BARAT,\ RlnEIRo.,-São esta~ cincumstancias mw cara
~tortznm o caso commum dos •contos do vigalio> para a qua~ o 
.Co1Uga Ppnal cst:1~clccp~ o grand~ institujp da Çasa flp Corr9PC'IP· 

E' i~to mosmo, estimo muito ouvil-o. E como V. Ex. a.cn.bn. do 
ser avi~ado por mim da tribun~ do Senado, do que o ahnllO so Mt o 
so reputo a ponto do to mm• a furma !lo um oscandalo pnblico,ncganrlo 
o Est!ldoo quo devo a uma pobre senhora dosamparadn, que •o vô 
ob1•igoda a !'Ocorrer ao trab~lho manual para ovltar a fomo o a. 
miset•in do cinco filhos, cnja defesa o proprio E."tado procurou ga
rantir, poço a V. Ex. quo com a sua a.utori1ln.do incoutos~vcl do 
mombi'O ua Commissão tio Fimmças, 11 columna mais fo~to 4csJa 
~Slio~l!l~')· o, mais do que isto, ~i acima disto algtH!I~ coqs!J
pódo haver, com a ropntação do sou nome, com a J1!0\'lll!· 
tlado do seus titulas do honra, f:1ça uma lei, quo por uma, vez 
acabe com ta.es abusos, o veja Sl consegue, como en~n.io, · iniçiar 
ontl'o nOs aquelln bellissima pratica da Inglaterra, <lUO niiq 6 
republicana, e que por isso, em muitas outras cousas ou a prezo 
t:.nto, como·SI o fosse multas vezes. 

Deixe-me Y. Ex. contar-lhe o caso do uma família illustro, 
que voiu da Inglaterra para aqui, e trouxa em sua companhia uma 
áqme d• chm,.br•. uma crea<L• pa.rticular. uma eswcie de dama 
de companhia. ou goverru.oto. 

Essa scnhot·a ingteza. tinha, no sou paiz, adquirido uma ccrt:1 
pensão, IJOI' servi~os publico; prestados pelo marido. Ao rotirar-so 
podiu ao nosso patrício, homem iiln;\1'0 que esta.va, hn. :~lgum 
tompo un. ln~laterr~. que lho de~so um attostado para que olla 
lova.~<.e ao chefe. do s~a. circum~cripção polici~l, o domicilio etn 
quo vtnha rllstdll' no Rto <lo Janmro. · 

Não hesitou e~so cava!boiro om uar-lh'o tlo sou proprio punho, 
o ell~ IUl-o prc~uuto :!. polir.!" de sutt circumscripçii.o. · 

Mozes uopois est:1vam aqui, ambos descniuailos e, sem duvida 
nenhum:t, 80m jlüUS<Ll' om Loud1·.:>~. o nosso patl'icio pot• achn.r·l'it:l em 
sua ll"ti•in., o ol a por achaNo mulhot• .job a Pl'otecç:\o carwbosa que 
a acolhera, qu<Ludu esso cavalheit•o t•eco~oú \IIU avisil. l!tldiJl~p-4w a 



I 

I 
I 

I 
i 

SEBBXO Bll !) DR OUTIIIBO DE 1908 103 

------------------------:mt.oridnuo ingle1.a quo dissollSo ~sua. ompra~adll F.,<IUO autoriza.sso 
'"gnnm " ir recobor tanto, rJne o•t.:.vn. no 'rhcsollro, dopo•itndo, 
eomo remunern.çlio fJllO o Estado lb& rlnvi:. pela poosão arbitt·n.du. 
11. Hou mn,rido. 

Leve-nos V. J•;x. por este caminho, o niio mo porgunto si o 
, facto 6 passado n:. Ropnhlictt ou n:. monarchla., V~ por olle quo 6 

lixo; r. n. estrada rc111; A o caminho do bom, por o{\de a. lei di1. ao 
cidadiio q110 ollo •str• garantido om todos os seus direitos, n 
om tortas as SllasliuordMcs. 

O honrado Son:tdor lllll desviou do a"qumpto o o Senado 
nccusn S. ~:x .. pela tortura que e•,;on lho lntligtodn. 

Fica, ]lO!-t:.nto, rlito IJIIO IJitnrHio entrC> n:. diBcullSão desteR 
nHsumptos, Hlnto-m" contrnrialio. 

Nil.n acrodito, ,jamn.iH, qno ost .. "LH roformaH .trngam hoacficiof1 
puhlicos. 

O Thmonro, a. Alrandegn., on f!TU.lfJ11er da.~ noRsn.q rcp:~rtiçõcR são 
um lnbyrintho, Rem flo 1IH At·ia.rlttH,por nrute tLig:ucm 1:10 conduzn.,n 
t.n.cs rol'orma~ nii.o fLJJrovcit.n.m ar,H f.!OJ'Viços n. IJU'' $fi.O destlnadn.R. 

O qno ou p1·nt.orulo (: iJlll' o Senado nã.rJ macnlt! o sou r~Rpirito 
cl(! juf.ltir;a. o quo s~ lemllre ,loqur~ cst.nmoA hm uma t!poca. clima.· 
f.{~riea., -pn.ra. a~ no~'l.Htrrulit;iíe!'!lle :~dminii4ral!OJ•. 

E.f.!tli. tiio na moda., l'a)ln.r--oo em Nmtomu·ios, quo. não ha. ho,jo 
como fiVllar o VI<>O, do fallar em 100 annos. 

~:.>itn.rnos n.tra.yes a.ntlo oxneta.rnento o r:cntcnarío do cra.rio llo 
Roi, <1 11íi.o ú ,inAto ttuo fSm commomorrv;ão dn .. tn. !lata. o 'fhcsouro 
Nacional, qno M:O hri\hantemonto occupon sompro na direcção do 
Rra~il o centro da adminixt•·at;iio l!naocllirn., não Ir justo, ~~~~~o 
Thcsouro Fnrloral, rtuo é, quo J'oi som pro o e.lxo da administração 
pnblica fiRcn.l. que roi Mempro o crmtl'o rln to<la a agitação admi· 
ni<t.rativa do Hrnzil ; fJ uo por nRt:r. reforma Mlondn mnito al6m da. 
orhita. om que hqjo íl.~A, s1m~ J~mcçiiof:l, não 6 .}uiito quo seus 
runct.:ionarios fJUO espora.ra.m flur·ante IJ /)0008 QIJO so Jombras.;.o o 
PtJilor Ll•gl<lativo do auxiliai-os com o augmento do vonc!montos 
a qno nllos teom rlirnito-ó o termo-como empregados do uma 

repartição pt•lma~ dAR rop!lrtiçõos do F:uonrL~ do pai~. vejam 
fanarem·RO esta~ e~perant;a.~. 

Todas a.a ropartlçiieR de ~·:.zenda do pal1. teom visto as suas 
rlotações orçamentaria< augmontndaR, A Alfandega j:l. o foi quat<·o 
ou cinco vozeR. 

Noto V. Ex., Sr. Presidente, que ou não condomno o au
gmonto. 

1\ntenrlu t{UO •6 so deve eohl'ltr Impostos porque ó nocos
Hlrlo prover a ordem o o bem o;t~r dos c•dndão•. 

Si o ~:st.ado proten<lo 'i""• pnm prover (, ordom o no bom ostar 
do• cidadãos, (• OACeSMario cro~r ''"''"·ires, ciuco 1111 rln1. rnplrtiçlíos, 
tmdn. uma agindo Arn umn. esphCT'tt. f!...'lpneirt.l, doto /lOS rospoetivo~ 
l'unccionn.rios 1le modo flUO tlquem tnora.l o ma.ter\;~lmentn indo .. 
pendent~8, tlo modo a pi,tlerP.nl prOVf!f (L toda.H as uec~ilin.dct~ 
dt1 h.:nocns qne, por merecimAn w:-~ 1ln ordnrn wr,rn.l e tntolloctual 
~ubirn.m á. difficiHma. oscala l'lociologica r1uo os levou rts eumi.adas 
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dtLs posições puhicii.S, JlOt·quo C preciso, St•, Presidente, presciudit•. 
d:. <lt•oaçiio do ropnrttçõcs publicas quo tenham por fim lt•ansfor
mat•-so om ninhos Jo incapazes orn •JUO vogetom os protegidos 
dos podot•osos. Quo !:lO crcom n8 ropn.rtiçüos, mn.s uJmo centros do 
actividade a que cadtL cioladiio nsccnd;~ pela tondoncia do sou ospi
rlto n pelas lncllnacüos do sua indolo. 

Eu Cl'Oio que n:io da.riv. pn.ra. outra. cousa .~tinii.o pv.rn. o mau 
rnoclico quo sott, uo pn.!:l.~o ,Qno o nob1•o gonot•a.l· dou para. dirigir 
t.mmp1mhns o voncor o:tot•cttus. 

Quo culpa tonilo ou do niio tor ;1 capocidado do S. Ex. i 
Nonhum11. ~!11:1, pot'<JUO ftLlta-mo a cap:.cidado noco;s>ria para 

J'ulgumr nos l'austos Ja vtda guet•rch•:• do mou ptLlz, como figura de 
lll'imoh'lt. gra.ndoza, não so segua que so mo noguo aquillo a tlUO 
nu tenha. direito como tt·a.balhador, embora o ultimo d11s trab•
lliadoros publicas. 

Ot•n., os t\Inectomu•ios elo TlloHOUl'O sã.o, Uo todas as repa.l'tlcUos 
do t\1zond~. os quo não toom visto o• sous honor<>rloa bouotlci~dos 
pelos podoros publicas . 

Os l'uncciumu•ios du. Alt'andogn, llOl' trcs úU f!Untro vozes, ,já 
obtivot•am osso boncftcio. 

A rol'vrmt~ actual, polos arts. 34, 35 o 37, que o Sonaõo hontom 
t•ojoitou, benotloiava-os tiUgmoutaado-Jhes os vencimontos, o G 
contt•n osso augmouto quo o nobre membro d:J. Commissiio do 
Fina.nQafl, om nomo dcssn mesma. Commiss:i.o, sn p1·ununciou, 
J•eduzlu<lo as t.tlbollas Cl'lltln<lo pessoal, porque uão podia cloixar 
oln 1\1zol-o, o t1 s. ~ •• mesmo impressionou :1 condi~ilo uilficil om 
ttuo o SontLLlu ~o collocuu, approvautlo a refo1•mu. o n,\r.:andOoolbe os 
meios de sm• oxocut:11h1 creamlo o pessoal, mas dotando-o pel~ 
tabclla autigtl. !o;ntt•otnnto, Si', Prcsidonto. cu peço licouça t1 
V. Ex. o r\O ~OJmdo pu.ra. a loitm·a. do um cou1'ronto, tjHO ust:l. es
tampado om um memorial que t'ui Uistt•ibuido Ja.l'gamonto ncst .. 'l. 
Casa, para que o Senado pontloro 11 dosigut~ldt~do o consoquonto
monte a tlu.grauto injustiça com quo rm•ir:l os l'unccioua,•tos <lo Tho
souro so lhes uogat• os vencimentos elo. tabolla que o proprio 
pt·ojocto de lei 11pprovou, que j;L ost:~ mcsmD. assomblé:~ a.ppt•ovou 
om IU06 o quo cuustituiu, quom sabe - não posso informar o Se
nado a osso respeito- a base para o ti•abalho <JUO agot•a dis
cutimos. Ouça o Senado: 

dnspoctoi• o úireclot• da Altiludoga do Rio de Janoit•o, 2:495$500; 
inspector o uit•eccot• da All\lndcb'll. do Santos, 2:272.}800; dit•octo:· 
<lo 'l'hosou:·o Nacional, 1:250$000,> 

Para não ct~nçar o Senado lendo D. tabolla por mtoiro,tomarei pot• 
a.oaso, os 4"' osct•iptuml'ios na Air.mdoga do Rio de Janeiro, ·103:;;100; 
no. Alfandega U.o Santos, 392$S02 ; uo Thesouro Nu.cional voucoru 
u.ctualmento ~00$000. ll voncimouto que a rol'orma poJo tl tle 300$; 
o vencimento qnu a :·olot·ma peJo pat·a o dit•octot• que actn:~lmento 
vonco 1:250$ t1 do 1:·100$000. r; II.SSUU pot• uoa.uto. 

Em que so 1\tudou o Senado para I'Oprovar os at•ts. 34,35 o 37 l 
Está visto !J.UU não !'ui em razão Je ot·dem muru.l. A Com
mi.s.sü.o dlj r'muu~u.s, uca.Uu. do m~.~~trat• u uquivoco tio Smw.Uu 

• 
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o vem com u. :;m~ pn.Ia.vrn. autorir.rLlh~ pn,lit· at) snn:~1lo a, rovo .. 
gn.ção do sou aato Uo hont.ern pm•:t hnm':Lr o HCHl primeiro acto, 
polo qual approvou o art. 8'. Porque soll\ "· t:Lbcl\n. '1"" in
dica os voncimontns o ::1. catugm•ia ctm1 ul111ll'C~.m.do~, :1. relbt'IIHL 
niio so pódo c:<oeut:tr, po!'rJuo IOi crmuhL potn al't. 8°. Portanto, 
em quo ordem do itlúns l'm t'tlmlnu o ~cm~1ln ·~ Em urnu. t;,·.- :~ l'odtn. 
1lo dinheit•o, ~~ polm~za., :~ o~:onornin.. Nilo h:~ nuu•a, nftn pf'•tlo lln.vm· 
outl'n., não so pótlo t~uppur· 'luo, om m:~Hl'm, o Snn;~1ln, n. Connnissfio 
do Flna.nçn.:;, lancorn n. sn:-;poit:L lio inc:Lpn.cido.do sobro l'unccio~ 
ua.rioH quo oUo propt•io acaba. do cr·mu• o qun n:-;s:L sw~poito. n.llr:tnj:~ 
1'unccionu.rioH j(1. OXII~tonto:-;, om oxm·cicio, n CJUo j:tm•~i~ morocm•rw1 
siquor, n nota. gt•rwissimu. qun a~ora, )Jm•vont,ura, os f'lwis!:!o. Po1• .. 
ta.nto, :16 lm. urna. mr.fi.o- a ecJnomia.- nft.o pl11lu h:LVfH' outra. 

Pois, sonhare:;, Iii (: anw. l'ltr.fio 'to oeonumia, ; ~i o Son:ulo 
sento qu ·lho. necessidn.!lc de provm· o. osr.a. rcl'ln·ma. ; si c~t1t t•o!i.fl'· 
mrL é olomento nceessn.rio :to tt•aha.lho a.dminish•at.ivo dn. rnpn.rtiçi'io 
'1110 got·o as tlnançr~s 1lo naiz ; ~i o Senado ::~ente, :-:i ost,;í. convoneido 
do que da cxccw;ao desta r·nform;L flcpondo a bmL J::Cstfi.o '"L J11Lsta. 
das llnança.s; ~i é cot•to qno :L cll<L 1luu o :tct.ual n illustrc :\linisl.L'U 
do. I?n.l'.endu., a. (jUOI!l, som duvida, nõ.o se pódo nogal' Iouvot·cs pol:t 
ca.pacidn.dll quo tem revelado no o :orcicio llo ~:~on c:Lr/'!o, f-IÍ S. Ex, 
dou a. ossrL rBI'ormn. as vo.ntagnns elo sou apoio, os applo.uso.:: dn. :m:L 
convicção, nii.o :-~oi como HC justiflcar(L o Smmdo 1lr. dl!ix:w do lanc.~:u· 
o~ olhos pa.r:L comm.s orn quo :;e lhr.om voriln.!lniroH lie:-;h:u•a!.os !ln 
dinhch•os puhlicot~, :poupi~!u.lo 11s sam•illcios IJtiC n. ~açií.o deve 1\Lí':OI' 
p:tr:L pagar áquollcs c1uo bem :L :;crvorn. 

PtJI:L minha. pu.rtn, como mrHli<:o o eon'1o cidatHio tlosto llis
tricto, nollo hn.bitn.nrlo, tendo nnlle o~ mn.is vivoH into,·o~:-;c~ dll 
OI'dom got•a.J, proponl10 qun Hf! cúr•t.n II:LH dn:~pflí':il.:-l eom :L hygimw 
puLlica. 

Vuo se ~'ot:LC' quanto pa.J'il, n. hygione publica'? 
J:L mo constrL que,~~·~ p:u·a mal.n.r mosquitos, 5.000:000.~; n 

como propat•o do gn.binoto pn.1·:~ inspocr;'fi.o, ao lon~o, do clto!t:ra
morbus, aorã.o noees:~M'ias :dg11mas centenas 1lo conto!! 1lo r(jis n.maix. 
O chotm·a-rn.orbw: nã.o (J non hum toloirã.o que :;o deixo vor ao longo :t11 
primeiro aprendiz do tclcs,opia morlimt quo o quoir<L <lcscobt·it•, 
Ní~turalrnonto scrlt nceo::~sn.J•m n. mont:~gom do g:~binotes o a.pparc~ 
lbos que não custarão pouco. 

Si D<L <iospcza com os mata-mos<(llitos rlospnndomos G,OOO:OOO~. 
t!do crer quu cJm o e!tnlaJ·a·morlm.f :-10 dc.~:'le~uln. muito mai~. '1·: 
tnnto mais ,iu~tillcn.vol :iOl'Ú. tnl clospos:L t[nando ;-;nbomos qun 110lu 
mundo inteiro cha.mn.nl-::lo n. Jh.l~tos, <L~ hosto.'l de com La. tontos piL!'a 
dobellnr osso tm•t•ivet tlagollo, (lllO, como !olompro neontocn, de ~~l):,r!:L 
om época, tiLz :Ltcrro.UoNt. :~ppn.riç'fi.o polo munfiu. deixando :tt.r(ts du 
:ü o clarão sinistro com quo illurninrL o~ cornitol'ior;, 

Pois, sonhare~, ou pc:-~:;o qun v:Llin. bem d. pen:~ cortw na.~ dr.as
pezas do serviço do hygiono, provada cJmo o .t:t" sua incapacid:uln 
pn.ra. derendor~no~ de opidemin.i. o po.ga.r !mm n.o:; cpw ~n diJtlkun 
<~o sorviç~ inglorio do l'nnccionaU~mu publico, 
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Mas, não ",credito que sejam necessarios taes sacrificios.
Faço justiç:J, á nobre Commissão, tendo certeza de que ella, inspi
rada no interesse publico, ha de descobrir fontes de renda, em
que autira os meios de prover ás necessidades que lhe impõe esta
reforma, que, entretanto, não excede t"lvez de 300:000$ annuaes,
de prover com o beneficio de um augmento de vencimentos a
empregados qlle, ha 15 annos, não recebem semelhante beneficio
do Estado. que até 111lje recebem os mesmos vencimentQs que rece·
biam ha 15 annos, quando todas as outras repartições de {azenda
teem sido. beneficiadas.

A Alfandega já. o foi qnatro vezes e eu acho que é pouco, porque
sou dos que entendem que o'fanccionario publico deve receber tanto
quanto lhe seja necess::trio para garantir a sua independencia
absoluta, e só assim se lhe pód" pagar o sacriticio da vida, rIo tra
balho, da intelligencia e da dedicação.

Senhores, nito acabamos de reorganizar o exercito quando es
tamos com a phantasia de querer pl'eparar a paz?

Pois já se viu alguem preparar-se para " p"z preparando·se
para a guerra?

Pois não se vae por ahi pehs casas 'de familia, e em vez de se
ensinar aus filhos as regras de :1:oral, qne lb(}:,: incutam no espirito
o respeito por seus progenitores, nKo se lhes ata ao corpo uma cinta,
não se lhe" encrJ,va uma espada ao laclo,enão se lhes mette na mão
uma espingard,I,ensinando",be:; a í'azer3m contineneias a superiores,
de quo e11e, não tin liam nocE.o? E isto não so faz em nome do SGT'viço
á ]J::ttria, como si a patria ti vesse mais necessidade ele homens pre
parados para, a guerra, do que para o trahalho !

O que me parece, conviria a esta patria. lagar commum da
rethorica barat,t. serb que em vez de liar aos cidadães espingardas
e espadas S8 os adestrasse no manejo üe enxadas c arados, mostran
do-lhes ql]c no selO da terra estZío "$ riquezas que Deus aqttece e
orvalha para que se ropro(h~zam ]]o~; frnctos que elevem {azer <\,8

riqu8zas dos po"os e das nações.
E' necessario sahirmos de.,te logar commum de economias e

sobretudo não proeur'ar lazel-as á Gusta ele quem trab::t:h::t. •
E' neces,'ar;o ter da ee01;lOmia SOGi8,l noç30 divers<J, dessa de

poupar a remuneração ,'usta a quem tmlJalha.
Isto é um erro ia,tal e no emtantu commum.
De uma, vez dizia-me homem 110tavel, objed<1udo-me contra o

::tugm<'nto de e;;rta dasse ,ie t'uLicciollal'ios CJue eu advogava, :
diga-lHes que daqni não pilham nrm um vintem a mais; si estão
aeseoi'tentes deixem o:, legares e eu lhe ,~t]anço ([pe, I'o;' ccl,da um
que Ee demittir, h.avel'á 100 eal1düaGls.

E eu rekrqui-lhe ; Não ba dEvida J),'nbum~ que, entre ganhar
100$ JJ01' 15 heras ele trabr.,Jl;c OH sei'. ]: eze:' dt-' cadela por furto,r
um pâo ]'ara r at?r;:l_ fOme, 11<1. ;1, g-r(\ude rlíf8l'enç::t qu.e fez a
vil'tuci:' c1.o heróe de Victor Htwo.

i\ão se diga que o nosso J,uQCcciooa,jí:-ll1O pt.:blico e~tá regula,r
mente reeompensl\do; ao contrario o f:nnecioI,la,1,isJ1;l.0 publico é o
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proletCtrictelo de gravata obtendo da Nctção exclusivamente o
quanto lhe bCtsta para matar a fome.

No emtCtnto o funcciollltrio publico é um homem que fez e faz
jús, pela sua posição socictl, ao respeito publico. Parece que é disto
que não se tem noção clCtrct.

Quando se tmta de augment1.r o vencimento elos funccionarios
publicos, pCtrece que se quer fazer calar a vozeria importnua. de
uma. criadagem mal creadCt, que pede qHe se lhe aug~eJltem os
sabrios atü que cheguem par3. seus desperdlClOs de vadiagem ba
rCttCt.

Não, Sr. Presidente, o funccionario publico é um cidadão com
direito ao respeito publico na hierMchia social; que tem uma posi
ção a que faz jús pelo seu merecimento mor,d, pela sua cCtpacidade
intel1ectual.

Si eUe não satisfaz a esses requisitos, que são os titulos que o
nobilitam, dispensem-no, mas não torturem-no, exiginlio-Ihe essa
somma de benemerencia que constituir<.t os motivos para um culto
de respeito social, impondo-lhe n. tome como titulo indispensavel á
tal benemerencia.

Só hn.verá uma reforma que terá o meu voto de coração e de
consciencia: é aquella, que se tiZ81> por completo, attingindo todos os
funccionarios do Brazil, tornando-os por Sllas categorüts, porque
não comprehendo que o escripturario de _~lma repartição faça
coasa diversct do de umCt outra, e gCtrant .CJo a todo" a carreira
de accesso que o merecimento lhe aferir, e a todo;; assegurando a
independenclê1. social.

Parece-me que é alguma causa exigir sctcriticios superiores ás
forças humanas, donde virá a necessiel3,de lie nlo enxergctr os des
vios, que occorrem no funccionalismo prejudicanclo a funcção
e o funccionario.

E' inadmissivel que o Senado com o seu voto sanccione a ini
quidaele que se pretende fazer, dos funcciolw.rios de todas as alfanlie
ga.s serem beneficiados, por meio lie rel'ormd.s successivas em curtos
periodos, eleva.nlio-lhes os vencimento,;, ao passo que os funcciona
rios do Thesouro, repartição chefe ela. Fazenda, estejam hn. 15 annos
á espera. dos beneficios desta reforma, sem que elles lhes cheguem,
nem de longe. como uma esperclllçit vaga, que em cLtda governo
renascença e em cada governo fenece.

Sem contar com as emendn,s do nobre Senador pelo Maranh5.o,
si bem CJue tivesse certeza ele que S. E:l:. hoje tratctsse deste assulU
pto, pedinuo a rep:wação a que a reforma. tem direito para ser
execut:l,da, eu tinha formulado emendas, que ma.ndo á Mesa, porque
não me conformo com a reducção dos venCimentos, que fez o nobre
Senador, como repl'ewntante da, Commjssão rle Fmanças.

E tenho para não me conformar ;1,8 seguintes razoes: I"', o meu
dese.'o de approximar, pelo menos, o Thesullro de outras reuartições
de Fazenda. que teem sulo j;í, reformadas, e que e.,t5.o no uso e goso
de grandes oeneficio:3 que não ctegam, nem siqu8l> ele lon,çe para
este; 2", manter o voto do Senad} de ha mais ;le dous D,nnos, en
calhado na Camara dos Deputados, e, quem s:1be, agora resuscita.do
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nesta reforma; 3a , respeitar o projecto di' refo1' ma em discmsã.o,
que não foi prejudicado pelo voto d,~ Gommissão de Finanças do
Senado, porque, é preciso notC11" que eHa nao se pronunciou no seu
parécer' contra as t,\bell3,s que faziam parte do pl'ojecto que dis
cutimos, -parecendo, pOl'tanto, que a.s tioha adopt.ado.

Foi o erro da votação do Senado que fez voltar á Commissão
essa questão, p;t?a que a Commis,s~o aproveitasse o enseJo de oITe
reC3r uma emende' diminuindo os vencimentos com que o projecto
tinha beneficiado os funccionarios do Thesoaro.

Parece-me um acto injusto do Senado m<\nter o Selt voto, ou
approvar a emend;t da Gommissão de Finanças.

Para evitar mais prejuizo, Sr. Presidente, tormulei uma
emenda pela. qua.l rest,~beleci o;, artigJs hontem rejeitados, mas que
tinham já em seu favor não só o voto actual da Gamara dos Depu
tados, como o voto da COmmiSi!ão d8 FinCLQças do Senado. quando
estudou a questão e interpoz o seu parecer.

A minhe' emend,~, SI'. Presiden ze, rOSllme-se em restabelecer
os a,rts. 34, 35 e 37 da proposição.

Ao terminar, Sr. Presid,'llte, peç l a V. Ex. se digne consultar
o Senado si consente que seja a,ppenslL ao meu discurso, como es
clarecimento (le11e, <t 1',"presentação que os fl1nccionClrios do The·
souro dirigiram ao Senado, conl10cida de todos os Srs. Senadorr~s.
(Muito bem; mttito bem.

São lidos. étp0Íi\flas e p[)sta',' coniunb~mento em discllssâo a
seguintes

gMENDAS

Restabeleçam-se o" arts. 34, 35 e 37.

Sala das sessões, 9 de uutubro ele 1908.-0. BClrata Ribeiro.

Memorial a que se referiu o orador no seu discurso

Exm. Sr. Sr. DJ,vid MOl'etzsohn Campist:1, dignissimo Ministro
da, Fazenda-Como V. Ex. não ignora., o Thesouro Nacional, desde
sua creação, em 1808, com o titulo tle Erario Regio, até hoje,
sempre foi con ,ideraelo-Repartição Central Superior da Arninis
traça0 da Fawnda-:l que facílmente se poderá ver das dilferen
tes leis, decretus, regulamentos e mais aetcs qlW, durant:~ um se
culo, tecm sido expedidos a respeito dlJ sua. ol'g,wiza,ç('í,o o fnnccio
namento.

Assim é que, pelo alvar:1 de 28 de junho de 1808, foi creado o
Erario Regio ou Thesouro Real e Publico, com um Conselho da Real
Fa:oenda, como repar'tiçao superior e unica, por onde privativa
mente se delJj'lm expedir todos os negocíus perten~entes <l. al'rel"a·
dação, di8tribuição e a.dministraçã,) da Rea.l Fa.zelJda.

Tendo a Constituição de 25 de março de 1824 disposto, no ca.·
pitulo m, art. 170, que ~a receita e despeza ela F<:I.zenda sorá en
carrega?a a. um tribunn.l, debaixo ele nome de Tltesouro Nacional,
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onde, em diversas estações devidamenta estabelecidas por lei, se
reguü1rá a sua administração, aiTecitdação e c Jntabilidade» foi
extincto o Erario Regia e cl'eadu, por lei de 4 de Gutubro de 1831,
o Tbesouro Nacional, como Trib'unal SU)Jl'emo na direcção e fisca
lização da receita e da despezéL nacional, e encarregado de decidir
todas as questões administrativas que a respeito l)Udessem accoI'
reI'. A mesma lei tambem creou ,LS Thesourarias de Fazenda, néLS
provincias, como repiLrtiçiíes immodiatamente subordinadas ao
Thesouro.

Os decretos 11. 736, de 20 de nov15mbro ele 1850, n. 2,343, do 29
t1C' janeiro de 1859, n. 4.153, de 6 ele abril de 1868, e n. 5.245, de
5 de abril de 1873, que reorganizJ.ré,m o Thesouro e as Thesou
rarias de Fazenda e estabeleceram regras a respeito de todo o
serviço attinente á recei~a e á despeza publica, e .sobre os empre
gados de Fazenda, mantIveram I) Thesouro NaclOnal no mesmo
Iogar de repartiçáo superior do M!nisterio da Fazenda.

Proclamada a l-I.epublica, foram, em virtude do disposto na lei
n. 23, de 30 de outubro de 1891, ,'egulamentac1os os serviços de
pendentes do Ministerio ela Fazenda, pelo decreto n. 1.166. de 17
de dezembro de 1892. Esse decreto determinou que o Thesouro
Federal, além de outro; encargos, terá «a, c1il'ccção, inspecção, 11s
calização e applicação das rendas federaes, tanto na Capital Fe
deral como nos Estados. (Del'. cit. art. 4.°).

O decreto n. 2.807, de 31 de janeiro de 1898 e a rei n. 1.178, de
16 de janeiro de 1904 nada alteraram nesse sentido, conservando-se
ainda o Thesouro como a primeira repartição do Ministerio da
Fazenda. (DI'. Viveiros de Castro-Tratado de Sciencia da Adminis
tração e Direito Administt·ativo, pag. 399.) De fôrma que, não
obstante as diversas reorganizações e translormações por que pa,
saram as repartições de FaZ8nda,durante um longo periodo de um
seculo, a respectiva legisl<l.ção sempre collocou o Thesouro Nacio
nal como repartição superior de todo o departamento administra
tivo subordinado ao ,VIinisterio da F~\zenda.

Esta superioridade era não só de direito como tambem de facto.
O notavel estadista, que foi o Visconje do Uruguay, em sua obra,
Direito Administrativo, tomo I, pag, 157, assim se manifesta:

«O Thesoul'o é, entre nôs, u lD. verdadeiro stattts in statu. Es
tado centralizadissimo, que tem attrahido e attréLhe tudo a si. Em
outro logar eXClminarei como e porqne e si isto tem. feito bem ou
mal. POI' ora inclino-me a crer que tem feito bem, porque é a re
partição que em geral mais tem zelado os dinheiros publicos.
E' certo que é a repartição que melhor funcciúna, que conserva
mais tradições, que Illais procura desenvolver-se e aperfeiçoé1r-se,
que tem melhor escola, em ger,d clilpr;~:,adcs mais ze!ocos e lia
beis, que possue hoje tl:na organizéLção mais vigorosa conquis
tada com o tempo e perseverança.»

Sendo, por lei. o Tllesollro ~~aciooal a repartição superior do
;,vlinisterio da Fél,Zenda, como acima ficou evidentemente provado, é
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Intuitivo <1ue os •cus fú~cciomtrios dilvi:tni ter .vonclmórito~ •iti_iô· 
rloros, "!!• pelo m~no~, tgm•cs o.Js doH omprogat\os th~~ ropart!Çoos 
f(llO Jho sao suhordtnn.ilas, mrr.s, cm cu.so u.lgum, mfor,10ro::~ aoS quo 
o<l.o> percebem, pois qilo, om vit•tttdo do disposiçiiil~.lognos, o. oat.o
gorin li rognlitd:. pelo vont:lmonto. (Doe. n. 736, do 18:il1, ''''''· 50; 
tfocistio n. :J03, do I I do soto111hro tlu 1865, o Iili n. l. 178, do JG do 
janeiro de IDO·!, <LI't .. i',§ 15•.) 

1\, tio f,LcLO, aLtl 3 tio t!llLUht•O olo 1007 Uiltlca OS fhncciOII;triOS t[O 
'fhosonro Nnuionn.l t.ivOL'<Lm ol'douado ou voncimunto lixo inJ'UriuL' lLó 
!lu umpt•og:ti.lo llu um·ru~pon1lonto cn.togol'ia.llo uutL·a. rop:u•ti1;ã.o 1lu 
li'azmula. 

A p:.rtir, portim, dcst:t ultima tl:.t:;, 0111 virtudu tb lüi ü.l.74~, 
quo Jlxou os voncimonto~ dos ompro~ü.tlo~ 1la~ AlllLntlOi;rti.~ 1lo Rio IIU 
Janeiro o do S11nto3, foi o Thcsourn NacioniLI, HOni i.·a.zã.o alguma, 
rob:tixndo "" blotmcbio. ntlmiuistt-ntivn. poi~ ficnrlim os sou~ l'un· 
ccionm•ios com vcilcimontos muito infodoro~ aos consignu1lO:i nu. 
cittultL lei pttttiL os cmpt•ogados dossti.., dnn.s alfandega~. 

Essa lei csmholocou poln Jll'imoira moz, no diroito fiscal, a 
a.nom:,lia do niarcar melhor ordoua.tlu pU.l'iL os agonto;o; da atlminis· 
trnçã.o f'tLZ(.mdn.ria., qno litoccionalU n:L iusta.ncià. iniUrim·, do que o 
consi:.mn.•lo para o.; Un. tlo orUom sliporiór, cohtrtLria.ndo usRilU u 
nrt. 1•, § 15, tln citttda loi n. 1.178, do 16 do ,inncit•o do 1004, quo 
tlispõo I[UO •são da mesma categoria os empregados tio l'azondti 
quo tiverem o mesmo ortlonado>. . 

Não tendo; poróm, bavitlo, JlOl' 11arto do Poder Loglslatlvó Otl 
do Govorno, o proposito do rcbaix:i.t• o Tbosout•o Nacional o collo· 
cal,o uo terceiro loga1• untt•o as domais ropart!çõo;dó Fni.oníi:L, 
s. Ex., o Sr. Presidente tia Ropublic~, om lG do novoihbi·o do tinno 
pu.~s.~t!o, poucos dias depois do ltavm· sancciom~do a loi n, I.74:J, 
tiit•igitt um~~o rmnsagoni ao Congrils,ó Nacioaml submcttondo d su~ 
nlt.. consideração o pt·ojccto do rolorma do Thcsouro r:u.clónal, ela· 
boratlo por V. Ex. 

Esso projecto não só m;wtom ó Tbosouro Nacional ~orno or~iio 
contr·al superiot• de toda" u.Llmin!str~ção subordmad:i. ao ~!inlstilrio 
da Fa~onda, como os ti pula, TJarlL os sous funccion~rios, ordenados 
iguaos aos marcados pel~ lo! n. 1.743, do 3 do outubro de 1907, 
Jl<Ll'" os do correspondentes categorias da ,ur;wdego. do Rio do Ja
neiro. procurando desta modo restabelecer o. ordem hlorarcbica, 
altm•:.tla ]lela dita loi n. 1.7·13. 

Num era tio ospomr do provado critorio o tino atlministratlvo 
do V. Ex., outt·o jlrocoo!imento, tanto mais •ruanto limá das prin
oipnos pt·eoccup:Lçúes de v. Ex •• no USiUmir. o elevado cargo tio 
M1uis\i•o du. Fazenda, lbi re!urmar as repartições dopondontos desse 
Mini>torlo,dotaudo-us do um regula monto quo Slttislaça convonlonto
monto a todas as exigcucit~s tlo serviço publico, o mui principal· 
muutu :Is rol'oreutus :1 :u•t•ocadação, tlsc:.lização o appl!cação tias 
rontlas lbdor~os. E uma tlossns oxigouci:\s nia.o pUdo tloixar do $01' 
l.L U.o tm• {U'I&cc!ouut'ios ido'l&t:os. 

E V. l!.'x., ornerito prot'eSSol' do uma tlo llOSSIIS fuculdados do 
Uiroito, muito bom :mbilquo tl um<l vcrd:itlo incontostavel o que, 
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cúlll b.'lstartio n.cort<l, 1\l~ o Dr. Anlnt'O Cltvalcailtl, 1!. png. ú2 dd sou 
c~Mllonto livt·o mcm~nlos do Fitl~nça•, Isto 1\-nfio ~ llclt.il jJro
tan•lilt• opt\rnos l\moc\oilarlcs com a tJlnsq\linlln?. dn vono\lllolltos, 
nois, dosto modo, ~o prn.lndica n. afficácta •lo ,qm•v!Ço, n 1\tlll.l, Bilntlil 
natnt'ILLruonto dosornpcnh;~,tn, n;~ sun. mor PILI'I,n, pot• TICSI!on.\ rnôooíl 
cn.pn.z ou menos lw.hili1,ailo, j(L nito IIDiiori~ Ha.ti.t§t'n.~omo mt!Ju.hnenf.u éJ.O 
HOil mtportllnto IIm. 

Hl ost:n. clout.r·lna., como~i,lnl'n.da. Hnh um pfJnl.o du vl~Ut gol'ni, rt 
vm·da.flolr-a. lm~ino n.gor,~ V o l~xo rtnal rluvo HUI' n, Hil.n:t~!flO moral 
o mlttnria.l fio:-~ omptoO;(!LilOi do Thmmul'IJ NuoioJHL11 l'Op.·wtirpto HllfHl· 
rloto do Minist.rll'io dn. FawmlíL, terulo orrlonatlo:i muil,o in(el'iot•nH 
aoH q110 pút•cobcm o• tia~ Alf~ntlog;'" tio llio do .Januim o do 
s~nt.os, . 

. l;i. a dou La Gornmi~:1i'i.o 1ln PtJiicia rio Suna,1lo lo'otlora.l, 110 ym,· 
I'OCCI' n. 42:1, do,30 do dezembro do lQ07, t.m.l.ando. do re•tttol'imoni.o 
no qual os l'unccionarios da stm Soct•ot.tl'lr• sollcltavnm 11 c~tiipl.
rnr,ao do sous voucirnonl.us ao< dos dO Oltf,r~s rcpnrtlçuo~. ponde
rando que, om f;.vor llnllos, mlllt~v"''l ns mmmns r~Y.illls u. que o 
Congres;o attondou, ljuando dofm·itt os pcdillos que estes Ultimas 
lhe dirigiram, alúm do outras úousldot·acuos, disso: 

•Em nenhum tompo, nem moamo quando ormn •litl'cronto• os 
snbsldioH que porcobiam os Sanadores u os Deputados, foram du;i
g'uacs os vcncimontos rlos fnnccionarios rlaH dua .. "' Cami~ora.."' Lcgi~la
ti'VtL~o J~ razão n.Jgumn. existe :para (IUO o t~o,iain o Ropa.rtições iclun
ticas na ospocio, nn. cn.togorii~o u na.~ f'uncçiioH, n·ií.o HC cornprohondu 
nom so jtll!til\cn. que oa do urna tenham romunoraçiío melhor do 
flUO os dn. ont.rn.~> 

t;ssas considoraçlíes prtrocn IJUO 1\lram ox~ondld1ls 11 propusifn 
rlll ·~uàil,'unldlt~lo do vonctmontns qllo h~ ncl!tolmont.o ontro o• om
pt'l)g;•dOH dó Thcmoui'O Nn.clonal e os da~ duas roferiiiM n.ll\mdogM, 
apohM rom a difTorcnca do ser o Tho<ouro t•opn.J•tlção do an.togoJ•i~> 
;uporlnr a estas. omqun.nto que M Sccrct,;lriaB •111..1 du;~ GamLU·as 
alio da milmt1l. cn.togoria o lnt-el!·;~.mennto indopondontoij • 

.. 
A illumn.dn. Commissão uo Fina.nÇ<Li da Camlira do~ Deptlt.~doa, 

;\ qual foi distribuído o projecto do rol'orma <lo Tlto;ourr\ Naclum,!, 
di;;o, cm seu brilh;,nt" pa.rucOJ' do 7 do dezembro do W07, publi
cado no Dia.rio do Congresso de ll do mc:-~rno moz, o sog-umtu : 

cNo terrooo do voncimonto• fJZ·<O o ,\ngme:,to )ln.l'il os !'tloc
cion&rtos do..< Alf•ndcgM de>~t.a Cl•pita.l o do Santo< o, como \111S ro
p•rtlções do Fazend~t., u v ceei monto modo a hior:m:hla, 11 "om~ o 
Thesouro é, do diroil• o por lei, a rop•rlição-chol;,, nccoSlln.rio M 
impõe o augmcnto tio vnnc\monto; parn. o Thosouro.> 

A Cn.ml!ora dos Depntados dou ;ou '""cnt.lmonto ao roforidn I''"" 
recer e, om duas votaçüo::~, approvou a. rAJ'ormn. fio Thnto~ouro, nn 
mesmo milz de dezembro, tendo ella. tlc~do, ao oncorra•• a ijO>;~o 
do anno pill!sado, cm 3' discu~illo. 
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Essa reforma ó tão important.c para o serviço publico, que mo
rccou rolürcnciu. o:;pocia.lmt monstL~cm qno S. Ex. o Sr. Pl'csi .. 
!loul.o Un Republica. i.LJU'csnnt,ou ao Congt•o:o;~o Naciom\1, por occa .. 
~ião du. alJOl'tlll'IL dn, t:~essfi.o lo).!'h;lativa llo co1·ronto n.nno. 

S. Ex., uncarocumio .. n.. diBso : 
«Em mensagem fio 16 tlo novembro 1lo annu Hndo tive u. honra 

fiO ::mbmottor ;l vo~sn. consídornçli.o nm pt•ojccto do rclbrma. do 
Thosom·o FodtJral o úo ropartiçücs deJio dopcnduntos, olabut'a<lo 
com intuito do d:tt' aos complexos serviços quo correm pelo 1Iinill
torio du. Fnzonda. uma. o1•ga.nizn.ção mais consonta.nca. cma as o:d .. 
goncias actuaos do t.acs serviços. 

Soll!'o osso projecto, que chegou ú. 3• discussão na Camam dos 
Deputados, esporo que, dortnitivam<)nto, doliborois na presento ses
são legislativa.» 

No 11m do Jlrimoiro moz da sessão r.ctuu.l foi o p1•ojocto vo
tado om 3• discussão na Cam~ra dos Deputados, sondo enviado 
ao Sanado Federal nos pt•imoiros dias do moz do Junho ultimo. 

Tendo ficado ovidcntomcntc demonstrado que os vencimentos 
consigm11los nu. !'Cforma do Thcsouro Nacional para os sous funcccio
nol'ios, consulta niio só os interesses destes, como muito pl'lncipal
monto os da administr~ção publica, fazendo dosapp:wocot• 11 aoo
mt~lia instltuida pola lei n. 1.743 o collocando o Thosouro no Joga~· 
que de direito lhe com pote o, por conscguioto, restabelocoodo para 
os respectivos l'unccionarios a sua vordat!cira catogot•ia, li do 
esporar que. o Senado Federal, a cujo .inlgamonto estú. atrocto o 
projecto do ·1·cfurma, procedendo com a costumada justiça, que 
caracteriza seus aotos, tambcm dtl seu assentimento'u, osso util 
nocossnrio o reparador projecto. ' 

Convem, entretanto, accroscontnr aindn. que os vencimentos 
marcados na rcformu. do Thcsouro são precisamente iguaes aos que 
constam do pl•ojccto n. 23, do 1906, que o Senado Federal approvo11 
e rcmottou :1. Camara dos Deputados, cm dezembro do mesmo 
anuo, tendo pr<lviamento ouvido o Goverao, quo docl~rou ser do 
justiça a elevação de vencimentos dos funccionarios contempl~dos 
no mesmo projecto n. 23, não sondo, por csso I~do, materiu. no1·a, 
pam ollo, u. pa~•to da rofot•ma que tmtu. du. remuneração do pessoal 
ilo Thesouro. 

.. 
Depois do que, om tr~ços goraos, acu.~amos do oxpondor, quasi 

dosnocessario soria addu>.i!' outras consilleraçücs com o intuito do 
provor ainda m~tis o. justiça do nossa caus" ; V. I,x,, entretanto, 
nos pet•mitta dizer mais algumas palavras" rospoitodo importante 
assumpto quo faz o objecto dosto memorial, 

A partir do :umo do l&.JO, toem sido por divers~s vezes au
gmontarlos os vencimentos dos funccionartos dos repartições fo· 
dct•aes. 

O congresso Nacional, um 189~. angmonluu o igualou os vou· 
cimoutos dos funccion:u•io> do 'l'llosom•o, tlu 'l'ri~uu11l do Contas o da 
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Alf~ndoga elo Rio de ,Janeiro, conformo so vê das tabcllr.s expli· 
cativas annoxas 1\ loi n. 101 B, do 30 elo setembro do 1803. 

Em 1898, 1002, 1904, 1006 o 1007 foram outra vo~ ~ugmon· 
tados os vencimentos do todas u~ rop~t·tiçõos elo Fazonila, Ltclus!vo 
o Tl'lbun:~l do Contas o a ,urandoga do Rio do .Janeiro, •lendo o 
Thosouro n.unicn. ropn.rtiçã.o qu1!, com oxcopçiio elO:! dirocto~·os, não 
foi contemplada nossos augmontos. 

Data, p •rtanto, do 15 annos a tabell1L do voncimon tos 'luo 
actua!monte vl~or~L parn. os t'unccionarios clo Tbesouro, quo sao, 
como já llcou dito, os unicos do todo o Ministerlo da. Fazeuda quo 
nüo teom sido beneficiados com os a.ugmentos ultimamente con· 
cedidos, 

E' conveniente salientar que das repartições fodoraes do todos 
o~ Ministorios, quor existentes nosta Capital, quer nos c!ivorsos 
Eslldos, as unlcas cujos l'unccionarios ainda tcom vencimentos 
marcados por lois do anno 1803 são-o Tbesouro Nacional, o Archivo 
Publico o a Inspoctot•ia Goml da llluminaçiio desta Capital, 

Resta-nos, finalmente, patente!Lr a. V. Ex. a; consequoncias da 
anomalia instituida. pela lei n. I, 743, de 3 de outubro uo anuo 
findo, 

Do confronto das tabellas explicativas ns. 8 e i2, quo tLCompn.
nharam"' lei n. 101 B, do 30 •lo sotembt•o do i893, vé-so que o< sub
directores do Thesouro eram funccion •rios do cateqoria >ttnorior 
ao ''judanto do iuspactot• ,~;, ·llf;Lndog • do lU o de .Janeiro, po:'lllliLDto 
csto l.inlm tio o:·de.mdo 5:4:KI$ .. nnua•>S o aqu·llos •i:OO •$JUO. A cate
goria. d.Q,; "SIH'ipt.,n·a.rin~ 1ll~s d111~'1 rep·u•tiQ'io~ cr:1. a me sou. pai.; 
p wuui11.t1tn •:t ·s igort .. oi o ·l{! rn.l )lJ, E·lf,r·o·.a.·tt ,, •lUO, do con!'r u1t.1 tla. 
r.o.b ·lia qrw h!\t-:ou co~m tL mcn·tOnl.du. l•11 n. I. 743, n:Pl1 a. quo, 
d·.·S o l~diüó HtL ,l~.r,,, i:n•t. pt· ,, 'h ~ltt·n, \•e·it1~:ns·J •III·' 

o.; r.·!'.•t'l·l ·S •!th• :11' ·.•t, ,,,,~._ a.d 10 r!CtU'l.lm!Jnto ····atr!t l"s cm~ IJ.o'C»t •··, 
V, f,,) 'I r~·I,J'·IIU otj! JH.(l:l '10-:~t·lQII' -; 7:2\),),~ .1' Ol'l .:o. 
lI tl•,fl·nt.•mt, lllol4:·~U):II 1 ), ·e •H' o,pis,w::rb-cli••,·tji~S 

t1· •s do tlos ., r h' •r, c i1 ,,[,~ n . .;t · ·ti ' , q 1 • .. , plJ · !lLl1 ., m 
.nt·· I . nr~rJncq J ,, l .n o L n<p. 1.01' th .d ·.nu o ,a, 

P ,. uu. 1·cz ·1!1 1'' ·S 11ip r• ,•1 •• UJ '110 onr 'ica ·am ·•/;fi :.c• 1 o~ 
2• aAtandcg:1. ~ ssr ., r e•n ~. :-:3J t.rn. to.,;, JlO' s· !U· 
• u.tntl te o OJ•,,u ~ 1 ••• 1u J. ti..., tjU··, . pn.t•G•I' 1u. lei n. I. 178, 1,, 19 ,4, 
dAiJt'ffil UL u. c .to:nt'IL •l.1s o rror·n~a.d..Js de Fu.~wnd ; mtH : li>t•••-n 
tOIII:Lii ,g 'Oara. ti!l1 !110 tiO C t,O tl~r LQfi., t ,,Jrl-i OS I'BD<:lm.lll ·' ·~, OOMJ 
era o Cl'i .et•i . eo~t.a.b •1 •c d. 1 ;mtm·· •t·m'lntu a ~~~-r.·, ni no.r .. l'ol ,ln.t• n 
uatt~goda tios f'uncCI. DLI'IOS. clt•'tJlL•.:iO IL :olifi ·UI r r c ·llO 1l ., 'd. IA!' 
qUtt us f'lllb·d, ud.n·o . .; iu l'ltO:o~ .. uo· ... nJ.~ e t 1.,. lloca lo& a'>·tiL'U do 
1°~ e5cripturndos dI Al ~and·•!la do Rio ll Jane 1'0 c ape.ra aÓ/JIII rOJ 
2"1, pur fUJI'C•~brm•m m msal entd ptJilCD mni· du .,u,.• ,. t·1.~, o qu •, 
quanto a 0:1cri "ltur• .• r;o;o~, osr. o· o; !••• d.1 TbJ,nUN Hl1~il·· aJ•. i:.co d111 
::Jo• .Ja dita A. andega, e'" 2° in Bl'lotes 1101 1"-. ~.:on.ormo ! . .,m pn.· 
tent~ia o <JUadt•o co,•p:lr.ct:vo que "osto acomp.•nba. 

E' ob 1io que esCD. siLUJ.çilo n~o dovo cuut1nuar por maiS tempo, 
sem detrimento para o servlco publico, devido ao desanimo que 

Yol, VI 8 
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clliL cst;t lln.nl':in.ndo no ospirii.o dus t'unccíonn.l'ios tlo 1'llo.:onro. quo so 
~t'ntmn IH'ojudic:ulo~ em smu; c:~T.ogot•iu.s o voncilncnLo~, :iCJU 11110 
hn..Jn. p:Ll';~ JS~o razfto algum~ ,:u:)tificativa. 

01'.l func:cionarios do Thosi!ln'o Nacion:\1, ao dcpol'cril nas mõ.os 1lo 
V. Ex. o presente memorial, esf,íio (:onv icto8 llo quo V. Ex., como um 
uoH mcmbl'OB do Podm• Exo"utivo o p!•usilionto do doJmr\;mll'ut.u !ln 
Fa:~.enüa, conllccetlor, como 1\ do dirl!ito 'luc assisto n.o& Onllll'l'gUilo:; 
dos te Min•sicriu, não so tlc<ligna!'á. tio sm•, ,,unto aos "ltoH po,lo!'"' !I;~ 
N:H;ão, opl'O]lll . ..;na.Uol· ~ct::so u,osl!lo dirdtu quu j:t íbi tào bem 
cousubst:uJCiado no ]lrqlucto do 1•olurma cJ,,born·IO po!' V, Jo:x., o 
que hoje sómonto !lcpondo !ln tlo"isào !lu ~on<Ldo l'cdernl, allm do 
que lhos sojal'eita a duvid11 jus ti\'"• que tanto urge . 

.Agl'adocCUdo li.O~do já O YU.liu~O t.:IJUCUL'I:)O tio V. I~X., O::i lUCS• 
mos funcciouu.rios, com totl.o o acati..l.mouto o 1' ;t)poito, ;;o ,mbst:Jl'o .. 
vem do V. Ex. admiradores t·ovm•cnJ.os, 

llio do J~noiro, 3 do setembro do lüO~.-Joronymo ~!axlmo No· 
guoim l'cniúo, .1. B. Magno do Carvllllio, H. Hor' Mcyll Alva!•os. 
Dononi Augusto do Sant11 Helonu. Vcigtt, Bcnr.dicto H. do Oliveira 
Jnnivl', J. C. Pires da Si! vcim, Alvn.ro A. Moroi1•a, Auionot• Au
~nsto Cot•J·ên., Fl"<Lncisco Fo!;fcca, A. J. ~autos, Antonio StLih-'l:!, F, 
Ch11g:J.S Q,J.lvãu, Adolpho Cnmnr:t, D1trvn.l do Al'a.u.\o Limn., .loa.qnim 
c, Vich·:t do Mcllo, 1\. llorul liandcll'a, C•llldido Costa, Alfonso Luiz 
do S:l Ai\mydo Adolp!to Dtmrto do Souzu, .1. Alvaro do Olivoim 
Valladãó,Josino FO!'l'Oira Porto,Jo:io Fo!'l'ciN do Mor.,e.< .lunior,Luiz 
tio ~lonuzcs Macha;! O, Lucas Muntoil'O de Almeida, .1. Ad• lpilo P. 
de Anmranto .lunwr, Raul C:1het, ll~trtholomen tlc S:t o ~ouza .. los~ 
da Cost:~ \'ioira, Luiz Antonio /t., tle Ca~•valho, .1. A. 1la Vtsltaçüo, 
,1. A. Cos\11 o Cunha, .loiio Ferreira d" Costa, Autonlo.1, M. Zamlth 
,luuior. Sylvlo V. Olivoit'~L, Jel'onymo M. tia Rocha, Alfonso Dn:trto 
!Uuell'O, 1\lcardo .los•' da Si! v~ Graçe~, Auto de S:l, Augusto .loaqnlm 
do Ca!•valho, Sylvio do Oliveira, O!ympto Ba!•reto, Tuootonío Won· 
co,ltlo da Silveíra,l'l'ancisco Leito Cohn, Manoel Antonio de Souza o 
Silva .1unio1·, Antonio Uenri<tue de Olive1ra, A. B. · Velge~ Jat•,lim, 
Antm•o Olympiodo Siquetra, Flavio MartiM Pouna, Gcnulpbo Frei.·e 
da Fonso""· Jost\ Soares Pmocil•a, Amarico Ferreira de Almeida, 
J~va~•lsto Romo1•o !lo Arat\io, Angola Bovilaqun,Frnnci;ooA. Frolt:t<, 
J. Evaugolisr.a da Silva, l•'s•aucisco dOI! Santos Ma1·ques, Carlos Au· 
gusto Naylo!' Junior, l't'OJlCisco Viotorlno Xavier do Brito, Ft•ede· 
rico Augu .• to Olymplo de Jesus, Fmncisco C. Loe~l, Juã.o Luiz do. 
Co•ta Ollvoira Juuiot•, R.icardo Leão Quartim de Moura, Leopoldo 
.V. ll!•igl!lo, Joúo l\larciano Olivoirn. da Silva, Mauoel Leito 
Per1llra liaSitoS, Mthu!' i•:u~t•nio dos ~n.utos Lima, Jos~ C. 1'. Aze
vedo, .lo>~ Houriguos !lo Cal'Va!ltu, Cat•los 'I'. da Cost1• lkatwaute, 
lloli;:"•lo POI'll&llluttco, Jn<iollll'ito Côl'i;es,Guilho!•mo Mulnquias úo• 
S;,nto~. Jaynw Sovol'i:mu lliuuiro, .loS!\ l'll'''" Cul"duvil da Silveirt•. 
,J.A. Ç~rvnlho ,luniOI', Antonio ~;;l!t>s Cuuha, F. T; • ll Lit•a o Oli· 
tclr~. AU~lto~tn Cllrt~s, 1'obl!ls cnurllllo nms, RnHI rl.o A,l\\Jollla, 
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.loito Rodrigues lla Fonseca, l•:ngonio Gn.ndio Loy, Eortholdo An· 
gusto da Cruz, Lnopohlo ;•oJiciaoo Dias da Cnst<L, .Jo~quim Fran· 
lli>co Borgc., .lo:.quirn da C. Sccco, Mo.rio C. Moss, Dominato Pinto 
ltiiloiro, .loaquim de Afmolda Pinto, B. HII<Lriiío Alvos do. Silva, 
Flol'inno Peixu1.0 Filho, F. A. Cardoso rle ~r o nozes o Souza, Antonio 
h'ustuqnio Coelho, l(duardo da Rocha Lim~>, ltoberto Loonldas La
pagus .. ~o. Moys~s do Miranda, Hürp1ogonos J,1sr- Tavn.ros. Celso 
Augusto da Silva, Rudulpho .losú Hom•ique, ,hla<JUim Waldivino F. 
da Costa, llicarllo Pinheil'" do Vasconcollos. O•c•r Pccltolt, Alberto 
Pnz, Antonio Bezerra do Menezes Filho, Cicoro de Andrade Gul· 
marãcs, A. de Castro Lima Nuguclt·a, Ve;pasiano Magno do Car
valbo Tourinho, Tanc<·odo do Mesquita Lima, Aristlles Fi~ucirodo, 
Eurico da Cust" J(o<lrigue;, R.11y Jos<l Ro<il'igu.•s do Oliveira, Allonso 
Carva:ho do Bl·ito, lten .• to Gomos Flores, Pedro !)uai•te Muniz e 
Josil Alvos Carnoh·o. 

QUADOO CO,!PARAT!VO DOS VP.~O!MENTOS RP.LAT!VOS AO MEZ DE 
JANI~IRO D.Ji: l'.J08, DO~ l'UNCCIDNA.RIOS DAS ALFANDEGAS DO HIO 
DE .lANEIRO 1:! DE SAz.iTOS, CO~t OS IJOS DE IGUAl. CATEGJRIA. DO 
TIIESOUH.O FEDEH.AL 

Alfandclll1 Alfandega 
CATI:!GORIM do Rio do 

de Jnnciro Santos 

Inspector-director .... 2:495$600 2:272$280 
Chefe de seoçãc 8ilb· 

1:27~000 dit•oct.or ..••..•.•.. 
I:O;r 1• 08criptur~rio ..... 872$806 ~·)~~ 2n ), o •• o • 7:18$500 

:3~' • o o I I o 57~00 = ,:lO • o •••• .JO 1110 9 

Tbnsuurciro . , ••.•••. 1:334$300 1:06"~0 
Ficl .•. I o o • o • ••••••• 5~00 48~70 
PortBiro .... ... ~ ..... 63i$10j 630$20·1 
A.iudanto ..... , ..... , 503$10.1 370$130 
Continuo ............. 204$~83 22i$G68 ... . . . .. 
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Silo !id~s, o.polo.du.s o post.as conjuncto.monto em discu;slio as 
seguintes 

EMEIIDA8 

Rcstr~beleçam-sc os artigos 34, S5 c 37. 
Sala das sessões, 9 de outubro de 1908.- C, Barata Ribeiro. 

Si for restabelecido o art. 37, accrcscente-sc onde convier: 
clla tabclla n. 3 equiparem-se os vencimentos do thcsoureiro 

aos dos sub-directores, conservadas as quebras para o.quclle ; c os 
do fiel do thesourciro aos dos segundos cscrlpturo.rios, iguo.lmontc 
conservadas as quebras,» · 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1908.-Lauro Sodrc. 

O Sr. Severino Vieira (')-Sr. Prosldcntc. Tão im
portante é o. mo.terit> em debate quo n~o merece ser estudada 
sómento sob este o.spccto interosso.ntc por que o. acaba elo encarar, 
com a elevação, do seu talento, o nobre Senador pelo Distrlct.o 
Federo.!, 

O projecto, Sr. Prns!donto, tem a grande importancio. de pro
curar dar ot•ganiso.cão ao mais elevado serviço da o.dministrnclio da 
Ropubl!ou, e é de tal o1•dem quo, ou ol!e, converti~o em lol, levará. 
á. postorltl~de aa bonomorencin~ do Poder Lcgisl~tivo da Republica, 
si produzir os resultados desejados,ott Sr.Pt•es!dcnto, será. mais um 
attestado do esquecimento de uns tantos dnveres rudimentares, da 
dcsid!a o do descuido do Poder Logis!at!vo, como foi caso outro 
movimento, ba pouco votado pelo.s Casas do Congt•osso, que deixou 
isento de pon~ o culpa a exploracão do commorcio de moeda falsa, 
desde que o explorador procure transrcr!io() como moeda. fo.lsa. 

Enca.ro.ndo a importancia do projecto, sr. Presidente, qnc 
multo ligeiramente Jlll!;sou aqui om 2• discussão, sem o estudo que 
estt!. a rcc!amo.1• e o. desafiar, níio deixou do prodpz!r a mais cles
agradavel impressão ver hontem o assodamcnto com que, apenas 
approvado, mal votado mesmo o projecto, o meu lllustro amigo, o 
nobre Senador por Plo.uby, levantou-se o requereu dispensa de ln
terst!cio afim do que a reforma figurasse na ordem do dia de hoje, 
como si se trahsso do qualquer projecto de licença a empregado 
publico do categoria subaitorn~. 

E uma vez que, afór!L o honrado Senador pelo 'Distrlcto 
Federal, niio vieram aitl agora outras luzas dessa Casa trazer 0 
seu· cont!goote de sabedoria o de critllrlo na discussão da ma teria, 
venho pôr aos· serviço~ do meu illustre coilogo. tiS minhas dell
cíencias, o. minM ignorancia.; sugger!ndo algumas duvidas, que 
talvez si\Ja.m <lo ordem a detet•m!nat• mais acnrado estudo so6ro 
essa. .m,terla.· • 

(*)·Esto discurso lllo foi re•iato pelo orador, 
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Pol.•tanto,' analysaroi os artigos do projecto, e, o farei muito 
ligoiramcntü. 

Oart. !•diz: 
Art. 1,• A Adminis~rnç1io Geral da Fazenda Nacional fica r. 

cargo do Ministorlo da Fazenda, 
Não me produziu boa Impressão essa rcprtiçãodo sons a~poros, 

quo so encontram nas primeiras palavras desse artigo. 
(Oonlinuando a lo•lura): 

n~ qual será centralizada, sondo oxorcida polns autoridades o 
repartições Indicadas nesta lei. 

Art. 2.• A competencia do Ministerio da. Fazenda ll a ostabcle· 
oida nosarts. 2• e 3• da loi n. 23, de 30 do outubro do iB9!. 

Sr. Presidente, parccc·rno que essas duas disposição> podem 
multo ro~rutarmonte, com economia de palavras o som J,lrojulzo do. 
inteiligoncia da lei, se consubstanciar em um artigo n>slm: 

O art. 3• osto.bcleee vagamente quo o• actos de jurisdicção o 
com potencia do Minbtcrio da Fazend~ serão exercidos pelo rospe
ctil•o Ministro, pelo Tbosouro Naclona.l o palas domais t•epa.rtiçõos 
deste dcpondent"s. 

E' uma disposição inutil tlosdo CJ uo so limito a formull11' ab
stractamente nquilio quose do;dobra no projecto. Eu, portanto, 
apresento uma omonda, mandando supprirnit· o :tt•t. !• 

Ao Ministorio da Fazenda compete deliberar sobre: 
{) todos os c;Lsos quo nlfoctorn o regímen dn. contabilidade pu· 

blica cm vigot· o importam íntoiiígoncia o anplicllção <los prccoitos 
esta bolecidos. • 

Eu mando nccrcscontar no final deste ,Jisposltivo o soguinto: 
• ..• ~Lpplícação dos preceitos osiabolccidos pala lcgislnção do 

Fazonda em get·al o especialmente pulas leis do orçamento da 
Republica.> . ' 

Com olfoito, desde <JUO o Minlstorio da Fazenda tem por fim 
immediato a oxocução das lois do roceita o despozo., a fiscalização, 

·do modo por que o.sas lois são applicadtu;, j:í pelos outros ministo· 
rios. jtl. pelas repartições quo lidam com cs.;es ministerios, niio ao 
pódo delxar do consigna~• entre os actos que lhe compotem os que so 
referem t1 applicaçiio o :tlntorprotação das lois de orçamento. 

O art. 6• diz : 
«O Ministro tcrt1 como auxlllar um funccionlll'io da sua oxclu· 

siva confiança, ao qual incumbirá a direcção da Repartição do Oa.
binoto.> 

Na 2• discussão tive occasiiio do levantar duvidas sobro este 
artigo, confrontando-o com o art. 8• do projecto, e a !Ilustre com· 
missão aprosontc;u urna emenda a QSlle art. s•, baseada, conformo 
declarou, em uma !ncorrocçã.o de autograpbos, que dcsappareceu 
com a publicação do projecto. 

I,'· .~ 
I )'o''' 
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Ao art. 9' o1Toroc1u tQ.mhom "Cnmmisslio 111pa omonlla, man
dando accroscontar as palavra< : •O sou lliroctor sor~ ··lr.nq•nlnado 
dlroctm·-~ornl, chore do gabinoto> o mandando supt•imlt• ·o p:~r<L
gr1Lpho uníco. 

Ora., Sr,. Prcsi<lcnto, limitn.ndo·so o :~rt. Ü' a ostabolocor, do 
um modo vago, que n 'Ministro t~r~ como andli1ii· immn•liato um 
l'~nccionnt•io ilo sua. oxclusiva conll:lnQa, no qual incnmlilr:l a <!lro
cçiio d:~ ropadiçiio do gab!iteto, o ton,[o do~larado u nobt•o rolatot• 
da Commissiio qno oSso l'<tncéionario; <ln confiança do Mlnist,ro, oro. 
o mesmo <lirectot• de gllbinote, proponho, nosto ca8o, u. snpprossiLO 
do art. Ü', 

A. o at•t, 0' "Jlrosooto t<lmbom uma omonda, concobl<1:1 nos so-
gulntos tormos (Lê:) · · · · · ' 

Os nrts. H o 15 do pro,jocto são do uma oxtraordlnaria curinsi
dado. Poc estes artigos o Mlnistorio da Fnzo0d:., "omo aquollo 
polvo de Victor Hu~o. lova os sous tontacnlos por todos o~ mini~· 
tortos o vao porturb~r a acção d<i tOdos olles. · 

Creioquo o projecto cm discU.«iio, cuja approvação nço<la<ln, 
o nobre Sonudor polo Pi:mhy veiu hontom roguaror, níio lbl objoct:. 
de estudo dos outros ).ollnistros, porque, si o tlvussem ostu<lu<lo, 
estou cel'to, dn.ria.m providencias pa.ra. que csto inaonvcnionto fosso 
corrigido. 

O Stt. Unn,,so DOS SANTOS- MllS a unificação d11 contahilida<lo 
de todos os ministorios t! um<L noccssidado roclamad:1 h:1 muito 
tempo, · · 

O Sa. S!:\'ERI:o;o Vr~:m,, - E:;t,, contabilidade não tom u:11la 
com a do Thcsouro. 

O Stt. URllA:>o DOS SA:>TOS- Não pó<lo dcixn.t• do tot·. 
O Sn. SE\'ERINO VtP.IRA- Niio tem o eu vou <lomonstmr a 

V. Ex. 
O art. 14 diz : 
cArt. 14. A Diroctoria Geral de Contebllidade Publica con. 

trallza a contabilidade da Ropublica o constituo a sua suprema 
administraçi'lo, ficando a olla incorporadas a• Directoria. do Conta
bilidade dos ministorios o secções de contabilldado das repartições 
que llS possuirem, sejam civis ou militares.> 
e o nrt. 15 reza : 

•At·t. 15. Os chores ou directores das contabilidades dos minis
torios o os contadores e tbesúureirns ftc!U'iio tambem subordinados 
ao Ministerio da Fa•enda. e ~ Directoria Gorai do Contabilidade dn 
Thosom·o, pat•a · 0s ell'eltos d" arti~o soguinte, lettras a a iJ. Embora 
continuando :1 runccionar nos respectivos ministerio< o repartiçõoj, 
sot•iio taes tuncclonario; nomeatlos polo Prosidonto da Republica e 
rororondados o< tlo!crotos do nomca~ito polo Ministro interessado o 
)lolo dá Fazood:1. · 
· · Ora, ~t·. Ptoesitlot)te, ha ron.imcnto noccssiJado do unm scc

Q~o. dh•eclot•i" ou t<u·mtl do rauccloritlt'io;, qao om i:a<ln mlnis· 
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torío HO cmmt~'l'O;.:uo dn sur•vir;n r.la. eouf.n,f,Jlídit~o~ p;~r·a oo~ sorvíçoH 
J'crl,o!-1 pur osw winh;torio. l•>o~t,:Ls tuJ'r!ll~~ tio J'unm:iiJlHtl'iOs turiro pm• 
mi ;~fí.o nla~::-:irlc •l' tLH tl ·:i:tnzn.H do rninist.m·io :~ qnu por'LlHH!OI!I, tii':LI' 
f~unt.n. W)l'l'fml.o do c r.ch rrorHt,·r m•clirmrPr, :-~unplnrnrmt.rw nn mf.m· 
uf•,J,mu•ro, \o'oi.!Lilo, cuj:~, clu•fHJ1.iL cor•ra. poJe, r·r~H~out,ivo mluiHI.orio, 
O·d,a,t• •m r!ia, Cfi!Yl IL (H ·r·ip:.lll' .r;fw, fn. IL '!110 O ffiÍili:4f,ru, Pflt' H!Ut 
voz, nos~a nM.a.r· h:d•iLit.n.,ro .~ hom ch~Stlm ·,nnfi.~I· n.~ rilldH t'nn,~r;iin:i do 
cumpri I' o r!:<IJr~ut.a.r fiolmonro o Ot'r;n.rrwiltO rln. i!CJHt' ,uen., 11" ptLrtn 
CllliL flXOOIH;àO !Iro a,(l'Oflt,n. 

\Jn.s, ~r·. l'r'fJHidnnt.o, n~t.n, eont,n,hilichrlfl na.cln. t.orn (:Om n. 
cont.r~hilidn.do tio Thos .uro, pnrqun tJ,,Jfl:-1 ~~st,M tloeii·I!Oflb~; Hfw nrn 
nt·ig-cna.lro:nof.f,ido~ tw Tlm~o~n·r) r:orn IJ aviHO do rr~sp13c:i.ivu IHÍ" 
nistro o llt (J ft:d.:~ a. e~eriptur:Lr;ií.o. 

A c~ontahi!iil:tdo •lo T!lrmonro, eornn n Trihuun\ do Gontn.4, 
fJXO!'(ll!, j(t. foOl' l'li, fllflfH;ilflS l'OVi.'iOT'iL:-1, dfl HJO.)O lfll!l llfi.IJ i'~ rftl'fl q110 
TOttit.n.~ vnzc!-4 ·v~. nrna. clr:snflZiL ~~rrarlíl.rnr~nt.o cla.s:-~iflrm,.ll;~ o 11 'rt•ihn .. 
n:1.J 1[0 C:ont·u·l uu Thfl .(Jtu·r,, dovnh'f: .. :•, ao miaistmio ~~ornpotont.o, 
pí~rn. th.zm· a. nr:ens·:arin. eorrow;ão. 

Qrttl.ltrln n.Jguma f!OWI·I. !-W n. nor:rsx ~.rin, Hnrft o r•:·lf.íLholnr:imPnto 
clo 110:-1 ta.Ot.O~ l'lll!IIT' O<, d<1 Hn~ t,n,nf,IH lflfi,JOJO!-l 1 lf!IO nwilitr•m n 
t:flra·iptllr:M;iio clo Tlcr:smn·r,, c! a. eont.:J,hilidad(l d6 Tho~nurn. IJlll! (I 
l'dit.n. medJ;~utc: o.i clocum~·n!o origin:~.r!~ que vfu1 1lus miui~t.OJ•Jo:-t • 
.-\S r:ontn.M Hfw n,p1·c~cJ:t.í~dn.s om duplícítr.<L, urrm cJ,·!líts (l 1u·ehív:da. 
nr• 1tinis.tcrio n a. outr·n. sng11o 1:rn tH'i::irw.l ·arl~ o TIJc_;.,oum. J;i. 
vê V. l•:x. quo o Tho~ouro wm tr,dn,-..; n.s IJít~es pu.ra l'azor regul:u· .. 
rnenw su:~ e;q1:riptu:a.r;f•.o. 

(,Ju:~ondrt muito, dizi;J, nu, f:Cr(t nocmt:nrlo para. ra.eilit,ar n:~ 
OiiL-riptn ·nçfio do Thmmur '• qno O:{t,a. rnpart.h;fi.t, ohnclm;h. n. urna. 
T.n.ntft., n./rmn.fJ lin cont.rtbi!idn.dc r~. po1• í.--tt,o, om ve7. dn r-;qpprírnír, 
Tl·•r cornplnt.o, o ar1.. 14 n. cllo mr~ndo urnrt nmondrt, 1:omo ao 
ítrt. 1~>. 

Nilo so com]lrohcntle nstr. concul'!lo do Minbi.J•o d~ F:.znntln. 
pn.ra referendar n..'l nomc.u;ücs do:-~ f'11nceioon.rio~ 1ltt IJIJnt,a,bilidiulo 
do:{ oat.ro:J min:storio)j, qna.rulo e~to.-1 J'nnt:ciOIHtrioi-1 .,fio, nu.turaJ .. 
mente, nomci'l.rJo:-~ orn -virt.urh, dr, am:n-1~o, Rn.lvo as pi·im(lii•!Hi 
nomca.çüc~. •i entro o~ emrwo~a1lo:i do rnini:it;wio. 
· A que vem. púrta.nto, c,t,~ i:lt ·rl'crencin,' illflnbltr• tlo ~flni<tro 
cln. Fa.zondn. ? E' umn. íntervcnr;f:o co n "'llobmr•nto C"<cnstula. ~1n.H 
1:omo pódo ha.vm· vn.nr.a~WilS n .. t uniforrnid:~do il;L flscf'ipt.ui'a.çlí.o dn.R 
cliroctorhR ott ttal'l socçõe)j do nont:\bílid.-~,fe degtn~~ out.ra:l ropar .. 
tiçiios, ou c~ta.bolnç..} o sogulnt.o nos n.rts. 14 (J I :i. 

)ta.n~!o i:;nn.lmontr.. Sr·. P.rosith.1t.o, umn. nmo:ula :~o ai't. lR: 
Man·h •tllO :-~e n.ccrc~con~.o n. m;~n ll•~rn.gra.!'lho o :-~egnint.o: 
cQuo e:-wrc.-~t·á. o.tH!tl:\ntn b.:rn .~<H'V:l',:IJ 
ComprOi'IOOrll} v. :.x. tpw, trn.tan·r() .. ;(: .lu IJm rnncr.lonrt.r·io quo 

cxerco, por :.~:-~im rtizer, :1s l'unr:r;1Í(~:-1 do n.clvo~::.rlo, nl) •. ::;';.:k .... ~r ::H:t. 
runcç?i.o, dk• nã.o Thí 'o ·:~rH·n::tnocop r.o car;,..,, sin:t.o ornqm~.:t.o ltom 
merecer n. con!ln.n1;n. do Govm·no fJU cln SI', ~.finlstro tla. f'n.:.:cnci/L, 

Art, l[l, ·L Wlllffil;;jQ m~nda r.Uj>primil' O n, :1, IOttraH a O /1, 
~ão sei, St•, Pt•eaidontc, n~' comprelwndo ~ ra.ziio da snpprcs· 

' . ' 
. ' ,. 

' 

' 
'• . . 

' ' 
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siio do.,l!os dous dispositivos, quando mo parece qno ellcs se .iusti· 
ficam l' õ:•foitamonta pol" missão que tom o procurado!' da ltopu
blicll..itcto ao ministorio. 

O f n. UJ~DANO SANTos- A Commissiio dou a raziio no seu pa· 
rocor. Si prova.leccssam semelhantes disposições toriamos o rcs
tabelcc:manto do contencioso adminis~rativo. 

O >a. Sl!VERINO Vmmh- Perdoo-mo V. Ex. O procumdor da 
Republica promovo isto administrativamente. Imagina V. J,x, qno 
!ta. doc<.montos, papeis diverso<, c; r1uaus, porq:1o o llllnistt•o ost:t 
preoccllpltdo com antros no•ocios, não pO<loriio ser est!Uhtdos por 
S. Ex. ; o 'Pl'Or.mrador oxaminu. .. os, fórmu. sua. opinão, o depois 
levo. o l't'sultado do sou tr.tbalho :ts conclusiics a quo chegou, ao co
nhocim,nto do Ministro p.tra osso providcnciu.r do mudo mais con· 
venionte. 

No:n se pódc comprohcndor uo outro moO o o vocabulo promover 
que aqui est:t. 

Slllouvo .. ~t~o razõ.o, Sr. Prosidonto, para essa snpprossã.n, foit;L 
pola illustro co.nmisst\o do !'ln ancas, a mo .ma tat'll devia poz tr 
"obre o 11rt, 2', qun, entretanto, escap"u do a.lfa.nge d;; Comm1"ão. 

O art. 2' t1ss•m displio : 
cOs diversos mmistcrios dovoJ•iio lavar a.. «Onho itnnnto du d11 

Fazellli11as qucstiios <lo D11turoz" do• de qu, tr11tn. o arti~o an c
riar, existentes em sous dop:.rtamontos :J.·Imlnlstrativo;, afim <lo 
que a procu,·a<lorla HOra! pr"mova a domza. do~ inte.esses da Fa
zenda.> 

0 SR. URDANO SANTOS-Mas isto G COil"!l. dlll'oronte. Aili trat.1• 
se da dolosa pora.nte o Poder Jucliciario o nii.o perante o Podo•• 
Executivo. 

O Sa. SEI'ERtNO VtEJRA-0 procurador da Fazenda, promo
ver:t a dofosa dos lntorossos do fisco, quando sJ tr.1tat• do papols N· 
Jorentr,s aos outro< ministorios e não quando so t•·atar do papeis, 
de colltl'ttctos, do concessüos portoncontes ao proprio MlnMerto lia 
Fu.zooda ! ! 

0 S11, URBANO SANTOS-.!:!. obamoi a attonçito do V. Ex, pa1•a a 
dUforoncn.. Essa dot'osa de que trata o m·t. 20 6 porauto o Poder 
Judlcia.t•io. 

O SR. SEVElltNO VtEmA-::.!as CJUOID nos tliz quo a outra. ou as 
ontNs não sorito t:Lmbom t'oltas perante o Poder Judiciaria? 

O Sll. llRHANc SANTos-Mns alti so trat~ do promover a dofesa 
ndminiH!t·~ti vamento. 

O ~lt. SJ·:nRJSC VIEit:.I.-Dcpois o ~IInistt'O potlor:t mesmo 
admlniulr:ttivllmont,o, promover 11 dolosa, nppllcaudo a pona
qunndn de "u" m>mminnçõo Jbr passivo! o contractanto A ou u, pm• 
quobl'a: do ciansulns. 

0 SR, URDANO SANTOS-Isto j:l cst:i DO artigo, O sarJa Uma 
l'opotiçitu desnoctlllsaria, 
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0 Slt, SEVERINO VtEIRA-PordOc-mo V, Ex., m~s a bypotbese 
nilo 6 a mesma. 

O SR. URBANO SANTos-Não ba necessidade do perdão para V. Ex. 
O Sn. SEVEitlNO VtEIM-A bypothoso nilo é " mesma, porque 

pelo artigo u.otoriot• o procurador go,•al osM habilitado a promover 
as rescisões a.Uministra.tivaH de contractos, quando osBcH ostivorom 
dependentes, por assim dizer, do actos do ministorio, porquo 11 
concessão uu contractos pódc estabelecer, cm uma do S!ms clau
sulas, u. ponu. do rescisi\o, ilcsdo q uo n~o sejam cumpridas tacs o 
taos cund;çõo.> osl.lpu!nd"s nu mesmo contmcto. 

Crolo mosmo, ~r. Prosidonto, que isto cstiL clammonto ox
pt•ossu nos uizoi'cs dosto dtspJsitivJ. 

O Su. UttnANO SANTos-Eu mo reservo para cstndat· dopois 
com V. Ex. osto ussumpto. 

O SI<. ~Emmso VtEUu- E O• I tot·oi muito pr~zor om concor
ror corn quu.~quor Uopoitnonto qtto o:stoju. ;~ mon ~L.C 1.nco. 

Ainda, com rotação n.o n.t·t. 21, eu p1•upouho a ~o~-;u.nto 
omeuda.: 

Rest.Lbcloça-so o rLrtigo da p1•oposição com ns sc~tuiutes modi· 
ficnçõos-olimin•das as p~lavras-pi•ocu<•ado<· gor<~l da llopublica 
dcpoi~ lias JULio~ ,r.~s-por concur.:;u-accr..:;:;conto-so-o aeco~~o. 

O art. 24 pros,:rovo: 
«Art. 24. Os (árcetoros d•l Thosout'oJ, o dil•ct.:ttlr g.w tl du. l"n.

zonda Publica c 0::1 J' IIICCIUna.rlt.~ll n Jmc ~do; po~· conl!ursu, quo c\m .. 
tarem o~m1s do 10 u .. ,nol!l u .• oxurcicJO nos rc:~pcutivos CJ.l'go~, uã.o 
podoriio ser domittido•, salvo no""'" do se aput·ai'Om om procoo.;o 
n.dmimstl'a.tLVO tactos qno demoosr,rom do~utha, inc·~po.ci•l:LIIO, cot•-: 
rnpçfio ou viohlÇ'LO do:~ proccltod rugula.t.lot•ns dos dovm·os inhoron
tes u.o cargo.» 

com a ornando. quo o1t aprosonto, o artigo tlcnr•\ rLssim t·o· 
digiJo: 

Os directores do Thosouro o os l'uncolonnl'ios pol' concurso ou 
!lccosso, quo contaram mais do lO a.nnos do serv1ço nos rospocti vos 
co.rgos, etc. 

Sr. Presidenta, 6 igual monto uma innovnçiio quo reputo por!· 
goso., o. quo protondo 1nzor a illustro Commissiio do Sonndo, ti
I'ando aos llircctorcs do Thosouro o m•t·actor quo ollo; toam tido 
o q:w quo os tom cercado elo cm·to prestigio di!Sclo u. t:l'euçiio do~sn. 
l'Opa.rtl(;:J.o. 

Nom no tampo do Impot•io nom no d11 Hcpulilica os tlirocl.orrs !lo 
Thesottro Uoixn.ru.m du :-~m·vir llo emlJHt·nço no ~tin,stro da l•'azm,da, 
norn mcHmo rtuando (~;;to ~tinistro ~ojn. nm humum do linha~ rectas, 
de dccisào 'l oxocnção cni•l'gicu., som Jll'uCUNtl' declivo~ mni:; ~~~coi::~, 
nom ovitar aro,tas agudas, como o <listincto o omwonto mombro 
desta Casa, Sr. Murtinho. 
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Rr. Pr~Rirlcuto, para qnn pois n. jnovação do qun :-~o lomht•on !L 
íllustr•o Com tlÍs~ão rlo l~imLnçn.o,;? 0::1 rlir•ect:,ros (lo Thosonrn, quo ~ 
n. r~nls iJn1ortn.nto rop~Lrtiçfio d:L .ReJlnblic:L- 1;uoir•u.m ou ufl.u 
IJHOit'iLnl - t~lln. rlnvo :-iOl' ft'l':ttlmul:L ;ogu dtlpoi~ rio Tl'ihruml dtl 
ContrLs- sompN ~OZtl.l'fLlll do gt·n.mlo ropntaQfio nr,r~to pniz. m•am 
nm out.t·o t.ompo, chn,ma.tlos o~ lJi.opot-~ do Thosonro, vordn.dolrn:; uo
t.a.hil\d:ttlo~. !'liOt.0:-1 da instrucçã.n, rlrl inrorrmu;iio. eomrwt.ont,rt·l p1Ll'a 
trn.ta.t• dns Ol~gucios m;d::; snrio!l, Ol"!rtlliZM' os rnguln.mnnto 1 mais 
t~onrplir•a!los r lo (1110 m~co~sita.~som os rcspnc:tivo~ mini~t.rn~. V. gx. 
comllrohoiHio quo tudo ÍS5o agora. so osbrJI•ón., t.ul!o i:o~Ho mdm p 11' 
tul'l'a, tori;L O:idtL tt•adi<;ã.o tiO pt•,•sti::lo o do ro.~pOit.n.bilidu.clo du~n.n
}ULl'ClCO, cles•Jn que u dit•ct:tot• du Tlw~om•o Sl\Í•~ um umpt'MD.do (10 
Himplus eomm1ssão. l':ntfí.u virão m•d:i J'a.eilmonto a.ct,n.tr o om .. 
ponho, IIli JH'otu~cõos. os pe!liUo·; aos minist1·o~ oomlmdo~. u V. g:o;. 
C·IJ!lm•ohmulo qu.tnto is:5o t.J"a~ tlo 1lotri'mento, pn.wt u:4 int.IJJ'fl:-JH0:-1 
)lublicos. p:.m a t~lt:L adminL,trnç"o do piLi?.. 

~~·. Pro:;idcnto, ou nã.o tenho LlCSS!1 qumtfi.o nonh nm prn·ti-pl'i.~, 
m:ts chamo muito p:n·ticularmonto para. c:-;so ponto a. n.t.tunçii.o rln. 
illustt•o.ula Commiss:i.o e chego mesmo a. invocJ.Lr o son pa.t.riut,huuo 
p:n•u, qno lli"lO pt·ucm•e dh.;truir com nm traço rlo pnnna. e::1sa, trít .. 
di~ito ~luriosa. ~JitO tomos no Thc..;ouro da Ro:mblir:a. 

A Commi::-:s:lo mandou su~primir o 111·t. 25. !•:stc itrtigo mü.n.holecn 
uma tJ•an::-:ic:to c.ttt·o lt lei u. l,531i, Jo 20 de Sl~tcmbr·o do IOf1G h n. 
!c~ish~ção que em gOI\~li·egula n..:~ aposootn.doria:~, que cro1o MfH' a 
no~s:~ lei n. 117. 

~uop1'irnido o o.l'tigo, temas quo prevalece r~ nxccpr;ão da lrd 
11. 1.5:lê, que o pi'ojecto nm tliscus~io prucurn. manter .. ponaf! t.ern
pol'~u·hruollto cm relaÇ'âo a.os act-u::t.cs em-pt·c~n.Jos do Thcsouro. 

O 8R. UllDANo pos S.INTOS -Por~ue e;sa loi só se rorero a 
clles. 

O SR. SE,"ERJ:-;o VIElRA-:Ila' V. F.x., ;uppiminclo o arti~o. 
deixa. lle p~ a. lei. 

O SI<. URB.I:OO:O SA~Tos-c: Qual o meio de nfio clf,!xrlr em re
la~ão <tos actua.e:-.o t'uncl!ionn.rios '! 

O Sn.. SEVERt'iO VtEIR,\-0 meio ~erin. o s~guiote, quo eu pro
ponho: "Subl3titu:.~o...,.e o art. :2,; nelH SSh"'llinte-a anosonta~iorin. do~ 
tuncdumtrios :L ,l}UtJ se reret•o o n.rti;!o a.ntocnflenUe .::11~r:.L re,.,'lll:!.tln. 
paitL le:;isla.,:ilo que rogo a. tle tot.iQ:; 08 runCl.ÜOOO.I'iOô Civi;.;.:. 

O Su .• U1U1.\.~o S.\."lTos-E' o quo n.contecm::.L. 
O S!t. S"ntu:-;o Vmuu- N""o.o. norque, ;upprimido o nrtigoo, 

uã.o hu. di:g:·o::;içoã.o qtle ~1t!rugu1 1 a. !~i n. t.5:11l. 
o ~u.. t:u.n.\."W ::1,\~Tos - ~~m t•ola.~·J.o aos actu:Les U.iredoros 

<lo Tbo;Oitro r 
o SI\. s~n:tti~O Vumu - Em I elu~õ.o " touos. 
O Su .• UlWA::\o ::i.\:"-O'l'os- gm t•ula<;Ü..I ~" toUos, tüi.o, norqne a. 

l~i 11. 1.53Li ::;l) Sll rel'ol't.:l <LU~ !iit•odol'Otl tlQ 1'btJSOUl'O, 0~ dt3Ul~l.i::' 
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empregados do Thesouro, actmiJmente, só pode:u ser "posentados
deconformidade com a lei n. 117.

O SR. SEVERINO VIEIRA - Mas a minha emenda diz: « A a])o
sentação dos funccknarios a que se refere o artigo antecec1ente ...»

O SR. URBANO SANTOS - E' uma relacçiio capciosa que iria
dar lagar a q'le S3 entendesse que" lei n. 1.53;) S8 reCal'e a todos
os empregados, quando não é exacto, só se refere aos directores.

O SR. SEVE Rew VIEIRA - Em todo o caso, . V. Ex. não estará
longe de reconheC'er que a minha emenda terá a vanbgem de
acabar com excepções mesmo em l'elação aos directares. Quando
mesmo a lei .'ó se refira <10S c1irectores, a emenda que )roponho
tem a vi1ntagem de reduzir tudo a fórmula geral.

O SR. URBANO SANTOS - Será lCU;), qaestão non, que V. Ex.
levanta com a sua emenda.

O SR. SEVERINO VIEIRA-OCCUpo-me ainda, Sr. Presidente, do
art. 34 e da tabella n. 1.

V.Ex. conhece e ns meus illustres collegas, igualmente, as mi
nhar, tradições nesta Cas:1. Nunca fui del,q ucHes que se adembvam
em promoveI' estes augmentos de vencimentos, porque sempre fui
mais inclinado a defender os interesse., dos contribuinte, do que os
daquelles que vivem, mais ou menos, dos recursos com que elles
entram pariL o erario publico.

Mas, nós estamos deante de um caso em que a figura da injus
tiça se exhibe nos mais vivos contorno;.

Os empregados da, Alfandega são muito melhor remunerados do
que os do Thesouro e entre nós é mamfesta e evidente;), superiori
dade.da categoria elos empregatlos do Thesonro quau,lo elles jul
gam l1,té segunda instancia as decisões profel'idas pelas Alfan
degn.8.

O SR. URBANO SANTOS - Quem tome. conhecimento 8 o Mi
nistro.

O SR • SEVERINO VIEIRA-l\1l1,S os empregados, os directores in
formam.

O SR. URBAl'W SANTOS- Não deliberam, tem funcção apenas
consultiva. .

O SR. SEVERINO VIEIRA- Depois, Sr. Presidente, qual a consi
deração paranão melhora,> <~ sitil,.ção dos ell1pregacl.os desta repar
tição, que é, depois do Tribunal de C::mtas, a de mai., elevad~L cate
goril1, d" Reoublica? A ecoI10:nia?

Leio todos o, dias nos jOl'llaes os esb ctn.Íll,ment03 dos dinheiros
publicos, que são fdto> "em a menur "ttenção pcr partJ des pode
1'8S a quem cô,oe zelal-os. Ail](\a 110ntei11 e:-u vi que, ,í, CI!stc~ das
obra:, da E,:cola de BelL.s lu'tes, hn.vL 11m senhol' qLlG cnnstruia
propriedade pua sua vivenda e casas par;), alugar, empregando os
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mntoriaes dostim.dos ~quall:IS••bns o nHi os proprios trabalha· 
dores. 

Uma das folhas dlarlas uosta capital denunclon tlin•in bontom 
um aviso roser•vado do sr, Ministt•o d11 Via.Qão, mandando pagat• 
ou dar por conta da vot•loii-Auxilio 1l Agricultnra-50:000$000 o 
do informante particular, autori~ndo c compctonto, soubo quo so 
man<lou pag:tr lambem, por outro aviso rosnrvndo o poJa mesma 
consignaciic do auxilio ~ :tgl'icultnra, 20:000:)000 para um arr•tlnjo, 
para um negocio de cont:ts 1!0 Governo da n.1hia, a titulo do nuxi· 
lio a não sei que sociedade do agricultura do municipio do Uaototê, 
no mru Estado. 

Tudo isto siio contos do vigario, osbanjamonto dos dlnboiros 
publico;. 

Nos tolcgraphos c •mrro os do Estados <ln Bahia ha encostados 
com os c; unos se dospon lo su nma snpot•iot• a 30 ou 40:000$000 por 
moz. Sf1o dinheiros q1;e ,,,.·,osonLlo osbanjt>~ios, som qno o povo 
tonlln. o monor contmci n:c:at;' ; ontrot.a.nto, estes i'nncionarios mou
rojttm para surcm mal r~:t.t' i unidos, 

Falla·.<e tum bom, "r· PJ·.:si~onto. nos grandes oscanrlalos, o isto 
os jortmes repetem to~os os .lias; tàlla.-so nos desvio< dos dinheiros 
publicas nestas obras, ,wstc; tr•abalhos 1ia Exposição o já não quoro 
t'a l11r naqnerlcs colobre.< .wo :000:!;000. tladJs de m5.o beijada, a. uns 
tantos foliz~trdos IJUO 01 roceltem'm do contracto do tubos, para o 

· sm·viço rio ca.nalizaciio do agua.. 
Po1• t!sta. r;tzã.o não rcgu.toa:roi a.gul'a. a quom trabalho. uma 

romunern.ção licita., nprosontn.ndo uma. omendn.. 
A illnstt•o Commissão do Financas propoz o augmonto de 

cmpt•cgildos, m11s tl preciso notar <}tiO, na rcpnt•tiçilo do que se 
trata, o numero de omproga~!os sttiJalternos devo oxccdor etn 
muito au nu moro dos empt·o~~dos supot•ioros, porque aqucllos s~o 
os q nc prestam os sorviços mais nr•ctuos, o estes sorvem apenas 
para. rovor o corrigir, 

Podemos tot• o mesmo pessoal, pagando monot•e; voncimontos 
o com maior economia.. Por essa razfto proponho o seguinte: 

•Rc~tnbolcçn·so o a~•t. 34 bom como a tabolln n. 1.• 
Fica :~ssim o mosmo possot1l, custando, ontt•otonto, menos 

do que ~:uotn ao Tho>ouro o quadro actua.!, ou do que vlt·tl a. custat• 
o •JII cill'oJ prop0sto pela illu .trada. Com missão. 

1·: "' t;Uttdro sor(t rorno<iolntlo do acciordo com esta tabclla, 
JlOI' LJi'niJo du não pl'ooncbimunto dus vn.gas quo sn dorom nas 
cutog:m·Lt.:i suporiot•os, sondo o nnmoru tot;d J.o multL nma complo
tatlo eum :1s nomeações pu.ra 4" oscriptm·arlos. 

São cs_tas as omondus quo mantlo :l. Mesa o '1'10 submctto ~ 
con,tdot'"';ao d11 i llttstra•la Com missão do Finanças, )lt•otrst.nudo, 
ontrot•nto, voltat• ~ tribuna conformo o sou pa.rocor benigno ou 
doslllvora.vol. 
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São lid~s, apoi~das o postas conjunctamonto om discussfio as 
seguintes 

E:.IENDAS 

Arts, 1• o 2• substituam-se polo seguinte: 
Art. A cn.rgo do Minislorio da Fazenda, com n. compotencia 

quo lhe ú nttribuitla poJo~ nrts. 2• o 3• da loi n. 23, do :lO rio nutll· 
bro do 1891, continúa a urlminiStmcão da Fn.zonda Nacional, <JUO 
aorá contrali~acta no mt·smo ministorio, sendo exercida. J!Olas nuto
ridados o repartições indicadas nesta lei. 

Art. 3•. Snp)t'ima·<O. 
Art. 5•- Lettrn (J. Accrosconto-so- pela legislaçflo ,r, l'a· 

zonda cm got•u.l c ospccmlmonto pol.Ls lois do or\·amento ,:,. ::epu· 
blica. 

Art. G•, SUJllll'ima·SO, 
s. R. outubro do 1008.- Scvarino Vieira, 

h'MENDAS Á PROPOSIÇÃO N, 19, E~l 31 DISCUSSÃO 

At•t. \l,• Rostabelecn-so como na proposição, sondo asüm t•odi· 
gido o paragrapho unico: 

O director o·.t elwfo dn ~nbinete sor1t JIO.iS••a ldonoa da oseolhn 
o immodinta conflnnç>L do ra<?Octivo ~!inistro, nomoildu pot• eSLu 
pot•a. servir durante o tempo da sun. gestão, o gOSILr~, no exercicio 
do cn.r~o, tio~ ]lrodicu.mo 1to::~ e va.ntu.,{on.; tlo~ dii'OJtorot-~ oll'ccr.1vus 
do Thosouro, com excepção dtL indomissihilida,lo do que tmta o 
art. 24. 

Art. l•l- Em voz das Jmln.vras <llcn.ndo a all·.s inc ll'pora,Jus, 
otc., u.té o fim do i~rtiA'J ,, lligu.-so: - r"''l.hondo-lhc oxpo,Hr instru
cções o !Ornocct• moclolos pelos q 11ac~ se rogula.m os sot•ViQo.s :!as 
Dlrcctoriu.s do Contn.bilidttdo dn..; rOJtLI'ti~iícH que a.s ooS:O:Illt'cm, 
soja.m civis on milit ~t'o;. snhmotto HL unu:- o outrtt:o~ a.o coulioci
mcnto do Ministro da F•zonda, quo dopois Ju os lLpprovur t•oqut ;i. 
tartl. a suL fiel oxccuçlo aos otltJ•os Mmi;r,m·•o '• quando se tNt•r do 
repartições a ostos subordinadas, 

s. R., O de outubro do !008.- Saoc,·•"' \'ima. 

Art. 15-Subslituam-so as palaVI'ILS-·<:Ic ot•ão tamhoro atú ao firo 
do artigo>-pehld soguintos: •silo o~trlct: ,monto obrigados "cu.npt•ir 
o fazm• cnmprir as instruccuos e mo~oin• da c•uo trata o artigo an
terior, do vendo o rcspontivo ~!ini•tro zolar poto cumprimento rtol 
dessa obriglçfio.» • 

AJ't, 18. § 2"-Acct•oscontc-sc no final: <ctue o exot•corá om quanto 
bom servir.• 

Art. HI-Raa&abulo~a.·He o n, lll, lettr• a e b, 
Al't. 24-Rostabeieca.·se o da proposição com llil seguintes mo

dificações, eliminadas as palavru.s: co procnrodor geraJ du Fazenda. 
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--------------------------------------------~ 
Publica>· c dcpoi~ <las pnlnvrns: púl' c<•ncm·so > accJ•cscr.nte-so 
- o u.eccsso, c 

At'G, 25-Substitun-so po!o soguiuto: c n apJsontação dus fnn 
ccionarios n. quo se rol'ot·o o a.rt1go antocodcnt.o ~ot•:.t l'1lg'ltl<~dr1 pol 
og1slaçU.o quu rogo a do todos os runcciontLl'JOS civis.,. 

S. R., O do outubt•o do !008.-&Mri><o Vieira, 

Art. 28. Rcstnbolcça-so o <lu. proposição, com n seguinte moditl
caçiío: om voz d~t pnlnvm- tcmr1u - dign-sc: prazo maximo: u 
a.cct•cscontc·so: nus mczos do novoml.lro atna.t·c;o. · 

Art. 31. Accresccnto·so: 
Pamgrapho unico. 1\Ictu.dc das nomoaçücs por ucccsso será feita. 

por uutiguiuado absoluta. 
S. R. Em 9 do outubro de 1908,-Sc•arino Vie:ra. 

Emcndu.s ;\ proposiçiio n. 19, om 3" di,cussão: 
Art. :H. ResLubelccn-so, bem como a tabe!lu. n. 1, ao que a. 

mesma se t•ol'oro cum as seguintes moditicuçücs: 
Em voz do 3~ lo• cscripturu.t•ios, dig~-so 32. 
Em vez do 42 2°~ dito:;, U.iga.-so 313. 
Em vor. do 4S 3'" ditos, diga·so 44. 
gm voz do 3U 4°' ditos, U.ig:.~.-sc 52. 
Em ver. do dous desJnhista<, diga.;o um desenhista o um archi· 

vista. 
Este quadro sot•á remodelado do ~ccôrdo com csto. tabelht, por 

o!foito de não pl'Ocnchimonto tlu.s vaga:; quo so dm·om nu.s catogo
rins suporiOI'cs, sondo o numero totu.l do CJna<lt•o completado com :J.!I 
nomeações pnt·a 4" oscr!ptn1·nrios. 

S. R. Em O do outubro do 1908.-Seum·ino Vieira. 
Nln~uom mais polindo a p•hvt•n, flen. sttsporua a discussiio 

afim doscrom as emoudo.s o!rm•oci•las su,ioltu.s ao estudo da Com· 
omissiw d Finanças. 

LICENÇA AO Dlt. SAMUEr. DA GA~IA COSTA l!AC DOWI~r.L 

Entra em 3• discussão o pl'Ojccto do Senado, n. 35, do 1007, 
autorizando !L concos~ão do n11ds um u.nno tlo liccn(l!L, 'som vooci
mouL< s, ao lo ato dn. i'rwuldauo de Dit•eito do Recife Dt•, Samuel da 
Go.mu. Costl\ Mnc Dowoll. 

Nin~nom pmlintlo n. nalo.vrn, onco1•rn.-so a discussão. 
Annuncinda a votaçilo o verlftmtndo-sn nilo h• ver numnro no 

roclui.o, o Sr, Pt•cs!donto mandtL liLZor n. cho.mndn. dos Srs. Sono.· 
dorcs q11o com!Jnt'oooram ~ scesão. 
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PrOCLldo~so r1. cili1ma.d!t o cloixam do rospondo1• os Srs. Ruy 
Bm•lJOsa, Ara.uju í iúo:;, In·iio Uo Hra.zd, dOUlJl'C Vwira., Pü·us FOL'
roir], Fran~.;tSl!U S:t, Manoel Uuartt~, ;>.!oniz l~l'Oil',!, .luãu Luiz Alvo::1, 
Lutti'Onço Ba.ptist;~, Oliroil',L l~'iguuirodo, ~·:rica L:oe~lw, Altgub'to do 
Vu~eoncclhJ~, Fclici HJO Pmum, l"l'itllui::wo t.ilycorio, .A!froJo Elli:;, 
Ul'b..t.uo do Gouvôa, Jo•~(luim du Souza., A. Azcrodo, .loaqnim Mur .. 
tinilo, l!ercilio Luz, FeliiJPO Scltmidt, Pilliloll'O 11:tclmdo o Victo
MontoiJ•o (~3). 

O Sr. Pr.t!lsidentc-NlLo l1n.vc:ndo mais numero para 
deliberar, flmt •~1liada a. votação. 

Nada mais luwondo iL tr:~t.ar, vou buspondct• a scssüo o de::~igno 
u.pr.~ ordom do diu. d:L seguinte: 

Votaç5o, em 3" Lli;cusôiio, do pt·ojocto do Sonado,n, 35, de HJOS, 
n.utm•it.u.nJo iL co!ll!essàu Uc mais um a.U11U tlo licença, som v ·ncimon
tos, ao leu te d" Facuhlade do Dtroito do ltocil'o Dr. S:.muel da 
Gama Custa Mao l!cwell (com parecet• favoJ•:.vol da Commisôão 
do !ustt•uc~iio Publica). 

Lovanta-.;e l\ sessão ~s 3 1/2 horas tla taJ•de, 

100" SI,SSÃO EM 10 DI~ OUTllDRO DE JDOB 

PJ·eside11cia do Sr. Nilo l)tça)1/ta 

A' moia ltorn. Uopois Ue moio-din. a.bt•e-so n. sessão, a quo concor
l'Dlll us Snl, SewLdOl'C::I ltuy ila.t·Uo::;a., Buono Hra.uu.5.o, J\rn.ujo 
uóes, Pedro Bor~cs, lndio do llt'azil, Urbauo s • .uto;, Pires Fcri'Oil'a, 
Bozcrrill'uutonelle, ,\utoniO de Souza, Moira o~~~. Sigismundo uon
ça.!ves, OliVOil'í.L Vu.Jlu.Jiw, Suverinu \ieit•u., Vh•giJio Oa.mn.zio, Oli· 
vcira l'igueit•edo, Augusto do Vascoucellos, Bni·ata Rtbeiro, Fran
cisco Glycm·io, Ali\•Jdo Elli.;, Braz Abrantes, Ut·bauu do Gouvôa, 
.loaquim de Suuz", A. Azerutlo, Motcllo, Hercilio LuzoPinhoit•o 
Machado (26). 

Doixam do comp<woceJ• com causatmrticipada os SJ•s. Senado
res Fe!'l'Ot!'a Chaves, .loaathllll Pedt•osa, Sli. Peixoto, Silvorlo Nery, 
Pae; tle Carvalho, Justo Chermont, Gomes do Castro, Boll'ort Vieira, 
Raymuudu ,\!'thur, Francisco Sá, AI varo Machado, Coelho Li~ boa, 
Gonco.lves io'OJ•reiJ•IL, Roso. o Sllv~. Joaquim Malta, Manuel Duarte, 
coelho o ~ampoô, M11rtinltu uaroo~, ~loutz Freire, João Lulz Alves, 
Siq11mru Lima, Lolll'lJliÇO Bapttot.l, Et•JcO Coolbo, La.uro ~o .. r~. Fc
licia.nu Pounn, Fl'IUlcJsco Sallut~, Lopes Chn.vos. Jun.qutm ~lurtinüo, 
Cn.utlitlo li.o AiJl'ou. Alcuc.:J.l' li uiu1.B.l'Ü.Oti, uriLY.ilio u.. Luz, Lu.uro 
Müllot•, Fclippo Schmidt, Julio !'rota o VlctoJ•lllo Monteiro (35),. 

E' lida, post1t om di,;cu;tliio c ~em debato approvada a aota da 
so:!lliio anteriOr. · 
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O Sr. ~· Seereto.rio (scrumdo do 1°) dá. cont~ do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministorio d~ Guorrn., de 9 do corrente moz, trans
mittindo n. mcnsn.gom com IJUO o Sr. Prnsidcnto da Ropublicn 
presta " inlbrmnç1io quo !no foi solicitada poJo Som1do rolatlva
mcnto ao projecto <)110 oquipn.r<L os vencimentos dos Jlr:t\icos de 
IJho.t•mnci:~ da Escola do ArtilhQriu o Engenharia aos dos mn.nipu
laúoros elo i' classe do Laboratot•io Chimlco o Pbat·mn.coutico 
Militar.- A quem foz a requisição. 

O Sr. 3' Secx-cto.rio. (sorvi,do do 2') lil os se
guintes 

PA.RECE!tES 

N. 202-1008 

Em roqu01•imonto n. 30, do JOOR, o allogtndo pm•<tstu·em os 
mot.ivoH quo o IC\'a.l'am n. solicitar 1lo COilJ."l'OSso Nacional nm :tnnn 
tio licença, o ton ni.O·COt•onol Augu .to X1.virr Cat·uoit•o da CuulHL, 
colloctor• <lns rrn<las fodoraos nc. m•micipio do Olinda, l·:st·ulo rio 
Purnn.mbuco, :'lO,() prnro~~~t~ão, por I o'/0 mozes. '-IL litWIH,'tL qll~ Ohl 
\'il't HlO dr n. lto'ri?.U.I,' 10 ( •gi:oJ(ati L lhO fOI o:Q.;l'lldÍ :~. 

A C 1 nmis~:io 1lu l:inoti\C: ~~, cu .. Si t~t·amlo q ·c o :-.IL ··pli ·.111, 
Tlrova, com atto:'r.a 10 medi!: .• , ,, al'o ;ui., e tti:-0 ,, 1! · n.•nss · 
du foVUt' m'lutt'i~dO UOUhU 11 0111\S -od\' l'Ü •iii'•~ S COf1' S puh 1t' 

11 do pa.L'(ICCI' qnu r::e u. •l~>f~t·i.oo u e.otdo. 
Pa.rQ. isso 1\fm· 'c • á. l'Oo~s~o. rn.c hJ Uo ·ena .. lo o fl. n•n o 

PRO.IECT!l 

N.37-l90S 

O Congrc,so NaoiOMl re;olve: 
At•ligo unlco. Fio~· o PI•osl<lonto da R l11lhl•Cil autorizado a 

prorogar pnr •1m mmo " llo3no' em cujo 11ozo se 0.11ba o c •li autor 
1l8.S reudas federaes no murnripio de lllinda, lMa..!o de PO!'llilffi· 
buco, teoonte-oorunoi Augusto Xavior Ctmtetro da. Cunhtl. 

Sair> drts sessõos, 8 do outubro do IPOS,-,1. O. Gomes de Ca•
lro.-VrbtiiiO Sa!IIOI, roia.tor.-Franci.lco Glycerio.-AI•a .. o Mao/i do. 
-.!ieliciallo PM~r~a,-1, Joa'!Uim d• So,.;a.- A Imprimir. 
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N. ~03-WOS 

Radacçtio final do Jn•ojec!o do Senado, n. í,do 1908, detc:/'minaudo 
gue os i•dtmdcul!Js 1/lUnici})(lOS do Dish·icto Fodo,•al, '}Uttntlo cm. 
sasstias c.d1•ao1'clinm·ias, pcJ•ccúcJ•t7o o mesmo sulJsitlio qutJ lAes C 
abonado cm scs!ú6s o,.tlinaria.f ; de accOI'llo com a emandt.t a ellc 
fdlt' pela Camara dos DcputadM c appro"acllt JWlo mesmo Scnmlo. 

O Congrcaso N~clon~l docrota: 
At•t.l.' Os intendentes mituicip~os do Oistricto Federal, quando 

om ~oksüos cxtraordinarias, porcollorão o mosmo tluhiidio tlllO lho ... 
cl abonado quando om •ossões ot•dinarilc~. conlht•mo dot,crmina o 
u.rt. 7u da. Consolidn.ção das Lois Federam~ tJobre a. ot•,!!ani:rm.çã.o mu
nicipal do Distt•icto I'cdet•al, a <JUO so rel'ot•o o doc!•oio n. 5.!GO, 1lc 
8 de março do \00<1. 

Art. 2.• Fica "npprimida a ino\ogihiiill:tdo constante •lo n,O, do 
art. 5i, capitulo VI, secção I, <la citada Consolidação. 

Ax•t. 3. o Rovogmn-so as di!oiposiçõo.~ cm contt•at•io. 
S!tl!t cl!ts sessões, 9 do outubro do \008. -Oliveira Vallau •. 1o.

.1ntonio do Sou;a, 

l~ica. gobt•o a Inu:;a. pal'U. ~OJ' discutida. na sus:-:;ão tiO!-:nintut oo~lc 
pois 1\0 publicada. 110 JJia,.io elo Conn•·c.so. 

O Sr. AH"rcdo J!:lli" (') - Sr. Prusi•lcnto, pedi a pa~ 
laVl'i~ pa.ru. tmviat· (a.l\.JuSiL umrcctUf)l'imonto dos Srs. ClrLbin, h·mii.o~ 
& Comp., do S. Paulo, ]Jodiudo ~" Congresso Nacional ison~ão elo 
<liroitos par:t maohinismos quo prot.ondom impo••t:u• para a mon· 
tagcm <lo uma ra.b!•ic:t do p:tpol naquollo Estado. 

Apczar do sm• infenso a. essas p!•aticas do ultl'!l-protoccionismo. 
entendo que ossa. solicitação ost:L no caso !lo sm• attond•d", pb!•· 
qmtnto os roqnorentos pt•otondom montar uma l'abrica do papei o 
papelão, tondo pot· matoria prima. madoh·as, :u·bustos, gramiueas, 
bambús o ta<tuar:ts quo existem om prol'usão om toda a zona do 
paiz, p~ra produzit· papol1\no pat•a cm•tas o outros misteres, inclu· 
sivo imp••ossão do livros. 

Sr. Presidente, uma 14brica doss11 natureze~ vom, po1• as;im 
dizer, HBI'Vil' a communbão nacional, e desde quo o f<~vor cl insi~ni· 
tlcllJlto o ten1 sido con~cdido a outms omp•·ozns, como !JOI' oxornplo 
o foi aos Srs. Bal'l'os Kruegor & Comp.- urt. 2', § 7", n. 18 do or· 
çamanto vigento-supponho que o Congt•osso Nacional podo!':\. ~t· 
tender, si corresponder bcnovolnmonto 11 so\icitaç~o do.-: Srs. Clabin 
Irmãos & comp. _ 

Peco, pois, a v. Ex. quo tonlm a bondade do acccita•• o l'O·IUO· 
rimonto c cacaminbal·o do nccôrdo com os tramites rcgimontaes. 

O Sr. Presidente- Complotatlo o solio, soja romo.ttl!lo 
á. commlssiío do ~·w~ncas o roquerimonto. 

(*)·Eato discàrt~o não foi revisto pela Ol'<Hlor. 
\'ol. Vl Q 
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ORD!lM DO D:A 

o Sr. PreÍo!idente- Cunstando a ordem do dia apenas 
da votn.Çito <io úm ·Jll'ojccto c niio havendo numero ]in.ra dollborn.r, 
vou levantar a scs•ao, dcsi~ntlndo para ordem do dia. da sessão 
segitinto; a realizar"so il.o dia i3 : 

Votação, mn 3• discussão, do projecto ilo Senado, n. 35, do 1008 
autorizando a concessão de mais um anuo do Iiconca, sem venci
mentos, ao Jante dn. Faculdade do Direito do .Rocilll Dr. Samuel da 
'G:ima Cosi~ Mn.c Dowoil (com pu.rocôr favoravol da Commissão do 
'Instrucção Publica) ; . . . . 

2• discussão da proposi~ão. da Cn.mn.ra dos. Deputados, o. 105, 
do 1908, fixando u. .dospoza do Ministorio. das Rolaçõos Exteriores 
para. o exercício de 1900 (com emendas o!l'crecjdas pela eomuiissão 
do Finanças) ; 

Continuação da 3• discussiio di!. ·proposiÇão ila. Cn.maJ•a dos 
Deputados, n. 2, do 1008, mU:nd~ndo contu.r, para ós olfeitos da apo
sentador ln, o tempo cm que os ompregado•.titnlados das t·opat•tí
çõos todorao• tivot•om servido como diaristas, comprobondldos 
nesta expressão os ~uxiliaros do oscripta, praticantes oxtranume
rarios, confm·entos, osét•ipturarios provisor1os o os empregados d" 
nctuai tabolla C do rogulamouto ila lmpronsr• Nacloaa1 o Diario 
Official (com parecer da Commissão do Fint.,tças contrario á emenda 
oltorocida). · , 

Levanta-se a 'sessão 'ao moio"diiL o 50 minutos da tarde. 
'l:. "·· •• , 

lO i" S~:SSÃO EM 13 DG.OUTUDBO DE 1008 

Presidencia do Sr, Nilo l>eçanha 

A' meio. hora depois do melo-dio. abre-se a 'sessto 11 que con
correm, os 81~. Senadores Ruy Blirbosa, Buenb Branaiío; 'Arattio 
Goes, Pedro Borges, lndio do Brazil, Pires Fei•roira, Francisco Stl, 
Bilzorril Foatíínelie, Antonio de Souza, Meira 'e Sá, Coelho Lisboa, 
Gooço.lves Ferreira, Sigismundo Gonçalves, Mlihuel Duarte, Coelho 
e Co.mpos, Ollveh•a V11U11â~o; Sev~rino Vlíii~~· Yirgliio Daírilizio, 
Moniz Freire, Lourenço )lapt1stn., Ohveira Figueiredo; Erico 'Ccleibo, 
Augusto do Vu.sconcellos, Lr.uro Sud1·0, Bu.1·ata Rilieit·o, Francisco 
Glycerio, Alfredo Ellls, B1•az Abrantes, Urbano.<ie Gcilivêti; Joaquim 
Ue Souza, A. Azercdo, J<ia<1uim Mut•tlnho, Motello, Hércilio Luz, 
Lauro ~lilller, Feilppo Sohmi<it e Viotorino ~!ontoiro (37). 

Deixam de comparecer com .causn..parti<iip~do;iis Srs. Soua .. 
dores Ferreira Clmvo.<, .loun.thas Pedrosa, Sá. Peixoto, ~)lvorio :1!\n:Y; 
P&es de Carvalho, Justo Chermont, Urbano Santos·, Gomes de·Castro, 
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Bolfort Vieira, Raymundo Arthut•, Alvaro Maolul.llo, lto8ao Si.lva, 
.Joaquim Malta, Martinho Garccz, João Luiz Alves, Siqueira.Lima, 
Feliciano Ponna, ~'ranCi>co Sn.J.Ies, Lopes cba VOS, Candlilo do Abreu, 
Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, Pinheiro Machado o Julio 
Frota (24). 

......... 

E' lida, posta cm discussão o som doba to approvada a acta da 
sessão anterior. · 

O Sr. ~' Secrc~ario (sc•·vindo de 1°) d:i conta. do 
8üguinto 

gx.PEDIENTE 

OfHcio do l\linistorio da .Justiça o Negocias lntorioros, do 9 do 
corront.o mcz, transmittindo a mensagem com que o Sr. Presi
dentu da Jtcpublica restituo dons dos autographos da. tesolução do 
Congresso Nacional, que tmnccionou. autorizando a concessão de 
um anno do licença ao Dr. ,José Mathias Gnrgol do Amaral, inspe
ctor 8:mitar•io da Jliroctorio Gorai do Sande Publica.-Archive-se 
um dos autographos o communique-so ;L Camam dos Doput~dos, 
t•omottoodo-se-lho o outro. · . 

Toiogramma•: 
Do prosidooto do Est!Ldo de M~tto GI·osso, expedido de Cuyabá. 

om 12 do corrente nwz, communicando 'J.UO, tondo renunciado o 
cargo, passou nossa da.ta a administração ao I' vice-presidente 
cononel Pedro Colostino d~ Costa..-Ia toirada. 

Dos govern~doros dos Estados do Maranhão, do Santa Catba 
rlna o do Rio Grande do Norte o dos prosidont as dos da Parabyba e 
!lsp!rito Santo, datados do bontom, congratulando-se colli o Senado 
pela data do doscobrimonto da. AmorioiL.-liltelrado, . 

O Sr, 3• Secretario (scruindo de 2') declara que não 
lm pareceres. 

E' lida. o posta. cm disonssiio o som dobo.te approvada. o. reda
cção final do prQjooto do Sen.do, n. ·7, do 1908, dotormint1ndo 'I,UO 
os intondontos munioipa.os do Districto Fcdet·~J, quando om so>soos 
oxtt•:IDl'dina.rias, pot•colJoriío o mesmo subsidio que lhes é a.bonadc> 
om sossuos ordin~rias, do llccõt•.to com a. omondiL a ello Coita pol!!. 
Ca.ma.ro. dos Doput~dos o approvada pelo mesmo Sen~do. · 

O Sr. Pire"' Ferreira-st•. Presidente, pedi a. pnl:ivra 
paro. onvi;u• 1L Mos~ um roquorimonto om quo o Sr. dosembargadot• 
Montenegro; dopois de·30 ttnnos do scirvi~o.; Il jtllltiça, solicita. uiii~~o 
liconço., . .. 

E' osto o ILttost:ldO que molhar o pódo. r·ccommondar !L consi~ 
dP.t•ação <lo Senado. 

.:; .. r:. 
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Vom •t Mcs• o é lido um requerimento do de~cmbargador 
cactano ~into do Mit•anda Montenegro, .iuiz da côrte do ApJlollaçfto 
do D!strtcto Federal, pcdinrlo sots mezos de Jiconca, com t.ot!os 
Os , \"CDcimont.os, lHLl'tt trit.ta.t• da sna t;i.LUilu.-A· Ctlrntuitltllio do 
Fína.nçw;. 

OfWJ,;~I DO llL\ 

VO'l'.\i,:.ÃO 

vut.açit.o, cm ;1l tlis~u~bão,dn lll'O.icc.to do Si!nu.tlo, 11. :15, ti e W<JS, 
autoz•jr.ando a. cooccssfw do umls um anuo de HemJÇt,, HCm vcw.:i· 
mantos,"" lo•lto da ~~~cul•lado de lliroitu do Recife nr. Samrwf d« 
Gama Costa Mac Uowoll. Posto"' votos. om esoruLinio SIJoruto, é appt•ov111lo o Jll'Qjocto 
po1• :!) votos contra. cincu, e vao :wr .t•omutthlo :i.. ca.mM'iL tlo~ Dojltt· 
iados, indo ante~ ó. Commissiio do Rnrlacç.iio. 

OUÇA.Mt:NTO 110 lllNIS'l'EltlO liAS t•EJ,AÇÕES t:xn;JtlOJtES 
I'AM 100!1 

Bnt.l'i~ um 2"' discussão. com as olntmda • .; ofl'cl'uuitla.s pula. Com
missão do FiD:tll4.,'U.!i, u u.rtigo unico da. pt•ojlusiçi'io tln. Cn.mu.t•t\ do~ 
uoputados 11o !05, dn !fl08, tlx11ndo "dos)I01." rio Minislut•iu '"'" 
Rolacõos ~xtct'iot·cH pora o oxorcilliu do 1000. 

siio lido.s, U.Jloia!las o pus\IL' cunjnnct:tmontu om tlisuussii>.1as 
aeguintos 

A' t•nbt•iea-Lug•M;iíos u consulados-J'lov•du. u. V01•ha a ·12:000S 
a consi:;nr;ãu •Pc3sou.b, pu.ra sor olovivln.:~ 12~uoo.,;; iL ~on~fgnaçàu tle 
um consnl om Londt·•~. o rtu:d jl\IS>!~ :\ !la.togot•ili •lo cunsnl goN1l 
do 1• chtsso.-A. Aocrcdo. 

AUglliOntu->u :1 rllbric:L- Lo~a~õus o c'<JIISltl:Liius- Ull 3:600$ 
p·~ragratillca~iLu tio 11111 cunsul om Lu. llooholio.':"Pirc• l'orrc~ra. 

O S1•. seve .. iu.o Viei1•"' (')..;.. St', Pt·ooidento, uilu 
vonbo mo ostundot• om l~~t·gas coosidoraçõos u. respeito do proJecto 
om debato ; nKo t.onho ahsolnt:imontu· l'U.zõos para Jllo dO:!IILCll.l' rio 
coro dos cidu.diios bt•u.ziloiros •JUu su.bctn tt•ibutat• ao St·. Miul•tro 
da.s R.eleçõos E1toriorcs as mot·ecidas dafOl'Oncia.s; tenho, eult•ctanto, 
1'liplll'OS u. fa~or sobro o projecto. 

Antes do tudo, quct• mo pat•OCJI' que om um pt•o.lcctu do Jai 
cOIXIO csto. om '1 uo so distt-ibuom os dinheiros publicas, applicando-os 
cm dospozas da publíc~ uoccs:;iú;~do, ooi'Íl> do boa nol•mu. qua Cl'"S -r> E.to,liacurau . .nilo foi r••iato peln orador. 
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despezas viessem cf,~ramcnta tli>c!•lminadas, para. conhcclmeuto 
dos que Jl:lra. clla.; cont.ribucm. 

Noto, porém, Sr. Presidente, quo no Oi'Çamcnto elo Mlnlstcrlo 
das Rclaçüos Extcrlor~s ha. cm uma mesma verba. dilforcntes consi· 
gnnçõos que so appllcam, ou tcom o mesmo destino. Assim, logo na 
primeira, ao l:ulo dos vencimentos do Ministro, encontro a consl· 
gnaçiío no 12:000$ p11ra representação, isso sem fallar cm despczas 
do material que tem o mesmo alcance ou que se destinam ao mtlflllo 
ftm ; võ-sc ainda na verba. terceira -para representação do Minis· 
tcrio, na. raziio de 3:000$ por mcz- 36:000$. Ot•a, comprchcnde·sc 
pcrioitamente que a missiio do ilfínisterio da..~ Rci,.çõos Exteriores é 
miLntcr as bm~s relações íntct•nacionans, procurando estreitar, cada 
vez mais, os laços de amisade entre a Nac;ão Brazllcira o os eiUfo· 
t•cntc! povos civilizados. Nestas condiçõoi, níio se pódc deixar de 
conccdot• o< recursos que sejam nccessnrlos para tal fim, 

Todos nós sabemos que os pequenos obsequias consolidam c es
t,J•eitam a boa amisadc o quo os pl'esont<~s ll!ll'Miam até aos •loU!Ul!l, 

l•:ntrota.nto, sct·i"' mais nntural, mu.ls liso que se consignasso 
uma. verba cspcchtl p~tt•n esta• dcspezas <lo roprc;ontaçiio, pa.ra o" 
obsoe1uios trocados •lo nncão a naç11o, do ljUO dcrivn.l-as por dUTo· 
rentes verbo..• o consignações que toem o mo;mo dostino. 
. Sr. Presidente, tenho tam bom llgcii•ns reftcxões sobre uma 
das emendas 11p1•escntaúas pola Ulustt•c Commissí.o do Finanças do 
Senado, 

A propostll. do Ministt•fl do Bxtorior podia parll. a verba-Bx· 
l.raordmiLrias no intot•ior 612:000$. A C;~mat'il reduziu de 100:000$ 
umn das consignações desta verba, u.quclla que podia 400:000$para. 
"conservação c reparo do palacete it.JLmar.lty. Ma.s n. illustrad11 
Com missão do Scnatlo augmcntnu esta verba elo mais 300:000$000. 

0 SR. FRANCISCO G!.YCER!O-Nfio, 'onhor; m~IS 100:000$000. 
o ~R. SI:VF.mso VtF.tM-A nmon<hL diz: cExlt•aordinaria.s no 

int.rn•iOl', l11clusivo pn.ru. tmlu:i u:-1 cougJ•cs:-;o~ intot•nnclonaos quo :m 
t•ounit•om 110 Rio dn.lanoiro dnfll.t•o do exorciciro, Kl2:000$000.• . 

O Sa. FRASCtsco GL1'CERto-E' nngano do impressão, deve ser 
r.t2:000$. A CommisHfio man!Mn a. Pl'Opost.n do tlovm•no. 

O Sa. Sr.vERtr-:o Vrr.raA-J(• \'{• V. Ex .. St•. Presidente, que ba 
um engano de lmpt•essiio; mns, suj11 "omo for, niio clnixam do suh· 
"ist.lt• os t•nparos qun vPnho produ~iudo. A Commissiio mand~ 
augmonLat· a verba, neste""·""· dH 100:000$, incluindo o..< dcspczns 
eom os congressos intm•nacionaes e\ue• "" rnunlt'llm durante o oxor· 
cicio tlnnncclro 011. capital clt~ llnpu Jlion. ou UIL cidado elo Rio do Ja· 
nnh·o. Mas a mesma vrt·ba--Extraot••iímLl'iM 110 intoriot•-nst.~ di· 
vidida nm quatro consiglla~õ""· Feito o augmr.ntu, como deter· 
min,..a illust!·acla Commiss1io <lo Finan~ll>!, qual !lo~;o.< conslgua.çõ"·" 
ser:\ a nugmcutadn. 1 U pnns~mnnto diL Commis•iío niio ClSt:l cint•o, 
pot· ls<a ou :Lpt•escnto umu. rnum<la, inciuinclu n:t ven•ba mais uma 
oonslgnnçlio, oiostlnadiL nnicamont" a occot•t•m• :ts drspe?.IIH com os 
con~l'i 1SSO!i íntol'rmcionnf'~ íJilO Mfl t'PIIIlÍJ'{Iffi 1111 llín 1(1.1 Janeiro, nilo 
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dentro do exorcicio. mas tlontro do anno financoiro, porque mtttf· 
ra!monto ni\o occorrou á. Commissito que a dotnoiío do cada. orça· 
mento refere-se á. despeza feit.~ dentro do anno financeiro, · ~orvin· 
do o exorcioio· apooa.~ po.1•a liq nidação das contas ou· despozmi,' cuja 
obrigaÇão do ·Jlagamento foi oontrahida dentro do· ~tono. 

Pam tornar· mais claro o mou pensamento, direi: si se reunir 
nesta CapitiLl um conl'(rosso internacional no moz de dezembro de 
1009, •as·de•pozfls com osRn congresso niio podem sot• feita• por 
conta d11. verba votada pat·a osso or(•rcmont.o, pol'<tne o cJ•odito >ú 
vigora dontt•o do oxorcicio · financeiro, omboJ•a soja paga depois no 
portado addiolonal flUO so prolonga por seis nwzns. · · 

Do p11ss~gom, ombom, não posso delxar·tto lazor ainda um rc
pi~ro, o t':, Sr•; Prcsldonto, f'J.Uanto aotJ vnncimontoH flcHt.inadoH WJ 
nosso emhaii<aclor. · · · .. · . · 

Si o nosm ombalxa.clor, do;do que tomos um sú, occup~ cate~o
rio. suporiot• aos enviados ·oxtrnordlnarios e ministros · plonlpoten
clarlos, mo•mo perante as eKigenclas dos protocollos, não·se oom· 
prehende que ollo tonba v·enciment.os iguaos n. estes. Mas, como 
esta mataria, segundo me parece, 'deve sor resolvida om projecto 
especial, mo abst~nbo do onvia1• emenda neste sentido, linülttndo-
me a constgnn.r o ·rcp11ro. · 
· · Tenho ainda, Sr. PJ•osidente, umn. ofltra emenda: mandando 
transforir para o Minlstorio das Relações Extortoros o serviço do 
propaganda nos paizes estrangeiros. 

Tenho. por oli.locto a collocaçiío dos nossos produotos nos centros 
commorciacs da Europa, ou tenha po1• objecto qualquer outro fim, 
essa· p1·opagandn., por ·sua natureza, não potiortl. :<er snperintentltda 
sinão· pelo Minlstorio das Rola~iios ·gxtorioros, 'pol'<JUO tortos os ser· 
viços qiiri riús mantivermos fúJ•a do paiz só poderão 'ser dirigitlos o 
guiados pelo Minlstorio que ropJ•osonta. o paiz no ost1·angeirq. 

Não siJ comprobo'ntlo, p01•tanto, como O:o lado d:t repre~ontaçiio 
intornacion~l do paiz exista 'esta emhaixadá do ouro, crmL<Ia pelo 
Mtnistm•lo do. Agt•icultura, Vl:tção o Obt•rcs Publicas. · · 

Assim ponsaiitio, apt•osento uma emenda dotando o Minist.ot•io 
doExtorior com a vorba. <lO 500 contos, cuco, que llguca na proposta 
do orçamento d:t Viaçiio, para custeio do' sm•viço do propaganda, n 
a illustrti ComniiSllão · pi·ocodol'IL conio julgn.r m~is conv~nionto. 

Sito Üt!as. apoiarias o postas conj unct~mont~ 01n 4iscussiio as 
sogJilntes . · 

EMENDAS 

Verbo. 3•- E~tr,tordimtl'lM no intot•lor-Accresoento·BO a se
guinte consignação : 
· 5' Po.r<l occorror tl.s despoz~s com os congressos lnternaclonaos 

que se retmirpm no Rio "" .lt~nQil·o dontro tio u.ano ftnanceir~ -
300:000$. . . 

Saia das ~ossiin", i3 tio outubro tlt! 1008,- Souol'ino Vi•iro. 

• •· ~ 
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Accro!conte-so on!lo convier : 
Pam o. serviço do projlaganrla nos paizcs cstt•angoiros, o <JUal 

passar:t a cargo deste .l!imstol'io por· mtermodio das legações o 
consulados- 100!000*, ouro. · 

Sala das sos;ões, 13 de outubro do 1008.- Se.arino Víeíra • . '' ' 

O Sr. Fra.nci,.co Glycorio - (')Sr. Prcsideqte, 
ns observações com quo o honr<ulo Scnaclor pela Bahla justificou a 
primeira emenda, pouca altoraç1io trazem IL ordem das verbas do 
or~amento do Exterior. . . 

Mas,.com o devido rospoito a S. Ex., mo parece que a emenda. 
dotermln~ndo q11il a dc~poza com os Congr:e;so; l!lterna,clon.~~s, q!'o 
por ventura so venham a reunir no Rio do .Tanen·o. devo ser feita: 
dentro do n.nno flnn,ncol!·o, niio nttondo do modo preciso ao alto into· 
t•osso quo se teve em mira ao canreocionn.t• este orçamento. · 

Ní\o sendo pt•évín.mcntc dntcrminn.t(a as reuniões tios congro;. 
ses c n.(nda por motivos que devem · ~er P,i:pvistos poto Poder Logís
l~tivo c yeln. adminlstrn.c1io, ~ possjyol <Í\IO um Congt·csso ·1ntcrn~, 
ClOnai nao se possa instal!ar até dezembro; até o fim do anno finan· 
coiro, o nenhum motivo hn.ver<l. p~rá. que a despoza ... 

0 SR. SEVeRINO VIEIM- Pordlíe·mo V. E<. E' caso do Ol'CII· 
monto rut11ro conslr,nn.r a mosma ver h~>, mas n. dospeza. não póc(e 
sot• pagar porque o crodlto ost~ terminado. 

0 Sa. FRANCISCO GLYCEni0-1!as o orçamento futuro terá do 
ser votadq ao tompo om qilo o·congrosso J<L so tenha reunido;· 

O~~·. sev~1~1:ir VIEJ~..,. Pord~c-mo V •. Ex. ·si o r.?ngrc~~q so 
reunir l!O anno do 1909! '* 3) ·do. 4o~ombro, !'. do~p!JZa. po~erâ ~or 
paga. m!LS ~ folr no d1a 1 do .Janotro rio IR! O. Jâ hifvondo OHtro or' 
cám~n~p vqtiido. é neilse orc"1i1on~o que, sil1nr ~l!j~~d~ 'c~nv~ll!ente, 
ciovoriL ser consignada a dospez~. . · •· 

O Si<. jl~t~NctSc~ Uf,YCr.mo-E' oxactn.mcn~o q(~sq qu~ se ~rata, o 
sobro este 'inconvenícnto peÇo liocn~a ao honrado Sqnri.'dor. para 
fazer ILS minhas observnçõos e me parece que mantondoàrildacÇiiô 
<la <llBJX!Biçiá, tal ·qual veio da Oamarn. o' salliu da Oommlssiio do 
Finanças do Senado, melhor ·consultamos· os intol'Osscs ·que pro· 
curamos acautolar. ' · 

· Ô SJ!~ Sf~nÍ,~p Vrerii~--Hq~~cçiio .o~t.t ~rr~d~. 
O Sn. Fno~.Nctsoo Gr.YcEnio-r!a segunda empnda o honrado Se· 

nadot• trata da yerb" dest)naclu. n. pt•opaganda dos nossns interosses 
cconomlcos cm pa)ies· estrangeiros; prôtondondo transterlr· esse sor
'1-içfilo Min~torjÔ d}; lndps~rla. o Vin.~1io p:Lra o ~~hliBtorio dns Re
laçucs ExteriOres, Visto · qno, di>. S. Ex., osso sor•viço tl do na.turoza 
lll\Crnnciuna! C rc.sslm dOVC Sor )lrovitlo polo OTQllmeÍlto .. compo• 
tento, !JUe I! o que trata dns relações internaciona<ll!. 

(•) E1to dlscmran niio foi r~vlstQ pelo orador. 

. 
.J \i 
•,', . 
"Í r 

1, ,., 
:.. ' .~ 

:.1'.) 
.! 'o: 

·' ',I"] 



' ' I 
' •I 

136 ANNAES DO SENADO 

M:tS, o hOnra, lo Senador não attcndn q uo, scioutillcamcntc, o 
serviço rio immigrM:iio-qum•o dizer, o do tnt.l'Orlução do immigran· 
w~ o coloniz~Lção-t1 insoparn.vol do rogimcn do torras publicas. 

O SR. SEVERI~o VIEIR.\- Então ni1o devo corror polD Governo 
Pcder•a.J . 

O Sn .. FRANCisco Gr.YcJmto- Tauto assim, quo, po.rn. rcsolvel' 
dlfllcnlrlados, a União, prcsontomcnt.c, s~m ter•t•as publicas, cst!l ap
Ftl.l'Bliuuia por uma loi r.sjlOuial para so cntoudcr· com os governos 
tio~ E~:~ü~dtlS, u ohiAr a posso o dominlo rias tCl'J'IlS nccosso.rins pn.1•n. 
ostalJolccimcnto~ do nucluos coloniao;, 

Put• sua vez o serviço do coloni>.ação o immigraçiio é insopara· 
vcl do um ro~tmon do navogacão, do portos c, sobre tudo, do es
trada~ do Jct•t•o. 

O ·SR. Mu~IZ FaEmE-Apoiado, 
O SR. FnA~CISco GLYCJmro- B não so comprobondo o sot•viço 

· do colonização o immigracito sem estrada do Jilrro o principal
mente ostradas do \çrro do ponotmçüo, 

0 SR. ALFREDO gLLIS-Apoill.do, 
O Sa. FRANCisco GI.YCERIO-Ora, esses serviços todos. segundo 

a sua n~tur<'>.a o pela nossa administração, estão subordinados ao 
Ministerio da inilusu·ia o Viação. 

Não seria novidade si o serviço de immigrncão estivesse 
subordinado ao Mioisterio das Relacões Exteriores, pois, exemplo 
jr, so viu na Republica Argentina, ·mas, pelas observações 
quo mo permitti a I! herdado de espender e por outras circumstan
cias que escapam •I competencia da Senado; o serviço do coloniza· 
ção o tmmigraçiio devo tlc:ir a cargo do Ministerio que simulta· 
neamento superintende os serviços do portos, do tmTas publicas 
e, sobretudo, do estradas do Jilrro. 

Portanto, salvo melhor juizo, lambem esta emenda não me 
parece t1U.Zo~vel. 

Todavia, na foh•ma do Regimento, a discussão se1•á suspensa, o 
projecto irll. d. Commissiio do Finanças e com mais va~ar, depois de 
lido n discurso do S. !Cx. e ponderadas as emendas, teremos o 
maim• pra>.Cl' om at.tondm• as considoraçõos do honrodo Senador si, 
JlOl'\'Ontura, ollas consoguil'Om convoucet• os meus illustl'O~ colle
gas da convenioncia dessas moditlca9üos. 

E quanilo aind!L as nos"<ts lcl~ns não sn harmonizam, a discussão 
turll. o Sllll curso rogimont11l o o assumpto podot•:1 ser amplamente 
ventilado, 11 tot•mo ntil 1\ arlmiuistt•nçiio pnbllca. ( Jlfuilu bem; 
m11ilo bem.) 

Ningnom mni.• pnrllndo a JlUiavrn, tlcn suspensa n lliscussão, 
afim de set•om n.s omenrlas nlfN•ecidas sujeitas ao estudo da Com
missfio do r'inança;, 
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CO:"\TAOE:\f JJE TI~MPO 'PAR.\ APOST~~TADORIA 

Contlm1a om 3" di~au•siio, aom ~~rccor da Commiss[o de Fi
moças contr,rlo ~s omcnd.s oJrcrcnidas, a proposição da Gamara 
dos Dopntados, n. 2, do 1908, nmn•lrcndo cont:n• pn.l':L os cll'citou rln. 
.n.posontn.doria, o tompo em qno os ompro~ndos t.itn!ados das rcpar
t.ir;iios fololoraos tiverem· sorvido como diaristas, nomprohondldos 
.nesta oxpl'P$SÓO os :tnxiliarcs do csm•ipt.:L, pt•aticant.cA oxtranumc
rarios, contbrontos, oscriptnrn.rios provisol'ios o os ompi·ogn.tlos dn. 
actnnl tnbolln. C do rognlamcnto d<t Imprensa Nacional o IJiario 
Offlchl, 

O :-;õ1•. C;ooll>o e Cn.1npo"' diz que a honrada Com
missão de FiD!Lnçns conhece a sua dcocilidado em accoitar DA conse
lhos cmlttidos om sons pareceres, rnnR_dosta voz vem (L tribunrt 
porquo a illustre Commis<ão houve ·por !mm aconselhar no Sena1lo 
a rejeição do uma r.monda que o ot-,.dor o mniN ilous hont·ailos col
legolS ofl'oJ•ecm·n.m ao )n•ojocto, is~·,:, ~.mm :\lhlltt.il• umn. rn.ziio, nm 
fundamento ~irtum·, rcmot.o CJUA IDRBC, just.iftcativo do sua opiniüo . 

O Sn. SJ~VEru:<o VJEIR.\ - S•~ havct•ilt uma tmão para is>o 
o seria iL da. matm•iu, coustn.uto. da omondn. do V. Ex. ,i:L cstiLl' 
comprchondiila no p~ojccto. 

O SR. CoeLno 1~ CA~Jpos-Suppoz o orador uma do duas: a 
impt•aticallllidade e ino•equibll\•Jadc dn mctlot•ia da emenda, pot• 
destoar do toda nra.ziio do pt•o,iocto, ou que a emenda seja oxcumda 
por ,iii estar a sun m:ttcrin cont;idn- no projecto, 

Qual a razão que actuou :.to espiJ•ito da Commissão.,. 
O Sn. SEVEm:<o VmrnA-·A primeira razão não prevalece, 
O Sn. Coer.uo 1~ CAMPOS·-· ••• pnt•n, som tirtc nem ~uarto, pedir 

no Senado a rcjoiçilo da emenda'/ 
Pelo absut••lo dclln, i.<to (·, pfJht ovi•lonci:t dn snn improccdon

cin e inexcqnillilldade ~ (1'mwt,) 
Parece a S. Ex. 'l'JA não, porque o pt•ojecto dispõe qne se con

tnm pa.l'n. a·,?oseutn.dorín.. os sorvjços que o~ empregados hauvr. .. 
J'nm prestado como diaristas, nnxlliaras do osot•ipt:t, praticantes rx· 
tJ•anumct•aJ'IO•, escriptut•:n•ios provisorios otc., etc. 

Quot• <iizm• q•w se m:1ndn conta!' " ossos runcclonal'ics, rm 
~:aso 110 u.pnsont.o.dorin., torlos os sct'l'iços r11W Jwuvemm pt•csl:tdo 
ttlltL_!ltlu.om commisstio tl nii.o ompt't'~u.do~, ou f{lt:.Lntlo empre~-tado~ 
" nau titulados • 

Pois é este nxactmnnnto o Intuito <la nmenda: ella mnn<la qun 
aquclle" q1w se hoJIVOI'Offi habilitado por concutoso o sc,ja.m, nm con· 
soqncnci:L desse neto, uomoa.do . ..; int(noinn.monto, :-~ojn.m C()mputa.rlol'l 
"' set•vlços prestados em lnter·iuidudc. 

E' evidente pois, que, sl lm ra~ü.o pum so adoptnt• a disposie,ão 
1lo projecto, 11 mesma J'nzão mil ii"' c•rn fitVOJ' •ln dlspn~l~1in Jla 
omenda. 
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osn. MEplA. E SÁ-E cofll maior razão. 
O Sn. Coi~Lllo E CA!Iros- O projecto manda que os sorviQos 

prostados por praticnntos provisorio<. auxiliares de escripta, etc. 
otc. sejam computados na aposentadoria do empregado fedoral ti· 
tulado.· . 

Não é esta a mesma bypothcse n que occorre com o cidadão 
qu~. prestando concurso. o nomeado intorlnamonte? 

Corto, respondo: o, firmado no pt•inciplo, quo todos conhecem, 
quo ando so d~ a mesma raziio devo-so dnr a mesmo. dlspo>IQiio, 
pergunta o oradot•: Porque 'admittlr-so a doutrina do projecto o·niio 
a da omonda qno coneigna a mesma disposição 1 · ·• 

Diz que o aparto do honrtLdo Sonadot• polo Rio Grande do Norte 
<com maior razão• tom intoi:rn cablinonto, · · · • 

E' corto que na hypotlioso se tmta do titncclonat•ios niio otre
ctivos, mas interinos, que prestaram concurso o serviram ·na ·tun
C?ão intol'lnamento: mas nin:;rne!ll'nogart·que, pelo projecto; seco
gita de contagem do tempo a dmrlstns 'que · nao são empregados 
publicas; que não ;ão ftmccionn.rlos, no significado technlco da. ·pa· 
l~vra, sognndo o nosso· direito o.<lm!nlstrativo. · .. · 

E .si a~sbn ,o fosso, ~ão )1avia. necoss!4ado dllSto projecto : bas-
tttrla a 101 g~rnl. · · 

O Sn. LAuno MULLER-Ma.>~, si o não !l, o projocto <l incon· 
sti tuc!onu.l. · 

O Sn. CoELHO E CAuros vae chegar lll o é prova.vol quo no· 
tom corta contradição entro as opiniões que expor. o as que exponde 
ngora, mas ,justificiU'Se-Jia. · · · .. · · 

Rematando u. argumontncão, diz que o projoolo manda contar 
serviços a individuas quo não siio 1\lncclon~rlos o. nãq n~Jllltto 
ngor:l"a Cõm'miSÍliio qúo so contoin ·serviços prestados por funccio
narios interinos o que· so submotjernm 11 concurso, quando da; parto 
destes hn por corto maioria do razões pam · que aproveitassem a. 
concessão ou 1i~vor. 
· · Quer jlCrsuad it'-so do que a Coml!l!Ss~~· _coqvonplda. daovltloncia 
dosto.s razuos, talv~z ac<?nsoJ!>p.s~q a 1'0J019ao df\ OJ!lOOda. pom sua 
lnuti!lda4o, pór estar cpnt1da n~ matem do proJecto. Tambcll!, 
quanijo. ~Sjlil,:nou a Íl!JHiq~~ •. ~!lJa rodacc~p, cói>ros!!!i; !lltO . ~ ~U'f• 
pensdli que· ot•a Jnut1l, pp~ ~~t~~~ cpntlda 11as. raZ80\l gor.aos [UO 
determinam o··pt'D.io~to •. Mas1 ponderando por outro la.dp que 
o• pro,jucto cooslgn_a dtspos1ç1io de ~xce~cão lt lei g~~al que rego as 
aposontodor!a.<fedcraes• o que, om dlretto, os dlsposttlvos · const!tn
clonaos siio entendidos lltteralpento, driclljurir; poqde~an~o mills 
que a hyEothosc da omonda nao estava co,mprobon~ldn, tomou ·" 
dellboraçao da·· subscrevei-a: · · ' · " · · ' · · · · 

Isto•posto, Fergnnt~· :'' Qun,l a raziio dotormlnnnto da honrada. 
CommiR<Iio, •·para aticinsol\lnt•'àO Scn·nao a ro.ieiçiio dést.a emenda? 

J~ mostrou quo olln so acha' domiilndli da'mesnia. razão· justf. 
flcativn'·da u.prosontnção do pro,i~cto: · ,lá mostrou que olla· itiio coo
Mm nenhum absurd<fo; por outro lado', :·mostrou 'bom·~uo oiio'ha, 
_juridicamente, l'tJ.ZÍLO pura quo. RO nconsolhn 11 ro.lolçiio, o.llogaiido 

'• ' ' ........ 
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inutilidade <!:L omonda por estar contid:• na. mntm•ia. do prqjocto, 
poiB qno o. "J}rojocto contam lii~posiQÕCij oxcopcionncs o nos sou~ 
casos niio ceM contid:L a hypothcso :cprosontada na omonda. 

Lembra I(Ue não 'iii> doacónhecidas as suo.> id~as sobt•o n. mn.· 
tcrln. Ach:c que em rcgranad:t11isto so dovc ntzor. Os sot·viços 
pam as aposonta<lorias Jbderaes são os conRidorndo.s na lei n: 117; 
o t:Lnto assim 6 que, p!L!'a quo sc,jam contados outros, so torna 
proclsit uma di!'lposiçã.o ospoci:~J, cor~to ostn. flf~ fluo~~ trata.. 

Mas, dos<lo I(UO, so admit.to "xcopção p:u•:t':~posout:ulm·i:L, dovom 
so: contompla<los todos os casos julga.dos poht mosmn. ·raz:io o dou· 
tr1m1, o um dossos casos <lo do que cogita. lL um onda q uo n.prosontou, 
•le accôrdo com· os sons comprinlloirós diJ ronresontação. ·· 

·1~1;a. o ~luO'tiilh_n: :L dizor. ·A ·1~onrridu Cornmissão tor(L razões 
par~ convencer o or:idur• o taos sojn.ín ollns, ~ prov11vol qnu ain<l:L 
uma. vc.z se veja o,bríga<lo a acompanh:':!' o p~Lroour c votar JlOr 
ollo. Mas, omqunnto não se convoncor, nao pódo ost~Lr fio accor<lo 
com "· illustro Cômmissiío. Si cntondor~m botnt• n.bn.ixo o projecto 
o a omonda .• votar:\ nosso sentido ; ma.s, dcsdo quo so udmltto o 
projeéto; dOvo seu' 'admittida a matol'ill da umondn., . 

' ' '-· ., ' ' ' 

Era o que tinha a dizet•, (Jlfuito bem; muito bem,) 

Os.,, Barata Bibe iro -Sr. Pr•csidonto, no regímen 
improocdcnto, anaobl'onico e'n.ntínomico, com a nossa lnitituíç5.o 
politica, •le r~l'ormas, aposolittLdorias o montopio, ""da mo parece 
mais jnstq <lo quo ó'pr·ojcctu que Ol':t se J!scnto, Pnrt!n<lo dossc 
ponto de vista, do 't"o u tirojocto conslgt':t um" idOa justo.- o di· 
J•elto :\ aposentadoria·- niio •levo so1• nog;L<lo aos quo chegn.r•am ao 
ultimo <J uartol dtL vida., tt•abalht•ndo Jllll'lL o Estado, do.udo-Jho o 
nsforço do"'" intolligcnchi; dodicaé;ilo o moralidrido, corn '.' espo
mnça nosso benollciO gera.! com 'I"" a. loi acon~ :L ·maioria. dos l'tin
ceiona.rips publicas, qttalquor que so.ja. n. natureza daq nolle tt·ilbalho. 
Com elfeito, na• la a·erla m;Lis iil,) usto do ·que chegar n.lguem 
uo termo da. exislenc iu., som a ospora.oÇa. dosso dil•oito,porque uma 
gmnde partq dnss11 vida. Loolla ~ido oo'nsumldn em trabalho quo 
se. rogou. coni o movili1ento do sol, :t espera do favoi• do um ti· 
tulo oú nonicaçílo que' pudesse servir, quando não fosso· mais 
poa;ivel ~oa.dq'ü!rir o tompo perdido,' para · n.lca.nçal' os" direi· 
tos que a outros tinb:Lm 'sido fucilitndos. desde o'prillloiro n.Jvoro
cor da existencia. Mas; si assim é;pe~rcce evidente quo 'as emendas 
aprcsontade~s, '.l,llor · polo bonmdo Senador polo Mara.nbílo, quet· 
pelós bom·ados ~coadores p.ot'Sol•gipo .o Rio Gmndo do · Nm•to, incl
clqm nos mesmos princípios de ,justiça o <levem rcoobor a nppro-
vaçãq do Senado: · · - ·· · 

0 SR. COELDO & CAMPOS- V, Ex. é log!co. 
O SR. BARATA RtnEIRO - Ccrtnmonto. 
E' o unico esforço mn quo ompoullo toda a. minha. vonte~de o 

actlvitlndo mont~l: · llga.r minh" viclt. em um:1 poon intelri~a. do 
niodo QUO nlngnom a poSS'L c\osconjuntll.l' nem 'dividir, Hffi [llcO dn 
a.cootocimcinto~ impt•ovistos, pn.t•n. cr·lticu.l-n. tL J•Otnlho. 
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Sou contmt•io ;Ls ~posentadorias, rot'ut•mas o moutep:os. O Se· 
nado conta com o mon voto para anniquilu.r por completo todos 
ustes institutos que mo parecem soducçõos ;L ociosidade, a tergí
vorsaçuos do caracter o ••. quem sabe ... 'I Não continuamos. 

Mas, adopt.ados ollos, p~roco qno o meu esforço é logico pro
tondnndo que a lei seja Igual para todos. 

O Sn. Mt~IP.A >l SA'-Um só poso o uma si• medida, 
O St:, BARATA RIDEmo -Ora, rtne fltz o projecto! Compro 

bando os tlio.t•lstns, auxiliares do esct•ipta, pt•aticantos oxtrn-nume
rnrios ... 

Que são praticantes oxtranumerarios? Penso, como o honrado 
Sanador por Sergipe, que acaba do occupar a attençito do Senado, 
ter occot•rillo ao csjlit•lto da Commissiio do Finanças a idéa do quo 
a emenda do bom·a<lo Scnadot· pelo >!aranhão, assim como a. 
do S. Ex. ~o comprohondinm no projecto; mas n Commissão do FI· 
n:1nÇ118 do Senado csttl htlbituadll a; põt• os pontos nos ii ; a falar do 
modo a. não deixar pllirat· duvidas sobJ•fJ soo pensamento o, no caso 
prcsonto, ngoJ•o.,roz tio Syllnlms,opponllo m.:comrnunbão e:v infornudrt 
r.onscie11tiH, Cowlcmnou as emendas, mu."' cunclomnou .. iLS por qun 
Porquo ootondcuquo dovia con<lamnar. 

Que diz a emenda <lo hourado Senador pelo Maranhão? Diz 
que o direito do nposontndorla soja roconltocido "o> funcclonarios 
rtuo serviam como 11ddido• sem vencimentos. Que silo oxtranumc
l'at•ios 1 Siio, om rogt:a geral, a.ddidus som vencimentos. 

Ha uma emenda, assignada pelo hom•ado Soondor por Sergipe 
o outros, que manda coor.ar par11 a apesentadot•ia dos mesmos 
empregados l'odorao;, nomeados por concurso, o tempo que. 
anteriormente, tiverem exercido qu~tlquor emprego do Governo do 
Imporia ou d11 Ropublica, ainda quo Interinamente, obtidos por 
concm•so. 

Ora, Sr. Prosidonto, si o um acto do justiça inilludivol o quo 
pr:.tica o Semtdo, s:.nccionando o projecto do ioi d11 Camarn. dos 
Deputado~. que manda aproveitn1•, no computo dos ooneftcios com 
•1uo alei umpat•a a. velhice dos servidores do Estado, que um:. 
longa partA da vid~ se empregaram em tmbalbos nrduos, de quo 
niio tinham antro beneOcio sinilo o do pnt•co vencimento que perce
'Liam, isto (1, si a lei mnndu. contar para 11 aposentadoria o tnmpo 
om quo sr.rvir11m como diariata.s, por que niio so ba do mandai' 
contar of.nmpo cm quo osws outt•os prcst11rnm shrviçoa á Nação, 
niio como dinristns, mas om virtude do uma Jll'ova publica, nm 
cargu ad.;uit·ido pot· cu11curso 'I 

llston convonchlo do que o Sr.nadu pr,.tica um noto de justiça 
appt•ovnwlo ll pt•o,iecto rtnn so discute o set•ln multo tarda mesmo 
para dizot• n homens qno. oncanecot•am no serviço. publico, 
algnus <los •tnnos nn conheço o tnom ~Q nnnos do serviço 
como diarhtiul, o ILJlOoas seis ou soto como tltulu.dos do suas 
ropMtiçües, o ostlio com o P•' mcillnnto na tot•t•u. que lhes t'ogo 
n so nbrn mosl.t·ando-lbos o tumulo dm•11to dos olhos:; seria ct•uoi 
dizer-llw~: « O Estado niío vos pl•otnglll'il, niio vos nuxiliaril. nostf! 
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momento sup1•omo d~ voam vida, porque niLo tivestes 1t J'elicitladu 
do a.dqult•il• um tit!•lo do no;no.cçiio com rJue pndu>Scls j ustlflca.r 
os 36 annos de servtço ao ~;st:Ldo.> 

Soria. injusto, :;m•iit iníquo, nu:;to rugimon 1lo t•uJ'm•ma:-~, :L)Joson· 
ttulol'li.Ls o montopio, nC\st,o. ru;.dmen Uc pt•utl.let;fto Uo 1•::-.tado, t!u 
Estado pao do Htmilla, tutor, p1·ot.uctm•, !lo l~stn.tlo am11.. Uc luite n.tt!. 

Sorti. t!~mhom inju~l.o (JUO o I•:Nttulu nc~uu apo~ent.tulol'ia :tqncllt~s 
tltiU contam no computo dos :)tll'Vic;os publico~ o tnmpo 1lc cxcr·cieiu 
om virtudo de um til;ulo adquirido pJr meio do prm·n. jlllillica, 
um concurso. 

A Commissfio nn.o ilil. l:li lL HlliL condemnaçfiu importa Bill du
clU.l'U.l' quo as t.,mondas estão comprolJoudifia.s no In·nj!Jcto, o u 
Sunu.do tel'il l'tLZãC' do ~uppõr I! tiO u.s;im não fJ, o •1uc u. c:oudc· 
mnac;ão da Com missão é u,j usta. 

Bu, St•. Pl'osidonto, qtw 3.llprovo o ]a•ojccto um lliscu.-;~:fi.u, não 
posso nL~ga1· mr.u voto :Ls omcntlas apro:;ont.a.Ua .. 'i pelo~ honrados Sn· 
nadaras pelo MlLr:tnb:1o, Sm•gi}Ju o Rio Cir:uulo do Not·Lo c, emnn 
tlcseio quo tique consigmuln n motivo do mou vol;o, muno" pat·a eln .. 
cirlal·o du quo pa.m estrLlwJocul' :L minha linhn. dn cohcrenc:iiL wm1 
donf.1•in;u:; lLIIU Hll~tcntu Jw. muitos :Lnno~, :pmli :~ tm.la.vt•n. pat'it. J'a.7.tn' 
ostu. dccla.mção, 

O Sr. :t•.,l.•.tLncito~co I!.:Hycorio (')- 81'. Pt•csidcntu, u 
nolJt•o Sooa.dor 11110 lteithn. do l'iO!It.;n··:•u inntilmcnto J'oz n. n.pologi~~ do 
proJecto om disuussã.o, pois quo nllo l'oi n.ccoi/.o poJa.'! Commi:-i~<~õe~ 
da Cu..;a. o puJ' ost:~ vutado, /'!um rtuu unm imjmgua.çrtu, port!llltlt~ cru· 
bora, tenha sido atl!luzid:.. E>onsado '"'"• )lois, quu u hom·ndo So· 
nadol' polo Distt'icto Fodot•:LJ' vics~o faZ(ll', inutilmuntu, rcpitu, a 
apologia. quo so onviu, porquo todos estamo;:; do a.m:ôrdo. 

O Stt. St·:n:tu~o VnmtA-,Ionos cn. 
o Stt. FttA:-\CISCl) Ut.YCf!R.to-Ningnom ainlln. NlJ lO\'t~oLou r11Lt'i~ 

OJlpot• a.o projcctn a nmi.-; lil.'oit•:J. ohjoc~~ã.o, a m1o :-~m· o hont•;tdo :-::o· 
mtdm· pulu H:~hin., cujo :tpa1•tc o Som.Ltlo n.ctt.biL do ouvit•. 

O Srt. ll.\ltAT.\ Bmt~mo-J•:iu umiL ÜiL~ nUhnas sos~õns, Lral.a.ntlu 
tl:t proposição ttuo t•ol0l'JU:L o Tbesom·o, uxpuz mais ou menos estas 
idéas • 

ô St:. l'ttA~Cisco Gr.rcEttto-Niio mo ostou roforindo '' reform:. 
do Thcsouro. nem osso projecto ostd om discussão ; trato do pl'O· 
jocto cm doba.te. 
' Não tendo lmvido ít. munol' impugn:u;t1o, pois qno nem a Com
missão do Finan~"' " fer. IL q tmesquot• do suas tlispo;içõeo, e.<lamns 
no mais plcuon.ccórdo. Do baldo qum· S. Jlx. tirar rlc mim n. giOI'iiL 
d~ uma domocraciu. pura que ou quero rup!•csontal'. 

o SR. n,,nA1'A RIDEiliO-Ell niio JlrCtoorlo nenhuma da• glot•ias 
do V. Ex.; sinto-me bom no meu occ~so. 
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O SR. Stwam.JNO VnmtA-V. Bx. ostu.r1L 1:10mpro na. auro1·a.·do 
sua. conscioncla. 

O SR. FRANCISCO GLycgnw-Nom o hom•ado SomLdor poJo Dis
tx·Icto l'odm•al chegará ao sou occ11so. 

VozEs-Apoiado. 
O SR. FRA~Cisco G!,\'CimJo-Aindu. mc;mo quo JlOl' fatalidu.d" 

tivesse S. Ex. 1ln dcsappn.rccm• do numero dos vivos, o quo não ê 
do suppor so,i:t tão cedo, tondo-so om considoraçfio a pouca !dado 
tlo honra.do ~ona.dor, a.indaMsim, o nome do S. Ex. nitodcsn.ppa.ro
cm•iu no occa.so ; soria. pm•potnu.do, pas:saria. :L historia. atr·u.vc:!s 
sous l'oitos o sous soi•vlços á hunmnidade. (tipoiaúos,) 

O nobru Senador por Sorglpo, SI·. Prnsidonto, t~vo mzfio 
<tnando Joz reparos 1L circumstancia do parecei· não t'undamonta.r o 
voto de I'Ujoiçiio quo aconselha ao Senado, quanto á sua emenda. 

Relator da Commissão, nenhum intuito tivo do 1\Lltar á consi· 
doro.çilo devida. aos mou~ dignos collogns, ~igna.ta.l'ios da omenda.. 
Faço publiciL pnnitcnci11 dessa Jàlta, docla~•ando ao Sanado quo vou 
procumr dosquitai~mo dolla, d11ntlo aos honrados Senadoras as 
oxplicaçüos q;,,, fnram omitt.id11s no pai·cccr. . 

A omontla dos honrados SouadOI'CH pulos Jo:stndos do Sergipe o do 
Rio Orando tio Nol'tu cnntoom duas piLrtcs, "]ll'imcirn., que docla.ra 
que será computado o tempo em <ruo antoriormento tivoJ•om oxor
citado, tamhom om vil•tudc de concurso, qualquoJ•cargo de nomoa· 
r;ão do govoJ•no tio imperio ou tln Republica. 

Esta pi•imoÍ!'IL pm·to cst1L incluída JlO projecto. 
0 SR. COELHO E CAMPOS - Mns como O onde 'I 
0 S~t. FRANCISCO Gr.YCERJO - Pois Si O projecto SO l'Oillro a 

todos os empregados publicas ... 
0 Sa. COELHO E CAl!POS - Niio senhor, a dotiÍI'lllÍnados. 
O Sa. F&ÀNCISCO GLYCimiO- .•• quanto á contagom do tem;po 

do aposontadoria, so manda contar áquolles quo sorvem como tha· 
ristas, com m~ior força de razão lera o mosmo procedimento com 
rolu.ção o.os nomou.dos por concurso. 

O Sn. COELHO E CÀltros -Mas, o prójcoto é omisso neste ponto. 
O Sa. MEIRA. E SA- Mas sorvo a oxplioacilo para ampliai-o. 
0 Sa. FRANCISCO GLYCE!tJO- Quanto, pcróm, 4 2' parto da 

emenda, Sl'. Prosi1ioutu, não ouL:ontroi noohunm explicação c ainda 
quo intorioa.meuto tenha ~o.·vido; . • » · 

Ora, Sr. Prcs!donto, n1io so compro~cude como é quo um funo-
cionario nomeado por concurso sorvo intoritmmento. 

O Sn. SEmtuNu VIElltA _:. Pódo não h• ver vaga na occasiiio. 
O Sn.. 1:1\DJO 'uo Bn.AZIL-:~· J'u.cto muito cu'iummu. 
O Sn .. FuA~Cisco GLYC~::Jno-Ao contrario,ú oxcopciont\1, O com

mum é fllllJ o chladá1J toHlm llurvitlo om 1'uncçãu intol'lnamento e 
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que depois soja provido nossa serventia por. concurso. Em tal caso, 
comprohundo·so quo se mando coruputat• o tempo anterior. Mas a 
cm onda niio diz isso. 

O S&. CoELHO 1~ CAMPos-O pensamento da emenda é este: que 
·soja contado :~os l\Jnccionar.io~ que toorn concurso o tempo quo ser· 
viram intcrihamento. O mais é questito de rodacçií.o, pela qual não 
respondo. 

·o SR. I•'HÁ~Oisco Gr.YcERIO- Quanto i\ cmllrida <lo honrado Sc
na<lor pelo Maranhão, o Sr. Bôifôiot Viclrà, <lo~o diiiJr que não mo 
paroco que ao pos<a contar em favm• dos addidos som vonclmontos 
o tempo do sm•viço< que prestaram. 

Essa emenda. é multo vaga, pois que não so ptldo computar o 
tempo do 11m serviço completamonto indeterminado. . 

Além disto, pareceu â Com missão •1uo ·a oxprossiio - addldos 
som voncimontos- estava inoluida na oxpro<são- oxtranumcrarlos 
-do·<IUO usa o pro.jooto. . 

. Portanto, qum· a omonda dos nouros Senudot•os pelo Rio Grande 
do Nortu o Sergipe, quer a tio nobre Senador pelo Maranhão, pa· 
recolO redundante<. . 

Falta consldoror a eincnda do nobre Senador pela ·Bahla. 
o sk. ·sf:vBmNo VIEinÁ-Esta .i•l h:il derrotáila. 
0 Sit. FRANCISCO Ur.YCERIO - Mu.s V. -Ex. não so referiU a 

olla. '( 
0 Sit .. SEVBIUNO VIEIItA -·Não. llssa rnii:ilia emenda foi rogoi· 

taila, coino a do riobro'Sonador por Santa Cathú.riiui, <tuo,àllás, era 
mais .logica. 

O S&. FRANCisco GI;YOERIO-Pm• consequoncia, n1iotonbo outras 
observações a oxpondor. 

São estes oS.IJ!O}!yo~ I(UO)eyp.ram;Lpomml~sª~"nqnr o.paroccr 
que s~ conhece. Roptto,por<lDl, que, dando o pat·ecor suoclnto como 
foz, não tovo.ella nenhuma lntonçiio do dcsconsllliirn.r os autores 
<las emendas. • 

B·parn mostrar que hàvla prestado r.'tl'ovido. áttenÇiio a cesas 
omond1111, acabo do ·cx11endor o meu juizo o o da 'Commls!iib sobro 
elliiB. (Muifo'bem; multo bom,) 

.. .o Sr. Seve,.,.ino Vieirá. (') ~St;. Prlsidónto; não pro
cts~~:va.levanb:·me, o tomar 1Jllrto nosto lltiba'e :narà .ltistrftcar o 
apát•to quo dot ao nobre SenadO!' pelo Estado do S. 'Pr.u!o. Quando 
veio 1L 2" discus~o o projecto que so debato, tive occnsl4o do mo 
onuuc1.11.1· sobro ulle. . . . · . . 

Em que poso ao illustro Senador pelo Distrioto Federal; meu 
p:utlcnluramigo, tenho a declarar quo jJOnso do modo contrario 11 
S. Ex., com l'elaçiio 'áo pt•ojeotü que so·UISolito, O pró,locto 001 

\ . - . . 
(•) 1!:1~1 diacurao 11lo foi rflvlato·pelo orador. 
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ltiscn~são ú supel•lu.t.ivttmeotu iniquu o tt'a~ 0111 si o inconvOnionte 
do uccontuat• n. mn.!s ouivsa •losigualuade. 

O pro,jocto om discussão JU'Osct•uvo. (Lô): 
cPa.ra. os clfoifioH da. aposonta.tlori:t., o tampo om t(UO os um· 

JU'cga.d0:1 titulados tlü.S l'Opru•ti~~ÕOS f,~dcra.es tiVCl'Uill SOl'Vido como 
<liaristas, comprchoudldos nost<~ oxprussiio os 11uxiliat·cs do Os· 
cripta, pratica.ntcs oxtL•anumcra.t•ios, cunfbt•tmtcs, csct•iptnrM•ios 
provisot•tos o os empregados da actu11l tabolla C do rogulamonto 
da Imprensa Nacional o Diario Official.> 

Quer ilizot• <Juo nessa diifiniQão ostfio compt•ohondidos todos os 
c11coslados das t·opartiçõos publicas, creio quo atú moamo os co
nhccl<Jos <trabn.lhailores de casaca .. das alt\tndegas, que alli appa· 
t•eccm st\monto )ut•a rocelJor os seus vencimentos. ll ossos oneos· 
tatlus quo não prestam ;Ot•vi~o do ospocio alguma oão oxacta
monto os mais protegidos; são ollos •1UO por favot· !la 1ortuna são 
imlicados pat·a occupo.r os Jogares quo dão direito" aposont11doria. 
E assim o Jll'o.icct.o csi.!Lbcloco esta dosigunldado odiosa:-um vollw 
l.r~balhadot• dtt tllfttudogtl-tomomos, por oxomplo: pam punto <lu 
eompttrn.ção, as c;~patu.zias, tlnot• tla. Atnuuloga do Rio do Ja.noit·n 
quer das dos Jlst!Ldos-um volho trabalhado!' <!ossos, qut• manejam 
os volumas, que os removam do um ludo pat•a o outro, dosar· 
ruma.m o al'I'UffitLlll tudo, trn.bu.lhaudo 10, !2 ou 20 annos, muito 
tornpo tlopois dollo 1<1 estar, aprosont.a·so um c11costado de casaca, 
que 10 annos 1lopois ubtum diJ sou patrono um logat· om uma rapar· 
tição publica com diroito " tLlloscuttLuot•iu. Pois bom; osso pt•oto
gido, IJUO jtL tinh!L vantagem do go.nltar <linhoil•o som prostat• sot~ 
viço, al~m do l•Jgat• c do tliroito :L aposentadoria, va.o uuntu.l' os lO 
unnos om quo pt•o,tuu aponad o sorvtço do compat•ocot• !L ropnt·tl· 
çíio pat•n. rocobot• a sua dmria. I> o volho sm•vitlot•, que lá trabalhou 
~o nunos, não tom direito algum. 

O SR. CoELUo E CA~tros-E' um rogimun anat•chico, 
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Podo htLVer <lcsignaldado mais \'a· 

liosa 'I injusttça mais flagrante 'I Pot• osso motivo votat•ci contt•a o 
pro,jccto. Era m..islogica a omouda uo hom•ado Senador por Saut:• 
Catharina, put•quo olla mandava uonttw o tempo do diarista não 
sómonto áquollos que ln.vot•ucidos pot• seus patronos galgassem lo
gat·os com direito a n.posontadoria, mas 11 todos quo pNstassem 
serviços, mosmu como din.t•tstas. 

Eu atndn. não accoital'a ossa idoia, pot•uuu ainda IISBim havi" 
manilllsta desiglmldadc. 

O Sa. BARATA RIDEUto-ll' para V. llx. vm• como o ot•t•o é til tal; 
oot•ro está na aposentadoria • .Acabomos com ali"; comece V. F:x. 
por mim. 

O Sa. Sevtmmo VIEm•-•las, St•, Pt•<isidcntc, ·dizia eu quo a 
emenda olo honradu Son11dvt' pot· Santa cn.that'i!la consignal'n uma 
dosigualdado ftagratltc. Sabem totios quo osjot•.taleiros que tmba· 
lho.m nas I'epartlções pnbliclt.'l teom um patt•ào muito mais beuigoo, 
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muito mui$ bonovolo, muito menos oxigouto do quo a mr~iot•ia dos 
homcllll quo tiram os meios do subsistonola do labor rtuotidiano, nas 
in,Justt•la.;, nos sorviQJS particulares ou mesmo os quo u·nbailmm 
por conta propria. E estes quem tat•iam para aposontal·os ! 

Foi por isso quo, quando o honrado Silnador )!Ot' San!,,. Catha.
rln!~, apresentou a emenda., n.mpli;mdo a a.poionta.QI.Lll a. todos os que 
prestam serviços ao gsbdo, julguei que devia it• mais aletn, conce· 
dendo os 1uesmos beoeftcios a todos que mourej~m no tt·abalho quo
tidiano. 

Tudo isto, Sr. Presidente, vem demonstrar quo a obra huma
na não· ust!L isenta do imporfoições e todas as vozes quo so quor 
corriglt• uma seria do incorrecções, c a bo-so ainda cm erros 
m<>iores. . 

O melhor seria deixar do lado este projecto o manter a nossa 
lei sobt•e o assumpto, omquanto não t'ossJ revogada, o o vurdudeiro 
seria ct·eat• um paiz de chlalãos tortos, capazes de, por si mesmos, 
zelar pelo "ou ruturo, pel~ sua subststencia. o pelo futuro dos que 
do si rio pendem ou são dori vados. 

O Sn.. L.\URO Soon.ll-0 a.mp:tro de um individuo que se inva.li· 
da. no serviço il um dever do Estado. 

0 SR, SEVEIU~O VIEIR.A-·Por OSC:LS considoraQÕOS, lim1 to-mo a 
declarar que vot> con!t•a. o projecto om daba.te. E não sai o que me 
faz presontir quo elle ter:!. a me;ma. sorte de um vot:tdo aqui 
ma.ndando expe1lir pa.tontes de general a todos os que ostivessem 
em umllS tantas conlições • 

Não comprohondo que o Poder Legislativo, no regímen da 
Constituição de ~4 do revoreil'O, que aboliu llS condccc ra.çõos o 
ordens honorificas, esteja a vobr honra.s desta uaturez:1, · 

Pat•ece-me que este projecto, si ror approvado aqui, terá a 
mesma sorto quo o outro, votado pelos,·, Presidente d:L Republica • 
(Mullo bem; muito bem.) 

O Sr, Lauro Müller (')-Sr. Presidente, pJdi a pa· 
lavra, principalmente p:mt uma rocla.mação, que a minua ausen
cia, pór motivo da molestia, mo impediu de fazer cm to.,po. 

Na. publicação do parocor n. 2ü3, relativo ao projec&o quo se 
dolraro, vê-se a minha. llSSigna.tura sem a declaração de •vencido•, 
como sa pôde ler no ot•iginai o que iogic11mente se deveria dopro
hendot•, uma. vez que o parecet• da Commissão do Finanças ê con
trario a. uma emenda. por mim assignada.. Pot>tanto, venho rocla· 
mat• contra essa omissão, ·no momento quo se me depara. ' 

Aproveitando estar n& tribuna, peço licença ao Senado para 
declarar que insistirei, na primeira opportunidtlde, no objectlvo 
de minha embnd~. 

Não veja nisto o Senado um~ teimosia descabida, n~m a pro
tonçiio de dirigir o sou voto ; o que aliás me animu. nllllto intuito é 

(") E•to diacur•o nfio foi rovlolo poJo orador, 
Velo Vl ' 
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o p!LrOcllt' da honmd!L Commissiio do Finnnças, poi.; quo, o <Juo elln 
a.e1Lbn. do fiLt.or 0111 l•olaQilo tt omonUa !!ll~· aprt•sonttJi tamhnm ü 
um<L tlagrnnte inconstitncionalidndo. 

A Comnlissii.o do F.nnnO,as. pal'it recusar a omonda •JUO tivo 
a honra do <:Jll"osontnr :..ó Soniulu,)ovo oi:cnsiào do dizer no recinto 
do' stms s'Cs;-~uos, omLorn. nãO ditJ::ICS:iiU oX.pre~~umonto no ])1\t'Ocm· 
public~du, r1uo u ioxtp cons)itnciOOILl niiil vm'mittm 11 i:Ll1tmlo da 
cmondil' '11\C ptl hnvin. apr~;ontado, isto~. que ~ão ~o pudm•1:L éom· 
prohoil"dÕi' no tlll'últo á aposorJ!a,loritt tudo, us >orviçus Jll'CStados 
;\ Un.liu- o 1sto p;tá bOII\ claro no disc<u·so pt·onunciutio pelo lion· 
ratlo Sanador pala PamhybiL- pelos l'nnct:it.nat·ios publico;, no 
Siifitilo rostrlcto O!Jl guo S. ·Ex. P, quiz onten•let•, 

Orn, ou não venho tumar tampo no Senado 'P:Ll'iL mo~tru.l' 
quf1uto, i+~l meu vctJ' t·S~~ iqtqt·pro~:LçiLO é inju::;tn o n~o so ccinduim 
cuni p ppos:wJento o texto const<tuc!onal. 

0 Sn., LAURO SODRI'- Apoiado. · 
O Sn.. L,,un.o MOttEn.-Oosojo, apcn~~. fazer no~ar ao Senado 

que o texto constitucional, so l'os,oontenol!do c interpt•etttdo tal cuino 
o lbi pela Oomm!s<ão do Fiw•uç;~s, de que eu tonbo a honra uo lazm• 
pi.Lrto, seria o mt!l:lmo quo nos impol'iu. 11 obdgaç"iio de \'Otal' contt·l~ 
o projecto em 1lobato, pois que, sL stl so púdo tlat• apos0ntadorb a 
J'uncciunarios na; coildioõos órn quo a Cummissão ontcndo, não tl 
ltoito no (Jong\·osso puJ• Ul!l artillcio. . • · 

0 Sn.. SEVERINO VIEIRA-Apoiado. 
O Sn.. LAun.o MCtLER-..• ir bqsca~•o tempo antoriqr do serviço 

par!l cpmputal·o como >! fosso prestado nos tormos do texto cunstl· 
tuctonal. 

Os Sns. L.\lll\0 SooRB E SEVERINO VIEIRA-Apoiat!o. 
O SR. LA.un.o MOLLER-Assiin, pois, Sr. Prosillqnto, ou não. voto 

contm o projecto; ao contrnt•io, dou-lho o meu votb.:. · · · ' · 
O $n.. LA.lffio sonn.~.,..Ji' a ptlimoira coqqqistP. quq &o faz neste 

*prreno, 
OS~t. LAURO MOLLER.;..,;,niio polarazão; como disso o Sr. Se

nador pela Capital Federal, do ser a pr1meira cmiiJuista que so Jaz 
·neste torrono, m;J.S por oomprobondm• quo ol o primeiro passo para. 
a. garantia dos direitos do runcoionalismo, garantia, quo,lasttmo, 

"Cstoja se c!méotando aos pouco;. 
'o Sá. ~~ll~ci Solia~"-Perfcltamonte. 

.. . O Sn. LA.~'ito MO~i.Eii-:Vlllll, 9 que q~oro t\ jus~!Ocnr o proco· 

. dimento qno tive, ppt;, !ln ]rimolt•a opporltlllidr!lo jqsisti<·oi 11a 
minha. emendo. 

O SR. S1~VERINO \'IJ>IM"'-h:' uma conquista inglol'lu, pol'quo ,; 
conttõa o Thlllloúvo .r1uo nãó tom dolosa. 

O Su. LAURO MilLL~n.-Não po,so acocit:Lt• a <loolur:Jçito de in· 
constltuclonalldado uJ•gnitla cunll'a 11 mluba emenua0 porrt•lo; nosLo 
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caso, essa mesma inconstitucionalidatio seria 11pplicada, com a 
mesma torça, ao projecto que se discute. . . 

Com relação á itióa tio que o pt•ojecto 6 uma primeira con· 
qulsta, cont1Uista que ou, logicamente, procurei ostontior a todos 
os t'uncciooarios tia Uniãn poço licença, ainda uma voz, pára as
signalar ao honrado Senadot• pela Bahia a nossa prof11ntia divm·-
gonciu.ncstc torrouo. · 

S. gx. acha-o aca!Ja do dizei-o-que toda< ns vozes que se 
quer molhot•ar as condições do 1\JDccionallsmo nesta term, so ostá 
sujeito a maiores erros, e quu por isso ll proterivol ficar ontio cata
mos. S. Ex. cldoodo assim a immobilidado da legislação em ma
teria tio assistoncin, do pt•ovisão tio aposentadoria, com relação ao 
funceionaliomo publico. Jlu penso do modo contrario, quo tiOI'Cmos 
moditlca.I' u Jogislução, pOÕiJo-u de àcicôrtlo cum a~ ucccssiJn.tles o 
progresso tio uma Republica ilomocratica oo conLinouto nmedcano. 

O SR. SEVF.Rtxo Vu~mA.- g• o socialismo om <~cção. ~las 
então estendamos este socialismo n. todas as classes • 

O SR. LAVRO Mür.tEn-Eu niio fnjó do palavras. lst:l que nós 
queremos faior não ~ socialismo, C o dosomponbo do.< dovot·es do 
1\statio, om relação ao J'uuccionalrsmo quo u set'\'B,. O quo dis\ingue 
u. I'OtipOn:-ia.biiiUu.do do Estado, não a a circurri.StaucJa do expedfr ou 
não o titulo. · · · . 

VOZES - Apoiatio. 
O SR. LAVRO MüLLER- O que nós estamos a fuzor com o func· 

clonalismo ·publico é uma ospocio do fidalguia, tlistin;;uhído os qu~ 
são titulados tios que não o são, q]mndo cet•to 6 que iito niioó mais 
·que uma formalidade tio Estado c h~ ~tltr~.~ que toem tão'.horis soro, 
viços ?O_!DD esses .. O que ptldo d1sttngmr o dever do Estado é tL 
institu1çao dtL apo~çnt~doria, . · . 
· O n·obrc Senador 6 contrario a nssa instituição. Eu não sou, por 

priDCipios; mas, nenhum do nós pódc sol-o nes~o moiiuinto, porque 
ostamoã in~citos ao roginieli coiistitucio~tLI. · · · ·· · 

O SrL. CollLUO E CAMPOS- O regime~ não obriga; .taoulta. 
'O SR: MEIRA ~ SA- Estabeleço até cond!c\içs. · 
O SR. LAuno • 1!iiLLER.,.. Pordoom-mo VV. E8x. ; vão-mo 

obrlg~r a dizoD· heresia~; sou !orçado a entrar agora noasa questão 
tio Interpretação. pará a qual não mo julgo competente · (nao •.l'oiá• 
tios), nJuito 1JlCUO~ 40anto dos ill~st~ados collegas. 

A Constituiciio não ó f•cuitatjva.. Diz q.uo .só p/ldosór d&d~> a 
nposontadorin em caso do invaliJcz; quer dizer que em caso da 
invalidar. a aposenta.loria devo ser tilldn. 

o Srt .• A. Az~.rtEiio:-:9~?r !!i~et• ~uo nfto so pód~ róousar a tipo· 
sentadortll om onso <lu tnvaltiloz. 
. . ci Sn.. FR-UICI~~~ GL~Q~~ ~À Oonstlt uioãa urQQU a dii•elto om 

t\J, v ar !lu illvlllitlo, 
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O SR. L.wao MULLER- Perfeitamente. A Coostituiciio niio diz 
quo a aposentadoria, no m1so do invalidez poB!Ia sor dada. ou negada: 
diz que so pOdo ser d:.da no caso do Invalidez, Isto O, crcou o direito 
submottldo a uma condição. Uma voz provada essa condição do 
Invalidez, a aposentadoria é irrccusavcl. 

Mas que fosse facultativa, que se podasse recusai-a, loglslando, 
o flicto O que o Congresso Nacional ainda niio qulz revogar esta dis
posicão. Ao contrnrio, estabeleceu-a. 
, Nós devemo• agora concedei-a logicamente, não como um favor, 
como se pretendo fo.zot·, não como medido. do oo.ridado para com o 
funccionarlo publico, mas como um direito constitucional que 
u.sslsto. aos servidot•es •la Nação, 

O SR. METRA E S.i- Apoiado! Ou ontii:o refot•memos a Consti
tuição. 

0 SR. ER!CO COELllO --A Constituição já está morta. 
O SR. LAURO MULLER- Sr. Preslden~e. o honrado Senador pela 

Babla disso que, embora logica, a minha emenda sorl11. ainda injusta 
porque os qufl trahlham para o Governo teom um patrão mt~is 
bondoso-S. Ex. não pôde dizer mais solicito, porque é um11. medida 
de solicitude que se está recusando. 

E' um argumento este que se deve invocar para toda a cspccie 
<lo funcclonarios. 

Tambcm os que tcom direito á aposentodoria actulll, toem 
o mesmo patrão mais bondoso, mais tolurante e o Congresso não 
lhos recusa o direito de aposentadoria por leis que estão sendo 
executadas todos os dias. 

Porque inYocar iJSto at•gumonto quando se trata de tot•nat• exten· 
slvo esse direito aos t'unccionarlos não titulados 1 

Si o at•gumento prooedesso, devorlamol revogar ns lois exis
tentes; sluiio pt•occdo, para que invocai-o om relação a essa classe 
de servontuarlos 1 

•· Quanto ao 'argumento de S.Ex.do ser esta umo. lei sociallsta;devo 
dizer que ha outrM com osso caracter oqueoutras ainda havemos 
do votar, ,iá ematrazo cm relação" palzcs att! autocr11tas, porque 
o problema social •o impõu o devo ser I'Csolvido pelll.S Iegislo.turas, 
encaminhando as questões soclaes do modo o. attendot• ao direito que 
todll.S ns classes teom na socladllllO moderna, p11ra que não venham 
pot• si obrlgat• a resolução desse problema pelos meios tumultua· 
rios que ablllam tantos palzes, 

A lnglaterm, o ultima rcducto de todos quantos queriam negll.l' 
ossos medidas, j' tem uma legislação social de asslsr.encla para 
todas as classes do 1J•ubniho, de previsilo, e ainda ultimamente 
propoz a llposontndorla de todos os velhos, o que é um~ medida ao-· 
ciallsta,porque niio se trato. de compensar serviços. Nenhum paiz do 
mundo póde deixar do caminhar nosso terreno, nom poderia deixar 
de fazei-o, pot•que I:Jso não tl sinão a consequencia da democra
tização daa nações, o etrelto do um desenvolvimento mais elevado 
da oivlilznoão cbrislii, o I'OSulbdo d" i~tcrvençiio : cada· • vez 
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maior dn< classes prolotarlas, outr'ora consideradas serva.s, na 
organização dos yodct·os publicas, e, por oonsequoncia, do uma. 
melhor distrihulçao do justiça. om todas as classes e rcglmons, pois 
que mesmo nas republicas o nas democracias pOde-se nii.o ser repu
blicano e não ser democrata. Aquolles que durante certo tempo 
usutruiram do vantagens espociaos, devem reconhecer a necessi· 
dado ele ser cada voz mais justo, approximando-se das camadas 
populares. 

0 SR. Pll.ANCISCO GLYCERIO-V. gX, vao até a abol!oiio do 
privilegio aoodemico I 

O SR. LA uno MULLER-Essa O outra quest~o que podemos con· 
siderar It p11rte. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERio-Faz parte do mesmo problema.. 
O SR. LAuno Mtlr,LER-BilBeia-se na acquisiçiio de um titulo 

por meios l'Ogulares, accessivel a todos. 
0 SR. Fll.ANCISCO GLYCERio-E' um privilegio. 
O SR. LAuno MtlLLEa-Niío é um privilcglo,.desde que cl ac

cessivel a todos. 
O SR. FRANcisco GLYCERio- Olhem como jlt niio a.cceita a 

igualtla!le do condições! ••• 
O Sa. LAuno MtlLLER-Ninguero está querando acabar com a 

hlorarohia. 
Todos sabem c1ue n verdadeira igualdade consiste em tratar 

com desigualdade sons desiguaes ; sOmente ó preciso tratar igual
mente saus igua.es. E' o que estamos procurando- estabelecer 
igualdade de direito parn todos os q uo sorvem á União. 

Mas, Sr. Presidente, fui aMm do que qnarln para attonder o 
honrado Sana!lor. Men intuito Pl'Íncipal era fazm• n. deciamçilo que 
fiz e Jlrometto ao Senado, 11. vista. de seu voto " do pat•ocol' da Com· 
missao de Fln•mças, que volverei ao assumpto, logo C( no tenha op- • 
porlunldade. Nilo voltarin si a honrada Commissão mo convencesse 
âo que n. emenda oru. inconstitucional ; mas o projecto inl'ringo do 
mesmo modo " intm•pretação que ella deu ao texto constitucional ; 
ora, como niío pOde haver duas conslltuclonalidade<, penso que 
haverá apenas duas opportunldades. Espero que em melhoros tem-
pos o Senado acceitarlt logicamente n discussão da emenda. que 
submettl á sua consideração. 

o sa. SEVERINo VIEIRA-E em tempos ainda. melhores sorl\ 
ncceltan minh11. 

O Sa. LAuno MtlLLEl\- Si o honrado Senador pormitte uma in· 
terpolaçilo, já quo mo intot•rompe, perguntara! t1 S. Ex. sl é so-
oiallsta pot• convicçíto ou por maldade. : 

O Sa. SEvnmo VIEIRA- Pol11 força. da. logica e por amor It 
justiça. 
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... 0 Sn. i1AURO ~IOJ,LJÚt.;..:,S, E~. ~O!Jlb~tó todas as apO>Oiit:Ldo; 
rrl1S, no_ ao oxtromo uo ,mdivr~11alrsmo;. ontr rtanto, apresenta 
omaodr! ta.o.soclo.hs~~. quo nenhum do nós a guiz apresor.t:Lr, 

Por l~so é,tjuo porgúótui ~S. Ex. si ú soci~lista. por 'cónvlcçiio 
ou pot• ma.lrbdo, 

Em rosuino, Sr. Prosldonto, o Son~<lo quo me perdoo, mas om 
outra opportunid~do, aindil, o importumtt•ol. (Muito bem; muito 
bom.) 

Nlngucm mais pedindo n. palavra, onccrrn-se a dlscússiio. 
Posta.~ a votos, sli.o I•ojoitadas as emendas seguintes : 
Ao nrt, I' accroscouto·so: «O como addidos, som vón~iriJOntos.> 

-Bol(ort Vieira. 

«Accrosconto-so r!. proposiçõo o seguinte: 
Art, Pam aposontnllorla dos ofuprilga'dos das ropartlçõils ro; 

dorao~, nomeados. por concut•so, ser!\. computado o tompo .. ~m que 
antorwrmonto tlvcl'Om oxorcido. tam)lom om yirtudo elo concurso, 
qualquer ompri:igo dê nomeaÇão db Govorrio do Imporio ou da 
Rcqublica, ainda que intcrin11.monto.- J. L. Coelho e Campos;
•llelra e Sd,-A.ntonio do Sou:a,> 

Posta 11. votos, ó approvada a proposição. 
A rospoctiv11 resolução vno ser submottida r!. sancçiio. 
Os Sas. A. Azear.no E Pmes F.ERRE!RA requerem ~ Mesa gtio 

mando oons!gn11.r om actt~ que votaram a favor da emondu do< r 
Srs, Coolbo o Campos, Moira o Sá o Antonio do Souza. 

O Sn. SEVERINO VIEniA requer :1 Mesa quo mando consignar 
om acta haver votado contr11. o projecto; 

O Sr. Franoiiico Glyoerlo (pela oril•m.) (')
St• •. Pro.lldonto, sou obrigado a. fazer lima dilol11.raçiio, cm boiloflclo 
do proprlo prQjocto guo acaba do ser votado. 

Declarei, qu11.ndo dofondi o parecer; que "' Commissiio do Fi· 
nauça' não so havia pronunciado sobro. a. omonda dos bont•àdos 
SonadOl'Oi pot• s .• rgipo o Rio Gt•an!lo do Norte; porque a mataria já 
estava incluld11. no projecto. ' 

d sil; COELI!O E t:Ái.iioos - ~ixs 'iiaróoo qtiô nilo ostá. 
· , . " 0 SR, .1\'IPIO ,DO BRAZJL -E o Senado rojoltmi :i. cmondÍI appl•o· 
v ando o projecto, . . 
. . , 0 SR. F,J!AljClgCO GLYOf.RIO -;-,.F.n estou <!ando uma oxp!icnçiiÓ 
nocossaria no intm·prato que oxocutar ;i lol; 

o S1.•, Prc ... idente:...;; v. Íl~; niio póda 1\ill!lt• solil;o o 
vencido; Niio h'' hn<irL om discussão. · 

O Sit.l'llA:'<:Otsco GLYCERto- Tenho conc!nldo, 
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' . I '• j I ' ,; • , • , • o Sr. PreHidente- Nada rrúlis havendo a tratrir, vou 
lovantal' a. so~são, tlO:Jigaantlo para. ordem do dia. da. sossão so
guinto: 

2• discussão tlo. prapo.<l<iiio dd C:~mnm dos Deputados, n. 114, 
do !9D8, autorizando o Prosidonr.o do. Roouhlic" o. abrir o.o Minis
torio tlo. Guerra o m•i>dlto especial do 25:413$280, ]iara jiago.monto 
dii vonclmont.os aos co.jli\ãos Fr·uncisco ile Snllcs Bro.zi1 e João No
pomuccno' a~ Ccist:L (cbm po.t•ilcer fo.voravoi da Commiss1io do FI.:; 
nauç:~sl; .. 

2• dl~cnHSno dá ]ll'Oposição da Co.nial'o. do; Iiéjmtndos, n. i2d, 
do 100~, ~tulori;mndo o Prosirlonto da llcpublim• O.oJncodm• ao cou
düctor do 2' classe do. Estrlida de Forro Contrai do Br·azli Anta· do 
Jos6 Victor do Sonti<L Jiconça, por um :ttmo, com •>rdqnadri; par·ti 
tratar de sua saudu (com po.l'OCOI' l'•.voravol da Com missão do Fi
nança.~). 

Lovanta-so o. sessão ás 2 1/2 horas do. tardo. 

102' SÉSSÃO ]m 14 DE OUTUÍJRO DE 1908 

P•·esldcncia do Sr; Nilo Pcçanltiz 

A' mela. hora. depois do meio dia.nbro-se a ~casão a que concor
rem os Srs. Sem•doros. Bncno Brandão. Ar!lnjo Góes; Pedro Borges; 
Francisco Sá, Bozorrll . Fontonello, Antonio 1le Souza, .Mo ire~ o. 8á, 
Caolho Lisboa, Manuel Duarte, Severino Vioir:1, Virgilio. Damazio, 
João Luiz ,\!vos, Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, Erico 
Coelho, Augu<to do Vo.sconcollos; B~rata Ribeiro, Francisco Glyce
rlo, All'rcdo Ellis, Braz Ahrantos, Urbano do Gouvlla, Joaquim do 
Souza, Joaquim. Murtinho, Motollo, Alencar Guimariios; Horcilio 
Luz c Lnuro Müller (27), , 

Doixa.m 1lo compo.l'ocor• com causa prLrticipnda.os Srs. Senado
res: Ru,v narbn~a,. J'OI:J•ol r~ Chrives, .Jdnntnas Podrosà; SA ,P,ui~ota, 
Sllvcl'IO Nory, Joilw, do llro.r.jl; Paes <lo Cllrv•lho, Justo Cliormont; 
Urbnno,nntos, Gomes do Castro, Botrdrt Violr~. Pires. Forrcl.rlil 
Rli.)'iririndo Al'tlim•, Alv<Ll'o Mli.chailo, Gonçalves· Fcrroh•a, Rosa o 
Sll v o.; Sli!ismnnrlo Gon~alvo~. Jonquirri Malta, Coelho il campbsi 
Olivoir·n VILU<~diio, Mart.inho Garcoz, Moniz Fhilro, Slqilolrá Limil, 
LrLt1ro. Sodr·rl, FollilinJlil PiJnii:>, Fl'aoolsco Srlilo~. L:dpils Chllvcâ, A. 
AZOI'O;IO, C>LDdii!O • .. io Ab!.'OU, lirllZi!lô ila. Luz. Fotippo Sohinidt, pf; 
nhoil•o MachlLrlo, Julio i•'rut" o Vicloi•ino ~Iontoiro (:l·l). 

E' tida, post~ ôm luscJ;s'iio ê àorn .tiiih!o appro~nila a acta d~ 
sossão anterior. . 

o sr. ~· seoret.l'ii•to; (>iir•iilao il• J•) doclarli iiüé ilãd 
lia oxpedionto. 
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O Sr. 3° Secretario (ser•lnde de 2') Jô o se~uinte 

PAJtECER 

N. 294- 1908 

A Commissão de Justiça o Legislaçiio, á qual foi presente, para 
omlttir plll'ocor, a proposiçiio n. 141, do 1908, da. Gamara dos Depu
tados, que concedo um anno de licença, som vencimentos, ao ba· 
ohlll'oi Casario da Silva Pereira, procurador da Republica na 
secção do Distrioto Federo!, o de pa.rocor que a mesma seja appro
vada. 

Sala das Commissões, 14 do outubro de 1908.- Olivei~a Figucl· 
rodo, pre.<idente.-Joao Lui; Alves, relator.-J. L, Coelho c Campos, 
-J, M. ,l!elello. 

PROPOSIÇÃO DA OAMARA DOS DPUTADOS, N. 141 DE 1908, A Ql!E SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a 

concedm• um nono do licença, sem vencimentos, para tratar de 
seus Interesses, ao bacharel Cesarlo da Silva Pereira, )lrocurador 
da RoyuiJiica, na secçiio deste Districto Federal ; revogadas as dis
pos!çoes am contrario. 

Camara dos Deputados, 3 do outubro de 1908.- Carlos Pelzoto 
de Mel/o .~ilho, Presidente.- Milclades Mario do Sd Fral~o, l' So
cretario.-Lui: Antonio Fe~eira Gualberlo, 3' Secretlll'IO, servindo 
de 2'.- A imprimir. 

ORDEM DO DIA 

CREDITO PARA PAOA!o!ENTO DE VENCIMENTOS AOS CAPITÃES FRAN• 
OISqO DE SALLES DRAZIL E JOÃO NEPO!!UCENO DA COSTA 

Entr~ em 2• discussão, com o parecer ftlvomvel da Commissão 
do Financas, o artigo unico da propos!Qão da Camara dos Depu
tados, n. 114, do 1008, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Mlnlster!o da Guerra o credito especial de 25:413$280, 
para pagamento de vencimentos aos capitães Francisco do Sallos 
Brazil o .João Nepomucono da Costa. 

Ninguom podlnllo a palavra. oncorra-so a discussão, flcando a 
votação !ldiada por falta do numero. 

LIOENQA A ANTONIO JOSll VICTOR DE SENNA 

Entra om 2' discussão, com o paroce1• lllvoravol da Commissito 
de Finanças, o art. I o da proposiçl!o da Camlll'a dos Deputa dos, 
n. 129, do 1908, autorizando o Prcsldonto úa Republica a conceder 
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no conduct01• do 2" classe da IMr.td" rio Fot•t•o Contt•al do Rrazil, 
Antonio Jo<ú Vrctot• tio Sonna, lit:cuça pot• um annu, com o ot•de
nado, par" tra.tamonto do sua sande, 

Ninguom pudlndo a pu.lavra, encerra-se a discuss~o. ficando a 
votação adiada pot• falta do numero. 

O Sr. PreHldente- Nndn·ma.ls havendo a tratar, vou 
levantar a sessão, designando para ardam do dia da sessão so
guinto: 

Votnção, cm 2" discussão, da proposição da Camara dos Depu
tados. n. 11·1, de 1908, autorizando o Pro;idento da Republica a 
abrir ao Ministorio da Guerra o credito especial rle 25:413$280, 
para pogamonto do vencimentos' aos capitães Francisco de Sailos 
Brazil o .João Nopomu"eno da Costa (com parecer favoravol da 
Commissiio do ~·inanças) ,; 

Votação, cm 2• discussão, da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 1~9. de 1008, autorizando o Presidente da Republica a 
conceder ao conductor do 2• classe da Estrada de Forro Central do 
Drazil Antonio JosO Victor do Scnna. licença por um anno, com or
dona.do, para tratamento do sua saudo (com pat•ocer J'avoravcl da 
Com missão de Finanças) ; 

2" discussão da pt·oposiçiio da. Cn.mara dos Deputados, n. 123, 
do 1908, autorizando o Presidente da Republica a conceder um 
anno do liccnç,., com ordenado, ao conferente do 2' classe da Es
trada. do Ferro Contra.! do Drazil Guilherme Henrique da Silva, 
para. tratar do sua saudo (com parecer tavot•avel da Commlssão de 
Finanças) ; 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. !30, 
do 1908, autorizando o Presidente da Republica a ap;pllcar á despeza 
com o pessoal da officina typugraphlctl da Directoria G01•al de Es
tatística a quantia do 5:000.,;, que, na verba 2" -llstatisticu.- do 
art. 21 da lei n. 1.841, do 31 do dezembro do 1907, não tevodostino 
determinado (com parecer tlLvoravol da Commissiio do Finanças). 

Levanta-se a sessão ao melo-dia o 45 minutos. 

!03' SESSÃO E!! 15 DE OUTUBRO EE 1908 

Prcsidencia dos Srs, Bua>Jo Brandao (2.• Secretario) c ;\'llD 
Peçani!a. 

A' mola hor;~ dopols do melo dia abre-se a so,siio, n. quo concei' 
rem os Srs. Sonadot•cs l~uy Barbos:t, Duono Brandão, Araujo Góes. 
Podr ... Bot•gos, Jndio do Bt•azll, Gomos do castro, Ptres Ferrei!·.•· 
Francisco Sá, Dozot·rll Fontonello, Antonio do Souza, ~loira o Sá, 
Coelho Lisboa, Gonçalves Ferreira, Slglsmundo Gonçalves, Manuel 
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Dú~rto. Severino Vloit•a; Vit•gllio Damar.ici, Lotircnco Baptista, Oli· 
volra Figunlrodo, J•:rlco Co.Jl!iO, Augusto do Vascon"•·llos, L'mró 
Sodt•ll, l'mociscu Gl)'OCJ•io, Alft·odu t•:llts, Bt•az Aht·:~ntos, .IOtL<JUi m 
do ~onz,., A. Azot•otlo, ,Jàaqnim \lurlinllo, Motollo, Aloncàr Gui· 
mat•aos, Horcilio Luz o Viotorino Monteiro (32). 

· Dol~"m do compal'ocot• com cau<a part.lolparl:; os SJ'S. Srmt 
dores Fol'l'oira Chn.vos, .lonccthas Podt•osJL, Sá Pcixoto,Silvcl'io Nory, 
Pncs do Carvalho, Justo Chcr:.JOnt, Crhano ~antos, Boll'ot•t Vieira, 
J(aymunrlo At•thur, Alm,·o.Machado, Ro;n, o Silva, .Joa<tuim Malta, 
Coelho o Campos, Oliveira Vallauõ.o, 11artinho (;ac·ccl., M01liz 
Froiro. Joli.o Llilz Alves, Siltuoira Umn,, llal' .• ta Ribeiro. !<'cli· 
cian.O P0unú., 1Ft·a.néiscq Sn.Uo.-;, .Lop,~s C11,:~vo:~, Urh mu Gu1ivên., Ca.u· 
dido do Abl'OU, Bm1.llio ua L111., LauN Müllor, lloli1rpo Schmidt, Pi· 
nhoiro 'lacharlo ·u .Julio Frotn (29). 
. . E' lida, posta om discussli.o o som debato a.pprova.da a. a.ct:~ da 
sessão anterior. 

O Sr. 3• Secretârio (.icrviriêlo de f•) <lá conta. do se
guinte · 

EXPEDIENTE 

Tolo~ramma da junta. apuradora d11 óloiçiio a IIIÍO se procedeu 
u!timamont.o no Esta· lo do ~líiuby, pat•a iim ~onadot• fedOJ•al, expe
dido em dtttl1 rio 14 do cort•onto mo'!_, contendo 11 coula ~tuthontica 
da acta da. aput·~cão da mesma sossao.-;i.' Com missão do Podm·os. 

O St'. -:I.•ISecrctn.rio (ser•indo da 2•) lê os seguinte~ 

P.\HECEI\E.i 

N. 2Ó5_; 1008 

Foi presento :1. éoilimissilo do Justiça o Log1slaçõ.o; pará dar pa~ 
rocor o projecto do Senado n. :13, <lesto anno, qoo institue. no Dls
tricto Federa.!, com Hm·vont.ia vitttlicia, o oat•go d1) distribuldot• o 
contador geral das protorins •.. _ 

Em SUlL justificuç5.o, argui u-so !la. tribuna. elo Senado a. cxistcn
cin do uma lacuna na organir.c•cito ,iudlcittria .do Dh!l'icto, q nttl a do 
não haver <listrlbulçãà 11111'a os leitos da compotoncia dos protoros, 
occJL"iomutd.9 ost.a. omissão o in:oiJvonionto d~. imrún todos nquullos 
quo t1vorom do razor tt·nnsacçuos sohro immuvels do val01· nilo ox
co.lonto 1lo cinco conto• de rilis, o trtibalho o a do;pez" <ln requerer 
cortidüo nog~Liva do Jitigin """ 15 pr.>torins actuaos. O proonchl-
monto dos\1t lacuna il o objectivo elo l'i•ojocto; . . 

Mas, oxamlnandii n lol n. J.:l38, doU elo .i~tnolro do 1005, ijuo 
roorgnnizolltl,jlis1.1çii local ''~ Dl'tricJ:o, VO!'illca-so que as pro
'torlas tcom limlto:i dotin·m1nndns, formando circumscripçõos cspo
ciaôs; cm ciiil<\ lima "~~ quacs l'unccionii. Jim SÓ pretor com Jim Só 
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escrivão, g' elMO, portanto, quo OS i'cl\oo do SU<L alç<LilO não podam 
csi<Ll' sujeitos 1L distribuiciio. porqun esta snppõo nocossarlamente 
duus oum;Lis 1'uncciouario . .; de igmLl cnmpotencio., 

l~nti•otlinto, tem t'uodamonto o lnconvonlonto apontado. 
Si, cm rogra., o rt1o.dovo sor n.cciouu.do prwante o juiz do sou <lumi .. 
cílio, comtudo ri. situo.çflo dri. eu.u:;n, o contracto, :1. crmnoxão do 
ca.nsa.s, a ~~ccoitu.çã.o do juiz ineompetonto oonstituoJU outr;L:; to..utas 
ori~oos do compot.onci"· admittidas no .nos;o uiroito, do mo.lo quo 
os mtol'ossa.dos om kans:~cçõo~ sobre immovcil:l, .do val91' nfi.o cxco.. 
dnnto 1b cinco contos do rO!R, toem oll'octiv:Ltnonto noccssldado, p:~ra 
sua. completa sogumnça, de recorrer " to·las as protol'ias do Dis
tl'Jcto, 1Jn.ra. sa.bot• si tu.os lmmuvoü~ sã.o ou nã.o litigio::-3os. Pn.l'i1I'O .. 
movor.a d!Jllculúnde, " l'Ornedio niio ~a. distribuição, inteiramente 
descabida na espocie, COIJ10 ftcuu ucmoo~tt•ado; devo ser üutro. 

Entendo .u. .Cummissã.o que •~ Ol'O.lQfio .do. um .. officio, do~ti.nado 
ao registro das causas da alçaua dos protores, ,d.a1•á o l'esultauo 
dcs!liudo, de uccôrdo com o pensamento quo in~pirou o projecto. 
Por isso otrorece á consideração do Sanado o seguinte 

PROJECTO SUDSTÍTUTlVO 

O Congresso Nacional resolvo: 
A1•t. 1,' ).'ica instituido no · Districto Federal, coni serventia 

vit.alici<l, o cargo <lo otllcial do registro o contador geral das 
pratarias. 

§ 1.• Nenhuma caUSII da alçada das pratarias sorá admittida 
om juizo som q uo consto lmvm· sido registrada no otllclo oro Cl'0:1do, 
dovoudo paru. osso. ftm a potlçã.o iui9iu1 .oOl' uprc~ontad;~ uo rospc· 
ctivo olllcin.l antes do qualquer despacho. . . " 

§ 2. • A nomouçã.o, licença, substituição o l'úocçõos do oficial 
do 1•cgistro serão r"guladas pelt~s mo;mus di;posi~õos uctualmonto 
applicavois a' d!strilmidor o ao contador gat•al. 

§ 3. ~ O ofl!cial do registro percoboril. os omolumootos do regi· 
menta do cu,ta; o llaVOl'tL 2,$por• cada.r·ogistro. . .·. 

§ ·1." Na primeira· nomeuçiiil se p1·óvor~ o cargo independilnto· 
monto de concm•so. 

Al't .. 2.0 ~lovoga.m•SCI ~~disposições cm cont1•n.t•io. 
Sal~ das.Commi<sõos, 14 do outubro 110 1908.- Olicelra Figuei

redo; prosidouto,- J. M. Mole/lo, l'Oilltor,- Joao Lui: ,\1•••·
olleiJ'a o Sd, com t•estriuoões quanto ~ vitll.i!ciodauo. 

PI\OJ~CTO DO SENADO A QUE Sl~ IU:FE!l.E O PAI<ECER SUPR.\ 

o i:Jongl'osso NÓ.cional i·osolvo : 
Al't. 1.• l'ica institttilio nosta Capital, com serventia vltallcia, 

o ca1•go do disti•lbnilior ·o contadO!' !'Ol'al das pi•otm•ilts. . , 
. § l ;•: A fiUll< 1\!Íwções >Ol'iio, rospoct.ivamonto; liiJS pleitos dn. 

alÇ~d~ das jlrotor•las, rui mo.•inns·uctuJIIn1oilto oxercld11s oni roluçiio 
aos outros pala distl'ibuhlor o polo conhdol' goriit: 

'\'.' 
1:. ' '• ' ... 
;r:·.· 
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§ 2.• O di.;tribuiuor o cont~dor goi•nl tlllS ·protoi·i~s porcoborá 

os emolumentos do rogilllcnto •10 custas o hnverl!. 2.$ por cnd11 
Jbito distribuido. 

§ 3.• Na primeira nomeação se provci'I!. o cargo inilopendonto
monto de concw•so. 

Art. 2,• Rovogam·so as disposições cm contrario. 
Sala das sessões, 10 do outubro do 1908.- A. A::credo,

Bc;erríl Fontellellc.- Pedro Borges.- Lourenço Baptista,- P!res 
Ferreira.- .R, Arthur, 

N. 206 - 1908 

.Rcdacçao final do projecto do Senado, n. 95, de, 1908, autorl=a11do a 
COIICessao do mais um. anno de lica11ça, sem ve11cimcntos, ao 
lC>IIeda Faculdade de llireito do Recife, llr, San•ucl da Gama c 
Costa Jlac lJo,ccll. 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico. Fica o Presit!onto da Republica autorizado a 

concodor ao lento c~tbodraiico do direito commorcinl na Faculdade 
do Direito do H ceifo, Dr. Samuel da Gama e Costa Mnu Dowoll, um 
anno do licença, som vencimentos, em pi'Orogação da q uo .iú lho Joi 
concedida para tratamento da salldo; revogadas as disposições om 
contru.r•io. 

Sala das Commlssüos, 14 do outubro do 1008, - Coelho Lísbôa, 
-.1ntonio de Sou:a. 

Fie~ sobre n mesa. para ser discutido na. sessão seguinte, depois 
do publicado no lliario do Conorcsso. 

N. 297-1008 

.Redacçao final das emendas do Se01ado d pl'oposiçao da Camara dos 
JJeputados, n. 209, de 190i, dcfl,~indo a lBlra de cambitJ e a 
nota promi&sora e regulando as opcraçlJos Cambiaes 

Ao art. 5. • Substitua-se pol, seguinte: <!Ia vendo diJforonca 
entre o valor lançado por algar•ismo o o quo so achar por extenso 
no corpo d& letra., este ultimo sorlt sompro considerado o verda· 
doiro o a dUferenca. niio pre,iudlcarlt a loti•a.• 

M art. 17 o§§, Supprimam-so. 
Ao ar•t. 21, § 1.• Accroscontom-so :Is palavras finaes no domi· 

cilio de outra-cstas-inrlicarlas pato .sacador ou pelo acceiltmte. 
Ao art, ao, u. 11, Supprimam-so as p:~avras: •ou da cdpia da 

letra», 
Ao art. 32. Supprimam.so ILS palavras: cpela crlpía>. 
Ao art. 40. :;upprlmam•SO as palavras: cola wlra 110 portador ••• 

· Ao art, 55, n. 1!1. Supprimam-so as palavras: cpodcndo a nota 
1er emíttida ao poria dor., 
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Ao art, 55,§ 3.' Substitua-;o pelo seguinte: 
cDivorsificando as indicações do. Homma do dia h oiro, scr1l consi· 

dorada vordn.ilolra a que se achar lança'~' por ex tenHo no contexto>. 
Ao art. 57. Suppt·imam· ·O as palavras:- "o a; co phs ... 
Sal11 das Commissücs, 15 do outuut•o tio 1908.-Coellto Lisbaa.

Anlanio de Sau=a. 

Fie" sobro o. moso. para Her discutida no. sessão seguinte, depois 
do publicada no DiaYio do Oon[Jrelso. 

O Sr. Severino Vieira. (•)- Sr. Presidente, quando, 
ha ~onco monos do um moz, o nobre Sen1ldOI' )JOio llstado do Santa 
Catho.rina, meu talentoso o pt•czado amigo, cu,Ja presença mo seria 
summamentc agradavol nc.tJ momento, terminava o sou discurso 
a respeito da MuzamLiubo, roforlndo-so do prcrorencla á pondera· 
ção que eu tinha adduzido na mos ma sossiio sobro este negocio, 
estava ou muito longo do ospomr que tiio depressa mo oft'orc'<losse 
o Governo ~a Hopublica opportunirlado do tomar em considcrar;iio o 
discurso do s. Ex. Venho bojo l'u.zel-o, salientando em primeiro 
lagar os pontos fr,,cos da argumentação do S. Ex. e mostrando por 
ultimo que S. Ex. consull\iu debalde todo o sou inconso,pordon todo 
o seu latim, porque as •nas palavras não lbt•am ou~itlas nem apre· 
ciadas polu Governo do Sr. consellteiro Alfonso Penua. 

O nobre Senador pot• Sanh catharina, produzindo a del'osa do 
Governo, alle;:ou, como justificativa dn. opot•ação, a unillcaçíi.o da 
despesa do atlministt·ação das ostratlas ~Ii nas o Rio e Muzu.mbinho. 
Este argumento, Sr. Presidente, in ~et•to.so perfeitamente eontt•a o 
nobre Sanador, porque a mesma unidade do admínistt•açlio dar· 
se-la, entre a Muzamblnho e a Mogyana, s( se dtlsso a ~Lcquislção 
daquella por esta. unidade de administração que redundaria do 
mesmo mo~o. segundo o ponto do vista do honrado Sonadot•, em 
proveito dos productores da zona servida por aquolla estmda, em 
roducçiio dos fretes com bonotldo da lavoura o das industrias que 
se utiliz"m das duas ootradas. 

Esso ar~umento, portanto, é completn.monte 1'11lho, tanto mais 
quanto a allegad!L cconontia do administração, o Governo ~odorai 
só poderá. consegui!' com o di.,]lendio Jo capitn.l omp.·ega.do na 
acquisioiío da Estrad!l de Forro :Mllzamblnho. 

Com rclaçiio 11 este ponto, com relação ao custo da ostt•nda de 
ferro, o honrado Senador pot• santa Catbarina adduziu um argu· 
monto que ni\o podia deixar do set• cln.s~iflcado de parollologlsmo. 
Não quero ra~et• Injustiça ao honrado Senador. 

s. Ex. declarou quo o Governo Federal tloha comprado ao Go· 
verno de Mlnn.s a Estrada de llcrr.) Muzambinho pelo me;:no preço 
por que o governo do Minas hnvl" compru.do esta estrai1:1 tio ie•·ro 
a Companhia Muza.mblnho. Assim, S. Ex. chogOlt a concluir que, 
sondo a moeda do paiz a me,ma, condemnar o Governo Federal por 
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tor d:Ldo por osta p1·opriodado o mesmo pt•aco quo por ella. dom o 
Govm·no do Minas, seria. applimLr ""'" ,jnstica. dilferonto. 

O nr~tllmento do IJOrado Sanador por S:Lnta C<Lthal'ina JlLibon 
por oomploto nosto ponto. · · 

O Govorllo do Minas niio desembolsou dinhoil•o para compra~• 
n. Mm.ambinho ; rocolwu n. o:'tradtL de forro do mesmo nomo como 
doacão in .c:otutum: !Oi uma liquillaçiH• que só podaria J•odundar cm 
,proveito diL ~olllparhia o não do OoVOJ'JJO do 1\!in:", porquo, como o 
lfOflJ'Ildo s.,nadOI"\lC!u Espirita santo j:t assignalou, o mataria! da. 
llstraila do Forro Mnmmbinbo o a VIJL porniariàntc orani lloticícntcs, 
ostavam om m(Ls condicües. O governo de Minas não <lesam bolsou 
flínhoiro ; l'Ccobeu <t. c~:~trada. de ferro 001 pr'giLJ11C-'nto do uma diyida .. 
O governo do ~llnas ou reccbm·la a Estmda do Ful'l'O Muzarnbinbo 
ou p01·del'ia a divida. Foi um alto nogocro que foz o .Governo de 
Minas o púl' esta operação só morece louvores o administrador 
daquello Estado, nu P'"so quo o Sr. Presidenta da jlopublica nlio 
está collocado 11ns mesmas condições. 

O Sn. FRANCisco SA-Pódc ser um ]lom negocio para o Govcmo 
do Minas e niio o sor p:tra o da Uniito. · 

O Sn. S~VEJtll\'o VJEll<A-il tanto molho!• lJogo~io quanto o ::ro· 
veJ•no do lllinas rp!1Lndo accoiton a Estrada do forro Muznmbinbo 
para pagamento da divida, ,.á estava certo do <too elln lho ia scJ' 
compl·ada pelo valor d" divida; consogu!ntcmontc, niio vejo quo 
mereça outt·u cousJL, si não lmtVOJ•cs, o govm•no do Min:•s. 

O mesmo, porom, niio so póde dixct· daquo!les que, cerrando os 
o!bos aos interesses da Hopublica o as convenlcncius •lo Tho>oJtro 
Naclouul, derum pur uma estrada de ferro, nas condiçücs em quo 
no!-a descravou o nobre Senador pelo Espirita San!ô, talvP,z, mais 
do quo nquillo que eUa tinha custado. 

,Justificou aind:J o nobre Senado!• n opernoão <lo Gov0rno P,om0 
uma providouciJJ para evlllll' quo a receita da Estrada do Ferrr 
Minus o Rio pudesse se1· dcslalc:~du pela doJtiYaciio dos prpducto; 
da zonn servida pela lllu1.ambinho par:~ n E~tmdn do ForrQ l\logyanu. 
e porto de Santos. . 

Antes de tudo, Sr. Presidente, o no)l1•o S0óadof esqqocoú-se de 
que, pat·a evitar e.tc desfalque, o Govel'Do pratiqay~ outro dosO•!· 
<JUO no crnrto publico, tomando o 0~cuJ•go que corrosRondo aos ju· 
ros do capital dospcndido para acquisioão da listrada de forro Mu· 
zambinho; em segundo logJ~r. é tacil de oQmpi'Oilondcr-se .que a 
derivação com quo o lwnrado Sonl!!dor procurott justltlctlr assa 
operação. pJ•atwndn pelo Govoi'IIO nao so pperará !!bs.o!uiQ.meut~ 
nus condições em que .S. Ex. li!llll'Oll. 

Ua no pot•cm·so da listrudJI de Forro Muzambinho, t0ndo·se cm 
nttenciio a sua Jiguoão oom ~~ MogyUD/1, pontos quo c,;tiw iucoote.s
tavelmentonmis Pl'PXilJIQS .to Pi•rto do Rio de ./nnoit·p, sorvido 
pehts esl.l'at<as <Jo tOl'l'O ~li nas 0 Hro o ,CoDt!'lli, <Jo <Juo do po~·tq do 
~antas, Fervido pela I·strudu de Forro ~lnznmblllho o Mogynna. 

ú~ pro<luctos do' pontos que <iomo!•am a moi; curta distanci:L 
rlo po1•to do Rio de Junoil•o ·não podorito ab~rtlul11monto. uau ,d~~-
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vi alias dn.s l\Iinu.s o Rio e Contt·u.l, s:Llvo si o GovPrno iloscut•:JSll., 
complot:tmonto dos int ·t•ossoH das viu.-; .. JCrrcms 10cloracs, deixando 
fio o:;tu.belocor nm11 justa cunc.:lll'I'UIJCÍ1~, úu mudo quu o tt'ítnsport.c 
pola.s o:;trn.tln:-~ 1!0 JCt•ro fode1·~~cs olfct•ocussu, sin{i.o motioros pelo 
menos J~u.l.CS V<Luhgcns !L:i quu fo~s~am oll'OJ'()í:HI:ts poliL M~Izu.m
binltu o pula. ~fo~yanu.. Estu pouto, aliás, ht i'ui üclmt,iuo o evjJon
ohulo ti. :~ociod!tde pelo ilnpor~:mto orgão do puhl!Citln.du 1lcst<t ca-
JU tal a Jmpi'OJtsa, . 

. jlas, ~~·. Pro:;idonttl, aCt~N o::~tes n.rr:ttmentos som valor, Invo
cado; polo n,,!Jro ~on~<lol' por S:.ma Catlutrin", S. Ex. adduziu 
como .Justillcn.tiva. do acto tio t'iuvol'no, que a :wquhn~~ào tlu. ~luzam: 
biuho er:L porventura. o passo inici:tl para a oou~:~tituiçii.o d:~ 1·61(o 
sutlo:~sto mineira., elo qno S. !•:.\. hn.\'in. cogitado no tempo da l:ltHL 
laburiL,SU. ad,11 ini.-;tt·at:Qá.u. 

E' osto, .sr. Prot~iduuto, nm dos pontol:l om quo n. pa.LLvra, n.lhls 
su~~estiva, o cou.solho p1•ovoitoso do uobr·e Scna.1Jot• pur· S<Luta OtLthu. .. 
ri na foi complo!lmunto <ie;apl'ovoitado pe o Govm•no l'edornl. Nc• 
JJia•·io Offiâal do hontom, Sr. Pl'e~idonto, foi puL!icado "'" edital 
chamn.ntlo coucurt•onJ,o:-:; pa.rn o lll'l'cndamonti) da. rUJo, nãu mn.is 
:mclo!!stu winei1•a, corno n. cha.mu.vu u nubt•c !::ionn.do1• i,ul' StLnt<~ ca. .. 
thnr•iUiL, quand" Mini,tro <ltt luduot. ilt. Viação o Oh!'as Publicas 
mas simrlio~monto ~ul i\liuoiru., constituitla da. Minas o ltto o dt~ 
Muza.m!Jinho, com os l'íLUli.LO'i o pl'u!on.;amcntos do quo 1:10 cogita no 
mo~mo ac!.o de coucul'ront:ia.. 

Esttí, portanto,: Sr· •. Pr:_esidonte, l'ót·a da rêuo pl'Ojectadu. poJo 
Mini•Lru d,, JnuustrJa, Vm~no o Obr·as Pubhm" do Gove ·nu do Sr. 
Rodt•Jgucs Alves, em prilnuiro lugnr a Oeste do Minw;, que nli:ts já 
portonce au Liovorno, JJ1ío sonllo, portanto, pl'eciso desembolsat· 
uonbum capital p~tl'a incol·poral·u. ,t rê•! O. Ver.lade 6 quo ao edital 
UO COUCJlrroncia lllLO >O dtt IL O~IU. rede uma COO~tit!liÇÍlO detlni\iva 
pois, ponsn-se oa po~siLilidade do á _ollu. sorom ruuoid:.s outras es: 
trad;Ls n. c:onstrutr ou on1 coustrucçn.o. 

o SP., FRA!'(CJsco s~·- ~la~, 6 uma clausql:; som importancü1, 
yor·quo ipdopendoote dolla o üoveroo, do futuro, ppdoriu. l'cunil· 
outras t•str·adas. 

O Sr~. SEVERINO Vrauu- Tom pouoa importancia uão lm du 
vida ; mas quero pxpôr ao Sanado os pm•igos que pode GDcer•ra; 
ost11 clausula. . 

PodeJ··~o-hia até. arsumoutar ~om a 1\Utoi•izaçiio Para a 000• 
stroccáo <la rêde mmerra. no sontulo do aggravlll• ne1so ponto 0 procedimento du GovO!'uo da Ropuh!Jca. · 

com eJfcito, q~nndo. o Podm· Logislati:vo dou autorização no Go. 
vet·no piLl'l~ cou~tl'i~ll' 1~ I'Ddo sudoost.e mulA Ira, tio tiUe. se cogitou mais 
attorl!JLmonte,.nn•JS cautolo;u o cmdudosumonto, loJ np11nllar P<ll"l 
cs~;t t·tide lL Etitrrut~ do I•'OI'l'O S;~pucaby, por sm· essa. estl'ada lt ql1~ ost:L om comlicl'Çl~ ~lo ~~~un;.:l'ar:o, mn.ts pt•e.:.uilicin!monte :L E.strndn 
110 Jlm•ro Mm<Ls o Ui~. ~las,u (luvoruo ~ousm~m a •ua rêdo 80 tr'11lltl' Ull enc:cmcaç~o IIIL Estr•:ula do I•Ol'l'ú ~npucah)\ PI'BfO!'Jn~ 
t\lzPI•u cuu1 rotnv&u 11 i\Jtu~mbwbu; quo nio esbt nu mOlina! ·:000, 
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diçiios, nem mesmo segundo as provisões da Cornrnissii:o d~ Finanças 
d:t Camara. dos Oeputndos quando concedeu autorização. O Gover
no deixou corno uma ameaça nos cofres publicas 11 possibilidado de 
urn11 operação ainda mais desastrosa-a acquisição u;1 Estt·:~da de 
Forro deSapucahy-operaciio pat•a <ru;•l já;~ iail!t a boccn pequena 
da oxtstencia. do uma corta advocacia admimstrativa.. Eu, Sr. Pro
sidento, não trago isso como uma a.rguiç~o. Mas tambom não es
tou inhibido de o trazer para. aqui o fazer publico, para que o 
Governo tome as cautelas necessarias contra essas insinuações, 
quo, ou faço votos, sejam aleivosas, corto de que o Govomo se 
aca.utelar:l. contra a exploração do amigos dosloaus o ursos quo não 
se Illo< díio do sua probidade administrativa o do bom nome do 
Sr. Presidente <la. R:opubllca. 

Outra consideração adduzid:• pelo illustro Senador por Santa 
Catha.rina. om apoio da operação realizada pelo Governo, con~istiu 
em a.tnrma.r quo, por ess~ operação o Governo do Sr .. Dr. Alfonso 
Ponna, seguindo a norma. osta.bclocida pelo seu antecessor, reforçou 
os recurso;, da Caixa do Resgates da.s estradas do J'orro oncampatlas 
pelo Governo Federal. 

Sr. Presidente, ois nrtuí uma advortoncia om que o Sr. Senador 
por Santa Catbarina perdeu por completo o <Cu latim. porque, pelo 
edital de concunencia a. que ba. pouco mo referi, os fundos da Caixa 
do i(osgatc das estradas do ferro em vez do sarem ampliados pela 
brilhante operação realizada pelo Sr. Pro,identc da Republica. com 
a a.cquisiçiio da Estrada de Forro Muzambinho, terão apenas uma 
parto mínima. 

O quo é mais curioso <l que a administração federal achou 
moia do o>tabolocor para este otfeito um processo que bom se po
deria qualificar, como Joi qualificado l1a tempos aquollo arranjo do 
Governo da Republica com o omprostimo do 3 milbõos pa.ra a Es
trada de Ferro Veste do Minas, que alguom olasslflcou do c mastur
bação financeira>. 

A clausula 4• do edital. reza o seguinte : c Do preço do ar
rendamento annual será deduzida para ser paga a emproza at•ron
dataria a importancia do serviço do Juro~ de 5% ao o.nno, o do 
amort•zacãc cumulativa de I %, a partir do l!Jl7. relativos 3D ca
pital dopcsita.du pela omproza e <lestinado ao prolongamento do 
ramal constante do n. 13 d;> clausula 1• e :L construcção do ofllcinas 
modernas c reparações no local approvado pelo Govorno, capital 
que não poderll. ser SUJlOl•ior a 10.000 contoS>. 

Ora., pela. lei do 29 de dozombro do 1900, constitue fundo do 
resgato do capital por que toram encapadas as estradas de forro 
que tinham garantias de juros: em primeiro Jogar. a dft"eronca 
entre os juros dos títulos emittidos c os juros garantidos a essiL 
estrada; om segundo Jogar, o produoto do arrondamunto da estrada 
do !erro encapada. 

Assim. ~r. Prosidonio, sendo o producto do arrendamento da 
Estrada <lo Forro Minas o Rio calculado cm· 25.000 !: pot' aono, ou 
400:000$, ao cambio do 16. si a opcr••çiw produzisse os .,!feitos des
cript.OB pelo nobre Senador, <l claro quo a ronda augmcntada não 
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.-------------------------------------------·--
•orla de 25.000 i: sómento, mos doosa impDI•tancia o mais, do ao. 
croscimo quo tivesse, cm vista da melhoria da receita com a incor-
poração da Mu•anobinho, . 

Entt·otaoto, Sr. Pt•esidonte, no edita.! ;o cogita de aproveitar a 
rond<L da Estrada do Forro Minas o Rio para pagar os juros de 5 •f,. 
c amortização de i '/• do capital quo fur empregado n11 contrucçiw 
<lo uns tantos prolongamentos. 

Em seguida, diz o edital: • O excedente do pt•cço do arrenda· 
monto annual pertenoeril ú Caixa do Rcsgat.o, nos termos.da lettrtL 
a, 11rt. 29, n. 25, da lei de 29 do dezembro do 1900.> . 

Sr .• Ere;Jdentc, esta referencia· tL lettra· a, ostil·muitomat feita. 
A tettra a não. tem nada que se· pareça--com esta llmltação.A tettt'n 
a, do n. 25, do art. ~9. da tet citada, estabelece: 

c As dtJI'eronça.s entre as sommas devida< pelas actuaos ga
rantias o as de juros o amortiza~ões do taos apollces, bem como 
-a• summas ·provenientes ·do arrendamento ou da alienação das 
e~tradas; •assim resg~~tadas, constituirão em Londres uma c Caixa 
de Resgato •·e só· poderão·sm•·atienadas para a.pressar o referido 
rcso·a.te.. ' 

o A caixa tlll'á tros directores: o delegado do Thcsouro, o' 
agente tlnancciro do Governo e um tlit•ector de banco que tenha 
rtliaos do Brazlt. • 

Portanto, Sr. Presidente, vê V. Ex. que a lei •lo 1900 sr. 
cogita de recolher á ·Caixa do Resgate todo o producto do at·ron
damonto das estradas do tilrt•o onc11mpadas, omquanto o edital que 
tenho citado cogita, pt•incipatmonto, do apt•oveita.t-a cm outros 
dospezas. ·· 

Mas diz o Ministro no edital: 
c O -Gllcodonto.'no·pt·eço do arrendamento Monuat· pertencerá il 

Caixa de Rosgate .. nos~termos tla lettra <r, do-M•t. 2'1i\ n. -25, da. lei do 
20 de dezembro .do •1900;. • · · ·' · 

No. coso dll' 1liio.attinglt'· o oscedento a 400:·000.~, a empreza 
<~rrendata.rJa :ficai'tli obrig•da. a integt•alizll.l•·esta importancia pot• 
ser a cootribuiçlilo.minlmwadmltti<la pelo Governo pat-a tal tlm.• 

o Governo não tem que admittir:contribuiçiiolm!nlma. · 
Pela lei• •que 'ot.ga.n,zon 11 Ca!n do Rosgate·, ·pela· honot·abi· 

lidado do Govot•uo, pela su11 moralidade, ·está ·•ndstridllo a· entl•at· 
vara a Caixa do Jtcsgato com todo o p1•oducto da renda das es
tradas.: Tudo· isto- é um improvi>o falta pela administração, com 
postergaoiio- da· lei; com desproso da lei o da 1'0 àos contractos cm 
que figura o UOI'Bt·no do palz perante o estrangoil•o, 

Como disse, St·. •Pl'csidonto,,é ainda ~m .desses actos· .de dis
potismo. -molte,.iuvertebrndo, actos que int'oll:.mente, .no. :rorlmon 
~ob qU(i_~vi"emos,,iliio deixam do h• tondo.~.cimsagraçito dos -!'actos 
t!On8U~d08 .. ·.r..· ,._ . , · , . 

Emi,tôdo ci oaso, Sr. Presidente, cons!gnllJldo estes rep~~ros ao 
'discurso t\qur fàtto, h11 cerca do um moz, pelo 1nobro :Senlidor pot• 
Santa C~tharlna deixo lavrado o meu protesto contra mais este 
:tct&do ·rurbitrlo,lde prepotencia e do•m4 fi! do Governo,. tlt:ttando "o.i 

. oompt•o!lllssos contt•lihtaos perante os seus credores no estrangeiro. 
M~ tt 
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ORDE)! DO DIA 

O Sr. Pro,.idcnte,- .\ or.lom do di<t comoç11 por vota
<;[;cs, A lista <la port~t accns:J. o comparecimento do 32 Sr.•. Sona
'lorcs· Vcl•llica.ndo·se porém não hn.vor mal::~ osso numero, rac se 
p:·oc_oilor (t. cllamnda. dos Sr~. S~nn.doro~ 1110 compn.rcce:·am á. 
t'ü/:lH10. 

Prouede-se 11. chamada a que deixam do rc>pondOi' o~ 81·~. Ruy 
H:1rbosa e Hercllio Luz. 

O Sr. P~·e .. idente- :São havendo numero continuam 
a<liadas as votações o passa-se as matarias cm debato. 

J,!CE:SÇA A GUJLJJER~!E IIENRIQUE D.\ SILVA 

I'ntr" cm 2' discussão, com pa~•ecor favoravol da Commissão 
tio l'in:.nç>s, o ai•t. I' da proposição da Coroara dos Deputados, 
n. 123, de JU08, autorizando o Presidente da Republica a concedm• 
um anno do licenca, com ordenado, ao conferente do 2• classe da 
Estrada do Forro Contrai do Bmzil Guilherme Homiqno <la Silva, 
para tratar <lo sua saudo. 

Niu~uom pedindo a p>iavm, cncm·ra-•o a discussão, ficantlo a 
''utaçiio adi:•da pot• rolta.do numero. 

S•Jguo·so cm tliticttssfio flUe llca. igun.lmento cncerra.tla. u n.Uiada. 
a votu.t;ão, o al't. 2°. 

AP?PLIC.\t),\.0 D~ QUA.'lTIA DO ORÇA;\JE:-.TO QU~ ~ÃO 'rEV.E DESTI~O 

Entra em 2' discn~são, com parecot• favoravol eh Commis~áo 
ue r'inançll.'l, o artigo unico d~ proposição da Camam dos Depu
tados, 11. 130, do 1908, autorizando o Presidente da Republica a 
appliclr lL dospoza com o posso"! d11 olficina typographica da l)irc
~torl:t Gorai do Estatistica a quantia do 5:000$, quo na vm•ba ~·· 
- F.statistic:t- do at·t. 21, d" lei n. 1.841, de 31 do dezomb1•o do 
I 907, não \ovo destino determinado, 

Nlnguom pedindo a p:tiavra. encorra-so :t discussão, ficando a 
votação adiada por falta do numero. 

ó Sr. Pre .. ideute-:Sada mais havon<lo a tratar, wu 
levanta~• a so;sio, doslgnan•lo pat•a ordem do dia. d11 sessão 
t:~oguinto: 

Votação, om 2• dlscussã.o, da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 114, do 1008, autorizan<lo o Presidente da Republica. :1 
abrir ao Ministorio da Guerra o ct•otllto especial do 25: 413.f280, pat•a 
jltlgarnonto tla vencimentos !lOS capitães Ft•aucisco do sanes Brazil 
o Joã.o Nepomucono da Costa (co1n parecar tavoravol da. Com-
missão do Finan~as) ; . 

Votação em 2• discussão, da proposição da Camara dos Depu
tados, n. 129, .do 1908, .autorizando o P1•esidente da Republica a 
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conceder n.o conductor do .2• classe d~ Estrada. de Forro Conti•al do 
-Brazil Antonio José ViciO!' do Scnna licença por um anno, com 
·ordenado, para. tratamento de "1"' samlo (com . parecer favoravel 
da Commissão do Finanças) ; · 

· Votação, om 2' d!scns;i'Lo, dn. proposição da. Cama.rn. dos Depu• 
tn.dos, n. 123, do liJOS, autoriztLndo o Proslolonto da Republica a con
ceder um nnoo <lo licençtt, com orden:11lo, ao conroronto tld• classe 
tia E~i1•!Lda do r'erro Contntl tio Bl'azll Guilbm·mo Henrique da 
Silva, pn.l'a tratn.r de sun. su.udo (com pa.recor fiLVOl'avol ola Com
missão de Fin"nças) ; 

Votação, om 2• dlso11ssão da p1·oposição da Cn.mal'n. dos Depu
tados, n. 130, de 1908, n.uto1•izanrlo o Pl'Osidentc da Republica a 
applicn.r á dcspoza com o possonl tltí. officina typographica <ln. Dlre
·Ctoria Gorai do Estatística a qu!l.nti~ do 5:000$, <tuo na vorb~ 2•
Jl;tatistica- do art. 21, tia loi n. 1.841, do 31 tlo dezembro de 1007, 
niio tovo destino dete1•minado (com parecer J'avoravel da Com
missão de FintLoças) ; 

2' discussão do projecto tio Scnarlo, n, 37, do :908, autm·izantlo 
o P1•osidonto tia Republica a Jll'Oroga.r por um anuo " licença om 
cujo goso so acha. o colloctor das reutlas fodor.tes no município do 
Olinda, Estado do p.,rn~mbuco, tooontc-coronol Augusto Xavio1• 
Cal·noil'O da cunha (olfol'Ouido pela. Commissão do Fin~IJÇ:ts); 

2' discussão da proposic:ão tltt. CrLmara d0:1 Depntndo;, n. 141, 
do 1908, n.utorizando o Presl<lonto da Republica n concedei' ura 
anno de licença, som vouoimontos, no procurador dtL RepnbliCit, no 
Districto Federal, bacharel CesrLrlo diL Silva Porelra (com parece: 
favoravol d!l. Commissiio de .Justiça. c Legisla.çilo). 

Levanta-se a. sessü.o á I hora da tn1•de. 

104• SESS:\0 El! lô DE OUTUBRO DE 1908 

Presidcncia do Sr. Bueno Bra"dao (2° Sccrctaflo) 

A' moia hora depois do moio-t!itL abre-se a sessão n. quo con• 
col'l'Orn os Srs. Senadores Bueno Bran<liio, Araujo Góes, Pedro 
Borges, lndio do Brazll, Bolfort VIeira, Pires Ferreira, Bezcrril 
Fontenello, ,\ntonlo de Souza, Moim o S~. Coelho LisbOIL, Gonçalve• 
Ferreira, Slglsmuudo Goocalvos, ~lannei Dnu.rto, Coelho o Campos, 
Oliveira Valladão, Sovorlno \'ioim. Virgllio Damazio, Lourenço 
llaptista; Oliveira Flgueirouo, Augusto tio Vnsconcol!os, Fl'anclsco 
Glycorlo, Altrodo Ellls, lil'tl.Z Abl'Olltcs, Joaquim de Souz·t, A. Azo
rodo, .Joaquim ~lul'llnho, )iotcllo, Alonc~tr Gulmnt•ãc; " J•'olippo 
Schmidt (29), . 

Deixam de oomparocOl', com causa pa!•llcipada, o~ Srs. Se
nadores Ruy Barbosa, Forrolm Cbavos, Jonathas PedJ•ostl, Sd Poi-

,. 
•,._ : . 
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xoto, Silverio Nory, cPac~ ·do Cat•mibo. ,Justo ;Cbormont, . .Urbano 
santos, .Gomes de. Castl'O, .Raymundo Mth11r, ·Francisco· ·Sá, ;Alvaro 
Mnchdo, Rosa OISil""· .Joaquim Malta, cM~rtlnho Garcez, Moniz 
Freira, João Luiz Alves, Siquoira Limn,J;rioa··Coelbo, J,.~uro:Sodre, 
Baro.ta ªibclro, Feliciano PenniL, Francisco Sa.lles, Lopes Chaves, 
Urbano,de. qciuvll~; ,,Cajidl~o 'do ,Abreu;' Bràii!io' da Luz;'!lercUio 
Luz, Laura Múller, Plnbmro. Machado,· Julio 'Frota 'o Vict.arlno 
Monteiro (32). · · · · · · · · · ·' ' 

E' lida, posta 'em· discussão e som dol!alo approvada. , u. acta. 
dtt sessão anterior. , , , , , 

O Sr. a•' 'Secretao•to ·(•en-indo·da 1•)• declara<que não 
ha expediente. .,,.,,. · · · · ·' · · : · ' . 

,, 'i'• ' " . 

~Sr.,... Secretn.rio (servindo .de 2•) lê os seguintes 

p,\.RECERES 

N. 298- 1908 

A Commlssiio do·Finan~ns dem parecer contmrio !\proposição 
da Cama1·a dos'Deputados, n. 43, de 1908, que releva a prescripçiio 
do direito ·de D. Corina Bnrl'ato l\Iontos . á péns~o· do mootepio 
deixado por .. seu ma~·ido;··ox-sogundo·csoriptm·ario''·do Tl'lliunahle 
Contas •. Fundou~so ~queiJo parecer no Jacto de oiio .havep esse 
antigo funccipnarl~, ,doi~adp mont~pio, .• tondo,suspcqdld\> ,o .. paga
monto. das :rcspopllva~ .contrib'!icõos ;, o, .portanto, niio bnvja 11lroito 
a Jll'escpl\_ver PC!Ilpl'o~crjpc,iio,a.rolovar, .•. ,:, .. , , .. 

Entrando a Jll'I!POSlçiio om debate, 9 s~. S!lnnuo: .Oliveira. Val
ladiio, concordando com .o> fundamentos citados, ollm•oceu-lilo uma. 
emenda, cujo texto, sufficleritemonte osolarocido.>polas >p~>Javi•IJ.Sque 
o justificaram, tem por nm niiu I'cconhocer uma div!<11~ que hou
Ycsse caducado, mas applicM~ao-;mso ns dhposições do art. 10 0 
do para~mpho unlco de> art. li do decl'Cto n. 042 A, de 31 do 
outubro de 1890. . · . ' 

P,rçsprcve nJlll,O!io 11rtigo: ~O (omprqgado) CJU~ .. \ql' demittldo 
a nrbüi•ln' 'do 'Govm•no lfiaa;l't»luus ·mosn'l!tS''éolllllolies'dos com p!•eben
didos no art. li. • E dlz este a1•tlgo no ,,P,ar)Lgrapho,unico: 
• Sl'doiiiar'~li ~onn'ibu'ir,' provando lmp,~íliriid'~9··:~tis~.~~~~~ ou 
mlso!•la irrenieillavel, sertl equiparado uo·m(\rto; c sua' tilmilla. si 
consta1· ile' espos,."oti lUii'os ·inonores;· 'ou '1UIIO:S' ~qltoiril~;'oti · 'paes 
•lccrepltos o invU:IIUo~, tpr11 ~ireito·!j. pcrisitó', \i'tJ~':porç(lb~i·l1 )túismo 
om vfda dolle, com ·desconto do um ·dta ~m 'caaa'.mez·;.,o ·a pensão 
continuará depois dn niortc, 'como nos casos g01'~c)j '(11~. 331Í, 42).• 
· · · O oscriptumrlo •do Tribunal do ContO:s 3uvenojp, ido ·:slquáira 
1\lontos foi domlttido a nrbitrio do Governo : 'c'lião coostaudii 'do 
Thesouro, diz o o!ilcio do Sr. Mini~tro d~ 'Fnzonda,',de '16,4o'JJ!nha 
do 1907, o moti,·o do sua oxonornçao•. Continuou a contribuir para 

. o montepio ,cnt~ corta du.ta• que.as )nformaçiies não tlxam;•doixou, 
aopols, do fazei-o, .ata 11 sua .morte. SI · ontio .houvessem· sido pro. 

,, 
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vad<Ls as c9odlçõos do imposslbl.lida.de proscripta.s na Joi, o direito 
ao montnpto torm subsistido para sua. ra.milia.. Aquellil.S condições 
uã.o forlml, , que consto, allega.d!loS em tnmpo, monos .provadas. 
Allegu-as a~tora. a. vi uva, • aiDrmando, o .estado, do .ponuria. a que 
ficou reduzido· seu marido; c0mprova·o O· testemunho otroreoido da 
trlbana.•doSenudopelo honrado slgna.tarlo da emenda'. . . 

:Si:.l'eita, opportuoumonto. a prova, teria. 11. famllia começado, 
desde Jogo, " pm•eobot• a pensão, de.!Lccôrdo com a lei; é de equi
dade· •iUo;,ncceitnndo-a como tnita a~<lra; se conceda.. " mcrcô que 
dahr.rosultaria.. Fll.vor <!osso. não· tlilferonw, no sou espírito c nos 
sous.clreitos, do que o Potlcr Lngisi<Ltivo tem conccdirlo com a rolo-
vaçiio do Jll'Oscrlpção tio montOJl!"· . . . . .. 

Parece, pois. 11. C.l!Oitli<siie-· de Fi::anç's flUO nada so oppõc a 
•JUO soja npprova<la :t OlllCIHilt. · . ·, . . , 

Saln. das Commlssües,IS tio Olltnbt•o tlo.·JuOS.-A.. O. Gomes 
ole Ca1l~a;, presidente,..:, Francisca 1/d, ro:.r.or. - .~ ... Giycerio. -
.T. JoaqUim de Sou:a.-Joaqttim .. JI~trtlJt/to,-Lauro .ollülls,·. 

·.EMENDA 1< QUE sE REFI~at: o mmcEcEa soritA 

Em.vc~ dn·- preseripçiio· em· 11uo ti,·or Incorrido, etc., at4 o 
fim:· do .art. 1•.- diga-se: •.. penalidade om qne tiver incorrido o 
ox"2• oscripturarlo do Tribunal tlo Contas Jttvencio .de Siquolra 
~fontes, afim tle que Knn., v luva D. l'.orina Barroto.Montos possa 
perceber, .isento·tlo pt·escripçã.o, o montcpio correspondente á. con
tribuiçã.o que fazia :t<rnnlle· J'uncciouorio, exonerado sem ·declaração 
tio motivo em 10 do março do 1808, consltleramio·so favoravet á. 
mesm11 viuva o dispositivo dom·t. 10, comblnadocom.oparagrapho 
unico tio at•t. li tio rc~ulamnnto approvailo pelo decreto n. 94~ A, 
rio 31 de outubro do 1890, excepto o abono da pensão e·m viJa do 
instituidor,-Oliveira Valladao, 

PltOPosrç:l:o n.\ CA)!ATtA tiôs' n'EPVTADO.,, :<. ·l3, nci IOúS: i: QUE· SE 
' nEf!JifÚ)' 1PA1tEi::l~ll. SUPIL\ 

o Congresso Nacional'rcsi!lVo': · 
Are,_ 1. • Fica ·rcloviiuà• :i presi!Ti\Jçiio em· tillO tiver · incort•fdo o 

tlirtiito•de D. Cor!na Barreto ~fontes, v luva tlti .lill'onció dti'Siquoira 
~lontcs, ox-2" oscriptnr:í.'rici'dil Tribunal' do Con·tas; ~· pet•cépçiio' do 
montçplo ,deixaqo por son mnt•ido, tlcscont.tttla.s.ns contribniçuos, que 
niio ,fortim pn.gas ~ · · 

Art. 2,o Revobrn.m-sa ll.:-3 tÜ~posi,;ões om contrario.·· 
. Cailmr!1 dos rioplitilllOo; 'd do julho do lQOS. _; C~1·los Pej:coto'd< 

M•llo Filho, Prosidonto. - .Uilcirod•'s .llai·io d' Sr!' Fr•ire·, I• Sccro' 
ta.rio •. - Lui.:::• At1tónio '·JierJ•cil•a GllaliJt:I'M. 3° SeCJiatttl'to; ··H3t• .. 
vindo do 2• .- A imprimir·; · 
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N. 209-1908 · 

A' Cúmmis.ão do Finanças Jbi presento a Jll'Oposlcão da. Gamara 
elos Deputados, n. 80, de 1908, autorizando o Poder Executivo a. · 
mandar computnr, para c !feito do ·melhoria do roloi'ma do 2• to· 
nootc nmchlnista de 4' classe Cnndldo .Joaquim de·Aimolda, o tempo 
qno oficotlvamento 501'\'iU como operaria do Arsenal do ~flu•inba do 
1\io'llo .Jnuolro. 

Consto. diL petição c documentos Juntos que• o 2• tenente Cnn· 
dido pr.Jln pam SOl' computado o tempo quo ctlecth·amonte sei•vlra 
como opei·nrio nos Arsonaos da Ballia o do lllo do Janeiro, coroa do· 
sete armos na Bahia c alguns mozos no Rio <lo JtLnciN. 

Sobre sua pretr.nção a Commlssão do Marinha o liuorra da 
Camara emittiu o seguinte parecer: 

•A' Com missão do Marinha o Guerra foi pl'Osont.o nmn. petição 
do 2' tonento mr.chinhta de 4• classe Cnndido Joaquim do Almoitln, 
rol'ormado compulsoriamente por decreto de 19 rio Oitt.ubro de 
!004, pcuindo para lho ser contado, em vista do aviso n, l.3GO, 
baseado na consuit11 do cxtlncto conselho Naval n. 8.02õ, e do 
accf>rdo com o art. 33, § 5•, do docroto n. 4·11, tle ~g do maio de 
1902. o tempo om quo sOI'Viu no arsenal, como OJlOrario. 

Instruem n petlçiio duas certidões passadas pela Contadoria 
Gora! da Marinha, sobro o tempo em quo o suppllcantc serviu 
como opcmrio do arsenal. O Sr. ~rJnistro da Marinha informou 
que o peticionaria so acha em ldonticas condlcõos ao capitão de 
corveta. rerorrnado, Antonio de Siqueira Lopc~. a quem foi man· 
dado, pot• acto legislativo, <Jontar o tempo do operaria tio ar· 
~cnal. 

O quo tudo visto, " Commlssiío do Marinha c Guert•a o!Toroce o 
~cgninte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: . 
Ar&. 1.• Fica contado ao 2• tenente maclllnista tio 4" classe 

Cantlido .Joaquim de Almeida, para os o!Teltos da mclhoi•ia do s11a 
rolorma. o tempo do soto unnos, um mez o dous dil\~, o m quo SOl'· 
viu como oporat•io Jo Arsonai de ~!11rlnha. 

Art. 2,• Rovc.gn,m-sc ns disposições om conti•nrio, 
Sala dns Commissües, 12 de junho do 1908.-11. Pai.cno, PI'e;i

dento.-Juucnal Lamarli>~e, relator.- A11lonio Xoguma.- Figuei
redo lltJcila.-Eàua!'do Socrales.-Soaros dos Sa•1tos •• 

Como se Y<i, a Commissüo opinou que fosse computado o tempo 
de sete annos, um mcz o dous dias,om quo SOI'\'in como operaria do 
Arsenal do Marinha. 

A Commissiio de Finança<, tambcm achando attondlvol o 
pedido, dou o seguinte pnt•ocer : 

cExaminnda n petlciio, com os papeis que lhe conooi•nom, do . 
:!• tenente mnchinistn de .J• chN·, l'l'formndo, Cnndldo .Joaquim til'> 
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Almeida, de contngom, pat•a melhOria do sua reforma, do tempo 
om que serviu no Arson~l de Marinha, como oporat•io; conside
rando que o CongrcS>o Nacion&l mandou contat• ao C1Lpitão do 
fragata graduado commissario da armada, rofot·mado, Podt•o 
Antonio da. Sih·n., c no c ~pitão de correta, gl'n.dmulo, nauhinista de 
3• classe, refot•mudo, Antonio do Slqueíz•a Lopes-par~. os oO'eito" 
de melhoria de suas rol'ormns-o tempo cm que Sflt'"it·~m como 
op<!rarios dos At•;enaes do M:n•inha do Pará c do Rio de ,J:,noiro, 
o con))idct•n.ndo quo, pal'n. casos idcnticos se impõem soiuç-õ!'.~ 
iguac·, rl de parecct· a Cornmissilo de Finanças que sr.,ia dct'ot•ld~ 
a petição, saneio ndopbdo i> projecto de lei da Commissão de 
Ma.t·inhn. c Gum•r:t, substltuidas as paln.vt'as - .!etll atmos, um 
me: • dou.< cllas- prlas seguintes: que se veriftr.at• hni'Ct' etrc
ctlvamontc servido. 

Saiu. da' Commis.,üe.<. 17 tio juuh,, tle 1908.-Sailillo !;m·roso 
Jutlim-, prcsidente.-//omcro Baptista, l•olntot·.-JosJ Euscbio.
Galcao ()a,·valhal.- SeJ•::cdctlo CorrBa.-Scl'gio Saboi:1.- Pereira 
Lima. -Lcovigíldo FilguCI'l't~.t;, » 

Apoun.s suhstituo ns pn.lavra.~-sctc n.nnoti, um me?. c dou!S dias, 
-por estas: quo se verlftccn· hamr elfcctivamonto servido. 

A ppt·ovario o projecto r.om a o monda em 2• discttssiio, to i l'e lí
gido o substltutii'O para u 3' discussão, nos soguintestct•mos: 

<0 Congl'csso Nacional resolve: 
Art. 1,' Fica contado no 2' tennnt~ machinbb do 4• classe 

Candido Joaquim do Almeida, para os olfolto< dlL melhoria do sua 
reforma, o tempo que se ,·orificar htwor otrectivamcnto <orvido 
como OJlel".t.rio uo At·sennl do Marinha. 

Art. 2.' Rovognm-so as disposiçücs em contrario. 
Sala das Commissüos, 10 de Julho do 1908.-Rodolp/w Pai.uao, 

prosidcnto.-Soares dos Sa~1eos .-1-:dtml'do Soc1·ates .-:lnto11io .:.Vo
gueira.- Ralthazm· Bcr1tardi;1o,- J11vcunl Lanw1·e~na - 7'/wmaz 
Cava/canli.-Graccho Cardoso,,. 

A rcdacçiio final, qrw li:> i approVtultt, a, uomo se nclm n~ pot·
posição, assim : 

cO Congresso ~nciont~l rosolre : 
At•t. i, • Fic11 o Prcslrlonto da Ropublícn auttlrizndo n mandar 

computat•, ptu·u o otl'olt" rio melhoria do rotbt·mtL do 2" ton~nto ma
chinistn elo 4' clasm candldo ,Joaquim elo Almoidn, o t~mpo quo se 
vot•itlcnl' bo.ye:· oJic>ctivamonte servido como operaria do Ar;onal 
tlo MarlnhiL riv Rio do .llmoit•o. 

Art. 2.u Rovogn.m·so a.s Uispcsiçõo~ cm contrario . 
S.lia rins Commissüos, 20 do jullto de 1908.-Gollçalo Soulo.

Ct,$h•o Pinto.-Tite"'i,,tocles dll .Álmoida .-Radrigu,•s Dora'a. '» 
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Foi substituid~. na devidA fót•ma, a redacção do pl'Ojeoto da~ 
Commissõos do ~larlnbn. c Guccra ·O do ~'inanço.s ; m""' nota-so 
•tno •. comu está, tem de '01' computado tiio sómento o $rVIço do 
op<JrarJO do Al'sennl de .Mat•illh~ do· ll.lo de .Janeiro, omlttindo-se o 
riu o· et•ariu <lo Al•scnal da B~llia, attondido, como fôra, pelas doa.s 
Commissücs que no seu projucto não particularizam. c diz gene· 
ricanw.11tc-como opCl'ario du.Arsonal de. Mll.l•inba, 

SI justo, como 6, e, ouvido,. assim o achou tambom o sustentou 
o St•. ,\lluistro da Marinha, computru··sc o tempo do sct•viço no Ar· 
senlll do Rio, parece injustitlcavcl a exclusão de igual sot·~lço no 
·Arsono.l ua. Bobla. 

A Commlssiio de Finanças <l de ·pu.t•eccr <1110 a proposição se,ja 
approvada com a. seguinte emenda: · 

•SupprlmtLm·sc as palavras tlnaes : do Rio de .Janeiro, <li
zcndo-se: como opurarlo dos Arsenaos de Marinha. 

Sala ilas Commis;ücs, 15 dc:.outubro do lG08.-A. O. Gomes de 
Castro, presidente.-/. Joaquim·.dc Sou;a, relatot• •. -F. Glvcer·io.-
Fi'ancüco Sd.-Lauro J!illler·.• . 

I'ROPOSIÇ~O fiA OA.l!ARA DOS DEPUTADOS, llE 80 DE JULIIO DE 1008, 
A QUE. SE IUlP.ERE,O PARECER SUPRA 

O Congt•csso Nacional resolve : 
Art. 1 . • Fica o Pt• Jsidoote da Republica :mtorJzado a manrlar 

computat', para o olfcito de mel~ovla.de relorma do.2• tenente ma· 
cbinist.• do 4• classo Candiolo .to:unllm de Almeida, o tempo q)lc so 
vet•lfic:~r havot• clfectil'arllllnte sct:vldo como cperacio do At'seJlal 
de 1\larlnbt~ do Rio do ,lauolro. 

Art. 2. 0 Rovogu.m-se as disposiçiíos O!n.cootra.l'io. 
Ca.ma.ra dos Deputados, 28 de julho de 1908.-r:ar•/os J'c~volo ele 

JMlo liilho, Presi<lento.-Milciades .Varia de Sd' Freire, I • Secretario. 
-Antonio SirlleCIO do" Santos ~al; 4• Sccretaz•to.-A lm·primlr. 

N .• 300 - 1908 

A Com missão do Finanças o~nminou a proposição d:~ C;lmnt<~ 
dos Deputados, n. 90, de 1908, m(IJ)dando contar no capitiio·touonto 
macbinista Isn.las Tav11rcs fJins Pos~ol~, pr~ra os ·olroJtus tla ruJ\!rmn., 
o tempo cm que serviu cerno opct•arlo do Arsenal do Marinhn <lo 
Rio do Janeiro, tomados somente os dias em· que etroctivamonto 
traualbou. 

As Comrnl;sões de Mat·inb~ e. Guerra c de Flnancas da. Camara 
l'orn.m J'avoravols, opinando. pelo llbfcrlmontu da pctlclio do 
e&pitilo-tcnontc !:!aias, como ao v.ô do soua pareceres cm seguida. 
· A Com missão de Finanças do Senado, nada. tendo a cppór, ol do 
parocor q uo n proposição devo ser approvada. 

Sala das Cornmissõe•, 15 do outubro de 1908.-A. O. Gomos de 
Cad>"<~, prosidunto.- J, Joaquim de Sou:a, relator.- Francisco 
IJiycer•io.- Láur·o Jttll/,.,-Jirancisoo Sá. 
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PROPOSI,ÃO .DA CAliARA DOS DErUTADOS ~, 90, DE 1008, A QUE Si: 
H.EFEltE O PARECER. StJI"RA 

t} Congro~l~l1· Nn.cionn.l flncrota. : 
A1•t. 'I :o ~'iC<L contndu ao· ca.pitiio-tcncutc nm.chiois\a. !saias 

'fti.Viti'OS Diu.s Pocisun., pa.ra. os ell'oito~ dn, rerormn, o tompo em que 
~erviu comu O(JOt•at•io .to Al'SOniLI do Marinha •lo Rio de Janeiro, 
tonudos tfiu SJmonto dcntt•o·1losso Ill'n.zu os ttir~l':l om 11110 olfcctivt~
mon\e trabalhou. 

Art; 2.' l!evog<Lm·se a.s dlsposlçüos cm contt•nrio. 
C.Lm<Lra dos D~pntados, 12 do a~osto do IDOS.- Carlos Peixoto 

do •llol/o Filho, Pt•esidcnte.-.Uiteiadus Mario de &l fil•eiro, 1• Sccro· 
"ta.t•io.-.·tnto,~io Sime1lo dos Santos Loal,-1° Secretario. 

i~1.in.s 'fi~VM·es Dias. Pos~u., CILpitão-tcuont3 mlLcb.inista, podo 
"" Con0'!'e8SO· IJ.U& lilo m11nilo cont.n.r p:trn. os etrei\os de su~ 
reforma u. periodo de cinco nono'· dou; mnzes e 12 tlias cm 
~uo slll'vlu como opet•:~rio d~ o:llcilt!L •lo machioa.s do Ar.senal do 
~larinh~ do Rio •lo .raueiro. 

lns\t•uo a. sua. petição com dous docum mtos coo venientemente 
Iogallr.ados e pelos quaos se verirtca <JUO do fiLoto lbl opora.rlo 
limador, com O· seu nomo incluido om tolhn. elo pag,.men\o, de 
abril de 1869 a agosto do 1874. 

Con\ildos os dias em quo olfcJ;tlv.ttuon\o tt•aballto\1, nao 
comtitu~m ~lltJs o prt~o qUo o peUcs'ou.urio d.e;;~ja, mn.s sim um 
periodo menor, que om summa melhot· sJr;t aput•aelo pelas repar
tições respectivas. 

O que se oviuenol:~ da leitura dos papeis '1"~ acompanltiLm a 
,;ua petl~ão d qr1e de {ac!o (Oio re')tiOt'Bnt: ope1•ariorlo arsetlal, dHrant6 
11m·cerlo lecnpo; o, como icem resolvendo, tem "Cama r~ a\tondido 
sempre aos podido;· eh DiLLnrez~ deste, <ttta ot•n. lhe faz o co.pltiio
t.enen\emo.chinlsi:L !saias Pessoa," Commissiíodc ~I!Lrlnha e Gaerra 
acoa.solh;L o delorlmout" da procençiio o sllbmotto :L uetlbernçiio do~ 
Sl'll. Deptitadós <H&f,"Iinte projecto : 

•O Congresso. Nacional decreta: 
Ar\. 1.• Fica contado o.o. capltão-tonentc machinis\a. baias 

Ta.vares Dias Pesson., para os el!eltos da roforma, o tempo om que 
serviu como operM•io do Arsenal de ~larinlta do l!io de·J~neiro, 
tomados tilo llllmcnte dentro desse prazo os dias cm que offectlva
monto tt•abalhou. 

Art. 2.• Revogam-se a.sllisposiçüos om contra.rill. 
S!W>. dns Commiasües,' 4 de dezomb,·o do 190i .-Be;orril Jionte. 

naUc.-ArUonio Nogus•r(J, l'L!bLtox•.-8twrea do,, San,os.-1'f.oma; 
Cao .. :/ca,.ti.-R. Paixao.> 
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Jlo conformidarlo com ns rosoluçüos <lo Congresso Naciooal 
sobro c.mtn.~om, ·para melhoria do reforma, de tempo do ser,·Jco 
opol'm•i<J em arsoonos d<L Repnbliua, entendo a Commlss[o do 
Fil"'ilças 'J''" .levo sOl' ilcfoi'itin. a petição do cnpltão-tooonto maobl· 
nistn !>aias Tavn.rcn Dias Pessoa, sendo adoptado o pi'ojocto da 
com missão do ~!arinb:L o GUDI'l'n, mandando oontm·, pal'« tacs 
clfoltos, o tempo em que o mesmo •ci•viu como opcmrfo uo Arsenal 
de Mai•lnba desta Capital. 

Sala das Commissões, 18 do ,iulllo do !908.-Sabino Bar•·oso· 
Ju"io1-, orPsit!onto.-lfomo>·o Bapti•tu, I'J1ator.-Eiov de Sou:a.
Laovigi/do Fil~t<oiras,-Sel'[liO Saboia.-Jalio de Jle/lo,-Ser:edello 
Co•·•·íla,- A Imprimir. 

N. 301- 1908 

Do requerimento dirigido ao Congi'Os;o Nacional pelo tooontc
cot•one1 do engenheiros Jos6 da Silva Braga, dos documento.; f(Uo o 
instruem, d11 informação prestada pelo Ministorio da Guori'a o do.; 
pareceres j~ formulados sobro o !Lssumpto pcins Commissõos do ln
sll•ucciio Publica c do Marinha e Guerra do Senado, se verifica que 
o requeron&o,dcsdo 1894, tem exercido diversos cargos do magiste· 
rio militar o actualmonto cxeJ•co o de pl'Ofessor da 4• nula (astrono· 
mia, pJ•ocerlida do trlgonomctz·la osphcrlca) do primeiro porlodo 
da .liscola de listado Mllior. 

Nenhum dos cargos que occupou lhe dava direito li. vitalicie· 
dade; tampouco lh'o d1l o que ac&uaimentc occupa. 

11quollc.; lol·am o do substituto interino, o do coadjuvante do 
ensino, o de auxiliar de ensino, o do substituto olfectivo por cinco 
nnno;, por a.l'iso do 20 rlo ab1·1l•io 1903. Pai'a o que or;~ exerce foi 
nomeado JlOl' docroto de 27 de ,ianeiro do 190(). 

Foi csto 1ogar croado pe:o dec1•eto n. 5.098, de 2 do outubro do 
1905, quo awrovou o novo I'ogulamento dos imitutos militares do 
ensino, e no qua.l a condição dos professores 6 ostabolocida pelo 
art. U9, que dispõe o seguinte : •Os Joglll'OS do PI'ofossoro.;, instru
ctores o adjuntos serão Jlrov'dos POI' commissiio, que durard em· 
quanto bem SOl'l'irem os respoutivos !unccionarios, salvo os actuaco 
docentes vitalicios, a til sua JUbllação,> 

Assim, o f(UO o1·a pretendo aquollo funccionarlo, 'Jledindo que 
uma lei especial o mande incluir no quadro do< dooontos vitaliclos, 
nad:L menos il do que dorogar-sc, em seu beneficio, umu. disposição 
gorai do regulamento a <tue estão sujeitos todos os do sua clas<e; é 
oi'ear-so um caso pessoal, exceptuado da !ai ; 6 tllzol-o aproveitar· 
de .uma vantagem fJUO, mesmo ao tempo om que vigoi•avn, lho nio 
cabia; I! oxc1Uil·o, a ollo 'só, do pi·inciplo a que o poder publico, 
iuspir11do no lntorc;so geral, .inlguu neccssarfo subol'dlnar as rola· 
IJÕOS dos runcclonai•ios 1locentcs dos institutos militares, 

Invoca, paM Justificar OlSIL PI'Olonsão, os seus longos sorl'iços 
no maglsterio c a cii•cumstnncia de haver-se lnscripto, em 1893, no 
concurso p~ra n s~ccão quo compi'Ohendia a cndeil•a de astronomi"· 
pratica da Escola SUjlorlor tio Guori'a o do niio se llnvei' roallza·lo 
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este, a pt•incipio porque ello, unlce candl~ato, ostaYn no commundo 
do unu. lmterm d~ fot•talcza do Sant" Cruz, depois porque o Uo-
Yerno suspendeu o mesmo concut·.•o. · 

ES<as circumstancias, como os scrvi~os relevantes que allega, 
sfio dignas, som duvida, ~o ponderação o do apreço. Não tirariam, 
ontt·otanto, :i providencia solicitada o en~•acter de uma medida 
cxcopcíona!, do favor. 

)!as a vitaliciedade não 6, nem pócle ser um favor. Em relação 
ao ensino, ú tuna meclid<~. de ordem publica, que tem por tlm assc
gur:w, com a indepencencia c estahilidnde do profcs;or, o recto 
dc;emponilo das t'unc~ões do magisterio o a tranciuiilidade c a 
continuidade neccsstLrias ao aporl'oiçoamento sriiontiftco e no zelo 
]leio ensino. Ern t•oiaçíio ao proti!ssot•, ú um dit·clto derivado das 
concliçõo; da invesUdm•fL, ou do tempo de set·viço. 

Fnzm· <iolla um:~ concessão po>soai, é substituir o favot· ao 
direito ; é subordinat· as condições do t'unccionario a um critcriu 
dilfct·entc do ci·itcriu legal ; é dnt• azo o. reclo.mnr;ões fundadas ; é 
oppor o exclusivismo :1 equidade, 

Por estes motiros, n Comm issão clc Finanças, com o pezar de 
dissentir dos ou!t•os J>nrecoros <lados sob1•o o assum)ltO, opina pelo 
indet'et•imento do. petição. . 

Saia das Com missões, 15 do outubro rio 1908.-A. O. Gomes de 
Cash·o, p rosidcnto,-FJ'andrco Srl, l'Oln.tol•.-J. Joaqt~im Sou:o,
.Toaqttim Jturtinlto. 

PARECP.RES A QU! SE REFt:UE O PARECI;!: SllPn,\. 

A· Comm issão de Instrucção Publicn. to i presento um requeri
mento do Sr. tcnento·coronei do engonbeiros Jos6 da Silm Braga, 
substituto da oxtincta Escola Militar, poio regulamento de i8ll8, 
cxot•cendo n.ctunimcntc o Jogar do professor da au!JL do astronomia 
da Escola do Estado Maior do Exercito, podincio a sua inclusão no 
liUadro dos docentes vitalicius. 

Apresenta o referido peticionaria diversos documentos, quu 
comprovam as razões quo nile~a. pnrn <JUO lho seja concedido o 
tavoJ• que solicita do Congresso Nacional. 

Examinando '" nwsmo•, ,·ii-se que o tenente-coronel de cogc
nlteiros .losú dn Silva B1·nga, aMm de grandes o valiosos serl'iços 
prestados por ocrasiiio da proclnmaçlio do, R'!Jlnblica, obtevc-lic~oça 
parJL propor-se n concurso cm 1893, 011 sccçno que comproheodta 11 
cadeira ele ll'tt·onomia pratica e geodosia da oxtincta Escola Su
perior do Guerra, concurso que deixou ele t•oaliznr-sc, cmbom ,ir! 
itucri.pfo como unico concm·ror,te, por se ncbn.r commandnndo um[L 
bater1a d11 fortnioz!l de Snnt11 Cruz, por occasiiio dn I'o'·oltn, o que 
foi suspenso, por ordem do Mioistcrio d~ Guorrn, om L895, qu11ndo 
roclarnou tazel·o, 

Por portnrin. cio to ele setembro do 19)4, lhi tJomoutlo s<~)'· 
stituto interino ela ~1' •ocção do mngii!crio o ~:1 I•:scoln Supei•iot· uo 
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G uerra-cauolra,de astronomi11-, .tendo .entrado om, oxorcioio cm 
24 do mesmo !1107.•·, . . · · 

Do Jogar do pratlcant:c, no Observn.tor.lo• A~tt•onomico, do <Jmú 
nrn. dlroctJl' o !Jt•. Lulz· Cru!s, desde J8fl3,., o n.pód haver aproson
tailo provas do competoncia.soicntitica,,tb!,nomo~do. para re~er a 
cruleit•a de a~tr •nomia, po!u.portat•ia acima referida do 19 de· se-
tembro do IN04. . 

Como re~<·nto da. cn.dcit•u. de J~a·tificaçã.o, e m•,is t11ruc, como 
'nbstltuto•lntét•ino·d~> secçiio que.comprebendin; a mesma cadeil•n. 
de astronomilt, passou p11ra.u. Esco!I•.MIIitnr, sondo postoriormcnto 
t•cconduzidocomo.snbstttur.o.otrcotivo, pot•. cinco annos, e aprovei· 
r.atlo pelo rogultunento,actua•, como· professot•. da aula· tio astrono
mili, cm cujó fog;w prcsentem<mte so.acba.. 

Ai<1m dessa~ dolegaoões·,. IJUe compromm a. ca.piicidadc scicn·· 
ticu. o p~otissionai do peticlona.rio, no cxerclcll>·de i4· annos do 
mngistcrio1· ba.·" cll•cum8ta.neia·de biWer · accumuiad'o a· t•egoncil' 
<ia. .ca<Ioil·tMic mecttnlca. geri!! da. Escola:Mllitar. 

Por essas razões o após madut·o· cx11mo do ass11mpto: 
Considerando que o •peticionarlo e~tevo sempt•c· prompto n.tllzm• 

concurso, não tendo osto se realizado por motivo de·· força; maior, 
o por se acha.t• prcstando1 em uma. tbrtaloza, reiova.ntes. serviços 
,Jo guorra.; 

Consldot•ando que nonbum:t duvida podot•ia subsistir' quauto ao 
sou anterior provimento na cadoit'lt, si a.ttoodot·mos não só ~ sua 
compotoncia tiL•mada. <lm< trabalhos scionti1lcos publicados, sobro 
a<[uclla cspccia.litladc, como tarnbom ao Jllcto do ter sido o unlco 
COnCUI'I'OntO iJISCripto; 

cOnsidet•anJo que; nclo·tt.t•t· •. 128 do1•eguiarnonto• (loi n. I.Stio, 
do 4:uo,innelro do i008) sobre o~listamonto·:do Sortoil•o Militar o 
<[Uo roorganiz~ o Exercito·: 

cOs actuacs·pro(cssores e adjuntos mililarc.ç e ciois fical'17D dis. 
pensado,, de concurso, ; 

Considerando que, l)olb at•t. 134. do rot'ot•ido regulamento, o. 
IJovcrno tleutwd· proviáeraciar sob1'8 o aproceftamoritO dos l)ttC ti· 
"crcm mais rlc de: am10s do ·sel"viço· mn qualquo1' elOs ministerios, 
disposiçau esta'l'n I'Oravol u.o petlciona\•io, que conta. quntorzo ·annos 
do< ma.gtstorio ; · 

Considliratidó mais que, pnt'a o pre .. nchimonto do .ca.tleiras, ,o 
Governo·, dennta.do p.rovns positi1,as de compotonch1. pl•otlsslona.l'o 
scientiffca.,ua c~]l~C!Íilid::J~ ou,m'aiet•la,. pódo. dispo. nsar o concurso, 
J'acto.esto ·.quo v ma aprovettat• ao pctlclooado, quo, além dessas,. 
IISSignaln exuberlintómento a. suO. proffcioncla· J•ogcndo 11 cadeira 
do astronomia duJ•nnto qua.tol'Ze U:nnos; , " 

Conshi~rando, flnalmcnto, que o poticionario foi nomeado snbsti' 
tuto cm:I894, n~ vigoncin do rogninmonto do i890, que consignava 
vltalicietludo aos cargos, a Commlssao de Instt•ucção Publica, npós" 
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detldo·.oxamo das infmmaoües solicltadn.s do '!<linlsterio da Guerra. 
resolvo submottm• :1 con.~lderaqiio do Senado o seguinte 

PROJROTO 

N. 34- IDOS 

O Congt·esso Nacional rcsol ve : 
Art. 1.• Fica o Governo aut01•lzudo a incluir no quadro dos 

nrot:esaoros ou ,substitutos vltalicios.o tonento-coroDel José·da Silvu. 
BJ:a_gn.,.com .as•varitageuscqo ·.regulamento de '•1800, na·<VIgencia do 
q ua.l se inscrcvon:o]lara • concurso da c1deil•n:• do •n&t!•onomill pratica 
e.geodosia, tendo. sido.nomeado para <ro*ol·a; intOrlnamente, en1 
J9:do setembro :do .1894,.o .• nchan<io·se aotmllmento no e•eroiclo da 
mesma,· ombot·n. no Dll4'acter do :prolessm•. · 

Art. 2.• Revogam-se as disj!osioüos em contra1·io; 
Sala dos Commissõe,,, 26 de soteml\ro elo 1008. - Virgilio 

Dnma;io, presldonto . ...: .Alfredo :RI/is, relator, 

A' Commissiio do Mll.l'inl!a o G uot'l'a túi presento, 'pára dat• pa
l'cccr. o roquorimonto om que o tononte-cot·oncl do engeoboh•os 
.José da Silv .• Braga, substituto da oxtinct11 Escola ~lil!tat•, pelo 
regulamento do 1898, oxorcendo nctualmonto o lagar do profa:!.jOI' 
da aula do 11stronomta da•Escola do !Mado Maior do Exm·clto, soli· 
cita a sua Inclusão 110 quadro dos ducootcs vitalicios, 

Tendo a Commissão do Jnst•·uoçào Publica estudado convonion
tomontc o a~swnpto o ~mlttido parocot• a respeito, .o qual termina 
pot• um prcuecto do 101, .a Comniissiiu do ~larwha .o.Guo:·ra, do nc
o:lir•lo com os fundamentos daquollo commontnrio oscripto, adopta o 
mesmo projecto. 

Sala das Commtssües, 5 do outubro tio 1908, - Victol'i"o 
.llonloiro, relator, - Lauro Sock•', - Joclippo Schmidt. - Bclfort 
Viaira,- A ili1P1Üillh', 

N. 30.2- 190$ 

Toado o Senado, om sessão ·de .3 du setembro p1•oximo findo, 
approvado o.parocer da Commls;ão do.Pollciluto. qual· propunha 
" <lisponsa .do .set•viço, com os vencimentos •. do cootmuo Jos~ 
do Ho!landa · CavalciiJlti, preciso se torna autorizar a abortum 
do credito ncccssarlo ao pagamento da despozu docot·ronto da· 
quello a.oto.• . · · · ·· . 

E'•o· quo•consta da·c~:eosiçiio do' director· du. SccrotÍ11'11l ao pre
sidente daquella Commis,no e -por estc·enviada IL do FinançllB. . 

Consldorn.udo que so trata do I!~tbilltnt· o Govorno com os·metos 
precisos ao cumprimento do umtL <loliboraçlio do Scnad~; om negocio 
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quo diz respeito li. sua economia intern~. a Com missão de Finanças 
c do parecer que o Senado approve o seguinte 

PRO.lECTO 

N. 38-1008 

O Congresso Nacional rosol •·o : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica auto1izado a 

abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negoc1os Interiores, o credito do 
1 :29R$. supplemontar á verba 6•-Secrotaria do Senado-do à.rt. 2• 
da lei n. 1.841, de 31 de dezembro de 1907, para occorror ao paga· 
meato dos vencimentos devidos ao continuo Josol do Hollanda Ca
vaicanti, dispensado do serviço por deliberação do Senado de 3 de 
setembro do 1008. 

SaL1. das Commisoões, 15 do outubro do 1008.-,1, O. Gmn"s de 
{;astro, prosidonte.-Law·o ,1/~ller, rolator.-Ji. Glycerio.-Jira,.. 
cisco Stl.-J. Joaquim c/c Sot<,a.-Joaquim .1/w·!lnlto,- A imprimi!•. 

E'litlo o po8to cm tliscussão. que se cncm:r:~ sem llcbn.t.e, 1h:a.ndo 
a votação admda po1• f<~lta de numero, o seguinte 

PAUECER. 

N. 303- 1008 

CaJ•ocendo dos esclarecimentos necossarios á oiaboracüo •lo sou 
parecer sobro a prorosie,ão da Camara dos Deputados n. 115, do 
J no;, autorizando n. abertura do credito de .{: 127$803, plpei, e 
,155$800, ouro, pam restituirá Camm·u Municipal da Villn. d<~ Pedra 
Br.mca, Estn.•lo do llious Gorncs, a importuncin. do direitos atlua.
uciros que pagou, n. Commissão do Finança~ t1 do pm•ocer q no 
sojnm cllcs solicitados no Poder E~ecutivo. 

Sala das Commissõe~. 15 de outubro do 1909. - ,1, O. Gomes 
de Castro, pro;idonto.- Laura Miiller, relator.- F. Glyccrio.- J. 
Joaqttim do SoH;u.-FJ'at'cüco Sd.-Joaquim ~llurtinlto, 

E' lida o pos~~ em discu;são, que so eacorJ•a sem dobn.tc. tlcaado 
" votação adiada por falta de numero, a rodn.oçiio final do projecto 
do Senado, n. 35, de 1908, autorizn.udo •~ concessão de mai8 um 
..nno de licença, sem vencimentos, ao lente da Faculdade de Diroiio 
·do Rccil'o DI'. Samuel da Gama o Costa Mao Dowoil. 

E' H ela o posta. em discussão, que se encerra. sem 1leba.te, thm.ndo 
" votação a<ihLda por falta do numero, a I'cdacçito final das ometl

. dns do Soo11do •I proposição da Camnra dos Deputados, n. 209, do 
1907, definindo a lcttra do cambio o 11 lettru. promissora e ragu· 
lando as operações camblaos • 
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ORm:M DO DIA 

O Sr. P•·e,..idente - Não ba,·endo n111noro para se 
pt•ocudor ás votaçõoo constantes d~ ordem do dia, passa.-so :is mate
rias om debato. 

LICENÇA AO TENENTE•CORO:-óEL AUGUSTO XAVIER CARNEIRO D,\ CUNIIA 

Entt•a. cm 2' discussão o artigo unico do projecto do Senado, 
n. 37, do 1908, otrorocido pela Commissão do Fina.nç!l.Jl, rmtot•izando 
o ~residente da Republica a prorogar por um anuo a. licença cm 
Cli,JO goso se achiL o colloctor ilo.s rendas fcdoraos no município do 
Olinda, Estado do Pernambuco, tenente-coronel Augusto Xavier 
Carneiro da Cunha.. 

· E' lida, apoiada o post:~ conjnnctamente em discussão a sc-
guillto 

EMENDA 

l·:m voz. do - um anno - diga.·~o : seis mezos S. R. - Gou
~·alvcs Jier,·ei,·a, 

Ninguom mais pedindo a palavra, fica suspensa a discussão, 
:.fim <lo ser a emenda submottrda ao estudo da Cummi"ão dr, Fi· 
uanças. 

!.ICJ~~~~.\ AO DACHAREL CESARIO DA. SILVA Pi~fi~!IR,\ 

Entra. cm 2a discus . .;ão, com o p:Lrl!c3r favot•a.vcl ü.a Comruissão 
<lo .lustiç~ o Legislação, u at·ligo unico <la proposição da Camara 
dos Duputaolos, n. J.ll, do JOUS, autorizando o Presidcuto <la Ropu
hlica a conceder um anno <lo liconçn, som vencimentos, ao pro
euro.•lor tia Republica no Districto Fodcr•al bacharul Casario. da 
Silva Pcr~il'a. 

:l'in~uom pedindo a palavra, cncm•ra-so a discussão, ficando " 
votação adiada por falta de numero. 

o S1•. P1•e,.ldente- Nada mais havendo a tratar, vou 
levantat· a sus.lio, dosignando para ordem do <lia da sessão so
gumtu: 

Yofaçiio, cm 2• discussão, da pt•oposiç:io da Carnal'" dos Dopu
ta<los, n. 114, do 100', au\or•izanuo o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministorlo da Guor•ra o credito especial ti~ 25:413$280, 
par·a t•a~amonto de vencimentos nos capltiles Francisco do Sallo~ 
Brazil o Jo,\o Ncpomncono da Costt\ (com parecer tl!.voravel tln. 
Com missão do ~·iuancas) ; 

Votação, cm 2" discussão, da proposição da camara dos Dopu
tndos, n. 12U, de IOOd, autorizando o Prosldcnto d~ ltopublrca a 
concodct• no condu .. tor do 2' classe da Estrada do Forro Central do 
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Brnzil Antonio .Jo;ú Victor do Sennn llcenç~ por um anno, com or·· 
danado, p:.m tratamento do sm• sande (com pnrocct• Jiwor:LYcl da 
Commlssão do Finanças) ; 

Votação, om 2• discutlSiLO, da propo,iç[o da Camarn do; Depu
tados, n. 1~3, de 1008, autorlundo o Prosidcntc ·da Republica a 
conceder um anuo do licença, com ordenado, ao coufcrcntc de 

· 2" classe da f,.strada do Forro Contra! do Brazll Gullhcrmo Hon-· 
rique du. Silva, Plll'D. tl·atar do ;ua saudo (com pnrocut• t'avoravol<lu, 

· Commii!São do Finanças) ; . 
VotaçiLo, om 2• d!scussiLo, dn, pt•oposi\liio·dn. Camllt'il:'dos l'lepu

tados, n. 130, do 1008, Mttorizando o Presidenta da Ropulllioa n 
app!icar á·despeza:com o pessoll! da ·officina iypographica da niro
ctoria Geral do Estatlstica a quantlt• do 5:000$, que ua·vorbu. 2• -
Es!ntistica- do art. 21 da lei n. 1.841, do 31 de dezembro de 190i, 
não teve destino dotorrrilnaüo (com parocorfnvor~vol da Commissiio 
do Finanças) ; 

Votação. cm <liscussão unica, do parecer n. 303, do 1008, <lu. 
Commissão do Finanças, roquorou<io so solicitam do Governo cscta
recimontos do que caroco sobro a propos!r,iio <la Cnmara dos Dopu
tn.dos, ~utorlzando a ahcrtur11 do croúitn do 4:127$800, papolo-
455$860, ouro, pam.t•ostituirú. C~m:1rn Municitlal do Villa da Pedro. 
Branca, Estado de Minas Goraes, '' impo••tancill do direitos nduanoi
rm~, tlUO pn.gon ; 

Votação, om <!iscussiio unica. da roilacçiio final do Jll'<\i<mto !ln 
Senado, n. 35, do 1008; atttorizamlo a concessão rio mnis mn auno 
do licença, som vencimentos, ao lontü da Faculdade do Dit•oito do· 
Roclfo, D:·. Samuel da Gama o Costa ~lac DoweU ; 

· · Volnçã.o, cm discussiio unica; da ro<lacção final das emendas do 
Senado 1l proposição da cam:•ra dos Deputados, n. 200, de. 1907, 

· dotlnin<lo: n Jettra do cambio o •dettt'll promlssot·a c ;regulando n:; 
opcrnc:.õos cn.m h i ao~ ; 

Votaçiio, cm 2• dlscu.;silo, da tn•oposiçilo·da Camu;t•a dos 'Dotm
tados, n. 141, do 1908. u.utot·iz•m•io o Pt·csidontc da Republica a 
·conceder um anno de licunça, som vencimentos, ao pt•ocm••ulor <i:t 
Ropnbllca, no !li.<trlcto Federal, baclmrel cesarlo 'da Si!m Pcrcit•tJ. 
(com pat·ocol' !D.vot•avol<lll Cumm!ssilo do .!ust!ça o Lcgislaç:io ; 

2• <liscussi:o do pro.:oeto <lo Senado, n. 33, do 1008, instltuin<lo 
nesta Capital, com sorventln Yitnlicln, o cnr11o do distt•ibuidor ,, 
oontador gm•nl dns prot·1rins (com cmendt1 da Com missão <lo .Jnst!ça. 
c Legislação). 

Lomntn-so a so·:são ao moia dia c 50.minutol; 
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PresitfeiiCia do Sr. Ruy Bm·bosa ( Vice-,Presidonle) . 

, A' moia .hora depois do moio-11ia acham-se presentes os Srs. 
Senadores .Ruy Barbosa, Buono Brandão, Araujo Uóes, Po1Iro Bor
ges, Bezorl'il. Fontonollo, Antonio do Souza, Moira o S!l, Manuel 
Duarte. Oliveira Valladão, Severino Vieira, Oliveira FiguoirliUo, · 
Erico Coalho, Au~tusto do Vnsconcollos, Fr<Lnclsco Olycorlo, Alft'údo 
~llis, Urbano de Gouviia, A. Azcredo, .Joaquim Murtinho, Me
tollo o Hercilio Luz (20). 

Deixam do comparecer, com causa p1Lrtlcipada, os Srs. Sena
dores Ferroir<~ Ch"vos, .Jonathas Pedrosa, Sá Peixoto, Silvcrio 
Nery, In•lio 1lo Bmzil, Paes de Carvalho .• Justo Chermont, Urbano 
Santos, Gomes iloCastl'O, Bullbrt \'loira, Pires Ferreira; Raymundo. 
Arthur •. Fr<tncisco 81\, Alvaro )[aclmdo; 'Coelho' Lisboa: Gone,alyos 
Forrclra."•Rosa.·e SIIVIL; Sigismundo ;Gonçalves; olOIIQUim Malta,' 
Coelho e'. Campos, Martinho Ullrcez,.Virgilio lillffill?.io, Moniz;Froiro, 
.loiio Lulz :Alves, Slquoirn Llm11, Lourenço. Haptistl1,•.· Laura. Sp1lr~,. 
Barata·Rilmiro, Feliciano Pcnn11, FNncisco Sallcs, Lopes Chaves, 
llraz:Ahrantcs •. Jrlt~qnim de souzn• C11ndillo úo ,\bron, Alcnoat• Gui
marães,. Brazllio dil Luz, • Lauro ~liillcr; Felippo Schmidt, Pinheiro 
Macha•lo, Jnllo Frota o Victorino )[ontelro (41-). 

o· 8r. 2° 1t'!ie'cretu.rlo (stiroimlo de 111 ) <l;L conta do 
sogninto · · " · 

J<XPED!l,~T P. • 

'olllcio rio )Jinistcrio da .Justiça o No~ocies lntcri'orcs, do 15 do 
corrente mcz, tt·ansmittindo a mensagem com que o Sr.'Presidontc 
da; Republica rest.ituo dous•dos nutogrnpbos,dll l'osoluçii.o .. do ·.:Con
grcsw· Nn.eionnl~liJÜO sn.nocionou, d'etm•mina.nQolflUO a.ml"intond~tes 
munlclpao< do Distrlclo·Fedet•a.l; quando cm sos;ües oxtt•aordinarias,. 
soja abonado o subsitlle, ·o.supprimlndo.a inclegib!Jidado. cçinst,.nta. 
do n. O, do .. art_, 57, caP,itu.l!l.Y.l, socçiio I, .da. ,C~nsolid•~çiio das Leis 
Jlcdci'~C~ sobr,e .a10l'!fi\Dl,Zil//tlll·lllUn!çlpai,;;-Arçl!ii"C·sd um dos,nu.to
gra1phb'lo!l1 o 1communiqnó~sç .li Callll)rll. dost;Dep.utnd?sl. romctto~do-• 
se- o o ou ro. · · 

O Sr. 3' SecL•etnrl.:. (se~•oinrlo <lo 2') •loclnra que m1o 
ha p11l'OC01'0~. .. .. - -.. --· 

O Sr. P~e.-tden·oo~- 'Fendo : compa.cooiUo i n.pc.ut.i ~o 
Sr~. Sonndor9<, niw pódo. h~VOI' sossiio. 

A ~rdoni•·do din.']larll'a ~O<dão:toguinte- ~ ,,, • ' .. 1 

. Votação, cm 2•.discuss~o, .d~ propo~icão da Camara dos Dopu
tado~,.n .•. ll4,.·M 1008, anto~jzando._ .. o P•~o>lde~to d~ ·ltogubllca n. 
11brir,110 Miolstàl·io 1111 i}uet'l'll o credito osJloo,lnl:dc25:•llS$!80, p~:-h · · 
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pa~:nuonto 1lo vencimentos a.os capitães Ft•:utoisoo de Salle; Brazil 
o João Ncpomuoono d:• Costl (com J>:LI'DOOI' l'a.I'OI':LVOI d:t Com-
missiio do Finança\) ; · 

, Votuçilo. om 2' dlscussiio, da p:·oposlç[o da. Ca.amt•a. dos DO[lll
tados, n. 120, do 1nos. a.ut.ot•izanuo o Presidente da Republica. a 
conceder ao conduotor do 2• classe 11:. JMrada do FOl'l'O Couirni tio· 
Jlra~.ii Antoiüo .lo;ti Violei!' do Sonna lioonçn, por um unno, com 
ordonatio, p~ra tralmucnt.o dtl sn:t snn•lc (con1 pn.t•ocm• l'avcrnvol 
da C.1mmis.>ib do Finança;); 

Votaç'lo, cm 2" ollscussilo, da pt•oposi~ilo tla. Cam:1tlll. tlus Dopu-· 
tados, n. t~~{, •lo luog, :mto1•izn.ml.o o Pt•ct:idl~nto 1la RopulJUca u, 
coucoder nm annu <lo licoJtça, com or•lenaclo, ao conferente do 
2• clas;o ~~~ E;traJ:L do l'ct•t·o Ccnll'al <lo Bt·azil Gnilhet•mo Hcu
ri<jUC .J,. Silva,pa.ra tl•at~t· 1lo '"'' saudo (com· p:u•ocut· 1\J.voravol'· 
da COJllmissiio 'do Finanças ) ; 

Votação. om 2' discussão, da proposição <la Camara dos Depu
to.tlos, n. 130, do 1008, autorizando o Presidente do, RopuiJlictL a. 
applioar á ilospcza com o pe;soal do. olficlua typograpllir.n da 
Dlt'Cctoria Gor:tl do IMatistica a quautla fio 5:000$. quo na voron 2• 
-Estntlstlcn-do at•t. 21 ii!L lei n. 1.841, do 31 do dezembro· 
do 190i, niio tc,·o destino •lotermlnado (com parecot• 1\tVoravel dn 
commissiio do Flu:Lnças) ; 

Votação. om disoussõ.o nnica, da po.rocor n. 303, do 1008, da 
commis;ilo do Fin~nças, requerendo se solicitam do Oovm·no oscltL· 
rocimotttos do quo carece sobro o. pt•oposiçiio da Camat•a dos Dopu
ta•los, autot·izantiO a abertura do credito do 4:127$800, papel, e 
455$860, ouro, pr;ra rcsti tuil• á Camara Municipal da Villn. da Pedra 
Bt•anctl, Estado tle ~linas Geru.os, a importanci:J. do direitos adua
ncit•os <iue 11ngou ; 

votação, om discussão unic11, da l'edncçiio final elo projecto do 
sonndo, n. 35, do 190R, autorizando a conce;são de mais um anno 
de licença, sem voncimontos, ao. lento da Faculdade 1le Direito tlo 
Recife, Dr. Samuel da Gama o Costa Mac Dowoll ; 

Vot:icíto, · om discujsiío union, da rodacçiio tlnnl das emendas do 
Senado IL propoaiçiio dn Camarn dos Deputados, n. 200, do 190i, de
finindo a !ettra de cambio o a lettt•n promissora o regulando as 
opet•ações cambio.es ; 

IIJ5• SESSÃO E!! 10 DE OUTUBRO •DE I 008 

l)tcsidcncia do Sl•, Buy .Barbosa ( Vice-P1·csidCI1to) 

A' meinhot·a depois do melo-dia nbt•c-se n sossii~, a q uo ·~oncor
rem o8 Srs. Sonadures Ru)" Onrbosa, Bueuo Brnndno, Amn.Jo OOes, 
Podl'O Dor1::cs, t.:rbnno Sn.ntos, Pil'(IS Fcrroir:t, Fl'n.:ll!isco St1, liozonil 
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Fontenollo, Alvaro Machado, Gonoah·es Ferreira, )fanuol Duarte 
Coelho o Campos, Oliveira Vaiindiio, Severino Vieira, Moniz Freire' 
Joiin Lnlz Alvos, Lourenco Bllptlstn, Oliveira Figueiredo, ErlcÓ 
Coelho, Angusto do Vasconcollos, Laura Sodra, Francisco Glycerlo, 
Aitredo Eliis, !lrar. Ab1•nntes, Urbano do Gouvêa, .Joaquim de Souza 
A. Azoredo, Motelio, Lauro Mi'dlet•, Fellppo Schmtdt e Vlctorin~ 
Monteiro (31). 

Deixam do e.o!Upat·ecer com causn participada os Srs. Se 
natlorcs Fcrroit•a. Cbavr.s, Jonathas Pedrosa, Sá Peixoto, Silvorio 
Nery, lnrilo do Brazil, Paes do Carvalho, Justo Chormont, OomeR 
do óast.t•o, Boil'ot·t Vioh·a, Ra,1·mundo Arthur, Antonio de Souza 
Meira c S:\, Coelho Lisboa, Rosa e Silva, Slgismundo GonçaJveR; 
JoatJuim ~1111ta, )lat•tlnho liarcez, Vh•gillo Damuzio, Slqueira Lima, 
Barata Ribeit•o, Foiiciauo Penna, Francisco Sallcs, Lopes Chaves, 

. Joaquim Murtlnho, Caudido de Abreu, Alencar Guimarães, Brazillo 
da Luz, Herclllo Luz, Pinheiro Machado e Julho Frota (30), 

São succeosimmonto lidas, po<tas em discussão e sem debato 
approvadas, a auta da sessão anterior e a da reunião do dia 17 do 
corrente mez. 

O Sr. %J• Secretu.rlo (•ervindo de t•) dlt conta 110 
seguinte 

EXPEDIE~TE 

Otllclos : 
Do Ministerio da .Justiça e Negocias Interiores, de·l5 do cO!"

rento mez, tt·ans•uittindo n. mensagem com que o Sr. Presidente da 
Republica restitue dou! dos aut~graphos da resolução do Congresso 
Nacional, que snncoionott, nutot•izando a concll!lsllo de um anuo de 
licença a Alberto l.lm·1 da Fonseca, serventu~rlo vltaUcto do olllclo 
de escrivão dn 5• var.1 commerclal desta Capitol.-Archlve"se um 
dos uutogt•apilos o commnnlquo•so 11 Camora dos Deputados, remet
tendr ·.·J·lilo o outro. 

On. mosn 1!11 n;sombi6o legislativa do Esta1o do Rio de .Jaoolro, 
de 10 tio cet'l'ento mez, communlcaodo que aquoila a93ambl<!a !lp
provou um roqum•imonto, autol'lzando·a a oftlciuraoCongrosso Nt~
cionni, mostrando a vnnta11r.m do ser prnlongada, quanto antes, a 
Estrada do Forro Oeste de Minas, do Rio Claro atú Angra dos Reis, e 
pedindo que, no primeiro orçamento· do Minlsterio da ·Industria, 
Vlnção o Obt•as Publico~. sej11 habilitado o Governo Federal com os 
meios necessaJ•ios ~ execução dt1quelie Importante molboromeoto, 
que constitue Jogitima aspiração dos sul-ftumlnonses, o que ~rll. 
dosenl'oh·or importaotlssima zona do Estado com vanlagooslnnu· 
meras pat•:~ o União, o Est11do o todos os muniolptos do sul do Rio de 
Janoit·o.-A' Commissiio do Flnancas. 

Do dil'octur interino tio . .ot•vioo de ~tatlstica comm.e~oJa!, do 
16 uo cot•ronto miYl, commuaicando que aqnellu roparttÇIIO JA &~ 
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acha inst:.tllauél. no 2° andar q.o edHicio da Caixa. de Conyersão.-In
teirado.

<O Sr. 3° Secreta,rio (servindo de 2°) declara que ni'io
ha parecel'es.

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente-Não havendo numel'o para se pro
ceJer ás votações constantes da ordem do dia, passa-se ás materic1.s
emd~a~. -

CARGO DE DiSTRIBUiDOR E CO:'íTADOR GERAL DAS PRETORIAS

Entra em 2a c1isCllS,ão, com emenda substitutiva offerecida pel::t
Con:\1niss1ígde~ Justiça-eL~gislação, o art. l°, instituindo nesta Ca
pital: cOi1};s~r"'entiavita.lícia. ,:0 cargD de di8trihúidor e cont:1dor
geral das pretorias.

t· " , .

,; Q Sr. Augu.sto de··Va8conceHos (.) - A ilIus
trctc1a Commissâ0 de Justiça e Legis];,ção do Sena.do elimina, pelo
substitutivo que offereclm ao proJecto em . debate,a.p:tl',te ueste

• projecto que o tornava inacceit<J.vel'. Introdnz, eotretemtn, nelle um
dispositivo, que pensÇl<er necessario modilical' conve:lientemente.

Estou certo de que, qllg,udo a illustrada Commissi'io formulou o
dispositivo a (lue me refiro, não lhe occoneu a exisbncia da, pl'e-
torii1s afastadas daqui do centl'o. .

Pal'a os moradores residentes nas zonas dessa.s pl'etoria" sel'ia
tle todo mouo inconivenient~ o dispositi-vú i1cima alludido, porq [13,
como sahe o Senado, não são poucos os actus judida.'s que exigem
prompta e immBdi<J.ta il,pplicação.

O Senado tambem sithe que este di'p8sitivo imClortJ.l'ia em
:.nua demor,a, pelo menos, de 24 hpras, na applicação dn. justiç,t.

O dispositivo é este:
«§ 1.° Nenhuma causa da alçada das pretopüs sel'à admittida em

juizo sem que conste haver sido registrada no oflicio ora creado,
dev,endo para este fim a petição illiuial ser a)reseutad<J. ;w respe-

· ctivo ofliclal :l,lltes tie qualquer desp<J.cho.»
. Vê V. Ex., Sr. Preijidente, qne. por exemplo, em um emhargo
deobra,rr.ova, os.morildores de GUC1ratiha e SalltC1 Cruz que virem
Sllils pr,?prieuades invadidas pelo visillho que quel' levant;,r um

·}llUrO, uma. papede, obra que est.a.l'á terminada de.ltro de horas, e
"(p1e precisem f:1zcr um emba.r,go quanto antes, teriío, pelo menos,
24.horai de demora, o,que ésufficiente para inutilizi,tr por com-

- pleto,." acçãoda j u.stiça,
. Um:.8Jliecutivo .po]:i a~uglleis .e diversos out/;os actos j udiciarios
!Seriam:prejulicados nessas (geiLHrlades; entr;et,m to, o honrado
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relator da Commi~são do ·JIÍtl~lça poderá, creio ·mos'Jilo qúo ebm 
vuotugom,,omoodar oste.disposmvo,tdo modo n. ·so tornar>pratic~" 
1UU.'tel'lll. QOO~ta.ute•dO· projoeto, ·quando transrot•ma.dOc'81U cJob ·'·" 

O Sn.. METEl.LO- Por quo V. Ex. não <Lpro>onta. oirlli'ld'as ~ : " 
:. 0 Su, 1\UGWTO'JÍE V.\SCOSOEL~clS .:_'Porque 'v: E•.fo"a.~tm· 

•lo substitutivo"o tem ou~r•(compotCJtciu. quo .. não ou para. omuudat• : 
um projecto dcst~t natureza. · 

.~sporo, ]lOis, Sr;· •Presidente, ·que· la· ComrRissão·do ·Logislacilo 
o .JuStiça, pelo •or.gam do sou· ·relator, apreaeoto .•neste cturno diL· . 
dioscu:iSÜ.(), ou•tuesmo, ·•sl assim pro·rorit•, ag-u:~rdo!'1n. S• disaus~uo~· .. 
pat'l1 omondar ·o •pr(\jecto, oelDonda. com a qn:>l, •Oi!tou convoool<lo, ·o 
Soondo·ostá doiplono·aceôrdo, pois, si oão·:ror emoodndo•o· projecto, . 
transformado "eilo •om lol; so 'tornará do nonhomv~lor para. estlli·• 
extensa zooa•do Distribto •Federal, quc~e ch~ma ·c,.mpo Grnodo, · 
Sãnta Cruz,·Gua.ratiba, •Ilhas, etc•. · · 

. oo· p,;.o.projaoto, som·as omcndiLs que •lombro,•os ·h&bit&nta> do 
Di•tricto •Fedcr&l tlcariio aamplotament,, .. pt•i-vn.dos•do Cf>t•tos reouJ•·. · 
WS· de· direito, da•qUO Íl[O ,podorãO·UI!<Il'0CIDoOODSOquonoi:~'j).a l'~illt 
de tempo. ·· .. 

Tenho :oonêinldo: "· , · . 
' ' 

•o .Sr. '·!M:'<!ltelllo'('') -·Sr; Pt·esi•lonto,. •o homoa•.lo,CSen&do!' .: 
pe1b DisLrioto•Fedc!•al, como acaba de ver o Senado pelo seu dis
ou~so, não 'é 'Ndiblllmcote · ·infeoso: a.o projecto e ·ao suhstltntiTo . 
aprescntado·pelii Com missão elo ·.lustiç:> c L·,gishtçiio. A sun ·tli ver· 
genci11 roduz·ae o. um ponto·aooossorio, da ot•dom ·socun<l:tria •.. 

·O SR., SEVER.INO ·YJEÚI.,.-.Não ·apoiado: 
O SR.. MWTELLO:... ... !l. quo;liio da fórum Jor quo•o assumptu. 

foi desenvolvido. · · 
Poderia t•oduzlr & t·osposto. que devo a S .. Ex: a dlrigi.t,'llw um 

peilido no selitido Uo d!U''ll/fórma de omtlnda.s ds observações que 
aeaha da faze~, a llm,.de ·que 'fossem alias submottldns lliO estndo d:t 
Commissão, porqúc, como V ,"Ex. comprehonac, Sr. Pl'o,ldqnt,~. 
sem consultai' aos meus compaobclt·os do Commissão, ou oilo posst• 
cmlttlr outra·.opinliio, · slniío ·a que t'ormulei lndiv.tdualmonto ·cm· 
<Jl!lluto,O!'a v a o.bourndo.Sona4o.t:. :Entrotanto,ootno s. Bx. ·não .apre
sentou a. cmoruln, corno·,pnl'ecla. natut•ai quo · apresontasse,.,toulw. 
nocessidll.ue dQju>tlllcat•. o ,pout<i,.a · ·ili>posioãii .ao ,Nubstituth·o, 'l"" 
thi <Lh'o 110: ct•itica do ·s; Ex. . : . · · · · . • . · 

0 p'ensamouto ilo · p1;ojocto, . a;sim . como o. do suhstituti r o, é 
thoilitat•... · :_ ~; :•. '·' .::··'· · ,, ;,j .. ;:: ~. J'"l! .1 · 

o S1t. AUa us-ro · nE v .-sco:ii'i.r:os...: \!tis' 'és tu nddto não rol' :~tnc:~d·.> 
pol'··nitm~· ~- · ·-· .. · : · 'q:: .... · '! ~···:"·-··!~ 
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O Sn. METELLo... a todos aqnellcs que tlvot•om do fazot• 
tmDHacçõos no Districto Fodor~tl <obro immovols de vn.lot• lJUO nilo · 
exceda. do 5:000$, os melo~ do verlllcn.t• si esses immoyois são 
ou não litigiosos. 

Actualmente, com a organização judleiariiL do Di~tt·lcto Fodor.tl, 
is<a ~ó se pódo · obt.or mediante o t•ocnrso ás .15 protorlas oxis
·tontos, o que acarreta fraude, tr~tb~tlho e dospo•a· 

Oro., osso trabo.lho o essa dospoza desappo.rocem complctn.mcntc 
com o.· providencia contida no projeoto, tia•t!tndo uma sú certidão, 
fornociâa pelo otnolal de registro, pat•a que as partes e<tojo.m 
seguras na transacção que tiverem de· eJfectuo.r. Essa utilidade do 
projecto é incontostavel o S. Ex. a reconhooo; mas, diz S. Ex. que 
não pOde ser oxecutn.da a· dl•posiçiio que obriga o registro, logo 
DO inicio da aceito-a dispostciio que manda. rjue noahum pleito 
soja admittido em juizo, o.nte~ do se tet• otrectnatlo o registro. 

Sr. Presidente, 4 prlmelr~t vlst:t, sem maior estudo, não mo 
pat•ecom procedentes as observações tl!ltiLs pelo honrado Senador. 
:s •. !Cx. figurou o caso de um emb~rgo de· ohra'nova, de uwa do
~enção pessoal, o~sos em que "' providencia judiciaria devo ser 
prompta o raplda, sob pena de se tornat• inetnoaz. Quando se trata 
ilo caso da compotonchL dos juizos do direito, a petição inicial est1\ 
sempre sujelt!t á distribuição o púde tn.mbom acontecer que a pro
videncia judiciaria tenha do ser executada nossa• pretoria; Jongin
qnas, nas ilhas da bo.bla a que S.Ex. so rol~t·iu. Como não enxergar 
o inconveniente nos casos do co,npotencia do juiz de direito o •ú 
Dos CO.'!OS do compotencla do pretor I A raziio tl "mesma .. , 

0 SR. AUGUSTO DE V ASCO~CELLOS - As CI!.UBO.S dessa. natureza 
siio todas du. alçada do pt•etor e por isso nilo tem t•azão do ser a 
observação do V. Ex. · 

O SR. ·ME'rf:r.r.o - Um embargo do obra nova, um caso do de
tenção possoal em pretoria longinqua, nunca. poderá ser d:. c~mpo
tencia do juiz de direito! :-ião tenl!o conhecimento topogt•~tpbrco do 
Distrlcto Federal, m1u custa-me 1\Craditar na atnrmativ<L do honrado 
Sonador. 

0 SR. AUGUSTO m: VASCONCf:LLOS - l~lll t•egt•a, não ijãu • 
O SR. ~IETELLo-Paroce-mo que niio são procedentes as ob>Cl'Va • 

ções toit:ts pelo hom•ado Senador; em todo caso, como ·S.Ex. ~~ppollou 
p!ti'Il 11 Comrnlssão •lo Justica o Loglslncão, essa terá occaslao, antes 
da 3• discussão, do estudar o IIBIIIImr.to e apresontM·-si julgar 
convonlonto-qulllquer emenda nosent do do aanar o Inconveniente 
<JUO o honrado Sonarlot• descobt•iu no substitutivo. 

Era o que tinha a dizer om 1•espostn. a S. Ex. . 
Nlnguem mais pedindo a palavra, oncorra·se a <liscnssão, 11· 

canelo 1\dl~da a votacilo por faltu. de numero. 
Segue-se em discussa.o, que se encom1 som debato, tlcando " 

ntaçiio Igualmente oncerrada, o 11rt. 2•. ·' · 
• 
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CREDITO PARA. P,\.0,\.~IENTO IH; \'ENCilU::NTtlS A. JOSJ~ UOLLA.NDA. 
CAVAI.CANTI . 

Eutt•a om 2' discussiio o artigo unico do pt•ojecto do Senado• 
n. 38, de 1908, otforccido·pela. Comml,slio do Fma.nçns, :l requisição 
•la de Policia, autorizando o Pre;idonte da Ropnbllcn. n. abrir, poJo 
Mínistet•io da .Justlç.' e Negocias Interiores, o credito de 1:298$; sup
plomcntttt• 11 verba. 6•-Sect•otn.rin. do Senado-do art. 2• da lei 
·n. 1.841. do 31 do dezembro do 1007, para occorror ao pagamento 

~ dos vencimentos devidos n.o continuo José do Holln.ndn. Cn.valcanti. 
1Jispensado do serviço por dclihorn.çlio do Senado de 3 do setembro 
do 1908. 

Ninguem pedindo a pn.Ja.vm, onccrra.-so a. discussão, flcn.ntlo a 
vot.aeão adiada por fa.Jtn. de numero. . . . 

O Sr. Preliidente-Na.dn. mais havendo a tt•atar, vou 
levantar a. sessão, •lesignn.ndo para at·dom do dia da sessão se· 
guintc : 

Votação, em 2" discussão, da proposição dn cam:trn. dos Depu· 
tados, n. ll~; de· 1908, antol•izan•Jo o Presidente da Republica a 
abril• ao )liuistm•lo da Guerra. o credito ospocial de 25:413$280, 
para pag~monto do vencimentos aos cttpiti'ies Francisco de Sallcs 
:srazll eJuil.o Nopomucono da Costa. (com pa.t•ccor favoravo1 da 
Commi~slio do Finanças); 

. ' . 
Vota.çüo, om 2~ discussão, da. 'Pl'Opos!cü.o dn. Cn.mn.ra. dos Dopn· 

tados, n. 1:!9, do 1908, n.lttorlzan·.lo o Presidente da Republica a 
conceder no conductor de 2" elas •o <la. Estra<la de l'et'I'O Central do 
Brazil Antonio Josa Vtctot• do Scnnn, licença· po1• um anno, com or
denado, para tratamento do sua. s:uulo (com parecer fn.voravol da. 
Commissào de Finanças) ; 

Votação, cm 2• discnssiio, da proposição dn. ClDlilN dos Depu· 
tados, n. 123, do 1908, autot•izan,lo o Presidm\te da Republic:. a. 
concedei' um a.nno do Jlconca, com ot•dollado, n.o conferente do 
2• classe da !Mt•ada tle FIÍI'L'O Contt•u.l:do Bra.zil Gullliet•mo Henri· 

· que· da Silva.. p<tl'.l tt•:ttat• do sua saudo (l!om p:1roc~r tit)'otoavcl dn. 
commtssão de Finançns) ; · · 

\'ota~ito, o1ll 2• discussão, da. PI'Oposlção da Cn.mara dos Depu· 
tados, u. 130. do 1008, autorizlllldo o Pt·osidento da Republica a. 
a:~Jplicat•. li. dospeza com o pe;•on.l tln. omcina. trvogra.phica ~~~ 
Dn'OCtol'hl GorJLI do 1-:statlstlo~, a quantia. do 5:0úl)(;, quo na verba 
,:.!•- Estn.tistlca- do a1•;, 21 da. lei n. !.Si I, do 81 de dezembro de 
lfl07, nlio teve destino dotm•mln~do (num nttrocer 1\tvornvol da 
Commissiio do.Fiaa.u•:a.s); .. . • 

Votação. om discussão nulo<L, do pa:•ecot•, n. 30:1, do ,JOOS, d:• 
.Commbsõ.u do Finança.;, ro•JUOI'Oildo se solicitem do Governo cscla· 
r~clmentos de que cat•ccQ sobt·o a pt•oposlcao da camat•n. do.< Do pu· 

.. todos; n.ntoi•izn.udo :. 1\b'.ll'lut•a. do credito do 4: !27$SOO, plpfll, o 
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•55$860, ouro, pa.r~ restituir .11 cama.ra municipatda viila• ds:Pedra 
Branca., Estado do Minas L Geraos, .a, importancla de direitos adua-
neiros que pagou ; · · 
. , "Yo.t~ciip,.em;.atsclissãQ.'unica;.da. :redacgiiQ,HQnl ;,do · p!•ojccto do 

,,, Son~dn, a: ,3;i; do 19~a,,, aútort~an:~o·,a copcàsáii~,;·do~mais. um anuo 
.,.:,do ,l_ii\I!I\Oa..~~m:venclment9s, ao ;lento .dn .. f'aculdade. de· Dtrolto ·do 
··./Reotfe Dr<,Sam,ueldu..Gam~·c Cosla.MacDo,wcU; , . ·.· . , . 

. •f:·Votaoiio;•em•discussão,anlca~ da redacgiio•filiaVdas·om!mdas•do 
·Sellado'á propoiiclo<da Camaraidos Deputados, n.ll•209;·• de •·1007, 
·'definindo a'·lettra. do ·ca.mbio o ··ndottra ·pr~missora o. regalando,. as 
operações camblaes; · 

· Votaçiio;1em 2' discussão,· d~Jo projlosiciio da'.oa.mara dos Depu
tados, n. 141, de 1908, autorizando' o•· Pl•csidonto•dat•oltopnblica a 
conceder um anno do licença, som ~oncimonto~, ao procurador da. 
Republica. no· Districto Pcderal baoharo!Cesu.rto· da ·SIIva'-Pot·oil•a 
(com parecer fuvort~vol dn. Commissão do .Justiça·o Legislação) ; 

. ' 
. Votação, em 2• discusslío, do proJecto do Senado, n. 33,.do 1908· 

lnst!luint!o ; nesta. Capital; ·com serventia vitalicill, o cargo de dis· 
, ,.trlbJtidor. o'contador geral das· pretorlas (éom .emenda da. Com· 
·missão do J)tsti(ia o Logisla.ciio) ; · · · · · · 

' • ' ' ' ' • 1 

·· · :Votaçiio;•om 2'. tliscussiio,.do proJecto do. Senado, q,, 3S,:do lQOS, 
autorizando o Prosldonto da Republica a·· abrir. pelo ·Minlsterio: d~ 

.. Ju~tlça ó Nogoclos lntm·iorcs, o credito . do ..1 :~98$. suppJemonta.t• IL 
. ,ver~~-6·~secretariu. do Senado-· do art .• ~.da 'lei ·n, 1.~4l,de 31 
, ·,de d~zembro de 1907, pat·n occorrer no pagamento dos'voncimentos 
.. de~idos no continuo ,Jost! do Uollllndn Cavalcnnto, dispensado' do 

sct•viço por. deliberaçilo"do Senado do · 3 do 'sntem bro de' I 908 ·(olfe
recldo pota·commissão do Finanças :t requisição do. do Policia);" 

.,. . ,, ,, ,l 

.. 2• discussão do projecto do Senado, n, 34,.de 1998, autorizando 
o Go.verno·ll. incluir no quadro dos .protcssilres ou substituto~ vi ta· 

:: ljoioS:o. tolllinto-coronoi .do· óngonboiros, J9st!' da 'Silva' Brll.g<i,Jcntc 
:. subs~ituto da oxtilicta. Escola'.Militilr do Brazll. (o1ferocido peta: Cpm
.. miBsao do:.rnstrucçiio' Publica~ em' deterlmento ·ao rcquortmonto 

n. 4i, de 1907, o ~om parecei• fu.voràvel tln. do Màrinh~ o·ouorril o 
contrario do. de FlOIInça.s); " " · · · · -' 

',.,continuacão da· 2• .dlséussiio da· p1•opos~Ção · da. .. Ca.mara dos 
Deplibdos, n. 43, de 1908, ·relevando· a prosr.ripcito om··que·ttvor 

.. ·incorrido !i'direlto'de D. Cot·ln((Bt~rroto'.Montos.'·l'inva li.e:J~~opcio 
; ; do: ,~iq1,1~lru.· , Montes; ex·2' '·cscrlptura!•lt:~ . do: Tri~uno.l do· Con.til.~. á 
.. : pcrao!)t)ao do'.montepio 'deixado. por seu marido, descontadas na aon-

trlbutçõo; que nlto foram· pagas 1(com '_parmcor da·commtsslo' de 
Finança.s, favora vol á o monda otrerccida pelo SI', Olivolra' Vai· 
latliio) ; 

.· 2" . dlscuis~o 'da ·proposiçilo . da· Camara: dos Deputados, :n\ 80. 
do:L908~. autorlzan<!o·o Pl'Csidonto da Republica a. mandar CQJDputar 
para o etrelto·do lllelhorla do rcform11 ilo 2' tenente mt~.chfnista de 
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· '4• cl~sse' C~ndldo ·Jo~quim·•do · Almeidll., o tempo.quelso•veri11cat• 
haver oll'octivD.mcnte 'Hervldo como· oporD.rió· do·.Arsenal··de' Mininhu. 
do Rio ·de·.Tanoiro (com ·omendll. óiTereclda:~<pcla.••Commisslio dc·Fi-
nanças); , 

2' disctlssiio•; tiu. pi'Oposiçlio. d~: 9amara do>,Doputados, n. 9G, 
<lo 1908, manda1uio contar ao cap1tao-tononte mnchiuista !salas 
TaVILI'CS Dias Pessoa, p~m os elfoitos da reformo, iJ tampo· om quo 
o moamo serviu ··como 'oporll.rio•· do Arsenal •do Marinhll. do Rio do 
.Tanoiro (com pll.rcccr ttl.voravoi da Commissiio·de·Finonças). ., 

.Lovanlll.-se.;u.'·sessiio á i' hol't>.dll. tarde. 
·' 

"'1()6• 'SESSÃO ·mi 20 'DE· OUTVDR0'D~"l908 
'" I I 

.Presiderocia dos Sra' ·Ruy Barbosa (Vice-Presiderote) c Bueroo .B>·au 
· 'd<To•'(2° Secretario) · 

· , A' meia· hora'··denois do· meio'dia, .abre'se .Q sesSão a ·quo con
cot•rom os Srs. Sen~dores Rn:)IL Ba:Dbo•w.·' Bltcno :Bramlão; ·Araujo 
Gócs,Pedro Borges, Indio do Brazil,. Urbano S:IJitos,·Bolt"ort·Vicira, 
Francisoo.·S:t;.Bezerril· Fontenoile, Moira o Sá, Alvaro Machado, 
·Coelho Lisboa, Gonçalves Ferreira; Manuel' Duarte, Coelho o Cam
pos; Oliveira. ·Valladão, Severino· V loira. Virgilio Damazlo, Moniz 
Freire, •Joiio·-Luiz Alvos, LouronQo •Baptista,• Oll..,eira · Figueh>cdo, 
Erico Coalho, •Augusto· de Vasconcellos, Barata o Rlbeiro;.:Franoisco 
Glycorio,, Alfredo Elli>, ·Braz Abrantes, Urbano do Gouvêa, .To•t
'luif1l de Souza, .. roaqnlm Martinho, McteUo, 'Alcncar,Guimarãcs, 
,Horoilio Luz,. Laut•o· Miliior, Fclippe ,Schmidt., c Yiclorino Mon-
teiro (37), . .-. 

···Deixam· de compat•occr; comlco.u•a· pat•ticipad!l,·as St'" Scna
·dot•es .Ferreira •Chavos, Jonathas Porlrosa, S:!.• .. Peixoto,· Silvet•io 

•· Ncry, Paes de :Oar.valho;:J.usto! Chermont ... Oames ·de. Castt•a,' Piro., 
i: Ferroira,!•·Ra~undo. ADthur,, Antonio· de I .Souza;. Rosa· e -Silva. 
· ·Segismundo. oooQa)'I!CB, Joaquim· Malta,:Martinho :on~•ccz,, Siqueit•a 

Lima,: Laura So1lra, Folloiano.Penna,.,Francisco 'Saiics, Lopo; .Oha
. Ye•;• Candido~·de .Abreu; ·A.· >l.r.o:•edo, l!raziiio da· Lu r., Pinhel r o 
~~~eh ado e Julio· Frot~ ·t~·l). " • · i ' ' • 

· ·I~' iid~, 'posta. om discussão 'o 'som· dehate" app1·ov~'i" a né(n d" 
sessão onterior. · . . · · 

O St•, ~' :Sec•·eta••lo (sorvl11do do 1°) dll. conh do se
guinte 

EXPEDIENTE 
, , 'l i , • I •• '• o • _ 

. '' Officio•do ·presidente· do•:Tribunat.do.Conw;.-do;J7 do corl•Jnto 
mcz, onvlnndo 80 exemplares do relatot•lo dnquello trlbunnl,•orga· 
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nlzado do confot•mida<lo com o disposto no art. 8' do decreto 
legislativo n. 302, de 8 do outubro do !896, rotativo ao oxorcicio 
de 1907, afim de serem distrilmidos pelo! Sr. Scnadot•os.- Distt·i
buam·se. 

O Sr, :3' Secretario (•aroinclo da .:?") declara que niio 
lllt pareceres. 

· (O Sr. Presid.en11 dei:ea ct cruleira. da J'l'e.!ídoucia, que,! occttpa· 
tla pelo 81•. 2' Secratao•io.) 

O Sr. R11y Barbo"a.- Sr. Presi<lonto, sot•pt•ebondido 
boatem com a noticia, por um tolcgt•amm& ostotmpado no Jor111<l 
do Collimercio, da parte q 110 afln~l coube ii e~ baixn.da braziielm em 
Haya, na campanha do llt•. Est~tnislao Zeballos contra o Brazil c o 
seu Governo, compt•ohcndl lmmcdin.tu.mcnte que mo niio era pos
sível gmtrdar silencio. TratiLva·se do restabelecer a vet•d!tdo, não 
só1uente com .relu.çiío . :1 ruinhu. ptissolt, mas . uos sentimentos do 
Braúl o ao procedimento do Governo bt·azileiro, que mo c~bw. " 
honra <lo t•oprcsontnt•. 

Doliboroi, pois, tazcr, desta tt•ibmtn, us J'Octiflcaçües quo :tftuclln. 
aggrossão inesperada me impunha. 

Não posso, cntt•etanto, sr. P!•esidonte, l!c~ompJnhM'•WO hoje 
dc~tc dovor, porque. tondo tido que pot•corrcr. uma longa· sót•ie uc 

. :tetas o outt•os documentos concot•nonte~ á:quella asserubléa, só :l. 
ultima horo. pwlo tet• reunidos todos o, oiemeutos do prova, do 
modo que rue Jltltou o tempo necessario para os coordenar·. Com
pt'Omctto-me, porém, a t'azel·o nu. sessão de amanhã. 

Posso adiantar, entretanto, desde jll., Sr. Presidente, que uão 
ha uma só das proposições contidas no telogrlll!lma do Jomal do 
Camm••·cio e por c>se tclegramma attribuldo ao Dt• .. Estani~l:lo 
ZebuJios, não tia uma só dessas pt•oposiçõcs que não soja contrat•la :!. 
realidade; o quo, ainda naqu!llo que se possou,dob:tlxo . da .z•esorva 

. diJllomatica, reserva cuju. ubse:•vu.noia se· loopüo. t•cligiosamonte a 
todos que tomo.ru pat·te.eru negocios intet•nacionaes,.ainda no .que 
se passou debaixo da reserva diplomatlca, nadu. houve qno oito 

. possa vir a publico abortamento em hoam do Brazil, .demonstrando 
a boa fé o a lisura do sou Governo dut•anto a oonferuncia, na$ sua< 
t•elnções com todas as nações nU! repro<cntadns, especia.lmcnto as 
Republicas da Amarica Lntlmt, com pnrticulnrldado a Uopublica 
At•gentlnn, com a qual vivi o pt•ocurol viver sompro, cm todo o 
desempenho da minha miso~iio, nl\s melhores t•cl~tçüos do tofla a 
ot•dem. (.llulta bc,,.; m11ito bom.) 

OltD!t\1 DO DIA 

O Sr. Pre,.tdentc-Niío ho.voudo numOl'o p:u•a so p••o
codet• 4s votações constante~ du. ordem do dia, jlassa·se :ls mntorias 
cm debate. · • 

'· 
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TSC!.USÃO DO J>~Oll~ITEIRO JOSE' D.~ SIT,VA DIUG.~ NO QUADRO DOS 
PROFESSORES VlT.\.TJICIOS 

· Entr~ om 2• t!iscussiio, com os p~t·ocoros favot•:~vel da Commis
siio de M~rinb~ o GumTa u contrario da do Finonç:~e, o art. 1• da 
pro.locto do Senado, n. 3•1, do 1008, otrorecido pula commissão do 
lnstrucçito Publica, autorizando o Governo a ineltth• no quadJ•o 
dos professores Otl substitutos vittliicios o teuonto-coronol do ongo
nboll'OS .Tos6 da :;Uva Braga, l011te sub;l.itato d:~ oxtiuct:~ "scóln. 
Militar do B1•a1.U. 

O liih.•. A.U."t•edo Elli,.; (•)- Sr. Presidente, so!tlbt•ç:~do 
"pct!h• a palnYra aproposito deste projecto, para fazei' o historico 
da pussa~om do mesmo pela Commissiio do Instrucção Publica o 
t.auto mais quanto a mesma Commlssiio mo incumbiu <lo sm• o so11 
relator. 

Depois do madut•o ox:cmo o do c1·itoriosu. rollcxão sob1'0 os do· 
camontos <Jito il. Commissli.o liJ1•nm apresentados pelo soUcitanto, 
julgue!, do accôrdo com o mon .ini1.o cspondido na mesma Commis· 
são, que não so podia deixar do amparar a protonsilo do tcncnto
coronol José dtt silva Braga, actual pt•afcssor do asll•onomia da 
Escola do Ditado-maior do ExoJ•cito • 

A <JUOstão tl simples. SI de nm lado t·opresontu. mn J\tvor soli
citado·ao Senado, do outro lado, a. Commissiio não podia doixa1• do 
a.ttonúor a o;tll. solicitação, pM·n. niio se llrmM' o pl'lncipio do dollll 
pesos o do duas modic\ns, cm t·clação a vat·ias o nmltlplus pt•cton· 
süos que são sttbmottidn.s ao criterio o á. votação do Senado. 

O S11. SEYER!l!O VsgJIU- O contrasenso cs~l cm serem os dous 
pesos e as duas moditlas ap~licadt~s pelo mesmo t!ist.l•ibuitlor. 

0 Sn, ALFREDO ELLIS-Ora, SI'. Prosldonto, set•ia curioso que O 
Senado, tendo sido um vordatloiro J/aelst,.om a. dovoJ•a.r mlos c cou
raçados, se embaraçasse agm•n <•cm um fto do ca.bollo. 

Os documentos quo toram snbmcttidos t\ apreclnçiio da Com· 
missão 1!0 Instt•JtcQito P11hilca tlomonstrnm que so trat~ do um 
valho scJ•virlal' dtL llopublictl iJIIO, qu~udo lhe chegou a nomoação, por 
p01•tn.r!a do 13 do setembro do 1804, para professor do astronomia o 
goD<lo;in da oxtlncta Escola Suporlo1• do fl!IOI'l'll, so aubn.vn. servindo 
o:amo 11judante tia ropnJ•tiQiio chefia1ln poJo Sr. Cru];, o Observa· 
torto Astronomlco. 

Acccit<Lndo a nomeação, podlit osso official imm~diat.tmentc 
autrll'lzaoão pllr:t. submettor-so " coucut•so. . 

. Vou bistorint• as 1\J.cto; cont a maio1• simplicidade, deixando ao 
crilorio do Sonat!o o julgamento dcllos, . 

Solicitou licença pa1•a. ~o apt•esontat• cm concurso, illicl'OVondo· 
~o logo que osso conoul'iO lo! nbo1•to pelo Governo. 

Aconteceu, po1•6m, Sr. Pros!dcnto, que nossa. mesma época e> 
·Governo, n b1·a~os com 11 temerosa revolta do G de setembro, teve • 
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necessidade' urgente. do destacar para· a fortaleza 'do ·.santa Cruz um · 
homem da sua inteira confiança, umrrepubllcaoo sincero, e o Ma
rechal Floriano Peixoto indicou o ootão capitiío .Jos6 dt~ Silva 
Braga;· para· essa:·commissiio. · · ·' · · · 

V!!!ho ropublloano,·• homem de grnndes serviços 'J't'restados·por 
occasmo da pt•oclamacito·' d:t!'Ropubliea, conrormo• documentos· qno 
Jbram ·deixado" ·por Benjamin Constant, o r glorioso ·runrlador: da' 
Ropnbi!~a;· ex-Ministro dlL Guerra e dos"'relegrllphos,_' COrreios· o 
lnstrucçao·Publica, elo Governo Pt•ovisorio, uma. voz lntllcnd6'para. 
n(jll~lla. conunissão, "cguiu .Pnt'a o sou polto do; combate o alli, 
c!mrtamcotc, hora. a hm·a, mtnuto n minuto, arrJscou a vida om 
rlerosa dll: autoridade abalada pela revolução. . · ·· 

Prectso oota.r esta 'circumstaoclll.:' o·.tcoont~H~oronel ·Braga roi 
o unico caudida.toioscripto no concurso a quo ii!ltido. Porque?. · 

Naturalmente porque os pt•etontlentos' á "cadeira,· si ·os havia, 
conhecendo as aptidões t•cvelada.s om va.rlas obras poJo. tenente-
coronel Bt·aga, · rocuaram'dc concorrer com olle. · 
_ Sendo o uuico Cl!llrlidato quo so ioscr•evott no concurso,: e tondo, 

nao só na!! uella occa_sliio, ·como em épocas: posteriores, o· .. Govor~o 
reconhectdo· a aptidao sclootlftca do postulante, claro está ,qne'sarw. 
este o nomeado com os privilegios o regalias do regulamento· do· 
ISDO, quo lho gat•a.ntia 11 vitalioiedado.no cargo. 

Tondo sido suspenso o concurso por ordem .. do 'Governo •. o 10-. 
nonte·coroncl Braga não pôde mais uma voz dar. prova ·publica de 
suas aptli!Ucs sci"ntillcas ; por~m. mais tarde, continuou eile como 
lento da li:sdola 1\!ilitar, oodo leccionava a ·mesma"matC!•ia. e mais 
a nula de fortificações. · ·· · 

'Cumpre notar que o Governo, ·nomeando-o pa.ra ·a cadelm do 
Jortiflcações, rocoobccou, .ipso· facto, que a.quelle 'oogcnhotro • esta v& 
na altura de leccionar; não só a cadeira. de astronomia pratica, 
como a de: fortitlcaçõos, · . . · · · 

Mais tat•dc, Sr. Presidente; com a mudança da Escola' Militar, 
çllo .toi promoYido no legar do substituto olfectlvo da Escola ·do 
Estado-maior do Exercito, ondo. passou 11 leccionar n mesma ma-
teria. · · . . 

'Sr: Presidooto, uni.Iónte.quo.exerce o .maglsterio dur:1nte !4 
:mnas, t.endo sido promovido pelo Governo, tem ou ·não o:dlreito·dc 
yir soiicltat• do Sonado·.o l'•vo:: de sot··consldet•ndo Ylt~licio 'I . 

O ~u~ l'eprcsonh 'o concu.t·so 1 A oxlgoucia de .úmn·.prova do 
c!Lpacidade. . ··. · 

Quo melhor prova do cnpacidadc·.do'que •as CJUO tom''dadoo 
tenente-coronel Bt·aga: durante r osses•f.l· annos· de· oxerctclo. om 
cujo poriodo, naturalmente, . ·como '·11m" gn!lnt•dfio, ·foi ·elovnclo <de 
substttuto• interino a, snb>'litnto··ctroctlvo 'I · ... · 
.. DoJlols n~s sabemos 'que a ·~rimoira nomeucjão' foi feita nci· !'O' 

gtmon.do rogula.menta. do .JSDO, que 'dava justamente aos pt•oJo>: 
•ores a vitaliciedade e todos nós sabemos que, quando >C promulgou 
llf(uelir l'Oi(Ul~monto, muitos lentes foram nomeados sem· concm~o 
o até pa.l'/1 cadeiras secundarias. , 
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Al~m dr• exposição que .•ca.bo.de fazer, devo .ainda not•t• quu, 
pela lei n. !.860, do 4 do jonoiro do !008, sobro o alistamento 
sortoio.milii:u:.o reorganização do.oxot•cito, os actuaes professot•os 
ad.iuntos.militarcs c civis. ficaram dispons:1tlos do sorviço,.o polo 
art. ,134 do.rogul:lmento o Governo doverr!., providonciar. afim 'de 
serem tlprovcititdos.os professores adjuntos quo ·tiverem. mais de 
10 annos de serviço •. 

· Ora, tt•atando-se de um professor que· conta. l.J anno; do magi•
tcrio, acho que o lavor quo so pode ao ~cn:1do é, pelo meno>, insi
gnificante c muito ini\ll'iot· aos que o Scnatio tem conccuido 
relevando prescripçõos de,dividas, encurtando pru.zos e. outros d~ 
muito. m"is valor. Accroscc uma circumstancia- que uão posso 
dehar.tle referir ao Senado - il que pelo art. 85 da Constituição 
l'edm·al o; cargos da ,armada são oqui]lM'ados ao do exercito, e 
natural tl qno os c;;rgos do.oxercito tatnhem sejam equiparndos,ao~ 
dn acma.da.O.]lrofes.sor da aui:ule.astrooomia, na mat•inha •. t! Yit:l· 
Jicio.o não_ mo consttl que tenha feito. concurso. Porque. motivo 
eS><o p~orcssot· se~:l. privilegiado, .qua.odq o do Estado-maior; do. oxor
ci.to não gosa. do.mosmo privilegiO 1 ·· 

.Jss~ rcprcsó~tu., pelo m~nos, uma ini.quidado .. Confiante, depois 
tio critorioso estudo na oqutda.de da metlida, faço esta breve oxpo
sição do caso, sujeitando-ri l1 consideração o. l1 justiça <lo Smmao. 

o 81•. Severino Vi.,irtt-Sr. Presidente, pedi " pa
lavra simplcsmonto pa~·a t'azet• umo. consiúcra.r,iio qtiC desejo L{UO 
consto dos Jn>~acs, . Quando. a illustt•o Commissão do Instrucção Pu
blica., dtt q uni tenho a. honra do fazm· _Parto! dou parecer .sobre esta 
mataria., ou me achava doonto, c p01: tsso nao subscrevi o p:1recm·. 
Si estivesse presente o tivo.<se do.a.ss1gnal-o, o tneu voto sorii1,0 ,!c 
vonciJo. 

Nin~uem mnis pedindo n. palavra, encerra-se a discussão ficando 
a votação n.din•ia por tal ta de numel'o. ' 

So~uo-so om discussão, que se encm•ra som do bato, fic~mlo " 
votJçiio adiada :por falta. do numero, o nrt.- 2.•. 

ltELNYAl!E,;ro PEJ'Itf.SCillPÇÃO,, EM: FAV,OR l>E •D, CORIN.\. DARRETO 
MONTES 

CJntiOlla em 2' disçussilo, com o pnt•ccot• da Com missão de Fi-
. n:1qças, fiiVQI'a vcl.i\ ~mon<ja.otrorocida polo .Sr. Ollvoil·a .Yn.llildão, 
o nrt. I' da pt•oposir;o.o da Camarn. do< Deputados, ll• 43; dO' i(IQS, 
relevando apt•csoripç1il.> em quo tivet· .incorrido .o direito do,.D. Co· 

: rina Bat•t•eto Montes, vtuva de Jttvenc1o do Siqueira Montes, ox-2• 
esorlpturarlo do Tt•ibunal do Contas, 11 percepção do montopio doi· 
Xtlt\o.por sou marido, descontu.daa as · contribuições.que.nã.o fot•a.m 
pagas. 

Ninguem pctlindo " poiavra., oncerra-so a discussão, ficando 
a vot~cao. ndittt!ll p:ll•.falta de.numero, 

·., Sog.u():se em ~i:lcttssiio,:quo tlca igualmenle;.oncet•t•ada e ·adhlthl 
a votação, o twt. :2°. 
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CO:\'TAtfEli 01~ TEltro A. 0,\,..-DtDO ,lOArJUill DE AT~:'>[ImJ,:\. 

Entt·tL 'cm 2• dlscuss:io, com ~ cniondn ofTcrcoldn pel~t tJom
rnbsiio do Fimtnçns, o art. I' tln rn•oposlçiio da Ca.marn dos 
Deputados n. 80, •lo 1908, nutorir.anrlo o Pr•osidcnto dn Republica 
a mn.mlat• computar, p~ra 'o· otreito <.ln mel!IOriiL do rofut•mn lio ·~" 
toncuto macldnist:• de 4' olnsso Candl<lo .Joaquim do Alrnoida, n 
tempo IJUO se Yel'illcnr haver olfoct.ivnmonto Sel'l"ilio cnmo opera. ri" 
tlo Arsenal !lo Marinha do Rio do .Janeiro. 

O Sr. So•·erino Vleira-St•. Proslrloniu, no 01011 
espirita niio 1pairn. :~ meno1• 1lltYi1l:t 1!0 quo o pro,leí;to cruo so tli.~t:ntf!' 
e tncoustitucronnl. O olllcii•l. ·cuj!lt'Oibrmn se pt•ocm•n moii:Ol':tr, 1hi 
rolormndo;sogun•lo constn·do put•ocor <ln~ illusl!-adas Cornml;soios 
<ruo sobre o cll.l!o foram ouvidas, comrmlsorl:Lmonto. 

NcsSIL occusliio foi contado o tempo de scrl"iço IJUC lhe rlovln dar· 
direito a pot•cciJot• os 'I"Oncimentos da sua rof'orn1n; CiSO tempo t'oi 
ro~ul11do do accôruo com lois ostntuldas pelos podct•os com poten
tes. O que se qum• a,:::ot•a é mnudar contar no otllcinl rcl'ot·mo.rlo 
cm <Jl!Cstõ.o o tempo de sot•vl~o que, pela lei, no totujlO ilt~ rofot•mn, 
não lhe podi" ser computado. Logo, trnto.-sc t!c nm projecto <JUO, 
quando conrcrtidn Pm lot, vn.e te1• c!!Cito retrt)aatl·.·o, dcl'Og'llndo {I 
annullantlo " loglslaç;\o anterior. E', p01·ta.nto, nm Jll'o.iccto incon· 
stttucionnl. . 

,\S>im, St•. Pt·csidcutc, roto t:on ~r a este pt•ojccto oJ pchts me;· 
mn.s l'azõcs votm· .; n-:ntra o quo o~t:.! cm sognl!la. nn. ordem !lO !lin, 
IJ.UC tom OS mcs1 .... 'o'ICÍOS, 

Ningtxom nuis podiudo n. p:tln.vx•a., nucottl'a.·so a di"cussfl.o, 
ficando a Yvtaoão adiaria por lhlt.L de uumor·o. 

Segue-se cm tlc.,cussiio, quo se oncurm sem debato, ficando 11 
Yotnção adind~ por falta do JilllllOl'O, o IJ.l•t. 2•. 

COXT.\Gr,)! llE; T~~IPO A IS.~I.\S T.\ VAMS DIAS rr.SSO.\ 

Ent1·:~ em ;2a tliscnssü.o, com o pa.t'OCOl' r.~vm·arol du. Commi~são 
do l'in~nçns, o ~t·i. !• <Iii proposi(,fLO d~ C:mlnra dos Dopabdos, 
n, na, !lo 1908, mnndiLnilo conlllt• ao cnpi '~o-tenente machinistu. 
!saias T11mros Ui a< Pessoa, pltl•a os otfoito' d:t l'el'ormn, o tempo 
em que o mesmo .m:·viu como opot•nrlo do ,\rseoal de Mnl'i:tha ilo 
!tio do .Jnnolro. 

Nluguom pedindo 11 p<~l:tvt•a, oucol't'n•so ,. <lisc ussiio, tlénll<io a 
votação aolinda pot• tidtiL do numero. 

SJguc-so cm discussão, que fica iguolmonte encormdu. o u:lialin 
:L \'otaoiio, o art. 2°. 

O Sr. Pl.'""i<lcnte-Accusnn,lo a lista <ln pot•t:. o cum
pa.reclmontn de numm'o l~gat dn ~r~. SC'ondorcs, nw so pt·ocodm· 11:< 
vota('iios nllltul:.s, 
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YOTACÜES 

Yot~<;ão, om 2' diseu8são, da projlosiçilo do. Gamara dos Depu
tados n. 11·1, do !!lO~, ;cutoriwndo o Pt·csldcute da Re~u!Jl!cn 0 
ahrlr ao :.linMerlo dtL GucrriL o cre.d~to especial de ~~:·1 138~80, par:~ 
}J=:tJtn.mcnto de venclmolltus nos cn.pLtucs l•'l'n.nclsco do S:tlles Hrnzil 
o .Tofi.o XOtlUlll\ICflllo d:L co~t;~. ' 

P.lsto a ''otos é n.ppr·ovn1lo u :wt.i;;o uuico . 
.A -.rn·oposiçfl.o p:t~sa. ti :1u. Uiscu.isão. 
Vuta~·lfo, em ~ · discnssfio, da pl'opcsi~·ão da Camnr::t dos Depu

tados, r1. J~iJ, do '1908, :wtoJ•i•ttndo o Prrsidente d;c Ropubli"''" 
conccdeL· ao cmHlltc1,or de 2~~ ola~so da Estt•:tda. de FOI'I'O Coutl'al do 
Brazil Ant1nio .los~ \'ictot• <lo Sonn11 liccn~a pot; um :mno, com 
otdcnado, pat·:~ tl·ntamonto do sua saude. 

Posto a votos cm cscrntinio secreto, tl appt·ovat!o o nrt.L•, por 
30 votos cont1•a 3. 

Posto a Yotos, I! appt·ovndo o art. 2•. 
A Ill'orosição pa~c:~. o. 3~ discu~siio. 

Yota~ão, cm 2' discussão, d<L proposição. da Gamara dol Depu· 
t:.uos, n. 12:·1, de lCJR, autor!-.nntlo o Prc,_dcntc dtL Republica n 
concodm· um anno de !lconr;a, com ordenado, no conret·ento de 
2" c!a>So da Estmd" do Fcrt•o Cnntrnl do Brnzil Guilherme Hcn· 
ri que dn Si! va, pil1'11 1.rattLr de Sllll snudo. 

Posto a \'O to~ cm nseJ•ntinio secreto, é approvado o n1·t. L • pm· 
30 vot.,s contru. 3. 

PC>sto a. votos, é' apJll'OI'ado o nrt. ~·. 
A pl·oposic}:i.O pt:.~"':::~ tt s:~. disCl~SiLO. 

Votn.çfio, cm :21 discussão, dn. propo.;ição da Cumnrr~ llos Depu· 
tatlos, n. !30, tio !DOR, autol'izando o Prrsidcnto da llcpubiioa a 
"PPiio~r a dcspcza com ? pcssoul d:~ olllclna t.~·pograpltica da Di· 
l'cctorm Geral tlo l~st:L\tsttcn a quttntm de 5:000.~, que na verba 2' 
-Estu.tistion.-do art. :li da lei n. l.S·ll, do 31 de dezembro do 
1907, não teve dostiuo determinado (com parocct• ravnravnl da 
Commisiiio do Finanças). 

Posto n votos, tl approvndo c artigo unlco. 
A proposição passn :L 3' discussão. 
Yota<·iio, cm discussão uoica, do pnt•ccet• n. 303, de 1008. da 

Commlssão dO Fim•ucu~. l'C:Jtlot·cndo se solicitem do Govet•no escln
rccimcntos de q11o c:trcco sobt•o a Jll'O]loslçiio du Cttmnm dos Depu· . 
tntlos autot•l•undo u ulJCI•tura do ct·cd!to tio -l:!.2i$800, papo!, ~· 
455$800, ouro, JllLl'J. restitui!• tl Cttmttt•a Municipal da Villn d:1 Pttdl'a 
Brnnc:1, E~t:1tlo tlo Wnus Gomes, n. impt•\.'\ncilt do diroit<• • 
tvlunncil'c3 quo pagou. 

Posto a vc.bs, tl n.pprovado o p:u•cc~r. 
\"otnçilo. cm tliscnssíio unico., tla t•cdncçiio ünnl do ~ro.lccto tio 

F1\llntlu, n. 3:i, J.o tnllS, nutot•iznmlo n concost~lio do mu.ts um aono 
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do licença, som vonoimootos, no lento da Faculdade do Direito do 
Rocifo Dt•. Samuel da. Gama o Costa. Mao Dowoll. 

posta a votos, é approvada a redacção. 
votoç~o, cm .discussão ltnica, da rada.cção ftrml das emendas do 

senado 4 proposição da C:~miLra dos Deputados, n. 200, do 1907; 
delloindo a Jnttra do Cllmblo o" nota promlssorin c regulando as 
operações m1mblaos. 

o Sr .. :roüo Luiz "-.lve;;.(pela ord011l)-St·. Presidente, 
na retlacção das o mondas do Senado á propo~lção da Gamara. definin
do a lcttra do cambio o <I nota promissor la. c rogulaudo as operações 
cambia.cs lm uma. contt•adlcçilo manifesta o uma incohoroncla. 

A mu.oifosta. contt•adicção resulta da suppt•cssilo, no art .40, das 
palavras-da lettra no· .portador, -quando o art. 1' do projecto 
mantém a lottra u.o portador.; .o a incohorcocla está cm manter 
a tettra ao prtndol', supp•·imiudo n 'nota promíssori~ ao portador, 
qmmuo, pelo nosso codlgo, ella · .1~ ·oito existo. 

Nilo conheço bom, Sr. Presidenta, o nosso Regimento, para 
alvitr~r mcdidr~ qao p~sa snnat•.esta cootradicçiío. 

com a devida vonl;c, niLo'.toodo ipodido éomparocel' no dia .da 
tliscussilo. dcota rouaoção, c, pot·tauto, não tunda JlOllldo otrcrocor 
umà.. emenda, apro;onto ilojo uin rortuortmooto no,sentido de voltar 
a t:edacção .á Com missão, r. fim do quo osliL Jll'ocuro sanar a coutm
dloçiío, abrindo·se eotiio ooya discussão, na qual poderão ser· J'oit<Ls 
as o mentias. . 

Si o muu,roquc!'lmooto Jbr.r0gimout:•l, \', Ex. o s11umott~r~ 
ridollbor<Lçiío do Sonadoi si o niío J'.ll', ficam ostrts minhas pnlo,•:ras 
como uma rtdvm·toncia para lJUO a Camara dos Dopatados, '!li O torrl 
de dizm• sobl'o estas cm ondas, posu col·rigi~ a incohoroncia o 11.. cou-
tradicção. · 

E' lido, a?Oiado e posto·om discu;siio o seguinte. 

REQUERiliENTO 

Roqueiro rtuo arodacçila dns emendas. do Senado á. proposição 
n .,200, de W07, d11 Camal'a.dos Uoputr•do;,. Yulte á respectiva Com
mi.<silo, para ""na.· a inanifosta cootmJicçito .entre. a· pt•ojocta · 
aJlprova<lo o as omonrlu.s ~os .arts,. 40 c ~5, u, UI ... 

Sala dus sessões, 20 do outulJro do 1008.- Jo~o Lui= Alues • 

. o. 1;;11.~, P1'e'"'Jdcuto -As disposições do R~gimento da 
Ca1~,'oin relrwíi.Q.l\ hypothoiC uo que. so nata, siio. as seguintes, que 
lo~ei .ao Senado:.. : · · _ · ·' · 

. c Al't. 172.,.\prosentalla c lida, a rodncçno llcnrl\ sobro a· mesa .. 
para.sor,imprcs>a. uà . .)m•ual. da· Casa o dlsc.ltlda m• sos.íi.o · sogulrito, 
Si essa lmpt•essão fel' disponsadr1, porlel'll ser ·diséutid~ immodiilta-· 
monto. .. · · ·:, . 

Nessa discussiio SIJ podorrl · suppt•imlr ou substituil• .. algum 
termo, mas niió uin .. at•tigo.au.p~rto doUe;;llOm n.llc!'IL!' qua!quat• do 
·suas <iisposlçõcs, salvo. na, ll:t"pothoso do .at•tigll .sogulntu. : 
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Art. 173. SI o projecto contiver absurdo, artigos contrlldicto
rios ou Infringir a Constituição, o Senado decidir~ prl!viamonto 
este ponto, por proposta da Mo.;,, ou de algum Senador, 

Decidindo atflrmativ•mento, ser:\ o projecto na sesslio seguinte 
dado para discussão, aftm do sofi'rer os noccssarias emendas e 
voltar:\ d Commissiío para reili~ll-o do accõrdo com o vencido.• 

Na hypothesc de ser at<endldo . o re~uerimento do honrado 
Senador, o projecto teria de voltar, não d Commissiio, mas ao Se
nado, pura quo elle se promrncinsso a respeito, Entretanto, a lottra 
do Regimento não me pareou quo se refl1'a propt·iamente ao ca<o 
pendente. 

Em face do que dispõe o art. 172, a referencia regimental é 
lt redacção ainda cm discussão, ao passo quo,na. hypothose vertente 
se trata de redacção, cujlL diseu,são foi encerradu, ' 

Entretanto, o art, !78 •lispõo por este modo : 
«E' vedado, na mesma discussão, reproduzir adiamento, alnd;; 

que em termos ou para fins di1forontes, salvo para. sor o projecto. 
antes de votado em 3• d!scnssão, sujeito a exame de alguma das 
Commissões, caso om quo a discusão proseguirn depois do pa
recer,, 

Esta disposlção,q ue se refere ]lroprlamente a projectos votados 
em 3• dlscussilo, tom sido ampliada pela praxe a redacções votadas 
ou a redacções cuja discussão ostoja encerrada. 

Em faca dessa. disposição reglmontal, que, pt•opriameatc, não 
se retere ao cnso vortcote, o em face tambem da praxe ad
optada, eu appellaroi para. o Senado, afim de que so pronuncie sobre 
a hypothcso nova a resolver, 

O Sr. Severino Vieh•a (pela ordem)-Sr. Presi
dente, parece-mo quo o requerimento do honrado Senador pelo 
Espirita Santo ~ perfeitamente cablvol o aos abre a. porb para sa
hirmos da situação em que nos encontramos, 

A questão teria, a meu ver, alada mesmo quando não tosse 
apresentado o roquorlmonto, outra solução. 

O Senado, não julgando o projecto redigido <lo accôrdo com 
o vencido, estava no dlt•eito de rejeitar a. redacciio, Rejeitada 
esta, qual set•la o ca.mlitho a seguir 1 Necessa.rlnmoato o projcctu 
teria de voltat• á Commissão, 

O St~. Buexo BaANolo-A hypotheso 6 outra. 
O SR, Sevem:-oo Vmia.l-A hypotboso não 6 outl'a, perdoe-mo 

o nobre Senador, a. hypotbese 6 lntolramonte esta, · 
Portanto, om voz do Scna•lo devolver o projecto 11. Commlssiio 

de Redacção, rejoito-o, para que esta fot•mule noi'O projecto. 

O Sr, Preddcnte- Da parto do nobt•e Senador pola· 
Rablu. ha um equivoco, Não so tt•a.ta do contradlcciiooxlstenteentro 
o trabalho da Commis.ão·de Rodacoiio o o vencido lll!. Casa; trata·so 
precis,mcnto, ~o contradic~üo entre uuas ·disposições votadliS pelo 
Senado .. , 
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VozEs-Apoiado, 
0 Sn.. PRESIDENTE - , • , do modo <JIIC a hypotboso tl muito 

dirvt!rsn.. 
0 SR. URDANO S.\NTOS- E' ll. do art. !88 do .Regimento. 
Niu~uom mais .pedindo a. pa.la.\<ra., oncm•ra-so a discu;silo. 
Posto··a votos, ti-a.pprovado·o roquot•imont.o. 
A rodiLcçilo volta á Commissiio. 
Vobção, cm 21~ disou,;;aão, dn. proposiçã.o da. Cn.mat•a. dos Dopu-

11i1tltJS, n. 14!, do !008, autorizando o Prositlonto da Ropnblica a 
oeoncodct· nm anno do Jlconçl,.som voncimcn'tos, ao procurador da. 
!le.pnblkn. no Dlstricto Fodornl, b.1cbnrol Casario da ~ilvn Pereira. 

Posto a. votos om cscrtttinlo secreto, tl approvndo o at•tigo unico, 
;por 32 votos contra dous. 

fl prajocto 'JlllSS:t :t 3•-rliscnssão. . ' ' . 

•O •Sr. F'<~l~i•co tGcyoerio 1fpclo •~dlmr) roquor 
.di.qmnsa do 4ntcrstíelo pa.m a :a• •t!iscnsslto •do :projecto. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa, 
."?taÇ_iio, cm 2'. i!iscu~siio, ·do ,projcct~ do_ :sqlk'LdJ, n. '3:1, do 

'190~. mst1tutnilo nesta Capital, com scrvcntw, Vltnlictn, o ·cargo de 
·distl·ibuido!' c contador ,ger~l das protor!as. 

Posta n, votos, ·é approvada n emenda stibstitnti v~ otferccitltL 
pcb Commissio do JustiQa c Logislaçio. 
· O p1•ojecto, assim emcn~n.do, passa á 3' ~iscnssão. 

Votaçfio, em 2• tliscussio, do projocto do Senado, n. ~s. de 
ílDOS,'auturizMdo·o Presidente ·da ·nopnblitla a abrir, "JIOlo ~linis· 
tnrio d11 Justiça o Neg~clo< intcriol'tls, .o credito de I :298$, supplo· 
mcntn1• !L verba '6" -Secretaria do Senado,- do·art. 2•·dalol 
, I.SH, de3l do dozembrodeT907,'para .occorre1• ao m~amento 
odns vencimentos devidos ·a.o·eo!llinuo José do Hollanda ·Cavnlcnnto, 
di•ponsn,do do serviço por :deiibera.Qão do Sanado do 3 de .;etombro 
•I~ .1908. 

:Posto a votos, é approv~do o artigo unico. 
Q projecto pllSsn á 3• il!scussão, 

O s~·. UueD.D ·'D«<III1ldão (pela -ordem.) requer tlis· 
:;pousa do interstício p!i.l'a a 3• d!scussno do projecto. 

Co'nsult•tlo, o ·som~tlo concede-ali!sponsa. 
:Votação. em 2' .discussão, -do ,projecto do Senado, n. 34, do 

a90S. autorizando o Govcrno.a .Incluir uo quadt·otlOBJll'OfessOI·os 
•lltl su~stitutos Vital!c!os o tenontc-coronél tle ongenhotros Josó da 
:siLva ., 1Un~ga, lente subst1tuto .da cxtincb Escolll. Mllitlll' do 
BrllaiJ. . . . . 
. ,.f!Otllo ..a votos 1em oscr.utlnlc.SCCl'Cio, I! ll.J!provntlo o ar.t, !', 

Jlllr.20 wótas canu-a.oLio. . 
"Posto 11 votos é n;pprovnilo o art, !lo, 
0 1proj e c to )tll.SS& á S• discussão, 
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Votação, em 2• discussão, da.propcslçiio da·Ca.mara dos Dopu
t~dos, n. 43, do IDOS, relevando a proscrlpção cm que tiver incor
rrdo o'dlrolto·do ·D. Corlna·B~rreto }!antes, viun do .luvoncio do 
Slqu~lra ~!onto<, ox-2• escrlptura.rio do Tribunal do Contas, á pcr
•copçao•do monteplo · deix:rdo -por• seu ma.rldo, dosconta.das as con-
tribuições que não foram :pa.gn.•. . 

Pasto a votos om•oscrutinio secreto, (o approvarlo o art, 1•, por 
29 votos,.contra. sois, sn.h'o 'a omcndn., 

'Posta a votos;~ approvada a emenda. · 
Posto a'votos é approvado o art. 2'. 
A:proposição, ass1m emendada, passa á 3' discussão. 
Votação, fim ·2• dlscJL'São, da proposição da C~mara dos Depu

tados, n. 80, do 1908, autorizando o Presidente 'da Republica a 
mandar comput;ir, ·par·a o otrolto do molhor•la ·do reforma. do 2• 
tenoritn 'macbln!sh ilc 4" cln'sso Cri.r1illilo ',Joaquim 'ilo :A:lmclda, o 
tempo quo se verificar baver otroct!vamorito servido como opei·urio 
do .Arsonwl do ·Marinha do ·Rio do .Janoil•o. 

Posto a votos·mn escrutinio·socreto, ~ approvado·o art. 1", por 
25 <votos·contl'1L 10, ·salvo a·omenda. 

Posta 'IL ~·otos, ~-approvada a omonrlu. 
·A:praposição, nsslm·omendarln, .pru;sa li 3' discussão. 
Vôtaçno,'o·m 2•·il!scnssiio, Ua 'proposição r!a•camara dos-Depu-

tados, n. 06, do IDOS, mnndanüo contar ao·capitão-tononto 'machi· 
nista !saias Tavnr·es Dias PeS:!on, pai'" os oll'eitos da reforma, o 
tempo om quo o mesmo sor·viu como oporario do ArReoal do-~!a
rinhn. do Rio do Janoiro. 

Posto a votos dm esorntlnio seot•oto.-~ approvado o nrt. 1', por 
23 votos contr:~ no,·o. 

Posto a votos,~ approvadoo art. 2•. 
A pt·oposiçiio passa 4 3• discilssiío. 
O Sr. ]?1•e"'idente -Nada m(Lis h&~'OD1lo a tratar·, vou 

1ovà'ótar '' sessão, designando para ordem do dia tia sessão ·segninto 
3"•dlscnssiio'cla proposição da Cam:.ra dos Deputados, ·n. 1~1. 

·de l-90S, 'IIIÍtorlzando ·o •Presidonto. da •Republica :a •conc01lor 'um 
·anno·<1o·'llOOUI;ll. ·sem 'Vonolmontos, a.o 'Procurador da <Ropu!Jiiiln no 
Dlstrllito IFodoml •biiCharol Ce"lrio !d& Silva •Poroira.· (com >paroecr 
liLVIJl~vel •darcomm!K!iio de•.Justlca·e· Logià1uçiio) .; 

3''discussão'üo ·projcêto·ao 'sonlr'do, o • .>33, 'Uo '!DOil,'autorizlindo 
. ·o·!>J>Cajdonto.da.-Ropubllca a n~rlt•, 13o1o Minlaterlo da .iustiQa e No
goclos Intorior2s, o ·c!'cdlto tiO J'i29t;$, sappliiiriontirr 1\ ·v&~il. 6"
secretaria do Sonadu- do at•t, 2' ria lo! n. !.841, do 3'1 ·ue 'Mzom
bro do !907, para o>Ccorror 110./p&gamonto dos vencimentos t!cvidos 
ao continuo ,lfli!O do Hollnndn Cavalcante, disponSttdo do sorvrço por 
delibcrnçiio do Senado, tlo :s de 'Sêtombl'o de 1908 (otrerocirlo pela 
Commlssiio do Floançls 11 J'OQUislção dn de Policia). 

··Lovantn·sO 11 scasiio·á .J ;ho~a c ·60 minutos 'da. tarde, · 
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l'tcsirlellcia do 81•. lluy BMbasa (Vi ce-Presidente) 

A' mch• hor•n <lopols do meio di~ abrc·sc a sessão, n quo con· 
corr·em os St·. Senadores Ru)' Barbosa, Bueno Brandõo, A mujo Gócr<, 
Pedro Bor·gcs, lndio do Ilrazil, Urhano S11ntos. Bolfort Vieira, Pires 
Forroira, Francisco S:'t, Rczcrril Fonrcncllc, Moira e Stl, Alvaro Ma.· 
citado, Coelho Lisbo:L; Gonçalves Ferreira, Sigismundo Gonçal'I'OS, 
Manuel Duarte, Coelho " Campos. Olivoira Valladão, Scvcrin<> 
Vieira, \'ir::ilio Damazio, Moniz Ft•eil·c, ,João Luil. Alvos, Lourcn\•O 
Baptisto, Olivoira Figueiredo, "rico Coolbo, Augusto de Vaseon· 
ccllos, Laura Sodré, B~r<Lt~ Ribeiro, Francisco Glycorio, All'rcdo 
Ellis, Bro.z ,\brantcs, Urbano de Gouvi•:J., .roatjuim de Souza, A. Azo· 
rodo, Joaquim Mm•tlnho, Motello, Alencar Guimarães, Horcilio Luz, 
Lmro Uülloro Vlctorino Monteiro (40). · 

Doixa1n de comparecer, com causa participada, os Srs. Se· 
nadares FcrToira Chaves, Jonatbas Pedrosa, S~ Peixoto, Silvorio 
Nory, Pacs do Carv~lbo, .Justo Chormont, Gomes do Castro, Ray. 
mundo Arthur, Antonio do Souza, Rosa c Silvo., Joaquim Malt:t, 
Martinho Garccz, Siquoira Lima, Feliciano Ponna, Franclseo Sulles, 
Lopes Chaves, Candido de Abreu, Brazilio da Luz, Folippo Schmi<lt, 
Pinheiro l!acltado e Julio Frota (21). 

E' lida, posta em discussito o sem debate n;pprovnda a acttl. da 
sessão ~ntor1ot•. 

O Sr. 4 11 Secretario (seroindo d~ 111 ) t.l(t. conta. llo 
seguinte 

EXPED!ENTg 

Officio do J!inistcrio da lodustria, Vitl.ção o Obr•ai Publicas, <lo 
20 do corrr.nte moz, transmittindo a mensagem com que o 
Sr. Presidente da Ropublictl. r•estltuo dous do> autographos da re
solução do Congresso Nacional, que sanceionou, autorizando a coo· 
cossiio do um anoo do licença, aom ordenado, ao engenheiro Au· 
gusto Olavo Rodriguos Ferreira, fiscal das obras de melhoramento 
do ]lOrto de 11anáos.-Arcltlvc-so um dos autographos e communi· 
que-se!!.. Camat'tl. dos Deputados, romottendo·SO·ihe o outro •. 

O Sr. A. Azeredo (ruppiente, sorulnda do 2• Secretario) 
lô o seguinte 

PARECER 

N. 304- 1908 

Ao ex~me da Commis;üo do Poderos do Son~do for•am p·rcsentcs 
54 autltenticas da eleição a. que se procedeu, em li do selembro do 
oor~•entc o.nno, no Estado do Pinuby, paro. procnclllmonto d!l \"t•ga 

• 
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oxisten!e na. sua. represcntaçiio, em v!rlttdo da renuncia do Sr. 
Dr, Antzio de Abreu, · 

Do estudo a quo a Com missão acaba do proceder so deprebendo 
que o ~roccsso eleitoral correu da tilrma mais normal possivcl, 
obtendo o candldnto mais votado 4,397 voto; c o lmmedln\o, 
eoroncl EmUlo Cesar Borlama.qul, dous votos. 

E tendo o Senado conhecimento· da. acta da apuração geral, 
realizada na capital daquello Estado, a. qual foi remettida. por 
telogramma o, bom assim niio tendo apparecido contestação al
guma, 6 a Commissão do parecer: 

l '• quo sejam approvadas as cloiçõe; t·ealizndas . no referido 
Estado a !4 de setembro ultimo ; c 

2•, que seja reconhecido o proclamado Senador da Republica 
1 elo mesmo Estado o Sr. coronef Gervasio de Britto Passos. 

Sala dls Commissües, 20 de outubro de HlOS.-Jullo Bueno 
B>·anàao, prcsldente.-Pedro Auguslo Bor!J•'• re!ator.-Coelho Lu
boa.-Manool Duarle.-J, M. lfelello.-Urba~o de Gou•~a.-Urba~&o 
S"nl••·- A lmp1imlr • 

O Sr. J.l.uy Barbo.,B-Sr. Presidente, o Senado cal
cular:l. o meu oonstranglmont.o na~ cxplicaç~s. cuja necessidade 
não posso c"ltar. Lançado por um accidonte da mloha vida publica, 
mui pnS~Sageiramcntc, na osphor• dipioma.tlca, logo numa occa
sião <lo responsabilidade excepcional o incomparavul solcmnidadc 
como a Confcroocia 1lc Ua.ya., niio necessitava eu deste til•oclnio, 
para sabor os <ie1·oros do reserva e discriçilo impostos a to.tos os a 
quem cabe exercer funcçõcs interoaclonaes. 

Tudo o que estivesse, pois, ao meu alcance onvidaria, pot· 
evitar o desgosto, cm que nesto momento mo vejo, de trazer para 
a tribuna do um parlamento nssumpto; desta natureza, caso esti
vesse ren.Imento ao meu alcance, e fos<o, de qualquer modo. com
patível com os meus deveres o silonclo nas c!rcumstancia actunes. 

Por meu mn.l, por6m, Sr. Presidente, a.< ar:;luições, que me 
"rrastam :L tribuna, partem do uma individualiilade, que ainda 
hontem exerci"· no seu pa.iz. a mais alta autoridade como orgão 
do governo nns relações exteriores, precisamente quando se cele
brava, na capital da Hollanda, 11 Conli!l'Oncia., om cujos trabalho• 
tive a honra de representar o Brazil. Graq!l.'l :L !Ilusão deste presti· 
gio, as lt•isr.es phantasias denunciadas por e""a voz, com o falso 
titulo do cravoln.çõcs:t, no intuito de maeula.rem, niio a.o meu Jiome. 
úe cujos !nterc;ses disponhO cu, mas ao nosso palr., á sua auto
ridade moral, :!. sua posição entre us IIILçõe.i, estabolecem, para o 
ropr~enL~nte do Bra.zil na.quolla nssombl•!n., a. necesaidado absoluta 
do reivlndir.nt•, no theatt·o da publicidade mal• "mp!a., no tboatro 
parlamentar <JUe a t.-ibuna do Senado mo fr~n1ttoia, n verdade, 
absolutamente sucrificada cm Iaos lmputaçüos. 

Animado, Sr. Presidenta, para com a Republica Argentina, 
dos mesmos sentimentos que, entre uo~. animam a todos os cida
dãos, 03pociulmente a todos os homens de rcsponsabilldadc c patrio-
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tlsJ!1~ •. !\lllJl•.n1tados todos no dosai\Voiv,imqnto .. diiS1m'!ls ajl'cctuosa1 
relações... . 

O•Sn • .A' A?.EREDo-Apoiad,os .. 

Q, sii .. ~)JY BA.RuqsA-.• ,.: ont.r o,.o,Ara. ~iL·n,a 1!111 gr~ndo.Yisinlm, 
~o Prata, doplorando com ~.mal•·~lyamagoaa;i!IJUSt!lllltrnllcamw.,. 
uha,~.Preil~n~j~a nor mn dos se.lll!, fijhÇ)Ij·mais,ooobcoidos, contra 
o l)~~zlJ..)a•tiplO a inopjnada. aggressiio,q11~. onvolv.ondo-mc a, mim 
o aos 111~~-· oo.llcgas brazl)01ros da r,cpraseniaQiio, Clll Hll;lfll. me 
obriga a. acudir P••r mim, por ollos, .P.olo governo bt·a~liwro •. cm, 
dol'ei!a, d~ vcrda~o, nltor11ria. nossa. vorsiio,, q~o mo abstqroi de 
qualitlcar. . 

A!UiS~.si~coro,_amigo profumi0,, amig~ .c~m. tQC.Ias ,as ycras,da 
alma, am1go ferv~roso d;t pa?., com ·a saudadc,e a impressao !linda 
YiVIIS daquclla gJ•ande asscmbl<la, nada me podia se1• mais :>.margo 
c mc-.r.epugnar mals,vivamcnte, uo quo.mo .. \<cr-obrigado.~.mc de
fODUill'•GQntra.imputaçüos .. tacs, obt•iglldo,u. vir·pl'OV&r quc.niio-csta
vamos·, ali i. -mascamndo, I'Ciillsadttmcnto, -sob- o. distàt•cc do colla· 
bondot•cs na lia!•moni:• entro as nações, os baixos sentimentos do. 
odio e da disco!•d!a contra os nossos visinhos. (Muito bem.) 

·O SoBII!Io.mo fará, pois, "justiça, de- l'ocochecer. que.niio.mo 
I'CDdo.siÍl~o ás cxlgencias tio um dovet• imprt!terivél; c, l'avol'ooon, 
do~m!j,com,a,suu., bonovoieucia. na tediosa viagem, lltt•avtls <lo pro· 
va~,c.docu!lle.ntos, que tenho do lazer, estou qertc.acabat·il., como, 
qu~ntos, .d.e perto .ou de .longo. me ouvirem, lou:vandc, ao governo 
br)l!ilolro a 1oaj~adc c a..largucza ~~~vistas, nem- que, na Coniorelh 
elo. de Hayi\, soube transp_oJ•.o campo, <lo. sua.acção alllm:das.ralas. 
dos seus Interesses m"is directos, para- se bator·pelos.das-nar;õos 
monos lor.ies,,com-par.ticuiarid:.uo os tias. l'opullilcas.latino.amo· 
ric~nas, ,o.nomoadamouto os .tia Ropublica,Argentina, 

· Foljclto·me. cspoclaimento do que a minha. sltuitciio mo .titculte 
cn~oreçal' cstn.s.oxpllcacões ao .Sen~do, assomblén,moderadorn. onde 
nurica.1>C.OU:VÜ'<l.lll 1 ainiL<J aucoutos:tlo jJU.CifiOILQ[O O. i'l'II\CrnldadO· .nas, 
rclj\CÕO:!. lu ~ernaplonaos. C um pro-me acooutual-o, .1 us to.meute ·q u;mdo 
nn.~,mcdltiaij do roD,!'Saniznçiio .militar votada~ com. o seu. consenso., 
bu.soa.m es.tr;>nhos, mal,intbrmados ou.·lnimlgos .enxergar. ·signuos. 
da,ntl.lsa,pugnacldadc .. PaJz.do immonso .litoral, oollocado, ·a oste 
respeito, 1 ium9<liatamonte 11pús os IMados Unidos, o Bra.?.il, c~bora, 
níil),vls.so perig'?s i~ternaclonacs,. não potliLL,nb•ndonlll'·l' sua de1bsa, 
o ,zqlo (111 sua., d!gmtlade.ontl'e as naoüll:!,obrigada~ .pel~ oua sltuacuo· 
g~dg~ap~lc!l, a. uma posição,no oc. cano. 1-'olnq. ui, foi. ncsta,Casa .que 
se,~J19!1r!l<m ns base; da.nossu. rooonstltuioiio:na:val. Daqui sa.hll•am 
os eleme.n~s.do so11 piano. c a lnlci:.tivn. dos. t•ocurso; pat·a a. suo 
c~~Pllçiio. Mas. da nusoncia.radlcal.de .intenoõos, aggrosslvus, DOô:jO · 
projecto, do sou caracter especialmente .dcfonslvo.lho inrprimlmos. 
o cunho mais. vislvcl, e;tt~uclccentlo po1• base ll organlzn;;Ito .. da, 
nossa. fnturu csqua1h•a a.. constl·ucoiio de navios. lncapu~es. de· 
p~nctra.r.nas ag~ns do Pmt~. Ase nio.lmaglnar que tlve:;scmos o 
capricho de, oomme.tle~·alnvasiio da nossa. visinha.c o bombar1loio. 
das suas cido.dos. poiu.s costns, dn. Pntagonin, foi. prccl~~~~omcnto. a, 
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Argentina, <le touas a~ Dações amcricanus, aqucJia com <t,:;OIIll 
demos as ai'!'a~·mais· caba.cs dll• nlir> cogitar· em contl!eto. Jó:Mom• 
men<lando couraçllrl'os pa1a. o· oceano, manj reste> é · qoo o Bt·a~il 
nno se aporccbln prura "' l!)lem1, sinão quando• ena ·no• pi>O
eur~sse nas nosHa.s costas c nos no~sos•ma.t•es. (ApoiGdos ;muieo· btmf.~) 

Do que o<,yor1!m; que·nos ionet'epa o SI". Zoba!los•T Not.om ho~o: 
nito 6 o cídudao·, que· respondo- por osso nome, I~' o ex·rninlstt"" 
das Rolaçiíes 1-:xteriol'es, que, com· a allegação. dos nrcltivós e 
segredos conftadus ~ su" purldade· 1r.11 os~eotat!vru de que• 11 guar
daria, so· ~ab11 ás, escnocnro.s de• i1l violar·, pu.rn.· nos· conf!undir. 
enxovalha~• o oomr·dc vet•gonhru. Ora bem•: que <lepüe el'le· do• 
ridículos brazilolros. dos· pat•fidlas brazil'e!ras, das· miserias hra'l.i· 
loiras em Hava·' 

o- telograinma do•Jo1'71al·clo Comm<Jrcio· o resume·. E, com·o· n. 
font.e O s"gura. dwemOI! tet• por exact-o~~ a comm1micaçiüo·. l•:il'a 
aqm : · 
. <Durante " Conferencia, accrescenta, os delegados br.•ú· 
leiros.sempro. se mo~lt•al~•m. pouco. sylllJia!Wcos aos <>I'gentmos. 
sendo. ato o. D~ •. So.enz Peiiru obnigado a usar da pa!av1•n. par:• 
~octificar atnrnw.ti.'>'as do. 01• .. RU.I' Barbosa,. <jtte somp1·o se ·pai~ 
mittü> Jhll:tr,. assumlndo o :papel· de p;üe~nal representante d<: 
rodas as. potencias. slll-rumoutcD.Das. 

<•Aos telo."r"'mmas uil. Ot•. Zeballos responderam os tlclc~atlo<> 
aruentSno~·, recolando asmauobras dosZt:acs:do Ba.rão.do Rio-Branco,. 
,q,uo uii.o. defen<lia, a. igWlldade de todas. as potencia; sul·a;uel·i
can:.s, mas D.D oontrario. o.. deprimi~. propondo quo o, namcro tle 
juiza.< dos. tribunaes losse.pl'opot•cion~l. 4. tonelagem <l:IS marinhas 
mere~1nte;, oom. o q_11c. apl•,,senta:va. o BrazU cm posição <lo. supo
l'ioridodo sobro a Al'~oatloa, na ]lroporçlio ~e dois Jl!I.I'"· um .. 
,\ssim ftc~ria a. Atgentin" ozcluida. ela reproso111açao.» 

Manobr!l.<·desleaes do Barilo. elo. Rio: Branco,. cuja.mrmlvclu. 
n:•tut•almonto, ara· o· sou omb,.ixa<lor·! Como· si um homolll·d<> 
honra, uma alma honesta e·nobra, IISS!gna.ladll em tantas pt'O\':ts; 
uru nome historlco. na hm•;mça <lo.· benomeroncia nnciona.lo o dos· 
set'l'iços á bumanlda<lo, uma reputo.oiio. oren<lo.· na. digo lcia;Je c· 1w 
trab:dbo, <illlll n. Bn~•ão do iUo. llmnco (apoiados ; muito. bem), 
e~tivosso ao 1Llm1nco de ta.os•Jarpas, como si O• L;ovorno bt•nzileiro· 
uispuzo 'SO om Hayu rio ll!lgum titei'O; Como si nn. vida publica· rio· 
seu omb;li~ad01• ·:lquolh IU!sambiea, nc~n. v!d• longamonto consa· 
gru.d1t· ao dlroltn cont1•n. a .. ·violimcla., r~1gnmn -coisa o pud085C· 
do>ign:Ll' como t:tlha<lo pnrn. instrnmonto do calcnlo• sulmlt.orno>• 
nas miius· do· outro. homem•. (Apoiar/os,; '""jlo bcn•, ) 

0-S!<. PIRES llEI<RlÚu.",- MÚito bem, 
O Sa. RllY. RAnnoso~e- Eara;cooporar.no bom· dn. minllru·pn.tl'il• 

ou.clo gonero ilum~uo, prompto·mo.aoh!ll•iio·sompt•e.· em obe;lceor 
o sorvit•. J'las g.ual o. :principio, u.conviccilo ou·o intm·oss~ oonlilS· 
8l1Yol: om cujo ticnofio10 mo' pudesse. ou•dobrM·• a. m~noJos:· des.<~> 
natureza 1· Onde·m&tnrio, etL revelado· ru.utor de oi1an!os: itltot~ 
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nacionaos, ou ad ver:>arlo da Republica Argentina ? Quo v~ntagous 
poderia um homem de sonso commum descobrir, para o Jlrazll, om 
conluios desse jaez 1 Numa época de convalescença e renascimento 
para elle, do experiencia o consolidação para as suai instituições, 
•1uo lucraríamos em abalar e solapar com a desconfiança o a mal· 
ljuorenca. dos ·povo> que nos cercam o proprlo terreno, ondo pisa
mos? (Muito bem.) 

Vamos, porém, nm por um, aos artigos do libollo famoso. 
Niio soi bom si deva perder tempo em mo abrigar do 

epigramma, que alll se mo desfecha. na Imputação do que eu 
•. ,emprc me pe•·mlttla faliar, assumindo o papel do paternal 
1•epresentanto dàs potencias sul-americanas.• A impressão causada 
pelo ombalxadot• brazlloiro na Cont\Jrencia de Haya., si olle t<Les 
01res alli >O dllsse, tot•i• sido a de um tolo, ou a de um fátuo. E oao 
loi esta, sabe-o toda'' gente, a impressão, que n.lli deixou o chefe 
da legação brazilelra. (Apoiados.) 

Vêdc os meus actos,lêdo os meu.< di•cu••sos naquella assomblila, 
todos reunidos bojo em um volume do edição olficial. Niío ha um, 
QUO autorizo essa irl'isão. l'nvelhcci, na vida publica, en~re os 
p~Lrtidos, nos conselhos do governo, n"s commls;ücs, transacções o 
dollborncõos do.~ parlamentos. Nesta. Caia mo sento ha 18 annos. 
Quommc viu j1tmais denotar protecções de su~erioridado nos meus 
collogas 1 O mcn tomporamonto, os mous b~bitos do polidez. o 
trato do mundo, a conscienein do mim mesmo, não mo pormit
t;iriam. Do indolicadoza tal nunca. mo arguiram nas assombléns, 
com quo estou li•miliarizado .• Como o ousaria, pois, 11a assemblila. 
das naçüos ? num parlamento cada um de cujos membros era o 
governo do uma poteouia, o ondo 44 potencias: todos os Estados 
sobennos do mundo, estavam ••ouoidas ? 

Bom conhece o Senado a dltllculdade, quo oppuz 1ts ius~ancias 
do Governo braziloiro, rtuaodo mo deu a honra de solicitar os meus 
seryiços m Conlet•encia da Paz. Relutei durante qu:u;I dois mozes 
em aooulr no sacrificio, reputando-o pelo malot• dos •Jue se me 
podiam exigir, não porque o tivo.;se c.Jmo lnt'orlor á m1nha valia, 
mas justamente porque a responSILbllldade extraordinarin de tal 
l1onrn. assustava a minha. fraqueza. Parti, a.final, hesl,ando c I'J· 
sistlndo aind~. como um conscripto do dovõr, Sabe Deus com 11uo 
apprebonsuos! S11bo Do~s com que Interno tremor ! Sab3 Dons com 
~ue desanimo das minhas fOI'Ças! Sabe Deus quantas vozes implo
rando, na minha t1•lstoz11 o no mo11 desalento, a sua benção pro
tectora! 

Não ora só o receio da minha. iocompetonola, mas lambem o 
sentimento da nossa perJueohez e obscuridade nesse congresso uni· 
versal, o maior a qno o mundo ia nssistir, desde que a historia 
começou a registrar u. oxlstoncia dos povos e as naçlios a se enten
derem sobro as suas neoos;Jdados communs. 

Depois, os awplolos debaixo dos quaos parn nós so abria a Coo
J'ei'ODela, n[o oram dos melhores. Uma. das primeiras •Juestões de
batidas foi a •lu. cobrança coercltlva das di vidas do Estados ostrao-
80iros, a que se assooia ·br1lhantomeoto o nome do um illustro 

• 
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argentino. Nesse assumpto a. pressão gor~l da opinião publica 
entre nós, o sentir unanime do povo brazlloiro, a maolfestaçito uni· 
sana da nossa imprensa não tolerariam quo adhorl~semos ao 
priniciplo popular antro os nossos vislnhos. 

VozES-}Iuito bem. 
O Sn. RuY BAnnosA-:I!a.s com o!los estavam gcra.lmeoto as 

outras ua.çüe• latino-americanas. Qnlllli todas ella.s viam na. dou· 
tr·ina do Drago um escudo á dignidade o integridade rlo nosso con· 
tinente contr•a a ameaça de vioionta.s demonstrações europ~a.s, 
como a do quo tloh11 sido objecto Venezuela, sinão ainda mais 
graves. Com essa. opln!lio quasi unanime elos povos da. Amerlcn. 
latina l'ra.ternizar11m, si me n1io engano, as sympatbias do alguns 
l~stados europeus, como a. Russia. Em antagonismo com ollos, a 
nossa. dlvcrgoncla nos punha na estoira das grandes potencias mi
lito.rcs, tendo comnosco apenas, closto continente, os Estados Unidos, 
cu,ja companhia não melhorava, aos olhos das potencias menores, 
a condicao do Brazil. Vivamente suspeita ora, ante ella.s, pois, 
a :.ttitnde brazt!eira. Contr•;~ esta se exploravam l'•cllmonte :~s o.p
paronclas, dando a suppor quo t1•aio.mos a nosso. natural solidario· 
dacle com o< povos latino; desto hcmlspilorio contt·n. as ambições 
ouropl!a< o o impm•ialismo de alguns lMados po1lorosos; quo nos 
mancommuoavamos com o; t"ortcs contra os fl•acos, com os grandes 
contra os pequenos; quo, obocccado por uma confiança. excessiva 
nas circumstaoclas rolo.tivamonto vantajosas <ias nos.as finanças, o 
nos<o egolsmo desertava ingr·o.tamento a causa do. justiça, 

Nom por isso, entretanto, angaria vamos, na primeira phase 
ela Coni'oronc!a, o. boa sombra da Europa. Ali! não s" levava muito 
a bem a liborda<le. assumida por um governo remoto, desconho· 
cido o Inerme, de interpor oom i;enção o seu juizo nas principaes 
questões otl'oroeidlls pelo direito das gentes aos debates uaquolla 
;~s,ombil!a. Do mais a mais, o no,so O.J.lolo 11. inicin;iva americana 
logo no primeiro doside>"«l"'" submettrdo 11. Conferencia, a abolição 
rio eliroito do capturo., que o.lgum"s das no.çüos l~tlno-a.rnoricanns 
ailvoglwa.m contra os Estados Unidos; havia. corroborado a vorsito, 
cor·r·ento como corta cm Haya, da que a embaixada bra~leira. 
levava por s2nha a adhesüo lncoudlcional tt gran•lc ropublicn do 
Norte. 

Imnginao, pois, si er•a. commoda. a situação, om que ostmiavo. o 
vosso embaixador, Sabeis a impacioncia, a quasi hostilidado com 
que ali!, ao começo, o ouviam, Não !gnoraos a posição, que mais 
tard" lo~;r·ou, do sot• generosamente escutado com nttençi<o, com 
sympn.thia, com respeito, com applauso, Calculao agora si era 
arvoro.odo pretensões vãs, ombnndolrando sobrancerias do pro
tector, ostentando nros paternacs, que havia de vingar osso resul
tado. Volde si poderia atrever-se a querer tomar sobre os hol!l· 
bros a representação do outros Estados, a<JUollo q uo jú. tao 
a>soborbado so sentia com a clll.'ga do sou. . 

Tudas as minhas palavras nr. Conferencia constam do to1to 
omcial das S!las netas, donde as mandou trashdar o Oovorno 
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braziloluo p11.1:~ o volumo que· circula. imp~ooso •. Todo. ello protesta. 
contuu. o teato!Dunho do lndiscriQão,. que Ol'll< se .. mo u.tlllibue,. 
mostru.ndo quo·sompro mu.bu~cal'a. oxprimil> em nome do Brazil, 
0 que. cm mo roCo!•inrlo ás o!ltro.s ropublicu.s da,Amorica.latin~. me. 
esmerava cm as trn.tu.r, como mo cumpria, com a di>tlnccão o o 
respeito devidos a sobornnlas iguaes o amigas. (lluilo·bcm.) 

Vcrdadeú que, mals.tu.rde,. mudou pa.ra nós a. moncão, dahi. om 
cloaoto fa.vorU.\'Ol. scndG quo então as. cil~crunshnoias mo lmpuze· 
rarn, algumas vozes, G· papel do orgiío·goral, da AmerJca latina.,. 
o nem só, do<ta, siniio tu.mbom do quasi t•;du.s as nn.cõos amoaçu.rla.s. 
pela. tontativn.. de, clllSsif!caçilo thrs.sobortLnla... uo caso da organiza
ção da.oõrto do arbitro. monto .. Mas issn niío.por e!olvíio o obra 
minM,.8iníio.pola.for·c~ tl~s cois~s. pola.nccos•idatlo material dos 
tactos, e.pelo conson;G. explicito das.rep~o>ontaçõos tios I~stndo>, cujt.s. 
intoccsscs se haviam fnntlido com os no,sos, o que •. num. momento 
tlado,. se viram, na contigonoia inel'itu.vel de ter p01•vogal o chele 
da missilo bro.zilelra. . 

Não vos ha do tor esquecido os;e. opisodio memora vol. Contra 
O· projecto tle·organizaçito tia no1·a côrte pet·manente, l'obmulaúo, 
ap!oesontndo.e srtsteutarlo pela.; quatro gru.nrles potoocias p!•epon
llcrn.ntes,. segundo, a no1~mt1. das CILtogorins 1lo Estu.do:;. soberanos, a. 
rlelegr•cão <1o Drnzil oppnzera. o. principio. da iguo.ltlado juridica 
das soboranirLs. Es'a attitudo grangeou-lho immcdiatnmento o 
apoio do quasl todas r>S. nações não. contempladas n" cscól rias 
otto, a quem ,o, rcservava..o privilegio da judJcatura.pormanontc 
uo triburml. pwjectndo. Da reslstoncia dosonvolvitl:~. u.;sim a oS>e 
plano advicr·am estorvo; sncoll.Sdivo,, acabando por se estabulecor 
"'dissldoucia,'qnnnto j sohl~iio.u.doptavol. entro os nroprlos o.utur·os 
•lo projecto, que o tbr~m um o· um u.bandonrLutlo .. 

Nesse entro montas, com o Intuito de se resolver por <tunlquor 
modo o encalllo, constituiu-se, un pt•imeirtL sub-commissiio d<~. Pl'i
meirn commid;íio. o colobre comild dos. sopl. I' quorn o compunha? 
O Sr' Clron.to, umbailcador dos 1\stnil.os Unidos, n Sr .. Lrlon Bout~
gools •. etnbalxadG!" ela França, o Sr. Marsh:r.Ir von .Biebm•stoin, cm
bn.lxtLJor• da.AIIomn.uhr •• o. Sr. l.'clldow,. ombaixarlor da. Rr1;sla, o 
Sr; do,l\apos·Móro, enrhalxadot• d<L Au.;trla-Iiun'(ria, conde Tornlclli, 
ombnixadot• da lr.nlia. o. cu, como ombnixa.dor do. B1·a~ll •. A. estes 
so n.ggr•ogou Uopois :iiJ• EdWll.l'd. l~r~y. um dos tro.i ombaixadorJs.du. 
G1~ii.. !Jretanbu.,,sern ql!o, outretanto, ussa Junta perdesse u. dono
mina<Jii.o,prlmitim. do, camild tias s.la. Era.nollo que so ia travar 
a.. co11Wo.vorsiu. duoi>i vu., sobro a. q uostiío quo. dominam a Confo
rcnoin .. 1\ quem lravin; dc,l'Oill'CSOutal' a.lli :u~ na.clonalldadcs oll'on
didas: pelo pl'o.looto 1 o, autore< tlosto 1 Os E<tarlos Unirlo; 1 A 
Grii Hrotaulra 1 •llü•anca. Lo!. Ali emanlra. 1 Ou a ltalia, a. Austr•ia 
o.a.; Russla. qrru, com: o .. 1'4)1i.o,. oonstitui11m as oito. soborani:u~ 
p!•ivilegiu~ns na.·oompuslciio, rla.nOI'». côvto ·1. l'al'a.tlt.llar oru no mo 
das Dlltras · nacuos our.opllas, p~rn tllllar cm nome.da. Amorlca. 
latina. só url\'lrl o embaixador~ brazilolro,. o autor' do contra-pl'O
.iooto o.o.uui~~ cepr·e~onlrlnte das l!açõcslosadas pelo projecto no 
~oiOJ do·comtlc, (Jilu.to· b<>m,) 
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. Ora aqui, está, sonhares,, como, D~quell11 colljuntura sobt-& 
toda~ gru.vo d• !Lssomblén.. du Ha.yn., ao, cboto, da. r •Pr#sontaoii.o 
b~azilolt•a coube.'" roproscuti!.Qão.g,OI•aldo~ EsUidos não: poderosos 
de, um o ouf,ro .continente .. Os. da. Amarica lalin~~o.qunsi todos so 
apt•cs.sn.t•am. em. Sllnccionar: 01sa. dolc0'l!çi!o.ine~.itllvcl d11S. ch·cum
stn.nctn.s, indo-me com111unícaros. sous. ropre1enta.nte,, não si), a, 
sua. confiança o.adhcsiio ·J\essoal, mn.s .ainda·M ln.st•·ucoõcs, que dos 
sou~ governos ha:vialll· recebido, p,ara 11compauharcm. ll.<lalegação 
bra~lllllra. 

Então .mo exprimi cm nome. lias republicas. •la Amot·ic"' la· 
tina, mas niio com· fumnças.do protecção. pator.on.l, slnão com o 
sentimento da força,q•lo animam a.nossa causa,,dadignldade•JuO 
a ong~~ndocla, da solidariedade om.q~o. ou me clovin. ftrmat·, pat·a 
podm· ser o p•·ocut·ador otllcaz do direito ecmmum o. nós todos •. 
Nem dabi colhi dcsvanoclmcuto ou orgulho, sinão contlanp oa
I(Uoilo movimento do solldllriadade. antm. as. nações menm•es da 
Europ~~o O·ttS nações da Amarica, latina, a. quem. se olferJch\ ensejo 
do.sor· ouvida o.so fazer rospoitn.r· no. coDb'l'esso das grandes po
tencias europOas, 

No pbno do tribunal· de. presos. niio ora. molhor o. iratnmcntu, 
que nos. infligiam. Baste· dizer· que·. um Estado .asiatico da ot·Jem 
do Siam, com um oommoroio marltimo• do· 41000 toneladu.;, so 
gradunvn. acima.~do·Pertl; com umLL tonalagen1 'ete.1.lt~.:es. maio1•, 
do Uruguay.com UffitL tonelagem maio• on:a.ve:os, C a.po.r• da A!· 
gentina, ouj" tonolngem. ora. pelo. monos; vinte· c qualro vc.es 
suporior .liquolla, assim aoma.do.Brazil, cm·rolnçii.o. a cuja tone
lagem·. a siLLmoza. está· cincoanta o. quatro ve:e1. a.ba.ixo. 

Não podendo transh?ir com uma.Instltulçi•o que tiio diroct<L· 
mente all'rontava. a logica e t•..iustiç", !'orça nc.s roi combatei-a. 
i\las.niio a podiamos. comhatot• .. som !11o oscnt•nnr ·Os. dcl'altos ca
pitMs. Estes consistiam. na desigualdade cJmo .quo syotem:•tlca
mon tn observada cm projui·lo. da.,\mcrk\lntina. Como sorm·m·, 
pois, uos.destn.os.dir.·ltos 1!0· Brazil ?· Como roivindlcm· os direi toa 
do Br.,zi!, OStJUOcondo. ns out1•t<B• ropubUc..s. latino-~mericnoas ? 
,\s du~s. causas. or:.m inseJllll'avois. Por que est.-ornat' uma da 
outra ? Deixo eu do sm• amcrimmo, por· sm· brn.zlleit'O 'I Nfio 
tet•oi, pelo contrario, nmctamont•l n~. minha oondiçiio do bt•a1.i· 
leh•o, O· direito .dn· Jil.ll~l' como americano '/ ( ·A}JOiadol.) 

.A causn..l!n.Brazil:ot•a, abi, ll,causn. da. Amorica. Eu·nilo llOllia . 
. ;opat'lll' da do\'esa da.Amorica.n.detilsa uOJll'!IZH; Não as sopat•oi, 
o cumpri o meu do,·er. T.odos. os. meus collogns..deste contininblltc 
fruiam o. dh•oito do lovnntn.t,,n,.roz cm nome. da!lo·, Só ao Bt•a'il 
niio serhliclto honrnt• os outros Estados americanos, som' incorl'Ol' 
na tacha do que assumia o sou padt•oado? (.lluilo be>ll.)• 

· Outt•a occaslão bouve, cm que• tlva do :Wcentuu.r•u. itlontidadc 
entro• a. honra da mlnh:• patt•l!• o•a•hom-a do meu· contillontc. Foi 
no.mou.dlscurso ftnnl, no ·meu adeusa Con!'mooeia. AccllSO.vnm-uos, 
na·i:r:.ndo impt•onSII. out•optla, do.havormOil, burlad~ a ~ssorn~Ma. 1lo 
Hay .. uum do$ seus. lutuitns .. cardeoos:. 3;.ot•ganuaçao da J usttQil. 
i.oternaclona.t; Essa•respollSllbilldado caberl11. ao BraZil; com as po-
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tencias, ospeaialmento americanas, que o acompanbaram, Pll.l'a 
:L talhar, uma voz por todns, futura.~ decepções da mesma natu
reza, era preciso aoabrtr com as conferencias, quo reuniam todas 
a~ naçües, o substltull-ns pelos congressos, ondo só so ouviria a voz 
do< poderosos. Oppondo.mo a esta ~enba de regresso, acreditei 
polict• lllzol-o em nome do todos os oxcluidos, o.ssoolando á voz da 
mlebn ~atrla a dos Estados que a clrcumdn.m. J~voquoi a imagem 
ola Amarica, desvanecendo-me em pintar o verdor florescente da 
sua civl111.açíio, as grandes correntes do progresso que hoje a 
transformam rapidamente, a immlncncla da sua grandeza futura. 

Tot•ia. sido então que mo dei at•os, para com o lia, do generoso c 
mngnaolmo protector? Quizcr~t 011 reproduzir-vos agora as expres
sões, que nllt tive, so niío roceiassc esgotar a pacioncia do Senado, 
(N4o aptáados geraes.) 

• E' o mais abomlnavcl dos erros o que se persisto cm 
commottcr, insi~tindo em ensinar ao~ povosqno :Ls c~tego
rias entro os Estados so llito do medir segundo a sua si· 
tuação militar, e Isto justamente numo. assombléa., cujo fim 
consisto em nos distanciar da guerra. 

« Attent~te uorn nas consequenclas. j~ agora mais thr
midavois que cm nenhuma outra 6poca. Ha col•ca do tros 
:tonos, que não descot•tina.va. a. Europa, além do si mesma, 
no seu horizonte politico, slnão os Estados Unidos, como 
uma espocio tle proJecção ourop6a o a só representação não 
transcuravol do Occidcnte. Na Asia e na Amorica latina 
mal so dlviswam expressiíos geogmphlcas, com uma si· 
tuação politlc~ do condescendenoia. Eis sinão quando, no 
meio do a;sombro gemi, se d:í. por uma apparição tre
menda no Oriento. Jlra o inesperado nascimento do uma 
gt•ande Potencia, Entrava o Japão no concerto europeu 
pela porta da. guorra, que forcara com a sua espada. 

• Pela port<t da. paz fomos convidados a entrar a ollo os 
Ji!;tados da Amarica latina. Nesta. Conterencia lho transpu
zomos o li miM'. e vós começastes a conhecer-nos como 
obreiros da par. o do' direito. :VIas, si nos despedissem 
dosilludldos, com a. oxpm•iencio. de que o. grandeza lntorna
,,ional só se bitola pela forç<t das urmas,cntão, pm• obt•a· 
vossa, o t•esulta.do da Segunda Conferencia da Paz teria 
sido lnvertm• a. corrente politica. !lo mundo l'umo da guctTa, 
compellindo-no3 a. buscar nos gt•nndes cxercitos e nas 
g~•andes mat•lnbas o reconhecimento do noYso legar, do
baldo indicado pela população, pela. intelligencia e pela 
l'iqueza. 

c Não no logrllol'lamos 1 Guat•dae-vos, não vos enganeis. 
Es~as ditfereoças do proporçiíe.i entre os povos da lluropa 
e os da Amot•ica bom ac~ldootacs são. Aqui se medra âo 
vagar. Estll. ocoupada a torra. A carga ila. luta. pela. vldo. 
esmago. o homem, Mas, além do Atlnotlco, nesses paizes 
de t•apldo crescer, a seiva humana, rcgurgltaute comoa 
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das nossas florost~s. improvisa povos. Nói nã:o dotlnh~mos 
so~ o poso do sot•vlço milltat•. Nilo temos casta.s so
ciacs. Nilo avorgamos ,;. herança acabrnnhadora do um 
lon~o passado do guerras. Só conhocomos as dividas ropro
'luctivas <la paz o do tt•abalho. Naquellas vastas bacias do 
immigruçiio, oudo a lt1mllia so expande livre o numerosa 
como essas gt•andos t!Ot·os da AmOt•ion pompeantes :L tona. 
das nossas botins ngnas tropicnes. bosta ás \'01.0S o correr 
tio uma. ou du11s get•açõcs. para dobt·at• a popula.çiío do um 
p:liz trauquillo o [lt·osporu. O B:·a1.1l, pot• cxom}1lo. ha. 
50 annosl mal conteria, tlozo ou tl•ezc milhões do a.lmns. Hojn 
ubrign. v luto o clnc., mllhüo.s. Qwmtu.~ n.Urn.nger:t daqui n. 
~;j :~unol:l, si mcttormos cm cuntu. que o:; meios ttc povon,.. 
monto do sou tcrritot•io vã:o arult,;llldO incompararahncntc. 
'1"" pam alli llngrossa dla a dia a aJIIucncil• das cot•ronto" 
Oi)tra.ngcira.s, o 'que o. nossa oxistcncia longinqua, até hoje 
apenas entrevista, começa. ago1'a de su l'CYclar• n.o mundo a 
toda n. luz 1 

«Ora, para os acontecimentos donde se gorn. n h is· 
teria, quo Ycm n. sct· o lapso do uma ou duas goraçõc<'l 
Nada. mais, no movimento do mundo, quo o l'esvo.lat• do 
hoje pn.t•a o :unanllã. Porque entiio fn.llar com essa com
pJaconcia em fraco< c fortes, cm grandes o pc~uonos entre 
0.1') nnçüo:r? Por vozes, nostos nossos dias, succedo, ninda. 
ua adolcscencla dos povos, jtt lhos t•n.lar a madureza. 
A' c:m•oira desta ét•n. accclot•ada, o futm•o vom im·adindo o 
prcaonto. E, depois, o l'tlturo não se nos mostra sempre 
tão cheio do inYor.<ücs o surpresos 1• 

Vozss- >luito bom ; muito bem. 
O Stt. RU1: BAttnOSA- Aqui tom V. F.x. como a omua!Xt~tl" 

hrazlleirn. cm Hara humilhava com a impertinencio dos seus n.r·os 
patcrm1os a Amet•lca latina. Mos o curioso ú que 11 acta omcin.l 
daiJ.uolia sessiLo nttost:t have1•om sido coum•tas do ap[llattSo> e"Stls 
palavras do cmbalxadot• do Brnzil. Emm pt•incipalmonto as delc
gocõcs da Amel'ica latina que enchiam o recinto, c aeolhinnt cora 
palmas a sm• l:tumillmçiío pelo ombaixn<lot• brnzilciro. 

VOZES- Multo bom. 
O Sr., Ruy BA.RnosA. - Aiod~ no tort•ono d~s ~trguições ng"·'· 

cn.rroga. em nós n mfio o dotritctor do Bra.zil. com ruscgut'n.l' tttw 
c os delegados brazllcit•os sempre so mostr11.ru.m pouco sytnpa.tilieos 
nos al'gentlnos •· -
· Os factos, Sr. Pt•esitlonto, bt•:1d11m contra osh mnlignidatlo. 
que ou duvido houvesse nm delegado argentino capnz do esposar 
com a. su:~ asslgnatura. Nouhnm" Injustiça, póde ostat• corto V.Es .. 
me magoat•ia mnls vivamente do quo esta adultet•ação lngt·~t" 
dos nossos sontlmontos e du. nos;a attltttdc. em pontos, como esse, 
tii.o do nosso empenho. Durante a minha missão na Conforencht d11 
Hayn, nndu. mo proocoupou m11is do <JUO o desenvolvimento d11s 
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• melb'oros rolacõos 'com os rlologados argentinos. Fiz, neste sentido, 
·quanto saiJia, qnnnto pudo, ·quanto ost~1·n. nn minha alma. 

Qulz a minha boa rortuna que ILH eircnmstanoias paro. Isso mo 
prodl~puzcssom do modo ·m~t:s otHcaz, proporcionando-mo, logo na 
viagom, n.;borrlo ilo Araguaya,·o eonhocimrmto do ·homem superior 
(!UC h~, ontre·a.s nações convoc1~dn..s prtriL Hn.ytt, roprosüntnr os elo
montos mufs•puros o tLmavois d" onltt!r~ argontlm• : o Dr. Luiz 
Drago. · 

VOZES- ~ln i to bom: 
O SR. A. ,\zEnEDJ - Apoiado, é um homem notavcl da 

.Argonti nn., 
O Sn. RuY H~nnosA- Porrjuo não dizol-o, Sr•. Presidente 'I 

Estrt no meu gania presar as snporloridadcs, u.dmiral-ns, cereal-as, 
ostoj!LI-"i, omtltocol-as. Esse contacto da •IDug!L tro;vos;ia originou 
em mim, pura com o illustro americano, sympathlas, IJUO o tempo 
o a convlvoncla na ass.,mbléa do Haya '" encarregaram do avi
ventar. Desde o comoçn mo pa!'eoeu o melhor dos agoiros a casna
'litlruJ.o·propicJa, tlosso·oncontro, no·caminhf! p1n·n. a. tnO!'lma. missão, 
entro dois homens do lettras c tmbalho, devotados !I sclcnci:L c ao 
direito, tlois lromnns desse< cm I[UOm o nmot· ·da )latria não 
obscurece o scntlmouto da cHtima :Lq ontr~s · naçllcJ, nem o in<tincto 
·da solld!Lricdndo humana. 

Conheci depois os oatros delogndos ar~cntlnos, o as minhas 
impt•cssücs ni'io esfriaram. Nn. educação jnridlca do'St·. Drago, ntL 
moderação tia. sua. O$:oln. politica, no ·sou·aspil•ito investig;ulor, 
·bom o grave ; na porsonnlidndc enorb1ca, arrojada o expanslvn. do 
Sr. S!Lonz Poiía; no temperamento altivo, nervoso o vivnz do 
Sr. LILr!'ctn, se mo ropr·cscotn.v" complotn.r-so a oxpressão t!n na· 
oionalid:ulo quo ILlU oncnmavam os tros, as qnn.lid«dcs o virtudes 
·da sua rnçn., o so•r brilho, n sua robustez, o ·sou poder ncitavol do 
expansão, nsslmilnçlio o 'p!•ogresso. (Uuilo ·bem,) 

·comt> vivemos entiio uns com ·os outros, brnziloiros o argen
tinos ? Nn. maior cordinlidado, nn. troe" m&ls expressiva. do 
·atteaçõcs·e·doliondozns. não se prorluzinUo nunc~ entro nós ·nm 
att1•itn, nm incidente b1l.>'Poito, uma :nuvem ·do abol'l'ecimcnto. 
As nossas proprlns !amilias se approximlll':J.m, ·o~troit~ram l'Oinçilcs, 
pormutltl'am slgnncs do carinhoso a.trocto, .ttopa.t•arfLm-se mutrmndo 
compi•omlssos do corro<pondoncia o fitlolldndo ás rocorda~õos Jo 
·Schewcnlngen. 'ilopugna 11 minha ·oo~ão dos dO\"Ol'Cs soclaos <[UO 
tudo ·Isso !bssom apcmL!l'Olttorloridados ou visu~lldndcs lloas ·do•con
vonctou&lilmlo ·Ufplomatico ; 'O ·do o não torem ·sido, cuido ·cu 'to'r 
provas nos tostomunbo• do aproco, quo, do pois do sopa.rnilos, con-
tinuámos a dar· uns aos outros. · 

. <Ainda não f<LZ ial'o'OZ •dois 'lllozcs •quo a Imprensa ·desta Capi~&l 
notlcln,·a .,. gontllcza·do ·l!htstro Dr. 'Cilrlos 'Larreta para commigo, 
annnnclando-me, ·do Porunmbuoo, por ielo::n·amma,. o sou 'traos1to 
pelo t~lo1com '1\ ·sua ·dMinlltlsslma senhora, ·o·o sm1 deseJo 'do 11os 
l\()nrai'O'Ill,'pnsl!&nd·o, •com n•sua comJll1nbla.l~ilm 'Oónvcuçnos nos•lls 
lle Hayn 'C 'Pwrlz, ·dns qua.os a sua melno1·ta o a 'Sun.·bcmda•le so 
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dcsemponh!LVD.m obsequiosamente. F., qWLndo nos abraçámos, tlvo 
·o contentamento do sentir no ·ex-collcg!L do 1008 vivos e :porsis
tontos os ·sontimontos com que nos separaramos. 

Do Dr. Sncnz Pciia, ao doixa.l·o na Europa, recebi um bcllo 
Hxcmplar do seu Derocho Publico Arnerieano, com estas paJ[t. vras 
expressivas no t"rontcsplcio do precioso volumo: • A S. E. ol 
Sr. Ruy Barbostl, homenage ·e recuordo de am;slad do "u afectuoso 
y sincero se1•vidor !toque Snonz Peno.. • Ao chegar cm Buenos 
Aires, de I~. em fevereiro deste auno, mo I•omottiu. pelo cotTclo u 
eminente SI•. Drago uma ,ioia do Jiyrarla, n!L obra typograpbica, 
no. cnca.rdcmu;ão e no conteúdo : n. sua vot·sfLo do Douto1• Francü1, 
de C:>rlyle, com estas bcnovolas expressões de olferta : • AI Exm. 
Dr. Ruy B11rbosa, con ol homcna.go respetuoso )' los mcjoras souli· 
mienlos tle leal amillarl de su mui atonto L. M. Drago.> 

Dessns finezae corcliaos tão ~oneroso ora comnosco o benome· 
rito argentino, que nico se desprezava de ns repartir aos meus auxi
liares. Com um destes, o Dr. Bn.pttsta Pereira, ·dignou-se ollo·do 
ua.•sar, po1· sua propriu. oscolha. c convite, o. sua ultima. noite de 
Parlz, antes de volvm· á Argentina. ·Eu não sei que se pudCSlle 
e~primir <lo um modo :mais bondoso a lhaneza dosS>s sympathia.s, 
IJilO nem ~o cont'nndom com .as convenções sor:iacs, nem por ollas 
se ·deixam ·obliterar. 

Como JlOdoremos acreditn.t• qne tacs demonstrações fossem 
mentidas! Como ndmjttir que homens du. serlodado, gra.vid•do o 
dignidade do< minist'ros da ltepublica Ar~entina Jiboraliza.ssom 
demonstrações toes de n.miza,lo e respeito, intimidade c uistincção 
a representantes do um paiz estrangeiro, JlOr cllcs colhidos em 
fta.gi•ante no procedimento inconfcssavcl, que ora. sonos nttribne'l 
(•l!t~ilo bm~.) Como snppnt· que honrassem a ref!l!saclos inimigos da 
sua patria. com esses pi•imore; do amenidade e o~so.s homon~>gons 
de estima 1 Como llgurat• que, omquanto lhas dispensavam, ao 
sou go\•orno os ·denuncin•s"m do mnnobt•.•s deslones contr!L·os iuto
rcsscs o <JS direitos da Argentina.! (Muito bam.) 

Verdade é qno 'l"arlns vozes di~ergimos uma <la .outra, D3 
Conferenci<L, ns duas dcl3gacões. 

Logo ao começar, dissentimos relativamente 11 proposta :cmc
ricann sobre 11 nbo!içlio do direito de onptura. .\ Argentina, a 
Calumbia e nlto sei si outras unções do grupo hispano-americ~no, 
propugna.vam esse rocurso, como arma utíl, na. guerra, aos pe
quenos contl'i\ ·os grandes. Mas o Brazil tinha n sna doutrinn. llr· 
madaem sentldo·oontral•lo desde 185B, quando a.dboriu 11 doclar.t· 
çiio do Pariz, roouso.ndo annuir ao convite dos Estados Uniclos, 
qno subordinavam osm medida 11 aboliçiio immedlata da captur:~. 
o llrllZil era. por ambas, snbsoreveudo 1m mediatamente n prlcnelra, 
o eompremottondo-se de<do logo a respoltc da segunda. .llra, ~o is, 
uma 11.ntiga. tradição, que observnva.moe. (•Vmto bm,..) 

' Mais tMdo -viemos a discordar qu•nta ·11 doutrina de Drngo. 
Mas :1hi., i~nalmonte, nos faltava artiltrio, para nos bnvormos do 
<>lttrt\ ·manairn. Obedocinmos as exlgenclo.s ma.ia inoluct&veis da 
<>pini~n lJrazileim. (.1li<ilo bem.) Orgãos do um .go1·erno igunl· 
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monto son~lvol '' ventado nacional, rcproscntaotos ~o um paiz 
constitucional c livre, os delegados argentinos cortamento não 
podiam onxorgar nessa Ol'ientação dos dolega.dos braziloiros •!niin 
motivos, que os l'Ocommcndassom á sua estima. (Jllioito bem.) 

Níio o podiam, tanto mais quanto, defendendo a nossa opi· 
oião, trlbutn....-a.mos á dn. Ar~;ontlna, no mou discurso do 23 dn 
jnlbo, esta l'Cspeitosa homenagem. (LJ): 

c No Brazil Jl1ziamos jnstlca :10 pl'OCOilimento ~n. chnncelarin. 
argentina. Entro os nossos Jl!Iti•iclos, nenlwm :punha om du
Yida a gcnel'Osiilado dos moti,·os qno o deviam tol' lnspiraolo. 
A intcrvonçiio das tros potencias c1n Vonozuol11 nilo ubten•, 
ontro nós, :.ppromção de n ingnom; c o~ nossos ,·isinho.< capt:u•am 
o nosso roeonluici lllcnto pcl11 nltlvcz, com quo illlviam toma(lu 
a sou ca.rgo o:; interesses u n intleponUcncitt do, po.izos t'mcol{ 
contra os excessos da l'orcn. llealmento os nossos n.migos do P1•atn 
nlo oram interessados nu bom c::lto <l~ doutrina, cujn actual 
celobrldndc se liga ao nome de um dos nossos mnis ostimndos col· 
Jogas, o Sr. Drago, tüo dlstincto nas lottras corno na politica. E' 
um povo do que so conhece a rospoitabllidado, q,uo tom s11bido 
preservar sempre o sou croilito. e cujo progresso, tiio notavol 
nn. coleridadc quanto no brilho, lho afin.nça, a par do um gran~o 
futuro, umn posição lln::.ncolra inacco·slvol nos riscos da insol
vencia. Não orll, logo, sinão por um gcnoroso movimo.1t' do 
fraternidade amol•lc•na, do solldnrioelado com outros Estados da 
mesma raça., menos seguros tia :ma posi~ã.o financeira., que o 
governo 1lc Buenos ,\ires b:nu.r" n. Jnlciatlm elo sou eiOIJIIOntc 
protos:o. Mas, L •:1\'nndo aos sonti1nontos que haviam levado 
nessa. dil•cccão ... ., ... ssa. llonovoln. o gouerosn. visinhn, bõ.o do 
permittil•-me dizei", ontret:mto. que a opinião publica, no !Jrazil, 
encarou a quostito po1• outra 1'.1cc, c que, pronunciando-se diver
samente dos no«os Ylsinho,, não obcdocmt n. sontlmontos monos 
rospeltaveis, nem, aindn, menos nrnCI'Icanos.» pfuilo boon,) 

Quo Jiogungcm podcL·l!~ usat• ou mo.iij sérl1\, mtLis reverente, 
mais honrosa, para 1lignitlcar a attltUilo da noss. antagonlstll nessJt 
!Jnostiio? OndC!, por:c celo~r:..r a nobrcz:1. a probidacle, o de•inta
l'esso do mms ilhbailo g-ovm•no ela t01'1'a, iria ou acllnt• mais lison
.iciros qualiflcrttivos, pht·nsC!s ma.!s /Lttcnciosai, homona.gons do 
maior onoaracimento! Si o1•a assim quu uos mostl·avnmos cpouoo 
sympathloos> 1\ ltopublica Al•gcntina, que linguagem atinaríamos, 
para Jbo traduzir uma sympatlila sincera o luo.l'l (illui!o bcJJ>,) 

Depois, na discussão dos casos de a,•bitrnmento obl·igatot•io 
nom sompre csti,·omos de accéirdo. A pt•oposta brazllolrllo sobro u · 
entrega do navios militnl'CB onconuuen,lados antos da doo!Jl.l•nçiio 
rlo. guerra so!l'reu lrupu~noção fvl'mal da llopubliciL ArgentlniL . 
.1\stlvcmos, por ultimo, cm posiçõci oppostns <jUILnto iL organlzaç~o 
do trlbnnal de pros~s. maioria. u.ll:í.< enl que od proprios delega
dos argentinos niLo eram entro si conformes. nii.o ocultando o 
Dr. Drago o sou voto contrario a essa illHtitniçiio. 

Neohumll dossns úlvcrgonclas, porGm. determinou condlctu, 
nem proJlriamente dobatc enti•o n rcprosontnçno argentina. c a 
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brazllelra. )!utuamente nos fizemos sempre honra. uns nos outros, 
reconhecendo uns nos outros os motivos do intorcsse 011 devoJ', do 
convicçií~ ou politica, rJUO nos tbrçavam a sognir, nossas questões, 
rumos diversos. 

Devo crer, pois, Sr. Presidente, que pelo espirita dos ropre
sentantos argentinos não tm•ia passado .i~mals a mini ma sombra 
tlo suspeita quanto ~nossa li;ura o cordialidade. A que nonto as 
lev:tmos, com que oxtronlO.>Ia f•·ntornidade nos ilouvomos, ainda 
cm Incidentes cujo caracter secreto nos devia tranqui!iza1•, casa 
algum dos nossos actos exigisse realmente so~edo, vae o Senado 
vei-o, dentro em breve, pelos documentos quo lho tenho do com
mnnlcar. 

)las onde, no blatorar do Sr. Zoballo•, a arranca>la súbe a se 
perder aindn mais inteiramente do vista. par esses aros da phan
iasla, ~ no devaneio do que cn Sr. Saonz Pena foi oln·ign,do a usat• 
da palavra, para reot,iftcar all!rmatlvas do Dr. Ruy Ba••bo;n>. 

Aqui IL inexactidão passa da marca. E' dessa; que j~ não il•ri
tam, nem se corumentam. Apontam·se, e l'ccommendam·sc, com 
um encolher d'hombro;, ao espanto dos curiosos. 

Primeiramente. nunca uma •ó affirmativa minha, na Conferen
cia do H:•y<L, teve do s<l!• rectlficnd;~ por ningllom, fosso o Dr. Saenz 
Pena, fosse algum dos outros delogado< argentinos, f<ls,;o outro 
<tnalQuer das memb1•os daquolia assumbléa. Nem o Dr. Saonz Pena 
pocim·ia ter <•lll roctiflcado atnrm .. tivas de quem quer qne Josso, 
pala. razão, multo simples, do que o Dr. l\1enz Pena não tomou 
parto um<> só vez nos debates únquolla assembléa. Sua vo1. não so 
ouviu sinão na cerimonia do oncor:·amonto, quando nada j<l se dis
cutia, nem contestava, cm umtt allocução gorai, onde não se men
ciona, contradicta ou commonta, siquor, uma attitudo, um acto, 
uma palavra da nossa dologaçiio cm f!a.ya. Kssa m•ação consh das 
<leias da<J.uolla. assem biela, como tudo quanto a.lli dissemos ou fize
mos todos os sous membros ; e quem as percorrer, não topara um 
incidente, uma sentença, uma linha, uma. rotereocia, por levo que 
sej:1, onde a embaixada. brazilcil·a passasse pelo desgosto do solfror 
recti ftcaçõos. ( Uuilo bem,) 

Antes da s.>lcmnlda.tio final, onde peh primeira e ultima voz 
tive a honra. de ouvir em publico a ologuonto palavra do Dr. Saonz 
Peno., sempre quo a Republica Argentina se tinha. do pronunciar, 
ora por orgão do Sr. Drn.go ou do Sr. Rodriguez LaJ•reta. E nas 
•livergcncias que entro nós houve, apenas em duas questões tovo a. 
J'epresontação da Republica Argentina. ensejo do so dirigir ao Br•o.
zil. Foi na discussão, em comild, do projecto do a.••bitramento obrl
gatorlo e na. discussão dn nossa proposta sobre a.s encommcndas de 
navios de guerJ'a. Mas, !JUOI' elo uma voz. quer do outr11, o roprc
seotanto da. Republica Ar11ontina, que mo deu a. honra de mo oon,
t.rndizer, foi o ~r. Lutz )lnl'itl lll'iii!O, nao >'ecliftcando palaorl%8 ,.,_ 
11has, rnns oxprlmintlo opiniões cm divergoocia elas nossas. (.'lluilo 
bem.) 

Chegados somos, omfim, ao ponto capital da aocusaçiio: o onde 
ella nos acoima, em termos categorlcos, de m"china~iio iDsidiosa. 

Vol, VJ .14 
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contra os nossos visinbos. O•Brazii cnao def•ndia.a igualdade de Iodas 
a1 polenD4tU sul-amerkanas ; · ·ao~conlraria a daprinua.. Ma.s d,o.quo 
modo! c Propondo que o: numero ·de juizes ·nos lribunacs fO>ille .pro
porcion~i d tonelagem das mari>tltas mcrcanlos». Dcst'arto, Jloando, 
para com· aquoila republica. ·cn!L .proporciio do doJs. para •um•, 
o Bra.zU coxoiuiu. da reprc~ontaciio a.Argentiua• • 

Ora, ois·dois assombros, para o~·quo eslivol'l>m na Conferencia. 
do Ha.ya, pal'a os que lho acompunbram os actos, para os quo lho 
lerem as aet!LS. Dollus não consta siniio uma iniciaTiva. pelo 
principio da.·i~ualdado· dos E<tudos nos tl'!Lbaihos da Conferencia ·de 
Haya., Essalnicia.tivn..cra sG .e .. cxolu<ivamento a, do D•·azU. Por 
olla teve iouvot·cs c vituporio<, recebeu honras c atfrontu.s, carre
gou dosgostos·o responsabilidarle<, viu-se·ncoinmar entre as ropu
IJ!icas amorlcunas, e so:viurindi~itar, em certos: orgiios rdo ,iorna
llsmo, como a aza negr~ da Confcronoia, n cau.~a da sua estorili· 
dada. Poi• estavam· todos cegos ou domontos. Qnom enxergava, 
era o Dr. Zobo.lios. O Drnzii niio defondin. tat a iguo.Jdado gorai 
r dos Estados. O que aUi sustent!lmos, foi a ciassifioaQiio dos Estados 
pel~ tonelagem das suas mlll•inhn< meroantos. 

A historia ll do hontcm. Os sons documentos cot•rem do mão 
em mão. Quem !!.que a. r .. Isificn 1 Diwqtlllmos isto. 

O liboilo tliz: •ll•ibunao:•·; o, do feito, duns toram as instlui
tuiçõcs desse gcucro. guo n Segundn conferencia. do. :Paz tentou 
croar: o tribllD•\i do .presas.e a côrt,o do justicn arbit~al. Mas de 

·lonelagcm não f•tllou, nom cogitou, siquor, ninguom, slnao calll r••· 
peilo ao l~lbunal 'IO>Jlr41as, 

Ao t~ibunai' de rprcsas, ·poi,, il , que niiudo a. graduação do> Es· 
tu.do~ ·lfi!JUfl.do a•tonelagem dat•mar;nllcu. 

Essa idr!a lbi· o Bro:üi .quem a propoz? A:iSontiu,, siliucr, o 
Drazll ness~ id~n 1 

Sim. ·protendo o SI' .. ZobaUos: não ~ó oonvoiu o Drnzii nessa. 
id~a; siniio•que.aM foi eilo·quem a prOJlo:. 

Paliou o Sr .·Zllba;Jios. ·Viio.agora dopôl•·as.actns d~,Conroroncia 
do·Haya. 

Que dizem clias? Quem roi, segundo, oilas, · q11e. ,propoz o cri·· 
torlo da· lonelagom.da;distrlbutoiio do juizos por E8tlldQII.I 

ii rosposta.•sc:acba•ncstc documento. •W o .aunexo ·.n. 2 tí. acta 
dn 2" su!HlommiBSiio•da i"commissiio, na sua aos•iio inioiai,,cm 25 
de_junho:do 1907. 'Ne~me·annoxo que é• o quo·se• con~om 1 DU-o a 
sua rubrica: · •Propesit!on··do·la :Deldgallo,.,·Anylaiae; .. Projet do 
convcntion r~lat\l''IJ.• une·. cour pormanonte, •d~appeJ. intJtmatlono.i. • 
. , Assim que tl ·um· projllblo ·da·logação · lngiO'ta, 'Jli'I'IL'arganizar 
u mn. côl'te porman0nte 'do ap1Jellação · internacional.• ·Com que IIm! 
COjl\.o. de •administrar•, diz·o nrt. J•, •cM'ieis tnternacionaos•cm 
m<Lti)ria de ·Pl'BSlJ.B,> E como se const1tuirh1 ?'Aqui' oliondes, no 
IIJ't. ·4•: ' ' 

• Cad11 uma das potencias Hl~nntarins, cuja marinha mercante, 
·no•momento. do se assigDIU' esta. convenção, c .. ccdet• o total de 
·800;ooo lauoladas, d~signartí.,·dentro nos tres mezosrquo se segui· 
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rem á ratrtlca.ção deste acto, um jurisconsulto, do competencia. 
reconhecida na.< questões de direito lntornacional marltimo cer
cado da mais o. !ta consi.lcreção moral e disposto a acceltat• 1;s fuo
cções do juiz nesta côrte. Cada potouci:~ designará, igunimente, tlm 
jui1. supplento, flUO tenha os me•mos prodiClldos. • 

Era o modo indirecto o diplomn.tlco do esl&boiecer a fdrmula:. 
de axclt1são, oom a proounciar • .O tr!bum1l· do presas compor·se. 
ia exciWiivamenoo dos ·representantes dos govei'DO!!,. oaoja• mari
nha.3 me~c,mtcr paAsa~sem ele. BOO,Og<J.wn~a~'· Tão_ pouctl~ orn.m 
elles, quo.at.! a Rllt~Sia,. cuido eu, nao · .tert& tngre!l&o &O novo tri
buoal. Eis o prqjocto primith·o •. Eis como surgiu, na Cooferoncia 
o pensamento da classificação das nações pela tonelagem do• na•ios~ 
Quem o alvitrou? O Bl"J.7ll! Não : a. Grã-Brotll.llha. 

Eis.ahi, desde já, posta fóm de combate a l'erll.cidnde do tes
temunho Zeballo;. 

Vejo.mos, )lor•m. si lbo conseguimo • descobrir attcnull.lltcs, si 
havedu. meio do lhe dor por explicação um.equivoco nn attilwle 
assumida pelo Bcazil em relação a.ejsa proposta. Como a recubett 
o Brozil'/ Não tendo sido o s~u autor, .será que, ao monos, lhe 
dtlllse o se11 apo1o? ·Ao contrario, fm eUe quem rompou 11. opposlçãa 
a. essa ldt!a, em 11 de,iulho, quando s~ lhe abriu o debate, na se. 
guod• sub-commissiio da primeira commis<ão. O meu dlscurso
de:<sa data so.acha·oo volumo otlleial, para onde o Governo brazi
lclro mandou tl•asladaJ•, das actas officiaes .daquella n.ssembl!la, 
todos os meu.< acto; e dlseut••os. llo pa.g;, 33 a 30 vae esse. Entre 
a. pro)lOSta Dollomii, ando o tribw1al de prosas era uma justiça d<t 
occa.s1ão. constituiuo,. DoO romper. de cadn guerra, nn.s duas semuuu 
subsequentes a.o começo das hostilidades, o n. ingleza, que att1·iuuia. 
a. e:ISII juri.sdlcl)ilo existencia. permanente, man!l~tet·:ne cn pel11. 
solução .!JJ:itannica., evideatemeuto superlat•. Quanto, por~m. :t 01'· 
ganizaçiío do. tribunal, :pn.ra logo a .impugnei tcrmimote111outc. 

t:is: em .. que termos : 
c Todavia. na c-omposição do tribunal, ·<JUanto 11. competeneia. 

para a ·nome:~ç1io ·dos seu< membros, ntro ""~ a!l"ada o plano, 'fUI" 
1101 olferece a propal!a ·ingle;a;, Re;ervu. e !la o dll'elto-de os desigual' 
:ts petencias, oujn. mM·inlm mercauto, no momento da n.salgnattlra. 
tl:J. eonveuç5.o que·so elabora. :passar de 800.000 tooelad118, 

· c Ante>. de· mais nada, Incompleta seria a norma .proposta, nii<> 
tendo em· ,·lsta siniio :~s marinhas de mais de 800.000 toneladas 
ao ':ISSigo:n...,e 'I' .eonvco\'ào, e· não ·prevendo o direito lndubitavol 
1las q110, pelo so!l'I!OSott\"olv!mentc, se viessem ·de · 1\rturoa 'elevar-
:.o mllllmo p~~dTim: · · · · 

c ·Eno, enlrelm~lo, ·n•lo· e o seu de{<ito· mais !l"a••· · No que eUc
cons!sto; si'·na.·n\io enganamos, ~ nn. disposição que a:~Socla·eselu
sivu.mcnto :Is marinhas de mais do 800.000 tonoladll8 o poder de 
nomcn.t• os mcmbt•os desta jurisdicoiio. Quando se adoptam, pnra. 
o ostnbolcclmcnto do um" autoridade,. bases como Ollta, parece qm• 
não so cogita, slnão ·do interesso dos grandes,. ou,· pelo llllliiOS, do 
llics rcconbeclll' uma -supremacia, Ora, nilo· se·trafn· aomeuto d~ 
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-------------------------------loteresm, sioiio tambom do exerclcio de um:~. funcçiio que devo acr 
e<trict~me11te ju•lioiat•i:~.. E, sob. este ponto tio visto, n!lo ser1 !acll 
~dmittit• osto exclusivismo de 11111 minimo •lo toneladas, lixado 
como l'vntu do compotoncia.> 

Adoaote continuava on: 
<A eois~ Ll tanto menos admissivel, qllnndo seria adoptar, p~t·n. 

o tribnnal do pt·osas, um principio totalment.e d!vot·s.> do quo se 
pratica em relaçiw 11. côt•to do arbitramento. No tocn.nte a esta, 
adoptou-se o principio •ia representação geral das nações interes· 
sodas. Si ha mot,!YO<, po.J':l. modificar, n·• o.pplicação, este principio 
quo.nto ao tJ·ibuna.! do presas, não os ba para o infringir o t•e. 
pudiar abortamento, 

Afinal de contas. as marinhas mercantes que se excluem, por 
não tnr,,m cada uma do per si o. tonelagem indicada, representam, 
conJtndo, no seu conjuudo, uma tonelagem muito superior ll que 
•.ssegur" o. CiL<Ia uma das outras a lilcu!d•tdo do concorrer para n. 
JJomeaç·,o do tribunal. Porque então oxclulr da paJ•t!!ha dessa di· 
reito esta importante massa, composto. das pequenas marinhas, 
mas mais impuncnte que muitas das grandes I 

Pt·opomos, pot' consJgnlnto, que as naçõo<, cujas marinhas 
l'orom iuliJriore; •i tonelagem llxalia, sejam admittlda< ii nomeação 
dos molllbros <io tribunal medin.nte accórdo entre c!lo.s, quauto ti. 
osr,o!ltil dos ,juizes, ou segundu algum outro systemo., cum o qual 
bO logre o mesmo resultado, • 

TtJ.! a not~sn. n.ttitudoloqo ao ro1;t.pe1• da controuersia. A embf\iXa.(ln. 
hraziloirn. não aguardou ó voto, paro. so dortnir. Assumiu a lnicia
tin da oppuznação ao projecto, o o combateu, como vereis, passo 
a pass,, até á voto.çiio. 

Nno tard11ram os autores do projecto ing!cz cm modificar o 
cat•actoL' absoluto da exclusão adoptn.da, e então, posto em scena o 
pt·incipio da classificação por um systoma altornanto, subsistiu o 
cl'itet•io da tonelagem, a<soeiado ao do commcrcio mn.rltimo o ao 
da marinha do ~uerra.. E' o que Mr. Crowe designava como 
"o intore;so m'•J·!timo das d!Jforcnte; jlOtonclas >,ao apresentar, 
nu. sessão de 12 de agosto, cuja acta aqut est~. o novo plano, sob " 
!'órmo. rle um quadro. 

Coatinuanuo a lhe ser adver;o, bem claro o de! a ver alndn. 
então, róqueJ•on.lo o adiamento do debato, quo nlio obtive, c, na 
'e;slio i mmediu.ta, aos I; do agosto, produzi uma rofutaçit•> minu
ciosa do novo piano, mostrando ospoc!t•lmante, com os dados cstn.
ti•t!uos de que d!sp<Inha, a sua !nsustentabilldude ante o mesmo 
urlterio da tonehgo:n, nol!e pL·ed,in!nante p11,1'a a. gro.du:.çã.o. 

Consta O<~e discurso mett da.. acta respectiva. o se encontra no 
. volumo o!Hcla! dos actos e dl~cursos do embaixador brazlloiro, 
pn.gs, 100 a 177, 

Abl dizia ou: 
• A organização do tt•lbnnal .internacional de presas o o. da 

t:ôrto Internacional dij arbitramento siio dols problemas de natu-
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reza inteiramente diversas, que ovidentomonte devam obedecer. 
u~ sua solução, a principio• tlistlnctos. A constituiçitodo trlbumil 
permanente de arbitramento é mataria do interesso universal. 
Niio toca ~s nações conso:Lnto :t sua importancla relativa. Abi se· 
nli.o podoria.m roconhocot· dilf"t'ODQIIS do intot•ossos, a nli.o ser cm 
1h.vor dos fracos cuutr11 os Jbrtos. 

• A rons\ltuição do tl'ihunal internacional do prn<as. pelo con
tt•n.t•io, só t•cspoitn aos g,tados que tôm intct•csse:~ no mat', isto é, 
qtmsi cxclusivamonto, os qno possuem mnrtnlm met•cnnto. E\ llnr
tanto, na proporção do ,·alor de>Sll mat·inba <tne cumpt•it•ia medir
lhes os tlircitos na questão. llis porque uos porocoria justo ost~
bclocm· nm uccol'llo entro os po.izcs pelos qut~es so J.istl•ihuo a ntwc
gação commcrcial do mundo, alim do pt'OI'Cr a e<>e estado Jc 
coisas. que sô com cllcs entendo, assignu.nJ.n o!! papeis :1 cu.dn. um 
(los tntorossu.dos nessa ,iudic:ttnra. coJUmum segundo a imnorlanciu. 
dn. sua marinha mm·canto.» .. 

J:i dahi,longo de nmncjarmos contra. a Ropuhlica Argentino, 
entravamos a reivindicar, ,imllamcntc com os nosso$, os ,cus ui
roi tos. I(Stav~Lmos o llt·azil, ol!a, o Me<ico o o Chile, <Otopostos a 
nações do mat·inha. inferior, como a. Bolgica, Portugnl o a Rumania.. 
J~ra violar a. proprla not•mu., fJ.UO sa prol1,:;:m,.,·u. abL·açtn·. 

cSi q ul~cs.<cm firmM' para todos ·a mesma medida•, dizln cu, 
c os pnize> de <tno acabamos do fal!at• tlovot•iam cmpnrclliur 
com a. Bclgic~. Porttt::al c a ltuma.nia., cujn.:; ma.rinlw.s mercantes 
so contam rnn.ls ou meno~ pelo~ mosmol u.!ga.ris no:; quo o Mcxico, 
a Argantina e o Chito. F.Jtes, po~· consclluiulc, deveri"m inscrc:"t~·-se, 
como aquelltu, com nm juiz c um supplont~ J.:a•u.atc os d')i.~ n.anos, 
que se lhes ar1uinhoam. E o Bt•~~>.il, cuja mm·inba morJantc lhes t! 
t.í1o supot·ior» (;i:; tia Gclgica, do Pnrtniotal o d:t 1-tumania.) otnão lhes 
poderia. ficar abaixo no t1•Hmnn.J do prosas. 

c Mas não querct•lamo; tomnt· n nenhuma das outras nações 
a situação, quo no projecto so lhos d:l. O que reclamamos p:tt•a nós, 
ú sú um log•u· pt•opor:ciOimlmcnto igual no das outt'n.s. Soh esse 
ponto do vista, quo 6 o do prqjecto, nos assiste direito, com titulas 
úuas V07.BS m:üores q1w os da Belgica, Portugal o Rumnoia, Jl 
class!flcaçiio uu catcgot•ia dos Estados, a <ruem so coooctlo, por dois 
annos, um juiz c um supplonte.• 

Noto bem o SentidO: somos accusados de ~avor procura~o 
excluir dosse tribunal a Argentina, quando, uo contt':lrlo, o que 
fizemos, ibi roclamat• nela Republica Al'gontlnn, como por nO•, 
rocinm·1t' polo seu dlt•oltÔ nio !Donos que pelo nosso. (.lluito bem; 
muito bem,) 

O Sa. Pa"stne.~rr.- Peço pcrmlssiio a \', ~x. para observar· 
lhe que a hore Jo c<pedieutc ost1\ finda, podendo, porém, sor pt•o· 
rogada. 

OSn. Rur BAnnos,,- Então t·oquoiro a V. Ex. proro,;uQ[o da 
hora, para. concluir o mau dl<cut·so. 

Cousultado, .o ~cma,do concoLI.a· a prot•ogn~iãO l'oqum•l,lu.. 
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. O SR. Ruy BARDOSA.- Niio contente, alod11. ade~~onta voLtava cu 
"accontuar o nosso lnterJ•so pola.nos~o. vislnha: 

•A Rumania, com Doi •mLS 97.000 toneladas, tom;. por tloi8' 
.amnos, não. só o ,lttl,, mns aintll>' o snppleato. A Aruentina,con•· a 
mclnta• tanclaoom., .<ró obta111 tun. fui:, $tJnJ wupple11la. Po'Y'qu.o ('JI, 

. Dopols, ton_do-mo occupa.!lo, assim, com :~ i:ores:t. tia Argcnt\nn., 
Insistia ou pouco adellJltc : · 

c O Siam, que mttnera apenas' 4 .noo tone!Mias, collocn·so. cüm. 
um .iulz por rioi• a1mos a pat• tio Mrlltico, que tem 21 .• oo:1; ,Jo CJii:Je, 

·qUe· t"m' 82.000, da Jlrgontilla·, qu•·lr:m oa.ooo; tiO Rra.zl1,.rJUC tem 
~17.(100, • n.clma do Pertl, hom corno do Um~uny, qne;.cnm: 30.000 
e 4·i<OOO, só ubttlm um juiz por nm auno, e bom :.>'Sim Cuba, que, 
com 40.0~0, isto é, com um:. toucla.gem. dnz voze• Sltporlor;!; sia· 
mezn., não alcança, entretanto, na plrti!h:", m:.is do que nnuup .. 
piento. Porque, senhores ?• · 

Qun.ndo terminei, coube-mo a s:•tlsl'o.cão tio ver JovantiJ.I'·So· em 
.meu apoio O· primeiro dolegat!o do· Moxicn, o St•. l•:steva, deoln.· 
r&n•lo·adhorit• ás idéaa· pot• mim o~pend:idtts, J>ols oonsirlm'i!.'va o 
proJecto. c desigual~ injusto o iolq110 "· Mui tu mo· c·ntlbrton· assa: 
:wltesiio, lombrnndo-rno· que, n• minha viagotlt para !!D.ya, um 
g~nnde bro.zileiro, hoje ao serviço do paiz na om•rotra di nlom .. tioa, 
mo rocommondarn a.o mou respeito como < o pt•imelro homom do 
Muxioo •· 

llvidonciados os vi cios grosseiros r lo l.ll'O]oolo, '"' sms clamoro· 
.'lias deslgnalriades, com !'Oinçiio no critorlo d:L tonoltJ.gom, nllo~-a
rnm-so em seu favo1•, polos "ntores do.quello tt•abnlho, M considc· 
I'açõos·do cummoreio mllrltimo·o da marinha de ~uorra. llntilo· 
.respondi que, si adiassem o debato par:t a sossiio sitbsOtJUCnte; cu 
demonstrat•ilJ. que, submottida "~tmbas ossas pr:ovas, a. combinaQilo· 
;aconselho.da ~ Cunl~rencin se mostmri:1 i~;uallnm!tl· injnsta o espo· 
lin.tiva, 
· O debato cncert•ou-~e; não obstante·. Mas, como; ntt sos~[IJ iln· 
mc<li~ta, cinco dias· depois; sc·abrio. nova rliseussão, r1.hl prol'orl 011 
outro d!scut•so. desempenhando-me do meu compromisso. O Sanado 
·O encontram o:~. acta do. sessão do 22 de agosto, ou· na odiçiio ol!!oial· 
dos meus trabalhos, pngs.IOO o. 20~. Os nobres Senadores aqui· tum 

:A suo..disposiçiio o.miJil.S essas J'ontos olllciacs. 
Ahi. pet'lllstia 011. cm, advogar.; juntamente com os diroitos·do. 

Rrn.z!l,.os das outras Repubiioas' ltrllno-amcricams, com. cspociall· 
<lado os, da Argentina. Jlis como então me expt•lml: 

•Permitti-me volver ú questão da oquid<J.tlc no quadro da dis
t~ibuioão dos Jogares do tribunal: de prosas. Os que t•oquovcm jus
.i;,ça; convt!m que insistam até ao cabo,om<JUanto·so·lhos. niio•corrat• 
ra. derradeit'll pot•ta. 

cQuaodo. vos demonstrei c~tatlstlcamente, un sessão ~assada, 
.que a partilhn. proposta mais niio ti ctuc um tecido. tio inJUSiioa.s, 

·~onde, sob1·etudo. para com os pai:IJs ela ,bnCI'Ica latina:., :so invcr-

.. 
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tem quasi sempre as situações: indicadas pola sua.importancl!i rela· 
tiva IL do corto~ pai~.cs curopons, responderam-mo que o crltcrio da 
minha vcritlcaçao era dcficíontc, Encarara ou tão sómento o 
valor da marinha mct•canto. Mas havcrill outras conl!idol'I\QÕes que 
nxmrilnar: as da importanola do.commorclo.mnrltlmo e da ma
rinha do guorra. Noilns bavia.m .bu;oado tambom os autores do 
projecto as base< d!L sua combinação. 

cA osta ohjo<:oiío não vacllloi om rrspomlor qno, si vos dignas· 
>'<!is do. nii.o ancc!l'ar o debate, eu vos ·viria provnt·, n:.l!llssiio sub
'oqnonto, qno o pt•ojccto niio t•o;istio. ;\ lli'OVo. destas duas pedras de 
t,uquo. Ncllo .<e coutinuariam a oncontru.r os lllosmo; caprichos de 
dosig<mlda<ic, <lltcr o crltct•lo adoptnilo lil~lo o da m~rinha militar, 
IJUCI' I'o;se o' o <:ommllt'cio mu.t·ltimo. N~ vossa sabedoria, qno·res
po!to, ni•o rol tu! possi vol :•ttcmlr.:·-mo. !Incorro u-so o dob~te cm 
primoirn discussiio. · · 

«A so~untln., porém, agoura., mo U.bro o ensejo, do quo cm. prcci
swa, ,pam mo desobrigar <lo ·meu compromisso·. ll' o que mo pro· 
ponho athzet•.hojo, submettcndu aqui a d!itribu!çiio est~bo!ocida 
no projecto (18 duas provas dcsigno.<l"s, uma ·a pó.~ outra.> 

Dito isto, procedi á. domonsíraçno·annunclada, pll!o·quo respeita 
ao commercio ma.rithno, evidonci'llldo '" injustiças, que. no. pJ•o
joeto·pnllula.vam. E conclui nestes termos, depois· de nto occupnr 
com ollasc cm rohtçfLo ao. Jl~a>.il: 

cA 'in,··t•st7o·c! irlcnlica., pelo 'JUe tocrt à Republica AYgonU)ta e au 
Jlle:cico, cujo commercio maritimo 8 ainda mais d_•scnuolvido gue o bra· 
:ileiro. O Chlie teria tnmb3m ctue se queixar d~ mesma desigual· 
dado, posto que em gráu menos violento. O sou commercio marí
timo, om i005.foi du 850;885.500, isto é, inferior· ao dn.Succin e ao 
do Imperio Ottomano, lJOrêru mais· extenso que o ela Rumania, o da 
Xoruo;.:n., o da. Di ua.ma.l•l'a., o do Pot·tu~;,~l. o da Grocia.; o, com tudo, 
todos e,;ses.l:>aizos se a~ham h1<criptos na quarta classe, ao passo 
que o Chilo ;ó mcrc"ou i\ inroriot•. Do maneira que toda.' as qualro 
naçii~s.romoviuas pelo projecto paro. " quinta. oa.togonia. se :wan
taJam.larga.mouto, <Juanto ao sou commerclu marítimo, !L maior 

· parte· das alli cla.ssitlc:cda~ no plano ;uporior.> 
Eniit.:. pa;sni a demonstrar n. mo<ma thcso rclativamonto :í. ma· 

rinhn do .gucrt•u, o ultimando, ao romMar o discurso, vóltol ao meu 
interosfltl pelas llr,puulicrt• irmãs 1la nossa, o primeiro qu• lod<Cs pela 
Republica il1'pe111i11a, collocnda sempre, n:t minho. <lotbsn. do Bt•azil, 
lado a lado com ollo. 

ma como: 
•'termino, portnuto, reclamandu,. ns~im para " Br112il, eo:uo 

para.o~·tra 1 outros .pal~.cs .lnscriptcs na quinta classe, a. ·saber, a 
Mget~llna, o Me.o:lco,e o Cliile, a sun elevação, qulUldo monoa, no 
meamo,plano onde se· encontram" Nnruo;·a, a Turquia,a•Rumo.nin, 
:1:Dinamnrca. Portu~ai e.allrocio.. H<·o·nilo ftxordos, soro, indnbi· 
tn.volmcnto, umn dcncga~·ão tlo jnsti~u. » 
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ou: para m<~tor a.uthenticidiLdo, no idiomn o1n <JUO então me 
exprimia: 

•• rc iormine, donc, eu réciamant, soit pout· lc Brúsil, solt pour 
los t.roís :wtro< pays mi.; 1t la cinquil!mO classn, c'est·ll-dh•o, l'Ar· 
g•r~lino. /c Mc.ri7uc ct lc Cl•ili, d'êtro ~levús du moins au mêmc 
p!nn, oil :; • trou,·ent la N'orvl!go, ln Turqulc, 1:. Houm:mio, lo Dn
nomark, ie Portugal, la Grl!co. 

<Si vuus no lo feroz pns, cc sera iudubi!:tloiomcnt un dúui do 
justice. • 

Quando o debato se t•enovou, nn. sossiio do lO do setembro, 
tornei á c:,rgn, pronun,inndo sobro a classlMc·JQão dos !estados no 
tribunal de pt•csas o discm·so, quo, no volumo otllciai aqui presente, 
do pags. 2CO a 263, so ''os dcpnrn, E nbl, ccndemando numn 
synthosc os motivos ~"nossa opposiçilo, ~izia ou: 

'· «Temo-nos dado, com n. mais Mria c syrnpathic:. a.ttonclio, ao 
exame deste pt•ojocto, aprofundando-o pot• todos os lados, como s<J 
vil das nossas acto.s concm•nentes ás sessões do 4 o 11 do julho, nn. 
segunda >ub-commis,iio dosta commlssão, bom como de 17 c 2~ do 
n.gosto. no co111illi de exame. Applaudimo., a instltuiçüo de um tri
bunal de presas, deplorando sómcntc qu<i se lhe não ainrgasso a. 
alçada, para abrangor tambem a prJrnoirn instancia, cm vez de se 
limllnr :i de appollação. Fomos dos primeiros a pedir, para o•ta 
creaçüo, o caracter do pcrmaneocia, <tuo acabou pot• triurnphat• •ln. 
opimão opposta. Declarámo-nos MO, tLbertamcnte, )leio pt·incipio 
dn. classiNcaçiio dos Est11dos, obedecendo :1 consldornQão de que, om 
mataria do pNsas, a justiça internacional pot• crear entende tão 
s<lmcnto com os interesses nmrltlmos dos 1-:stndos, cuja situação, 
portant?· neste n•ibun~i, se deve graduar ODlJloi'Oporção da sua im
portanetu no mar. 

«Mas, justamente porque cstammoo inteiramente em confor
midade com o pt·ojecto quanto 1L nocossidado de.;to pt•inciplo, não 
podíamos a'pprorar o us .• que ucllc se foz. Ocsdo que se trata de 
1mpor uma chl>sltlcaç:io a ontldadcs, não sú livre;, mas ainda sobe· 
t•anas, pat•:~o nspimr ao seu assentimento, releva antes •lc tudo coo
vencei-as da imparcinilda<lo o exactidão com que a olla se procedo. 
Assim cumpria tanto mafs quanto, no caso llctual, era a prlmoh••• 
''ez que so executava officin.imcnto umu cla;sificaçíio lnternuoionai 
entro na~ões indopoodontes, c não set•ia :•n.zoavel osperal'·lbos a. 
aquiesconcia em se dolxnt•cm ficar umas abaixo d:.; outt·as numn. 
oscal11 do valot•os, sem quo cada uma dessas naeücs lhe enxergasse 
clarltmento a t•igot·osa justlçn.. ' 

«Havia trcs modidns apv.Ucnvols: o valor da. marinha mot•
cMtc, o do commercio m:u·ttlmo o o da marinhn. de guel'l'a. En
saiámo-los todos tt•es, dando " ver quo, a respeito de vru•ios Esta
dos, nspecs'almenta as americano", o entro estes o Brazil, so llàviu. 
qucLraalado n ju~ti~n. clwgan<lo ntõ " invortcl-n, com iniqnldndo 
tlu.g!'antl.'. > 
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E conclui assim: 
cQunndo vos apresent~mos ~ nossa primoir•a m·itic~. cm I i do 

agosto, com t•oJaçiio no valor• dlL marinha mcrclnte, aferido pala 
tonelagem, rc;pondon-no; um dos nosso• eminentes collo~as, no 
cümitil do o~amo, que os autores do quadro ~aviam invado cm 
conta, além da tonelagom, a importancia da mat•inha de guerra o 
n do commercio maritimo, A essa deolarnção replicámos, pr·o
nndo, na sossão immcdiata, que, apurad~ segundo ost.'s duns ou
tra• mmiidas, a injustiça d:. classificação ~ara com o Brazil se torna. 
ainda mn.is tlagrn.ntC'. 

cEntiio nada no< oppuzeram. Emmudocm•am. )[as persistiro.m 
na inju:;ti~a manircstn., na. invct'Siio provn.Ua. o tangi \'C I. Edsa. palpu.
voi iniquidade no; f'urldamento.; de uma instituição judiciaria, esm 
a.fllrmo.ção ostensiva. do poder da. força contr•~ n.l·azio na. 0b1·a. da. 
assembl~~ mais nu:,'tllla rio mundo, convocada pnra ot•g,uúzal• a paz 
mediante o dit·cito, é, par:. as l'ictimas, iufinibmente dolorosa. 

cO nosHo Jlai~ com clia se não pódo conl'ormat•. O nosso Go
verno nã ') a pollm·il~ subscrever, sem in~mr;tir eontrJ. si a opinião 
publica, jtl manifestada a tal respeito, e praticar um acto baldada· 
monto tcmorario, quo esbarraria na opposiçiio mais cert·.1, na re
cusa mais pcremptoria. do> nossos legisladot•os. 

•O nosso voto, pois, será contrario ao projecto. Dosto appelia· 
mos para tempos, em que o espirita dos po,.o> se ac~o mais ma· 
duro pat•a a pam obra ila paz, que não tl sinão a do direito since
ramente obscrra!lo entre n.s na.çücs. > 

Bom ,·Mos: não tinhamos espirito do systoma, não refn!':r.m
mos o esoirito do transace,iio. Apenas lhe punha mos a conrllção do 
que ClJa niiO banisse de Si O espirita de OfjUida.oiC, e, apoiados nella, 
admgavamos a justiça distributiva, a igualdade porporclonal, o 
cquilibrio dos rlircitos de todos os Estados numa combinação que 
os nio inrot•tosse. Xessc empenho tudo cnvid:lmos. Fomos o paiz 
que rompeu a opposiçiio M projecto. continua, tenaz at~ ao fim, 
pronunciando o seu embaixador nosso intuito quatro discursos, o 
acabando por· votar contra ollo, quer na primeira commissilo, onde 
so elaborou, cm sessão do 10 de setembro, quer quando se resolveu 
definitlv:.montc soko a sua sorte, na soxta sessiio plena da Conrn.
rencia, aos 21 desse mez. Aqui ostiio, senhores Senadores, os im
pressos officiacs das duas actas. Podeis oonsuital-os. E. so exami
n"rdcs o exOtnJllnr ontcial da convonr,ão ro;poc,ivn, cm·tificar•-vos
eiR, outrosim, de que o Brnzil lhe recusou a sna assignatnl'<~, 
(Jfuilo bem.) 

Xessa longa porfia, entretanto, un1 traço ha, quo sobrcsao 
sempre: a associação, '!!'e estabolocümos, o de •Juo nunca nos dos· 
cuidámos, entre os direrios do B1·azil e os das outras nnQües latinr>
americanas, mas especialmente, entre estas, a Ropubi1ca Argon. 
tina. E aqui ostll como nos conjura vamos, pn~·a a pro~erov~t· Llosse 
tribunal! (Uuilo bem; mrtilo bem.) 
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-·"··-----------------------
No<so projecto, a. qno nito dêmos tl•ogua, foi qUO·SO•ODCllllllOU o 

artificio d11 dnssltlcnçiio pela tonclnpo111, prtmlt!vn.rnonte absoluto, 
depois moeltftca.do, m1111 !emprc domlnnnto. 

Pois bem: ·agol'll;quo o D1•. Zeballos donnncfa no oritorio da 
gracluação dou IMndo• poln tonclagom nmn insidln brnzilelra pnra 
nxclnlr a llopubllca. Argontlna dos t.rilmnaos lntel'Dnclonncs, e ·rjue 
so acabn.•do vm•·como essa comhinn('ão, d" lavra exclusiva·dc.uma 
potouc!tL ourOll~a. unonntrou DCL dolo~açãc!· brcLzllolra "·sua maior 
nnta~onlst,., vom a ponto sahc1· como em t•elnção n. os~o projecto, 
sob o mlnistOL·Io daqnello c.stndista argontino, so houvo o sou 
got"ot·no. Rejeitou cllo. n. cla~~lficação palt' lotwl'.l!Jdlll? Cond
emnou-a1 t:l•ctlcou•a? :'\ão. Aucnittiu•a. Io;nc:u·ocou·a. Votou·a. 
Subscrovou-a •. 

",qa:mtns .n~ções uos acompanhu.rnm ua..t•eslstoncia.l Quantas 
votaram wmnoso:J? Na . .r!omrnissã.n. om 10 do.sotombro, .uma, sd: 
a. Turlluin. )lu. se~sno plonu., om· 21, nonl~ww.t'. Nesso dia;. om1 
plen:~. <!oulot•eclcla,. o nome.do Brazil ecoou sosinllo sob as o~ivas 
do Rid!lorzaal, como uma oxcopçiio antl.pathlca, oll'el'Ocida pela 
sua. singularltiadc aos reparJs elo mundo, Quando, porém, un1 
mez dopois, aos lll cio outubro, calaelos os nppiaus.>>, com que, ao 
votal'·se o tribt\n"l do p1•esas, se haviam ncolllielo lfS n:.çõcs, que 
iam SaCI•ificnr os sons cliroitos nos altares ela pa?. internacional, 
úropiciad:L c 1m osso holocn.usto, so as:iigna.ram silcnc~io.;n.mente, 
numn. da• cacnCLrns do Blnnonhof, as convoncões adoptadas, 
aquolla cloixon elo rocebcr as assignattlras de.eioz. dus.n~çõos C[UP., 
na mosma occasião. llrmavam.as on.trns: a R.ussin, n llospnoha, 
a. Grocia, o Luxomburga. ).Iuntenogro, Portugal, n. R.urnu.nia., u. 
Servia,. S. Domingos o Vonozuola. Vioto o soto dias haviam 
bast:Ldo, pat·a arrot'.,cor " unthnsin.smo d:t so<siio elo 21 clo <otem· 
bro, o dat• ao sulfrn.do do llr<Lzil ao mon11; " apoio elo doz 
a.IJstonçõos. ( ,lfll:/o bem,) 

!Jo dez sómunto'l Não. Até a.os lO du .i~noiro elesto n.uno, das 
ejuarcnt:L o quatro nn.ciios qtto compnrccerum em llaya, apenas 
vlnto o umn. hn.viam tlrmn.do a convenção do tt·ibunai de prosas. 

O certo(,, porém, quo n:L delibomção tlnctl sobro. o projocto 
para o qual so concobou o nu <[ll'd se mantwo a. tonelagem como 
J'actor· do ciasslflcnçiio ontre os Esmclos, o voto contt•a!•lo do Brazll 
so achou orn.unlci:LC!o. Cont1•n. osso pro,iecto não votou nenhuma. 
outr" nn.çii.o. O gouec·na do Dc·, Zobatlos .alou'' seu (auor. Pois 
a~orn. c\ o Brnzll Quem o;tá no banco dos r6os como o invontot· 
da ciasslftcnçfio pola tonela~elit, o f'Jnom o donunuio. com o indico 
a.ccusadoz• e a olo(Juoncia da lncllgnn~i!o, tl o Dr. ZcbnUos. (.lfulto 
bom, multo bom . ) 

Senhores, ou nüu n.procio: mostro; o <tncm qulzet•, quo com
monte. 

!vias. infelizmento, ain~a"niio •Jcosso tez·mioat•. Porquo, como 
o Dr •. Zeba.Uos prlltonde quo mnnob!•avnmos, P"t'u oxolttir a 
Republicu At•gontina clo.t•lnbutla..,, osto plural envolvo nu campo 
das nossas bo.<tilidados ao sou. pt~iz a córt~ de justiça, az~bitru.l, 
emborn a respeito dost• ninguem boquf11a.sao •m tcmeltJg•m. 
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Trob~ibarln.mo~ nós com olfclto, nhi, contr:> :> nos;~ vislnhn 'I 
lnculca o Dr. Zoballos rtuo sim. Mas como? Dls ttctas, dos dO" 
·cumoutos olllclaos da Confot•euein niLo. consta siniio <JUO o om· 
balxn•lnr brn1.iloiro, com rolaçáo :t côrto do arhitt•amonto, OJIJlO~ 
ao alvitro dn. classlfic tçii.n tios l'sl:ttlos n. lei dn stm l~uttldado 
jurldlcn., e que, fnrmulando·o. om pro,!ccto ot'"Mico, " dnl'ondott. 
sem rocnur. att! n.o cncot·rnm.mt.o dat1uolln. n.i:scmbtt:n.. 

Omlo c::~triba, portr~uto, o ox .. chnncollcr tU't!'Cntino, o asserto 
tlo 111to o lit'ar.il «afw (lol'ontlin. a. ii!Un.ltln.tlo lln.>~ potoneiM sul
amol'icnnas>, d~ tjllO o Brozil ·~ deprimia•, rio que o llrazil dl!l
.gonc!:tva. co~cluh• a. Argon,ina dn rept•csontar,.iio• no trtbunal'l 
Onde? Em que lhctos 'I Em qno provas I Em rtno t:·stcmunhos? 

A sor- exacta n. \'ersã.o do .foJ•nu~ do Co1JWltn·ci~, tor .. :::c .. ia. rofo .. 
rido o Dt•. Zoballos a communioa~ões dos dole~ILdos argontlno.i 
em Haya, c Ao; ljllegr~mmas tio Dr. Zeballos•, diz olle, crc•pon
·deram. os delegados ar!JenUnos 1·coelando as mauoh1•as dcslctJar do 
Barao do Rio Branco.> E' o que reza o despacho tolegrapbico üo 
nosso grando orgão. 

MlLs não podo sot•. SI acas~ houvcs;e ontt•ado no u.nimo dos 
delegados argentinos·css:L cunYicoiio, contra os hra1.ileiros, tio bos
tUiclatlo o machlnar,iio trolçoeh·a, não concebo tJUO me continuas· 
sem a honrar, eom o tratamento, que sempre me dispensaram. 
Si para tal convlcçiio niio tinham elementos decisivos, nüo com· 
probondo quo nos infamassem aos olhos do •eu ~ovcrno. lilio 
c'l'oio, pois, 11M posso crer duulicidadc t.:tl om homons, dos quaes 
nunca tive sinii.o motivos. paril. t;n•mar honroso j ulzo. {Mullo b•m.) 

Depois. agora mesmo tenho cm m:ios, recem-chegada, uma pu· 
bllcação otncial dos nossos vislnho<. g• justamente o rola.torio dos 
delegados ar~enttnos, o In(ormo de la Delctfacion, o;tampado >10b o 
titulo:· La Ripublica Mgautina cnla Segunda ConJ'erencia Interna
cional dela Pru, Buonos•Airos, 1908. Ora. a. h i, a. pa.g. 42, se lê: 

cEI seiior Dolog:Wo Presidenta Dr. Saca• Polia. maoi
nifostn. quo on la. racho. ha. r~ccbi.Io o! tolegl'll.llta. <JUO signo. do! 
Minisicrio do Relaciones r.xtoriot·os y dei qno procedo n. da.r Jectura 
ol secrctat•io gencr"l. !Jico asi: •Circulai· l'Ccibitla. tio la. RcpilbUca 
do los JMatlos Unidos doi Brasil dicc que no subscr1bir:l Jus con
vonios los tt•ibnnale; do presas arbitmjes pot· dosconocer dorooho 
la. e~uald:1d do las na.cionos. El gobio1•no cousi<le•·" oportuno a.poyar 
esta idea principal si no nbsta.n ro.zoncs g1•a.ves :l juicio do los dc
lega.dos.-Zebrrllos.>- El Delegado Dt•. Saonz Poiia. obso~va que, 
en su cencopto, lu. Dolegacion do la Republicu. Argontlna no puode 
<~.poyar la a.ctiltt<l asumid" put• los Delegados tio! llt'llSil on pro· 
sencia do los proyoctos sobro organizacion de la COI·to lntOI·naclona.l 
do presas y de la Corte do At'bitrn.jc porqu• el/a liene ya opiniones 
comprometida• ea el ltJnlido de sostcmsr esas do.'l in'e'atioas., 

Assim se exprimem os dclogatlos argentinos na neta n. 20, da 
reunião quo colebrarn.m cntt•o si; em H:~ya, "'" 2~ do agosto do 
IU07. 1'rata-so de saber, om satls!l1çiio rio telegram_ma que lhO!l 
oxperllu o Sr. Zoballos, se 1111 cmzõcs gt·aves>, para nao u.polar o 
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JJrnzil m• ""' opposiçõ.o nos pt•o,lectos europeus concernentes ~ 
côrte de p•·cs11s o '' côrte tle lLI'IJitrnmont.o. So havia,yara. tal, •·a
:;f1os gravas. Docidom o:l dcl:,;radus a.:·gontino:\quo l'a.zuol:l gt•avo:o; lm, 
o <JtiO pot• olil1il "dulognção •u·goutina dlvm·gil•ia <lo Bral.il, sulfrn
gando os clois projectos, upozat• da lesão que om ambos so di1. 
oxistlt• aos db·oitos argentinos. Mas porque? POl'lJUC não votar 
com o Bt•o.zil 'I Porque sustonlat· os dois projecto; 1 cPo•·que elE« 
,id tom opiniiJes c;ompromcllidas 110 3tmt'do do ~usttmlm" essas duas iui· 
cinliuas.» · 

Não~ porque o Brazil usasse •manobras dosloacs>. como as
soalha o Dt•. Zcballcs quo lho responderam os delegados nr~;cn
tinos. Não t\ pot•quo o governo bt·aziloiro cnãu <lefondla a igualdade 

··clns potencias sul·mnoricanos.> Não é pot•quc ollo ucgoclasso ou 
traçasse <excluit• a Ropubliml Argrntina• dessas duas ot·~anlza
çõos. SI ia! occot•t•esso, ahl estariam as <t·azüos gr;1yes>, para <L 
<Jelegaçilo at•gcntin~ o no o acomp~Lnhat•. Nom s·o podm•iam con
ceber m"is gmvos t·a~õos. Mas do tal n!lo fu.ll11 a dolegaçiio 
argon tina no so11 pt•opt•io seio, no proprio conselho do~ seus mom 
bras. Do que se trata, é do opiniões o compromissos seus. Tmha cita 
opiniões ui versas, o segundo estas se compromcttorn. 

Ao menos deste modo é que so expt·lmo a deiognção nas suas 
actaR. SI outras rar.ões ~ravos so vel'!llca>scm, dalli haviam de 
constar, emboru. reservadas. Porque, em havendo materiD.S dcsto. 
natureza, as t•oticonclas alll postns indicam os pontos, a cu,lo 
respeito os devcl'oo do Estado " obt•igavam a nilo cntrcgat• o 
ussumpto ll. publiCidade. B' o quo succodo, por oxomplo, nas netas 
ns. 5, o. 9, 13, 15, as du:<s ultimas nos tr<chos concernente< no 
prqjccto braziloü•o sobl'O n. entrega do navios encommendados 
antes da guerra, o na propria acta n. 20, donde vos li, ha pouco, o 
t.olet!l'amma Zoballos o a ro.<posta dos delegatios nt·~eutinos. 

Si acaso, porém, todas estas illaçõos pudessem f•lhM', sl
t•ealmente, o< delegados ~t~•gentinos em Uay" nos houyo.;som 
atti•ibuido •manobras desleaos•, Imputando-nos " tentativa do 
excluir da côrte at•bltral a Republica Al'~ontina, pat•a expiação, 
da !n,iustlç" que tot·iam commottldo, mo seria bastante agora o 
arrependimento, do quo sem •luvida hoje so possuiriam, voado cs
tabofouer-se, ~ luz das provas que vou communicar ao Senado, 
a demonstração dn. loolilado exemplar do Brazil, nosta questão, 
pat•a com a Ropublioa Argentimt. (Muito bon~o) 

Males lm, diz o povo, <JUO Yêm para bem. O Dr. Zoba!los, 
chancollor hout.om. ilojo agttadm•, nno obedece n rcsm·vns. Do 
que au funcclonario so conllou sob o sigl!lo do seu cat•go, dispõe 
o l!bolllst•t 4 dlscl'ição. Ot·a tanto melhor pura nós. A sua. aggres
siio nos colloca <•m legitima defesa, niio pat•n o copiar, amca
çatJdo com n divulgação do so~t·udos alheios, mus pa~•a nbt•lr mão 
tios nossos, sem ~Lttonbt• contra a honra ou os lntoressos do ou
trem. (Muito bem.) 

Não é <lo agora quo mo sôa uos ouvlrlos a intriga bojo desvon
tlada pelo Dr. Zebal!os. Jd tio fut•or so aproveita al~uma coisa •. O 
que a mallcla incubava, tt•al-o ol!e ti ponta da lilllceta.: Desde 
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Hayn me começaram a lallaP em Mchichos tclc.-rapbicos, obra de 
m~o; inlmi~os, nos quaos so dizia p>Lru. uuouos-Ait•cs guo, sob n. 
apparoncln da Sllt\ devoção~ !gualdn.dc dO< 1\stadoA, o que absorvia. 
o Hrazil om Haya ora o rancor á Argentina, contt•a a qual ur
dlantos a!li não sei que tramas sinistros. 

Devemos presontomonte ao Dr. Zcballos a clucidaçiio do 
enigma. O fino 1!o negocio ora pormos a At•gentlna fót•a dos tri
lmnaos intot·naclonac<. A llnguagont do cx·chancellor nli.o d do 
moias termo;, « h.:-cclult·a. A.1•gentinn. ». Ora, á simples inspecção 
dos quadro; oi·ganlcos dos dois tt•ibunaes, quadros quo aqui tendes, 
scnhor.JS, na sua adição authcntlca, so võ quo om nenhum dellcs 
hn.via umn. só exclusão; o Luxemburgo, o Montenegro, Costa. Ricn., 
Hondura•, Panam:!. c S. St~.lvador oram contemplados. E o Brnzil 
queria, tramava, engendrava uma oxcep~ão. só nm:t .. Do quem? 
IJo Panamá 1 De Iiondnras?Do Costa ltical Não; de uma das maioi•es 
nações deste continente: da Republica Argentino.! (.l!uito bem.) 

nealmonto o dcmai '· Nilo ser:\ reduzindo a imbecis os do quem 
pretendemos fazer inimtgo• ou rivt~.os, quo nos ongrandcçlmos. 
Roprosontanto modesto, mas não indigno, ilo um palz <Jne nn. diplo
macia tilo glm•iosas tra.diçücs tem contado, que, .l:t numlL phnsc 
menos altn. do sou ilcsonvolvimento, lmvin. captadtl o res;eito entro 
as grandes potencias, que mais de uma voz pre<idiu a tribunaos do 
arbitramento, por olelção 1las m11ioros nações do um o outro con
tinente, <1tte ~o l'!!liciti~ da 4rJ n.nnos lio auron. P•~z com O$ S0\13 vi .. 
8inhos, qut) nfi.o pJssno costnmcd, nem tondoncins, nem instituições 
militn.ro:::, o que, com uma conftn.nça. crc.sccoto, Vti nn, pn.~tn. dns 
1\claçücs llxtoriore; um ostn.dlsta coroado n:1s luttLs p~clftcadorns 
do arbitra:nont.o, orgão 1\e um pa.iz t~I. ante o conse!ho univorsal 
das nn~õe<, quo ~capital da. Hollanda reuniu, devia t~l· ""· ~o 
menos, o direito a nao so~ julgado por suspoi!.ns o rumo1·cs, o. me 
nüo t:'Cilth• condemnn.do t~obre taos bases, nos cstygmus tlo inopcio. o 
doslealdudo. (;lluito bem,) 

J!ns, unm voz que até nlli chogamos, grnç:ts no St•. Zob>Lllos, 
to111cmos n questão no tot•rcno om que ollo o. püo, msgnndo, pelo 
quo nos toca, o v.to dos f~<ctus ~onfttleneiacs. 

Durante o tcn!J'O to1!o qno durou a Conferencia. do Ha.ya, salvo 
DILS minhas t•olnçoe< com o Governo bra.zlloiro, apenas um do
mlmonto com n. notn. do COI!flde,,cial sn.in das minhns mãos. Unica· 
monte um, r"pito, E 1lirei como. 

Eis nqnl um dos meus livro; do tclcgrammns da cm!Jnixa.dll, 
E' um dog,es manltoNs lnglezes, onde o despacho. csci·ipto a la}lis 
na tolha dostlunda ao tolcgt•apl!o. so traslbl!II, motlhnte o pa.oul 
carvão, na foi!"' sotopos(a, dost1nnda u lixar e a.nthontic:n· o tole
~ramma oxpotlido, Os mou• collegns podem examinoJ-o. Aqullhos 
confto. 

Pois bom: no Uvro n. ·I 1lessHél•ic, lt pa~. 11, telogl'amma. 
n. 55, cxpodillo, em IS do agosto, no nosso Ministro dns Relações 
Exteriores, communic11 vn·lhe ou : 

• Antc-hontom Bllcha.Dan )lrocuron-mo, !lizondo-me v~g~monto 
havcl·~m t•ocob!do algnmo.cols~ Washington nos~o respeito, o !lOl'· • 
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guntando-mo fJUO alvitres suggm•lamos, Rospondi·lhc dando cs
crlpio confidoncilll resumo pcn~amonto ÜOI'Crno braziloiro. • 

O esc>'ipto confidencial, n que alludc este telogrnmma ú o do
cumento d•> qno Yos ou lll.l!~va. Dei-o, como deste telc~ramma 
acn.bacs do I'Úl', a convite de um dos membros mais activos da 
dologaçiio americana. Doi-o. om conformidade com instt•ucçücs 
anteriores do Governo brnziioirv. Doi-o, cm fim, digno-se V .. Ex. do 
advertir, Sr. Presidente, fJUCil'llm notai-o bom os Srs. Senadores, 
doi-o quando tnnda nenlncm compromisso 11os ltgaua na (}uestao da 
c~rte de arbih•amC11lo, .quando ainda nao sur{}ira, no Bi~ttllnlto(,. o 
pMncipio,da igualdada dos Estados.-t]Umldu. nd.• ainda o.nc1o haaiamos 
articulado. 

Pal"J. vol-o lazer om•to, bastiiJ•II. eot'linr as datas, O plano 
do composi~ii.o d": oin·to foi. ;ubmettido no Eomild do exnmc B, pri· 
moiro. sub-comm1ssao !ln prtmoira commiliBlloc em 17 do ngosto, no 
anuoxo n 2, que aqui tendes. Mas. já cm 13 de ugotllo (<.crça·feira 
duquellasemana). eomo podeis aqui ver do meu livro de teleg•·am· 
mns n. 2, pags. 27 e 28, noticiando. no Blll'iio do Rio Hmnco,no 
meu despacho n. '18, o. discussão, levada na<!Uilll>~ uatn até ao 
art. C' inclusive, do pt·ojocto americano, lho dizia cu: 

c Proscg•lir:l mbbu<lo .• (Sabbndo Yinba a so1• 17 do agosto.) 
c Est:L promottida para então upt·csont"çiio quad1•o composição 
tribunal, para discutir-se sos•ão pcstct·ior. Dos lermos projecta 
apresentado de}lralumde .. se, enh·e,anlo, sysle'ma serd analogo ao ado
ptado. clh•!e presas. • 

Est."' provi~ão, co••t•obot•nda pelo que logo após coibi das minha. 
relações com os roproocntnntn; das potencias mais empenhadas no 
assumpto, veio a >O contlrmar de todo om todo no quadro u que, 
ha pouco. mo rel'"t'i, constante do annexo n. 2. Na côt·to do prosas 
a Argentina, o Bruzii, o. Chile c o. Moxico tinham um juiz por doi> 
annos num por iodo de .<ai$, Na côrte al'bürnJ, em um pcriodo de 
do;e, :~ cadn. um Uo~scs po.izos toca.vn. um juiz po1• quat1·o annos. 
Idem per idom. 

Conhecidos, pois, como j:t eram, a lO <lo agosto, esses d:l.llos, c 
divuigalln a opposiçiW oio Bt·azil, iSS<l dotorminou c convite <lo mi· 
nistro Huch::uun, "que acccdi, ootrogaudo-lbo n nota conlidonciai 
dessn datu.. Deli"· tot•la cho~ado, tal~cz, aos ouvidos do governo 
nr~cntiuo uma vot·são udultol':ulu ... Não .sei como; porque, da om
baixurln bl'llzilcil·:~, ;ú ou n conilocla,tendc-n CSCl'ipto. tio meu punho· 
o po.ssnndo-a diroct.rnonto d!lll minilao milos no sou destino, 

~las, em summa, o do que cntito so tmtnva, el'a unicamente da 
clussificnç~o oo:,rl•Jlhada pelos autores do Intitulado pl'ojeoto n.rno
rilltlno, cm cujo systcma a Argontln:., o ~mzil, o Cliiie e o Mexico 
ocoupnvam, na cscu.la, um legar já criticado pot· mim a respeito 
dn cot•to de pl'CSt~s: dois annos de Jui:ado om sets, ou quatro em 
da.:e. 

Nao so loHdo.pois,o Bra:U ma III/estado ainda pula soluçao .radical 
da lgnnltlado iuridica entro os Eslados,attenuar,para as naçiieslntino
'amot•icanns, os et·ros da classitlcação suggerloa uo pt•ojoeto, corri· 
gir·Jbo as imcrsücs, minorllt'·iho as dcsiguuidadcs, não set•ia 



li 

.. 
i 

I 

I 

SESSÃO lllll 21 DE OUTUBRO DE 1908 228 

poquouo serviço. Pois rui o que tonto!, oro ·bonefioio dosau.s nacio· 
nalidados, em henoftcio, Jl<ntanto, 1lllo Ropubliou. Argentina, na. 
minha conftdonc!ILI do 16 do agosto. 

li' o.;t,. CJUO aqui so acha. (•lloslrando.) 
IM:L rogistradiL ali. 28 do livro da correspondoncln. da ombai· 

xa.da, que Ol'a. vos a.prcsonto, o.ontl'cg:o ao \o"osso oxa.mo como todos 
os documentos omciaes, de que vos for·dllondo.conhceimonto. 

Vot•torei aqui este, o publiou.rci o original ft•ancer. cm u.nnoxo 
ao meu discurso. 

Queira V. Ex. ouvir, St•. Prosi1lentc: 
cCon.fidencial. 
• Schovoningon, lll do agosto, 1907. . . 
c Em nossa opia ião, não so dovo orgaair.ar n côrte permnncnte, 

cujo alcance c car..ctet• são totnlmentc diversos dos do tribunal rio 
JlfOSilS, sinao tomamto por base a sobe1'ania dos Estados, repruentado.~ 
com, igualdade. Torla c qualf}Hel' ottt1·a nos parece arbih•aria, falsa e 
destinada a encontrar rosi3tcncias i1~superaveis. 

c Tod111'ia, si, mediU11tc acctirdo geral da Conferencia, delibo .. 
mssom niio adoptar cst11 base. sobro o. ~ual ali1s nlio seria impoi· 
sivel pru.ticamcnto chofJ'ai' n. umn. orgn.01zaoão vi vedoira., l'Clovaria, 
quando menos, observai' o pt•indpio do. distribuição proporcional 
cm termos taes, quo set•iiLlllCntc o. realizassem, isto ll, que guar· 
dnssom ,iustl~o.. dll!ngnll.lldo ca<itl lor;m· segundo a importanoio. t•cal 
rio cu. da um dos. Estados. 

• Entii.o a 'maneira do orgo.nizat• o.\rlbunal, que u.o ospit•ito 
do no"o Governo ucodc, como capaz tio esto.bclccer uma pt•opor· 
cloanlldao.lo appt•oxlmativo.monto exacta no. po.t'tllho., sorio. esta. 

• Haveria, uo. côrto pormnucnto, 21 lagares cm vez do li. 
• Quinze ue;sns cadeiras so dostlnltrlo.m aos 15 paizos cxis· 

tentes, cnjo.·pupulnciio, lncluldo. a das suas colonio.s p:1sse <lo 10 mi· 
lbües. do ho.lilto.ntcs. 

• Sct•lam : 
c Allomo.nbo., lngla!~t·t·o., Austrlo., · Br<tzil, Chino., Hospanho., 

Estndos Unidos, Ft·01nço., lto.lia, Japão, llexico, Hollo.ndo., Porlu· 
galc Russio., Tut·quill. 

c Adoptando, quanto,aos·demai~, o systoma do· rotação coltlla· 
gmdo no pro,iocto amct•!cano, •ubstituir·so-la o ']lOriodo do sois 
nonos pelo <lo 10. {') 

r) Seis era. o periollõ o.doptaU.o quanto no tribunal. O pro
jocto·da conh· arbitral, apre•entado poucodepois, olovou .. o o do;e; 
mtla.guardouo.,u:maanlD··Pr:oporçii.o, dando ao.Mox.ico, no Bruil, ao 
Chile ·e ·ti-ArgantiQ._,, .quo. UO• primeiro tPr.ium um jui:: JIOr do:'s 
anncn,:um juiz· por·quah·o atltiO.t. no ·aegundo. 
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' Isto po~to, 
llelgica. 
Persia. 
Argentina. 
Chile. 
Rumanin.. 
Succla. 
~aiss:\., 

llulsaria. 
Columbia 
Dina.ma.rca. 
Grecia. 
Por!'<. 
Servia. 
Bolivi~. 
Cuba. 
ErJuador. 
Guatemala. 
Para.g-uay. 
S dvador. 
Urugua.y. 
Vonezueila, 

ANNAES DO SENADO 

durante esse pcriodo: 
! dat•iam um juiz por oito annos. 

/um juiz por cinco anno.<, 

' !·· ~··~·~·· 
um po1· um aono. 

c As outras repnblicas amot•ica.nas so fariam representar, 
.iuntando-so om um grupo, afim do nomear um a.rbitro pelo espaço 
do um anno. O Luxemburgo o o Montenegro ficariam na mesma 
·condição. 
. • Sil so admittiria.m ao beneficio da rotação 111sim instituída 
o,; Estado.;, que so doclaras~om pt·omptos a embolsar aos seus 
l'eproscntantes os honorarios estipulados pela Coaforenoia, tleposi
tando-os a.ntecipadamento na ~poca fixada poi11. convenção. 

•< Este alvitro seria apenas um pis-alleJ•, parct o caso de prcua
lcctw a tejc•çao elo systcma do represcntaçao permamm'c de todos os 
h"stado.~, considerados como sobel·anias lgu.acs e i·ndependenles. 

, ~las, :10 menos, se não rosenti1·ia do tanta lnjustiç~. nem 
imporia tamanhas desigualdades, quanto o IJUe, reduzindo a dozo
set" mmnlJl'<lS n nova cõrto do nrbttl-amento, não podm•ia a.dmittit• . 
11 elin. os dilforentes Estados, sinão creando eqnipar~~ões oxcossi-
. v a menta in,iust~s. como a de que sot•ia objecto o Brazil. 

oe . .llr. Buchanatl. 
De togado dos Estados Unidos d'Amerlca. 
Pai~co Hotel. 
Scbcvoningcn. 

RUY BARBOSA,> 

Queiram lazer attonção os nobres Senadores. SI esta nota não 
irouxcsso a dociar~ção do confidencial, dir-ac-la bavor-se oscripto 
para a maior publicidade. Em vordado nilo.se podia ter definldo 
muis cantciosamonto a lcalda'do politica do Brazil com relação aos 
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Esta:los lat i llO-america,nos. Sem embargo Lle me estar dirigindo
l'e:'erv:I.lL~1ll011L()ao ministro l11w me interrogaréL, já lhe dizia eu ;

«Em llOSS:1 opinião não "e deve organizéLr a côrt13 permanente'
,;iw.io tomando )10t' base t, soberan.a dos Estados. rep"esentados com
igwGlrlade. Torh, e qWllq1.Ger OH!1'a nos pltreçe arbitraria, falsa e des
tinada (G encontra;' resistencias insuperaveis.Y> (ll.fuito bem.)

E a este ]lrincipio tO~'l16i, antes de concluir. Tanto delle me
Pl'130CCUpava. E, ~i esbocci uma combina.ção (jue o clerogava, foi, em
tennos expliaitos, p:.;l'a a hypothe»e de ser Irremissivclmente con
demnél.cla :~ solução juridica, (', «ll1edL1nte accordo geral da Cimfe
renci'1», havermos de chegai' ,L uma tran»:\cção.

No plano da <[ne ell suggeria, abandon:wa o Br,Lzil a Republica
Argentina '! Abanclouava ,LS republica8 lc1tinas do nosso continente?

Vejamos. .
O i\Iexico Ll o Br,tzil fica.ri<~lll permanentemente representados

(por terem o primpiro cerca de dew,cte, o segundo cerca de vinte c
cinco milhões de almas); isto é. oxerceriam dez an120~ tie judicatura
n UIll period.o tutal de dez '1nnos. A Republica, Argentina e o Chile,
de um para o outro projeC;t'.J, se elevariam de um q?~adr~ennio em
do~e annos a ttil~ quinque71ni,) em de;;. Isto ú: subiriam da pro
})Ol'çio (le I: 3:i proporção de 1 : 2. KUln C;J,so tinham dez, no
outro, quinze annos de judicn.tura, el11 um l:tpSO <.le trinta. Era
tGI)/LL llanta.'],,11'I de 50 % IJt'e o nosso cont"a-i1?'ojec10 lha grarlgea'va
em l'elal;<10 ;~o oystema, (lo pl':Jjecto. pÚ'ito bein. )

DllS olltms rejJnblicas a.rnel'ic",[]a.,', crescel'iam igualmente em
pOiiçiio o Perú e ,l ColumiJia., qae viri,1m a pa,';sar de um em do::.e a
I.res em rle.= amw,. TO!ll:\tlus 0:-) i11GJmi)S tl'intCl. ,UlllOS pa,·;t b:1»e (lo
cout'!'unto, COl1tay;_un l;sse~ dlli s p:Lizes, nU11la, llypothoso, dois
annos e ')neio de JJl,{cgiJ'l j"aÜOOt.(,. n:l, ·JnLl'~L. no lJe annos.

Por ultime': a iJo[jvia, Cllba, o Eil1l<1dol'. Guatem<L\:l" oPa
j'aglmy, S. S'~lvador, o Ul'u,S"llay () Velle::ue!i\, ;I,sccw:liam (le u,;' anl'lO
em r(o~e a wn emde=, a. sl,ber, tle dois e meio cC tl'C~ ,H1no:> lU pC
l'iodo tot,ü du trÍnt'1.

D:ts Ollr,i'a·;, clc;tiiliLÜCLS i.I co::stituil' ;.:r:lJlO, dua'i, <1 de Costa Ric;),
e <.L'de r{')[111I1r<1~, '1em se l.i:wi'1JI1 leito r'eprc':(mt,~1' lliL Conl'el'cncia,
e tod:I.~, sal ,r) :1. tLn Haiti, r,ont'l,van1 1)(llJlÜ1Ç.l,u alJemk: de 300.0(1),
4(),).00I), :SOO, (100 U GIlI).OUO llahi tnntos, .

[';18 <1hi, ~811hure" o mou 'l<1cumcnt.1) IJCCl'Ot,(), o clocnmento da
tnlçao 1.Jrazileil':1 ao principio J,L isllitidah dos Est,1dos, aos inl,e
resses 1:1tillo-amel'Íc:wüs, ao,') direitos <1rgentil1os. (Jfui!o beTa.)

Si os deleza,dos :ll'zentinos ,'m H<11'iL n,s envolveram fiel. ":I\S
peita do acç:í.o- t.l,-) mil, justos, redo", "[ig110S. como tenho que sejam,
verceberio a;,o1':l, f[uib t8mer:ll'lamente [leccar;tm llontrél a amizCLde
e CL justiça. (L1ú;iio (,em,)

Mu.s, seuhores, aind<~ SGb tod:~s as ['esalva~, que eviden'~iavama
nossa )referencia pela s:)lu93.0 da ig-ul11<.ladc, ,~ subol'rlinação do
nosso '.tl \'itre ;10 COnS81JSJ ganI dos l':stados. a pcc'sistenci<1 do nosso
jotereEsl~ peleis outras m,çJes latlu,L:: ua _\mericiJ. e, especialn18nte, o
nosso cuirléLll0 pelct r:cpnblic J, .ir6elJttn,~, ali1C!a. assim, o pbno figa-

Vúl. VI t5
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mtlo "'' conlidcnuial <lo IG do tlgOSLo não tuvu ma i; do vinLu c fJtHd,ro 
horas do Vitla .. 

Na. mc~mlL du.t.u. cm que Oll o'L uxpotli, IIJU chugü.Vilo :i~ mhos o tu~ 
Íogramma. UosS3 diu., n. t-B, ando o Harão tlo Jtio l3ranl!u mu dii~i:~ 
com I·cfcronci:L tis :,·olttf;ÚcJb! pJt' tHj::~ Stlg'guri dilS: 

«Si uonhnmlt nos:ms indicaf;üm: lin• a.ccoil.it, n licar t•mmlvida. 
cro•~ção tri!Jnnal permanente, paruco·me nos dovorno~ limit.at• 
ridhesfi.o da.dlt couvcn,!ão lEDO, som tomn.r pu.rto no novo f.rihumtl, 
cntra.mlo cm qwJ.Iquor systcma ro-!.atorio quo :~o f!twira, iliHlf'in;u·. 
Sobro Cí:il.e ponto pa.rticultLI' PL't.mir.;o rccohct· ho,jo iLS ortlo;Js do 
PI'C8idontu. ]Jc:w)nria pm·accr Voccncia. l.> 

Bis aqui, senhores, o pl'Ojll'io tologríLlliUltL, tal tptn.l RiLlJiu d1L 
osta<~ã.o Lle SchovCJllngon, oudu mt os l'o~.:Hhia, com o_~ carimbo::: o 
todo.~ o:-; dom:ds c/ti'Ul!torisl.ioo.'l uJIIci:w.':i· tlo iolugm,pho hollandcz. 
( Jllostrnntlo,) 

A csto tolcgl'nmmu. dei tm n l'tJKpostn, quu Mllli touU.o:l uo 
livl'o n. ·1 tlc tolcgru.mma.s Utt umlmixada, Jl. I : 

• Sl.a~ts 17-8-07, 
» Ex.toriorm~. 
,. Rio Jannil'D. 

< 53, RucclJidOS 82 o S:J. 
< Ro~poodendo nltimo OJlilll vo.,oncia dcso,j~ mon P:LI'OCOI' 

nossa. n.ttitude (jiiCStfio côrte llCl•nnuumt,o opino cill,fiU'lJto•no:. :w
~uçr1t:s ~w; man.tcrt.ha,1t ]Jrincipio iy!'altlrtda todos os Estados. F'i'•rlt 
dahi, incort•m·omos como~ura. t.lo iniorcssoil'Os o crcu.rcmos inrlil'i· 
J10~içáo pequenos Estado,., amoL•ictLnos nos5o respeito, oni'Ntqucr!CIItlo 
nossa íLutoridtulo mm·a.l. Consocrtwnci:t Hot•ia liLlvm: /lc:wmm" fül':~ 
convuncão rola.tivi'~ tt•ibunal pm·mu.nontu. Ma.-1 t!Um ls!:!o poncu 
pot•ilol'ia.mos, porr1uu u.s~igmu·iamos convcn~~ão n.rhitl·a.mcut.o ohri· 
gatorio, o pal'íL esto i.ori{l,mos côt•l;o actua.!, alúm llLcnldn.tlu Jllcma. 
jtL roconhcoiUu. Cunfm·But!i;L, do rccOl'l'Cl' uui.L·o~ u.rlJitt•ns. Assim 
sairjn.mo!:l nobromonto, StLI.i::lihzeuúo nolkla. .coucic1tciu, o opinião 
publiCIL. 

• Portanto, 24 hm•ns ·após a minha confidencial ao Sr. ll~cban~tn 
j:L ou opinava, ali;i.~ tlo accot•do com o mou p:u•ecor nollu. mosmo 
exar·atlo, que no• ,J.,vll•mo; udscrovor absolutamuntu 1L suluçãu puhL 
igualdade dos IMU/Jos. 

No din. RubscqucnLo l'ccobin. ou do lln.riio do 1\in Branco os seus 
despachos ns. 80 o uo, quo aqui tontlus a.uthonticatlos com ns ~O· 
Iomnidados ofllci!Los <lo ti!IO!P':LJJho hoUandoz. 

No primeiro Llollo; me dizil1 o hom•tulo Ministr·o .do Exterior : 
« , , , Os paizcs da Amm•lca L11tiD1L l'ot•am tratados om gornl 

com evidente injustiça. I~' pos!lvcl quu, rcnunclamlo a laualdarlo 
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de ll·atrtmcnlo, fjiW lodo,ç Estados SOÚI))'(ftiOS têm. lido a/d ltujiJ no~ CQ!loo 

g'l'f)S.~os u Cúnlhroncin..o;;, :LlglLOS so resignem ~~ .nsslgmu· convenções, 
om qnn sojn.m llcclrtr<~tloll, o Hu con!'oss01n nações do torcoii•a, 
qu:.trt.a. ou fJUin"t.a orrlom. o Bpazil uflo l''jdo l'iUl' Uos.so numot•o .•• 
u ttresiflunt.o I'o:-:olrcu rtnn nào a::;~_;i~rnomus nom 11 pt•ojoctada con .. 
Yençã.o ll:Lra o cst•~Uoiur:hnontu tlo um Jlovo tl'ihunal do arbitra
men1.o llLL llay;t, nem a convmH:fio p:~r:L n tribunal tltJ nppollac.~ão 
do pre~n~, eollncu.du u Hmr.il cmuo liJi i.a.mbom, ua. clas.sdlca.r;ão 
!O i ta. r•u•;t, esto segundo accot•do, cm JlOsic::ão inlUriOL' il quu lho com .. 
vuJ,ia pclít imporbucitL da sua. marinh:L utol'tmnto •.• Go"c''JIO ap1·c .. 
drm tlcliidrtm•:lllc 7Jai'1!CCl' rlrJ V{)com:ia Hr! lli'ilit~Ú'tt pal'ta do sau ttJle .. 
[JI'amma 11. !J,'J, e, crw1o )ri lhe tlcclrrrei, esl·i dr1 ]JlCHO acCOI'flo COII' 

elta.... :\~Ol'íL qno ufio mais potlomo!l occHlku· a noss11 divcr
gencii1, cmnpt·c-nos l,om:n· ahi l'r;utc:unonto LL dotes~ do nosso Uiroito 
c do drr..'i domais uaçaas WiH:I'icamw. J~:;tamo.':l cet•J.os do quo Voconcitt 
o Im do J'a.ZI.~l' com llrmmm o modot•w,·ã.o o ln·ilho, :d.tr~Lhlndo p:~r:t 
o nosso p:tiz as sympn.thills tio . .; povos J'mcos o o respeito dos JOrtos,, 

Voz1~s- Muito lJOm! 
O SR. nur BAttnosA - l~ no scgnndo tf.'logrn.mnut, (h~ mc:sma. 

d<Lla: 
•Nào Leutlo haviJo inJ.et•von~1ão ofllca.z, St} llOS resta a.gol'tt to

mal' n. lJO!:Ii~~ão, ítUn iL nos:m tlig11idado nos imp'üo, ,Já O tarde, pa.l'a 
suggcl'll' outt•os alvitt·c~, ou. !'qioi~ão llo tt•iLuna.l al'iJitrall3 o unico 
T><trtido, <iliO nos rcst•, A Jlai'ÍO JU'hlCipal nossa cump•u!Ju devo 
pcrtoncm• ao Dra:il e aos demais pai:es latinos da Amcl'ica,) 

Em consoquoncin., tendo jt~ concobtdiL, trn.C)a.do. o rnmtnada. n 
nossa. contra .. propostn., <Lo outro dia. logo pela manhã, isto é, na 
mMhii do dia 19, o, lnn~:n-• OU ao papel t•apidumonto, pura a SUO· 
mottm' uo Comi!<! B no diu. 20, 

A prm·a th' quo j:t uu di!1l8 ~~sturn. cllu. ~"iontadtL o complotlL 
no mou m:pil'ito, n.qui a. J.enrlm; com o tologt·amma. por min1 ontlo
l'O~ndo, lliL manUã. do UI, ao Minü:l'tro do 1\Iexico, om dosornponho 
du nm cornpromissu assumido mt \'O~pol'tL, Esto llospacho, eomo 
aqui poiloreis YlH'lfic:u·, su <Lcha. authontimLdo no mou mani(old 
n. 4, 11. IV, o roza ít.'isim: 

«Sta:Lis- W-8-07, 
• Son Excollonco J\11•. G0111.aio Estova 
• Pt•omior :•o!oguó dn Moxi<pto.- · 
« Pon•ion Mautsc!Juppi;; Tout•noivold-33 Niouwstraat. 
c Ln Hnyo. 

c .lo vous onvot·ru.i co mutin llliL pror1osition, quo jo sui~ 
on tra.in do ro!ligol'. gx.::usoz-moi 1lo · 1no p:~.; I'aroil' !hit hlor. 
li m'n c.tú uutiuromont impossihlo. 

Rur BARBOSA, » 
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Cort•oborn.roi :tln1{a. esta. prov:L com o tulogl'ltlllnm 11. 57, ]lot• 
mim oxpcdidn, om l !l do agosto, ao ilitrfLo tio Rio Brttneo, l~il·o ttl}ni 
no mosmo livro," U. 20: 

c sta<Lt,;-1(1-8-07. 
11( ExtoJ•iores . 
.: Rio elo .lttnoit•o. 
c 57. ltocobhlos 89-nO. 
c Estou s:ttisfoiti.ssimo llrmoza nosso Pt•osirlonto o Unguagotn 

Vossoncia. 
c Extrom;L impo1•tanci:t uaso n.consolha .. mu tulog-t•i1plw.r. intl!gr;~ 

nOSSa. }U"JpOStlL, fJIIO OSCI't.!Oi CIJI'ft:HriO t!Sla mn11fui, pa.ru. i.L :Lpt'OSOtltiLL' 
a.manhfi. tarclu Comitt\, 1losonvoh·uuUo-a. om oxpoStl):lo or:tl. 

c Commuiliquoi Jogo cópiu. conHtlunuitLl u. Estova., soguntlo com
promisso. RcY. » 

Ot•n., si mL mu.nhií. Jo 1lia 19 ostav:; formul:u.lu., nos t.ct·mos cm 
quo a. a.prcsentoi ao Comit.6 fio oxu.mo B, :L uossa. ]ll'Opór;t,a. du ot•ga· 
nizn.ç:lo d:L eôt•to :Ll'bitt•n.l, :wgrmdo o l'riw~ipio da i!JIIuldwln tliill'e us 
Eslwlos sobor.auo:;; si, tlomauda.ndü ;L }lOndoL•aç;i.o tlUO dom;tnda.va, 
não podia olbL cstn.r u:;c1•ipt1L na manha de 10, sum tlttc, polo monos. 
na. vospora a. ti vosso ou dolibot•ada o mont;Llnwut~ prompta.; Hi, do 
10ito, na. vl.!spot~:L, isto ú, nu fliu 18, mo ha.via cu obl'igu.tlo coni o pri
meiro dolcga1lo mo-.;i!!ano u. ll1a. romottm• nn. mn.nhft ~:~ubsurtuonto; 
Mi, omllm, rw dia 18, l'Ospondondo ao mou tologra.mrna. de 16, c 
com cllo cone 1rd.tlllbJ, su Uocillia tormioa.ntumontu :1 JIO:ii:!a. cbu.ncol· 
lar ia., rocobid:ts as or1luns do Pl'o ·idunto, lJJt' ar1uullu. sulw:ã.o, claro 
ostâ quo nom mesmo u.s qu"rontu. o oito t!oeot•r.:nlcs tio 1G" 1~ levo 
de ox1stoncia. a trn.usl~l}fLO :Llvitru.tl.L om a. nota conflJ.un~.:itLllla. pri· 
moira clcs::::LS tlJmS llat.a...;. (.lfuito hoJit,) 

Mn.s, aindtJ. uo cOl'l'Ot' dc~sos doil:llliiL:-3, n5.u ttlve dlu. siuii.o uma. 
oxistoncia. cowliciona.l, llilli~ vuz 11tto nó.;; a :~tlscL·uviu.rnos, 0111 tol'mo:~ 
ux.plicitos, á. elu.mmla do ;L~I:!Pntit•um todo::~ O$ J•:Stculüs. Nom ~ú colltli· 
uional. ma~ :Li 1ula nog-:~dtL por nós mesmos 1lo :-lOU comoçn. visto 
cumo, no propl.•io cunt.oxtiJ da conUth.md:.Ll, opina.vn.mos quo tal so~ 
Jur.lflO •<uncontr:u·ia t•llsistuncias i~1suparavols». g não só posta a~:iilll 
J'l1t'<~ do toda. lL po~slhilhlado, sinfw atO pot• nós !'!OnclomnarliL como 
c.~m·bitl·w·irJ. v Jf'ts''· (Jll.uto bom.) 

O que, pot•óm, sobl'otudo,nu.qnollit 1:111ggost~ã.o,mo jmporttL agora. 
acconttMr, {; rtuo, ombot•a. a.lvitro.Un. no :~i:.l'Lllo tliplomatico, om con · 
dlçücs donde uu.doria .[ll'CSIImil• quo nunca KO divulgM•iu., m·n. olla, 
got·~lmonto, um esrorco pot' mulheriL!" a situacão tios !';ta, tos la
tino-amoricn.nus o:u rolnciio ao pro.iooío do cln;sillcaciio ammnciado 
u osso tempo, u, longo !lo t:xci'uir it R.opublicn Argontinn, como in~ 
culcn. a. novollo. Zoha.UoB, longo tlo lhe a.b;üet', siquor, tL ca.to~nl'ia, 
compn.rati\•amouto átpwllo IH'o,iodo, tha oleuav't dtJcotmla 210r <'CI1lo. 

(.lluilo bem.) 
Ol'a, si (Jsso pt•ojocto, n pr•njec.:to amm•icmno do t:las~;iUcat;ã.o dos 

Estados, mcrecou ~ aquiosconci<L u• t•oprcsontnçiio argontilliL um 

• 
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Ha)·~. ao ponto do so vincular a ollo por• t~es Inças, rtnc ~ priva
VIIm do nos "compnnh11r llJL sustontnçiio do pr•incipio da lgualdado 
entro os El'ltadns, como so Uoel:Lr:tn:L smt dolibCl'a.çfí.o intima do 24 
elo ltb'DSLO, om rm;po . .;ta. a.o tologt•:Lmma. .Zobn.lloH; si, pois, lhe convinha. 
aquolln. soluçlio, onde aponn.s se cl:Lva. tt Argentino. um mmo de ju.di· 
calura :iabre tros nn. côtic at•hitral, não a. sorvia. muito melhor u. 
t.mns11cç:i.o hrazlloirn, conl'orin<lo 11 Ropubilcll Argontim, neste tri
Unua.l, wn anno tlcJ jrti;ar/o sobre dois? (Jl!uito lJmn ! ) 

Portanto, a não :-;or quo um lt!rço valha. JUI~is do quo 
a ?netude, ort qno mna unidade :.-o,ia mn.ls do que 11r•irladr. c 
mcHt (ponho om duvicla qun n. a.rit.hmnticn. so l'CSignorL tn.l rctbrma., 
por· c~mpr•,.zcr ao Dr, Zohallos), o ox-cluLDceller orgonlino, <JUO 
convmo na. :mst.cnt:Jção do projecto n.mol'Ícn.uo, clovol'in. senth• agora. 
u mn.llo~l'O clr1 su:;f.;ostão bt·n.~ilcil·n nn. confi!Lcnctn.l tlo 111 do agosto, 
o, como bom patt·iottL, penitr!ncin.r-so tia.~ }l!Lixüns quo o Jnvu.rarn :L 
v~r·-nos i.cconrio cil:ulas :1 Ropublic~ Ar~ont.inn. ,iustnmontn quando 
nno tllzi~mo• sinão pioitonr-ilro, "" classiilcaçiio por oila pt•opria 
n.brnçndn., nmtL g1•ando molhot•n. tlo cr~togot•itL, (.lfuito bem.!) 

Ahi c~t.á o qno 11 firt.r .. so n. gent.o, nostn.s coisa.s corno no mn.is, 
om suspoitn. . .:;, ma.ledicencin.s c provoncücs. 

Ab~n<lonada, pot•óm, a 18, ossa tenlu.tiva,slmpies expressão dos 
noR:o;o~ sentimentos conciliatorios parn. com flS autoros do projecto 
a.mm•1ca.no, IL cu,io com•ito não quizemos recusar complaconcln., 
rLpre:::ont;tvu.mos, DIL pl'imcil•;t. sessão do comiU compctente,om 20 do 
a.gost.o~ a DOI!t'la vcrdadoil'fL, unicn. o invnl'iaYol opiuião, sob a !'ot·ma. 
do contrn-projocto molda1lo nn. ídéa. juridíc:t dn. igun.hlaclo cnt1•o as 
sobor·anins. Jó);sa caus~ da igun.tdadri <los "sta1los, <iUC o Sr. Zcb!Llios 
nos argrlo <lo hn.\'Or abandonado, ainda niio encontrar:>. quom n lo
vantasso. Fíil-o n nossa iniciativa, naquolln "essilo, com a proposta 
ht·;~ziloim, qno. mm•cô cln. ~na. jnstiQ:~ dominou 1lo.hi :t.Yn.nto o Ur,
uato 11tll o sou oncor•ramonto, 'o proj~cto do 20 rlo agosto, dosl'rai
clnndo cs.-1n. lm.ndoir:L, om tol'no dtL qna.l ~u t•ounlram a. Amm•tcn. 
Latina o us !Ma<ios monoros rio outro continont.o,ora " dnlhtiçiio o o 
programma d:c nossa attitudo, <1110 ri<Lhi niiu variort n nncn. ( .lfuilo 
bem!) · 

Quando o entregou, rWJUOiJ<L data, ~ salJOdoria da Conft1l'oncia 
da Pn.z, o ombr1.ixatlm• bru.ziloiro cxplica\'0. assim, oxorthando, o. 
nossa. resolução : 

c O Governo do nr'""ii tum acompanha,to com oxtt'f!lllO in· 
teresso a qnostão, que lwjo so vao rlebatm•, 1ie;rlo quo so lho nn
nunciou a solnçiio modianlo o sysr.om11 t•ot11torio Qa composição da 
C<1t'to do Arbitramento Jntnt•nnclonal, systomn quo sorla a procla
mação <i" rlosignaldado ontt•o as souorn.uias nacion[l.os ]<Oios pt•o
prla.s nn.çüo~ quo olle diminuo i o, tendo titlo ~~ nm.gua do ver conth•· 
mn.rom-sn es~os t•umm•os, nos tlou lL:il iu:.-;tl•acoõos m:Lis l'ormu.cs. 
para. o combu.tL•l'mos, niio asiigmuulo combinação nonhumn, quo 11ã.o 
tenim por• base a Jgrrailia<io dos Rstados. P:wcco-iho • alio qno com 
oste principio muito maio lb.cii sot•in chegar 11 um r·~s11It.ailo pm
tico, sem recorrermos a e<ae appnr~to compllc11tlo o artificial do 
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------·------------------------------------------projecto pendente, o quo.i, ori::;inando-Re rio nmn. idéa nl'bitrari:., 
n~o guarda, siquor,a justiçn. n olla corrospondont.o n<c sn11 applica
ção. 

• A opinião publica já so tom maniresl.nrlo entro nús, sngunrlo 
os teiegrammas por mim recebidos csto; uitimos rli:.s, do modo 

tni, quo, alndu. <lUanrlo pensassomos divors<cmontc, nos não deixaria 
libardado, para. assamirmo:i outrrL n.ttitndo, ou, siflUer, pítrn. nos 
abstermos. Rolava., porúm, dizer (lUO rt ~w.~s" opinil1o c a. ;w:ua 
rielibcraçao prccetlc~·am. a esse mo,:ime;Jlo, llesonlHl.tlo a.gora r.m toda. 
a. nossa. imprensa. com n. maior flrmc~a. 

c E', portanto, cm obcU.Jcncirt, a.ssim (, rws.:;n. prop1·íu. r.onvic .. 
~ão, como lls ordens 1lo no~so Governo, o (L cxp!'ossã.o do ~~nnt,fmcnto 
do nosso paiz, quo vamos formular ante V(JS c~tae doclm•arjl'H'!S, n 
snbmctter-vos, a. bom rio rrincipio do. igualrlndc rio< IM"dos, CllOSIL· 
g:ada na. convenção dn 8()0, um comploxo 110 hnsos p~m out1·o 
pt•o.Jocto.» 

O Bro.1.il conl•oco o.,s• propost.n.. <1no p:tr<l. nqui foi logo leio· 
grnplla.du. intograimonto o nrrul into~•·almonf.o publ~~:n.rla. 

Sttslontanuo-n. nn. scilsfto do ::.7 !ln agm:~to, ali! tiizln. o vosflo 
primeiro doiogado : 

c Si, n. princ;ipio, sob urnn. id~n. pu.ssn.goira. do concUiar;ão, pcn
sílmos por múmcnto IHL hypot.hmw do uml~ solur;fio intc,.-moJia, 
que so 11mitas'o n. n.ttonuat• !LS d~sigun.ldt~tlns do :ru·ojocto, molho .. 
1-:t.ndo·o cJo modo VíLOt<Ljoso, nfio t~t'l ao Bra.zi(• .duao lambcli~ ds 
rlemt.Ji.': R~.:puhliws tfft•A,ilt:l'icc' lali;w, p:~rn. logo abnnt!onr~rno:-~ Hsso 
n.lvit.I·e, som northum earorço ornprog;u·mos om o apoiar, mn.l tnJ'· 
u:1.mos n. nrífi do espanto do sirnillmnt.o ínnovn.{~áo. Repctlindo. 
rlnsda a/ti, lar! a e qufllfJIICJ' po.fsibi!itlc,dc de lrrmsacç11o, ttsstrmü,ws te 
iniciativa dr: p>·ocfmww niUd11 11 ribsolulmncntc o principia rt que íiO:: 
dcuemos CÍ)J!Jir. 

• Bem cnrto ti l[IIO no~ chamaram lL attonçfio JHLra fLH dm;igu~LJ .. 
tla.tJcs mtLtoritHlN entre os 1lill'tJJ'outos K'!f .. 1.1loPi, cuja crmsn tl&:wciti.,,,o~ 
cJ nossa. Nã.o ha.vlu.mos esquecido os~ms difi'tli'onr;as. Elias, por~m, 
nfio alcn.nr:am o carn-po do dJroit.o. Curn um:t popular,ü.o hQjo du 
25.000.000 do •dmr•s e um tm·rltorio quo ILbt•ILngn qu~si mctrulo dn. 
Amoric~ morid iuoni. não r~!tar·i:L ao Brazil JlOl" ondo rcclrlflliLl' 
coot.l':L a llesi~unldatln, numa p:~.rt,ílha. que o :Ls:.;ímilhnssc n. nutr•os 
l•:tJtn.rlol-'.:tmcricrLOOft oa OUI'Opl!uii, som comp:trn.çiio aollo iut'ol'ioros 
i!m torritorio, poprtia~flo o rir1noza. E ollu o lo~. Mas ossai'OO!il· 
mac~o nii.o conteuton u. no:;sa conscioncin., clcsporlarla poJa /!villtmcia 
dr. um Jn'Üicipio sujw1·ia1', ali~ cujo lOJ'J'IJnu 1111o A"l?t:tatlo.~ omrulvs 01t 

pcquetiOS. » 

O Sn. llArtATA Rmr.mo - AJ>Oinrlo, multo bom. 
o Sn .. RuY n\.RDQfl,\.-Cnmplicn.llíL a qucsLã.o com 08 incidontns 

rtno de .s L rosi:itOrlcia, na.suOI'n.m o cnn:Jtítnido, po.ra dostriuçat• a. 
mo1~da.., o s!lb-comitti tlas stJta, orn quo Já. vos l'u.lloi, no sou saiu nos 
pronJmcittmod o.ind.~o mais llOJ•omptot•io.moiltO om um disJIU'ao do quo 
depois doi conhocimonto :t sub-eommissiio, nn sessão rio 28 do se tom· 
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])1'0, e ollcle:J, ll'JSS t, irreJucLibiWI,tLle UI] a~snmpto formula V;L assim
(t Stlct lJosíçl,o:

«:\'iu'i<l. quando ttl Côrte nos Ilareces,se necessaria, nio poderia
mo':, ,):11';], obtel-~", a(l:lerir a proposb a.lgmua, que nio rC'unisse
estes uois caracteres capitaes:

l°, o direito, para e;l,(la potench signatarü1, de nomear um dos
juizes da Côrte . .
. 2°, o direito', D,~r.:t :1' i~otpncj:t8 litiê':tntes, (le elegerem, neS';,t
CÔl'te, os seus juizes. -

E, Dal' conseguinte, com maioria de raz3.o, nilo nos seria licito
abrir 1115,0 Ue6:,a.3 duC\'! normas essenci:les, :t beneficio de nrn;1
il1s1,iiuiç~o, cuja nece:J:iicla,le nio reeonhecemo.o;.

EnHlllê\l1to, pois, nos recusOJ,rem, como inarlmissilrel, a unica
~.oluçiio, ,lo que se não oppõem <18 nossas convicções juridic,ts e
p(,h1,ica~, enLende o Governo brazileiro não podm' entrar na colla
boração d.csta (jb1'a.

E dell<l re,olven a1Jster-se.~

A'ltG a eSllon·t~1.lloic.ade dessa iniciativa, a energia dessa'-resolu
çiio, a p81'sever,tilça dessa luta, n, intrausigencia dessa fidelidade,
que 8 o que ficI!'á exprimindo n, confidencie.l de 16 de agosto? Um
reclio? Não; porque "l1a Ioi antel'ior a tudo iS80. Uma fraqueza '1

'lão; poqlle, cou:lsscsnclendo em formular aquella su~g-estiiJ, alH
mesmo a qW11i5.cámo"J ele ir1'ealizavel. Uma vn,riante 1 Niio; }Jorque
I!atia l11eSlln ,tverb,wamos de «3.1'b[1,r:1ria8 e falsas» tolias as trans
rt"'<;ÜCS. Um~', tmição {\ Amerioa latina? Não; porqne em relação a
(~sL o nosso qun.dro importava numa grande vantagem sobre o
,O,~11Cricm1". O I'SI11l3CÍUHJnto dos direitos dos Estados? Não; porque
IH',S ..111 !JOI',ii tlr,vaInos (j naBO voto por OS8:1. tl'::l.llsacç:w ;),0 cousenti-
il18Ut\I l}i'(~vio de tudos cüles. I

. 0, SI:.. URBA'I~ SAi'lTOS -- A trans:1cçiio exigia implicitamente a
1:'; n;lJn~~<lC' (l;[,~ l1 l1,Çl lCS.

O SR. r,UY BARBOSA. - ~'Tiío só a presup]JunlJ.::t implicit:1mente,
~;rü'í , 'lu.e a.'1111a, c,"'plicili7menlu :lo es:igict, tornando o nosso voto 1101'
eUa nelJi)Jl(lentr~ 110 de tQllos os E.Jtados num accôrdo geral.

;\Ls, '-r, Pl'e.süiellte, arl'ast l,(la pelo Sr. ZGballos, a diplomacia
;1, pl'~,r:'\' D1lbliea. (lnlte o e:;:-mini,tl'o fignra despejar os archivos da
L~,la.uepl:;l.l'ia a:':sentil11,. e nâ:-) p,)demos deixai.' illudir assim a opí
uião (ia, noSSiL vizmha e :t do mnndo em prejnizJ da nos~a. defesa,
hão !lc permlttir-nos, ,\ bem ,les.,e (limito sagTado, esgotar os nossos
,l<J~nmentü') il1timos n:t Conferencia de HaY:1. São nossos. Nii.o pre
jndicam a outros. Venham, pois, ,tO nosso amparo.

Desse genero, com respeito a03 dois trihunaes, cuja, creação
discutiu ",quella Ilssembh;a, narl I temos, além da conJidenci<ll de 6
(Ie :'.go."to, si Iln.O ;:', Cal'tiL qne, ctliás sem nota de reservada, endere
c,;i, em 30 rlesh m"z. 1i (lutro r8preselltante dos Estados Unidos.
,,\ein·se cXa,l"1.:!:l ()lia a 118. 17 do livro da c'Jrrespollllencia dn. em
hi::,.,~::" qnc 1'0"'0 0,,)$ JlO1Jl'('.S Sen~1,(lores se dignem de examinar.
(Diri.r;i"t!r!o-.Je 0,0 Sr", F'ranc'i.'.'co Glyce1"io, a qHe)]~ lJassa um, livro.)
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T1•ata.vl\-~n du umn. etJmhi1i:u;ã.o Hnggot·idn. :Ltfllcllo illnsl.r•o 
momht•o ~n. dologn.o'liu ~~mnr•Jc.\nu., fJIIO snbro olla. mn podiu ouvisse 
o Govm•no b:!Li'.iloiro. Nosso pla.uo, tio unm commi~~ã.o jm!icl;Ll iu .. 
torJna, clulr.a p .. Ja Conl'tH•onl!ia pat•n runu~Jomu• como cül'tu ;u•bitml 
du I!·W7 a. Wl4, toca.riam no continont.u nluot·icu.no CJUa.tJ•o Jogaru:-:, 
um pa.t•a os EstaUos Unitlus, os uutw:-. tt·L·s pn.r1~ o Mexico, n Ht·u.~il u 
n At·gontiua., A consulta. uü.o uulic;~ \'<L at!opt:fi.o pelos dclogatlu .... 
:Lrnot•icanos, !lo n.lvitr•o sobt•o qnu oll/L vm•stwa. Mn.s tlo:::PjiLVIL-l:iO 
conilcccl' quall'iOl'ia., ~~1lt.o o/lo, u. nos:m attltudn. 

Or:1. t~omo lhe rospoudomos 'f Almu;andu a ~itun.çflo \'a.ntt~jo:-~IL, 
r1uo JJOllo ~~~1 nos ofl'orcci:L '( )\fio. Dncl:tl'nndo, pL'imcit'il.mnntn, tl'IO 
nmtc:t o n.poittl'in.mos. sem (jlW, pelo menos, al!'1m dn. At·~cntinn n 
do ~'fcxico, so admitti~som c:OiliiiOSco :t ni:.sa.posiçfto, 11:1. Alnot•iciL, o 
Chile e o Pc,·b, 1m glll'O}Ja. a l.iel;:rica, ;~ Sui~sa, tL ltllllliLIIin, c, elll 
:-;o~mndo logrw, quo, nimla ~lwl/t.o,·arto assi111, o n1To ·1J11lurirwws ,çcot 
'' tW'ltlteuct'tl tfo.'i R11tat!o.'i e:rcluidos, 

Com ostn ontl'O dnmnncnto da Jo:~lda.tltt gnarll~dn pnln Hrr~zi! 
c~m H!tyu., pOI'oi tcPmo ao mou Lliscut·~o. 

Quoim o Sonnlio uuvil·o . 
.;Schowcningon, 30 do n.y,o~to do l!l07. 
c.\[OLl clLl'O collcga-A pt•osr.n t.a .. -:l.es .. rno a.nl.r.·lwutem, po~l i ntill·lllr. 

f(llO 011 :L :-;ubmott,CSRO ilO ffiOU !iU\'OI'IJO, llilla JH'OpOSÜL ~Uhl'O n, llOIU
)IOH.iQÍJ.O tia c,;t•to !'Cl'll!aucnt.o !lt! Arbit.I·a.montl) no1u o inJ.ui~.o do 
~u.t.J~tl'n.i'.or ao prmuipto tl;J, JgmdJ:u1tt dfJS E~tado~·. qno cnn.4JÜJO a. 
l!aso da pl'OJlOSttL hrnúloi J'll., 

cCon~iRto f.ssa propoRf.:L om lh.zer olo:wt• pnhL ConJI~t·o1wia. 
aci.ual. 1lnndo 11111 voto a ca1ln. Estado JJOII:t. I'OJn•n-out.ado, 1111\iL 
Commis.~!fLu Jutlicia.ri:~ do 1!i a. li rnomln•o..:, n.qlla/ J'nucnhmal'i:l, 110 
l'iLl'::t.ClCI' do ct~rJ•to Prrmn.mntn, nt(t ,:~.no :l. Pl'lljJI'Í.l. Uoufm•t•l!l!ii~. 
da.qui a tJOLt! n.nuo~. 1lé:~Hn a n~Rn. in~t.itnir:u.o :L :-111:1. nJ':-::t.uiz:H;i'in .-!H .. 
!lnltlm. 

«Na Commis~rio Jll'upo.:;t.n. ca.llOi·i~lm :1. Arnel'ic·l, qnat.t•o l'o:.n•n.Jrn
t.fmt .• ··s, um 'Pi~l'n. os Rsí.n.dos I :nitlo~ o o~ t1·u~ mltt•ns p:u·a o 1\·l••xictl, 
o llr·azil o n. Ar~r.nti nn, 

«!JesAmTJi!llllOI·mO olo meu r.ilffi]ll'l)mis<o, t,nlo~,;t•:cpll:cnrlo-a, no Go
Yt-t•nu bmziloiro, tlottnilm \'ou cln.l' .. vos !L l'Cspost:.t., coru IL qua.l mu 
ncho intoir.'l.mcnt:o do accnt•t.lo. 

•dto:~lmtmtn so podol'in snstnnt.m• quo :1 idtla. tln 1lt7.01' nlo~ot· 
tlSSfL côt•rn provisot•ia. pol' totlo·; os R~r.a.dos uompurol'nntn!'l :'L ConJ'o
l'OIIQh~ act.nn.l, cn.da um com um votL1 i;:nmliLOS fio::~ ont.1·o.~. ~n.t.i~.fn.?.. 
n·m tAl'lllOS t.n.lvOi: :Lccoita.\'ris. a.o pl'lucipio dn i~lmldatlc tios E~:
üLJos, pnlo qunl nos omponharnos. Co'IJJ.twlo, a •w.'i:w 1un:i~!,7o 1ll's/t! 
ttSstPl!pto JlOS nno ]lt!rmdtiria a11u11i1· rl combinaçilo inrlicrt:ln, ,>~MI que 
,çe aCCl'6/:C61JttJR,,llm. rls tJaçUt!,'i mhnUUdas nn cGrtc Jli'O"isrwia, fJU.mulo 
1JJCI!OS, na Amm•ica, o Chi/o t: o Pe,•t't, (1

1 nn i':III'Opn., a l1nl_i!it~:~. a, 
Sulssn. o a &umn.uia. · . 

cOopols, uma voz quo a escolha se htLVln do tuzcl' mo<lianto 
um~ olel~iio llVl'O poln Contbroncin, nonhnm meio tel'in.mos do l!Hl 
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gn.J·:~ntil' !ln nn1.t:miiu o J'U:mUatlh, u..;~CJ~IH'anrlo rw" Es!.a.dos, cnjn. 
li:)f,n. mu n.pt•o:.;ontasl.os, u in~l'O:-l!'!O tlil. t:õrt,tJ JH'DVI:mt•i:L. 

•.d<:m sognndo lo) . .':l.l', ~t vista dus laços 'III'~ nos n.ppt•o:\imam cloB 
outl'Os J•~i!,f.U.ttos, Cujo dil'ciro ddmulorno:l JJC~~:~ 'flllli'tiLo,nho uo:umrin. 
lír!íto t~UhRcl'Ovur nmu. pt•opo8La ílivct•s:t tl:~ '11lO ,j1L snl1mottomo-; :L 
Cnu!',Jrencin., ~:cm o usstwli1mmto fÜt ~llttiul'i'~ dos pai=o.~ exctuitlos, 

«Si eonviussois n:~ mntlillo:u;fto p~n· ntJs p!'Opu::;t:L ao nnmOl'o do 
mcmhro:-1 dn Côt•t.o, ,, .~i p1·dciaHwn1c o!Jti"c.~.'1'1lis o aJJOi{) dos h'.~trrdo.o: 
(J:cclmtlos, podori:~rnos tout~u· n:;t!L soluçio. ?\lu.s temo.-; por impoH~ 
~ivot o obtor t1sso n.poio, 

•d),·a, .~mn ollc nt1o rli.~JW!'IJ/lW.~ de lifu:,.dr.tde pru•a uo.~ acomprmlwr, 
porqunulo 11t111 qw:rm11os 110s Slt$JlCilem r/1! afmndmHW o no.çso JH'i·nci]JÍO 
tJ os R,d.rulos quo n apoiam, rt tJ•nco d11 'Vrtnla,rflmt 'J1W fiM oJfimJcem 
tfawlo-,os ,,,.,:;rwlo 1/fJS.~O ll'ibunat. 

((ne~tarin. niurlrt.mn emb:t.~·aço elo m•,Jnm )ll'n.U~a: .A ineol'to~:L 
dr. nma. nJoir,fio, qno nos oH'oJ•ocL!, :t.JrJm do Íllf~ouveniontn do sub .. 
:-.f,ituil' a ,~oul!aurin. do e:t.rln. g-.tatlo uo Hfllll'I!PJ'o;.;;ontnnt.~ por nm:t. 
cln~i:.:-naçfi.o eollnctiva., o pm•if,rn do avnnwt•a.r o::~sn, dflHi~nar,ã.o nos 
azares o dnunjJ(fÜQ.; do ~ulft·:~gin, nutnn. :L..:~mnhlr'a. cnjas t(IJlrloncia:o~ 
o mo\·imrntn:'l não ~P llOiloJ•ir~m dlrl~it• . 

cOigu:w·voH dll ncwoit<~.l', mou CILI'O colln~n., n OX]ll'r~::;sfio mn.is 
!'!ÍIIr.rn·:L do~ mrms ~unt.imonto·• dn symp:Lt,hia o conJ'illol'al}flo, -
RurJ Brwlmsa. 

· «~li~t.•t' .l:wH~!i Hl'OWU So!!ll,r., dr.lo~a:lo du~ I~Ln.rlos-Unido:; da. 
Amoric:L.:. 

r;.,.sl.rL. Sl'. Pl'O:~itlnnr.o. Xi.o llo~hotõLt'fli cnm inntoi:; common-
1.rn·io~ a olw[UCHJcia ti11SÜl rlnc:nmouto. 1'o.J,)H o.-: no~sas actos não 
}Htblicos nm Jia,\':L :;ohr" a !pH!st.ã.o «do~~ t.t•ihn:lar.s» c.o~tfí.!l a.g-ol•n. no 
mnio d:t I'IHL. !JI!!'!ILfla.m,:; 1L lJIW llOEI :I.JIO~Iltlli1 UUtl'O. 1•: ~i :t!g'lllll 
I udilwbdu pol' llHl.lti}Win.rlnr.!s do n.nocwi phog on t.oct•dOl.'O . .: rio uovnlla~, 
fult!:L rlispol' do pt'O\':ts <1no un~ rlcsmirlt!tm, \'flnhatn o! ln~ :L luz 
elo ~hd •. \r'rs u aui.ol•izamn:;, ~~~··~ u IJHP.l'lllliO~, tt,'r·; o solicit:mw~. nús u 
exigimo·;, Pl~tito Ue111.J 

Don gt•u.r:as a. Dnus. S1•. Pt•osidonl,o, elo quo no~~a mbsiio, 
lnv:Ld:t. !Lu ~nn t.t•t•mo som rln.,lniH.t•n ~lo nn.~:-.a t,:•L'J'n., nom,.s segt·otlos 
JllaÍ:oí iUt(mos r{O IIO~"iO lt.l'ChÍ\'u llOS OllY·:~'!~OIIIIOUI, 1\.tltPS CIJU!IOl'Cf!l 
com U:{ J'u.ctos J1Hhlicos om mo ;!,t•;u• :t honovolUtlt\ÍU. tl. :~ n· .• ::;~o;; :o;r.nu .. 
rnnnto ;, ;r, bn:t. f,• llu!'l UOS 'Ucl intUitO~,.\. homlade rliLS IIOS:"a~ fi.C~ÜtlS. 

,\.intltt. bom qno m1 t-lom t·:~;·.iíns t! rLIJueillat;iif!s du nossu aggt•essor 
ti\·or:un o l'Osulmlu bnmt'.LZn.ln do oJl.W:~r nnu liquitlaçào d:~ YHr
lla,:\o om pNvoito !ln. mtwu hnt'lllt)lli.L r!nt.J'rl mt Jmçürs amnriennn.s. 
(.lfi'IIO bem,) . 

Entt•a c~Jl:~~, lÜNl.','t~N ,Jr. t,JJa~l a~; c:ll.:.th:; •ln t'uJ~idmlo n to,\n.~ :ts 
oxplot•açlJt:!S Jo int~'l'tlRSll, .tt!t•cH\it.u tlllO :,. sitnnc;J.u tlo Bt•azil solm t~(\ 
l:tzíll' t:U.tln voz mtLi:-; cl:u•a, C!~,if~ voz mn.ts tl'n.nquilla., ca!la. \'OZ mn.1~ 
Jiiil\l'll~:L, (;\)lOi«rlns [J:'rOC.<, Jfui/o bem,) 

Concehou-;c o pon~nmcn!o uollmnto li O tmusftgUI'ILl' o Rr~zll nn 
lmngom tio otho 11. Argontinu. ; do lovnntm· n. Argentinu ind1gnn.do. 
contt'l\ o ill'aZ!l : tio pl'olhtzir, com l'nqnintos 1lo t.enar.ld~<lo 1111 ln-
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tri.(:'n. o vil'uloncia. nos ult.ra.jo .1, um clll•<tno ontt·o iltw.~ ntwionali
dn.dos visin!Hl.s o tranquillns: tlc convor•Ler om rrn•ot•. dovastn.r.~iio o 
rninn tuutun. :t :~misado lti~tol'icn. do dui~ povos nnitlo3 por uma 
solidal•icdatlo nmnil'o.~t:t do intm·os.,o~. :.;ymp:ttllias o tlostino~ com. 
muns. (Apo-i,,flas • . Muito !Jcm.j 

.Engontlrou-se o dm·z~amon-se o.-J..:O Jh.l:~o tcstomnnho monsGt•uoso, 
propinaclo om gratHlo aos contra;;~ oxcitavoili dn. opmiã.u popuiru•, 
como so vcrtorln. nma. cultm•n. pestilenta ua.s rJl'igon.s do um 1•io, 
mzida.ndo inflcionn.l' uma. cidade, umn.}wori ucin., unta. região int.oit•a.. 
Concoben-so oss:~ pn.voro;;.m, mal!lndo, u doll;~ se J'nz uma a.mhiQão, 
nma. polit.ica, um systema, um }ll'Ogl'itmnm. um itlon.!, umn. l'Oi· 
vindicação, Cl pasto tlo uma. t;Jloc;L, ~~ snlVILI;ilo dn um p:~i~. E torto~ 
03 dln.s css:t in,iustir:n. colo~sal Ci.l.lll]10ia em vocitbrat;üc.-l do.·H.:omp:L.~· 
:.;a.do.s, cm n.mon.ça~ do cscnntlalo, cm du ;a fios hrn.vojnntel:l. (Mu:ta 
hcm. ;l[uito bem,) 

I?olizmonto não ú mn.is quo a. no\'l'Oso tio mnn. pn.ix:lo; o, embora 
a.s contorsüos do um osprL~tno ~:~o pos.oJa.m communicat· do um intll
viduo a. um ajuntamento, um :Ljuntttmonto nfw lJ um 110vo. O povo 
m·grmtino ccrtamonto nã.o roeonhucOl';t o Bt•.J.zil llt~S.:Iu o~J.mtalho, 
com quo uma. pounu.l.ran:·wiad·~ mmgina arngontnr· nntro os doi-1 
pa.izcs n. cii•culação p!~cifl•.:IL rlu.s ;-;tta.::l rala~~~ios ( .. !poit.tdos,) 

A hypotheso m•twl. om qnn :-~r. np:t-:cnnta.m o!'j:JOmtlaçüo:-~, d11s .. 
poitm.l o vingu.nç>:t~. nfi.o pa~sar·:L Ja ::rnnlwa tlu 11111 :-;ouho. J•:u uà 1 

VCtjo I]IHJ OSSO ÍO:oiU/1/LI' de C!O!OJ•as li!ViLlltO Hif{'H11' HIIJit, n/•V.J:L 1\LSt,Oii',L 
;'t snporlicio das iL~nas. lYH' n:tdn no::; snp:~J·:~rno:; daqtwlla vb;inh:i.u
~HI., Dc..;onc;ulciom-so :t YuntlL•Ir.! im·mv.~iio·: n invm.:tivn:~. L:t nsiJt.r•:i, 
vig11anto ocscJ:wocida, a. C.)'!~:iu:wia. r(IJ :·O';I) rJrll! a."! ac1)mp·ruh ~. 
com tlosgosto, O IJOIIl ~mnso cJ:~ ne:mhlict. Al'f~flJltJH:L, /1. SWL C:H'flHl'a., 
a. ~ma.llignifla(ID, o in·;tincto d11 ;;rn !htn·.~, . ~ son:; sem ti monto.:; Ji!Jn
l'ILO-l, progrc~si~tns, lm:nn.nos, 11 ~o11 !'cnr(•it•l :t~ lni:-1 da. Yisinlww;a. 
intorna.cional, :u: ~mas t.l'rt.rlil.~ii~?s du :.o.nliH •,ql) ao Bt•n;.o;JI, t~Jrl:t n no . ..;:~a 
histol'in. comnmm, t.o:h iL nos~::t. !':nmmum p1'!l'.SJ10ct.ivn., tori;L a. JJO~sa, 
ümandmlo nnH'J'imtníL: nm ]H),!IH' immen.·:u rlo l~'rça:-l !lnnulit.a~. nm
}lonhadas CDIJtl•n.a rou:!'ia mn.ll:r.mja .. (.lhf'ito hew. Jllril() bem.) 

Dois E~1.ados sem cuhir,!ítN i.rt'I'ithl'inr.:l, srm dcstiwl'a~t incnli;ul:t~. 
som riv:~lidttdo~ ceo!IIJnlir:r~:-:. ':llj11~ ex:nreitn~: qn:t.~i nnncn. :~o rHil~Oil· 
lornrnm si não a.!Jiatlo.~ em soc.:OI'I'·lll:LHnn. li !Jorda.1lo nt11lu. t!IJ.'l !H"!tl:-1 \'i .. 
:..;inhos, cn,jas riq_uoza~ mr.drn.l'.'l. 111 lrLrlo a la1l1• no soio 1ln.p:1.7. o tio t.r·n.· 
ba.!Jto, Ct\iOSg'OVCl'llOS !.l!llll'l~t;IJI V !i lU n.~ SI\ 1,:-; m:~ÍS g'l'í~ \'O.'i IJIIO . .;t.iir.s poJ:1. 
rliplomnoin. ou polo arhitrumonl.!,, nfi.o ha. dnt.J•acçüeR, inconflilenoin.s, 
ont•odos 011 IWL'\'Ut•sitlu.d•!S, rplu nlcn.ncuut latu;;tl-n~ um contt•a " 
outro, como (hms ma~::..;a:-~ !Jrnt·ts, fo!'illas du r:o~noit•a, nhctlocrnrlo IL 
um impUJSO ÍllCOfl.'iCÍOilf.O. (~pDl(tt/QS, .lfrtito bem,) 

Tompostrulcs nã.o so fiH'.inm: n:~s.co:n o~ponttturm.s rlo o~o, do 
m•, das vngn.s, U:~ Jnt.tL r.ntl'O a.; l'oa.lldnrlos snpromas dn. natnt'Oi'.n, 
ontt•o os olomonto.-; a..~it.l.dMI, qun.nrlo so olectt•izn. n. n.tmospl!Orn. 
tJUrtntlo o oceano uü.o unhtl 1m.~ JH'aias, fjlliLndo o.'i hot•i;.o;onto . ..; so cal'· 
l'OgiLDl do nugramos n 0:-1 vmJ!os vm•J'fllll rles:d.i'nndo::: o globo, Ni'iu 
as tlosoncaduin. u ~UPI'IJ do um lwmmu, 1101' DliLiS tlllt! HO ollo :mp
ponha. os }lllhnUL'S o ns hu~~IHJI:Ita~ tlu golo. (.1luito ú1:m,) 
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Hn. uma. colen. muito ma.iA llwtn qno o c:q11•icho tl:t~ Cl'ueltla!IO~ 
politicas: t3 n. opinliio puhl!1:<~ 1to unm mtr;ão liVI'O, llrospm·u., foli~. 
mora\isnd.n; ú n. ori.Joncin. :1olm• th -rnl'dat!u, qun.ntlu clla. l'M}J!rLII 
tlecu como o amor dn. pnz, n instineto da hum:mhlatlon a ~~ym•:;fio IL 
gnrn·ra. no uarn.ctlll' dc..,tc.i doi:; porocl il•mã.o . .;. (1tpoiwios • . .l!uilu hcm .• ) 

Seria. parn. !leScrot• a tê ·daq ucUo q nn creou o céo o n. tOl'l'n., 
si o odio do nm col'açfio ulcerado o n. bili::~ tlc um flg:Ldo eon· 

gc:;to pudossom om·m1nnm• tio fol o ratlCO!' mnn na~ii.o iut.clrn.. 
(.~lluilo bem/ Apoiados!) Sm•in. do nm1Icvnt• (t. duvi(h ~ob1•e n. juMLiçm. 
1li \'ma., si ~~ mais dcsmo::Hn·:u\a, <L nmia o~tnpoudn, :L mn.Li t·~~tum
hanto dn.s l'n.lmlu.~ gor:uln.s na. o:mlbt:~o do nm:~ c:Llmça. ViLlcsso n. 
so npodera1• r1o espírito dn uma naciona.Hd:tdo n im~m·tor .. Jho o.~ 
:mntitlos l1y 1J.wttsndoM, l'O]H'ü:;;ont.a.ndo-llm no mais bonovolo do~ 
senf{ visinhos o ma.is tl't!do o 11ori~oso do :-:cus inimi~os. (Apoiarias! 
Jlfuilo bom,) 

Nfio: O::l:-ln. l'unc . .;t:t su~go;tfi.o uito Yingn.l':t o~ sons intuito:-;, 
Os nossos <lias não tcst.omunllor"·" simllh,.nt.o calam id:.clo, O tempo 
eunsolidar;i. I!Jltl'C JJÚ:-1 o os uos~o:1 antigos ~\li:ulo . ..: n. obra do tempo, 
o }1orvit·. n.~ tmdic;ões do pas:;n.do, 1\ n.mh::ulo, o:_l bonollcios 11!~ 
:~mir.adr.. ;\:~ al'nm:-~ d:t gucrl':L1 Jl:'sLn...; JHLmgeus. nc:Lharão por 
so rrHin;dr· unic;mlenl.o a in:{t.rnmnnto:-: da ot·dcrn int.m·iot•, F., à 
:w::;tera t:Jcmln·tL 1\o . ..: .\JHlcs r~.mig-.,:-;, n.tr;Lvo:-;:.;:vlo~:~nr.l::t.~ co.'l'Cutos 
da ftr'<lllllo eivilizaç~o qno veda, na.s cost;L:-; do P;Lci!ico, pelo !'ntm•n 
rln g't!lliO la1,ino, as Landt~ipas da .. ~t·;_~!'Utina I) tl,) nra'l.i!, iucliu:ulns 
uma pa.r:L a. o!Ül'<l s11hl'o a:.; :1:.:wl~ do P1·utn., !irmari'io n. paz, n. 
~:;dr~pCIH!nud:L n :L gJ','L!llll!7.iL ti:t Amm·ie<J. du Sul ». tJfuitu ht1o1.' 
.!I11íl o lu~m. .' 1 'nlnltl.~ ·o n l'l!cin/IJ c ;oJralrmyad rr .~ ncc! rl,iln\- :o.-: nM fJ'I/1!
l'if/r.. O m•rzrlu1' ,: rt./lt'rlr;talll e /i:tidl!tdo }JOl' ludo.~ u:: S1·.~. 8Crtr1ffli1't:~ 
iJI'IJ,<:t'Hll'::,) 

N. 1 

•.( f!Mfil/eutie!. 
"- Seh(~Wü!lin~on, en !fi AoM, J!)Oi • 
. , O:Mll:l unl,l'P opinion tiO nn tloiL 11:1:-1 O!',!!:J.tJi:-m• la cnHI' prl'mn

nnnt.o, dnnt lu t~n.t';tdt~rn ct l:t ]mt•Lt'!o Sont. t.ont, iL lltlt tlivut•s do 
ennx do la cotn· do p1•isos, <(tW SIU' hL U:Lso tlu ht Sonvtn·:~ilwt(j fln~ 
I·~t.n.t.:-~ ropt•t'•:;;nntt'·~ f'o: .. :n.lr.mont. Trmtc aulrv 111HIS pm'1'il m•bih'IIÍrtl, 
;'iW$Sll cl dcstimlc ,i rc/lconh·t!r clvs ,.J,.fistancas iu.<rUJ'IJ~Oilta/llcs. 

•<N6ttnmoin~. si JUH' l'al·cm·tt 9'-lt1d1·al dtJ /11 Ctl1i[tlJ•tmc~·, on. so~ait 
ilnlibl~l't! ü. JW p:l:oi a.d •ptm• er.tte lta:;o, :illl' Jarplt'IIO il Jltl ~ol'alt m1 .. 
pnssihlo, prat,irpu1!llOHt, ~~~ tl'OllVtW n.uo _m•gon.nh.;:lt.ifln.ri:~hlu,_ it fa.u
dmit. t.uul. :~.H motn; pmtiiJ!Hll' lo Jll'IJIClpü tio ln. tli~tl'ibut.wu. pru
}JUJ'tiunollo do toJit, mauii!l•o, qtL'illl l'•llhtW\'tt.& sút'iíli1~Cilllü!lt, u'est-1~ 
tlil'o. u.\'Oc ,justiet\ en a!'isl:~nanL ulia•JII•) Jll<u~u 1l'npJ•tJs l'inn.wJ·ro~mcu 
l't'nllo 1!Ps di!l't~l'r.tlts Et:lt.s. 
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,cAlurs la JniLLlÍôro d'm•ganisor lo 1.ribun:Ll, qui s'o/l't•o 1L l'o<pi•it 
do nutJ•o gouvornomont oommo capablu d'lltn.blii' une propot·· 
tionnu.lit6 it pou p1•iJs oxa.ctc llan~ lo pm·tn.go, sur•n.it co(lo .. oi : 

eLa cOUl'ILUl'ait21 siiJgo::;, nn'lion do 17. 
cün dostinorn.it 15 sicges anx I :i )I<LJ'~ oxistn.nts. dunt la. )lO· 

puliLtion snrpasso lo nombm do olix milliorm rl'hahitauts, nn ,. 
comptant lcUI•s colonics. · 

«Ce Hot•a.iont. : 

«Allomugnc, Auglot.ot•ro, Autricho, Bl't'~il. Chino, Espa~:oo. 
Rtn.t'l Uni:-~, Franco, ltn.lio, .lavou, ).fexít(lLn, Pa.~·s iltL"', Pol'l.ugal. 
Rnssio, Tm•quic. 

cgn a.dopt.a.ut ponr lo~ a.utros lo ~.\:stUtttn tio t'tlttlotnnnt., consact•ó 
d:Lns ln projct américa,in, nu ~uLst,ii.uoi'ILit ii. la pl'l'iodn dn six :wr~ 
eollo do tlix. 

«Alors, ~111· cotLo pl'~ri1)rio, 
Rnlgiqtw 1 
Pcrso 1 
Argountino J 
Chili ( 
l~onm:mie 
SuMo \ 
Suisse 
Jlnlgario 
Colombio 
ua.nomark 
nrccn 
Pét•on 
Sm•vio 
Bolivio 
Cuba 
~~qnatonJ' 
Guatomal:. 
Paraguay 
Salvador 
Uruguar 
Wn~zuola 

olonnot•aicnt uu Jugo poudnnls 8' nus. 

poudau t 5 an;. 

JHWulnnt. 3 nns. 

roontl<tut. I nu. 

«Los autt•es r6puhliqucs amtlricni,to.< se fm•:dout l'IÍPI'~Pontot•, 
cn se rn.sseml1lant tlan:'i un gt•onpt!, a.lln do nonnnrr nn az•hitrn 
pour l'osp:~Cd d'uu au, 

<On n'udmottrait pns :m btlntlfico <lu roulomont •'t:•bli quo los 
Etats, qui BO tloc:lal'Pl'tdcmt lJl't•ts rt piLYOl' il lours l'OPl't'sontaut~ ltl~ 
honorairos stipultl> par la l~onmt••·nco, ct r.n llll'ainnt. tl'amnco lo 
dópôt 1L l'tlpoquo tlxilo <ians ln cunvont.iou • 

.:Coei ne ~orait qn'un phHt.llut•, pum· lo cu~ dA Pl'óvn.loit• l:L 
rojection du systôme do ropt·~sontatlou pot•mnnoni.ll do tons los 
Eto.ts, consldllr~s cpmmo souvcrainot~s llgalos et. intl!-penolnntes, 
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«~~n.is, t.lu moinli, il nn ront'm•mm•ait t:u1t d'in,insticos, ot n'lm· 
poi:iCl'ILlf. p:ts t~~nt d'inL1galitt!s quo cohti qui, on l'êduisn.nt lt 17 
mcmhl'O.< 111 nouvelle cour, n'y peut muttre Jus d!l!'erents Eta!l! 
qu'cn éttLbliosant dos t\quiparations oxcussivement.injustos, comruu 
culle dont lo Bl•ésil surtLit objot. · 

c.Jlr. Buchanan, 
UólUguü das E'tah Unis d'Amóriquo, 

Puluco Hotol 
Suhcwoningon.» 

N •> . ~ 
•Sclloweuingcn, ce 30 Aoüt lil07 
«Mon Chor CoUügnu. 
•Vou& m'avcz prcseuté avant llicr, on me denu•ntlant de la 

soumott1•u 1L mon gouvo,·noruout, uno Pl'Oposit!on su1•In. composi· 
t.ion do ln Cout• Parm:Lucntc il'At•bitra~a. dans lo hut da satlsllLira 
au principu de l'égalilil dcs f;tats, qui constitue ltL base do la pro· 
position hrésilienn~~ . . . . . . 

cVotre l>l'oposll>on conststc tL ftt1re tll1ro pat• ln. Conlcrenco 
actuollo, !ltl tlunn:wt un vot.o it cbaquo f;tat y reprt!sentt'•, une 
commissiun ,judicit~h·u {lu c1uinz~ a. clix~opt membros, l:1.11 uullu l'on· 
ctiocner;~i t, fiam~ ln ct~l'a.l!türc do Com· perml\nuntu, ju.sc1 u'il. c a quo 
ln. procha.ino conli..\ruuce, U'wllt sopt a.ns, donnm·a.it tt cotto in<ttl· 
tution nne org:Lni;~tion t!ofinil;ivo. 

cDa.mt la. Commis::;iun )tl'O)IU::it)n l'AlHél'iquo n.m·:üt q 1mtl'o t•oprd· 
scnttmts, 1111 pout· lo.s gtal,.., Unis ut los trois autl·us pour lo Muxiquu, 
lc Urésil ut. JlArg-ontino. 

~.lu mo HtlÍH acquit.té do tnun UllgiLgu:'tiUllt, un ti\légraphiant 
vut1•o lll'opo.si tion au guuvorn;nnunt bt·IJsiliun, don t vaiei ln l'époD:iu, 
ILVec la<Juelle je Sltis \out iL ilLit tl'accnrd. 

•On puUl'l':LiL v1•ainwnt soutonir que l'itl•'e de 1\liro éliro cotto 
Com· pl'mrisuiL•o par tous los J~tats si~~:.rant i1. lllo l.'ouJCt•cnco a.ctuullo, 
•:ha.cuu u.vw: nn valo ~t:'•~J it cu! ui •lcs autro.-,, s:~tist':üt. daus uno 
mCtun·o puut; .. étt'O accopt!Lblo, lo Pl'iucipu de l'Oga.lUé dos ~~ats, 
i"IIIJUOl nuns Lunons. Néanmoins notL·o !lO>'~itiuu dans cotte ILllhil'C no 
nous ptn·muttl',ül, pa~ lle convcnh· tio lu. comiJiuaisun intliquóu, StUJS 
t(UO l'on a.jouL;U, a.ux ua1,ious n.tlmi:;cs h ht Cour provisolt·o, tuut <LU 
tuoiu:-i, diLll:\ l'Amtlriquo: lu Cldi ut lo P~l'olt, u~, tlan:Jl'Burorlo: I;~ 
llelgi<tuo, ltL Sui>SC ot la IMnnanie. 

c llnsuiio, tlu momont que lo choix devrait se r.,Iro moyounant 
nne tilection llbro pal' la Coul\ii•once, il n'!' aurait a.ucun moyon 
tl'on J~ara.ntit• d'a.va.nce l.1 l'CsultJ.t, ou u.ssut•1u1t u.ux Etnts, 
tlont vous m'avoz presanté la listo, tl'enLl'Ol' dtLns ln Cour pl'O
visoll'C. 

« l·~tl sununtl liuu, on vuo tios liun.i q11i llllUS t'iLppt•ochont dos 
~LHLl'OR Eta.ts tlunt nuui tléfondous lu llruit tl;Lu~:~ ctJttu qucsLion, nous 
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no tiCI'ions i~ mtilllll du ~oUSlH'Íl'll ii. uno Jll'OlJO~-iiLiou ditfúronto de 
collodújh pru:;onf,~u pal' IJUUS il. la c.Jon!üron~~o. Hcm.s l'assentimon"tllu 
la ma,ioi'Hü do.; pay:s cxelns. 

•< Si VOU.~ l.l.llllhier. !l';t.ueOl'd ;'L la Jlillflifü.!;Lt.ion }JJ'OllOI:ifJU ]1il.l' 110118 
:Lu uomlwu lle.-: uwmlH'o:-; du la. Coru·, d ~i \'OUH obtonim: d';Lvancu 
l'aJlpui dos gj;:d.::-~ cxclu.-:, rwut-: pum•J•iou.-; u.~sayul' eof.t.u solution. 
~fnrti IWUS ero.vuns impu;.;~;ildu 1l"ohtcuir• cnl; apui. 

« Or, so.rb (irt. nou~ u'mu·ons pas l:t libol't.ú do vuns finivr·o, mu· 
naus nu YOltlon:-:~ pas ld,J'u :-mupconué.'l d';:.lllLJltlonJwt· nol,ru lll'iucipo 
d ks Etats qui l'appnicnt iL e:J.IJ~!) tlc J'n,mnta.;;o rruo 1 on uous 
ollhJ, mt nou::; dourmnt un ,'ili•go iL I:L Com·. 

<<E I; l!IIOOL'O, ii y rm\turait nuo rlifll1:uH.ú 1l'ol'flro lll':~ti!Jnn: colJB 
1!0 l'inem•Wotulu tl'unn t!lo~tion. J:urnolln nnrti-l nlft·o, IJJt ouLt•e, l'iueon .. 
\'1~11ienl. de l'Omplacot• h eonflartCil •ln ch:LifliO IM,:d. tlnu.~ :1on l'O}H'I~
tWntanl, par uno 1lt!:;i~JHtLiun eo!lf~LJtivo, lo d<Lil~Cl' •l'uxpo:o:Wl' cmt.to 
dc!sig-w:~f.iun am:: has;wdH llL a-ax ll11ícompl.es cltt mtll'l'iLgc dans uno 
a~:-~ombiún 1lont. on uo poul; pas eunt!•úlut•lcf> tundancus ot lo~ mou
vBmnnt$. 

< Vcnlillct. accuptei', mau chcr Cu/li!g-tw, l'm:prcssion ltL 11lus 
.sinci.!ro tlo mm.ll:!l.lfltimeuLs do srmJ.l:Lthic ct cOlll:lÜ.I.IJr:tt.iou, 

J(l;y HAltnOSA. 

~111•, James fll'uw" Sc;ott, 
1·l~ll•guU dos Btnts Uni~ tl'Amtlrhtuo.>) 

01: DJ;;r llü DIA 

l,JCENCA. AO llACIIAftEr, CJ~SAniO DA Slf.VA PJm~IHA 

Entra. cm :.P discustfio lt]n•opo8it;ito. thL C:tmru•a dos neputados 
n. l·ll, do 1008, ttnLOI'ii::twlt' tl Prl:,..,idoutu da l~opubliCJ~ •~ coucodm: 
lllll i.LillllJ lln lit~OIIQa., ~0111 \'1111Cilll'~JII,O::J, ao Jll'OUJII•:ulol'l(<~ nopulJiictL 
noUisl.l'if;to Federal, 11adn1l'el Cc~:tu•iu tl;t :-,iJva Pct•oit•:t. 

NingttOil1 umis JlütlitHlo a p:•,/a\'l'a, OIWUI'i'/Hiu a tli:~~.:u:;s;·ío. 
Yol'illcuJulo-sc uito Jmvct· nunJct•o pa.t·n pt•oewlcr-~:e :t yotw,,rro, 

faz·so ::. c!mtnu.da, a que tlci:mm U 11 t•e:-lfmllllct' n~! :~l'H, l :ol !'urt V ioir;L, 
Ph·e!:l Ftn·reil•u, Ft•:tJlt!ist.Jo S(L, Coelho Lisbo~t. M:.t.IWCI Dna1•tQ, Vil' .. 
gilio Du.mazio, Et•ico Caolho, Augn:·rl.o tln Vat~L:oucollus, Ltuu·o So
d1·~, Bttru.tn Ri11oiro, Fl'n.ucisco tilycol·lu, Altf9dn Ellis, Alcncat• 
GuimarfLo,, Ut•rcilio Luz, L:cuJ•o Mi'tllm: o \'i"tOl'Jno Montoiro (W). 

Fica atlitula " vota~iio tia propuslt;ao. 

CREDl'l'O l'AH.\ I'AliA:O.II~N'l'O m: Yl~~'CJ~Il~'I\'TO:l A ,JOSI~ IIOJ ... t4A.NDA 
CAVALC.\NTI 

Eutr•rL om :1•~ ill::-.cn·;,são o pt•ujodo til) Smmdo, n. :~H, tio l!JOS, 
a.utol'iza.ndo u Prosidonto da. ltopubli"" 11 •• \lJJ-il•, polu Mini;toJ•io da. 
.rustiça o Nogocios Jntorioros, o croditu do I :208$, supploment<u• 11 
vorba 6•- ~ocl'Otarla. do Senado,- do nrt. 2o dn Joi n. 1.841, 
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11t1 :n tlo duY:cmbt•u du I Oüi, pm·a occoJ'l'Ot' ao l1tl.l{t.l.l11BJJ to dos vouci
múntos '.lcvulosrw e?Jttinu_o ,lo:i: tln llnllanda CiLV:Licn.ul.i, tlispoosu.do 
tio HOl'\'H;u pm• delthL\l'U.f;ao 1ln snnal!n do 3 do sutomln·o rio 1008. 

Ningucm ·pedindo tL ]l:d:L\'L'a, oncuL·:·a.-:-~o a discu~.'iÜ.O Jlcn.n1lo tL 
vot.iL'}ãO •~1\iad:t por Jhltt~ l!u numm•o. ' 

O Sr. Prel!lideuie - N:~tl;L m:.d~1 lia. vendo a tmt:w, vou 
JcY:tnti.l.t' n so~sãu o tlcsigno lHtt'n. ol'd.em do UhL da. scssJ.b :leguinto : 

Votação, om ::~~ fliscu:-J:;ão, da lll'npush.~fio 1la C:tllULt'<J. !los Dopu· 
i.ado . .;, n. l.fl, tle 1!/0:'l, tJ.HLori~aralu o Pt·usidoul;u tl;L Rupublica. :.L 
IJOIH:Odet• um a.uno do liceHQ<J., SOlll Vt.:J.JcillllllltO::l, ao lll'Ofmrmlot• dcL 
ltüJJUblica, no DisLl'iet.u Fmle!'iLl, lmch:u•ul Cmw.t•io 1l:L :3ilvu. Pomit'lL 
(com llrLl'C!C(ll' nworiL\'d fi;L Cnmmi:-i~ÜO du ,Ttustiçi~ o I..u;;isl:tf~·flo) ; 

\'oLu.t,•àu, om :vl tH:::cus.sã.o, tlo })J'Ojecto Uo Semttlo, u. :18, do 1008, 
íLUtoriwuUo o Pt·usidouio da. RepulJlietL a aiJL•It•, polu ~liulsterio tia. 
,lttsti,;t~ o Negocio:-; Intol'io~·es, o cl'Cdito llc l :~os.,, 1-iUpplomcnti.Lr à. 
rel'i.H.L G·l- ~ecrotaria Uu ~cnadu,- tlo art. :.!u dn loi n. J .8 1ll, 
1lc 3 L de dozem lH'o du W07, par:t üccm·rnr ao pa.~anumto tlos vow:i
!lltJUtos dovitlus u.o coutinnu .losê do ilolla.w.la G;~va.lmi.ltti, disiJen
BLttlo do ~m·vit,·o }101' dotihm·açclo do Sem~1lo, do :~ do sotemiJl'f• 
do 1908 (oll'crccitlo Jlül~ Commissiio tio Fin~nças aru<tnisieão <I• tlu 
Policia). ' 

Luv;mLtL·SU a. :;cs::;ão .tt:-; :1 hot•as tln. tardo, 

AC1'A ~;\[ 22 DI~ OU'l'UDltO IH:: 1008 

z•,·c:;idcncia do Sr. Bm.mo Bl'rmtlt7o, (!? 11 Secrcla;·io) 

A' me i;~ hrn•:t tlnpuis do moi o, :wlmm-so pru.:onCos o~ Srs, Sonn.
tlnt't!:1 !Jnono Bt'<~.nJ:i.u, _,\t•.tu,iu l.ttJo.i, Pt~t;l'u Bül';.;"~:S, Piros l,~ül'l'Uim, 
Bm:ut•J•il Funl.uudlu, Meir;t u S:t. Cut.!l!Jo Lisltna., Scgismuntlu t.iou
çalres, ?II:tntrt•t J.Jutu·tu, Severinu Vrt:ll'<l, YiJ•gilio Damu.zio, ~itlLIOÍI':t 
l .. im~L, ulivcir.i. Figucil•utlu, .-\111-:ll::ittJ tio \'aseoncollo~. Bm·ata. m
bciro, Francisco Gl,reJl'io, Alli·odo Ellis, U1•1J.tno do Gom•ê:~, Joa .. 
•tuim du Sonz.1. " Motcllo (20), 

Dui:iam llo comp~u·ecot·, com c•m~u. pnrtici1mdu., o~ St'S, Sono.
tloros H.lLY Btu·ltotia, l•'tll'l'llil'rt. Clt:tyes, .ronatlm . .; PudJ•o:-;u., Stl Peixoto, 
:iil\•ct•io ~m·r, lut!iu tio llr·a~il. Pao.~ tlu Cnrvalho • .rusto Cluwmont, 
Urlnuu :-;;IJÚos, Gomus tio ra~tl'o, Bcllbr•t Vioira, Hn.ymurulo 
Al'f,hm·. Pr;tociscn S;t, Antonio do .Souza, Al\'al'O l\lachu.tlo, Gon
çul\'0:1 l~et'l'oir;.t.! Uos:~ o Sil\'n., .Jon.IJuin.l ;\In.lt~, Coujho c .campos, 
Olh·uit'.L Val\:1tlao, ~lal'tiullo GtU•ccz, ~Iom~ Fl'lHl'U, Jt<~n.o Lutz Ah•os, 
J.OIIl't!\IÇO BtqJt.t:-itn., J•:l'it!t1 Coolho, l.:mru Soth•t~. Felicia.no Poum~. 
Lopes eJ,n.\·t~ ... , Bl'i.LZ Abrantes, .A. Azcrodo, Joaquim Murtinho, 
Cu.utlillo tlo ~\hrou, Aloncar Cilumn.rães, Brazillu lla Luz, Horcilio 
Luz, Lauro lllflllor, Folippo Sclnnidt, Pinheiro Mncharlo, Julio Frot• 
u Victot•ino Monteiro (·11), 
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----·--··------·--··· ···-···-· ... ·-·----··-···- ..• -·· 
o Sr. 3° Socrot·u.-io (.~C)',iur[o tio Ju) lilt conl,(L t{O so

Siliuto 

.I..:XPEDII~NTJ<: 

Olflclo U.o Ju Sllúl'Otat•io 1lu. Cam:wa 1los lJ11put.u.do~, rlu I!) tio 
correntu, l'nmottcndo u. seguinte Pl'oposi~ft.o d.~tjtiOlla Cu.mM·;~ : 

N. 1·12-1008 

O Congresso Xaciona.l ducl•ut.tL: 
Art. 1.'~ 0:-~ ox:Lctoro.; da Fazenda l•'udm·u.l, lfiiO pi'CI:Itarmn 

1iança ou cau~~ito, um tlinhch•o, títulos da divitla pu1Jlie1t da. Uniü.o 
c cndm•netas 1.h~ Ca.ixtt Econnmien, ontra.l'lio rlosdo lo;.;-o, no cxm• .. 
cicio da.s runcc;ões tlú cu.rgo ')l:~r:~ cruo. houverem shlo nomoudo:-J, 
tomn.tulo-se, pm• toi·mo, no 'rhosom·o \"n.cional o nn.'\ rloleg:tci:t·: 
fiscacs, nos Estttdus, u. 1l;mc,m, ou CILUçiío pr·ov·isoriu., cuja. cópia., 
acompu.nha.da. dos tlc1mais ducumonto.-;, ~er:L tmn~mittido. a.o Tt·i· 
bumtl do Conta~. pa.l'tL julg,LTnonto <loftnitivo. 

At•t. 2. 11 A /lanc.~a ou Cltuçfi.u, assim prost:~d:1., I'CSpondcr:i, dmulo 
o momento dn. posso o cxorcicio, pm• tollo:-; o!ol pt•J.ini1.os o Iidtu.s um 
quo 1'ot•om encontrado; us cx:Letut•o:-; o suus Jll'upo~tos. 

Art. 3, 11 Revog:LHHlO a.-J tlisposi(}ÜOl cm uontrn.rio • 
• CiLm:lra do.i doJmtntloll. lO do ouLrthro 1lo 1008.- oil·un!plw 

Rotll"igtrc.~ do ,1;el)cr/u, )11 Vieo·Prosiclonr.u,- ~l[i{ciudcn: .llario 1/u Sti 
Jii·ci1'0, ru :-:iocrotario.- Joc7n Ft•cwcisco da .Noorw.~ Pacs BW'1'Cto, 
aupplonto sorvindu ílo :211 sC!.!t'oLn.riu.- A' CommhHiio ílo l•'inaw;.;t.~. 

O !!!i1•, ~.tu Secretn1•io, (scl'viudo rle ..:.?••) doehLJ';L quu tH'io 
}w. pa.recurcs. 

O :~r. l,L'C~!dcntc- ToJHlo compaJ'ocido apllnns :!() 
Srs. Somuluros nii.o JIÔIIO httvm• :;o::;:;ào. 1Jo.:~rg'r111 ll<tt'i.L ordom tlo dia, 
diL sessão Sl•guinto: 

Discus.;flo uniea do parct~m·, n. :·w.J, <lu 1008, ela ComJuissã.o tlu 
Podm•os, opinaudo flUU :mjt~tn ap(ll'u\·a.tlas as eluil)üo.~ IL tlUU su Pro· 
eudun nolisLmlo elo Pianhy, a. 11 do sdontiH'O du CUl'I'UU!.o n.m1u, u 

, quo so.]tL t•ucou hocidu u Pl'Oularll!l•l" St.m:~dot• pu r aquollu gjtado o 
l::il', UOI'Vt~:;io du Bt•it.Lu Pas;u:;, 

Vuta~!hn, 0111 a·~ tliSútiSSfUJ, tla ]H'O[IO::!il,•fLO diL CtLiii:Ll'U. dos Dupu
tadoa, n. 14l, tlu IU!Jr.l, au!.ut•i::. .. :.ntl·.J u Pt•osidonw U.u. Hopni.•licn :L 
coocodol' um uuno 1lo lic 11\Ç:t, som voncimoutos, :~u pl'O:..:UJ'ILtlot· tlu. 
Ropuullca no DlsU•icto l'ndnral, IJacimrol Co;ario 1l:L Silva Pm·oira 
(com pa.l'ccur t'I.LVOl'a.vol tla Commissiio tlo Justiç.L o Lo~idlt~t.lilO); 

Votaçfi.o, 0111 :JU. Uisctti'IS~.:), do projot:~o tio Son.t' lo, 11, ~{!:{, do 1008, 
auto1•iza.wlo o Prnsiduutc tliL ltopniJlic:a :L u.bl'IJ't pelo !\Iini .. ;toriu 
dn Jnstic...~a o :"io;;udo• lntol'iOl'03, o. ot'JI!ttu do l :~Hcl8, SU.Jplomonttu• 
á ''el•btL tJa- Socrur.at•i.~ tlo ~tmn.tlo,- du u.t•t. 2Q Ú.lL lur n. 1.841, 
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do 31 do Uozomi.Jt•o ele 1007, ptu•u. occoi•rot· ao pagamento dos vcnci
mcnt.ns devidos ao continuo Jo"! do Hollanda Cavaicanto, dispen
sado do sct•viço pc;r dollhora\•iiu do Sanado, rio 3 do setembro 
rio JOOS (oifot•cu:irlu J:olu. Commissfio de Finança•: :L rOrJuiai~iio da do 
Pol leia). 

:Jil tliscu::~sli.o fiH pt•oposiç~o da Ct~m:t.I'!L dos Duput,ados, n. 43, 
du l H08, l'OiOV!LUdO iL ]'ll'OScrip(;ão Oro f!UO tiVOl' lrJCOJ'l'ÍdO O direito 
do D. Cor! nu. Bru•t•oto Montes, vi uva do .luvnnclo do SitiUOit·a Mon· 
tos, ox·2" escripturario rio Tt•ibunar de Contas, :1 percepção do mon
l,opio deixado por sou marido, descontadas tiS contribuições que 
niw l'ut·am Jlagas (com parecer rla Cnmmissão de FinançtLS, favora
vcl :l emenda ofl'orecida pelo Sr. Oliveira Valladão); 

3" disctlssão da Pl'Oposição da camartt. dos Deputados, n. 1!4, 
do 1908. autorl"ando o Presidente da Republica a abrir ao M!n!ste
rio da Guerra o credito especial do 25:413$280, para pagamento do 
voncimontos aos capitães Francisco de Salles Brazil o João Nepo
mucono da costa (com parecer li.vora.vel da Commissão de Fi· 
nanças) ; 

3" discussão d~ pt•oposição da Cam11ra rios Deputados, n. 129, 
do 1008. autorl"antlo o Pt•csidcnto d' Republica a conceder ao con
ductot' tle 2" classe da Estrada do Ferro Central do Brazil Ant ·nio 
Jostl Victor de Sonna licença pot• um anno, com ordenado, para tra· 
tamonto de sua saude fcom pat•ccor favora.vcl da Commissiio de 
Finanças) ; 

3" discussão da proposição da Cam:.ra dos Deputados, n. 123, 
de 1908, a•ttorizando o Presidente ua Republica a conceder um 
anuo do licunça, com orrleoado, ao conret•euto do 2" classe da Es
tmda do Ferro Centra.! do llJ•azil Guilborm9 Henrique da Silva, 
'Para tJ•t~ltLJ' do sua saudo (com parecer J:woravel da Commisslío do 
FiutlJIÇOS) ; 

3' dlscussiio da proposição da Camar~ dos Deputados, n. 130, 
do iDOS. autori"ando o Prosidooto da Republica a applic:u• á dos
poz:c com ,, posso>Ll dt1 o!llcinr> trpogranbiCIL da Direcloll'i:o Geral de 
Eslatistlc:t a quantia do 5:000$, que ua" vot•ba 2• - Bstatistica- do 
u.rt. 2i du. loi n. 1.8·11, de 31 rio d"zembro do !907, não tovo •lostino 
determinado (com l'arecor Jl!.voravel da Commissão de Fln .. oças) ; 

s• tliscns;io do projecto do Senado, n. 34, de 190~. atllorizn.ndo 
o Cuvernu,. inclui!' no quadro dos proJessores ou su·,,t,itntos vlta· 
lict•''' o tmwnte·coronei de engenheiro; .lo.stl ela Silva llra~<L, lento 
sulo<títuto ·i<L extinota gsco!a MilHal' do Brazil (ui<'eJ•ecido peln. 
co.,,mt~sün do in>truoçiio Publica, om deret•imontu ao roquori· 
mr:uto n. ·1i. de 190i, o com pu.recor 1'11voravol du de Mt<I•inha o 
Gncrrn o c:ontraJ•io do de Finanças). 
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108' SESS:\0 EM 23 JJE OUTUUHO DE 1908 

Pras dencia do Sr, Nilo l'cçanha 

A' moia i or:trlopois do moln-di~ ab,•o-so a •es·ão a que cnncor 
rem m1 Srs. SuuaUore~ Uuouo lirant.lãu, Aru.ujo Góo::~, Pud1•u Bor·~os: 
Judio do 1\i•,.zil, Ut•bc.uo Sar.t.s, Hcll'ol't Vieir~. Pires Forroim, 
~'ranclsco Sá, Hczcrril Fontunollo, Antonio do Souzrt, Moirrt c S:J., 
Coelho Liobua, Goucalvos l'orreira, Sigismundo Gonçalves, Manuel 
Dua.rw, Codho o Ca.mpo::~, OliVflÍl'íL VaJlu~tUo. Sovorino Vieira, Vit·
gilio Damazio, Moniz r'roire, Jníio LUIZ Alves, tiiquoirn Lima, Lou
renço Hapti;t,,, Ollvcit•r. Figuoircdo, l'l'ico Coelho, !.ILUI'O Sodr6, 
Ha.ra.ta Rihmro, F1•a.ucisco Glycor•io, All'reJ.o EllL.;. B1·a.~ Abt•n.nto.~. 
Joaqu1m doSuuza, Joaquim1lurtinlio, Melello, Horcl110 Luzo Fc1ippo 
Si:bmidt (35). 

Deixam do cnmparocm• com cans~ participada os :-rs. Sena 
dores Ruy Barbosr., Fcrroir • Chave.<, .lo"a thas Pr•drnsiL, S1l Pohoto 
Sllverio Not·)·, Paus de Carvalho, .lustoChcrmont, Gom,; de C.•st.ro 
Raymundo Artilut•, Alnro ~l.,.cl;ado, Ro;~ o Sllv;•, Jo .. quim Malt;L 
Martinho Ga.r·cez, .Augubto do _V!Lsconcollos, Fuiicnlno Pcnna, l''ra.n .. 
ctsco $alles, L Jlcs Chu.ves, Urbuuo du liouvén., A· A1.crodu, Cu.ndtdo 
ao Abreu, Alencar Guim"rlic,, Br•.ziliO da l.uz, Lauro Miillor, Pl
nboiru M.,cltado, .Julio Frota o Vlo\oriiiO Moutcit•o (2'1). 

Sã, lhlas succo::;siva.rnontr~, postas orn dlscus.;ã.o o Horn doba. to 
approva.tlls as,.ctas da sessão anterior o da reu.lião do uta ~'2. 

o :sr. ~·Secretario (seroindo de J•) d~ couta do se
guinte 

O Oleio do 1" Secretario da Camam 1los Deputados, do 22 do 
corrente, romotlondo a seguinte pt·o~osiçü.o daquella Gamar" 

N. 14~ -.Jfl(IS 

o Congresso Nacional resolve: 
, ,AI•tigo uni.c~ ... Fica o Pdisi,dcntc da Ropublica atitorizado a 

conceder ao conloronto da Atrande~a de M~n~os Enéils Fet•relra 
Vlllle um a:nno ·~o licoliça,·com ordenado, para trat~r do soa saudc 
oJidé lb~ oonviêr; t·ovogadas as dlsposiçõOB cm contrurio. 
, J' Camah ,<los DQP)lh\'ilÔs, ~ di:i. gut.ubro do, J9QS.-'Cnrlti8 l'eJ•o(o 
iij ;!ieiiO F;lho, ~!:~,~~ont.o. ,::-Mdc.~~H.jlf~rio do .. ~a Pr:elrc, 1 ". ~~c~o' 
~rlil.- Lui: .-tnl.on•o JilJrriilra (:Jual~crlo, 9" iloct•otario, scrvlnàô 
de 2• • ....:A' Commlosiio do Fiuanoa•. · 

Outro do umo. commlssão .<lO militaras o outros oldndii• a, con
vidando o Sonu,do po.m a r,•copciw 1io Exm. St•. Ill~Lroc 11al Hermes 
Rodrigues da Fou•oca de rogrQ~so d.a suu mid;ão ~ .AllomtLubu.
IDhlrado. 
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. Q Sr. 3' Secret,.,rio (serointlo do 2•) !li os s~ 
guintes 

PARECEit.ES 

N. 305 - lflOS 

Ao orç~monto do dospozas do Ministorio das Relações Exto
rloros, om 2' di•cn•~ilo, li>t•am oll'ot•ucidas as seguintes 

E~IENDAS 

I. Do Senador Azerodo, na t•ubric" Legações e Consulados, 
mandando qno so elevo a 42:000$ " consignação Po8Soal, afim du 
que s~jn. augmontada de 4:000$ ,a que se reJ'ero a nm consul om 
Lond1·os, CUJO consulado passa.t•IL ü categoria. do consulado geral do 
l" cla.~so. 

~. Do Senador Pires Ferreira, na mosma rubrica, mandando 
'l1te so augmcnto de :3:600$ a consignação, alim do quo com llssa 
·vcrbn. se gr•tifiquo um consul em Ln Rocbélle. . 

3. Do Senu.ilot• ~cvorino Vieira, no art. lo, verba n. 3- Extra. .. 
orflinarin~ nu Interior - accre:~centando a. so..;uinte coosi:.ma.ção: 
cPu.ra. uco.;I'l'Ol' ilS do:~peza:-; com os congressos .iuternacio~aes que 
se reunirem no Rio do Janeiro, · dentro do anno Jlnaocoit•o, 
300 :000$000>. . 

4. Do mesmo Sotmdor, mantln.ndo nccroscontar onde convier. 
cPara o ~orvtço do prup<Lgnnda nos paizes estt:augoit•os, o qual 
pa.ss:.r~ ao Ministerio das Rolaçõe; Exteriores, por iiltormedio das 
legações o consulados, cm ouro, 100:000$000 •• 

Dizendo. sobro el!as a ,Commissã.o de Finaoç_as .o.P.i!l~ J!ela ro· 
jcição do todas; monos q1rnbtc a. uma parte da emenda· n. 3, das 
a.pr<Jseutatlas pelo Sen:.dot' Sovorlno Vioim, redigindo·se assim a 
emenda da Commillslio,' .i•! apresentada em sou autorior parocm•: 

AO at·t. !•, n. 3,·substttua-so pelo seguinte: . . . 
•Extraordioarias no Interior, inchtsiv!J pára todos'. os ~ongr~sos 

ioternaeionaes que SA reunirem no Rto de Jtlne!ro ilentro dó aooo 
doi1DCO<ro; 612:000$000.> . . . . . .. . ... "': 

A emenda n. I consulta um mtoresRe leli!tlmo; porquanto ó 
Consulado de Londres por ;rpult~s razões .de ordem oconomlcil, po
liticd e niianceir:l. dovó mesmo ser e!eva•lo:! cn.tegot·!a. do con
sulado ger&l de !• alasse. En~r.'!tu.nto, ~uhnrdinandu·so ao orilorio 
da. oconom<n nas despoza.s publicas, ponsiL a Com missão <JUO esta 
rerúrma p<ldoscr adiadr>.. . . . . . 

A de' ti; 2,prbpüe um de~pc_za.,quo.careeo do ju~titifieação. . 
Qu~nto il. ile n. 4," C~rnmtssa~ pontlol'"·quo o .Mervlço de pra'o 

pagandu. UO' intnresses brazlloiro ·.l)U eXtOl'iOI' ;ÍI1 J'oi attondidD DO 
oi!caononto. vii:eu~~·~mf!J .. t~cilmQ .. m,inist. ot:lo em .• oujo .art. 10 ficou_ 
o Prilsidllate a;; Rilp ca a.n.torlzado .a. 1\brw ,eredlfOII .até a. somma . . ' . ·-· . " '. " -
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do 4110:000$, para occot•t•cr a tudo quanto pudesse ~c referir á 
complcxidado dcs>c ~uuciidc <er,·Iço, 

~nt .. otanto, o Gc.vorno, não só deixou do executai-o, não des
pondeuclo quantia ai" uma por contn. de~sa a.ntorizaoão, como r.inda 
a não raproduziu ua aua proposta de ot·cc.montu. 

Po1• estn.s razões, pensa a Commidsão quo a emenda não pódo 
sor llpprovada. 

Sala das Commissões, 22 do out11bi'O do 1908.-Jiloancisco Gly· 
cerio, presidente inrorino o relator, vencido quanto â omondo. do 
Sormdot• Azerodo cm favot• da qual dora <OU voto.-Lauro ,llüllor. 
-l~·anci!Co Sd.-·l, Joaq,•in• ele Sou;a,-1llvaro Machado,- Urbano 
Santos. 

EME~DAS 

A' I'ubrica-Lego,çõe,. o consulados-Elevada a verba a 42:000$ 
á COi!Signação cPesso .1>, p:~ra ser olevilda a 12:000,$ a consif(nação 
de UlD consul em Lor.drel, o qual pa.ssa. ú categorta do consul-goral 
de t• classe.-A. A;ureclo, 

Augmente-so a rubrica- Logaçõos o consulaclos -do 3:600$, 
para. gratificaoiio de um consul cm L~ Rocbollo.-Pircs Fc>•rcira, 

Vorlm. 3• - E•tl·~tot•dinarias no intwior- Accrosconto-sc a 
seguinte co!llligoacãn: 

5.• Para occot•rm· ás despezus com os congressos intet·nacio· 
naoR quo se t•eunirom no Rio do Janeiro dentro do anoo fiuancoiro-
300: 000.$000. 

Sala da.s sessões, 13 110 outubro de 1908.-Savorino Vieira, 

Accresconto-so oudo convier: 
Par~ o serviço do propo~'llndo. nos pa.lzes estrangeiros, o qual 

pa.s.;a.rl!. u. cargo deste mlnlstorlo pot• Intermedlo das legações e 
consula.dos-- 100:000$, ouro. 

So.lo. das sesseies, 13 de outubro de 1008.-souorino Vieira. 

N. 305-1008 

A proposição da Cam~tda dos Deputados, o. 243, do 1907, nuto
rizo. a concessão de um anno de l<oooça, com ordenado, ao thesou
relro da Delogaoia Fis~al no Amazonas João Tavares Carreira. 

.Além de attestn.do medico comproba.torlo da sua enfermidade, o 
lllnccionarlo de quo se trata ta.z, no requerimeato que dit•igiu ao 
Congresso, pondoresas allegaciles, dignas de serem ai tendidas. 

I 
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I 
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A Commls_siio ~c l'iunnÇits, assim considera.ndo, 1: de p~rcce:· 
que" propostçao SOJ<~ !!.pprond~. 

Sal~ das .commisBõcs, 22 do outubro de 1903.-F. Glyceo·io, p!•e
sldento IutOrlllO,- Alvaro Uachado, l'Oi~tor .- .Toaquim ,)[urt:nho.
Francllco Sd.- J, Joaqui1n de Sou.:a.- U1•1Jcmo Santos - Lauro 
Milller. ' 

PROPOSIÇÃO DA CA~IA.RA DOS DEPUTADOS :'i, 243 DE 1007, A QUE 3e 
ltEFERE O rAJtECER BUfRA 

O CongrcSIIO Nocional resolve: 
Artigo unico. Fie~ o Presidente da RopubliJa autorizado a coa

ceder n. .João T~~varcs Carroil'n., thesouroiro da DoJo·~adn. Flscat no 
Amazon11s, um anno do Jice.,ça, com ordoa~do, para tratar do sua 
saude o ruJo lhe convier ; revogarias as dlsposiçiios om contt•arlo. 

Cllmn.m. dos Doputa.dos, 25 do do~ombn do 1907 .-Cnrlos .Oci
.xolo de il!ello Filho, Presldonto.- Milciade! .l!afio de Sd Freire, 
1° ~ecrcta.rlo.- Lui.: .1ntotliO Fdrroira Guallu:rt~, 3° Secretario, acr
v!nclo de 2•. 

N. 307- 1908 

A Commlssrro do Fin~nças, tendo examinado a proposiçiio da 
Camnra dos· Deputados, n. 41, do 1008, que o.oncede um auno do 
l!c~nço. com todos os vencimento<, menos a grat1ftcar,iio de funcção, 
ao capitão do corpo de ust"d'' maiol' Luiz Maebaclo de Magalhães, 
é de parecer que " mesma sej 1 approvacla, visto como o peticco
muio juntou ao seu requorcmooto o devido attestado de medico 
oculista desta Capital, do qual se vil que estft solfroodo do grave 
atrecçii.o ocuhr, para cujo tratamento o rcferldu profissional julJa 
indisponsavel um longo pr:L?.o. 

Sla:Ldas eommissõos, 22 de outubro de 1908.- F, Glyccrio, ro
lator e presidente interiuo.-Joaquim ,1furtinlw.-Franci.co Sti.
Alnaro .tlachado,-Lauro Mii!ler .-r.:rbano SaiCtor,-J, Joaquim d• 
Sou:a. 

PROPOSIÇ;\O DA CAliA.RA. DOS DEPUT.~DOS S. 41, DE 1908, A. QUE SE 
REFERE O PARECER SUf•RA. 

O C.m•orosso N<~cional resolvo : 
Art. i. • Fica o Presidente da Republ!cil autorizado a concodor 

um nnno de licença, com todos os vencimentos, menos a gratrft· 
caçio do 1\mcção, a Lulz Machado do Magalhães, capit~u do corpo 
de estado m:liot• elo exercito. par:. tratamento do sua saudo onde 
lhe convier. 

. .... ' .. 
- .'' ., 
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Art. 2.• Revogam-se as disposições om contrario. 
' ' . . 

Camam dos Deputado~, 28 de ,jrÍI!Jo de 1008.-Carlos Peixoto de 
,Jfello Filho'; 'Presidenta . .:.. Mi/cíados Mário da St! Fro.rc; I• Seel'e
t!Lrlo·. -' L11í= Anloiiio Fcrroira Gualberto, 3• SocrutariO, servindo 
de2°. 1

' 

N. 308- 1008 

A 2·1 de abril de 1001, Intentou Mario Nazaretb, na qualidade 
de ~ropl'iotario lia fabrica do tubos do chumbo, sit<L .t rua Conse
lheiro Zacarias ns. 38 o ·10, uma ncçiio orrllnarln contra a FazondrL 
Nacional par~L haver dostrL a restituição de ~o •(, sobro os impo;tos 
pagôs tim· 1896 J)ela importnçiío de Iiriguarlos do chumbo. 
· P~r!i tal bascou~so uo a'rt.~S da Joi n. 350, rtue concedia aquolla 

redu'cção sabre· o·lmpostci corri que foi onerada..: ma)et•la prima 
importada pelos fabricantes. · · 

Citodo,o Dr. procur<Ldor• da Republica contestou, allogando •não 
caber no caso a acção ordinari~ e sim a •ummrLria o consoquontomon· 
té psta1· proscrlpto o direito visto como a accão •nmmai'IR especial 
presorova no prazo do um anno o essa presorip~ão liuoratorJa n~ 
está. apenas ligada ILO processo ost,.belocido pelo art. 13 da lor 
n. 221, de 1894, mas tombem uo di~oito subs~nttvo om si; o rio 
merilís raUeoer ao autor justa' oausn para accionar" Fazenda, por
quanto não alloga a oxistonoia de qualquer prejuízo•. 

A Újso replicou o ~utor por negaciio. 
EIJI primeira instancia foi julgado nullo to<io o proceasa!lu 

e OO?do111nado o autor rias custos, pol' se lho não roconlrncor lugiti-
mid,.dé de pessoa. · · .. 

:. T~ndo caie apjlollado, o Supremo Tribunal Federal dou pro· 
v;prautp :L ~ppollacau para,roformanJo a sontenc", jul~al' improco· 
dente a aceno. 

A 'o~sa ~ontonça oppqz o autor ~Jllbnrgos do nullid11de o in· 
fringentoii do jUlgado. 

ltocobidos os embargo~. aquolle tribunal julgou procodonto 11 
accão·o·condeninou JL'ré einuar·go.d'L 1\ restitul~iio podida, com os 
,juros logacs desde a dnt~ do.pago;mentoinrlovldo, o custas: ' · 

· ·Embargado pela Fnzonrla, •foi o accordão <ixcquondo' nnnu!lado 
na parte embargada, mandanJo o tribunal quo, na oxooucão, só se 
contassem contra a embargante os ,juros vencidos da contestação da. 
lide ~m de~nfo' 

Intimado o Dr. procurador pat•a ver expedir o roqu!sltorio. se
licitou este a Ida do processo ao contado!' para moditloa.t• a conta 
Celta, oxclnlndo as parcell•s rohLtivas a custas do exo0uçiio, que 
dOVOIU COI'fOr por conta do exequonte embargado; O compUtai' as 
devidas nu procurador du. ·Republica, cujo pagamento reijuoria 
&nt~s do expedir-se o procatorto au Thosouro. 

· llespacbndó favoravohilonto o requerimento, fbrum os autos ro-· 
niottlilos lia cotifador do' ando voltamm com umn nova conla,:L c1ua1 
o Dr. proourudor nada oppoz, ' · ' 
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Inrlo os (Lato• il conclu•fio, foi. relo.illiZ socci··n~l da 2' varn. cl· 
vol do Distl'ictn F.ltfl!J'i~l. dotermiO:Lil:L a. o~pnJiç:io d.:. proca.t.ol'iO 
om 11 do dozo:ubt•r, <iO Jn07, 

Dopret:a.do o Sl'. Mini:-t,l\1 tia. Frt.zn·uh, depois r lo c1u vidnfl ru1 
r;occ;õo; do Tlwso tro. ü:tpoz no St:, Pr~:-iiclo,1t,e Ropu'·lh~n. a. OJt~essi
llauu dn. u.borlur;t do um t•.rotU tn . ''xt.r!wrdimwio do 17:8r\7$07n, im
portn.nclo. t{O ·mt:pítal, jUI'Ol'3 O Clll1t:.L8 iL qtiO foi cont.icmon.dn. lL 
União, 

Do nccôrrlo com n. oxpo•içiio, o,Jviou o Sr. Pro<idrmto d~ Ropu· 
blicn., om 29 do 111aio ultimo, mons:tgem no CuugJ·o~so Nncinnn.l 
solicitando ttutorizn.r;ã.o para. l1. íthel'tura. do um cl•odito na.quolla. 
importanoia. 

E'aminatlos o pcclitlo constante ch.qnJllo docqmonto o n. carta 
procatorin. q nn o acnm 1a11hou, a. Ca.mn.rJ clns Do pu r.rdos, JlOI' p.·o· 
tJO~ta da suu. Cnmrmssfí.o tlf• Fin:l.lu~as, rotou :L pl·oposir;ào n. 118, do 
1908, fli-ISignnndu a .~utorizu.Qiio pc.dtln.. -. 

Polo:-; 'lllltl\"ns ex· ostus ··,doS: nadn t! do ptrccor qu •, "90l' i'IU't 
voz, o ... tc conct!da. :~ mcJi,{n. imp·l,rMia n.ppr.w.mdcl <:. pronos.c;ã l, 

Si o :-:o nado n.ssi m ont,:odd·, te~·:t r.u ~ortzo.tlo. nu e:nt·!•ont.o nnno, 
os tse;.:uintes ci·etlitos: 

n su~plam~nt .. J•r.s .............. . 
12 o~pocL~'3~l .•.•......••..•....•. 
32 oxtraordiun.!'io:; •••.• , •••.••.•• 

Total ••••..•.••••••••••••.• 

IJ78:~j' J:450 
:$3·ol~f·~t82 

:~ .... ,s.l: 'i'24.~ano 

5, 7r ii :4308928 . . . 62:700$õti:l 

Sala dns Commi~sões, 22 do ontnbl•o de l:'o:~. -r. (:/yr:l'l'iO, 
Pt•nsidont • inr.or•no,-flrba .. o San r os, t··•latOl'.- .loru~uim MurUn o. 
-.Uilar11 lá.tcl:arlo.-.1. Jor1r1 uim rle .\ot za.-J.a•rro .l.iit:'t1" 

PrtOPOSJÇÃO DA CA~IARA. D S D8PUTAD: .S, N. llo;;, DE 19 !8, .\. Qt:E SP. 
IU::Ft;Rl: O P.\RJo:t.:EI:. ··U!ll!A 

O Congres1o i'lacinnal resoh·": 
Artigo nnico. i•:' o pJ·esiút'nte úa Rcpnbiío:c "'ltur!r.a.1o a :,b•lr 

n.o Minlsll!rio 1in. Fazenda' o Ol''''lito r.xtt•aordinario ;lo 17:8n7$076, 
pnrn occorrot• rt. dospmn com o pa!-:nmnnto dnvi'llo ~~.· Mrtt•!o ~~~.:., .. 
l'Oth, om vil·tndo .lo Slmtou~aJu.lie;m·ín.i t•o· .. u;.:atla.s :~s tilt.:posi .. õn.-1 
om contrario, ' · · , 

Cn.mom dos Donntado;, ~de sct.omlll'O oio 100~.-Cal'/o, Pei;rolo 
de 4llcllo Filho, Prnsitlenw.--.i1/ilc1'rrdes Mario de Srl. F:ei. e, I" :-:ecrr,-. 
tat•io, - J.ui:- Anto)1io Ferteü·u G11al erlo, 3" Seuromr:o, SOJ·vmtlo 
de 2Q. ~ 

N. 309-1908 

A proposição da Cnmarn dos Deputados, n. 140, da 1008, qua 
a.utot•iza " concossíio do um auno do Ilconçn, com ordenado, ao 3• 
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escripturn!'io tln Alfandcgn. do Muranhilo Fi•ancisco .Jor~o de Souza 
justilloa-sc pelo attostatlo medico tjue acompanhou ao requorimocto 
daqucllo fimccimmrio, que ariiJ•ma JlroclsaJ' este daquelle pm•lorlo 
de ropuso pat·a se t1•atn.r do boJ•ibc!'i de fúrma mixt~t, 

E pol' isso pensa a Ccmmbsilo de l'inan~as quo a pJ•oposlçilo 
devo SOL' approvada, 

Sala das Commissücs, 22 de outubro do 1008. ·-F. Glycerid, 
presidente icteL•ino.-Franclsco Sd, rel~ttor.-Jo"quim Nurti11ho, 
-Alvaro Jl!achado.-Lattro.lliillcr, -Urbano Santo,,, -1 . .lcutqtcim 1le 
Sou:a, 

PROPOSIÇÃO DA C~~IAM DOS !JEPU1'ADUS N. 140, m: 1908, .ol QUE SE 
REJ.'ERE O PARJW!~It SUPRA 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. i.' Fica o Presidente d:t Republica nutorlr.atlo a concedeJ• 

um anno de liconça., com ordenn.do .sdmento, IL Frtmcisco Jot•ge u~ 
Snuza, 3' osm·ipturario tli\ Alflmrlegn do ~larauhiio. 

Art. 2.' R01•ogam-se as disposiQües em contrario. 
Camarn. dos Deputados, 3 do outubt•o de 1908.-aa,•/o.• Peixolo 

do Jllel/o Jiililo, PL•esirlontc.-Jllilciarles Mario de Stt Jireiro, 1• Se· 
cretario.-Lui; At~lo>~io Ferreira Gualberto, 3' Socrotm·io, servindo 
do 2<>.- A imprimlt•. 

N. 310- 1908 

A' Commissão do ~'iMnr,ns foi presento o roquerimouto do 
engenheiro militar COlll'"do Mül!or de campos, ox-tonoato dn 
exercito, impctrando n. concossílo do continuat• u. coutl'ilmh· Jl:tl'lL o 
montopio 1m!itar, corrosponrlentomonto áquei111 p11tonto. 

Ouvida antos drst.a. n Commissiio do ~Iarinlm o Guerra., foi üsta 
do parecer quo o roqum•imento tosse dolbridc, conclninrlo por um 
projecto do lei: sendo cm•to :.inda rJno ost" mesma pretencno tol 
no armo passado suJJi•agaria pata Gamara dos Dopubrios, CI\Í:t 
proposição foi rejoitatln. pelo Sonatlo, não sú pol'quo pl'Ocodora 
requerimento do intoro;satlo, como t:.mbcm poJ•qne nenlrrtm do-
cumento ollo juntara que jnstillcasso o sou podido. . . . 

ExamiMdo tio novo o assumpto, vü-;o qutt o pct~ewo,mo 
ncn1uflna allegação lbz capaz dcrazm•lvolmcnto mod i llcnr· il ostrrrlo 
jurirlico ria proscripçiio cm que incot'l'OU. 

O Scnn.do tom cm mnis rio uma occnsião t•olovaclo cm hypotbose 
a pena ria prcsoripQiio, cm e•sos llemcllrn.ntos. . 

Mas assim tor4 lll'ocodido qunntlo siio Justos os motivos a.lle
gado3, isto é, sempre quo o l'Ocln.mnnto allO,!!IL e p1·ovn. que u seu 
tliroito incorreu orn prosct•ipçiio po1• mutivo d11 liJJ•ç:L nmluL". 

No ululo presento essa. t'Ol'Ç!L m:tim• IH'nl ~;ii[IIOI' foi allc~ratln 
pPio ox-tononto M6llor de C:1mpos, 
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Sontlo assim, "'Commissii.u ó de pat•ocm• quo o requerimento 
seja iucleferido, 

Sala das Commi<~üe;, 22 do outuhrJ tio I GOB.-F. Glycerio, 
presidente Interino o rolfl.tor.-F'rancisco Sà,-La,wo •1lulle•··
Joaguim Jllttrlin.lw ,-Urbtúlo Satitos .-Alvaro ll/acharlo.-.7, Joaquim 
de .Souza, 

PARECf.RE A. ~~UI~ NE REI•'Jml~ O f'ARgCEH SUPitA 

N. 2fll-i90B 

O engenho iro miUr.ar Conrado Miiilot• do Campos. ex-tononto do 
exercito, requer ao Congresso Nacional t•olem~iw da prescripçiio 
om que incorr>u o sou direito de coutl'ibnintc tio montopio mihlat•, 
afim de poder contimmr " fazet• " contribuição cot•rospoudento 
áquellc posto, 

Diz que essa sua. pretençfi.o ,itt foi objecto elo um;t pronosiçfi.o 
adoptrLdfL pela Camara. dos Depul'ttlos, no anno possrLdo; e no 
mesmo n.nno 1•ojoitu.d1L no SeniL<iu pelo t'undn.mouto do qun n. pro!Jo~ 
siçãa não tiniuc sido pr"cedidtL da potiçfi.o, nem •e tLclmva acompa· 
nhada do qualqullt' tlocumonto quo justificasse o favot• p•·otcn· 
di tio. 

Deoogauo o fa.vor pot• osso funtlamento, quo coust~t ti> pnt•ecot• 
da Comm1ssfio do Finanças, n. 180, do Jfl07, o interea<ndo renova o 
sou peclido no rer(ucri:nonto que a Commissiio do M~trinb~t o Gunrra 
tom presonte, datado de 29 do maio ultimo, nffirmando ao Senodo 
<JUc om l!J05 apresentou :\ Camat·n tio; 0Jput;lllos igmd pedido om 
petição <lirlgida. 110 Congr·csoo Nocional o <(UO, rcso!l·undo sobro essa 
sm1 petição, tbi <JUe n Cama.ra voLou a. lJroposição do JG07, quo lho 
concedia o JU.vor da t•eiovnçil~>. 

Accrosccnta que não púc\o apt·e~ontar tlocumonto quo justifi<tue 
o ravot• <JUO pt•ctontlo, pot'tJue, pro~m·ipto o sou tlirotto 'lo contr•i· 
buinto por filll~t das compotontos contribuições, ttão lho é l'neil 
obter tlocumottlo daquollll natu!'flza; mns act•orl!ta que a ausencia 
desse tloeumonto níio do ver~ sor tnoti I' O de pro juizo pat•n a sua 
cnu~a. attontleudo·so nos seus set•viço., mUi tores do paz como de 
guorr11 o d cit•cttlnstancia <lo lot' profcl'ldo domlttir-se das 1ilolras 
do exm•clto para nl.u se transtot•mar om pensionista do E<tado, nos 
30 anuos tio tdaclo, pot• umo. t•oli1l'ma quo poderia obtol', 

Exo.miua.ndo o US$nmpto, a Com.mi.são do M;trlnh~ e GuotTa 
vm•ltlcou que etloctivnmcnto o roquorento apresentou a potlçilo do 
1905, a que so rnfore, toado osso th.ct.o passndo rins percebido ll Com· 
mis;f,o do Fina.nças do Senado qmmtlo h•vrou o po.recor n, 180, pot• 
niio tot• n proposição sido acompanhada do pal'ocot• n. ·127, de R de 
de•ombro de 190~. aqui junt.o, om quo a Commissão do l'inanças da 
Cnmnm del'ot•i:t a. pOLiçiio do intol'ossatlo poJa accoitnção do umo. 
omonda elo assHlllttt.o 1gml no rla potlção olforecldo. om 10 do de
~nmbro do 18!1r:l, ao tllscntir .. se nm :~~~ tm·no o pt·ojor.to n. 328, tlrsso 
mu::~mo anuo, I'fllrwa.tulo nm:~ pt•oscrip1;iio de nlOntt)Jlio. 
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I~ consiclornudo quo n.os milHares qu' su 1lomittom volunt.n· 
rlameuto do •orviço, tonel o "ont.l'i !miolo ]ltl.J'!I o m"ntop1o por o<pnljo 
do cinco :umos. ~~· pct'lllittido. ~um dcpr>nclonein. •Ir~ mn.i:-; licença 
:tlgumtL, c~ont.inmu· a conwihuir 1nrt. 11, cJec. n. 605, do :28 rio 
agost.o elo IB90); 

Que no domissi"nario IJUO int.errompor a cunl.!·lhulçno 1iuranto 
t1•os a.nnos li pormitt.idu rem ti·~~. iuu~gl'alm~mto, mml n.olo liconr;a 
do Min.l-terio da CJuoJ·ra, motivn.la por just.illcaçiio vailo<fl. (e.rt. 12, 
doe. c1t.); 

Que o roquoronto sorviu no oxorcito nor espaço do Hl :tnnos, 
dos quaos m:•i< do 10. do 7 do j.tnoiJ•o do JH90 a O"" l"uvoreiro do 
HJO 1, como o:rJcial, tendo i"inrnpru, nesta ultima. tJmd itlade, ~Jiilltl'i· 
buiJo p.•m o moutup10; 

Qao, 11H~lmouto, o roqurwouto haNin. oxccdido rLllDnn.s 1:0 clous 
n.nnos o p.·azo tolot·n.do :Is Just tlcaçios n.drncnf:;tr·nt V:Ld. r1 1ULill~o 
l'C!JoJ•rou Jlül:t 1'rirn~1ri1 ve~, um IU05, ao Podcz• Logismtivo: 

E' a Commi,iio do J!arinbo. o Gunrt•:t dQ )ltrcooJ• que pilllo, por 
equidade. ser dclbJ•ido agor" o pJ•o.<~mte roquorlmont:., a exemplo 
do que HO h:L scJ,midtwle.,to l'oit,, nosteB ultirno~ tcnrpos, t•elnLIV.~
moo r e :l rolov.Lçào tle prosoripçilo, para o !lm Ua. purc:l•pç 10 d.; 1110io 
l;olUo o do montJpru nt,r~t'/.n.do:':l, o ;Lpro.mnL:~ à !lolii:UI'1tc;ào 1lu Sen;tdo 
o seguinto pt•ujc·cto do h•i 

N. 30-IDOS 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo nnieo. Fica rolcv,,,Jia a prescrlpç;:o em qrm incorron o 

cx-toucnto do o<nrcito Cont•ado Milllut1 ,Jo Campo.<,' pa1·a " 11111 do, 
l'crnida. intB:.tr<~lmünte ;~ contiibukfw atrn.la'tla., cont:.;uu· a. co.t· 
trihuii• JIU.I'iL o moutopio du PXoz•cit11, 11:1 rn. ã., daS mout::a:icln.dos 
COl'L'espoudeutes ll(liiOliO posto; rO\'og;~,dn.s a!:l di:~Go:ilt~~üc!:l ora con· 
trariu. · · · 

' Sala do.< Commissõcs, O de outubro do lO •8.-l'irll.< Fe~·roira. 
-f<clippe &hmidl, J·olatoJ•. -Laura Sodtt!,-Bcljorl Vioira.- Viclo
rinu ~llt~nteiro, 

N. 311- 1008 

O descmltargadot· Caetano Pipto do Miranda MonionogJ•o, juiz 
da Côrte do 'Appollnção do '!Jistt•icto Jo'odernl, cm potlçiio dirlgith• 
ao Sena1Jo. diz nocc•sitar de uma licençu poio wnmu 110 >eis 

· Jnezc~· para. t,J·n.tn.r coriVcniontm~Jontedo sun. ~a.ude, ~111.ot•mla por 
onl'oi"midado ndquil·•da 110 ~xoJ•cielo minr.erJ•ur•to do 21 tLtlllOB do 
magistJ\J,tura ; o pollc quu lho >aja concodi.da ""III tudns o; 8CUS 
veuclmoutos. Pondom quo a liuonça nos t"•·mos rcqunl'idos nilo 
prejudica a ot·I!OIIJ do '"rvlço no irlimnal, .OI.'m o fuucuiooarnonto 
di> suiL C!lmJU•n, IJilO llcnt•d com juJzos em numero sulllciunto puriL 
osso fim. 

E junta um attostado. 
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A Com missão do Finanças acha a.ttcndlvel o podido, 
O Congro;so om alguns ca>os ldontlco< tem autorizado u. 

concessão do liccnçiL com to,los os vencimentos n mt~~istrndos e 
a t'tmcl!ionu.r•ios ouu·o~, p(Jt' . cireumstu.uciM c~pocia.us i o o peti
cionaria,· a pó< 31 annos de cxerclclo continuo de magistJ•atura, 
tloon1.c, como prova ostn.r, n1er·ecf3 igun.lmonte a conces:-:;ão que 
pode, par;c tratai' de sua saudc. · 

Sondo ostn o parecer lia Commissão, o1Toreco ll. consideração 
du Senado o se~nintc 

PROJECTO 

N. 37-IDOS 

O Congresso Nacional decreta. : 
Artigo unico. Fica o Presidente d" Ropu hliclL' autorizado a 

conceder sois mozos do licença com tndos os vencimentos, para 
tratai' de s1111 saudo, ao desembarga,IOI' Cactu.uo Pinto do Miranda 
Montenegro, jul~ dn Côrte do ,\ppallaçiio do Districto Fo~eral; 
revogadas as disposições em contmrio. 

Sala das Óommissüos, ~2 d~ outubro rio 1008.- F. Glyccl'lo, 
prí!SÍI{ontc interino . .:.:.. J ~- Joaquim. de Sou:a, rel1~tor .- Fr,mC'isco 
Sd;:.... Laura Miiller.- Alvaro ,\Eac/iado.- Joaquim Jl!•rtinlio.-
flrba>JÕ Santos. " · · · · · · · 

O Sr. Urba11o ~anto~-sr. Presidente, cm nomo 
po Estado que tenho a honra. do roprusontat· e J!os meus ccmpa
nhoiros do bancn.dn., vonho rcquoror ao San11do a, inserção na. 
da sua· s .. ssão do hoje do um voto do pezar pcln. morte do um 
rr,nraabiJnso Uliistro. Roflro-rno a.'Artbut• Azm·I!I!O. ' 

· l~m· um meio illustrado como este, uno pt·ociso dizer quem foi 
Arthur Azevedo, · · · 

A sua popularidade no Brazll principalmcnto nesta Capital, ora 
gmndo,' como acaba rln demonstr:w a imponente manl!estnção que 
hoje recebeu por oecasi~c de sou enterramento. 

· Artbur Azevedo ora considurndo no meu Estado come um 
dos membros mais salientes da segnmla ~ora~i!o dos homons de 
lcttras, quo tanto Ju,tre o renome deram~ tc!•ra mn.ranheaso. · 

Como omprogarlo publico, ora um V!!rdadeiro modele e aero
tlito 'que o sou o<emp1o o· sua. memoria hão do pordumr som pro 
no solo 'Uos seus companbolros, quo tanto o estimavam. 

O SR. SÉvEmNo VU:IRA :_ Oomo oidad[o, aro. um caracter no
bremente altivo. 

O Sa. URBANO RANTOS - Arthur Azevedo tinha como traço 
principal do sou caracter a bonhvmi" o a bondarlc, JlOio <tuo a 
nstima do que ~osam. entro "''"" concidttdilos "'a; sympathla que 
despertava cm todos os motos cm '/uo vivhc oram extruordinnrilLS, 

No meu l~tn.do roporcuti u r olorosamente a noticia dn sua 
morto·. 'POI' Isto vonho podii• ao Senado CJUO ás manlfostaçiios que 
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alli vão sor faltas como expressão ilo poz~t· que o M~rnnbli.o sento 
por tito triste ncontooimunto se associo esta C•1sa, doforindu o 
requeri monto que tlz. (;lli<ito bem; muito bem.) 

O Sr. Ooelho LiFiboa- Sr. Pl'Csldenta, tlnott-so o 
bom Artbur ! E' este o titulo q no mais o caracteriza na soclodado 
bt•aziloirn, o titulo quo lho davam os que tivornm a ventura do 
cultivnt•·lho n nmizado. 

Era a porsoniftcnçiio "" bondade. 
Coração ~rondo, nlmn nobre, espirita culto, Jogando consclon

tomonto com a difflcil!ma lingua que fullnmo> o que se levanta 
entro nós e o mundo civilizado como um11 muralha. chinoza; o Sa.r· 
<lO!t brnzlloit•o, si osct•evesso om outro .paiz, teria uma. reputação 
mundial, o, morrendo, legat•in ;L sua famllla uma fortunn collossal, 
adquirida pelos sm< trabalhos littornrlos, seus dt•nmas, suas como· 
tlins,sous livros do contos, •u:cs poesias, trnbalhos esparsos por 
toda a supci•ftcic do Hraz1! o do Portugal, quo <L sua almn gran
diosa esparj!iu por todos os rocant.us dostos paizos, obras que são 
bom conhecidas, poesia< que foram decoradas po!' toda " mocidade 
braziloim e reett•dns no recesso da nossa sociedade. Ma.s, a lingutL 
qno fnllamos, c quojll um·• vez ariul ou clnssitlquei do murallta chl
nozn, clnssificativoquo o<Llou no c.~pirlto do grande llttorato Aluisio 
Azevedo, quem o dirigiu uma c11rta !ittot•arin do Cardill', onde ora 
então consul,cartn que entreguei 11 publlcidado no mon Estado,ondo 
recebi, o em que applnudia aq~ollo gt•antlo rom11ncista aquollil clas
sillcaciio que ollo, aliás, cm at•tigo, cm Buenos Aires, .ill enunciara. 
Esta l!ngun, qno nos sep:u·a do mundo culto, tom bcllozas admiru.
vo!s, é verdade, q no nos encantam a alma, suas trndtçõos gloriosas 
lembram a historia do dous grandes povos-o Lnzttano o o Bt•azl
loiro-mas, para o desonvolvtmonto da no.;sa sociedade, ú por de
mais projudicial, uo fórmn <iUO os grandes talentos brazllatros não 
pódom pass"r nl6m dos limites dosto e daquollo Jllliz·polo dosconhe
cimento oxtm-muros d11 ling-un om quo cscrovom. 

At•thur Azovodo, St•. Prcsitl~ntc, o gran<IO braz!lciro, que ha do 
c roscar do mais a mais no espírito desta grande povo nos l5ollos tra· 
balhos l!ttora!'lüs que nos legou, em quo M, por assim dizer, o 
Mecenas Jittot•arlo tlossll gcra~iio nova que alitnontou, •1ue al(asa
lbou com o sou sort•iso bonovolo, que animou o guiou através os 
tnoandros d" nossa imprensa, At•thut• Azovedu, quando oncontravn 
um politico que, como o orndot•-perpetrara v8>·sos-em sua moci
tlade, dtzl11-lho sempre, como lhe diHsorn muitas vozes: <Lisboa, 
q U11ndo n politic11 to doixm• tempo, mandn-mo um soneto I •· Gil o 
mnntlnhn no jornal cm que oscrovla uma columna 11-Pale~lra
que, diariamooto, torminllva com um soneto, ollc Yinba assim ,.u. 
montnndo o fogo sagralo da littoratul'a nessn. non gern~iio. 
Foi um b~m. lbl o gran.lo mostro dessa geração do litteratos o 
poeta< quo illnm ina, que encanta as paginas da hiotorla Lmzll "ira. 

Ao mm•ro1•, por<lm, ollo que tanto trabalhou, ello tão fecundo 
om obr!LH do n!'ie, quo l1onrnriio o nosso po.iz o o nosso povo, 
,Juixn a lamllla om plena miseria, como >ompt•o acontece aos 
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grandes littm•atos, quo vivam entro nós, que crescem m• historia, 
m:tll morrem ddxiLndu os tllhos som pão e sem lar. 

A littoratura, Sr·. Pr•osidonto, om nossa sociodadu foi olhada 
:;ornpra do soslaio; o hTando José do Alencar, consolboiro o estadista 
da. monu.t•chiiL, dizin. t.mtt•J, as suas prooci!Upn.ções do grando homem 
do Estado, quo guard~v" as recordações m•d• grata; do sou tempo 
do romu.nc1sta. 

E a ostatua que ~tpont<L tL postBI•idade o vulto ador·ado desse 
grande litto.·ato rcpresunta pat•a o iilturo não u estadista do impo
ria, mas o littorato brazllolro, quo se formou com a primeira gera· 
ção de nossa littoriltur:t nacional. 

Assim, Sr. Prcsidento, Artbur Azevedo se impõe <L <Ldmit•açfio 
dos presentes e a sua momorht o lovar•á, por ahl aióm, nas suas 
bollas obras, ao futuro-mas... deixa :t Jttmilia om pleniL misorh,. 
Falta, entre nós, mercudo liltcrw•io, que Yalorize os tmlJalhus deste 
genero. ' 

Venho por isto apr~ontar• ao Sen!Ldo um projeoio autorizando 
o Governo a adquirir• a sua coliccção de quadros e estampa< de 
valor para a Bibliotboca Nacional o Escola de Beila.s Al'tos. 

Hoje, quo a orientaçiio braziloira jll se volvo para as bollas 
at•tes, <lUO ,iá so constróom gi•<Lndos palaclos na Avenida que 
abi•Igam o livro e as artes, para attrahirem as vistas dos 
estrangeiros a que observem o doscnvulvimento artístico do Brazli, 
I! natural quo o Governo adquira essas duas collecções que subirão 
de valor atravós o tempo, trazendo granJes vantagens ao nosso 
p:Liz por seu valor cxtrinsooo o mesmo po1· seu valor intrínseco. 
(Muilo bem; muito bem.) 

Vem á Mesa, a lido, e, estando apoiado pelo numero das :tSSi· 
gnaturas, vai a imprimir o seguinte 

PROJBCTO 

N. 40-1908 

O Congresso Nacional rlccreta: 
At·t. 1.• Fica o Governo autorizaúo a adquil•ir J>ariL a Biblio

thcca Nacional a collecçito de gravur•as, aguas·t\ll'tes o livros que 
pertenceram ao ~rando escriptor Artbur• Azevedo e para a Escola 
Nacional de BeiJas Al'tes a collocçào de quadros e m11is objectos 
do a1·te, que eram do propriedade do mesmo IHtoruto, abrindo para 
it~::;o os necess:Lrios u1•oditos. 

Art. 2.• Revogam-;e as !lisposicões em coutl'll.rio, 
Sal!\ d:tS sessõAs, 23 de outubr•o do 1008.--Coelllo Li•bna.-Bel· 

{orl Vi<iJ•a,-Joao Lui: ,Jlvas.-/Icrcilio Lu:.-AI{rcd.o Ellls,-Gon• 
çalves Ferreira. 

O Sr. Ba.1•a.ta Ribeiro - Sr. P••esidente, estimo let• 
ouvido o honrado Senador pelo Maranhão solicitar " inserção na 
act' do um voto de pezal' pela morto do ArtbUl' Azevedo; dessa 
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rnanoir~. ~ notor•iotl~de desse tr•Mo acontecimento oxcodorá, ul
tr;.po.<siLr:l. o< Jim1tos do IMaclo, om n .mo ,Jo 'lual S, Ex •.. llJ.,lou 
J> 1r1~ se gra.va.r nus An11aes dcstn. Cnmnl'n. do Co.Jgrosso .. como um 
fu,·to que assumo pÍ'úpor·çõos do um acontucirnonto nacional. 

o SR. Uu.DA.NO SA.STos- Muitd bom. 

O Slt. BARATA Rimmw-E :.ssim tl. Nas lucta8 soclaos, quando 
em qua.lqur.r c~phot•a. jfa actividatb• huma,un. so n.bro um ciO:t·o o;~H 
cohunnas tios b:.t>Llhaduro•, não opprime a tl01; soniunte :lqueii!J/l 
que lhe Oll!balararn O bOI'QJ OU O acompalliltL!'alll UOS primeiros 
arranco.; parà" uolohridadu :1. que ollu ostávu. destimido, 111as espa.
Jba·so pOl' toda a Naçiiu, q no soo to o do;appai•úéimonti> tlo uma acli· 
vi1lade do combate. E Arthnr Azevedo u1·a nm·"' :.ctividade do 
comba\u, pleiteando pOI' ttrila das itltlas talVOZ a mais S,\'lllpathica 
do nosso pu.iz e quo. infelizmente, a. poné:u e poitqO, Uuixou-so sn.cl'i
flcar, abandonada pelos que lho dovram dar o ésl"orço dr SIIIL inr.olli· 
goucur. o a alrua doso!! cot•:.ção- o Tlwatro Naciuual. (Muito bem.) 

Arthur Azevedo, Sr. Prcsit!onto, ora, sori1 duv1d:r. nenhuma
o osso tl o meu grande poz:n• ao I'OI·o des.r.ppareoo · dontr'e os 
vivos- ora. o comb .. te.nto iucout~M·el pelü. cre:içii.O do Theatl·o 
Nacional, o oaliiu prostmdn antes do vor• a sua torN do Charm:LII, 
q ua.ndo,por assim Hizot·,rCuniU. as llu~tos quO .. dtiran.to à v~Ja iotõii•á., 
a.llioia.rt~ l'ID uma luta a que dm·u. t 111a a vldn. ,te sua alma o todu o 
amur do ;cu COl'U.ÇâO, om (j no UÍÍO port!ora ufu ió ius\anto' êoino 
combatente [,ttomrio., 1Mus1o lmn,) .. . · 

E' por· isso que ustrmo que o nobre Senador polo Mar.anbito, 
venco.tdu as estreitezas rJO ·OU Estado, transpurt •• sso o lúctu \LUÔ o 
cobro para esteudo!-o oomo um cr•opo funereo sobt•o ii Naçflo hitoirá, 
registNIHio no.< Annae1 do Senado o seu sentimento pela prrt!a do 
Arthur Aznvetlo. E ou, que ropresento u tert;à que lo i mais do perto 
a arena dos sou . .; cornbn.tes, e en que representu a torra onda mais 
viva so !azia sentir a vibração dti; sua alma e da sua intolligoncla, 
aproveito o ensejo para declarar que, si~. Ex. não mo ti vosso 
antocodirlo, tot•ia como roprosontanto do llistricto Fedor·al solioi· 
t.atlo a homenagem do consagr·nçiiu, c1~ "" premissas tão bom n'"on· 
tam ao Estadu om quo levo o 8tin bol'ço nat.al o homem illustro, 
cuja morto deploramos. (Muilo bem; "'!'ilo b•m.) 

O Sn. URBANO SANTOS- O Maranhão ngradoc~ a V. l~x. 

Posto a votos, ~ o requerimento do Sr•. !Ír.bnno Santos .unani· 
momento approvat!o, . 

o Sr. Ollveirt~ l"l~·uelr<•do- St•. Pi·esidontii, Nó 
neste mo:nonto me êtibe u. oppor'tunldarlo' díi cilmj>rir o· puniiimto 
dever do, tnmbom, solioitn.r do Sooa.lú n lnsorçao na acta dos 
trabalhos do bojo tle um voto do prof1mdo pozar ptilo falloçlmento 
do Sr. Dr. HcDI'i![UO OOIISWOI'th, pros.donto da COrto de AppelbQIIi>, 

Nn scssito tio dln 21, a hora do oxpodionto Jol preenchida pelo 
oloquoute o p"triotlco t!isourso dn ominontti Sblindor pálli Bnhia, 
o ;sr. Ruy llarbosli, e boatem nitó bollvé a~o. · · · 
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llissu reoulta o t•rdio requorimento que venho f:LWI'. 
O dlusl.l'o ext1nct' mer~co 110 ~t!:mdo o~to tostumunho tio 

n.proço ú. sua momuria.. 
J?vi um mag1strado que pr.rcorl'ou o longo estadia d1~ judica

tura tio nossu p<Lit., prc:Hanliu ~om)t'O 1'0lo,·ll..ILOH se,·viç<.~s 11. ca.u:;u. 
da.. ust.lçrt o rO\'OI•~ntio-so um juiz llono:;to, zoiu::lo o do gl'audu 
cultura ,iuritlic•. ' 

. Es&.~s qnu.li1la~os eru.m nelln roalç:1Ua~:~ pelas clvit:as, pes":loaos, 
prtvu.ttas u pot• uma. grandtl 11Ji1n.·za do t,ru.to c c ..:cossi\·;L mo
Uoitia, talvuz pt•u,iwlicia.u~ a.o t•clcvu dacrnollas outt•u.s. 

O ~en:ulo, pl'ost._~ndo o pt'Olto que poQu :L .swt mumol'ia., ao 
mosmu tompo d;L um:L gL•n.ndu :n·uvu. du cousidm•açã.o au 1t!to tri
buuu.! quo utlo prustdw. com e:ür;turtlinu.ri.J zulo o ~:wa.mlo uom
potuncia.. (tl/uSto bemj mwto bem,) 

Posto a votos, O unallimumorlto ap~rovado o requerimento. 

O!Wlm IJO DIA . 

ELI:llQÃO DE u:.t :-ENADO!t PELO PIAUHY 

Entra cm di~cu~sãu unica. o pn.rocor n. 30:1, do l!JOS, da. Com .. 
missfLo do P.Jdct·t·s, opiua.n~i .. lJUO ::;ajam :t}lpl'v\';Ldn.s as oloições 
a '1"0 se procutlor .m no !Madu do P.auiJy a li ,:o setemuro llu 
cot•t•onto ~nno, o cluo soju. rccuuhud.io o pz•ucl;lm<u.lo :SCIHLd,JI• }1Ul' 
aquollo Estado o Sr. Gct•v.~sio t.io lil'ittu P.LSSus. 

O St•. Severino Vieira- Sr. Presidente, é com o 
maior con!:itJ·a.ngimonto que venho nsa.r d~ Palavra. n.~ 1lisC:úSsão 
deste P""''cer, constra~grmonto que decorxe da grande probabili· 
dnrlo, da quasi cortoztL que tenho do quo as murlias.P•.lavr~s nii.o 
sorã.o, porventura, a.:!rada.vois aos coUoga.l u. quem t!m'o reconheci
monto pelas beuovnlas attonçiíos que mo rlispensam o para os 
qua.os não quizorn ter outras domom;tracõos símio u.s ma.is cspon· 
t:ineao lla minha estima, úa minha consillol'aÇãu o do méü ro•peito. 
Entretanto, dec!M·o rlcsdé já que esta; demonstrações não solfr~ni 
a m:.is ligeira rastrioção com :i:; rapiúllll ousei•vações que passo 
a Jb.zer. 

Faço-as simplesmente cm respeito (, lei, cm acatamento aos 
priucipios UOffi0Cl'1l.tiCUS QUO DOo rogem. 

O SR. Col·lLIIO t: CAMPOs- Assim~ q11e devo SOl'. 
0 Sil. SE\'ElliN~ VrEu.t,\- F~ço-tll! müi~o .u. C.OIIII•U:gost~,Jl01'9,UO 

a bono~olonc~n.. ,a. coudet~cowlnncli}, a.~ hgaçues d.o nrdom pa~.tida.~~~~ 
ou pohtictt q11e servem pnra pistrflcal' ou expJlc,,r o .. slloncto 
do .bonr..dos coUegas, du illustres' Senadot•es, aliás, com autin·Jdade 
que per comr.,Joto mu Jlt'Jeco, ria tliscus.iio do parecer óm ~e~ato, 
ja.ma.is podot'IILm ser lOVtJcnd~s p·~_rp. u.bsolvol~·me d1L grrt.VJB!;limn. 
liLll ~ rio ,lles".''Cii!l.llo !levo~. mti.~lmó por .mim.~11o, .u.v.'~- de '1!!!1"!:: 
quer rinculos pollt!cos, nao tenho outros coDIJir.omlsaoa a~o .91 
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do dofondct• 1i o!l,rmtca o!:! pt•incipios bn.!;icos dn. Constituição íla. 
Ropublicu., cot•t•ondo-rno d 1~bi a. ohl'iga.Qi'io do cr~nm•-mo t:wmpt•o 
dosem bat•aça<hLmcuto no.~t" !.i'ibum• Jl~l'" reinv Indic~r " voNht•lo 
do regímen domocru.tico que dou norm<L 1l no;sa loi l'undamootal. 

Sr. Pl'osidouto, o Regimunl;o do ::iuntLdo, no sou art. 23, 
dispõe: 

•O Sou~dot· eleito apt•osont~r~ ao Sonu.do o sou cliploma JlOI' in
tm·mcdlo do q<mlqum• ~o.m<lor ou por otHcio dit·igirlo ao J• ~coro· 
tario. • 

O u.rt. 24u.cct•osconttL: 
..t:Logo que fot• u.pt·oscnt:tdo o cliploma, stJrâ. l'emettirlo ri Commis

sllo de l'oderos com as ~;uthonticas dos collogios oloitot•aos, do
cumentos o roprosentaçÕJS rola ti vos ri oloiçiio, enviados ao Senado, 
u.tlm do que ella, examinando-os, dti parocJr com urgonciu..» 

O art. 102 da lei n. 1-.260, du 15 de novembi'O do 190·1, pl'O· 
scrove: 

cCoocluidtL a. upul'ação, ia.vt·u.r-so-h;L :L a.cta :{Ol't~l, contendo 
todu.s as occul'l'cncia.s o i~ votu.ção totu.l, o nolh. so fará monçã.o du.s 
reprosontaçuos, reclamacuos ou proto;tos quu J'orom u.presentu.dos 
perante a ,junta, com a doclu.t•u.çao dos motivo; em que se J'undu.· 
rem. Em seguida, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, 
na ordem numorica dos votos recebidos. 

§ 1.• Da acta get•al e,r,rahit•-so-lião as cópiu.s noco;sat•ias, as 
quaes,dopois do as•ignadas pela ,junta aput':"lora, .•et•iio romotr.idas: 
uma a cada uma das Se<:rot:.rias da Camara dos Deputados e do 
Senado, uutra ao juiz secci .na! nos J•:stados ou au .llinistro do Jnte
riot• no Dlst!•icto Fedem! u uma a cada um dos eleitos pu.r:t lhos 
seruir de diploma.» 

Finalmente prescrevo ainda o art. 103 da loi citada: 
c Nilo poderao ter entrada na secretaria do qualquot• das Casas 

do Congresso livros o papB•s cleitoracs nao enviados pelo Cot•t•olo do 
Estado cm quo se tivet• procedido a oloiçiio, salvo oxhibindo os 
portu.dores o11lcios assignados pela maiOI'ia das juntas.» 

Resulta destes dispositivos clat•os e terminantes: 
i', que a Commissilo de Podo;·cs niio pódo iniciat• os t1•abalhos 

do seu p!Lreoer s"bt•o o reconheci monto do qualquer Senador oluito, 
slnào ,lepois de lhe ser dist1•ibuido o dipJem11 ddsse Senador, en
viltdo pelo <liplomado ll. Mesa do Senado, por intormedio do qunl
quot• Sunador ou por officlo ao I' Socrolat·io (artigos citados do 
!te ;.ri men to) ; 

2•, <Jue, s:~lvo u. excepção unlc;• de que tt•ata o tlnal tio nt•tigo 
103 da lei do 15 do novombro de 1004, os papeis concernentes á 
eleição de qualquer membro desta Cll.Bll niío poderão ter ingresso 
na. sua Secretaria, slniío quando torem enviadas pelo Cor1•oio do Es· 
tado cm que so tiver procedido á cleiçiio. 
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Or:1 Sr.· Prosidonto, od mous J'Cpilros vorsn.m oxact~tmento 
sobro o (a~~o do nfi? W1• soryM~ ilo b~so; piiril p)~bor~@i'r!O ·r.itro,cer 
fl~Hl ::;o d~s~nto, .~ _t:nJ_l,ta n.nthu.nt_IC!1 da. ~ct\1 cJtJ- .l!-~?tJra;çab ~g!Jr~ ,_~xtr;t· 
lll<ln. pcln. .Innt.IL n.pttrndor!L quo Jnncciomv:L no Estaqo ao PmJ.!hy, ç 
mouo:; ainc/a, o diulom:L do i Ilustro cidn'dãO 'itlió",'n.jlOzitr' diSsO, ·vttO Hbi-, 
om poucos minutos, l'Oconbocido Sol)~dot• )>Of lLQI!CiJJ) llstil4Jl. 

O quo su vU, o tJUC ~o-~n.tcritoilt, ao inais ligoii•ô oxu.m.o; u que 
n. ill.'!stro Co1.n1piss~o i~)oion o• sons trab~.IJ>q~ p clll)ulrou ,o ll{l~ pa
rocor,com man1 fr.sta contrtwonçfio do Hogimo.n

1
tP ·o,_ai~4n.m.ais,.com 

Jln.granto violao;iin dn. lei cloitoral de 15 do >iovomii!'O iio IGIÍ4 ~ · · 
Sob pros.;iw .do ,q ll.tl ox igoncia, as;iJ1! procoiiJlu !L iii ustt•o Com

rniss~o 'I 
Qual o motivo d~> Ol'>lorn supoJ•im· rtuo possn.,iiJstiJicaJ' osto aco~~' 

menta, cm o qual, n.li(Ls mesmo som ma.licia, so poJcriiL vot• múa 
osto.nsiva t.lmnonstra.r,ão ll.t} Ucsrospeito nu, pelo mtinos, do inso
phisnuwcl dc:;caso J1cla~:> lei~ quo tuLt~lam o gar;mtom ou pl'ocura.m 
t,utchtr c ga.mnth· a. vorfladn da. rcgimon roprosonttLtivo ontro nós? 

'St•. Prosidouto, V. Ex. o o-Sanado mo hão dn 1á.zor, cU estou 
corto, a ,iust.ir;a do act•odltar no oonstmogimonto a QUU cm principio 
alludi. 

Não d su a conLin~unoia do )!Odor SOl' dosugradavol aos ·honrados 
collugas, cliguoR moml>ros da commisl!ãú ele Constituição o ·Poderes 
do Senado, qnu mo colloc:L nesta dilllçil o embaraçosa situação. 
Comprcbonao-Sil quo não pódo doixat• 1l0 actUitt' 110 mesmo SODtido a 
possibilidade riu inc:ot•l•m• no clcsagt•adu, na antip:1thia ilo cld~dilo 
Jllusti'O, sutl'ragado pelo oloitorad~ pin.ubyense1 cjuo, · .dentro do 
]loucos momento.~, vao ~or rcconhoctdo pc!<L Casil o ;proclamado Se-
nadoJ' pelas palavras sacrrunont:ICS do V. llx. · · .. · · 

Mas oquo quer V. Ex.! 
Q . C~!J.~ecilnonto rios Jll'oceitos )cgacs, JIOl' pUJ•te da )lolU'ada 

Comnuss!l.O, olahor:Ln<lo o sou parecer açodn.dameoto, anlcij .ele 
onll'Ul'em n:L SccJ•otu.ria do Scmtdo os doeu moo tos CJUO a loi .tormi
nantemontu oxigo como objecto do soui 't1'ablilhos, mci ob1•igo~. om 
cumpl'imunto do um <lovor impol'ioso, a a<SUillit• esta dcsltgrad:ivril 
altitude. 

·Poço, j!O)l;, dusc.l,llpa õ~-OS ~onr;~~es .:Senu.c,Jorw. 
Não vun adr!uzil' esta• l'apir!as considcmçoos, pelo pt·a;w· •. rt~o 

cm ta.l c:Lso ou mesmo t]lmlitlca.ria. <lo su.t:Lnico, dQ_u.borr·ocoi' mous 
clistinctos collo::•"'; o aqui mo rellro tanto 110s 'prescritas, éonio no 
q~o .o .será cm r~tu1·o imroudiato_. . 
. !"a91H18· tão Mm.onto, Sr .• j?~Oii~ento, J!Olo .dcv,er li•recluctlvol 
de pugllRJ' pela ~er\lado dO$ priQc;ipies t:o,publict~nos. ,quo não !lOdonl 
existir son1 o 1:aspeito mais completo .!L )cl q,uo JJOS rego ; J'aQo,as, 
ainda, em nome da. .l\il'CUII1SP.OCQÍÍO o .do ,dO(lQI:o .do Stlllw.lo, .qno só 
lei•:L a pot•dm• no _conceito da pub)icn. opinão, sem;pl-'o que precip,iln.t• 
as suas dolibot•açuos pelo modo por que o faz no momento presunto. 

E\1 soi, Sr. Pl·esldol).to, qllo .as JUinJ)aS w>JaYrUJI . não tuom, 110 
momento, t:c~u_ij>ldO llli!WJ) ; oon1 ou viao os1e l'Q""'I,t~do; Jn~s .os
Jllli'O ,quo ,u)lu.s llca~~o ,ilo m®o~ rogi:ltr~d{l,j .oomo lkDlU. lom
bra.nca, que 1iõ.o cloixa.r(~ do sot• · roc:onhccldu., om conscicncia, in 
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peito, slllutar, pelos proprios collogas quo ijO pudUijijOffi com ollas 
suscoptlllzar si nito tlzossom ,iu;tlça :is minh:tij boas intenções o 
assim rlar-mo·hoi por sobo,iamonto compensado do sacriflcio quo 
ora laço, Ri "" coru;idora.çõos quo acn.bo do adduzit• logr:trom no 
J\Itut•o resultado aprovoitavel. 

O Sr. Pire"' Fer1•eira- Poço a pallLV;a. 

O Sr. Pre,.idente -Darei primoiramonto a palavr·a 
n.o S1•. rolotor do parocor. 

O :Sr. Pedro Bor::,·e"' - St•. Prcsidonto, ou cedo a 
palavra ao Sr. Son:ulm• pulo Piauby, qno so mnstra pl'Os.mroso om 
defender o parecer. 

) 
. O !!Ir. Pre.,.idente- Tom a palaVI'iL o 81•, Piras ~·or·

rowa. 

O Sr.' Pi;a;we""' J~"'er.rciru. susl;ontu. o pn.rucer lia Com
miosiio do Poderes, quo so firmou nos pt•ecodontcs do Senado o nos 
;r.ctos oloitora.es, que a mosma. Commissã.o vcrillcou c operou, sou 
açodamtmto a quu se L'eibriu o nobre Souador polu, Halua, o auto~ 
com a attenção quo am•turoza do sou trabalho lho impunha. 

O Sr. f!teverino Vieh·a. (pa1•a 1tma o.11pticaçao pessoal). 
Sr. Presidenta, não tive 11bsolutu.mcnte os intuitosquo mo attribuiu 
o nobre Senador pulo Piu.uhy. 

Como V. E~. o o 8onado ~cabaram do otrvit•, o nubro Sunador 
rofbriu .. so n. urRa pot•c,;ã.o do a.d,ioctivo::~ CJUO mo n5.o su.hira.m do~ 
labia~. 

O Sn .. Puu;s ~"'ERitEIRA-i\·la .. 'i osta.va.m nu. ~un. intenção, o CJUO é 
poior. 

O Slt. Pnl~SIO~N'l'E-ALtonçã.o ! Esl.:t cum a paln.vt•a. o St•, ~ovo
l'ino Vluira. 

O St~. St:ve:u~o VtgmA-Si llll •Juizesso do algum mudo pro· 
tular a •liscuosão do reconhecimento do honr•ado Senador· polo 
Piauhy ... 

O Sr~. PmEs i'Eui~~~~~A-Não nos pr·ojudicava. 
O SR. SEVERINO Vn~mA ... tinha um l'untlamunto oxcollontu 

p•Lra o lazer; aproscotari" um roquot•imento, podinuo que o p1Ll'O· 
cer voltasse IL Com missão para reunir· IL votaçiLo do illastre Senador 
eleito mais os votos constantes do 20 actas, quo chegaram â Secr•o
taria do senado depois do lavt•ado o P<LI'OCOI'. 

O Srt. PIRES FEm~EIRA-Que niio aliet'lllll o r·esulcado. 
0 Su, SEVERINO VIIOIRA-Assim jll'OCCdonr!O, estou cet•l,o do 'IUO 

pt•esta.rla. um sm•viço, pratical'ia uma. pequena gontilozn.. (l!Ll'IL 00111 
o nobre Senador eleito pelo Piauhy, fazendo com que o Jlal'OCOI' 

' 
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consign:~.<so maiot• numero tio vot.os tio oloitomdo tio sou Est>Lilo do 
cJUO aqnollo (JUO o mosmo ptLl'ocer registra •• ).{as num isto tlLço. 

Võ, pot•tanto, V. Ex. sr .•. Pt•osidonto, que o honrado Senador 
pelo Pitmhy t1in<h1iúi muito tnjusto pat•a commlgo, dir.ondo quu 
en IJUOrill protolat• o recoohuclmooto o appollando para" justiça do 
Sonado, que ni1.0 esta.va. cm ca.usa.. 

O Sn. PmE.; FER!tEIItA-lnibliztnonto as phrases de V. ~;x. nos 
doixo.m sompt•IJ motivos paro. prevenções. 

O !Sr. Pedro BorA"C"' (') - St•. Pt•esidonto, rolo.tor 
cln pa.t·occt• ora. om debato, jul,!.\'o--mu no devor do r·espondor. embora. 
com h1·cvida.do, tJucc:lntu.monto, ás obSOl'Va.çüos foitM polo nobru 
Senador pelo Estado da Baltia.. , 

S. l•:x. começou coniessando·so constt•angido por tor de adduzir 
algum>Ls considm·açües, na supposição de qne com ollns ~oderia 
oll'eodot• ou susoeptibiliz>Lr a Commlssão do Podot•es. Por este lado, 
R. l'x. póde estar pm•lbit•mente tt•an~nillo, porque, nrio só pol' 
mim, como Jlolo.s mou.s hom•J~tdos collogas de Com missão. lonJ:o de 
nos .i ulgal'mo.< o !Tendidos r.om as olJsct•vt~çõos o Ol'itio:L do honratlo 
Son:Luor, julg:mw-uos niio só honrados, oumo ainda cOt'tos do quo 
os conselhos <lo S. Ex ... 

O Sn .• Si::VI~Jur•.;o VtEmA - Agra.doço sincol'a.monto a. gentileza. 
tlu V. I·~x, 

O S!t. P~1mo Bona~s- ... •a.liãs a.nima.do das molhares in• 
tonções ..• 

O St:. s~vrm1~o Vmm.-.- V. t;;x, llLz jus~ir,n. a meus senti· 
muntos. 

O Sn .• PtWitO BnJtGI~S- •• , hã.o do no·; apt•ovoitu.l'. 
P:u•oco .. mo, pelo quu ottvi do lilustl'o !'iomuloJ•, quo a. sua. critica 

lilllita.-:-:o :L pt•ossa., ao a.c:o1l;~montu ILUO julgou vut• no mmlu ]lut' qno 
a Commistlã.o do Pucluro.-; Iavt•ou p:u·ocet• u. t'C!:Ipulto ela oloiçií.u do 
l•:stado <lo Pi<Luhy. 

O Sa. Sr;vERIXO Vu:mA- Pet•tlão ; não Iili isto. Foi pot·que 
isto se luz com protot•içito do 11isposiçõos do loi. · 

O Sn.. P~::ono BonaES - V. Ex. t•ororiu-:;o :L pl'o.stoza., notou u. 
m·ussa. 1:om que a. Gommi&~:1o procOtlott no :L.sSitmpto, o p:u·a. -provar. 
trouxe o ltogimonto <l<L C~SIL, como t~odo 'ido inll•ingido pol:1 Gorn• 
mis:;ão. 

Norn um:1nem outt•• cous.L houvo. A Commissiio do Podet•os 
.rouniu-sl pat••.iul~ar d:L oloiQão sonatm•i.al do gst:Ldo do PiiLithy, 
tt~nrlo co::lteoimeuto de actas om numot•o de 54, o pelo ostudo das 
11tme:o~ vot•itlcon tJHO a eloiçã.o ha.viiL tJorritlo regulLLrmente, tondo 
ohodtJt!i(lo a. todiL' a.s exigonoh~ atuit·w.H\:3, u SJ!U qua dessas acta.s 

• (•) E1\e diacul·eo não foi revisto ;1elo orador. 
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011 do <Jw•lqnor outro docuumonto, constaliSo Jl!'otcsto ou <l<ml<JIIot' 
outra accu~a.cão contra n. rogularidadu o Jegn.Ji1hulo do processo. 

Ora, ,i pt•escnte :1 commissão um tologmmm;• tt'anscr·ovontlo 
n. actiL da apuração goml roalizadn. nn capiral tio Esl.ado, do
cumento rovostido do todos os c:tradct•istlcos lngaos, atú 'mesmo o 
do rcconhocintcdto, cntondon a Cornmisslío '1"" tal documonto 
tinh~ todo o vlL!or, tomu.ndo·o como si J<m• u propt•ia acta. 

Ora, si o tolugrammo. Jlã.o era ruah1 do 'l uo u. tran::-;cripr;ã.o da. 
acta. da a.pul'ação go1•:tl, pot·quo havia. <L Commisaão llu prot.olJar o 
roconhccimonto tlo nm do rious membros 'I 

O Srt. But:No BnANUÃn- l\lcstno put'<JUO o rcconbocimonto con· 
st.ituo mataria Ul'gonte. 

O Sn.. PNmto HOita~s- Si JlOrvcnl.ul'tL a. eloição f.ivosse sido 
contestada, ou t.ivosso sido prosaul.o ú. Corumitll.lão qualquot· roclil· 
mação, por nmi::; simples, cJa.ro osLú. quo ~ ollf:lcrvaçõcl;; o n. ostri.l. .. 
nbcza do honmtlo Son~dor toriltnt inteiro cahimonto. 

N1io t~ntlo, porem, nada di~to, õt Commissão do Senado ,iul:;ou 
quo procodi;L com o ma.xima. corrucçrio lavrando o pu.t•ucot· rcco
nltocoodo o Sumtdot• eleito, porque ontcndou <juu a domora, <JUC 
traria como ro.mltado o dusl';tlquu "" roprosootaçiio do Jlritado, 
~orja. mt~is ínconvcmionto do 1p10 a. pt•cssu. quo o nohro Sumtdot· 
julgou oncontr:•r pot• parLe Ú'L Commissão. 

0 Srt. Bu>;NO BMNDÃo-Nom O diplomtL ~OI'VO do lJiiSO ôto OS· 
tudo da. Com missão. 

UM,\ voz-Apoiado. 
O StL. Pt~unu Bonm:s-No1:1t1LS cuwliçücs }mnso IJIIU n honrado 

Sonador niio dtwo ter receio o, eom a. Commissiio, lluvo yotar 
pelo p:ucccr. 

Ninguom ma.is pollindo a JIILlavt•a, OtLcot'l'tL .. su a. liil:lctLssão. 
Postas u. votos, !lã.o approv:Ldn:-~ succossiva.monto as soguintod 

conclusões do p<tl'OCut': 

ln., flUO soju.m il;ppl'ova.Uu.s il.S uJuiçlics roa.lizc.uli~s no L'oJ'urillo 
Estado a 14 do setembro ultimo ; n 

2•, <JUO soja. ruconhochlo o procl~mado Senador da Itopnhli<m 
pelo mesmo Estado o Sr. coronal Go!•vasio do Bt·itto Passos. 

O Sr. P1•.,,..ideu.te-O Senado acaba do r·cconhccot· o 
ou proclamo ~on:..dor da Ropublico. pelo Jlst~do do Piaulty o St•. 
Gorvaslo de Britt<> Passos. 

O Sr. Ph·e" Ferreirn-St•. Pt·csidont.o, aclmndo-so 
lllL <Lnte-sa.la o St•. Gorvasio do Brit.to Passos, lfUO V. E~. a.cahn <lu 
proclamar Sonadot• poJo Estado do Pio.uhy, roqucit•o ti Mo<n que 
so digno nomear a Gommissão quo tom <lo intr·oduúr S •. J.:X •. uu 
recinto para prestar o compromisso constitucional o ,toma<• ,as· 
soo to. 
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O Sr. P1'0I'iidonto - Nomoio os Srs. Senadot•os .Toa· 
~uim Mttrtlnbo, Segismundo Gonçalves o Pires Forroira para, cm 
commissiio, intror!uzirom no recinto o Sonadm• qno acaba de sor 
lll'Oelrtf!llUlo. , 

lrttroduzido no t•ecinto com as form~!idndes l'cgimontacs, 
p1•rsta o compt•omiRso constitncionn! c toma assonto o Sr. Gor· 
vasiu dn Bl'itto Passos. 

VOTAÇÕE~ 

Vott~çüo, om 3' discussilo, da pt•oposiçilo da Cnmara dos Depu· 
tndos n. 1·11, do 1008, autoriznnrlo o P1•csidcnto tl:L Republica .. 
concodor um n.nno do liconça, som vencimentos, ao pl·ocura.dm' dn. 
R.epub!ica no Districto Fadara! bac~tn•o! Cosnrio da ~ilva Poroim. 

Posta a votos, a a proposiçilo approviLda cm uscrutinio sect•oto, 
por 32 votos cont.ra qua.tro. 

A rospoct!va. rcsolnçilo vao ser enviado.~ sancçiio. 
Votnçilo, cm 3' discussão, do pl'Ojecto do Sanado n. 38, do 1008, 

nuto:rizando o Prosldontc rla Ropuhlica a abrir, pelo Ministorio tln. 
.Justtç~ ''Negocias !ntot·iot•os, o r.redito tio I :208$, supp!omentar ~ 
vorbiL C'- Soct·eta.t·ia rio Soo1Ltlo- tio 1Lrt. 2' dn. lei n. !,841, do 
31 do rlnzcmbro de 1 il07, pam occotTOl' uo pagamento dos voncí· 
montas devidos ao continuo Josrl do Hollanda Cavalcante, t!ispon· 
""do do sor~íço por tlollboraçiio rio Senado, do 3 de sctembt•G 
rio 1008, 

Posto a votos, ú o projecto approvado e vao SIJl' enviado ,-. Ca· 
mara dos Deputados, indo antes IL Commissiio do R.oda.cçiio. 

RE!.F.VAMf:~TO DE: PrtESCR!PÇÃO EM FAVOR DE D. COrtiNA BARRETO 
~IONTCS 

Entl'u. cm 3~ tliscussã.o, com a. omonda. antcriot•monto n.ppro
varla, n. pt•oposição ria Camara dos Deputados n. 43, dú 1008, J•ole· 
vanrlo a prosct•ipçilo orn f}UO tivm• lncorritlo o direito tle D. GoJ•ín:. 
i~~1·rcto Montes, viuV!L do Juvcncio de Sh1uoira. Montes, ox-2" os4 

cripturn.t•lo do Trihunalrlo Conta;, !\ percepção do montopío doi
xatlo pot• sou mat•irlo, descont;ulas·ns contribuíçüos quo não foram 
Dlga.s. 

Ninguom pedindo a. palnvro., encerrn·so n discussiio. 
Posta a votos ó a proposição, com o. emenda, approvo.da cm 

oscrutinio secreto, pot• 30 votos contra 3, o vae ser roenviada á Cn
mara dos Deputados, indo antas á Commissiio do Redacção. 

CREDITO I'ARA P.VTAllE:'ITO AOS CAPITÃES FRANCISCO DE SALLES 
DrtAZIL;E JOÃO NEPO:O.TUCE~O DA COSTA 

Entra om 3' discussão, com pnrocer favoravol rla Commlssiio 
;lo Finaru;as, proposiçiiu rl(L Canmm do~ Deputados n. 11·1, do 1908, 
:urtorizondo o Prosidonto drc Ropublica a abrir ao Ministerlo da 
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r.uei'l':t o credito espoci:ti do 25:413$280, pn.I'II pu~amenl.o do vouci· 
mcntos nos capitiios Fr:mclsco do Snllos BI·azil o ,Tono Nopomucono 
1la Costa. 

Nmguom pedindo ''palavra, encm•rn-.;c a discussno, 
Posta n votos,~ apprOI':tdn n proposição. 
A rnspectiv:t rosoiu~ão vno sm· ruvladu. 1L sancçiLo, 

LICENÇA AO FUNCCIO~An.IO A~1'0~IO .JOSé \'ICTOR DE ~fo~NNA 

Entra em 3"' discussão, com parrcúl• lh.vot•twnl da Commiss[o 
<lo Finanças, n Jli'OJlO.,ição diL Camat•n <los DoputndrJs 11. 12fl, de I 008, 
n.utm·hmnclo o PJ•esidrmto dn. Republicn. 11. conmuJm• a.o conductor do 
2• clnsso da Estr/Ldn do FMro Contrai do Bt·azii Antonio .los6 l'iclol' 
de Senna JíconçiL por um anno, com ordormdo, v:u·n. f;ra.tamento 1ln 
Run. saude. 

Ningucm pedindo n palavra, OIIC{Jl'l'O.·Ho u. di<mtssüo. 
Posta. lL votos t1 n. pi'O!lOSiçã.o UPlll'O\'n.da, om rRm•ntinio ~ncroto, 

por ~8 votos contra •l. . 
A ro~poctivn. l'esolur,ito van l:let• cuvi:ula. ú sancf]liO, 

LICEXÇA AO l~UNCCIONAitlO OUJI.TIIm.'-n! Hl~l'\nrnn·: D,\ ~H.VA 

Entt•íJ. cm 3a discussão, c:om purccm• liLvot·rwol da. Commissfio 
do Fiuanças a proposi(•ãu ela CIL!lHtra dos D•puta,ios u. 1~3, do lfiOR, 
a.utoriznuolo o Presidr.nto du. Rcpublicu. a concet!or um anuo do ii· 
ccnçn, com ordena! lo, ao confm·cmtfJ Uo 2" cln.sso dn Estrada úc Fort'o 
Centl'lti do llrazii GuiiiiOI'mo lienriquo da Silm, pat'IL l.t•atal' do""" 
s:~.ude. 

Veriflcando~~o não havm• no recinto numol'O p1~l':t. vot.M•, pro ... 
cede·so:!. ch:•mnda,:!. qual deixam do rcsponllOl' os Sr::, Soua,wros 
Ph•os Forroira, Caolho Lisumt, Olivoit·" Vaiilul:io o Joilo Luiz 
AI\'CS (•I), 

~'ic;\ ndinda, por f~itlt do numero, a wtnç~o da PI'Oposiçãu, 

APPL!C.\ÇÃO. DE UMA \'ERBA ORÇAMENTARIA QUE NÃO TEnl DESTINO 

Entra em ga discussão, com parecer fa.vorn.vol d1~ Commj:isão 
de Finança~. n pt•oposiçi<O da Camara dos Deputados n, 130, do 
1008; u.utorlzando o Presidente d& Ropuhlic1~ a llpplicat· :t dcspczo. 
com o po$soai da otlichu• typographicll da Director•ia. Gorai do 
Estatistlc.~ a quaotlo. da 5:000$, que na verba 2'-iMlltisr.lca-do 
nrt. 2! da loi o. 1.841, do 31 do dezembro de 1907, não tove do:.tirw 
delfll'minado. 

Ninguom pedindo· a palavra, oncet'l':t·SO a discn;Hno, ticandn a 
votaçiio a<linda pol' falt:1 do numero. 

JNOLU:IÃO DO Tt.::OO:ENTE·CORO:-:EL ·TOS~~ DA SILVA BRAOA NO !Jl'AURO DO~ 
DOCENTRS MlLITAl\ES VITALIC!OS 

Entra em 3• discussão, •com pnrecet' fnvo,·avol . do. Commlssão 
do Marin)la de Guerra o contrttl'io dtt de Finanças, o proJecto do 
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Son~do, olfot•ecido pala Commissiio do Instrucção Publica, n. 34, de 
1908, antorizaodo o Govorno a incluir no quaelro dos pt·ot'msoros 
on substittttos vitalicios o tononte-coroncl de ongcnh.,iros José da 
S!IVCL Braga, lento substituto da oxtincta Escola i\Iilit•r do Brazil. 

N!nguom pedindo n. pn.ln.vt•n., oncm•ra .. so a. discussão, ·neando a 
votaçao adiada pot• Jillta de numero. 

O !Sr. Pre.-identé- Nada mais lcn.vendo a tratar, vou 
lov:mtar a sessão o designo para ordem do dia tl~ sessão seguinte : 

Votação om 3" discn88ão, da proposlcão da C~mara dos Doptt· 
!~dos, n. !23, do l!JOB, :LUtOJ•izando o Pt•esidonto-da Republica a con. 
codot• nm u.nno do liconçn., com ordenado, ao con!'orontc do 2" clas::~o 
diL );strada de Fot·ro Contt•al <lo JJrazil Guilherme Henrique tla Silva, 
pam tratar t!B sua saudo (com p:n•ecor ravori1vel da Commissão do 
finanças); 

Votn.çft.o, em 3~ discns~fio, do. proposição du. Camara dos Dopu
tmdos, n. 130, do 1908, autot·iz:~núo o Presidente ún Rcpublic" n 
:~pplicat• á despczn. com o pessool da on!clnn typographicn. da Dlro· 
ctoria Geral do Estn.tistica a quantia dó 5:000$. que na vm•bà 2'
J•:<tatistica -rlon.rt. 21 tla lei n. 1.841, do 31 do dozomht·o de• 1907, 
n:io tovo dcsl.ino dctm·minnelo (com P"reccr J'nvor:tvol da Commis· 
siio do Finanças) ; · 

Votação cm 3" discussão do projecto do Sonadu, Jl. 34, do 1008, 
autorizando o Uovoruo a inoluit• no quadro dos profossn·os OC! sub
stitutos vitalicios o tonont.o cot•ouel do ongonhoiros .Tosa da Silv11 
HL•aga, lonto substituto da oxtinuta Escola MilitaL' do Br,.zil (ofl'oro· 
ciclo peta Commis,fLo do Instrucçii.o Publica, cm dollJL•imonto ao 
I'Cqnorimooto n. 47, do 1:107, o com pnrecot· favoL•:~vcl da •le 'la· 
rlnlm o UC!crra o cont1·ario dn do Finanças) ; 

3" disctts.ião ela proposição da Camat•n dos Deputado", n. so. 
de 1:108, nutorizan1lo o Pl'osid,•uto da Ropublic" a mnntlar compu· 
tat•, p<Lt'a o oJrelto do melhori" ela J•olbt•nt:L do 2• i.nnonto maohl· 
nista de 4' clrLsso Candl.to Joaquim do Almelila, o tempo etuo so 
ve1•iftcnr h:wcr elfcctivamonto sm•vido como opor:Lrio do Arsenal 
do Marinha do ruo do .Jancit·o (com omoeula. ollerccida pob Com
missão de Finanças) ; 

3' discussão da proposição da Cam~ra dos Deputados, n. 96, 
de 1908, mandando contar a.o capitão-tenente machini;ta. !saiu; 
Tavaros Dias Pessoa, p~ra. os olfeitos da relormn. o tempo oru 'l"" 
o mesmo serviu como operario do ,\rsonal de Marlulta. do Rio de• 
Janoit•o (com pnrecor t'avoravol da. Commissiiu do Finanças). 

Levanta-se a sessão ds 2 horas d01 ta1•de. 
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!'reslrlcnclrt elo Sr, DucllO Draml<lo (2' Sce>•elarlo) 

A' moia hora depois do meio di o. abro-se a sossiio a q uo con· 
corl'Om os Sr.~. Senadores Bttono Brandão, Al'u.ujo Góos, J>edro 
Borges, UrLano Santos, Pll·os Forroit•tt, Bozorril l'ontonollo, Moil'tL 
e S~ .• Alvaro MnchiLdo, GonQ:.Jvos Fcrroim, Sigismundo Gonçal· 
vcs, Manuel Dunrto, Sovorino Vioil'IL, Virgilio Dnmazio, ,loíiu 
Luiz Alvos, Siquoira Limll,Louronco Ro.ptist.n., Olivolm JrJgucircdo, 
Augustó <iiJ Vn;concolios, Bat•rtt!L Ribeiro, AlJ:rodo Elils, Brnz 
Abrantes, Ut•b.aoo <ie Oouxúa, .Joaquim do Souza, A. Azot•c<Jo, 
Joaqttim Murtíuho, Motollo, L!Luro Mü!lot• o Fclippo Scmhidt (28). 

Doillam do compnrecot' com caus11 pa~•ticipnda os St'S, Sonn· 
dores Ruy Barbos11, Forroit•a OJ.nvcs, .JomLtii~s l'odt•osa, Sll. Peixoto, 
Silverlo Nory, lndio do Brnzil, P:ws do O:u•valho .Justo Chormont., 
Gomos tio Custt•o, Bolfort Vioim, Jil'itto Passos, Raymundo Arthur, 
Francisco Sá, Antonio do Souz!L, Coelho Lisboa, llosa o Si! v", ,Joaquim 
Malta, Coelho e Camp •s, Olive,rn Valindüo, MiLrtihbo Oarcez, 
Muníz Frcn·o,Et•ico Coelho, Lauro Sodrtí, Feliciano Ponna, Francisco 
Salles; Francisco Giyom·io, Lo\Jos ChJLvcs, Caodido de Abreu, 
Aiencnr Oulmariics, Hm?.ilio 'IL Lu?., Horcilio Luz, Pinheiro 
!\Inchado, .Julio Ft•ot:~ e Yictorino Monteiro (34). 

E' lida., posta cm discussão c som •Iobato nppt•ovada a acta 
da sossiio nntoi'ÍOI'. 

O St•, a• Sec~·etnrio (servindo ele 1') d:!. conta do 
sognlnto 

EXPEDIENTE 

Oito officios do 1.• Socrotnt•ío da Camnra. dos Doputa.c\os, do 21, 
22 o 23 uo cort•onto, remettondo as seguintes pl'Dposlçüos du~uolin 
C11.marn 

N. \44-1908. 

O Congresso Nacional decreta: . 
AI·t. 1." E' mantida 11 Conredorac;ão do '!'iro Bmzlloil•o, orcada 

r•or doereto Iegi"lativo n. 1.503, de 5 de setembro de 1906. A con• 
Joliernçiío é u. reunião de todas as sooiodados naoiouaes ·de. tiro do 
guot•m, sob o pntt•ocluio e inspecoilo do Governo da Republic~. 

. a) A conl'ciler4çiio terl1 uma direcção, cuja sódo será nn Cl\Jlí-
tal Federai, . . 

b) A dirccçito da confedot•nção compor;so-Jta do um diroctm·, 
um sttb-directot·-secretorlo, '1'10 snt•t1 o substituto do dlroetor, no 
impedi monto ou J'.tlt" <lesto, um thesouroiro c tres u.mauuonsos. 

c) A direcção da conlodet•nção go~arll. ~lo J\·anquia postai o !_e· 
lographica e tot•ú., para os sons J'Imcctonnrtos cm set•viço, reduccno 
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do preços om 11ussagons nus estradas do ftll'l'O o companhias do 
na vogn.ção. 

Art. 2. 0 São contliçõo.~ imlii{ponsn.vois pat•a. quO uinu. sociml:ulo 
do th•o possa pN•tencm• á Cnnf'ollnração do Tii'O Jlmzll"h'o: · 

u) TC:r pelo monos GO socios contt'ibn\ntes o to.los l•J•aziloll•os 
llil.tos ou nn.tnl'n.lizndo::;. 

b) Ficn.r sou 11 \mmodintn. fismilizaçilo do inspnctilr pormunonto 
da reg"ião milir.:Lr a, quo portoncor ·o munlciplo, R~flo 1la. ::ociodCdc, 
o qual tOI'(L um flscal junto n. cn.dn. soclml:ulo da sua t•ógiiT.o, podando 
BOI' officinl d11 ]ll'imolra linho.. I•ilfbrmado do. segunda ou da torcoh•a 
linha, quo JlOrcohoi'IL a grn.tificn.ç1io dotm•minada TIIL JottJ•a h. 

o) Fazot• oxorciclo do tiro oxc\uslvamonto· com as armas pot•· 
tn.!ois rogJtlamontaros do exercito nnciom1i. 

d ) l<'l•anq uoat• ns linhas de tiro, om dias utols, tis forons 
fedm•aos de torra o mar, ás suas reservas, aos a\umnos dos 
iustitt1tos do Instrucção, ontlo for ohrigntorin. a instrncçiio m!lit.ar, 
o tis forças dos Estados o dos mnnicipios. 

o ) Cumprh· o; rogulamontos o adoptar lntogralmonto os cstll• 
tu tos qno o Miuistm·io dn Guorrll promnlgnJ•. 

() Snhmcttor ,., approv:,~ão oln cholo •lo oslatlo-mtlior do 
exercito"' plantas o Ol'\'nmentos p11ra tiS Jlnlt:LS do tiro. 

11 ) A n.presontnçiio do phmtns o m·çnmontos P"''" linhas do 
tiro só R01'11. oxighl!L pn.1•u. n.s socimltult~t'l (1110 qnizm•cm pm•trncol' 11. 

!• o 2" categorias do quo tJ•tti.<L o nrt. 4". 
I• ) Não cohrat· tiOS soclos conMlmiçi'io do admlssiio snpot•iol' a 

20$ o rnansnlldndo suporiol' "5$000. 
i) Mantei' com n diroçãu·tlll Confe•lm•açiio do Tiro Bl'tlz!lail•o 

ns rolaçõc> do dopendoncia quo ostatul!• o rogulnmcnto para exo
cuçito desta lei. 

j) Tm• comu Jl!'e;idontes honorllt'ios, lb.zan•lo parte do conselho 
directo!' da sociedn.~lo, com 'I'Oto d!lliliCl'<Ltivo, o cl!cl'a do oxocutivo 
munlcip~l o o ropJ•osonttlnlo do in.<po<:tor pot•mnuonto junto ~ 
olla. 

Quantia uo municiJliO fnnccionn.1• mais tlo uma socicllaJe, o 
cheio do Jlodor oxocuttvo •lo mnuicipio indicnr~ 11111 elos J'uncciona· 
1•ios do logi::!l11.tivo on, na falta, urn,lus fnncuionn.l'ios do ox;ocutivo1 
que o ÚOVIL substituir. 

No ca;o do chOfo do poder cxoüutivo murtiulp1LI uju accoitiLr 
n pl•esidcncla honot•nt•ia será. tli;ponsadn . ~ parto do pres~nto ro
<JUislto B ello rotativa. 

h) Contribuir com uma mensalidado para os servlçus ola. fulcall
zação o da dirocçiio a cargo do Govm•no l'mloral o q1to será. de 
~>ccôt•do com :\ looall>.açiiC> das souicdade_, 

Nos districtos rur~os o nns Yillns: 
80$ pat•a a gt•atlfioaçilo du fiRcn.l o 20$ para o oxpodlonto ; 
Na.q cida<los: 
i20$ pai•a a :;ratlrtcaç~o do ilRcal o 20~ jíara o oxpouioííto ; 
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Nas capitaes: 
100$ para a gratlflcnçiio elo fiscal e 20$ pat•a o expediente. 
Art. 3.• Os socios civis das soclodarlos da cont'edoraoiio, que 

houverem frequentado os cursos de tiro o de evoluções militares 
das mesma• sociedades e prestado perante commissü.o lfOmcada 
pelo estado maior do exercito, exames d:J.! matorias constitutivas 
desses cursos, alto dispensados da lncorpor~Lç~o. qrumdo sorteados 
nos termos do art. 97 da lrll n. 1.800, do4 rlojanmro do 1008. 

Art. 4.• AR sociedauos do tiro Incorporarias á confodcraoiio 
sorão: 
' Do 1• categoria, asqu~ tiverem mais do 300soclos contribuintes, 

Jinbn. do tiro proprla o mantiverem cur;os d<l tiro do guorra c do 
evoluções militares ; 

De 2• categoJ•in., as q uo tivorom tio 50 a 300 sacio<, linlra de tiro 
propria e mantivai·om cursos do til•o do guerra e do ovoluçüos mi
litares; 

Do 3• categoJ•la, todas a< mais que; tendo 50 ou mais socios 
contribuintes, não pJ•eonchcrem qualquer das condições exigidas 
para as do 1• ou 2• c!Ltogwias. 

a) As sociedades, quo por occasliio da promuigaçlto rios ta lo! jll. 
fizerem parto da confederaçito, seJ•iio classillcll.tlas tio accOrdo com 
a mesma o sr~eltas aos regulamentos quo p:~t·a sua nxocuçito l'orom 
expedidos. 

b) A's sociedades, que .i~ tiveram recebido o subsidio de que 
trata o art. I' dn. lei n. !.503, de 5 do sctembJ•o de lfJOii, <l ga
rantido o direito do so utllizarem do.favor constante da lottt•,. 11 
do art. 11 da presente lei. 

Art. 5. • A todas as sociodados da conl'rldoração t'oPneoer;L o 
Mlnisterio da Guot•ra, por iutormod io das inspecoiies porm11nontos, 
armamento, equipamento o munição. 

a) O at•mamento e equipamento scriio coocorlidos ás sociedades 
da conledoração nas condições dotorminarla.s poJo 7\l!nistorio "'' 
Guerra. 

/1) A munição para o armamento Mausm• snrá fot•nocid& gra· 
tn!tamcnto, quando dt•stinada !LOS reservis~'s de J• linha que n·e· 
quentarom as linhas de t!t•o ou dellas forem sacias, o nos sacias 
morioros de 21 o maiores de lO annos, calculando·so para o<so for
necimento, por anno o por individuo, 90 cartuchos para o tiro de 
guerra e 30 para. o tiro reduzido c pelo preço do custo a munição 
que excodor do<sas qu .. ntidades o a destinada ~os socios do outras 
!(lado•, como toda n. munição }lara rovólvcrs. 

Art. o.• As sociedades que cstu.beiocot•em linhas de tiro nas 
localidades onde o Governo Federal não n.s tonba, porloriio sot• !n
demn!?.adas pelo mesmo Gnvorno da melado das dospezllll feitas e 
constantes de orçamento app1•ovado pelo chei'o do estado-maior rio 
exercito. 

a) EsHo mesmo fuvoJ• poderá ser feito ás sociedades quo ostnbe· 
Jecorem linhas do tiro nas localhlades ondo o Governo ou a coni'e-

• 
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deraçiio OS toniiiLrll, desde QUO OSSIIS linhas fiquem elistaotes umas 
das outras pelo menos 20 kllornetros u corrospondnm a 50.000 ha· 
bitantes po1• linha. 

b) A lndemnizaçiio não so far:L sem rtuo a llnhe~ do tiro esteja 
prompta a funccionnt·. 

Art. 7 .' A froquoncia do~ reservistas do oxorcito activo l\s 
linhos de tiro das sooiodn:los d" ronlcdoraçilo sorll attestada nas 
ca<!crnetas elellos pelo~ respectivos dh·oct.oros do tiro, 

Art. 8.' Para sor 1'acult11da a acquisiçiio dos terreno< lndispon· 
sn.vels, as linhas do ti1•o ria• sociorlades incorpOI·adas 11 confedo~ 
rncito gozarão das garantias inhorontes l\ lo! o, 816, do 10 de 
julho do 1855. 

AI•t. !l." O programma Jlat•a os cul'l>OS o exames de tiro de 
guerr'' o evoluções mllit~ros, quo devem seguir o prestar o< soolos 
<la sociedade ela eonfedora~lto, será o mesmo estabelecido para os 
voluntar!os do manourns o seguido nos estabelecimentos de ensino 
onrlo (ôr obrig:Ltorla a in!trucçiio milit:Lr. 

Al't. 10. O PI•osidento da !tepublica ostabolocoi'á premias para 
os concursos que as sociedades realizarem n 14 do ,julho no Til•o 
Nacional da Capital Federal o" 15 do novembro nas linhas tio tiro 
elas sociodaucs incorporadns :l Conl'edernçiio. 

Art. 11. No caso rio dissolução do qun.lejum• sociedade que tenha 
couRtruido smLlinbn. de til'o com auxilio llo Guvorno I~'oderal, pas
sarilo para o dom!nio da Fazenda Nacional todos os seus bons mo
veis o imrnovcis dovldamonto invontiLrindo;, 

a) Qualquer dessas sociedades tor:l sempre o direito do, em
quanto estiver l'unccionaudo regularmouto. inelr.mnizar a Fazenda 
Nacional, sem ,juros, pela import:moin. total cm dinheiro que iloflVOt' 
tlolla recebido. 

Neste caso, a l'azonda Nacional nenhum dil•oito toi•:I :1os bons 
mo,·ois o immoveis da socieelado por motivo do ulteriOI' dissoluc~o. 

li) Si n sooiedndo se bover utili1.11dn da disposiçi\o do art. 8' 
dc:o;ta lei pa.L'<J. acquisi~~ü.n do torJ•nno, nito podO!•(L om noubnm caso 
sor supprimido o disposto na lnttra d do nri. 2'. 

Art. 12. A's sociedades de t.iro niio pm·toucontcs á Confoolerncilo 
sO sot•á permittido o uso de cambiems oh:mmdas do stond, com 
exclusão do qualquer arma de guoi'I'a. . 

Tacs sociedades ficarão sempre sujeitas 11 llscàlizaçã~ das 
losl'ccçõos permanentes, alam ela que competir á< autoridades 
pollclao;, 

Art. 13. Os vencimentos dos runcclonarios da direcção da 
Couforleração constarão do ordenaelos o gt•atific"ções, pela fórma 
seguinte : 

O director. quo so:·:L um civil ou um o!Ocial reformado do 
cxm•cito, perceberá annualmonte 6:000$, senelo 4:000$ de ordenado 
c 2:000$ de gratiftcaçilo; · 

O sut-director-secretat•!o, que sor~ um civil ou um· ofDoial 
I'eformndo do exercito, porcobei'á 4:800$, sendo 3:200$ de ordenn<~o 
~ 1 :600$ de grntitlcMiio; 
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Ao thosouroiro, que sor:L um capit.iio t•efol•mntlo do o•orcito, 
abonar-so-Ju~ a gratlllc,~çiio do funcciio para ess:L patente ; 

Aos amanuonsos, que serão nommulos ontt•o os snb11ltornos 
reformados ou tio possotL! do corpo do oscrovontos do o•m•citu, 
abonar·so .. hn., n. ca.Un. um, a. gra.tiflc:u}ã.o do GO$ mensao.s. . 

Paragt'<Lpho unico, A dr.spoza com ns gratlllc.1çiics do tlwson· 
roiro o dos amnnuonse", assim como o; voncimontus do directot• 
o sub·tliroctor-socrotario, quando civis, on com as respectivas 
h~·atillcações, a quo sómonto terão direito, u.l~m dos sou• voncl· 
mcntos militares, quantia otnciaes reformados, correrão pela verba 
orcainontarla destinada ao sot•viço do alistamontD o sorteio. . 

Al't. 14. O Presidente da Republica regulamentat·~ .• do accôrtla 
com esta lei, a Confodorncilo do 'fira Brazilffiro e fllr:L lnspecclonnt•, 
sempre que ,julgar conv~nionte, as linhas das soe iodados, suspen· 
dendo as garantias concoditlas, no caso do se verificar falta de 
nbswvancia dos dispositivos regulamentares. 

Art. 15. Fica o Presidente da Ropubllea autoriz~do a abt•ir 
opportnnamente os creditas noccssnrios parp. n oxecu~ilo da pro· 
seate lei. 

Art. W. Rovognm·se as disposições cm contrario. 
Camara dos Doputados, 2! do outuLt'.1 do JDO:l.- Om·los Paüoto 

tlo Jl!cllo Fillw, Presidonte.-;l[i/ciarles .illaJ•io do Stl FJ•eiJ·c, 1 n SOCl'n
tltrio.-Lui:- Antonio Ferreita Gtwlbcr!o, 3•1 Secretario, sm•vinilo do 
2Q.-A's Commis.:iõos do Marinhrt n GnoT'l'n. o tlo Finn.n~!ns. 

N. 145- 1908 

O CODi,'l'Osso Nacianal resolvo: 
Art, 1.• Fica o Presidenta da ll.epuLiica autm·izada o coucedm• 

ao 2• tenente do 21• b~tnlh[o do in!itu ta ria Frodorico Jlunuo Hot•ta 
Barbosa um anna de liconço, a partit• tb d:tta de 10 <ie dowmllJ'o 
do COl'rento anuo, o com dirolto rLO ~oleio tlo :ma pn.t.cnt,n, mn.s :;em 
vencer a :tntiguidado do posto. 

Art. 2.• Rovogam-so as dlsposir;õos om cantr11rlo. 
Coroara dos Deputados, 2" <lo outuliro do 1008.-Cfll'los Peixoto 

de .Mollo Fil/to, Prosidunto.-•llilciadcs Jlm·ia do Sd Freire, I' Sect'O• 
tario.-Lui: Anlo>1io Fcr~•cira GHalbc!•/o, 3• Soct•otario, sorvln1lo do 
2'.-A' Commlssão do Finanças. 

N. 140- 1008 

O Congresso N~clonal resolvo: 
Art. 1.' E' a.litoriza.da o Prosidonto da Republica a colicedot• 

ao Dr. Mll.nooll~nacio C<tt•valho do Mendonça, ,ini• secciona.! do Pa· 
ra.uú um anuo uo licença, com t.mlo• o~ vouoimnnto<, P<ll'!l. tt•n.lat• 
do st;a. sn.u(]e ando llHl conVier. . i · 
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.\rt. 2.~~ Rovogam-sc as·d.i.::lposiçõoH om contrario. 
Camara. tios Dilpnta.dos, 2~ do outubro do IDOS.- Carlos Peixoto 

de .llctlo Filha, Pru.siU.unto.-Milciade.~ Jfltl'Ío da Srl Frci!·c, 1° Sccrc
ütt•io.-Lui; 1lntom'o Ftn·,·cú·a Gualbcrto, 3" Soct•otarío, servindo do 
2" .-A' CommhlHKo de Fimmças. 

No lol7- 1008 

O Congresso N<tcional decreta: 
Artigo unicoo E' o Presidente da Ropublica autorizado a ab1•ilo 

ao Ministm•io dt~ Fttzonda. o credito oxt.t•aordinat•io do 10: 13l:Ji2-IO, 
para pagamento ·do igual .imTJortaouia ao harão 1lo Lucena.; mi
nistro apoHontn<lo du Supremo Trlbnn•l !'odorai, om virtude <lo seu· 
tonca. ,iudieial'in.; revogadas as disposições .om contt•al'lo. 

Ca.mu.ra dos DopuLltllOs, 22llo outnbt•:l .de W:JS.- Cm·lo.f Peixoto 
clt Mello Fitho, Prcsilionl;o- Mitciarles lilal'io do &i. Freire, l' So· 
cretario.- L1'i: Antonio Ferrci1·a Gua1berto, 8CJ Sect•otiu•iu, sel'vindo 
dn 2 11 - A' Co1nmissiio tlo li'inanças. 

No 1•18- WOB 

O CollgL·usso Nttciurml l'u:wlvo: 
Artigo nnico. g' o Prosidontc da JtupuUlica u.ntorizo.tlo n aiJl'il' 

;LO Ministc1•io dn. .Tusti~.n. o Negocio.-; lntorim•os o credito de 
3:551$612, supplcmcnta.r ás vcrhas 24 o 25 do n.rt. 211 tia lei numoro 
lo8oll, do 31 !lo do<.ombro do 1007, pum pagamento do augmonto 
do vencimentos, concedido us parteiras das !o'aculdados do Modicin:' 
do Rio do Janeiro o da Bahia poio domooto n. lo 838, do do<.ombroo do 
a.nno passado; revogadas as disposições om contrario. 

ca.nmra dos Deputados, 22 do sotombro do W08o-Carlos Peirolo 
ele ~llcllo Filho, Pt•ot~Idcn~u.- J11ilciadtJS M1rio elo St! Fl·circ, l' SH .. 
ct•otiu•io.-Lui,; .:\nlonio Ft:l'l'eiJ•rt Gualbct·to, 3u Sucrota.rio, servindo 
elo 2°,- A' Commi~sfi.o do Fimtnças. 

No loi0-1908 

O Con~L'esso Nacionalrusolvu: 
Arto i.' E' o Prcsidonto <ill Ropnblim1 autot•izndo n. concodor 

ao conductor do 3' clu.sso tia Estrada do Forro Contrai do Brazll 
Mauool Ernesto tio Amujo um anuo rlo licença, com ortlcnado, 
pm·a tt•tttamonto tlo sa.udo, 

Art. 2, 0 Hovo:;a.m-so as tli:.;pnsif;Õcs.om contl•ai•jo, 

CLt.tn!LL':t do~ DoJllltadúS, 22 do ontnbt•o do 1908.- Cat·los Peixoto 
d1~ .Mctln Filho, Pr•osidonto.- ~lfi/cir.tdos JlJariu do Sd Freire, 1° So .. 
cret;u \o.- lAti:: Antouio FtH'l~oira Otwlbot·lo, 3° Secrotario, serviollo 
elo 211 ,- A' Commissã.o de Finn.tH)tts. 
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N. 150-1908 

O Congresso Nacional t•osolvo: 
Artigo uuico. E' prorogada a actual sossiio legislativa attl o 

di" 3 de dezembro proximo vindouro. 
Camara dos Duputados, 23 do outubro do 1908.-Carlo• Peixoto 

de M•llo Filho, Presidente.- Jllilciadcs Mario de Sd hoiro, 1" So 
crotario.- Lui= Antonio F.rrcim Gualborlo, 3" Socrota.t•io,servindo
do 2°.- Fica . .-;ubt•e i:L mosn., como matl!ria m•gonte quo é, do 
accôrdo com 0 Regimento, para sm· discutida. na sessão seguinte, 

N. 151- 1908 

O Congresso Nacional decrBta : 
Al't. I,' E' fixada om 110:000$, ouro. o 61.572:827$241, papo!, 

a despoza que o Prosidouto da Republica, pelo Ministerio da 
Guerra, podorlL clfcctuat•, no oxorcicio do 1009, com os serviços 
consignados nas ~cguintos t•ubricas o respectivas verbas: 

1. Administração Gm•al ...... 
2. Supremo 1'1•ibuna.l Militar c 

4-\.uUitoros .••.. ..•..•.•.. 
3. Direcção Geral do contabili· 

ll:tde da G uol'fa . ...•.... 
4. lntonucncia Goru.l da Gnor-

Ouro Papo! 
O O 0 0 0 O 0 O O 0 0 O O I 502: 295.$000 

•••••••ooooooo 218:500$000 

• •••• o • o •••• o ' 23Ci: 580.~000 

ra.. o • o o ••• , • o •••• o • • • • • • o •• o •••• o o o • o • 358:696.$000 
5. lnst.rncçilo militar - Ro· 

duziciu. de 131 :2:.1'$500. 
rm virtude da suppl·essão 
dtuJ cnnsig-naçõos destirl:t.
das lL b;sco/a tie Applica
ção ele Infantaria e Cav<tl· 
Jaria, consot•vu.nda.so :~pc~ 
uns qnu.tt•ocommandantes 
do comJ!J.nllias, trcs pt·o· 
1'e~sot•os o novn in~tl'u· 
ctoros, o ás Escolas U.o;.d~ 
roentt\Cso ••• o o o. o o. o .o.. • •••.•••••• , o •• 

6, Arscnacs, depositas o lbrta· 
lczas-Reduzid:. de i :500.~ 
pela suppt•cssão do 10 ser· 
ventes do Arsunu.l do 
Guorl'U. do Matto Gt•ossn 
-An~meutada de 1 :000$ 
para grati tlcacão do exel'· 
cicio do mestre d11 otll· 
cina de seUoiro; e cor· 

i .•154:764$500 
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rceircs do Arsonu.l do 
Guerra do IUo Gru.ndo do 
Sul . ..... , ............. . 

7, ~'abrica.< -l~oduzida de 
15:~40$, om virtude da 
supprcssão 1la consigna· 
çiio destinada ao serviço 
da Ft~brica do Polvot•a do 
Coxipó ..•....•... •...... 

8, Serviço do Sn.ude-Roduzidlt 
de 31:2UO$, cm virtude 
du. supprossãc da consi· 
goação destinaria " voo· 
cimentos do 10 modicos 

• a<Uuntos •.••...•••.•••.• 
iJ. Soldos, oti>pu.s o gratifica· 

çõos do ofllci"os - An· 
gmentada do 2.417:121$, 
cm virtude do acct•oscimo 
{oito nu.~:~ consignu.~õcs l'C• 
Jativ"' " soldos, etapas, 
~t·u.tificaçúes de posto e do 
t'uncçfio, de accàrrlo com 
os qtmdros croa1los pela 
oxecuçiio du. !ui 11. l.86U, 
rlo 4 do ju.nciro do IDOS •• 

LO, Soldos, etapas o ~ratillc,... 
1:õos do waças do prct
Diminuid;t a. vorba. do 
I.GO·I :746.S, ;t sabot•: do 
I ,·121 :li75~ poliL rcducção 
du soldos, cuLpas o bTati
tica.';f'o~ tio :2.000 pt'tLCi4S 
do pret 1los corpos "rrc
;,;ilnolttados i de 348:.270$, 
i•to é, 80:000.$ pol" sup
pt•o~:~t~itO da. gra.tirica,çã.o do 
urt. 5" d:• Joi n. 1.767·, 
do :li do Oiltubt·o 1le 1907; 
39:420$000, do soldos, o 
153:300$ de etapas para. 
300 alumnos da Escola. Mi· 
litar, reduzidos de 800 a 
500; 25:550$ do etapas 
pam 50 :•lumnos do Col
Jegio Militar, reduzidos 
do 450 a. 4fl0 ; 50:000$, 
quu a proposta consignou 
a mal! por engano na 

Ouro Papel 

•••• o o •••••••• 1 .304:40~$585 

•• o ••••• ' ••••• 086:091$300 

o ••••••• o • o o o o 889:599$000 

O O O O o O O I 0 f 0 0 0 0 20.310:175$000 
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11. 
!., ~. 
13. 
14. 

15. 

tlommrt gcJ'i~! : n ;Lttgmou .. 
. Lnd:t Jln 1G5: IOD$, l'!omlo: 
OH i 3ô·ISU011 piLN da pas, 
D0:520$000 )>iLl'a >oldos o 
li :315$000 para gt·:. t.i llca
ção do 12·l:tspil'iLnto~, in· 
cluído~ nos corpos al'l'e· 
gimcntu.üos, ... , ....... . 

Classés inactivas ........ .. 
Ajudas <IQ custo .....•..••. 
Colonius milita.t·o8., ...... . 
Obt•as militares- Reei rtzitln, 

do V:l25$ poht supp!'CS!;;lo 
1).~ consignação tmra. con .. 
sorvnção do etllllcio da 
Escola ilo AppJicaçúo do 
lnl'antu.rin. u C:tvall:wla. 
Destinada a import:uwi:.t 
dtt suh-consignação-~·Ia.
tot•iu.l -a. (urt.i/icaçÕO.-i o 
dcJCsn. do lit,t(mtl c das 
ft·ont.oiras ela Ropuhlic;L; 
continua~·ão do ob1·as un
cotadu.t:l; roparos, <!unsur
Yu.çã.o e molborn.munto de 
qui,rteis, ostt~bolocimun
tos militara.; c pt•oprios 
nacionaos sob a adminis
tt·uQilo do MinisLm•1o d:c 
Guort·n. ; c~on:;tt•Jwç1i.o !lu 
novos (lllU.l'tois, inclusive 
qn:Lri.ois gonor<Lcs ; a 
c<Lmpo-1 riu manohrll..':i, 
pontos, m:tt•adas cstl'ato
gicas u linlms tclogru.phi-. 
cas e telopbonicas ; obras 
nos Jlstat!os; bospitaes o 
onfot•mn.rias ; installaçã.u 
c custeio do liu \tas do 
tiro nas capitaus ilos lls· 
tauos ou um cidades do 
intorior destes, oudo hou
ver guarni~ilo do r:xoruiLo 

Onr~ 

• o o ••••••• o ' • o 

•• o ••••••• ~ ••• 

o •• ,1 .• o ........ o o 

• o o .• • ,• •••••• o • 

ou U.u at•nltttln. .• ,........ . .... , •.... •.• 
MatOt·ial-Diminulda a ver!'" 

do 573:500$, "' sabur: 1io 
D:OOO$pula suppt•ossilu dn. 
cousiguuçã.o pu.m :L .Escolu. 
do AJ1plicar,ão do lril'ant~L-

Popel 

5,518:250$000 
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Ouro Papo! 
l'ia. c Ca.vallarhL, du 4:000$ 
poJa suppressão da destina· 
•la á FabJ•ica do Polvor" do 
Coxipó; do 280:00~'000 a 
250:000$, para modic:nnon-
tos do Lnboratorio Chi mico 
Pharmacoutico Militar ; do 
100:000~ a 50:000$ para do· 
posito o mntorial sanita.-
rio ; do 4. 630: 0~000 a 
4.135:525$ para far amon· 
to ; do 250:000$ a. 200:000$ 
para. despezas do levanta· 
monto da Carta Geral da 

· Republica ; do 16:000$, a 
10:000$ para a Escola. do 
Estado-Maior; de !50:00<1, a. 
120:000$,ln.ra. enxoval os 
alumnos o Collegio Mili· 
ta.r ; e augmentada de 
100:000$, para as dcspozas 
de expediente o outras, com-
o serviço das juntas do sor-
teio e alistamento militar. • o •••••••••••• ll,-428:695$000 

16. Com!llissõos om paiz cstran-
getro .•...•............... 110:000$000 

Art. 2.' E' o Presidente da. Republica autorizado: 

a) a mandar a diversos paizes, para so aperfeiçoarem em 
conhecimentos militores e protlssionaes, por espaço do nm a dons 
annos, ata dous officiaos por arma o do Corpo do Saudo do 
Exercito ; 

b) a. mandar a·ou1ros paizes, como addidos militares cm com
missão, para estudorem os diversos assumptos militares, olllciaos 
superiores ou ca.pitães habilitados, que tenham provado capacidade 
e aptidão, ou produzido algum tratialho de nolll ou invento util, 
correndo a. respectin despcza, assim como a das commissões da. 
lettra. a, pela verba !6• do art. 1•. 

c) a mandar aos principaes paizes, por espaço de dous annos 
para se aJierCeiçoar nos conhecimentos mliiiiii'<)S, o alumno de 
cada uma das Escolas de Al'tilhaJ•ia e.Engonbaria e do Guerra, 
que houvoJ• completado o rc>pectivo curso, tendo sido classificado 
pela coo~regação como o primeiro estudante entro os seus collegas, 
servindo do base para a cl.•ssitlcaçiío a somm" dos gráos obtidos 
DOI! exames tlnaes de todas as ma terias do mesmo curso, ou, no caso 
de empate, a ordem de collooação na lista dos approvados ; · 

d) a mandar coostruit· oo local mais convcoicnto um grande 
campo de ·instrucção para as tropas das trea armas do exercito ; 

Vol, VI i8 '. 
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• e) iL remodelar o Arsenal do Gucrrn da Capital da Republica, 
n romovot• para outro local o do Cuyabá, a reorganizar o desen
volver os que houver om outros Estados o aproveitar os maohi
nismos do antigo ostabolocimonto naval do ltuqui para o fim que 
julgar CODVOD!OlltO ; 

/) a pormittir que limitado numero do oUlciacs do notorio mc
rocimonto, que quizorom aperfeiçoar seus conhoclmontos mUi tares, 
possa.m pormn.nccot• em pn.iz cstriLngeiro, á sua o~eolha, do um n. 
dous annos, porcobondo sómonto os vénclmentos inllltares que lhes 
couberem por lei, om papo!, o som aj udil do custo ; · 

g) a promover no proprio nacional s. Gabt•iol, ·om S. Borja, 
Estado do Rio Grande do Sul, o pl!lntlo o cultivo do lorrilgons paro. 
as co.valhadll.S do oxorr.lto, podendo dospondor. ató a quantia do 
20:000$, pela verba da. sub-consigti:ição-Matorial-da 14• rubrica 
do art. 1•; . 

h) a. realizar contractos por toinpo nunCa. maior do cinco 
annos, quando versaram sobro construcções, ai·inamontos, illumi· 
nação de estabelecimentos militares, alugueis do ·casa o campos 
para invernada, equipamento o fu.rdainonto, podendo inMilit.r coo· 
feccionar este na ,!!<lile dos distriatos . ou inspecções, ou dos com
mandos do guarniçao, proferindo P,DJ.'a ~slo s.ot•vic;o s~nhoras p ·b~cs 
o honestas, que prOviamonto se mscrovorem, niodtanto Moça do 
pessoa idonea, civil ou militar, a juizo da respectiva administr"ção 
militar local ; . _ _ . . 

i) a reorganizar o Asylo do mvalidos dit. Patrla ad rc(ercndu>n 
do Congresso Nacional e a mandar coitJocciona~• os planos o orça
mentos nocessarios á reconstrucclio dos Mificios do ·referido asylo 
que estiverem a~ruinados, afim de sere !!I submet.tidos :1 aprociaçãa 
do mesmo Congros>o o vot~do o l'Ospocttvo crod1to ; · 
. j) a modificar as diversas sub-consignaçõos das verbas 8", 9•, 
lO', l~· e· !5• do art. 1•, para melhor applioal-as aos serviços d" 
nova ·organização do exercito, sem excilder a respectiva dotação 
orçamentaria de cada uma dellas ; 
. - h) a tbar definitivamente as eto.pas de todos os officiaes de 

todas ·as a.rmas e corpos do .exercito; cm .tantll.S vezes 1$400 quantM 
all·óstabelocidas pelo ·n.J.•t. 12 da lei n. 1.473, do 9 de janeiro do 19'06, 
gozando os que servirem nas ~egiõos das.!•, 2' o 13' inspoccões rer· 
manentes das vantagens consignadas no art. 1• do dooreto do 2 de 
fevereiro de 1007 ; · 

I) a ·mandar estudar o pôr om execução um system~ do premias 
pecunlarios destinados a galardo~r: 
.. · · 1; .lias reÁ'Jmontos de artilharia de campanha que melltoros notas 
tiverem obtido n.ds exercicios praticas de tiro do guerra ; em c~d& 
regimento, 4s baterias que melbot'tlS notas tiverem obtido nos mes
!'nus exerclcios e, em cll.da bateria,~ guarnição da PilO" que mais se 
\i ver distinguido ; 

n, noe. batalhões ·de art.üharia de posioiío, ás guarnições das 
peças que ·melhol'liS •notas tiverem. tido n_os exerciicios praticas de 
ílro de ~ruet•ra, preferencio.lmente -sobro o.lvos moveis; . 

• • 
• 
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• III, as despozas neoessa.rlas correrão por conta. da. r!lbrica 15 
doa.rt.l•; .. 

m) ·a. contractar, deRtro ou fóra do patz, pessoa.! ldonoo pa.ra. L 
direcção da.s novas officina.s que se montarem nos arsena.es de 
guerra., quando rorem reerganiza.dos,em virtude da a.utorizaoão da. 
iettra á do a.rt. 138 da lei n. 1.860, do 4 do· janeiro, a. brindo pa.ra. 
isso os creditas precisos ; .. 

n) a mandar construir edltlcios destinados a quartels om São 
Borja., ·s. Lulz, Santo Angelo, Santa VIctoria., Dom Pedrito e Qua.· 
rahy, no Estado do Rio Or1111de do Sul, o pontes sobre os rios Ca· 
maqua.n, Botuhy o lbicuhy, assegurando as. cemmunioa.ções entre 
as gua.rniç~es de S. Lulz, S. Bo1•ja., Ita.qui, Alegrote o Uruguayana, 
no mesmo Estado; e bem assim estabelecer uma enferm .. ri& ml" 
lltar em Poços de CaldllS,.no F.stado de Miuas Geraes ·; 

o) a COTltra.otar otllciaes estrangeiros para Qlle,de accôrdo com. 
os nosso•, procedam t Instrucção do todo o exercito ; 

p) a. conceder á Associação Mantonedora do Orph~nato Osorlo, 
o uso do predio onde funcciona a Direcção Geral de Artilharia, 
quando osh ao extinguir com a nova organizaQão da Secretaria de. 
b:stado da. Guerra, para nolle se installll~ O· ftmccionar o dito 

; .•. orpltannto.omquanto odstll', ussim como a auxiliai-a oom·o saldo, 
que se verlflC4l', no IIm do o~erclcio, da verb~ de 10:000$. ·des· 
tiuada 11. subvunção dos estabelecimentos de ~nsino que. se en· 
carl•ogam da educação das filhas dos militares mortos em combato 
ou om consoquoncia de l'odmonto3 recebidos em campanha, de: 
accôrdo com a lei n. 746, do 29 de dezembro de 1900, art. 16, 
li. li!; ' . 

g) a abrir o neoessnrlo credito para o restabelecimento das 
companhias dA aprendizes militares do Ouro PI'Cto, Goyaz, Bclêm, 
Pot•to Alegre o Bahia, podendo croar outras em localidades couveni· 
ent •s para n. séde de taes estaboleclmontos,do a.ceôrdo oom o art.l38,. 
lottra b d~ lei n. 1.860, de 4 de janeiro de 1908 ; 

r) a rnorganlznt• o Laboratorlo Chlmleo e Pharmliceutlco MI· 
litar, acl rB[erBnáum do Congresso Nacional. · : 

· Cnmara dos. Deputado<, 23 de outubro do 1908,-Carlos Peloolo 
r/e Mel/o Fil!lo, Presldentn.-Milciades .VariQ 1/e Sei Freire, I' Socro· 
tario.- Lul• Anl011lo Ferreira G<lalberlo, 3° Secrota1•io, servindo 
de 2•.-A' Commissão do Finanças. . . , , , . 

Telogrammas: '. 
De monsellhor WnlfrÓdo Le~i. expetlfdo d~ Pat•a.hyba no dia 22,: 

communicando que na.quella .data passou o exerciclo do cargo do 
p.resldonte do ilstado da Pa.mhyba ao Dr. João Machado, quo asso· 
mlu o governo depois de prestar o compromisso loga.i.-Into!·. 
rado. . . . 

Do Dr. João Macbndo, da me3ma datn., comm.unicando ter 
acabado ·do assumir o oxorciclo do cargo do presidente do, gs
tndo da Pal•abyba, lfllO lAll'l\ tio occupal' durante Ul1l ~uadl•ion·. 
llio.-Intolr~tlo. · · · · 
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216 ·' 1\Nllt\ES. lDO:·:SF.MA:Diil' · ., : 

': .o:I!III!.•.A!:II'.r.et'Lo Ellll•·(")-llsousado •tl,.Sr. :P~es\donto, 
occnltar a emoçao que mo domina nesto momento. Com .prol\mda, 
ma;gnu.,.com :dor:pnuf!"niD; .. nco.bQ·do l'ecober•a.. notlcia1 do .. tnf.>nsto 
p;I.SS~II!OUto,dO::mcn·:VelhOI<IIDigo, do ,(Uw;tl'6 o,ogregiO chefe; repu, 
biicnno.P.aulino Cll.l•io~:de: ADl'Udni .l:lotolbo,,.uoprBllantnnto •. ,p_auilstA, 
11:1.:Cn.mnm<dosJ>aplltudo:i.; · · : : .· , .. . . . .: . : 

Sr. Presidente, para fazor o hi,torico dn.,v.ldodmmacuL1da ,ua 
PBnllno C..rlos•mo•domoracln.,po~.·multo, tompo:-ne,ta,,tr.ibuua;,,baR· 
tarll..aUIDmlll'·quo•ollo ,Jlli<magna·.par~ d~uoUu. Ghl!'Jjstla,quo :ao .op~ 
1uu no; Estudo< de S:. ·Rula.pal'l•·so •. or~Ç~mzar.·o :P:t.l'tiua uapubl(cuno, 
prJUci p~lmonto •o ,do, &• dish•icto;quc•tantaa; gbrms. doiKou·:no, tempD: 
dB:mooarebla,:ltrotiUltlo;. comoJuctou,BCmpro,, cootl•o.: ambos.os 1pa.r, 
tidos mooiU'llhioos.•ummldos,penante•as-urn~~ .... ; · , 

~olfrou, Sr; ·Euooi,Jollta,, soll'oou;.,mui~o •. todas, as.ag1111m~,, toiln.s1 
as <penegnições.o:conser:•;ou.so .sempre ,firme,. porque-.o.mig0 ,dodi· 
cado era !Lttl o:uiltimo>S!Lcrillcio•o,capn.z"de,,susteo:tar. uma· causa, 
mesmo•quandlicj-:Ji -ostl~sso,olla:abn;luonuw•·.POll:tolios.,,. · .. 
. ' . · t:om·,74 nnnos.·do •idade ··O~iliiL o,glguute · rundatlol'. d~:.cWa<lo .!lo. 
s, · Co.rios,dod'!inhal;• ·fliDú:.dor, tio .part;do ropublluuno. tendo con-. 
senado sompee•aillleimllJruspldez,:ll mosm:< uustol·iundc d11. costumes 
como. quo.ndo•lniciou:·~t sua.carrolt·n, , . . . • 
· Fo!:.moncnmigo e,ou·.o era dello, ;:•e, na eon"ivencla do uozouas. 
de· aunos;: nunca, :pude obselo;val'• a. :mais ole:ve, macuill. n"gnollec 
cspolho•e wsuo..:v.ida: bomrpódo tet!:por: aymbolo·.u. lamlm•.r.ut:lo.- uo, 
nma.espo.úw.. . · · , . . · · · .. . . · .. 
• · Mol11'1!1l!'.Jlobro;.folrUlll!·traba.llmdor o.um digno brazilolro;,: . 

Poço n. V. Ex., Sr, Prosl<lento, que mando consign"r' n~. 
nota. um•voto •do,;profundo: .. pazlll'< :pelo . .rn.lleclmento -do' dono dado 
bmhilla<lor;. ·B, oxprlm Indo; os <:votos .do:poza•., ,eu,,. apouas.des.to .ia•lo, 

a do 1CX;:da •etoroltlade,, digo:ao;g!'llinde . amigo, .'1)10• 80 i fOI·:- a tillll'l~ 
te•IRlJa:Jo:vo;o~(MUIIo"b'm';. m..Uo. be111.:)" , ·• 

• < • ' ' • ~ ' ' : • ' • ~ • • • ' • ' 

. : 0• ,fii.r .. ,, .Sever mo Vleli-a (i)".:, :sr .• &caldent~. :sínto· 
multo tomar a palavra, paca .. ocotlp:ir,mo ,do um.lumdento quu. 
occcr~.ou 0a. acssio de· hontlm, que, nn. ooéasliio, mo pllSsou roni.' 
pl!Jinmeri-te'·de~orcebido• o• do-qunl'aó ·tivAJ• • oonhooimento ·.hoje· pela 
lllltnrado .. viDriO do,Co•fl"•"o· ... · ........ , ... ' .. ·,·. • · •·' 
· • NãiJ· se• admire o· Soim<l<>··da níllrmit'çfi.oiquil•fllQcipdo·quosó-J 
monto hoje tive conhecimento. do9118t•incidomo;::-:porqnot·nas~pa..• 
lavras publicllda..~ no Dia>'lo do Con!JrBS!o, que mo são attrlbnldas, 
quando fo.liol. para. umn. explicação pessoal, apoz.w· do nlfo ·tra?.m• a 
not!L· do' ·não <t~rom 'Ido :rovitltt~.>: 'J)Oiil' · orado!';' ·~·. illllto, • qno •não 
passlll'llm pelns•·minhns•vista,· •. ; · .. : . "' · '1 .... '·''· _,,,, •• 

· .'Portnnfui·Sr'· 'Pr,.,idonto,. ·foi' com· <lesplla7.or quo;·po.BBando· 0111 
allios•poio·Diarlo'''do•Vongrersa, U•o·•eguinto:• .. · .. , •. : • '''"' 

c O Sr. Sororioo Vieira - Sr. Pro~ldonto, niio tive ab~O:' 
· lutemmrte.·•os"'ntuitAJB :quo: ;mo::nttribtlil!l ·o nobl'o: Sonudar pelo 
Plauby;•· · · . · : ·· . : ·, ' . ·,.,,, · .. · .. · · : · : 

(•)Elil~hi~~U~fl~niioioiro\'i~t·olloJo,oJ•o.;to:i·. · ... : .. ·~ ':', 1.:.::l• 
o'' I" ~;·•··-, ol':l 
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Como V. Ex. e o Senado acabaram do ouvir, o nobre Senador 
ret~rlu·se a uma porção de adjectivos, que me oito sabiram dos 
labtos .> 

c O Sr. Pires Ferreira -.Mas estavam na sua intenção• 
o que é peior. • 

Sr. Presidente, si, na occasião, eu tivesse ouvido o aparte do 
honrado Senador, não podia deixar do responder immodlatamonte, 
reclamando contra a otrensa que eUe contém, Era natural que cu 
não tivesse ouvido este aparto, porque na occa.siilo trocaram-se 
outros e a minha attonçiio terlu. sido solicitada para aquelles dJs.. 
tinctos collegas <JUC secundavam a minha attltude na tribuna •. 

Quero crer que o honrado Presidenta do Senado tambom nilo 
tive~<e ouvido este aparto ou, pelo menos, que ello não tivesse sido 
proferido com a aspereza com que o estampa o Diarlo do Congresso, 
porquo estou certo do <tue, si o Presidente do Senado ti vosso ouvido, 
tal como l'ol publicado, teria sido o primeiro a chamar a attonçito 
do honrado Senador pelo Pio.uhy ,alll!.s,mou lllustro amlgo,com quem 
troquei, depois do incidente da discussão, palavras amistosas, seria. 
o primeiro a lembrar ao honrado Senador o art. 34 do Regimento 
do Soondo, 11ue prohibe que se attribuam ma.s intenções aos mem
bros desta Casa. 

Já o aparto final do honrado Senador pelo Piauhy, que está pu
blloado, Dão. deixa do contet· uma olfonsa om relação ti minha 
possoo., quando diz: 

• O Sr. Pires Fort•üirn. - Infeliz monto as phrascs do 
V. E~. nos deixam sempre motivo.< paru. provonçõos.> 

Appollo par:t. V. Ex., Sr. Pre8idonto, appcllo 'jlam a Mesa do 
Senado, appollo para cada um do< meus dlstmctos collogas, que po
derão dllt' testemunho de que não uso subtorl\tgios, nem procuro 
subterl\tgios, nem procuro far.or·lhos surprezas. 

Venho stmplesmonto consignat• os meus reparos sem ao monos 
levantar, por ora, um simples protesto, porque, quo'o crer, estou 
corto do que o honrado Sonadot• pelo Plauhy sor:f. o primeiro a dar 
explicações publicas com relação a osto incidente. 

O Sr. Pre,..idente-A Mesa. tem o dever do doolat•at• ao 
honrado Sonadot• pela Bahla. que, do proprlo Diario tio Congre.,o, 
na pat•to om que ost~ publicado o <llscurso pw S. Ex. hontom pro-
1\lrldo, consta ·~ obsorvaQiio feita pelo Pt•ositlonto om t•olaçiio ás 
paliLVI'US J>t'ouunciadns polo hont·~do Senntlot• plllu Pit.uhy, do "'" 
~uini~ modo: 

• O Sr. Presidente-Attençiio i > 

Est~. pois, claro que a ~lesa cumpriu com o seu dever, c~a
mando, por oS:!o modo, pela lilrm~ mais dellontla, a attençiío de 
s E~. para as palavras que aonbavn. de pronunclM•. 
• ErtL esta n oxplícaçilo quo :\ Mesa untondeu dai' ao honradD 

Senndot• pelo Est11do da Hnhia. 
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0-ISr. Pire'" Ferreira. (•)- Sr. Pt•asidonte, a expli· 
cacão quo v. Ex. acaba do dat· ao honrado Secador pala !labia. 
valo por um" contrauicta 1L má intenção quo S. Ex. attribuiu ao 
mou apa!•te, pois quo V. Ex., St·. Prosidonto, foz vor QU(l do pro_-· 
prio Dlario ·do Co11urosso consttL quo n Musa cbamarn a attcnçao 
âos Sl'S, Sanadores om geral, 

Disso o honrado Secador quo a Mesu. niio ouviu o meu 1Lparto. 
0 Sn. SEVERINO VIEIRA-POrdoo-mo V. gx, 0 quo disso foi o 

seguinte: c quero cror quo n Mosa não ouviu o aparto do honrado 
Sanador, polo monos t:~l q,u<Ll ost~ publicado •· 

o.sn. PmEs EennEm.l.- Vou repetir as palavras do honrndo 
Sanador: cS. Ex. quor oror quo " Mesa não ottviu o mou aparte, 
polo monos tal qual ostá publicado.> 

E' natural q11o assim fosso, Sr. Pt•osidente, porque ontra os 
muitos apartes ilontom troc1cdos, não ~ nada o~trauhavol que a 
;lfesa não ouviria o meu, sendo attl possivol quo a tachygraphhL so 
tenha equivocado. (Riso.) . 

E' mais uma lição quo rocobo o hont•ado Sonndor pela Bahia. 
A- tachygraphin, ouvindo o publicando o meu ap".rto tiL! qu:cl 
consta do JJiario elo Congresso, podia tot· inoot•rido om erro, pois ú 
Rossivol que a minha intençiio !'osso ea:;a, dirigir-rdo ao honrado 
~enador om tom do porgunt~. nestes termos: c Mas estava na in-
tenção 1 Si niio esta v a, tanto polor. • · . 

O Sn. SEVERINO VmmA-Niio sol si a emenda ncsto caso foi 
melhor do que o soneto. 

O Sn. PIRES FEnllEIRA-Si a omonda, om tal caso. ó poiot• do 
que o soneto, <l que ou não sol omend<Lr como o nobre Senador, 
que sempre acerta. Questão do escola. 

O SR. SEVERI;>~o VIEIRA-Sim. As nossas oscolas são um pouco 
dllferontos. 

O Sn. PnESIDENTE-Attonçi1o. 
O Sa. Pnms FERREIRA-Sr. Presidente, ostou convencido do 

que o nobro Senador pela Bahla ost~ corto o soguro <lo quo não tbi 
minha intenção otrondol-o • 
. ... O Sn. SEVERINO VtEIRA-Accoito a doclnraçiio do V. Ex. 
· ' O Sti. Pmr.s FERitEli\A.-l~ntrotanto, uma voz <JUO V. I>x. 

fl.l!Somou ll tribuna para t•oclamat' contra o mou aparto, para BOt• 
cohot•ento dovorla oxplicll.t' cm <[UU sentido declarou quu ou tra
tlll!So do quostõos s~rias com. açodamonto, o não shnplcsmonto ouuu
par a tt•lbuon ~ar1L tt•allt" do um assumpto pelo qual não siio rcs· 
p~~S~voi~,·~om· culpados, :neui eu~ num a Mosn., nem a corpor~çiio 
tachygra.pbtcil! ·. · ·: • 

•''''•• ·' · • ' '1o .; 1 • • ,,' ;,i, 
-(·) Ealo d!Hcllno 11lio foi ro\'illto tt6ln oratlor. J : 

j 
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0 Sn. SEVERINO VmiRA-Ah ! V. Ex. chama· mo para osso 
tcri'OJlO 'I 

O Sn. PmEs FERRJ·:mA-Desta maneira niio é possl vel, Sr. Pre
sidente. Pot• mais oordato que me mostro, por mais tolerante, 
por m~Lior flUO soja a. minha bonovoloocia o <~mizado por V. Ex., o 
honrado Senador portla em robollar·so. 

O Sn. SEVERINo VIEIRA-Ao contrario; eu sou mu!tQ sensivol 
:í bonovolencia o i!. amiz,.do. · 

O SB.. PmE~ FERREIRA..:. Terminando, Sr. Presidente, este inci· 
dento, que peço, solicito, imploro ao nobre Senador, não mais 
trago no reciuto desta Casa, passarei a. outros assumptos, para. não 
mo vm• forcado a novamonto pedir a palavra. 

O primeiro, St•. Presidente, prende-se :1 apresentação dcs\Q 
prO,JeCtO: 

c Considerando que os arsenaes da Republica, na me· 
rlida tio suas di versas c"togox·ias, desempenham igual 
papel debaixo do ponto de vista da administração, tanto dll. 
guerra como da marinho, servindo uns e outros para !U.ze
x·cm ao tempo o 11. box•a os abasieciment.os diversos reque
ridos pelo >ervico publico; 

Considerando que o edgldo om conhecimentos scionti· 
fico~ goracs o tocbnlcos espcciaes, cm aptidões ·moracs e 
outx·n~ cm capacid~Jos nroftssienaos militares c de ou,ra 
orrlom, slio igualmontõ complexas. par~ os o!HciaeOJ quo 
dovom ficar :t frente de tacs cstabclecimontos para diri· 
gil-os, nos diversos cargos, dosdo os de chefes a.M aos 
de auxiliares de outras ordens, na ma~•inba como 111,1 
guorrn. ; 

Consldorondo que 11s responsabilidades logaes, protlssio
naos, mornos, materines e ouh'aS, tanto pflll8.m sobro o 
pc"oal rlirigonto c sous anxiliat·es, na. marinha como na 
guorra. ; 

Conslrlox•nnrlo, ainda., que o preceito constitucional 
Indica que os cargos de igual natureza c categoria sejam 
igualmente remunomdos DIL marinha e oxet•elto de tal 
fót•ma, que niio h<tja motivos de s~coptibiliJades de qull} 
tJUUl' ortlom, pois tacs desigunlda.dos quo PI'Ojudicam os 
officiaes naturalmente dão Jognx• a rnolindros de amor pro
prio o outros Sllntimontos. uma vez q~e isto importa om 
proporcion~r dosiguacs meios rle represonW;io a l)lnccio
uaríos d~ mo• ma naturez~ o c~tegoria; 

Considumndo, finalmente, quo, tendo om vista tai!B 
meti vos o conshleru.çõus rlivorsas suggorida~ P.elo respoito 
~o espix•lto igunlltat·io e altamente justiceiro da. Coustf: 
tuloão e pr•Jcoito oxpi'OHso, o Congt•e••o docx•etou ·"' Je1 
u. 1.493, do 9 dojauoix·o tio 190U; 

O Congt•esm o.go,•a, complotando os souí: intui.tos .• cor· 
x·igo uma lacuna daquoll~ lot,.Jocretando. (LJ.._o projoolo,) 
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Niío trazendo dcspoz~ nova, porque esse augmento do 
gratificações ~ feito à custo. áa l'Ubricll. «GI'iLIUlciLçuos do 
osorclclo> cm geral, não precisa podlr credito para o 
caso.> 

Por occaslão da t• discussão diJ•oi a. razão do projecto. 
Flca sobro a mesa, paro. ser apoiado, dopois do passado o lriduo 

1'9gimcntu.l, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso NacioiUll decreta: 
Art. !.• Os cargos do directores, ajudantes ou chefes elo 

secções o do aj udantos dos arsono.es do guerra são consldel'ddos, na 
ordem om que so acham naloi n. 1.473, de 9 de janeiro de 1906, 
de, igual funcciio e categoria administrativa que os seus corres
spondentes nos arseno.os do marinha, isto é, o primeiro ao do 
iospector, os segundas o.as de dlrectoreR de secQões o os terceiras 
aos do ll.judantes, ftcando abonadas de hoje em deantc aos officiaos 
do exercito ou a lodos aquelles que exerçam tacs cargos as 
mesmas gratificações de oxoJ•clcio que ostlio percebendo os da 
marinha, quaesquor que sejam os seus postos ou condições. 
, Art. 2,• Igual equiparação será t~ita quanto a outros estabo· 
belecimentos c mais serviço~ do exercito o marinha, levando-se a 
atreito nesse sentido uma completa revisão da lel n. 1.473, de 9 do 
janeiro de 1000. 

Art. 3,• Revog~~m-se as disposições cm contmJ•in.-Pire.• Fcr. 
reira. • 

O Sr, A. Azeredo-Sr. Presidente, vim :1 tJ•ibuna para 
enviará Mesa uma petição do Sr. dosombargadoJ'I~n<!as Galviío, 
~olloltando uma licença do 12 mozos. 

O Sr. Preiildente -O requerimento vao ser enviado 
á Commissão do Finanças, 

O Sr. Pire• Ferrlero. (')-Sr. Prosldento, )UI. dias 
nesta Casa tive o prazer do podlr a attenção do~ poderes publlcos 
da Republica, principalmente do general Prefeito do Districto 
Federal para o mau serviço da Companhia Jardim Botanico. Volto 
neste momento ao assumpto, • 

Sei que uma Commissão do povo do Jardim Botanico, Gavca, 
Ipanema, Lemo e outros lagares da zona do Botafogo, já procurou, 
Diiosó S. Ex. o Sr. Presidente da Republica ]Ul.ra <lpresentu.r umo. 
reclamaçi'ia, queixa de seu clamor contra a Companhia Carris do 
Jardim llatunlco, como lambem procurou o SI', general Pra· 
feito do Dlstricto Feder111 com uma petição energlca no sentido 
de chamar 11 attençilo de S. Ex. para os serviços publicas na 
1'reg11ezta da LagOa, contractu.dos com a Companhia Jardim !lota· 

c•) Esto db:curso niio foi rovisto pelo ol'ntlor. 

• 

• 
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nico. J~mquanto, pot•ilm, as altas autoridade• du. Rupubiica re
solvam algumu. cousn. de lh.voravol, n. população, que a isso tem 
direito, porque pag11 pontnalmonto ao oraria municipal o ainda. 
mais o direito do solicitat• justiça dos poderes publicas ilaRopublica, 
venho dizer mais alguma cousa sobro esta compadhia, não 
para prevenir contra oii!L n opinião publica, porque essa ha. muito 
vomo•tt•abalhada pelos dissabores causados por cssacompanhia,pela.q 
suas oxigencias timorn.tns ao bolso dos contribuintes, o com ollns 
enrlquocondo-so dln a dia ; von!Jo podit· a attonçiio da hyglono 
municipal o !odorai pat•a. os attentados commottidos J>Ola dire
ctoria d!L J!Lrdim Botanico, prejudicando n salubt•idado natural dos 
bairt•os do Lemo, Ipanema o Copacabnna. 

Ess!L companhia pt•acut•a por todos os meios difficultnr o desen
volvimento daquolle bairro para obrignr os seus habitantes a lhe• 
entregar aH suas propr•ioda.dos. . · 

E assim <l quo nos tlm·onos <JliO oll:t tem adquirido vao man-
. danrlo planta~• capim, apozar do ser isso pt•ohibido pelas posturas 

municipaos. Lll o;tiio m t'll" de Copacabana o pt•aç:. Floriano Pei
xoto os prado.; :Lrtitlci;tcs feitos pcl" companhia, tornando insalubre 
o bairro. 

A Companhia .T:.rdim Bota.nico, Sr. Presidente, que procura 
chamar a si a propt•icrlado do tod:L aquolln. zoo"· não qum• pro
longar os seus trilhos at6 a Lu.gôa. RGdl'igo do Freitas om um por
curso apen"s do 1.000 mott·os. porque quer miLntor cm alta os ter
renos que po;suo na Jgrojinh:L e na Copacnbana e sabe quo, si 
levasse os sous ti•ilhos :.ta 11 Lagôa 011 fizosso a linh:L circular pelo 
Jardim Bot!Lnico, a população p:·efol'iria o novo hah•ro. 

O I'idiculo a qno di:. a dia a companhia sujcir.a a população do 
llistricto Füllot•al não r' ma;s suppot'tll.vol. 

Si a Companhi:t Americana, 'I"" neste mo monto lt•ata do com
plulat• a Vi:L\>fto olnctriciL do sn:1s linlms, ti vosso a potulancia do 
linear loixos do lt•ilhos velhos o carcomidos ptll'a •ot•vh•em do postes 
aos seus tlus, todo o mundo bmda!'ia, torlo o mundo ach,.r:o. que 
isto ot•n. um ultrngo Jbito :\ populaciio. No omt,.nto, tl o quo J'ILZ 
a Companhi11 .T11rdim Botanico no helio o mimoso bairt•o do Bota
lb;:ro, par" onde so tom oncarroirado todos os melhoramentos, quer 
fodoraos, quot• municipacs, molhot·:tmontos ossos para os quacs olla 
niio concorreu com um coitil, o qno lho 1111gmontaram considera
velmente a renc!a. 

Cont:·a ossos aunsos da Companlti:t Jardim Botanico .i~ nqui se 
manifestou o eminente St•. Ruy Bat•bosa. 

E' bom corto quo uom o Sr. Pt•csidento da ltopubllcn. nem o 
Sr. Profoito ~onheco o historlco da Yida da companhln.. 

Pa1•a que o SomLdo so convooç11 do quo niio ~ som mziio que me 
occupo deste: a.ssumpto, como moradot• desta cidaolo e como cou
trlbuinto, interossan<to-mo pola sot•to dos municipos, transcrevei•ei 
o dlscui·so rlo illustrado Sr. Ruv Bai•bos:~, assa glot•ia nocional, 
esse espirita sempre prompto 1\ luc't" om prol da liberdade e da 
justiça. 

Quando so tratou do modificar o contracto da Companhia 
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.lÚ.J•dim notanico, t'tlZOJHIO·f:W·Iilo JIDVILS COilCOHHÕOH, o Prot'oil.o d:t.
quu/Jo tompo vul.ou u lei o tnm1 l'or•am aH sun.s t•azõns tio -veto flUO 
0111 tmn. dof'm;a. voiu o illusf.ro Som~dol' poJa. BILhin, Hllstontu.udo ítO 
mesmo tempo o ro([IWI'irru•nlo du ox-Souadot• polo I•:Hpll'ilo-Sn.nt.o, 
S1•. Do111ingoa Vleonto, quu t•cquoJ•ou C(lpht do conti'Itcto a.ntoriot· 
p1~ru.- .'lOI' confrontu.do com o voto. 

A impl'lln;n naquollo tompo l'ol IIHILOirno <Jm tLI.acar vobomon· 
tom1mto ltfl.o s1i ufl oxcnpclontwtl ui noxplicn.vols t'u vot·o~ fJltn 81l J'i\~in.m 
:1 Ccnnpn.nhi:t om JH'Ojllizo tlus lmbít.nntc.'l dtt.rtuollt.t zon:L, como o 
~mllllo golpo quo '•o dnvn no !Jul~u do JHLrl.icular•, om I'ILVOI' 
tlo uma BlliJH'OZIL quo ,í:t Jm.via ltlllfL;~ qtw se nua rocommond:r.va por 
:wt•vlço aJgnm, 

Hl'IL choga1la. a occnt:~ião do Congt•os.so so pronunciiU'. A im· 
prunsa.1.iulln foi to tudo, Coml1at.ido dia. a dia, linm IL llora w;i.o 
contrn.ct.o dtL CumprLnllin. ,la.t•dim Bot.a.nicu, quo oiiiL lll~ut.ondln. ox
plurat• 0111 dotrimonLu 1io~ lmiJiLant.os daq11ellall zonas, 

O Slt. Ar.i''HIWO gr,r.Js-Quando oxpit·:~ o contt•n.e1;u '( 

O Slt. Pml!!~ F'lmltlmtA-Doz anuoti autos do toJ•miuar o con· 
tl·act.o, ulla nrrrLIJ,:a.rtL l'OIJO\'açiit• }lOI' mHis :w. 

Não ~o doscruvo a sot•io llo uuul.mut.os quo Lom l.ftlo :L Com
r~anhla •• Jm•cljm Jiota.nien, HOfiJ]Il'O COOO tendollciits a oxpJOI'tLI' <tH po
JIUhLf;JÕüH daqt1olltm ltn.ir•ros dn .lttt•tlim lltJttLJJicn, Ga.vmL. l:lot.a.lbgo, 
lpmtomtL o Lumo, como dizia uma l'I!JH'l.!St.!lll:tçiiu aprosoul.n.l11~ n.u 
11l'Ut'tJito; ll um:~ eulli':Jolidac:fi.u liu att.ontatlus 1WIItl'il. os l!irllito~ 
dattaoH:ts llopulnoõos, quo llm•cm sot• mais t!OilHitlm·a1ilts }mlot~ HCU~ 
lliCit.us, ~no ;:iu os iuLcllllontos tio Conselho i\lunici)l~l. 

1\I:v~ a. mprosontucii.o cHf,:l cntt•ogno. 
O di."Cill'ro do St•. ~onatlur Huy lltn·bos:~ t1 t~ulllJH'O no~t.o tom, 

St•. Pt•osit.lontu, manl,uudo ::l1 111lJli'U o mesnw dmtpasãu. (Jtwmlu 
analysa. a lei tio Cousollio, entffu o St•. ltuy Ha1'1Josa. mostl'a .. so i:HI
!Jilruo mL l!ull,s:L 1lu povo do Lait•ro dn Holafogo. 

SI dopois tlo mantido o ·m!lu o Pt•ofiJit.u ti vosso I'ocm·rido lJat•n. 
os 1.1'ibumwN, IWJll111m jttiíl doixa1•ia do prof,o~m· IL populnç:í.o ti esta. 
chlatlo lozadn por um:~ loi monstruosa, m~hnlhatlw·a não sú dos 
.tiroito.< d11 Pr•ot'oiLul·n. como da popnlaçiiu, afim do uilo tot•mo< do 
l:Lmoutar us bconus quo nltimamonto tn•esmwiáulW:I om rola~~ão iL 
Companhia uu S. Cht•lstoviiu. 

Uma /ol, ou molhar, um contraoto asslgu:ulo com cs::m com· 
panhial loz1~va todo~ os dh•citiJs n pz•ivilogios d:t pormlac;rto quo 
1mbil.a. o h:til•t•u do S. Chrh;tovflo. E!lta nflu sa submottcu~ roa.giu; 
Uuntls rluoirn:ulot~, :t compmtltia pt•ojndicatla, o poro osp<ddüil'atlo; 
nms, :uuum tli~ ropro~sfío da pulicia., Ucnu o dil'oito do povo Jozado 
por os~o coni.I'"cLo hmnoral. O poYo triumphon. 

Porque, St•, PJ'o~idouto, a uwnutenç:io Jc~sos eontractos quo 
nenhum honollciu l.r•:tzom 1\ popuiaç:to, que sfio Yoxn.Lorios, mons
tt·uosos o inuno,·:ws 't 

Poço, port.ILlllo, "Y. Ex., sr·. Pt'O$Itlcntc, quo con$lnt:l que 110 
llnal dn IIIOU llisclil':lo soja }lllblicad:L n n.ouumorltal p·eoa or:ttoria 
proloriúa poloSt•. Souauor lluy lllt.l•iJosn, p~ra quo -o ::>1•. Genera.l 

I 
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Prefeito saiba quo h~ um~t llist01•i~t multo long~t " respeito dcosc:; 
contt·actos. 

Vou ler agora, Sr. Presidente, um ~trtigo pequenino elo Jornal 
do Cammercio, cscripto pot· um curioso que, dommgo a d~...mingo, 
vom an Jy•ando o relaturio uoss<L compaullia para mostrat· como 
o!la. dcedobrou o augmonto o rofn.z o sou ca.pital para fugir á. di
minuição Uns prcço:i du.s pa:o:~..;n.gons. 

Não so pódo doscrovor, Sr. Presidente, rtuanto so tom inven
tado no.sa companhia no sentido do prejucJicar o b~tirro do Bota
rogo, qnanto se inventa. para trazei-a ati·e!lada :\ necessidade o 
~to mesmo tempo pa.ra mantm• submissos sob o azorrague da di· 
roctoria os condtictoros o cochOil'Os, 

Quando o Congwsso Nacional vota milhares do contos do rais 
parr. a hygiono, convido aquellcs que moram no bairro de Bot
Jogo para vot•em o Iogoar ro>orvado pala companhio. aos pobre< 
conductorcs o cocltoil·o~. <JUO nom so quer ganham para sustentar 
HUit.':l líLm i lias. 

SI·. Pt•asidonto, não se nxnlica que naqnolla praça. bonita, aper
l'ui('oatla o ajat•dinada tenha o antt•o, o covil que fica sob o sobrado 
um que l'uncclona a tliruct.oria, para ponto o ropouso dos cochotros, 
conUuctot•cs o mais umprogado1:1. o~ cocheiros ontã.a merecem a.tú 
IL p!•otoc~~ão ún. policin. contf•a os vcxa.mru que HOJfrom ; são ontos 
humanos quo precisam trikbalhar. 

A companhia oxi~oquo oUos a.nllom com soto !h•z·os de coupors, 
IHHn Ilor:cssidtulo p;LJ'1L o publico o com utilidade unico.monto 1mra 
IL dircctoz•ia, ~OI'flUO, com tn.ntus livro~ o; cunU.uctoriJS .so onganam 
mL distribuir;ao o por cadn. ongn.nu pu.gam 2~ do multo., do mt~
uoit·a IJUO no IIm do cada mcz o pobre conductor, com oito horas 
do J<anoso trabtJ.Ihn clit1t'io não tom o nocossat•io pam o su.;tonto do 
sua l'amili&. 

t•; nesta diroctorin. ca.ua um dos sons membros rocobo 00:000$ 
annuaos. 

Vao lêr o artigo po.ra o qual chama a attoncão do Senado, 
porque é vet•ôadoiramonte intorossauto o tirado do proprio l'ela
torio lln. directoria : 

• De a.ccôrdo com mou compromisso com os oloitot·os. 
cm minha ultima publicação llo domingo pi·oximo passado. 
do continuai' a. auaiyso, si lJCm quo ligeiro., do rola· 
tol'io d:. Companhia Fcrt•u Cai•J•il du .Jardim Bntanico, tran
scripto no Jm·nae do Comme1'cio do 20 do mcz pro:dmo 
passado, occupo-mo hojo do outra• \'crbas inciuidas no 
a.ctivo desta poderosa em prezo.. Assim, como ta.l figuram 
no balanço: 

Constl'Ucção elas linhas •• ,, .. , •. ,, 2.000:000~000 
Construcção da; novns linhas..... l.i~O:fiD:?$:l90 
Reconstrucção tla.s linhas......... 2.341:523.$020 > 

Só com n t•econstrucçfio de linhas 2.231:000$, quando a con
strucçiio de linhus custou 2.000:000$. Vejam como osses algai•ismos 
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são lançados na oscripta o como a director!~ abusa, tnzaodo da 
dcspoza do custeio, capital, afim do niío dar a verdadeira taxa 
do dividendo o po1• oiJa ter do reduzi!• o preço das passagens. O 
povo ó burlado. 

Continaa aloltura. : 
c Logo á primeira vista verifica-se o absurdo do urna 

destas contas cm rclaçiio ás outras. 
Recoostrucçiio 1ias linhas, nada mais ú do q uo u. dcs

poza. do consorvaçiio, o, portanto, autos do ser parcolliL 
ilo activo, ó !lO cootrarlo, vm•ba da conta do dospozas go
raos ou lucros o perdas. 

Roconsti•Ilir ol coosorv:tr aquillo <JUO já ostá feito, dan
•lo·lho som pro o sou estado do POI'folçáo, 

.lámllis so pódo ontondor quo o dispondio do uma ro
coost!•ucção sojlt augmonto do activo. Qual a rcproson
taçiío real do valO!' cconomico, do tal VOI'bi' 'I 

Não O sioiio uma dospoza nacossM•ia, etc.• 
Vao por abi mostrando como são J'cltas essas contas, com o 

prQjuizo do direito do governo municip"I que niio procura saber 
como so lnzom ossos augmootos no capital para prejudicar os po1·os 
quo habitam a zona do Botatbgo, · 

O Sn. ALl'REoo I~Lw -No contracto ha limitação do dlvJ. 
don•lo 1 

O SR. Pm1:s FEmmmA- Sim, dosdo que o dividendo al.tlnja 
uma col'ta. ta.xu.9 o pt•oQo fins pn!'lsn.gons dove :mt• reduzido. 

Ma~. SJ•. Pl•osidonto, a cohmnça, quo devo sOl' Jeit:L po1• socoões, 
niio so ÜLZ com o fim do prejudicar o povo. 

Nós sabemos •JUfl o Jll'Opl'io ox-pi•ot~ito, S1•. Cosai•io Alvim do
clo.I'Oil nas raziios •lo •dto :t resolução do Consolho sobro os com· 
belos que 11 tracção olocl!•ic:t 01~' mais ocooomica que a anim~~oda. 
O mesmo di,sora.m os relator los 1l1Ls dh•octorias antorlo!•es. 

Si assim •l, poi' fJUO duplicaram as passagens 1 Por <JUo a com
panllia cobr" boJo 50 ~~ mais ca~•o, si a tJ•acção eloctJ•ica ll mais 
bnra.ta cerca do 25 % ou mn.is '? , 

Bom anaiysado, as passagens custam hoje mais do dobro do 
que custavam antigamente, com a tracção atlimal muito mais cils
pondlosa. 

Um momdor do alom do tuoool, para vil' :L Jlxposlçiio, dos
pendo oom a ida o" volta 1$, quando um passageiro que embarque 
nos cai'r"s ela companhia n:L Avonida Contrai paga 500 r~is, sondo 
o pe1•curso multo maioJ•, pois que da Avenida 4 Exposição leva-se 
m~ls de mola boi·~ o do tunnei1L E1pos!çiio apenas 10 minutos. 

Nilo ha uma voz dantJ•o os hablt!lntes da v.ona servldiL pala .Jardim 
Botaoico que sqja n. tnvoi' da compaollia. E' um ci~mOI' gorai, de 
'lue a imprensa muitas wzos se taz ~()(). como agora, publicando 
IL reprasentiLQão 'JilO tbllovnda ao Pro(oito. Toda" imprensa Jbi 
t'llVO!'avoJa OSSIL l'Oprascntaçilo, toda !l pOjllllllÇiiO hatOll palm!Ls. 

0 SR, ALFREDO ELLIS - E q uo laz o fiscal ? 



SESSÃO EH 24 DE OUTUBRO DE 1908 285 

O S&. PmEs FERREIRA - O flscal é um dosscs cidadãos que se 
podem dizer inteiricos, energlcos, illustrados .•• 

0 Sn. BEZERR.II, FONTENELLE- 0 fiscal? 
O Sn. PmEs FE!t"EilU -Sim. 
O Sn. BEr-Enn.tL FONTf:N~:J~LB- Ent.iío a. IJousa vao direita, 
O SJt.. Pnu!!s l"Jm.JmJRA- W POl'ffllü V. I•::t. não sabe quo os 

ROpbismas dn. compa.nhin. sfio do tal ordem, <jlto a todo o momento 
perturbam a adminislr1Lç1io municipal. 

A companllia cllegou ao ponto de mnndJLI' construir prodios na 
Gavoa o na Copacabaua som si<tUOI' pagat• as licenças para essas 
construcçõos. !C, apezlLl' do tora Prefeitura mandadJ embargar as 
obras, n. comp<Lnhia zomba do todos como quo desafiando a opinião 
publica. 

Os,,, BEzf:lutiL I'oNTENt:LLE-Desaftando o Prefeito c a lei. 
O Sn. Ptm:s FJ:R."t:IR.A-Todo o mundo a<1be tambom que foi 

cedido á companhia um terreno na. Avenida Contra.! para quo 
nello !osso construidu a estação nas suas quat1·o l'acos o, cm vez d~ 
esporada estação, o <jUO a companhia construiu Iili aquollo hotel 
monumental quo la eslil, lntitula<lo-Cabeca de Porco ! 

O integro o enorgico Sr. Dr. FrontiD nllo pôde conseguir que 
aquollc eorrooJor estt•clto destinado aos pMsagoiros tivesse ao 
menos lO metros do l~x·gura. 

Amanhã, quando aquellcs que ouvem os brados da opinião 
publica tive<·am as peroru~ decepadas pelo carros da Jardim Bota. 
nico mtquolla. estreita passagem, a que olla dá o nome de estação, 
terão de attribuir o desastre :l sun. px·op1•iu iJICUI'ia c desidia. 

O Sn. PRESIDESTI: -Observo ao nobre Senador que a bera do 
expediente ost:l. finda. 

· O S~t. PmEs Ff:Hin:mA - Vo11 terminar cm dous minutos. 
O fim principal que me trouxe á tribuna. loi apresentar ao 

Congres;o mais um pt·ojecto de lei. 
Como sabe o Senado, o poder municipal O obrigado a sustentai• 

pat•te da forca policial c do corpo do bombeiros; não sei si cstlll! 
:pagamentos tomn sido lbltos com regularidade, mas pouco 
Importa. 

O 13ovorno da Republica, ou por outra o Congresso, tem o 
di rol to do decretar lois que tenham sempre por IIm o bom publico, 
c qu"ndo outros actos não possam ser empregados pat•a obte1• a 
satisfação 11 que o povo tem dil•eito uo;ta Jut11 contra a Compaubia 
Jardim Botanico, nào será demais aconselba.r que vlf. subindo 
pari ptusl< a oscudnt•ia da. lei, pa.ra, depois de esgotados todos os 
recursos, s"guir o exemplo quo nos deixou "população de S. Chl'is· 
to vão resistindo ao mais cscnndaloso dos contractos. 

Sil•va. este exemplo rl lllustrada, rica e poderosa populaçiio dos 
bairros do Jardim l!otanico, Gavea, Bo!l1fogo, Lemo, Ipanema e a 
este oporarla.do a quem a. dcscoasideracão da companhia chega. a 
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ponto do dar cat•J•os ridiculos som o numero de assentos nocO.j· 
sal'los. Do manoil'll quo gnom ostlvor na pral11 rlo Botai\Jgo souto o 
cot'iLçiio confrangido do vôt• o pobt•o operat•lo, aguollos a quem nós 
dovomos o <!Jnbcllozamcnto ou desonvolvimonto do<ta cidade, por· 
qno muur11jam llia n. diu. pa.ra. a grnndczn. do pu.iz, l'idiculal'i~a.do o 
monosprozado om seu; <lit•oitos, niio liles concodondo :t Companili:t 
Jardim Botanico nom sequoz• voJJicnJo; t•cgularos par11 sou trans· 
porte. 

:\ ox]lloraçíw da companhia não ó !!(, com os ricos u podorosos, 
cstonuo•so tamhom :1 ossos pobt•cs opoi'M'ios. 

Ha do o SOOiLdo llcar com cOJ•toza a<lnlimdo, salJondo quo os 
opora.rios dns diverstLS fabricas quo lm no ,l;u·llim Bota.oico, são 
obríga.ilos a vh· a p~ at~ a pt•ain do Hotarogo, poriJUO não toom os 
200 z·éis quo a companhia exigo . 

O Sn. ALFll.EDO Etua-Quo faz o prol'nito 'I 
O Sn. PIRES Fr.nrtEinA-Ponsarll a companhia, om sua tros· 

!ouc~dn o~inião, quo oa podm•os puulicos biio ilo armar o oxorcito 
o "marinha par~ agnontar osto contra.cto iníquo contra;, popula
ção daquolla zona? llst:l ongana<la.. 

Nem o exercito, nom a m•rinba, nom a. pollciu. !'oram foi tos 
rmt•a sustent:u• iniquidades contra. ttma população quo não quer sot• 
victinm do umn. o.<plora.ção. 

O Sn.. ALFll.EDo ELLts-)!as afinal que faz o prefeito 1 
O Sn.. PmEs FErtRElR.A-Estli. com a roprosontaçüo. 
O mou projecto 6 o seguinte: 
Não 6 do hoje, Sr. Presidente, qno vonhn ma.ntontlo ost<~ c:1m· 

panba.. Por assim dizm•, dosdo" hot•a cm quo o illu,tJ•o St•, Pro
tbito assumiu o logai' Qll!J Jwnrarlurnonto occupa, quo eu imdstu 
com S. lix. pnt•a rjuo mollwro as cuodiçõos desta oapitnl, pu.m 
quo so melhorou. vida do opcrariaJo, pnr:• r1u~ •o acabo com ossos 
monupol!os, monopolios que nos trazem a cnt•no viclaua, as ruas 
som luz, quo não nos dão, como rccomponstL, utn:• viaçiio rapi<la, 
boa o barata. 

Eru. o quo ou tinlm a dizot•. 

DISCUilSO A QUE O 0!\ADOI\ SE REFERIU NO SEU DISCURSO 

O SR. Rur BARDOSA (pam uma e"JJiicaç<lo pessoal) -Sr. Pro· 
sidonto, não mo permlttindo o Roglmonto fnllar sogunil:~ voz 
no assumpto, o não querendo fntot•rompm· com aplll'tus os hon· 
rado:; Sonn.rlorosquo ,\mccclloriLm jl, mim na tl'íbuna, nao mo achavu. 
prosonto quando oxordiou o sou discut•so o illustJ•o coUegu. pelo 
Esto.do do Alagôas. 

As observações pelas qun.os S. E~. começou a suu..ornçiio obri
gam-mo, eutrotanto, a lançar mão do uiroito, <JUO mo lb.culta o 

· Regimento, de uma explicação pessoal. 
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Deploro ver-mo obrigado a olla poJa. direcção quo s, Ex. deu 
ao debato, onrolvendo nollo nomos proprios o aggravando o meu 
qumhão do ro;pons<Lbilidades ne$t.a iliscussão, · 

h' scmJn•o pouco agt•adu.vol a. ULt'ul';~ da.<luollcs quo toom do 
contrariat• iuto!'cssos pat·ticulares, om defesa. do intere;se publico. 

A estes cabJ som[JI'O lllll quinhão t!e t!esgost.os o I'osontimontos, 
lJUO convem não n.ugmont.at· . 

. Estou :-:atn:~J'eito .i:1 cou1 a p,t.l•l.o a quo me der Uircito a minha 
attttude uesto dolnctc. · 

Nilo accoito, por6m, nlilm dolla., o~ a.cm·oscentanwntos iL <[UU 
mo obriga.1•ia a 1inguagum do lwm·a.,Jo Soun.dor pelas .tUfLgo<Ls. 

Se1npro mo ~~ustJvo do a.Uu~õos indivhluaes; não t1•ouxo n. osto 
debato iudlvlúunlidados cio cspccio alguma; o ainda DWJ minhas 
I'OiiJJ·oncia< 11. omproza, cu.jo iutorosso so dlscuto, sempre alludi ll 
companhia, isto a, a entidade <Lbstracta, jurídica, impe•soal da 
a.ssuc1açüo, 

Em I'Olacão tl propria diroc~oria actu11l, direi quo ella nii.o re
proso.,ta sinào uma parr.olla do rosponstJ.oilida<lcs, pot•quo evidon
tomonto a situaçiw aotutü ue tuna eump11nllia ou do umtL empreza 
ê n. l'Osultante ma.tm•ütl Un. sua llistot•:a, dos orl'O:'l pu.ssa.J.os da. re
sponsablllllade do outros, cujas cunsoquencitLS voam mu1tas vozo; 
colloctJ.t' em clifficuldtJ.des os mooos responsaveis por ella. 

Declinando o nome do respoitavel St•. D1•. Getulio das Neves ... 
·O Sr. Leite e Ditictcrt - Po1•doe-mo V, Ex:.; rct'eri-mo a -eU e, 

quauto a mim, e não J'uzondo rcforoncia n V. Ex, 
O Sr. R~<v Barbosa -Perdoe-mo V. Ex. 
O Sr, Loite o Oiticicrt- Disso <tne tinha sido pt•omu•ado po1• 

ello; mas quanto :is I'oforencias rio v. g,, não falloi nellas. 
O Sr, ll.«v Barbosa- PMoco<I-mo que, deoliutJ.ndo o nomo ilo 

S1·. Getulio d•s Novos, S. Ex. o dotunJitL dt1 imputaçio passivo! do 
sot• elle capaz de pracicar uma immot•alidade. 

O Sr, Leito o Oiticica-Não senbor. 
O Sr. Ruv Barbosa-E como tr:Ltei no meu discurso fl•aoctJ., 

monto dn moralidade ou immoralidade dn protonçào que so doba te 
parecia-mo quo osh associação do pulavrns poderia ·trnzor umn. 
assocmção do idéas, quo não cstavn aosolutamouto nus minhas in
tenções. 

Eu respeito no Sr. Dr. Getulio das Neves um caractor puro, um 
coraçico bom J'urmado o um:c intolligoncin supm•ior. (Apoiados.) 

Tenho cum S. gx, rotações particulares, roln.çõos tLt6 do fami
lia, I·elaçõ~s provavelmente untot·ioros ils do bont·ado SonaUor por 
A!agôa.s. · 

Tii'O a bom•a tamLom do sor pt•ocm·:cdo cm nomo do SI•, Dr. 
Getulio das Novos, que niLO pôde visittLr•mo por so ach:cr doonto do 
colica hopatlcrc, por um dos J•eprcsontantcs da compnuhia, que sub
metteu ao meu exame os mesmo< papeis c os mesmos oaclareoi
mentos submettidos ~apreciação do nobre·senador. 
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Infolizmonto no mou espirita" intluoncia do c'tuuo foi opJlosi.IL 
:t quo so produziu no espirita do nosso illustro collog:t. 

Tal tl a ft·agi!idado do criterio ria J•azã.o ~unHLII:L, que, cm dons 
csplritos igualmonto dcsintoross:~dos, ao mesmo tompà, no cx:Lmo 
da. mesma. 'lllostão, ao podom produxil· pot· o:;,;o modo rluas coBvi
cçõos oppostas. 

Todo o mundo conhoco o alc:mcu da u):pi•osefíu mol'alid:ulo uu 
immoraiirlado, rtuando empregada nn. discul!llilo desses assumptus ; 
cm relação a cllcs, discuto-se a Jogali<htdo o n. momlidado. 

Quanto 1l Jcgalida.do, procura-su oxamin<Lr si a prctonção ol' 
fondo o direito csta.boJccido; IJUanto :!. moralidado, procura-so inda
ga.r si " protonção consult:L ou não o bem geral. 

Como calos favore;, cates privilogios, cal,. concessões, niio po
dem ter outro fundamento legitimo, a não set• o da utilidade pu
blica, por immoral se devo considerar sempre o que não consultar 
llrincipalmente a· ossa utilidade. 

Eu defino, portanto, a immoralidado desta pt•otonção, dizendo 
que esta consisto mL lesão do interesso J!Ub!ico om proveito de in
terosse individual. 

Considerando sob este aspecto o emprego da expressão, rí Jll.cil 
de compre~ende1· que ospiritos osclarocidos o rectos, prosos pelo 
interesse:!. direcção do industrias como esta, possam multas vezes, 
na persuasão do não faJsoarom ao intorosso publico, estar servindo 
particularmento ao intCI·esse privado. 

Em rei&ção á cabala niio podom passar igualmente som reparo 
as observações do nobre Senador pelo Jlstado do Alagôas. 

Aquelles que mo ouviram sabem a que especto do cabala mo 
referi. A attitudo do ~ena.do, o acolhimento quo no seio riollo tive· 
ram minhas palavras, as providencias dadas immodiala.monto pola 
MOla, no tocante ás minhas reclamações, a olllcaoia immoHata 
destas providencias, domonstraram, mo pareco, 'lUO não denunciei 
um mal imaginaria. 

S. J;x, dism quo bouve cabala por um o por outro lado. 
Não conheço noJto a;sumpto si não dous lados: !IOr uma parto, 

a companhia; por outra, o imot·esso publico. 
O Sr. Leito e Oitioica-Os contra a compa.uhia. 
O Sr. Ruy Barbosa-comprohondo que em ma teria ondo haja 

concnrrontos, ondo haj<L oppo.<itoros, protondentos á mosma con
cessão, que disputam o mesmo inlot·csse, comprohondo quo possa. 
haver cabal:~ do parte a. paJ•tc. 

No assumpto, portlm, não vejo slnão duas entidades contrapostas 
-a companl!iu e o Interesso geral. 

E' o intOl'osso publico o que defendo, é o interesse publico o 
meu olionte, o este não cabala, porque faltam-lho naturalmonto os 
estimulos do que a. cabala so ontrotom, indlsponsavels ao oxercicio 
da. cabala. 

Fallou S. Ex. no chefe de policia o no ex-director, ou cousa 
que o valha., da companhia, a quem devi alguma das intbrmaçõos 
trazidas por mim 11. tribuna. . 
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S. Ex. J'ot•mot< ,juizo tomornl'io om Sttppot• que essas inJ'orma· 
~õos mo fossem trazidas espontaneamente, ou quu roprosontam 
intluuncin Uo cabala. 

O chclh do Policia, a quem devo ILigumn.q inlbrmaçõn< neste 
assumpto, sú JludiiL "et' considot•ado como suspeito om Iii. ver d11 com· 
paniliiL, como todos os chelcsdo Policia toam sitio condescendentes, 
toloranl.es do; abusos, cuja vi di ma ~o ~ublico, 

;\s iolbt•maGõcs que mo ministrou sao muito :.ui.ot·iot•ni :• esta 
<Juestiw. Naturalmente, sabendo que eile exot•cur~ o oargo do 
cilclb de Policia, pedi-lho uma vuz explicação dos abusos dos com· 
bolos. 

lião conhecia· n histor·in dostc li LOto; Jbi oilo quem m'a ex
plicou. 

Qwmto ao dit•ector, a quem dovo t:~mbem o serviço do algu-
W{LS iniOrmtu;üe:-;, fui ou quo as solicitei. • 

Sabendo 8cr olle lllmL das po<soas mais entenclidns n~ historia 
<la companhia, mais \'ors;Ldttsno conhecimento dos a~snmptos que a 
interessam, tr;ttoi do ouvil·o. 

O nobt•o Senador nos disso quo S. Ex. está habituado a ouvir• as 
partes com dosassombt•o. 

CJ•olo quo todos os membros •lesb CastL reclamam para si a 
mesma justiça. 

O Sr. Leito e OiticictL-Estondi a declat•.J.çilo a todos os membros 
desta Casa, não Jlz excepção para a minha pe:;soa. 

O Sr. Ruy Barbosa- Port.loo-mc; si om essa a. intcnc5o do 
S. J!:x., j;t a mesma cousa se IIChtJ.VIL no discurso a que S. Ex. re
spondia; porque ou dizia: • Sr. Presidente, são habitos antigos, ln
votorados, cujt• cohlbição oll'm•eco as maioro> diUlcuidades ; pro
uunci:tndo-me contra clles, não tenho outro intuito sinão acccntuo.r 
11 repugnancia quo ollos causam a todos nós, e a superioridade 
desta Casa em suas dolibera~õos, ;L intervenção o inlluencias desta 
ordem.> 

Ouvit• as par•tos ~ o nosso dever, ü o clcvot• do todos os Juizeii, 
do t.odo• aqucllos que exercem 1111111 funcçii<J pubiic~; mas ninguem· 
confundirá isto com a cabala. 

O Sr. Leilo o Oilicica-Mas viu V. Ex. omprc:Inr' a palavra 
cabah• oro relação a esta questão? , 

O Sr. R><y Ba•·bosa-0 Senado poderá respondot• a S. ~:x., por
que o Senado acolheu com toda a d,monstroçao de o.poio as mlnba.s 
pü.l:t vt•a< D•> começo do mau discur.<o. 

Eu uiz a: • Muito menos podia cabm• nesta !o.ctl· IL o•prossão 
clo qull pudossom influir sobro a imp•·onsa, as u.Jtn.s inflnehchts pos
tas ag01•a ~ sm•viço desta protençiio, inllueocias cuj l·cllbail.'. activa. 
uitc• raspei ia, siquor, corredores, ante-ca.maras e qu•st que o molnto 
desto. Casa. • (•1poiado•.) 

O S1·. l.clile o Oilicica-V. Ex. referia-se a representantes da 
companhia, que niio estavam nos corrodol'lls de&to. CliSII. · · · 
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O Sr. Ruv Barbosa - Poc·cioo-mo: ols nbi a tooclencia que 
dopbra, p me Josvcac• a que; tão do turrono convoniouto o I!JV<LI•lt 
a um torc·ouo cm JClO niio a. ost .. boloci. 

Nii.o mo mfori o;pucialmooto á Comp:.nhia; as o•l<~vras quo 
aoabo do Jor. cnostm ll •JUO miJ rolor•c " h<~ lei tu; uotigus, babe tos 
oxplor·auos po!' •cst<l, como p:ll' outL•o; prutonJouto;. 

Si a r.om'[Ja.uiJÍIL u~on dusto :noi11, si não soubo J'uglr li. thrçn. 
do~tos h!Lllit.os, untl"ogutt-so á. !bi'ÇJo cio um abuso u.nti;;o. Nao 
a culpo. · 

O ttno proteudia. aponns m•a livrttr• as anto .. cumam.H c cot•r·o
d.oi'OS do Sunatlo do um~ D:lJ>Ot!ulaçfi.o •tua. nfto ót'avm·t.n·cl at"l docoro 
dos ta insti tuiçíw. 

O Sr. Leite o Oiticica- Neste poeto cstolt do acc:ór•lo • • 
O Sr. Ruy .Barbo$a- Si c.;ttt tlo a.ccôrUo, ou .iulgn llliC, ctn vor, 

no m,orocel' o i!a.:itiga do ."llli1 consurn., dtlVÜt mm•ocot· os sous 
íi'PpJn.usoit, pu!' tur m~mmra;W um n.hn!:lu quo ost4 fl!L cousciencia 
do todos • 

. \ cab dtL C;\:iSI,ü :tqlli. O COr.\ 1raqni ; ,; ,diOluil, d irnpo~Siv.·l 
arrodal-;f dos uus,os hc.uLtns. 

Seria pruui::io dt~JlÔ!' d~~ urn~ cahl~ça, do Medusa., u '1110 nsttl. 
muil.o Juugo de Sl.!l' iL c:<pail:o:iiVJL o pmzo:d.oira physionumiu. do 
nobro .Se.m.clol', Jll~t·;~ gelm· « audn.cl1t Jll) u.uuno 1los p1·etendeur.e:; ; 
cst •s nos ~companbtun pu1' tudlt. ·~ parto, ..:1 in ·ÍliiHLm pcias nos.sa.1:1 
casn..s, p~ootl'ilJI!. um noS:J;tS ~·e;,la.çõos, ~ão ha. J111J.t.10nui.~ lj!IO oJJos 
de ,con.lil'Çu.m. u:w ba. <U'tlflCIO '1UO lgn.,l•om, pao ,lu melo quo ufiu 
om;Jrogucm. 

Est1i c~u"l, ,existo o o~istirá, ~um mal quo ni'io poderemos ro-
modmr com PI'OVIdencias adOJ•tauas aiJUi,;. , 

Sua cijl'a tl Uol'Mil.l, porteuco a uutros a:entos; mas o. nós in
cumb~ !mpoJir quo o.to m~J "stooJ,Il "sua intluot~cia oxcôssJVIL, 
m'nitifesta, oscanil<1losu; (, cas., oodo o Sonudo colobt•a n; suas 
sessões. 

E!s.simplosmonto o qcw ou .Pro tendi~. e tu11is nada. Não quiz 
fazer·a.cousaçito a. o~tlL C~liDJHHhm, que na.veg1L naM ug.uas do todoli 
os protoodontos, promovo seus mtorcssll8, Jaz o <[IW quuJqum· pro
tondonto tará; a nós LDCUII1iJO ~ufondot• .os ilttoros~es do bom pu-
bUc:.·o·d~ hon1·a !lost.. Caso.. · ' 

O bonmdu Sen~dot· cno pm•mittlrl\, t1 Jlroposito, discot·dar da 
sua opiolito, quCLWlo, scrstontacldo ;, intot•vonc;ito o inffuonoia d" 
cabala p"r um o outt•o IILdo, enu!llerou entro essa oampanb<L a d" 
imprensa. , 
' A c•mpanhn da icn~rcn>n levantada uoste ultimos tempos con

tra o,;to. pretençilo .ta Comp •nhia Ju1•dim Botariico. longó do moro
cor qcte .o llle.lanco conaur.L, não so lho pódo sinito CL•oJitat· como 
um set•viço imrortAnto om Jll"oi dos intcrossos publico; o no dos
em ponho do. um úos dovot•os ossenciaos do .iOL'OIIIismu, que Lili 
cr!l"J.9 espcc1alme~!f! _P W'~liiJ''viL' do alill ~~~ dos wt~r!l!lae; p)lbli
oos conln I!' Pf~lii~Jtllll fle !/l~P II!I~'!F,lll!lr, 

• 



E, si a attitudo elo jorml flrnninen.m pôde sor considerada 
como urn:~ cabala neste ássiim ptà, em q uo olll• se· m ~úlfcs~a" nos, 
termos os mais clarcs o explicito,, oontra. a. protonçit.l do ~uo·'so 
tro.ta, mo J,lnroco <JIIO" m"srna suspoltadevia pa.rfll,r·sJbro a ln~r" 
vcnçito d:tlmpr,nnsa, tuda a vor. quo olla so envolvo em nygoclos 
p•rticular·es, assumindo llln:L :~ttltudo franca, co.uo neste caso. 

Sr. Presidente, uma voz que me acho mi tribunu,' V. 'Ex. me 
pcrmir.tir;i que, complota11do a minha oxp ~icução pessoal, dê sobre 
o lLs:mmpto um;L inl'ot•mação au hour,~do S011:ulor. 
. São vou discutir a questão, mnlsclo quo ventilladn. pelos hon
rados Sona•ioros que mo J•rocorlei'~<m ; limrtar-me-hei apeo~ a dar 
um" inlormaçito do r.,cto, que mo par.,ce de imporfnncia fllnd•
moutal para osclarJcimonto dos espu·itos n~ doilboi'ação a que n· 
mos chegar. ·· · ·· · · 

E' noturio quo, ncst.o deb~to,.a questão tem tido principn.lmente 
por eixo a di1l'Ol'ença do custo dos dous syste mas de trac~llo. · 

SJ disse ljUO n. c.,rostia •ia tracção oiectrica obrl.;a a Companhia 
n sacrilicios taos, <JUO ú nocc.sario assogurar-lbc, por um contracto 
novo o ~on~t·oso, c"mpcJis .ç.1o s~tnciooto ails caplln.os o•trn.ordlpa: 
rios, q ae osso system~ de tracça~, adoptado oxcluslv~me!;lte e111 
bonofido do pubi1co, dovo·ibo impor. 

A mim, o creio qtle 11 muir.os, parocerá.fnoxP!ica.vel,~pozardas 
oxplrcaçõos do bon,·ado Soriadur pot· Ala~ilas, ·a 'iJngul.triu 1de sus
tentada péla CJmpanbia elo quo a tracçitJ olactrica no 'Rio 'do'Jn
noiro 6 .mais c.<ra do quo a tracção auim •• da, 

Confoss> qno nenhuma das explic1çüo< ma tinha 0a.!>do no ani· 
mo. A explicação achei nos ultimas rol~toriós uri. Compn.nbia;" ·• ' 

O Sr. Loite e Oillcica- V. Ex. me obriga a contestar osto 
fucto. 

O Sr. Ruy Barúosu- V. Ex. perrnitiirli. que eu conclda. 
Creio que o honrado Son>dor não podor4 ter· outro 'interessli'.iiiniió 
o conbocimonto do um facto impor~tnte ·par&' li tu'estãll. !<.'a" ó 
oxporoi sem' commontarios, ~ o tiiJ)x~roi .4 apro.Qi~Ql!.O IJ,o ~enado. 

. Parece singullu• o inoxplieavel q~e ,o systeQJa. ~o tra.coão olo· 
ctrica, adoptaao om .~oda,. p~rt,e pola. superior!~e ~ pu~ kar~· 
toza, se tqrno uo RIO do Ja.notro ma1s ~ .~.9 q uo ~- tracç~~-Q 
animada. 

I'u digo que a oxplicaçiio 6 fot•necidn. poill. pi'OJrria Companhia 
no seu rolatorio de 1897. !la posse l'olatorlo dous aoHexos que so 
ln"u'oviim' .;._ a.pnoxo 1i' o ·.;;:; .8!1.nexo G. ·· Q ap11~.o F fcm .ri ~tul,Q 
segui'!ta i •9nildro d!lmonstr~tivo do cwt.o!~ " rgpcla d.a. .~o 
oloctrtoa do J~ne•I'O a •lozcml)ro .de lljOO, s1m tncl!,lir o Jlr<?J~C\Q li~ 
qu1do d."!' p'~ll.l/~D~ 9os ca.r~0s rp bocados.> · · · 

Poço a attooção do Sen>do par:. o teor de;sa inscripção. Este 
quadro exclue do iiqnido pro~uctu da tracçiio eloctrlca o prcoo·~as 
passàgons om c"rros que· nã;> ropi•J•o.ttam aonão u; traccão lilo· 
cvtca; qu1111do DO IID•Dto os I!Al'ros robueados não doo 1ltlii111S pila 
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tracç5.u animada, s1io car1·os movido~ pela electricidado e port~nto 
ropro>ontam oxciiJSiv~monto a tracção olcctrica. lintt•ctanto, n"sto 
annoxo relativo á tr:wciLo olcctrlca, a Compu.nhii1 excluo do liquido 
protlucto dessa tracção o liquido pt•oducto das pi1ssagen; om carros 
rebocados! A que ospocio de tracçiío credita então a Companhia o 
liquido dos cart·os reb·1cados? 

Quanto ao annexo G, ha o seguinte: diz o sou titulo: 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • t o o o o o 0 0 

O Sr. Leito e Oiticico -li' pot•quo os carros t•ebocados trans· 
itam até o largo 1lo :llach:>do timdos pch• electricidade, 

O Sr. Rvy Bat·bosa.- Vejo qufJ o nobre Senador quer confun-
dir, ou não percebo a quo•1tilu. . 

E:' exactamente ni:~to quo consiste o orl'O, a balbnrtiil• o a con
trad«Qii.o neste; dons •nnnxos. 

Por isso mesmo <rue os carros reboca1los ~ olectricidacle, as 
pllSB"tron& nestes carro; Mo podem sor cr~clitad~s sin~o ;I tracção 
eloctrica. · 

Que faz a Companhia 'I Deixa do crcdit~r o producto do c~r
ros rtuc niio toem t.mcção aaimad<L, parn. 11· beneficiar com osso pro
dueto ~ lJ•acçiiu animal, 

S1•, Presidente, os comboios são do tros carros; si ha n.lguns do 
dous, outros lia do qufLtro, do modo quo se pódu c~lcular a m~dia 
do tt•os carros por" comboio. 

O Sr. Uto o Oilicica -1\' poso do mais. 
O Sr. Ruy Barbosr<- O; comboios são do tres oarl'Os, inclusivo 

o carro motor. Por ccl•to que, quando digo que os comboios siio do 
tres cat•ros, incluo o moto1·, pc.!•quo este tambom é veliiculo, o tam
bom transporta passageiros. 

O St•. Leito e Oiticica dá. um a pat•to. • 

O Sr, Ruy Barbo•a -Muitas vo1.os conduz tros, fóra os piii!JOII· 
te•. poço permissão pam ·usa1• desta palavm ; alguom mo censu
rou, mas níio fiz mais cto que adoptar o nome já. cm uso gorai. Hoje 
disse-mo um Jli'Ofessor do gt•ogo que não dcvi~t ser pinge11te o sim 
carropato. (Ri1o. ) · 

Portanto, si os comboios representam a. mt!dia normal do tros 
carros, inclusive o locomotor, este systema de oscripturaQilo faz 
o ssguinto : reduz a um torço o liquido producto da tracçilo ele
ctrica, porque om cada co·nboio'climina duas torQII.S partos do 'pro
dueto das passagens, it~t,o ~. a som ma das JlllSSagons nos'dous car
ros roboc.<~os; elimina do pt•oducto da tracção cloctrloa 60% para 
creditar a tracção animal. 

O resultado é manifesto: u. tracção eloctrica não podia deixar 
do se torn~r muito mais cara o a tracção animada muito mais 
barata. (MIIilo bem; muto bem.) 

I 
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E' lido o fica sobro a mesa para sor t.poi,,uo depois da pu.snado 
o tl'iduo regimental o so~uiote 

PROJECTO 

N, .•12-l!JOB 

O Congx•n.;~o Nacional resolve: 
Art. 1". Fica o poder Executivo o.atorizndo a desapropt·iar, 

por utilidade publica, a Oompanhia ForN G~rril do Ju.rdrm !Ma· 
nico, pagando :1 mesma a quantia em ~ue, ·,JOr peritos nomeados 
por• alia o pelo Governo, tnr avaliado o s<:u noct·vo. . 

Al't. 2•. Trinta dias depois da desapr·uprinçtio o Poder Execu
tivo cbamariL ooncut•t•oncia publica par' o u·t·endamento da :nes· 
ma Compaobm medoanto as seguintes cor.diç:íes: 

a) o prazo de arrondamonto sox••\ de tlO nonos. 
b) o arrondntario obrigar-so-ha: 
1 a reduzir os preços das passagens t111to . tle I' cumo 

do 2~ cla.sse, bom como o tias ta.rifu.s das lhl.gi'~~~ons, (lcvont.lo as de 
I' classe ser cobradas por seeçõos ; 

li ~ prolongar as linlras do accót•do co.n " planta que for appro· 
vaJa pelo Governo estabelecendo uma Jit•cular pelo Ipanema e 
.J~rdim Botanico; 

1!1 a t•oduzlr o tempo das viagens ; 
IV a fornocorpassagens gratuitas tis crinnr,as qnafroquentat't'm 

as escolas publica< ; 
V a instituir• uma caixa bonollcooto de~tinada n amparar na 

volbico, os seus empre~ados; 
V! a pu.~IL!· por semestre iLdo~ntado 10 pt·oço pot• que houvet• 

o arrendamento, 
Art. 3•. ·O nrrcndatario, ao assigna~ o r•espectivo contracto, 

entrar~ Plra os colrcs u11 Uniiio com a quantia ile cinco mil con
tos de réis. 

Sala das sessões, 24 de outubro do 1908. - Piras Fdl'rei>·a. 

ORDEM DO DIA 

REFORl!A DO 2• TENESTE l!o\CUlliiSTA CANDlllO JOAQUIM DE o\LUEIDA 

l'ntt•a em 3• discussiio, com a emenda antot•lormento appr·o
vada, otreroclda pela Commissiio do Finanças, a proposição d" Ca
mM•a dos DJput~dos, n. 80, do 1908, autorh:~n.to o Presidente da 
Republica a. mandar computai·, para o ollo:to do rnclhot·ia. dtL r·e
fot•mu. do 2• tonento macuinistn. do 4• clas•u Cu.ndido Joaquim do 
Almeida, o tempo que so Ve!•lficar bavor eU'octivamonto survido 
como opot•ario do Arsenal do Marinho. do Rio do Janeiro>. 

NiDj!'DOm podlntlo a palavra, oncerrn.-so u. dlscussiio, llcnndo 
a vota.çao t~dinda por falta de numero. 
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ANiUBS DO SENADO 

nei<'OR.!\fA IlO CAPI'l'ÃO-TJo~NENTE MA.CIU~ISTA lZ,\.lAS TAVARI~S 
DIAS Pl~::itJOA 

EntriL om S .. llisens~ão, com pn.rocor Ca.vora.vol da Commissão 
do Finanças, a pt•oposiçiLD du. Oamara tios Donuttt~io;, o. 91l, rio 
1008, mn.nd~tntio contnr no cnpiLão-touonto macbioi.<ta lsa.ias Ta
vares IJia.s Pessoa, pa.t•a os otfoi tos di• reforma·, o tempo om quo 
o mesmo t:~erviu como oporttt•io do At'Hun:~! dt! Mnt•iohn. do Rio do 
Janeiro. 

Nfogítom podintio a palavra, oncorm-;e a discussiio, llcnndo a 
votação adiada. por i\llta de nu'moro. 

O' Sr. Pre'"'ld'en-te....;. Nada mais h:.vonilo IL r.r~tar, vou 
Jevantar n. sossii.u, o' dcslgDo pn.ra ordem do dia. du :;ossã.o so .. 
guinte: 

DiscuSBilo unica. do projecto a·. do 1008; proro~anrlo uova. 
m~oto o; sossíto legislativa até o dilli 3 do dozomhz·o do WOB. 

Vot:icito, om s• discussãO, dti Proposiçiio da Oama.r~ dos Dopu
ta.dos, o. 1~ .• do.l908, .a.ut·,dzantlo o Presidente da. Roptihlica tL 
conceder um anno do Jwouça,. com ordenado, ao conforont.o do 2• 
ctasso dà' Estrada tfo Forro Contrn.l do Brazil, GuilitO!'mo II•nu•iquil 
dll Silva, para tratar do Sllll sa.udo (com JlarOCOI' ra.vor;Lvcltla. Com
missão do Financas) ; . 

Vota.çúo, cm 3• discussão, tia proposição da Camat•a 1lus Dopu
tadM, o. 130, de I !lOS, aur.orlza.ndo o Prcsiilonl.o 1la ROJJUbliu;L a 
applica.r á dospoza com u ptJssual tia ofllcina t)'pographiua tia Di
rectoria Ger"l do Estu.tistic" a. 'tuantia do 5:000$, quo, na .vorba. ~· 
- Esta.tbtica- do nt•t. 21 ti" lei n. J.R41, do 31.de úozombt•Q do 
1007, .n~o tovo destino. dctot•miJta.do (com pat·ocm• t:•voravol da 
commlssão do Fliianç:is) ; 

VotaciÍo, om 3' t!Í;cuàs~o. 1io projecto do sona.do~ u. :J4, do 1008. 
aut9~iza.ndo ~ .G~vm•no . a incluir .. no Qnatlro .. dos prul'ossot•os ou 
substitutos vllaltcios o tonento-coronot de cngonhulros Jostl da 
Silva. BJ•nga, lento substituto dtL o<tlnct.a Escoi:L Militar do Brazi! 
(olfor·ocido poJa CommissitJ de Jnstru'cçlto Publica, cm dofoi•imento 
~~~ ro(J!wrmwnto n. 471 de 1007, o . com parecer J:tvol'RI'Oi dll do 
Marinlia c Guerra o coiitriLrio de. do Fiuança.s) ; 

Votação, om 3' discu ,siio, diL proposição t!tL Camnra dos Ddpu
dos, n. 80, do 190~. autorizando o Prosidouto .da Republica n 
·IDa.ndar compuhr, par~ o e1foito do molltori" da rolilrma do 2·• ~e
nonto machiolsta do 4• cl~Lsso Oa.ndido .toaqtlim tle Ahneida, o. tempo 
que .. so. voril!ca.r ha.vot• elfocth·amonto ~oz•vi!lo co,"o opet•ari" Jln 
Arsenal de Marluba do Rio do .Janeiro (com umonda olforocidapola 
Commissiio de !lina.nças); 

Votaêiio', ó'm 3• dliicussiio1 da próposiQiio da Camar•a dos Depu
tados, n. 96, do 1908, mandando contar rto cllpitno-:tooonto uiàolii-
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nista Isri.ias Ta.vn.r•os Uin.s PriS::!Oil, prua ÍJS oii"c·b::i da. rororma, o 
tempn 0111 qun o IIIOSIIlO sr•rviu como oncrn.J'IO du AI' Olitl.l do ~Ia.
rmlm do !tio do J.wolt'ú (.;om paJ'ccer JU:voravel ol:t Comm"siio do 
Fumnç.ts) ; 

ConÚauaçã.o da :t'~ discus.~lio dn. prn'1o . ..;ir:fiu da. CamiLP:L dos 
Do~nta!ln<, ''· 1••5, do 1008, fixilnolo" despOZiL do ~l'n' J,OJ•i··, ctns lle· 
ln.ções Exl!!rioros, narítll Gxrr·clcit• dP 190!1 1con1 fltLJ'r·cr•r Ja CoJh
missiw tlo Fiuanças, ct,JJtl'D.t'IO (ts omcn .. a::; uífi•J·odda·) i 

3a. libi·~Hs.ii!• tJ,, '(ll'r>.ir!f'tO do ~on;t.do. 11. 3::1, rio I!• ·R iu:;T.·tuindr, 
nesta Ca.p:tal, c 11n ~crvo·~t~eL vlt:t:it!Jtl.. o r!.tt•go dr• ,J,st!'\h tdur o 
C· ·nta.foJ' geriLl d;~s pt•.·&ut·ru.~ {eum •;lltewl:t cl;.t ,;,,mml.".:ifL • tlu Ju >IÍ<,'"I 
o Log-J:.;llll,·ào) ; 

2"' di!:!cu~ .. flo dn pt•r.•lJOS:çitn d. ( u.P nrn .i\f.,s ll•'l•uhd ... ~, '·'· lJB 
do 19 8, auLorizando n nb·~t'T.!II':t do eJ·odttu oxtJ•rtot•;im ·r1J Je 
17:811'7$076, paru. tu:coi'I't·r á dcsp~zn com '' p:t..:anlento dnvllu a 
MJLI'in Nazarot~. em vir•t<Jdu do snnten~a ju,:iclaJ'll• (uum paJ•eucr 
lrt.vora.vel da r.<Jmiuis ão do Fina:.ça. .). 

Levanta-se a so.s::~ão d.;o; ~ lwras dr.. tn.rdc. 

110' SESSÃO E~! 21J DE O!ITU!IRU DE Jf108 

Presidencia do sr. Nilo PcçanlLa 

A • mnin. hm·a drpoi:-; do moi {I d,a ubJO-~l~ a :wsKão, a (111e c •. ncor
l'em.oS St•:o~. S1•n:~dnJ'es Huy Bni•bMa, Aranj,, flófl:o. p, di'O Uot gos, 
Url~ano S.tntoK, BclfOrt Vieira. Pll't!S FetT,:iJ·a ,,Fro~nch.:c, • :·4, llCZfll' .. 
J•il F'onlf11WIIi·. Antonio dn s,)HZa, )IL~Íl'"~. u Srt, c.···.'lltO Lish.,n.; Gon
r,a!Vns Fot•T•eir;h Si~i.anun.lo ron~T~lVJ:'t .~tn..:uol Dnu.t·to, Co(fho o 
Cn.mjl~.s. OJirflira Vllll:~dllo. ~evcr•in<~ Vrril'it, ~lon1Z ProJ!'o, ~i
IJUOÍJ'a. Limn., Lou1·onco Rapti:;tJ,, Oliv··lrJ. Figo reot•e:dn, !•:rico Cuc!ho, 
An.~ru~o~to de V:JScr~neellns, Ln.lll'lr ':-lod"ó. l~r:.~on··isuo gJ,·co:•ro. Brn.z 
Alrt·~mtos. Jo:~~tuim do S011Zn.. A. ·,,,:·3l'•'tlo, .1oaq11im Murtinho, .~ra
tulln, Cnnllido de Ahl'ou, Lnuro ~:iii I•·'' o V1ctorioo MoutOII'O (:i3), 

Uoix&.m do co:np;LrC!ccr com ca.u~a. pn.rticirm.d:~ os ~1·s. Sonn.
doJ•es Jlol'reiro. Ch~ves, Bueno Brnnd:io, Jon:,thas Pcdt·o~•. Sá Poi· 
xoto, Silvorio Nl't'y, Jn(lill do !1l'U.Ztl, Pnrs de\ C:tl'Va.lho. Justô ClH'r• 
uront. /lumes de l'astl'n, Ht·itto Pa:-:!o~. Rnynmndo Artltur, Alvaro 
~Irwlm.do, Rosa Cl :-.i/ya, ,1or,quim th~lm, ~lnrtinbo <;i!lCO,, \'ii•J.nlio 
Uam!tzio. Jo;io Lui~ Alvo~, Bar:.t.a Hlní•il•n, Ji'"(lllci:tno Pcnnrt., F'l'~!Il· 
e isco S!L:lcl-1, AlJrl'do' r~lli:-, Lupos c:m,"•S, Ul•h:~no elo GPU\ Í'i.l' J~h n
c:LJ' J3uionarúus, Rt·nziJ,o dn Luz, ll"""'liu Luz, Fcll,>Jlu Schmidt, Pi· 
niJoil•o Mnc!Jado o Julio Jlt•otJC (~9), 

E' Ilda, posta em dlsaussíio ci sôm dobatii approvada n!acta da 
!essão antorwr. 
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O :',;r. :l" ISieoreJ;ario (.•,r vindo de 1') d;i cont.:. do sr.· 
gulnto 

EXPEDI~N1'g 

omcios: 
Do Sr, J• Socret~rlo da Cnmnm 1los Dep11t~dos, 1!0 24 do COI'• 

rento mez, romottondo n soguinto proposição daquolln. Cnm;u•" 

N. 152- 1908 

O Congresso Nacional docrotiL : 
Art. I. o Ficn. dispensada uos 'Pt'tlcossos dn n a.turn.Jizn.ção n. 

••Prosontaçiio do doeu monto' llrm;lllos JXll' agout.o <liplomatico ou 
coosuln.r, cxigido.'i pclCi art. go·do doc!•cto n. 1.805, rio 12 fio dozom~ 
lJro do JVOi, art. 4'\ p:u·agmpho uuico, n. 5 o a.rt. su, § J11 do do" 
croto o. 0,048. do H do maio do 1908, 

Art. 2. 0 Em tollos os potlidos do na.turn.li:m.çãu 11 ncccssn.rin. a 
audlonoin. ou inl'ormnção do chefe do policia ou autoridtLdo do igual 
categoria do Di"trlcto Fodoral ou do Estado ondo for domiciliado o 
na turalizn.ndo. 

Art. ~."Os titulas do naturallznç•ão SOl'iio asslgnados paio ~li· 
nlsll'O dtL ,Justiça o Nogoclos Intorim•es. 

Art. 4. 11 Revoga.m-so ltS disposiçõos om contrario. 
C•m11m dos Onputa.dos, ~·l de outubro do !!lOS.- Oa!'/o.< Pci:talo 

do Mt1llo Fillw, pl•O:Jidonte.- Jl1Uclacie.~ .Mario dtJ Sd FJ•ei1·a. 1" se .. 
crctario.- .To!Ja Fernandes do Novnes Paes Barreta, sm·rinlio jiO ~~~ 
~coretu.rio.- .:\' Commissão do Justica o Le~isJa.ção. 

Do Ministm•io do. Fazontln, do ~4 <lo cOl'l'·>nto moz, trammittinclo 
a. mons11~em com quo o Sl', Prosidento ela Hopnbllca pl'llSlil '" in
formações, quo Jilo I'Ol'ilm sollcitadtLs pelo Scuado, rol11tivamonto 
ao fuiJ,,cimonto, no dosast1•o tio oolll'ILQado Aquirlaban, dos prnti
c"ntes-mnchlnistas da ;umaun Dion)'sio Ser1·ão o .lnlio Antonio do 
Caitro.- A qnom foz 11 re<julsição. 

O Sr. -i" ~ec~·etario ("'rvindu de 2') lê os seguintes 

P~!IECEm:s 

N. 312- 1008 

Rddacçllo flua/ rlo projecto do Se1111do, "· .'18 de 1908, autnrl•amlo a 
abertura rlo credito rle :1:298$, .tupplemenlar t/ verba 0" do artigo 
2° dr' lei u, 1841, rl~ 81 tio fle::ernbJ•o da 1901, para occorrcr ao 
j)agamcnto rio vencinwntns d~virlo,, ao continuo, dispensado do 
serviço da St~creta1'ia, Jo,,d de /Jollantla Oavalcauli 

O Cong1•esso Nnclouo.ll'esolvn : 
· A1•tlgo unlco. Fica o Prosidonto dn Ropuulico. autol'izado a 
abrir, pelo Mlnlstorio d~ .lnRtiça. o Nogoclos Intorioros, o credito do 
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1:298$, srtpplomonta.t• :i. vet·lm. G•-Soerotnrin 1lo Sonnilo-<lo art. 2• 
da lei n. l ,S<Jl, do 31 do dor.umbt•o do 1007, p:u•a oeeorror no paga
monto <los vonclmontos rlevidos ao continuo Josil do Hollantia Ca
va!cantl, dispons:.do do sorvir;o pot• rlciiboração tio SenntlO do 3 do 
sotornbro de IOOR. 

S~la das Commissõos, 24 Jo outnhro do 1008. -Coelho Li&boa, 
-Oii•eira Va!ladao, - At~loni• de Sau:a. 

Fica sobro a mesa para ser disclltido na sessão scguinto, de
pois do pttblicauo no Dinrio do Congresso, 

N. 313-1008 

Rcrlacçao final tla emenda rlo Senado d p1•opas;çaa tia Camara rlor 
DcputadO.'i, 1l. 4:1, de 19()8,fJUC 1'0lcua fl p!'BSCTSpÇITO em fj1~6 tivcJ• 
incorrido D. Corina Bar1·oto Jl!antc.<:, pa1•a que possa 1uwceber o 
montopio del:cado por so1t fallocido marHo, o e.v .. e.~crirJturaJ•iu do 
Tribunal da Contas .Tuvencio tls Siqueira Jllontes 

Ao :u•t, 1°: 
Em voz do-prcscripçiío cm qnc tivm• incorrido, etc,, ato o 

fim do art. 1•-rliga-sa: pormlluario cm que tiver lncot•t•ido o 
ox-2.' oscripturn.rio do Trihnn11l do Contas Jnvoucio tio SirJUOim 
Monte.,, afim rio que sun vi uva D. Corinn Bal'l'oto Montes poss:. 
porcobrn·, isento do proscripçiio, " montopio cot•rcsponrlanto 11. Cllll· 
trlbuiçõo <lliO tar.in nquollo !'nnccwnario. exonerado .;cm rloclarncãu 
do motivo om !9 do março de 1898, considor•ando-su lltvoravoi :!. 
mesma vi uva o dispositivo do ILI't. l!l, combinado com o p:Ll'agt•apho 
unico do art. 17 rlo rogulameoto approvado poJo docr·oto n. 04'; A, 
do 31 rle outubro do 1890, excepto o n.bono ria ponsil.o cm vida rio 
instituidor. 

Sala do.s Commissões, 2ll tio outubro do 1008.-C'ocllw Lisboa.
O!iveirn Valladao.-A111onio de Sou:a, 

· Fica sobre a mesa para ser rliscntido na se><iio seguinte, depois 
de publicado no DiaJ•io do Collyrcsso. 

O Sr. L:.uro Muller - Soi bom, St·. Presidente, que 
os sentimento.< que anuiquil:un ucst:1 ·hot•a o meu cspirito 
nlio me pot•mittiriio dh•igir ao Sanado as pala.vrns que oilo 
dovorin ouvir n.o rotbrir·mo :l tristlssima o rlasu!adom noticia rtuo 
acabrunha, pot• todos os recantos rio Brazil, a n.lma dos republicanos 
- o. da morte do ,João Pinhoil•o, 

Ba.stanto SOU ami,ao fui, bom pre:iOS n.ntl::u·am liOS: .. O::I CSJlil'itoS 
nas mcsrnllS !Ides politicas para quo "" possa ter nosto. occnsilio a 
sorcnidado precisa pn.rtL contar-lho os moritos nassoae< o dizer da 
sua acção na polltic:L nacional. · 

Conhoci-o O!\ fuocln.ç[o do ot•gão l'Opllblicano 0 .:1follimento, 
onde so rcz jornalista para sot•vit• :\ Ropubllen; conheci-o depois 
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no Congt·o~so Constituinte, onde os ~:~cus mcrecimentus o indlcn.t•am 
pn.ra. ropro~onta.r os suus !Ja.tt•icios na commbsi:io do.~ -~l ; acom
IJanhoi-o 'atr~vt1:-~ do um J'n.ct.ü rlnloroso }mrn. n vida. ropniJiiCn.nn., 
o o vi, pol't:~ndo .. so com ;dovantndo ca.ructol', qno nrn. a 11utn. m:ds 
l1rilhanto no coojllHI'to das sua~ qwtlldadns, l'tJtil'ILt ... .sa ]mr:t o os/.J•n .. 
cismo volrrntm·io, on1ln n lbi bnsc11.r n opiniii.o pnhlicn. do scrt gs
tndo i vi-n, St•. Prusitlnntn, ro:;til.uido á. vil! a ptu•JILmuut:w norn 
UI'ISlJOLo nr.stn. Cns;t ; mai~ tardo o vi na. pi·o..;idoncia do s1m g,.;f.ado, 
continuando, í!Onl n. mPMma. sincot•idalln dos r.orn]lUS dtt pt· •. pag:Lntl._, 
IL cvangolbml' u. Ropuhlicn ua dit• oçfi.o dn.s cortsrtM p !d.iun~ üc 
~'li na~; aclmirni .. o dtll'•LOto todo osso largo 1J01'ioclu, rpw ~ lto·o urna. 
gt•ando saudado, o com ollu ha.st.:wto n1o tlur po>o~!'lon.lmo;Jto pal':L quo 
tivesse u. lorrrbt•ança. tii isso não lil!o!HO n cumpl'imnnt:) do 11 n dovot·. 
do vil' sollcit.u.J• do Sanado a. o1Pmoustr•açfi.o o~t m,..;iv:L daqnillo que. 
m·oio o altlt·mo, ostá no cora.çã.o ti•l todtJ8 os St·s, Sonn.dot•os. (Apaladas 
ga.-aes,) . 

Sr. Pr•esídcnto, "vida dcsso homom publíuo ostd ho.lo Jlgoii·a· 
monto ti·açada cm toclic a Jmpr•onsa da nossa Cajlital u vao sol-o om 
toda a imprensa do P"iz. 

N:L histui'i1t, oU:~ tor:t umn. rmgilliL r..;pochl, dcss~lS qno !-lO t•o .. 
sorvam n.os granclos hanii)US. Mas o <(C<O niio pudoc•~tm clizur os 
or·gãos do publicidaclo, pi!t•quo só podom dizol-n os que l.ivnmm " 
fot·tuno. du !WU convivia po1• muitos :1nnos, o couhouimonto pnssoa.l o 
intimo das suas nobt· ·s qu;1l i Un.dc8, djLS sri.ttl ;..rrando~ vi rtu lcs c:ivicas 
o alta capam dado dn hucnom ele IMado, cl o quo 011 poderia roJ'oJ•ii• 
si tivt•sso n.ntDI·idn.do para julg-nl-o. 

Não t.om!u•oi tempo 11.0 Sona.clo cm histot•la.J' n vid1L dosso 
eminente l'epuiJiicn.no, puir; qno du cm·to não :L dc~r.nnhrco umu. 
a~.sombléa. cumo est.a do lwmons 110Jiticos, quo, uatuz•nlmonto, l'len
tcm com n Naçiio inteira. n gJ•n.ndo pm•,J;r, quo oll:t. acalm do ~oll'l'OI'! 
(Muito bem.) 

N:"w vcuho sinii.o dizot•, cm nomo do ::.ontirnonto ropul,lioano de 
lodo" Jlnlz, om uomo do sentir de todos <j'mntos Jll'O~ •m o< hum3ns 
que so l'cC,Jit;mondam por sua1-1 raJ·a~ qrw,/itljulcs, put• sim sincei•l
dn.lln o lwLidaclo, qno a imnuwsa. {Jill'ch~, quo \'001 11 Hepuhlicu. do 
oxpot•imootnl', <l d<Ls macor·cs q no lho podi.•m sor• i nlligid;os pelo 
do.tino ! {Jiuito bem ; apoiados.) 

Vonho, oorto do guo !alio pnlu coJ•uçiio do toclos os Sr.<. Sonn
clor•r.s (apoiados), l<'ml"'ar no Succudu qiCe se digno do !Pihutar rl. 
momot•in du .loão Pirllwn·o um voto do pozar JliL ::~ua. n.cm. o o Ioo.·an .. 
t"monto cl" s •s,ii.o, pela po!'à.L do benoccwl'ito pre.<i honto do Minas, 
do no·so a.ntrgo eompunhoiro, do~ maiot•fln.. nos;as mpm·u.nr,us, bojo 
pordida parn o set•viço da Patl•i:t ! (~lludo bem ; muito /Jam .) 

0 s;r, "{1.,ro.ucÍI'!I~O S~l, (mo111'met1to [I•'Tfll tltJ atld,IÇlTO)
S•.•,,Pl'Osidontc, vonllo n:-;sociu.t• n~ miubu:..; paltLYI'ilS 1i::: quo nàu.ba do 
pr·olor•h• o hom•ndo SoniLdor· pot• s,wtn Catilariut~, não com o pon
samonto do nlguma coUSIL accl'csceutiLI' ll intonsitlac.le e 1L expl'os~iio 
da grande dor do qno S. Jix. liJi orgão convencido o sincero; Mas, 
porque um piodooo dovor n(nsta, neste mornonto, do recinto a 
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r•opt·osont.açilo minoim, soja-mo licito r•eivindio:ti' a honra do 
roprosontar• a minha torm imtal na sua dor· o no sou luto. (Muito 
bem; muito bem,) 

r'aço-o com tanto mais ra1.ilo quanto ostn. dor não ~ só do povo 
mineiro,. nem rio Estado quo roprosouto, ~da. Nação inteira.. (.1!uito 
bem; muito bem.,) 

Niio ha nesta Casa, entro aquoiios quo amam com toda aimn. a 
Rnpuhlica o quo so desvelam polo l'utnro da lllttr·ir~; não h:t quem 
nilo tenha. sentido osta.lnr sobro " eabe.ç:t, como o ha.quo do um 
infortunio pessoa.!, a gr·ando perda quo a. Ropublimt ac~ba do 
solfror. 

Niío ó porque Joito Pinhoil·o touha sido um do' vulto< mais 
prestigioso.< do p:~.i~; niio 6 porquo ollo l'oslo a ominonto r•eproson
taçü.o da fOrQtL, da l!ra.ndczn. C dn. lt.ef.!fi.O do maior dos a.grup~tmcntos 
C[UO 1'orma.rn u. União Bra.ziloirn.i não t! ]lDrquo o seu nomnlilsso, 
nesta horrt da vi•h• nacional, um termo nocoss:.rio a todas 11.; O'JIHL· 
ções do pr·obloma politico ; n1io ~ por· isto que <iosdn lon~os dias 
um"' Nac<Lo intoir•a tinbn o olhar• ancioso preso <LO sou !oito do 
enfermo. Não é por isto que ~obro esta intermin"vcl o pcuosa. 
"gania se debl'UC" vo. a. alma da patria, como se debruça agora 
sobro o son corpo inanimr.do. 

Não, Sr•. Pt•osidonto. A rmiio desso luto ó o que aquoUo homem 
valia ; o que J:tr. da sua morto uma perda ir·rop.u•:~vel c nmiL do,_ 
b'l'aça publica <l <tuo clle or·a neste tempo um ra.ro exemplo do vir·
twle civica. Tinha a virtude \auto mLLis uosus;"l;' qrmnto mais 
preciosa, que ó por si mesma a mais alta oxpres;ão ela. entidade 
politica-do con!brniar• t<i<ios os seus actos com "" suas idóas, do 
snhordinrLr toilu. :~ sun. a.cçã.o a este ~ystoma mort~l; ó quo osso 
l1omcm de govol'no. ca.so l'a.ro o singular•, ot•a flui :ts :mu.s couvicçüos 
e tinha o culto do suas iMas. 

B' som tlnvi<la, Sr. Presidonto, nm 'phonomnno mro que 
osto homom do governo não assig-mLso~c um só dcspa.eho, não J•edi
gisso um só decreto o não coU:~bol'assc numa. só l1Ji, sem ter· 
vcrific:~<lo que qua.lquor desses acto~ estam do accôrdo com os 
eompromi sos n.ssumidos perante a sua conscioncio. o perante os 
seus concidadãos. 

Eu o vi, Sr. Prosidonto, ha pouco.< mozes, nnma hora om 
<[UO a ntmospheru. politic:t do pniz vibmvo. do inquiotaçlíns o 
incertozns; vi-o numa hora cm qno cm torno do sou nome so 
agita vi a cnriosidndo c se moviam os intorossos. 

Pois hom, nunca vi nio~uom tão dospJ•eoccup•~'Io dessas pn.ixüos 
suba.Itel'nus: nuucu. vi oinguom tã.o supm•iot• a. os:.Ms t.:ombinn.çõl1s 
politicas; nunmt vi ni ngnom tiio indilforonto, tão alheio a ossos 
mtoresses sccundarios. 

Na hornom que todo o mundo indagavrt o quo pnnsu.va, o quo 
pretendia, o que podaria rosoiv<n· a politimt minoir:~, a politfcrL 
mineh•a., Sr. Presido~ te, para .João Pinheiro consistia om estar 
fiscalizando, assistindo e dlt•igindo a transformnoiio ngricola do sou 
Estado; .. 
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soo A'~NAES DO SRNADO 

VozEs- Muito bom. 
O Sa. FnA:-iCJsco SA- • , • indagando <1uaes os resultados 

colliidos polos mnchlnlsmos que mandava di•tribulr om profusão 
por todos os munlclpios. Consistia cm penetrar nas escolas o veri
ficar ut~ os resultados obtidos pelos mothorlos do ensinar a lerá' 
croncças I 

Era. n.s~im, Sl'. Prosidcntc, a. sua gra.n1lo, pura. e immn.cnln.dn. 
virtude republicana ! 

B por• isto, na. llor•a. em quo ollo desnppm•cmJ, 6 como quo o 
r!esappr•rocirnonto do umn granrlo osporança ! 

Mns todavia, Sr. Presldonto, dôr como osta, fJ.!IA se nutro dos· 
tllolllombrauçae oquo ,qo ~Llhnontu. desta c;andndo, nao lro.do ser uma 
rlôr ostori I. 

No recanto l;l'anquillo onrlo lho sorri nmnnhii otrerocido repouso 
etol'no, na cldiLdO que ollo amou- a bolla o modesta cirlado onrlo 
so1Jrou c mr,jo progresso lbi o sou dorr:ulolro esli:>rço o sua ultimr• 
victoria ; rlosso tLSYIO siloncio.<o, na encosta da. se1•m do Ca.etM, hn. 
do Irradiar, som duvida, luz pm•enno quo claroaJ•:L os hol'izontos 
rln. Ropublicn. ntts horas mal~ o.nnuviadrc., isto 6, o resplendo!• do 
uma vltla que foi o.til o ultlm~ nlooto n.nlmr1da o alimentada pula 
fú no tJ•aba.lho o pelo. pot•sovoranç~< nn virturlo. (llflllto bem; 
muilo bem,) 

O 81•, P1•eF1ide>u'te- O nobre Sonatlm• por Santa cn.
tharlna roquorou domoostJ•açõos do pozar pelo inllm<to pllollsa
monto rio ominont.o patriota, o Jlxm. Sr. ,!oiTo Plnlrllil'o, 

Os Srs. Sonar! ores que votam pm• essas rlomonstraçõoa, isto ~. 
pa1•a que o Senado conawta nn insorçiio do nm voto do pozar na 
acta do hoje o quo seja suspensa a sessão, quoil'nm levantar-se, 
(Pausa,) 

Foi unanimemente approvudo, 
Cumprindo a deliberação do Senado, vou lovanta1• a. sossüo, 

dcsignanao '(ln.rn. ordom do 1lirt 1la. ::~ossiio sognintu :L mesma. j:L 
designaria, isto ú: 

Discussão unic11 da pt•oposiçüo ria Cam11ra dos Dopntldos n. !50 
I! o 1!108, pt•oroga.ndo noi':Lmonto ~ sossilo Jogialati va ntrl o dia 3 do 
dezembro do 1908, 

Votn.~:1o, om 3• disemsfto, tln. proposição da Camar11 dos Depu
tados, n, 123 tio 1908, autorizando o Presidente da Ropubllc~; a 
conccdm• um anuo du liconr,a, com ordenado, 110 conJ'eronto dn 
2• classe da !Mradn. do Fet'l'" Contrai do Bl'rlzi! Gullbol'mo Hon
rlquo da S!lv:1 para trat:.r <lo ''"' st"ulo (com parecer favor11vol riu 
Comm issiio do FinanQaa) ; 

Votllção, om 3• discussão, tla proposlciio da Cam11r11 dos Dopu
ttirlos, n. 130 do 1(108, o.utorizando o Prosidcuto da Republica a 
applic!Lt' tl dospoz11 com o pessoal d11 olficlna typographl011 da 
flil•ectorla 001•al do Estatlstlca aquantiado 5:000$, CJUC na verba 2' 
-!Matistica-do art. 21 da lei n. 1,84!, do 31 de dezembro 
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de 1907, não teve destino rlotm·minodo (com pa:•ecm• tavoravel d" 
Commissão do l'lnanças) ; 

Votação, em 3• discussão, do pro,jocto do Senado, n. 34de 1908, 
;mtoriz~nd~ ~ Governo a. Incluir no quadt•o dos .Prot'essores su~;ti
tutos v1tahc:os o tononto-coronol do ongonhou·os .José da. S:Iva 
Braga, lento substit.uto da oxtincta. E<cola. Milita:• do Brozil (olferc· 
cido pela Com missão do Instrucção Publico, em deferimento do rc
quor:monto ,n. •17 do 191)7, com parecer t'avoravol da de Marinha 
o GumTa o contrat·io da de l'inança.s) ; 

Votação, cm 3• discussão, da p:•opo<içiio da Camar" dos Depu
tados, n. 80 do !908, autorizando o Pre.;idc:~to da Ropubllca a mll.n· 
dar enmput:~t•, par11. o oll'oito 1!0 melhoria da retbrma do 2' tenente 
machinista do 4" clas;o C~tndido Jo,.quim do Almeida, o tempo que 
se verificar havot• etfJcti vamonte sorvido como operaria do Arsenal 
de Morin h" do Rio de Janeiro(com omend" oll'crccida pela Com
missão de Finanças) ; 

Votação, em 3• discussão, da proposição da Camn.ru. dos Depu
tados, n. ua do 1908, mu.ndando contar ao capitão-tononto mn.ciu
nisca !saias Tavares Dias Pessoa, para os otfcltos da reforma, o 
tempo cm rtue o mesmo serviu como opo1•at•io do Arsenal do Ma
rinha do Rio do Janeiro (com paroc,Jt' t'avoravol da Commissilo de 
Finanças) ; 

Continuação da. 2• riiscr:ssão da proposição rlr1 Camara dos 
Deputado<, n. !05 rio 1008, llxan•lu a dospuza do Mioisturio das Re
Jaçõos ~;:doriorrH para o exorcicio do 1009 (com parecm· da Com
missão do Finanças, contt·ario ás emendas otforocida.s); 

:l' discussão do projecto do Senado, n. 33 de 1908, instituindo 
nesta Capital com serventia vitalícia, o cargo do drstt·ibuidor c 
contador geral das pratarias (com o monda da Commissão do Jus
tiça o Legislação); 

:!'discussão daproposiçiio drt Camara do< Deputados, n. 118, 
do 1908, autorizando 11 abertura do cre.li(o oxu·n.or.linario do-
17:867$076, para oocor:·or rL riospoza com o pa~a.nonto devido a 
Mruio Nr1zaretb, om vit•tudo do sentença ,iudiciaritt ·(com p~:·ocet• 
1\woravol da commissiio do Finanças), 

Levanta.-se a ses silo ri 1 hora da tardo. 

Jll• S~SSÃO El! 27 DE OUTUnRO DE i908 

Pr·esidoncia do• Srs, Nilo i'cçanha c ,h·a1(io Gdcs (S• Secretario), 

A' meia hora depois do meio dia abre-se a sessão, a que con • 
correm os Srs. Senadores Ruy Barbosa, Araujo Góes, Pedro Borges, 
Indlo do BrazU, Urbano Santos, Gervasio Passos, Pires Ferreira, 
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F'mncisco Sá, Ro~erril FontoncJlc, Antoni.o do Souza, AI varo Ma· 
obado, :,iglsmundo.Gon~alvos, M:Lnuel IJuarto, Coelho o Campos, 
Olivcir;L V<tl1a.!lii.o, Sovormn Vioira. Virgllio Dnmn.zlo, Mo;liz '•'roi .. 
ró, Siqnoio'a l.imrJ, Oliveira Fl~.:uoit•edo.l'l'ICO c •. olho, ·Augu,to do 
Va.seoocc:Iu~; l~nm•o Sudré, B LJ'fLI.a. RlbCu•o, Francil"co Glycerio, 
Bru.z Ahr;mtos, Urbano de OouvêiL, .Jou.Jui111 do Suuzn., A. A~orcdo, 
Joact~~im Murtmho, Mole!lo o Ca11~ldo e Abreu (.12). · 

Doixam rio compa.t'oc~or com c~111sa. participa1ht o-:~ Srs. Sena .. 
dores l•'orroira Uhave<, Buuno Bt·:Lridão, .lon:tthas Pedrosa, SiL Pol
xoto, Solvcrio Nory, Pacs do CiLrválho; Jttsto Chort'nonl., Gomos do 
Cásti'O, Bclfnrt Vloim, Rayrr111ndo Artltm•, Mcim o Sll, Coi:lho 
Lisboa., !ionÇJ.lvcs Fort•uira., Rusa uSiJv,L, Joa~ulm ~Ia.lt.a., Mn.r·cinho 
Ga.rccz, .Toão Lniz A lvcs, L.onrcnço H11pt.ista., Folh ia;'JO Pooou., 
Fl'ancisco S.tllct~, Alfro~to IWi.s, Lopo~ Cbu.voH, Alont~ar tiuim;u•i'itls, 
Br:.zilio diL Luz, Horcil10 I,u~. L:mro Milllo;·, Folippo Schmidt, 
Pinheiro ~!achtLtlo, .lnlto i't•ota o Victorino ~lontcit•o (30). 

E' Jirlu., posta. om dlscus:;fio o som dcba.to approva.tla. a acta da. 
l:lcss5.o autm·ior. 

O Sr. :l' Secretario (soroinào d• i') dll. coqta do 
sogntnto 

gXPEDigNTE 

convito do Gromio Juriclico e Litterat•io da Facultlado Livro do 
Scienilía;' .luridicas a Socines do IUo do .lauoiro iLu Son><io para 
ass1Stir ú. sessã.u solonmo :i. realizar-se om 29 do eorronto mez, a. 
qual tom por tlm prestar homentLgans posthumus a Machado de 
.Assis.--,)ntoimdo. . 

o s~·. "_.,, secret,~rio (.tervirodo cl.e 2') lô ~.s seguintes 

I'ARI~CERES 

N. 31·1 - ID08 

.A pro)Josição da C:•mm•a dos Deputados, n. 13:3, do 1908, 
autoriza o Prc,idonJ.o da Hcpubl!ciL a conceder um anno do licflllça, 
com orduuado, no i' oscriptuJ•arlo da Dologacia Fiscal do 'rhosouro 
Federal no Estado do Pot•ntlmh uco, Manool Florenclo de Moraes 
Pires. · · · · · · · .. · · 

Uo attestade modico junto ~ 'POtlçüo desse l'unociouario consta 
estar ello sotrt•endo do tubot•culose pulrnou:Lt' e nec.•s.•Itat• retirar-se 
par11 o alto· sor.Uio do intet•iot• do Estado por prazo não lnfe-
J'iOI' :t um anno ·. · ·· · · · ' 

.A' viHta elo oxposto o do acuôt·do com " voto da. Camara dos 
Deputados, <la Conirnissiio ele l'iua.nçns do· ·souado do plit•ecilr quo 
seja a.ppruv11da IL dita pt•op osiçiiu, 

· :Si!!" du." Cumm.ssões, 28 de outubro do 1908. - li'. Gly
<eriD, prjlllidenw. - Alo<»·• .lfacMdo, relator, - Jironcifco .S•. 
- Jil«fllllil .M'Ji!'lldt,...; I. htlfUII/t tt lllld. -IMIIIII ... A. 
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PROPOSIÇÃO DA CA.~IARA DOS DEPUTADO<, N, !3:l, DE 1908, A QUE SE 
REFEHI~ O I'AR.ECER SUI'IIA. 

o Cong!'USSO xacional l'C.solyo: 
AI'Ligo uni!!O. E' o Pl'osidcnto da. RopuiJlic:t aut'll'izn.do a coa• 

ceder ao t·· cscl'iptut'iU'iu Ju. DB/..·ga.cHt l•'J:;ca.l du Tne::10uro Fedem! 
om POl'Damhuco, ,\Ja.,w~l Floronctu de .\loraos l,il·es, um •tnnu do h· 
ccnç1t, cum orJonat.lo, para tratu.r de sua. .su.udd ; J•_ovogc~.das as dis
pos•çõcs cm contL•u.rio. 

cu.rnara r:os Uoputu.dos, 2/:i do setom:,,•o do 1908,-Carlos Pelxolo 
de Jlfetlo Fil/~o, Pr.:sidouto. - Jlilciades .lla1·io de Sd h'eire, l(j Se· 
cr:!tario.-Anlonio Folinto de Sou;a Ba:Jio:J, ~o Sucrctu.t•iu.- A im:
prunír. 

N'. 315-I!IUS 

.José Pedro Simões Sob!'inlto, inspector· de 2' classe du. Jtopa.l'ti
t;ão Geral dos To og-J·a.pbu~, t!rn l'cquorimc to 11.0 Cnngrcsso Nacional 
sollcit;uulo úm anno tlll lic•mçn, ,i untou a.Ltost .• do me.twu, ondo se 
vê e .tar soU'roildo do horuin. ostoron.ca.l o tlu ulcel'il~ gast1•ical:i, · cum 
hematomozll:l poriodica..<. 

A cu.marn. dot'el'iu e;.<n podido com~ prop 1sic.1o n. !3ü, do 1908 
;LUtoriza.allo o PL•esitlo.1te d;L Hopublic.~ a. concodor-lliO u,n anuo do 
Jiconçu., co!ll o r·cspoctJvo urdouado. 

A Comrnissão do Finança~ du Senado, ostaa lo de ;tccôrdo, 6 do 
pu.rccerque soja approvaliu." citada pro~osicão. 

SILIIL das Commissõos, 26 do orrtubro do 1908.-F. Glpcm•io, pro· 
:üdonto.-Aloaro Machado, relator.-ft'rancisco Sei.- Joaquim MurH:
nll.o.-J . .foaq1.titn de Sou~a.-U~·bano Santos. 

PROPOSIÇÃO DA c,\l!,\ltA DOS DEPUTADOS,~, .l:IS, D~ !908, A QUE SE 
. H.IW;ER.E O I'A.ltECEft SUPRA. 

O Congresso Nacional resolvo : 
Al't. l ." E' o Pro<idente d~t Ropublic" autorizado a conceder 

ao cidarliio J oid Perll·o Simões ~obl'iulro, ·inspector do 2• · classe da 
Jteparticão t.lei·al do< Tolographos, ·um· armo <le licença.," com· ii 
l'CSpeotivo ordcn..do, :l.Jim do t.r~tar do· surL sar~~o · ondo lhe con'
vfer . 

Art. 2, • Rovogttm·so n.s disposições om contrnr•io. 
Camnru. tio< Deputado.<, 28 do setembro rio WOB. - C'ar/os Pei

xoto do Me/lo Filho; Presidente.- Mi/ciad<a ,l{ario d~ Sd Freire 
l' Seci'Otal'io.-AnJonio F<lin/o ri• s.,... Ba~lu•: · 2• Sccrebrlo • .2 
A imprimir. · · · · · · .. · · · · · · ... · · · 
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São aucccsaivnmento lidos, apoiados e vão a imprimh·, para 
entt•at• na ordem do slln, os seguintes projectos, que ao achavam 
sobro a mosa, para. cumprimento do triduo rogimental : 

N, 41-1908 

O Cont,Tesso Nacional dcct•ota: 
At•t, I. • Os cargos de dircetores, ajudantes ou cbofos de 

s~eçõoa o do oJudantes dos arsenaos de gum•ra são eonsidorados, 1111 
ordem om quo so acham IHL lei n. 1 .473, de O do janeiro do 1906, 
de igual funccão e categoria administrativa que os seus eorrespon
dentes nos arscnacs do marinha, isto,;, o primeiro ao do inspector, 
os segundos aos do diroctoro& do socçüo.< o os terceiros aos do oJu· 
dantes, ficando abonadas do hoje em doanto aos otnciaos do oxot•eito 
ou a todos aquollos que exerçam taes cargos as mesmas gratifica
ções de o•et•cicio quo estão percebendo os da marinha, quaesquer 
que sejam os seus postos ou condlçüos, 

Art. 2.~ Igual oqulp~racãu sm•d. laita quanto a outro; cstabole· 
cimentos e mais serviços do exerCito o marinha, levando-se a oll'oito 
nesse sentido uma completa revisão da lo! n. 1.473, de 9 do janeiro 
do 1906. 

Art, 3.' Revogam-ao as disposições em contrario.- Pires Fer
reira. 

N. 4~-1908 

O ConJ;rcsso Nacional decreta: 
Art. 1". Fica o Poder Executivo autorizado a desapt·opriat•, ~or 

utilidade publica, a Companhia Fort•o Carril do ,Jardim Botameo, 
pagando !L mesma a quantia em que, por peritos nomeados por olla 
e pelo Govarno, for avahado o sou acervo. 

Art. 2." Trinta dias do pois da doS!Ipropriação o Poder Executivo 
chamará concurroncla publica para. o at•t•endanwntu da meYma 
companhia medianto as seguintes condições: 

a) o prazo de arrendamento serli de 00 annos : 
h) o arrendatario obrigar·so·ba: 
I, a redudr os preços das passagens tanto de 1• classo corno do 

2• classe, bem oomo o das lt1ritils das bagagens, devendo as de 
!• classe ser cobrudas por secções : 

11, a prolongar as tinhas do accôrdo com 11 planta que for ap· 
provada pelo Governo, estabelecendo uma ciroulat• pelo Ipanema e 
Jardim Hotanico ; 

lU, a reduzir o tempo das viagens ; 
IV, a fot•noeer passagens gratuitas •s. crir.nçiiS quu frequenta

rem as escolas publicas ; 
V, a iOiltltuir uma caixa benefieonte destinada a amparar na 

velhice os •cus empregados : 
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VI, ~pagar por somcstt•J mloantado o preço pot• quo liouvet• o 
ttl'l'Ondamento. . 

Art. 3." O nrrcnd1tario, ao asslgnat• o rospoottvo oontt•acto, 
cut.,•m·:l para o,: col\•e:> da União com a quantia de dnco mil coutos 
tle réi~. 

Salttd~s sessões, 24 elo outubro do IOOS.- Piras Fo•·roira. 
E' ild:t u po.9L:t nm dí::icussiio, <lHO so oncot'l'a. som dobnte. fl· 

oan<lo a vo&:.ç:iu adiada por falta do uumot•o," l'Cd:Lc::liu final do 
projecto do S11oado, n. :JS, úo !!lOS, autorizando a abnrtut•a do cr•· 
dito rio l :208$, supplcmcntar :i. vorlliL 6' do art. 2' da Joi n. !.84!, 
do 31 do ilozombro do lOOi, para occorrcr ao pagamonto do roooi
montos devidos ao continuo di;ponsado do scrvir;o da Secretaria do 
ScmLdo, José do Hollandn. Camlcanti, 

E' Ilda, e posta om discussão, que se onceri'a. sem rio bato, ficando 
n. votaçiio adiada pot• lli.Ita de numct•o, a rorlncç1io final rht emgnda 
do Senado á proposição da. Cn.mara dos Ooputa.dos, n. 43, rio 1008, 
qno rclcv" a. prcscripção cm <JUO tiver incorrido D. Corlna. Bar
J•oto ~lontos, ~ara que pos.<:> percobct· o montopio deixado por sou 
J'allocirio IIJai'Ido, ox-oscriptut•ario do Tribunal do Contas, Juvoncio 
de Siqueii'a Montes. 

ORIJE~l DO DIA 

PRO ROGAÇÃO DA ACTUAJ, SF.:SSÃO T,EGJSr,ATI\'.\ 

Entra cm discussão unica a proposição d" Camara •los llopu
ta.dos, n. 150. do 1008, prorogaudo novamente a. sessão legislativa 
ata o dia 3 de dezembro do 1908. 

Ninguom pedindo a. pala.V!'a, oncorra-so n. discnss[o,!flcando a 
votação adi:1da por falta do numero. 

O Sr. Prelilidettte-Não havendo ainda numero Ioga! 
pam so procerlct• ás votações, quo ao seguem na ordem rio dia, con· 
tinuamcllas adiadas e passa-se :ls matarias om dcbn.to. 

ORÇ,\~!E~TO DO EXTERIOR PARA 1900 

Continilo. om 2• dlscussiio, com o parecer da Commissão d8 Fi
Jianças contrario ás emendas otferecidas, o artigo unico d•L propo
p~siçiio da Camara dos Deputados, n. 105, de 1908, flX'Lndo "' rles
pn?.n. do Minlsterio dns RclaQõos Exteriores para o oxmoclcio do 
190!!. 

O t!IJ·. 1'-ieverino Vieira declara-se s:1tisf.•lto pol'tcr 
a Coro missão •ie F'iniLnÇiiS aocoitado a Qmendn. que otferc•JOil no u. 3 
do art. 1' do m:o.iecto cm dc~ntc e explica q,uc,_cm conse ;uencfa. do 
um ongnno do m.prcnsa verificado na pubhcaçao do !ll'I'CClli'r ele
vando :1 vlirbn «e}tnordinarius do interior• a 812:000$, quando a 
a CommiSslio clfoctivamentc propuzera 612:000$, . fõra obrig'ddo .a. 
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mo1lilltJ!Ll' uma. cla.s suns cmondu.~ lXLl'a pol·:t do harmonia com a 
VOl'lli~dO, 

Vê qtw a Comm:st~fll•, l'Cj1•itaudo a. rod<Lcoão rl;~ sun t~monda.. 
adopto1:, ent.rnta.nLn, a c·orrocçáo polu. qnu.l se bateu o or.~lh I' o 
achcL 11U0 nfi.• pnilel'Ja ·.:ol' onu·o o pl'ocoJimento iln. Cm:a, pm·rjllO 
nt.i.o l1u. nbsu:ut;~rnruJtr~ co.tl' .. lndir anuo Jl.tanc ·it•o com oxcJ.•cicio 
llu;wcoiro. l·: o pt•r .Clp. 1 iilt.uiLo dn ommuln. do OI'ador ot•a. pt•oci~u.
mPut• dcflnil· o .,n, dos1gunçiio para u vorb• do IOO:Ollu.~ cons1guad:. 
na dotação u. 3 do a.rt. 1° do orcu.monto. 

· A.ss1m llt:anJ respo:tada.s as doutrina.-:; cconomicas, o o ora.Uor uii.o 
lll.z quost,,.J li.• '"" omunJ;c portttto não 6 iutontu do S. Ex. contra· 
ri ai' 1 ·S mtuitos du. Uomrnís .ao do Finanças. 

P tSSa a 1.rntar tlo outt•a omondd q uo on·m·ocou ao mesmo ot•ç<L· 
monto o que não teve a. oLpprovaçii.o d:t CPmmissán. Reruro-.:~o á 
omonJil que tmnsl\ll'ia p~r;; o Mtoistm•io diLs !Uaçüus bxtoriot•os o 
SOl'VIOO ue prupaga.ntlu. e oxpan .üo cconomicn. na J~uroptL, actuu.l .. 
manto u:uwgo d11 jJinu;Lm·w da. Vi.tçàu. 

O orador dodru•a que, no cumpriiiiCllto do dovot• do Scundor, 
niio dcscu a. ma.uojus polit1co: o que ouLl'O int.~ntu não tiVOi'tt n.u 
o1forecor ~tl:;a. o uoulla siuáo rogu!ari;!;at' ~~ n.ucão tips ~Iiuisterios e 
quo, as.- i 11, a.ioda intm•virá para quo do outros ~linisiiot•ios ~;,:iam 
rota·.~dos cJ.•oditos do.stinadus a custmtr servlt,~os quu Uovom correr 
poJo Ministt·rto da Vtação. 

Ac,,a. tlUU o nosso sot•viço do propagaudtL o oxpa.nsão ocouomica 
não t~sta .,oudy Uom oucaminh;~do o 'JUO ~ HOJIS;L organiza.çào a.Llmi .. 
nistrati\·a ostá .sotf!'Cndo modifiC<bÇÜOs muiGo cuntru.rias nos pt•ecoi
tos do di ViSão dos dliJ'm·ontos mwistcrtu8. Não sauo si o romodio 
par11 esso mal poderlt ser mtnistrado pelo Poder Logh;lativo

1
· nms 

est~ COIII'oncido de qno os incouyc:,Jiontos decorrem da la ta do 
direcção supot•ior no sorvlçu de admintStl'O.\•fio publica do paiz. 

Returo ontüo, segundo o sou cuncoito, muiLa; il•rcgulai•idados 
na SUporllllOOtJOUCill UO BOI'ViçoS pÚbliCOS: Íl< intot•miDIIVOiB obras 
do pot·to do Estudo da Ballia, ombaraoauas polos Mi.ustm•ios da 
Guerra u da Marinho; a. constl'UcQão dos dltJUOSUocossat·ios para 
rooobm· os novos encouJ•a.ca.dos. elemento primordm.l, indispun
savolao p:·obloma do remodelação du pollor naval o sem o qual os 
Dread,tOugilt virão ct'Ort.l' lurmidavoJ embat•aço lL adminMt·açiio 
llaVal 0 OUUI'ffiO diSpOlllliO 1108 COfreS pubJiCOS, 

Nosso ponto o omd.or ILmplL:. as sua,; cons;doraçües o combate 
o apt:ovoitamonto do dlquo da Sn.udo, uii.o só pot• vil• o•torvat• as 
obras· do .porto, .interceptando u tt•nfogo de· duas ptntos do caos, 
cumo pot•quo virá a custar mais c;n•o do lJUe um tliquo eonstt•uido 
om outt•a qualtJUOt' parto o Slltll os incunvullientos lia adaptação. ·1~ 
tudo is.so está ;LlnUa. um pro,iuctu, L'OOtimla o uru.tlor, do sur.to quo 
o primeiro Dreadnougl1t assJ m quo iUJUi Chog;~t· toL'á tlu t•ogrm.4sn.t· ft. 
'J~uropu. a.llm dâ limpiU' o ca.scu, pOI'l,lllO nfi.lrb;LVOl'tl diquo 1mrn. o 
l'OCeber. ' ' · ' 

O oradot• I'eforo·so 4 dosasti•p<a oncn.mpnção dn. Muz~mblnho; 
e _volta a .f..Uàr dos!&. ope.rao~o pili·quo · ~(Lbo ug~ra, por · intorma· 
çollB '.qtt• lhn ~hilfarlm ao~ ourJdos, <iUe o St•; u~vtd·Cam~la~~ e 

• 
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aponns um ministro do ficção. O Sr. Conselheiro Atl'onso 11enna 
dtz que o vot·tl•doiro Mlni,&ro dal'azenthl 6 o Dr. A1f.n8o Pmina. 
Cuntt•~t S. Ex .. pois, por vestir a pelle de lobo ou pelas attribulções 
constir.uciouaos, é que o oru.dor su \-·ae Lator. · · · '· 

His orh a rocouto b"i'~ soJfl'itl~t po:os titulas Jntr.rnos, como 
consetfUI!liCia tlossn operação o ue outras qu0 so ~z9ra.m, lllUito 
embora. h .• ja noticia do '!uo o pa.gamenlo da Muzambtn~J foi feito 
a din~ob·~. · oiri filigran .o vioiaçiió' .de ~ma a.utorlztição' légjslativjl 
sapcc1o.n~ila p~ios.·. Pres1donto d~ R,upu~!ica ~ refel'ond~ia n9!~ P~9:' 
prto mtmstro, quo agora annu)lcta que .o P'}~a.m~~~9 nao 101 fo,to 
na conformidadu do decreto, t.to 6, 11 dmho<ro .o oao om apolices I 

~1118 "'baix!L do nossos titulas decort•e !lo dosazo do so entre
gar,'m ·apolices a particúla.res, !llals ou menos prouisados, e e!!l 
ur~onclu. de dinholro as lu.nçatn no mercado, sorn consultarem op
por&upi411d ·s. Es&e~ prp~essos ªnn~ceiros, ~jllrmu. o orador, ~ão que 
nos ~ao do !ovará ~ .. nca rota. 
, Doatito· 4o ·to_d>i.i c~tas · irrq~[[larida<!e• o dcsazos, pa.rece ao 
orador !I uo. nos nao t. omq.• U!l) Pres!de~to ti~. ~opublica q. ue .oqfe!xe 
todos os al&o; int.oress(Jjl ifu. aifmmlstraça!), qn~ ).'Q.çUI!)lqdo do 
melhor mqdo, antes. om on1·ez do um governo coutt,úlzado, reprll
soutá4o poJo ~r. )?!'osid~uto· du. ~opu ill!oo, &em()s seís guvennu~; que 
só ao podem entender modia.uto un.< tàptos accordos e a ceiebraQão 
do tiud inlo~ t#t'a~o$; Tt!do 'isso :v.om liçolllÍISfra.r QÜ!l o· paiz e;~ 
som ~oyct•no, sem adrn'"'~&raçã~: .ontreg~o '!. S1•. J>rosidenle dll 
Ropublic" ao seu plano do l;tzer po!~t<ç~, o .q~e~t4o qomple!amOJIYJ 
dos encargo< admiuistrutivus. SorJa ontro&anto, prot'ortvel, que 
s. Ex., ~iio fa;~e~dQ a4miaj;~raçãp •. cr~>~'!l98 bruços, m.as tam
bpm ~ fize~se llS:i"' .d~tra.·la poltlt~ !l~P e~t~ q~ ·~~dC! a. ruiJill 
do paiz. . 
· Passa o orador " di,jcutir mal~ p~t·ti~ul~t·m.oqje "om~!ld~ sol!~!) 
o sot•vtço do cxp<)!!são eco!'q•ntcq.. ~onora u~ J!ll~~ li.!'IJ.Ume!Jjqs J!\\lJio 
demonstrar que iJsoo sorvtço, por ~''" natureza, dol'o ser ~uboMI• 
nado ao MiniNtorio do Exterior o dlv. .. quo, agiD<lo l!lini'subordinação 
ás nossns leg!1ções no osll'l1·ngeiro,·os cómmi~lonjidos·dessi) serviço 
podem .. at·rastar o paiz n. sitllações embilr&Woas''e c'ontrili•ilr''Jinra. 
perturbação de relaçiios internncionaes, ···· ,,, .. , ' ' •· ' '··· ' ·' · 

o prqplom~ ~ dos jDals ~er!os 011) ro!!lll y.~ '!PJI!l'!igAA !lll1nll'Qstada. 
pqt• <livor~os paizos, nolljinlllmnnlt) li. .tUI~ma.n»Jlt ~ IQglilturra !l !lo 
ltalla, coótri1 a imlliilfl'lllll)t> 4ll s~<!f 'n'l"!io~jlllS P<!r<> o l~l'llo~U .9 ,o 
orador il!llta 'lliO a S[tuaçiio 11)~1~ ~~ COJDDl!ClL o o I!I'Q~lol!lll> tor
nou~o ~~· ~oluç!<i. mais di114l)l usol'lt !Jepqilj da inoumll!!nc)!j, coUJ-
ma&ílil• a ta! 9\l!QIJiis~ii~ .<,ie pt'O.PJI8~ll#~ . •. · 

Bam a ~09 paza~ ia.z esi•S Pi~Sc~.vaçuos, Prn· .o~yolverm br~l
leiro~ mlljlo dt~l!~ut9!• <;9lllo o ~r. P,!uln. ·.RWI)O.y, ffilli! ~ P•·• 
úrevenir <llgutn[Jo (J9!!~ sujo quo po~ ,.,•.nlt., cn~.~r o~ Pl4o~ ~~~ o\1,\'p. 
púa sor ;i!Lrada, · . . ·: 

E jil b~ symptom~ bem alat·mn.nte<. g:n luoo 4 aUitudo da 
rtallil o' d~~nn,i~~<~a iu':' ui&hiltl< jiüulio~çv~-, <i.'!!l.i~~i)aos H!lll!iaos. 

· Ahi ri oradorl<l uma dc•l"taçaa·,fuo" cottnu:l<o1>ií·r .. p~'lillcar 
na llalia ,l{orl,.na de que uiiu tl•at"va ab•olutamente do ãltftít'lilr 

I 

. o, 

.. 

·., 

.. 
;.· 

.· .. 

• .. 

., 

~'·" 

" .. 

. I 

' ... · .. 
. 
·~ 



;:1 
~ ~ 

;i! 
~' ,, 

~I: . t 

H 

f ' 
' 

~ 
;jl 

'I r: f 

·~· •I: 
'::~· 

'r tr ,, 

r \i 
~-·, 

f 
'' f, 
f : 

), . 
I_ , 

:i 

·' 

., 
'· 

~ .. 
t; 
.•I 

I 'h 
~'' 

f: 
í: 
u: 
•• I 

·11' ··. 
f· ' 

' c! J 
·(,' 

' .'tl)'tf' 
I IIII 
i·l·,' 
'• : ·i '. . ' '. 
, .. ~:: : 

• 

• 

30!1 , ANX4118 DO SEN4D0 

emigrantes italianos o mcHmo que o Brazil não precisava. do•sn 
emigração, o depois le lambem as intorpollacõe; que o Correio de 
Go•••·• dir•glu ao ilr. VloiriL Souto, em virt.uuo daquolla 1lcclaração 
o mal$ a cccrta do rc•s<Jostn. cio commissario hraziloiro o as consi
deraçüos quo a esta a.duuziu u Jornalista do Coo•rcio de Genoua. 

Dos.<.ts lolturas resulta n. convicção do que peza. contra. o Bt•azil 
senão um porl~o pulo monos umn. amoaçn. flue deverin. ser evitada.: 
o é a isto que nos oxpüe a. Com mi~sft.o do Pl'opn.~ILUdn., por ostll.t' 
operando som a rosponsabilidado cios vordlldoit•os roprosontantes 
do paiz no estrangeiro. 

São estas as considllraçõos quo u ot•adm• julgou fazer om defesa 
da omonda qno teve o repudio formal a immodiato da i!lustrada. 
.Commissiio do ~'inanças <lo Senado. 

Ani.es rlo fln:Lii1.at', devo communlc~r ao Senado q uc houve, ao 
redi0~1.' asna omonda, am qul-prd·qud na modificação das vorb11.s 
C:este orçamento: em '0Z <lo alterar de 300:000$ para 100:000$ a 
emenda a quo so referi~ a ontt•a verba, o orador qniz moditlca.r 
·esta d~ 500:000$, imporrancia. <tue e;tá consi~nada para o scr1·i~o 
·do expansão economic:L nas tabollas da proposta do orça monto do 
Minlsterio da Industria, Vincão ·a Obras Publicas, por isso, declara. 
que niio tendo a ~ua emenda merecido a consideração da Cornmiss[o 
pat:a modificai-a como .julgasse mais conveniente, o orador va.e 
rot1ral-a opportunamento,p~ra depois, modificada, novamente otfe· 

:rocal-<L, na torcoh•a discussão do projecto. 

· · O Sr. Franci«co Glycerlo-0 nobre Senadot• pela 
llahia concluiu as suas obsorvações asslgnalando que a opposlção 
dos governos europeus contra a lmmigmção para o Brazil tom a 
'sua origem na pouco discreta' dlrecçlio quo ao serviço de propa
ganda tem dado a commissão do Brazil no cstrangeh•o. 

O Sa. SEVERINO VmiaA-Eu não disse isto; disse que, pelas 
occw•rencias •tua se estão dando, convem que osso serviço não 
corra.siaão poJo Mlnistorlo do Extot·ior, com o posso~! que oUo 
aliáa tem no estrangeiro. 

O SR, FRANCisco GLYCEruo-:Mas o nobre Sen~dor não adverte 
quo a clrcumstancla do plssar asso serviço de um para outro • 
minlsterlo não o tornará mais Isento de cen~ura. 

Ao contt•at•lo, nunca serit de bom aviso que n. propaganda 
·de um tal serviço seja oonfiad<t aos nossos agentes conslllaros, 
porquanto sabem todos que os governos estrangeiros os veem 

·com eterna desconrtanç:l, o j!l.mals os toleram slnão oom o· m11ls 
·accontuado constrangimento, circumstaucla esta du si bast;~nte 
parn. não acon<elhar que ellu passo para. o Mlnisterio do.s 'Relações 
E:~:teriores. · 

A opposlção contra a immigração pll.l'a o Brazll é antiga. 
: . o Sa. SEVERINo VIEIRA- Mas nu~ca , foi tão: g~ande como 
.agora.. ,\'!, 
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O SR. FnA~CI8CO tir.YcEnio.:..Antigamenr.o ora. mais inteus~ do 
quo agora, devo antes V. J~x. dizer. A opposiçiio dos governos os
trangeirog niio so limitava. !L prohibiç;;:,, p,,,. actos o avisos !lUhli· 
cados doutro dos 11aizes onde elles so du:,'ll.nc,ma.~ ia a.ttl a ln,f!rven
ção, por intermedlo dos seus ,agentes cor:suhres aqui reshlentos,no& 
estabelecimentos agrico\as particul!Lres, regulando contmctos o ln· 
teressos dos calooo; com os proprlotarlos, c, o <juo c mais; levando 
estes aos tribuntLes om nome dos seus cornpa.IL'iotns. 

A Allomanha., a Jtalia, a França e a Austrla sempre mantlve
l'am no passado o. mais severa vlgiiancia "ontra :1 immigra.ção systo
matlco. po.m o Brar.il, sondo do·notar que o ~ovorno o.ustrlaco na
quollo tempo a todos os outros govorn<•s excedeu na soveriodado 
com que procurou fiscaiJr.ar, dentro <los nossos estabelecimentos 
~grl"olas, os serviços o os contractos dos colonos tyrolezes que !'oram 
para aqui introduzidos por particulares nogsos compa.t1•iotas. 

Quando o Governo Provisorlo deu ao serviço de immi;:raçiio 
uma nova org~tnizaçiio, encontrou-a com~lotamontd ostaucadll, ten· 
do sido mister um esforço enorme, sogu ido de medidas c providen
cias oxtraordioaria.< para que alcançasmmos, como elfottva:nonto 
alcançámos, ainda que sómento do govei•no da ltalia, a rovcgaçiio 
do de .. reto pro h i bl torio. · 

O SR. SEVERINO VIEIRA-Quem representou os interesse< brazi
Jeiros perante o governo Italiano 1 

O SR. FnANOisco GLYCERIO- O ministro bra1.ilolro em Roma, 
o illustre Sr. Francisco da Cunha, a uuja po!•splc:iz compe
tonclo. tenho a maior satisfação em rendet· neste momento o meu 
sincero testemunho. g•, corto, entretanto, que o Go1·erno. Provlsot•io 
niio se limitou a esse I'tlourso. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA-ilOtiio lllZ tr..llll.lho mais efficaz sem 
parecer que ost:wa fazendo. 

0 SR. FRANCISCO GLYCEIU0-0 Co!•to <) qno em d~zombro do 1890, 
tendo sido t•oencetado só mente cm junho desse nono o serviço 
do immlgraçito, esta attingll•a a cerca do 100.000 immigantos. 

0 SR. CA;o;inno DE Ani\EV-E em 18&1 ~ )30.000 
O SR. SEvERINO Vll:rRA-F: o Governo nii:o mandou nonbnml\ 

embaixada do ouro. 
O SR. FRANCISCO Gr.YoERio- Nilo senhor: mas de nccôrdo 

com as ch·oumstancio.s <ln ~poca, o Go,·crllo Pt•ovisorio, depois do 
>ystomatiznt• o serviço de immlgração por acto loglslativo 'quo 
}lromui~ou, tomou n1edldas que ontüo :he p;u•nceram convenientes 
o que elfectlvnmente 1brnm elllcuzos. 

O SR •. SEvERINO VIEIRA-Neste 'caso o Governo actuo! onda 
mais tinha que fazer ainão o.-ppllcar agorn as mesmas medidas ; 
si porvoutura ftowe. voritlcudo que· alias perderam n etllcaola. 
anterior, era retundll·as para que rondquirissem o poder perdido. 
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.. d:Sn, .F;<Á.Ncrscõ GLYcr.n'r9- Pcrl!lui-mo,ina.i ~~ circumst~r!cias 
irão :itio air tnosmas, siíó, 110 contr:tt•io, . pt•ol"undamento dill'erontcs . 
.A,b,t~'1JPO om.,quo o .. Gov~rao Provisorio agia pelas l'<lrm~s que 
eat.ou ~of'orjn~o. "'' colonj_as, as !.nrras publicas o as mina<, porton· 
c111111 :l,.,U.nlao, do . ~"I .modo '1110. usta possui11 os ctmplo• o ofllci· 
entes recursos ctuo bojo não encontra. . ' . ' . ' . 

U~r Sn. SENADOR- Apoi:Ído. 
· · ' 0 SR •. FRANCISCO GLYCEIUO .. - A acção do Governo, Fodoral 
actualmonto é poada uola cit·cumstancia do. haver a Constltuiçlto 
passado as tm•ras ·publicas- c 11s mincis J>ara os l~stiulos. O Govet•nci 
Provisorio dispuuha,do nuclc'us coloniaoa propi•ios o dos adjudlcatlos 
á conoossionarios par11 ouc:o podia onçamin!Jar as ciJI•rentos immi· 
l!l'ILtorias •. nuoloosostos que, so~undo o system~> , instituldo, ~onti .
nbam casas do morada, .principio· do. cultura, éurilos,- •lei, agua o 
~lllinbos. vioinaos, omm, po1•tanto, hctbitaçõos o culturas que oO'o· 
.!'~~iam, .. ,stnll~ .. nt.traéttvoà, àil mono~ i'ogulitr agasctlho liquolles 
quo.)r.banclonavam a patria om busca do melhor t'utut•o ocn· 
nomlcp. .. . . .• .. . • 
.. .. . Ora,. ossos of~mcntos f11ll:tm actualmente ao GoVI'run l•'ocler•al; 
ttlrito que, segundô n organização estúijada pelo. Minlàtro Cn.lmon o 
accoita pelo Prosldcnto, o c:ovorno so roso1·vbii ii lllcúlolacle <lo so cri· 
tender opportunamonto .com_· os.,~tados,tr.llm do.,qu9 .. estos tllçiLm 
cessão das tot•ras nccossarias p:trcr. IIIBtalaçiio •los .nuclooH. . . 

,,.,I~;. :pois1.de.ri;;P,r9sir.jns\\ça roconil~cor. o pt•oclaín:cr quo o pi·o· 
lJ!9P.l.ll.do .. p~rgd1J!onto, •.lo solo_ rol ~n.carad~ p~lo a~tual,Gov,_rno com 
~ntn; .rçsot.ilçao .~ _onorgla, IJU~nto c:·it.m·tci n oxact.,, com r:•ehensão 
das suas o~igoncur.•. ,. . .. , ... · .. , 

St•. Pros\clolrto, n:ill olr.!loio sentat··mc som oxciminiir; aintlll que 
ligeiramonto, tuci., IJUiLUto. •!isso o iioti:·o Stinadcir pólcr. Bahia no 
intuito do avorliar .a, ausonci11 complu!.tt.clo upidacl~- dç ,y_is~as do 
Prosidont.o •lil R"puhlica, l'undanclo a _sua -obsot•vaçao Pt'lliCipa.i
IDQIIto u;r.. çircumst~ncia do 9.St·. Alfonso Ponncr. so prondot• t!Ílnu;
s.!!i4J.lJ11entb.' aucliêricin 4o<, Ministro;, oitvirido ~H vezes duns tlollos 
acerca (io.me,smo assuptpto. . ...•... ·. . , . . 

Ainda que osto l'.tcto soja vnrdadocro; ollo <! !Uscgmlloanto p;u•ct 
incllcat· 110 Presidente a : ·llllta. da<JUOI!a qualldttJlo, ossoncial aos 
homens do Estado; o, ~ad~,.quo o. lbsso, .sol'i~ an~us a pro,v~ da , 
tondeaata do sou earll.Ctor p:(r:t um conv!vio delic;r.do o -~ttonctoso 
com os Ministros, que, ctpuza~· da rospousabilldir.do unilateral do 
Prosidon~o •. são bomonu ]mhllcos, seus. iguaos.:.e ,_~n.ia. a_utooomi:~ 
moral O· rntolloctual Olll· nacln .. so. oppõo, ao, rogimon. o,-au.tos .oom 
e!IG se.lmrmouiza. pola clausula, dn ,·rel\li'OIUia. instituida pola Con-
stituiQão. pllralollttmeato c\ si:pr.omilcia .pro•idoncial •. ,, .. ,. . , 

Para ao apreciar bom a. inconsi~tuuoin .. da: obsorV,iíç~. ba<ta 
~Mo. ndo~<JUÇ .~nqi.)rC S. OD.II~Ol'.liiO jl01. . i:.Oli)ILto. ctllutlilldO. ,a ljllCJ o 
sorv~co do •. pr.o!'alt.ilncl~> o oxpansiio. ocouo_miCI.t '.'". Br;Lzil. não .d. ovo eirt3 , •. li il11rgo. de .Mihlstorio chi lndustri11 c Viaóão, ti•sim sob a 
dtr~ Q~<t~o.das JtiAI~çõôs, E~!.oriorcs; c~1uoc~jtdo ·~est'rirto ._<Juo o 
Pt•osldlinto 6 o snpromo director dos serviços fódcraes; quaosrjnOI' 
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<JUO soj~m o• m!.tistot•ios por unJo ollo; •o,]n. n con•lU!.id,s t•ospe· 
ctivomonto. 

0 SR, SEVCRINO VIEIRA-Serviço <]o ]taiz ren.]izndo no mt.rD.l)• 
goiro, não pó.lo ser Coito sinilo pot• conto. <lo Ministot•io <lo Fitot·ior. 

O Sa.FnANetACO ra.YcERIO-!sto n.g.,ra. ~~ qnn é a S!tpersr.içã.o dos 
ministorics,ptlls que o nobre Sonadot· não pódo lgnorn.t''JIIO hn. longos 
;Ln nos os !!OVtWno:; do Rruil manto~un uma. rtulogn.eia tlna.ncoh•a. om 
Londt•o:;, subur, im~oda. ao Minist.crio da. Fazenda, n.ssim como ma.nti .. 
vomm umn. 1·opartiçfi.o de comnra.s do nmtorbtOS pa.rü. n..; uossa.s 
ostrncl!Lg do ftwro t)m Pa.riz o \V;~sldngton. o uma n.!!cnda a cseri .. 
ptot•io de imrnig-t•n.cão em Pn.t'i?., l'dp;Lrtiçõos osta.s snhot•dim~da.• n.o 
Ministorio da intlustri.L, a.tPm das commissiics milir.o.ros. que, pela 
sua. succossãu no tempo, r.•odnm Súl' clmrnnda.~ pel'mnuontc~. 

·O SJL. S~VERJ~o VIEIRA-Mas essas rL•pa.rtiçües ::~U tr.tfta.m corri 
posso~! bt•azi:oiro. 

O Sn. FttA~ctsco GLYCP.nto-0 noht•o Son:~tlor rnl'oriu·so ;10 pa~a· 
monto tio sot•viço; publico; pot• "polices, om \"07. tio o set·om pala 
mrm.~ commnm rb~ mootla COI'l'CUtr~. concluinUo qnn nm sorilolb.a.n .. 
to critorio concorro pat•n. o cnfrnquut.Jiment.J 1la, circulil.ç:LJ e baixa 
dt,:-; nos:o;o~ tit.ulos. Eutt·t~tanto, S. :·:x. n:'i.o rofloeto qno, ~~~brc nã.o 
sor OS!:!O o Cl'J~m·io ;:cr;Linwnto sognitlú p!)lo gm·orur, n.duu.l no 
pa.gn.monto tJ,, ~orviço~ oxo~utados pot• admini::!trn.çilo .ou por om· 
pr·oitadn., o tJ LIO só oxco!)cionn.lm!.!ntc o por autoriza~;ão lc·.\'hdiLtivri. 
o torn applicu.Uo, como ainda. rcconto1nontB o fiwr<L nu. acquisição do 
O:itt•adas<lo rorr ,, accresco r11Lo ollo tom or•i;:.:oin no rogimon tiOJ;uido 
JlOl' outros governo~, segur:Linonte tlignos do sornm imita(lns. · 

Assim il quo i~u~l J>t•atica so~Jtiu o govoroo da Norte Ame
l'ica. omittindo tit.ulos para snllVl•ncioonr n. coust,t•uc~iio do o>tradas 
do l'orro, Jlt•ofurindo cssu ao s,rston1n das gJLranti :,s flo juros~ 
Assim JU•n.ticon o governo l'l'tLnccz ao tempo Uo minist.erio Leon 
Say p:~J':L o ru~gato elo c .t1•a.d1LS, do rort•o o abol'turns o\ c ~~anaos. 
Al:lslrn so pratic~t no Japão, ando ag-ora mesmo c~·mA :~pplic:tç:ões sãp 
a nnwa o.-..copçi'io :L regt'IL roeentomente ad.Jptada. c ... nr.t·a. os cm .. 
prosti mos. 

O nobre Scnn.dot• ao osquoco do quo, sob o 11roprlo governo <im 
quo sorvi li como distincto minis<,I'O dn.s obt•as puhlic·"· .houve 
omis;ilo do titulo<, ouro, para o resgato dn.s estradas de J'orro que 
gos:wum llo ,;at·anttn.s do juros, ouro. 

0 Sn .• S~v1'm1~0 VIEIÚA- Não, senhor, não (:ri. rne~mn. co.u"Sa., 
<l muijo <lill'orunto; ahi o Governo "ibstit.niu itS a•:\:iics da estrada 
do forro ]lO!' o. poli ,c,, o agora o Govomo as ontroga para os intci•cs· 
l':!n.do~s n~.zm•om dinhuiro. 

O Sú .. FttANCJt-~co GLYCimiO- No fnn.âo a~ dttas opN•nçüo.; siio 
]lOl't'oit:~mouto igun.os,_ não havendo c;;mo 1:C;.m.r u. p:tt·idn(O qno 
m~isto qnanclo o l.iuvClrnq Ihz o.cquisi(,'fi:o· tiO nmn csti-1~1ln. do fct'l'O o 
pn.ga-a om n.policos, on qunntlo contl'n.ctn. iL constt'ucQão de um 
pol'!o o Jl"A''L o ompt•oitoh•o nos mesmo• titulas. No pt·lmelro caso 
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o preço ~ 1hrmado tondO<-so om visl:l o cu<to daij obt•:ls o a dltfe
rença, si ~xistlr, antro os coolllclonto> do receita o dosoozn.. No so
gundo, o empreiteiro sabendo quo o paga.mouto niio <1 falto om 
moeda corronto !ova a di1fnroncn ovontual ~ conta do unld,.do do 
preço evitando o posslvol projuizo. O paga.monto om n.policos 6, 
pois, um systema usado dentro o J'óra do Hrazil, sn.Jvo sempre o 
cuidado que os governos dovom ter om con~ocor quando o morando 
comporta uma dada emissno. 

0 SR, INDIO DO BRAZII,- Para evitar 11 depreciaçiio, 
0 SR, FRANCISCO GI,YCEIUO- Ainda. rocontomontc O Govot•no 

praticou, nosto a&:!umpto, um dos netos mais lntolligonte; quo um 
governo braziloiro bom inspirado podia praticar: roftt•o-mo ~ opo· 
racão ffnancoira, sob a unso da. omis;ão do titulo~ no estrangoit•o, 
pill'a. a. construceiío ela ostraria de Jilt•ro quo devo llgnt' Matto 
Grosso no Rio da .raneiro, sorvico publico os.;o rio t~l orrlom 'I'"' 
niio sei si algum outro molboramoot.o oxi~t.,. oxocutnrlo nos ultimo• 
tempos que so Jbe possa comp!ll•at• .• , 

0 Sa. METELLO -Apoiado. 
0 SR, FRANCISCO GLYCF.R!O-,,, ~uor sob O ponto ele Vi>ta. OCO• 

nomico, quer ostrntegico o polltico. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA- V. Ex. ha. elo pcrmittir que 011 roi• 

vindique a glot•ia desta iniciativa paro o Governo passado, 
0 SR.. FILANCIBCO iJLYCERIO-Som duvida., reconheço O proclamo 

que o Governo passado, tomando outro mãos o projecto aa CJnstru
ccão dessa obra dect·etndu. pelo Governo Provisot•io, t·emodolou-a 
para molhar e iniciou a construcção. Mas <l torcoso rcconhocm• c1uo 
sOmente o governo aotu:ll garantiu-lho o oxito poJa. moiliflcncão do · 
traçado o subs~ituiçito do systoma. financeiro poJo unico capar. uo 
a.ssegura.r·l~e a ox~cuciio final • . 

Vô, pois, o nobt•e Senadot• que por este lado nonhuma razão tem 
para duvidar da capacidade administrativa do Sr; Alfonso Ponna.. 
Ao contrario, provas uossa capacidade o provas reiteradas tem o 
illustro Prosiclonto da Ropubl!cn nos netos ilo sua telir. adminl~tra· 
clio. Contesse que nos detalhes dú su~ pt•esldencia, alguns actos do 
natureza politica podem ter desagradado numa p~rto d" soclodado 
braziloira. Si, param, oxaminarmos esses tactos um pouco noima 
das controversias o das paixões que ellos sublovai•am, niio sor:t dif
ficll :~.~slgnalar·lbos a.s origens, mono; nu. vontado o na acção pro
priamente pessoal do Presidente do que na ausencia. elo partidos re
gulares quo intervenb11m normalmente nas lutas oleitaraos o pt•ln· 
cipalmento na succe>Siio dos govet•cos locaes .. , 

' 0 Sn. SEVERINO VIEIRA-POl' CJIIO S. gx, niio COIICOl'I'O pni'll. a 
organização destes pat•tirlos 1 

O Su. i'liANCISCo GLYCERlo.,, do tal modo, quo ollo so torna, 
ainda que não quolt•a, o centro rosponsavi!l pela dll•oc~ilo politica, 
ou antes, poh• dr.so1•dom politica do palz. . 
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Não tí 110 Presidente da Republica que cabo "tn~•otU. do fundat• 
o monos dil'igit• ptLrtido.-;, 

A t•ovolução que destruiu o Importo o proclamou a Republica 
dissolveu os que ontilo existiam, phonomono osso provisto o perfel
tamonto oxplicavol. Era preciso qno algum acontocimenco do ca
pital impm•tancia, do n:;turoz11 ooonomica ou polltimL, sobroviosso, 
capaz do intot•ossa~• c apaixonar a Nação, para que o< ngrupa· 
montos so Jbrmassom o ilollos surgissem os partidos com as suas 
paixüo; o as snas tendoncias scntimontaos. Sohrovelu a temerosa 
revolução elo 1803, dividindo o sentimento publico cm clous campos, 
perfeitamente discriminados cm tod" o. Republica. 

De um lado estava :t revolução, cvidontomonto <~]loiada ll pri
moim hora pelas sympatbias da opiniiiu nnciomLi, suspeitosa do 
quo o Govomo drL Unin.o alimentava o de.:;ignio do pl'ocln.ma.r-so 
dictador o do >obrcpôr-sn á. sua soberoni:.. 

A!li sn oncontt·m•am todos os quo ;e pm·~tmdi.lm de <ttto o movi
mento tinha por IIm as mais legiLimns t'eivindicações liberaos
ropublicn.nos quo prcgn.vu.m a pureza da. Constituiçiio, tn.nto como 
os parlamentaristas que pediam ti sua revisli.o; os monarchisto.s 
que combatln.tu poln consulta tL Naç:io como os que prol'os.;avam o 
culto dtL rostaura~ã:o imporia!. 

Alimentado pelas paixões da época, <l tod:tvia evidente que o 
instincto das renovações que cat•:tctcrizam os par&i!los Jibemes cm 
toda o. pat•to, aili se revelava, ou autos, aili so affirmava intensa
monte, cavando o seu leito nas loritlas do sentimento pubilco, que o 
proprio tempo nem sempre consegl!o curat• c extinguir. 

A osso tempo paraiiolamonte formara-se, partido t·opublicano 
fodot•al, com o concur;o não somente !los antigos chefes republica
nos, como tamiJom com o de notavois politico; do antigo rcgimen, 
aos quaos a sitna\•iio t•opublicana tom dovi!lo inostima,·eis serviços. 

O pat•tid ., republicano l'cdorn.l o<po;ou corajosamente " causa 
do govert!O Flot•iano Peixoto. desde o primeiro inl;tanto cm que o 
almimntc Mollo, :L fr,ntc da 11rmad:. revoltada, o intimara a roti
rat•, tomando esse partido a mais trancn o icilludivoi ro~onsaiJUi
do.du do todos os acto< políticos e milit"rcs que a situaçao rovolu
ciono.rio. exigia paro. o completo restab"locimcnto da Ol'<lom interna 
da Ropubiico.. Dclio I'.Lziam parto todos os homens publico> que, 
acim:t do quaosquor incldontos da poiiticn. interna, visavam a 
consoiidação do novo roglmon, prol'undamontc abalado pot· osse e 
pelos nntoriorcs pronuncin.montos sodicio>os, o sobretudo posto om 
litigio diroctamouto poJo suhsoqucnto manil'esto do almil•nnto Sal
danim, o.tLJe ousadtLmeotc propuzet·"' o plcsblscito sobre a fót•m:t. de 
govet•no. Segundo a minha. ouserv11çiLo, que eu niio tenho motivos 
para temer soja iol'nndada, foi esse o momento culminante d:t 
pbase revolucir.nnt•ia, om que o sentimento ropubiicano, do envolta 
com o mnis evidente dos~ort!lr <lo velho nt~cionaiismo, se alçou 
encarnado na Jlgum hm•otca do Mat•ochal Pt•esidocte, cttia tcnaci· 
do.<io accondct'tl o onthusillSillO pn.m a <lol'o<a dns instituiçüos, 

Qu11ndo 1ii~o-povo braziioiro-virtu!Llmoctc incluo as força' 
militlll'0S, 'I"" om verdade otforecor!Ltll nessa conjunctura a mnis 
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admlmvol unidade do ardor I'Opuhllcnno, conso~uonoia segura
monto da j:t entfí.u mais :LCt!Oiltlm. Ja. pl'OpotJdm·ancin. do Honttmonto 
popul~r. <JUO n.s iost,ilui(·õos infn:uiinm-como talvez so,i:• Igual
mente vorJa.dn quo a.quu/lcs me.~mos nlt!mouto.q :u•rn:1.t!os ag1rn.m, 
na ,iornaria do 15 do n .. vomhrn, prn·virt.urio rio cout.act.o opportuno 
b!tvltlo ontJ•e os seu~ o os ebefo~ civis\ uo iuJitl:w da~ dissulem:i:Ls 
miUtat·es com os goVOI'lUlS do Impcri1• o da pbn.so rovoluciomn•ln. 
cm q no cntraro. o I'OiiJo plll'tido ropuhlicann r'as nnt.ign~ Provincias, 
ouja dil•ct·çií.o fürrt conthLda a.o em incuto hrazilolro Sl'. QuinUno 
Hocayuv:L, 

Soguiu-so n. olclQfí.o Tlro~idoncin.! 'tuo poln. primeiro. voz t:~r thzin. 
peJo vuto cllroctu d1~ Nnçiio, ao mol'lmo t.t.HtlJIO rm que a l'Ovoluf,~ão 
cupitul<LV!L rionntc rio podur miiit.:LJ' oln Pl'Osidenr.n, fJUO 1L ]lO/ UIM•i
duile conqnistn.da JtOio sou valo!' pc~so!LI inoxcwJi·,·ct, t•nunin. n. cir
cumstanf!ia elo bu.vur presidido :t escolha. do sou Kuccossvr C1 Jffi a 
mais iJ•roprohouslvol irn~arciiLlidado. 

Empossado cou~t.itu~toualmoute o novo ~cverno, o thr.atl'o pn .. 
lítico pn.t•ecou doSJo logo tra.nsformn.t· .. ~o. os vencidos so n.ppt•uxt.· 
mando do prcside!lf,o 1t mercê dn. politica da. p_~ciflcaçiw o os vonc(}oo 
dores, os que maiS do porto so ompOubarnm nu. gnm•r1~ ao lado elo 
marechal Fiorto.uo, se rot.i1•;~n lo á wopDi·ção cm que a su.;poiliL do 
havorom sirlo lu di b1•iados ~:~~da V(~Z mais lh{Js acuclia o somimonto 
do dlvot•cio com IL num situaçiio, 

Não indago si 1u:1 oxr,!.:'orwia.s tla:-~ su:u;J olevatln:s l'Clspoo::~r~blli· 
rlu<lo impunham 110 Sr. Pi'U<Iouto rio Momos ossoB ariennt.tLirientos 
aos votwidos, orr, rin.t•n. fulla.I' t;dvoz com nlnis Jrtstit;:t, lho im· 
punham a accoitaçãu de ta.e.i adon.ntamontn."l roi to::~ p:J!os voucitlo:;, 
sendo rio resto innoga.vci que o novo p1•nsidonto so orientava. nossa 
omorgonciu. pol' um idmd du Ju.;.;tiçtL, niucla 11110 mttis :dJiJb'ltuto clu 
qu9 politico. 

l'oi no.<sn.s circumsl!Lncias que o paJ•I,iuo J•opulilicnun J'ollot•:tl 
comcl';oll a sontil' f!Jn tlOrt soio o at,tl·icto dcHHtt~ dun.~ co!'rontcl'l 
oppostas do sentimentos- uma pJ•oponsa no esqlh'cimonto das 
culpas; tL•ndonclo a reinto,ljt'<Ll' os voucidos no~ seu:-; dit•oito~ p~lj .. 
ticos1 sem gmu·dar as t·esol'\'lis quo m11it.os go·vol·nos teom obser .. 
VUdO em t~OS COI(ÍUIICtUl'US, se;undo pfil'OOOU U !TIU/t,uH dOS rro
COI'CS dn ,,[tuacão - outJ•a mantendo o< act• .s l'~PJ'o;si vos do Go
vm·no do marechal, sob 1i invocação da pJ•opl'iti doros" das insti• 
tulçõos, cuj:i Jo::itimirlado 101 riiroctamonto posltL om duvidn polo 
almirnnto. quo n11 scgund!L l•itaso da rchelil:io n ficat•:t riirlglndo no 
centro das op01-o.~ücs. 

A pJ•imoim .<o tinhiL por ins~lrntla no< inl.uli.o.~ da J•econci· 
ilação, a.lnJ•m:LIJrio-so nwdoJ':Loin om todo~ os netos lia poli ti c:~ o rln 
ttdministriWâ'l, dot•ilmdo-se do ~or• por oxcoi!Ondlt o mu.tlz conller
\'alloi•, A sog-uni11L a.ltpoll:u•a 'fi!LI'iL a. lll'llom intuJ•na o JIU.l'n.. a 
proprm. Coulo1titui<•íw, CJUt! d(lt'dllfjorn. pn.l'!L IL noonsshla,tlo 0..1 o:<til•pttr 
tio organi::1mo 1l1L Jtop!thticu. o vlcdn 1l•~s Jli·mmnt!ia.ment.o.'l, o l.;~nlhom 
riO dizia consm•vn1io1'a. IL rimi.'i justo t.it,rtlo. Ainda qun li pu.J•ti1lo 
repuhlicnno f~det'ILl so hou,·osso cnns~ituidO, niin I'!Oi l'ii mrt rn~nno 
nn o~sol'VILI)fio, PILI':L tomn1• !L rospon~tLbliidatlo politic!L d:t lügnii-
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dado coostitucional om frento ~ re bollliio e p:1ra. normallz11r a .vida 
interna. du. fcdera.çã.o, oJegcD!lo um Jtl'nsl!lcnto civil conthrmo as 
ex!gonciu; bom dofinidn.s •la oplnliiu d:. ~poc,., até owio csto phono· 
mono pódo 1:10r bom o sogur11mnnto aJH'ncitul.t, sinto 11 nncossida.da 
do alllrm:tl', ain•ia.'l"·' com as •iovl<l!Ls reserva,<, que esta. dilferon· 
eiação inllludiv.oi do sontimeutos·c. flo !dilas, que •o vi:1 o se sentia 
aooontuar-so o muve1··se no solo do partido, !ngim1mouto devl11 con
duzi i-o :L scio~o .. quo se opot:ou om !H97, t:üvoz r, mot•cü do utn 
facto intlll'iot• :1. grandeza desse acout,cir•c~to. 

. A mim som pro se afigurou que o PJ·o•i•ionto Civil, c:!oito o em
possado. om 1~04, dovi11 seguir a ruta ti·acnila pela victo:·ia da Ioga· 
Urlade, mautélidô ;1 mais !Irmo so!idariodado com o pttrtido quo o 
oleg,,ra. omq u~nto os organs l'O~ularos desse partido iLConsoihassom 
essa attittido o desde que clla não col!idisso com o; grandes dovot•es 
inhorontos :\alta a iministraQ.'ío d:L HepubliciL. 

Conlcsso que, elitretanto,liost!lidades, m!Lis ou monos lla~r:m· 
tos, vieram aOigil·o no tempo d~ sua pos.<o eDIL ~l"imoil'!l. metade 
do sau governo, hostilidades pessoaos, ~ corto, rit:.s partidas do 
nosso lado, om perfeito contrasto com as provas do affocto que os 
nosso" advors:1rws pm·Oavam cm enfiO!•eçar-ilio. 
. A scisãO fa.tal; log-ica.~ como me p;u•oceu quo olla tlovln. ser, t'oi 
um bom, pol:i quo d6r1~ ori~cm, nn.turnlmtmto, Horn nenhum n.t·ti· 
ftcio, :L lormaçflo de dou' p:u·tido: ap,.ixonadomouto dill"erouci"dos, 
p!•onuHiamonto•livhlidos nos ijOntimonios, nos factos o nos princl· 
pio~. Sahi•ios, .pm•óm, !lo um poriodo urohJCionnr!o, mccitailu por 
Ull)a ,;ubjta trausfuJ•mação,.em que. I,)S voncodoros cahil'ILlll. do poder 
para b_r.m pert~ a,Jnd~ dos.logu.l'e . .; onde ja~iam t\S .O.l'ffii~S com q uo 
ha. viu.m .JH'9ll:,ra.tlo, q._ yictm•in. do goY9t'no ciyil,. não ha. cs~t·anhar 
qno :1 oppus1çilo. constitucional. tosse compromottida por extremos 
que ~~ suu., llr,Ude~cia, _o ;t suu. ,pr.oviduncia. .o 'fio. pudo~a.m contcx•, o 
q~t~ o.Q~~orno;_ por1lon;l,o ~~ ca.lma,_o n. consciençi!J. d_p sua. olovução 
lnt•msamlihto constitlicionai, cnnsb,ltis<o om oxt•·omos que a ~ua 
pr1idenchi e clrcitmspocçllo hiío puucr.Lm cOI\iut•ar.. . 

Nfls tomos os vencidos o os veu,idos ucvoram ser esmagados. 
· Nti slissito pal"i"íriontat• qlio se seg!Íjn il9ue!lo anno tel'l'ivei, os 

repubUcitiiris fodornos IIPl'oient<Ll':i.m-se regui~rmento r:•p:u•111ins das 
sua• desordens, disputando ao Oovei'IIO, então omnipotouto, a Pl'O· 
p1•ia direcção do Congresso Naciohal, coincidinJo esta nova pllaso 
!los dous paJ•tidos, com a oloi•;iio o J!osso do prosidonto Campos 
Sa!los .. l . , . 

• Q:; fo{ ornes, com OXCOp~ão do jlÔUCOS O ODll'O os\os Ó SOU antigo 
cllcto,tbl'mn.ram n. ruspoitavólngrom itLQ~o quo so chamou j~-concon
tJ'ILÇíio, e nost1L >O fttndiu o p~rtido ropubl!onno que ologorn o so· 
gundo Pl'esidonte uivU-de<appnt•econ•to, 11 o.prailmon to gerai, os 
dou:~ J.)u.x•tidos 0111 luta, coh1 üs ::mus ptLb:üos, cOm _n.'i ~~~a~ tondoncins, 
cont aR ~uns idt1ns, sobretutl!) com os sou:3 :~nteco~lent:•Sproruntlumo!t· 
te •lll!"orenci:Ldos-sllndo lbJ>çO<o l'euonhocor que a no v~ a~romia~iio 
p1Lt'tiilariiL mnntovo, nlni.IIL 'JIIO )Jili'Cialmcnte, pu.t•to dus seus Ol" 
gltos;;_n. couvoncão, tlesu.ppn.l'CCCilllo n. dircccãó Pxecutiva ccntml, 
qull foi stibstituidtl polli. !ntorvouÇllu liiroettL uos govot•uos locaos. 
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Foi isso o quo so chamou, nn segunda prosilloncla. civil, a poli· 
tica. dos govoroadot•cs. 

A concentração ponde a.ind" eleger o penultimo pt•osldento 
pela fórma conhecida o ata ontiio bem recebida das convenções 
partldarias, revestindo os caracteres do uma assombléa sobm•ana, 
eleita poJas organizações Jocaes, para sor atinai repudiada ao tempo 
cm <Jue ella. proprla se disso! vou afim de dat• loga1• 11 colligação dos 
membros das duas Casns do Cougrosso, que foram os quo indicaram 
a candidJ.tut•n do illustre actual Pra<idente da Republica. 

Entilo desapparocoram por completo os ergans normaos que 
caracterizam a cllrocção dos partidos, oriundos da sua escolha e 
constituindo prosumlvolmente a sua mais Yiva repro•entaçiio. 

A co!llgaçiio foi o que quiz que ella fosse o seu croador e o seu 
cbete, o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, que" Brazil inteiro 
conhece pelas sutLS hunru~ns tradições republicanas, pelo seu ele· 
vado espit•ito o pelo ·seu indisputado presti~:lo e autoridade na 
politica naciorml; tem sido tacil n sua curta campanha presi· 
danclnl, pela circumstaucia excepcional de ter ficado só em campo 
um cnndt •l:Lto cheio de sm·viços puhlicos prestados neste o no anti~o 
regimon, notoriamente havido por homem do Estado, intelllgentc, 
in,truido e pt•incipalmcnto experimentado nos labores da adminis· 
it•acão o da io;;isla tUI•a . 

A colligaçiio indicor1 o Dr. Atrooso Pen.w. e todos o' agrllna
mentos partidurios existentes na Republica o eleget•am, sendo 
talvez este o unico presidente americano eleito pelo consenso gel'tl.l 
de todo o povo pofitlco- o dissolveu-se para ser sem demora 
substituidl\ pelo Bloco, ao tempo orn que assumptos oconomlcos do 
gr:l.vidnde exigiam a. concentração dos cheles <ie partido . 

Com o Bloco dosapparecou a ultima sombra. de farças politicas 
apparentomente organtzadns, devendo notar·se que a Concentração, 
a Colllgaçio e o Bloco nilo toram propriamente partidos naclonacs, 
com raizes Dai populações dos Estados; foram antes fo1•mações par
lamentat•cs, torto• pelo valor m01•al de seus membros, mas eviilen
temonte destinadas a uma curta, ainda que brilhante duração. 
• Vou oonclwr as minhas obsorvaçõe.<, pedindo licença para de
duzir olollas uma obset•vaciio final. 

O Pl•csideJto da Republica ost~ govern~n do sem o apoio de um 
}Jartido organizado ; está vivendo d11 sua p1•oprl a torça moral e da 
que lllo emp1•e.n• a leg~lidade da sua funcçiio • 

O pt·estiglo pessoal do um chefe póde sor um faotot• ctlloionte 
om um dado mun10nto, ma~ a sru1ac~iio n ii o transpõe esso per iodo, 
por "'a u,ICul'eza, rostrioto, sem w•rnpromo tter a t!oa aaus amigos, 
si ao sou poder unilateral não se soguil• uma organização que con· 
sagre pelo menos a J'órma da oxistenoia e da re~rosentnção ele um 
partiuo. 

Dmnal>, é essencial <JUe a impessoalidade de uma organização 
partidaria t•esalto inilindlvol dos factos, para que· o Presidente 
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posa~, sem oxp6t• u. sua autoridade moral, manter com os seus ami· 
gos esse convivia que o passado do touos os povos rogid.Js pelo 
systoma reprosontativo sancclona c quo a :Lctualid<Ldo brazl!o!ra 
roclamiL, (J1!uito bem; 11mito bem.) 

Ninguem ma.ís pediorlo :t pa.la.vr:1., encot•ru ... ~m a. discussão, 
fic<Lndo a votae,iio adiada, 

CAJtGO IJJ·: OISTlLlDUJDOR. g CO:o\TAI!U!:. nmtAI. DAS PtU;TlJILt.\S 

Entra orn 3• discussão, com u. omcod~ approvu.d:L oro 2', o pro
jecto do Senado n. 33, de 1908, instituindo ncstr> capital, com ser· 
vcntia v!tnlicia, o c~t·go do distribuidor o contador gora! das pt•o
tot•ias. 

E' Ilda e posta coo,iunctameote cm discussão a seguinte emenda, 
olforoc!da peb Commlssiio de Justiça o Logis!açito : 

1\o § 1' do art. 1': 
Accl'Osccnte-se : cSob pena de nu!lidade•. 
Em Z7 do outubro do 1908.-0livcira Hguci>·cdo,-Jlctcllo.

Noira o Sd, 

E' lid~>, apoiada o post& coojuuctamouto oro discussão, a se
guinte 

El!B~DA 

Accrescente-se ao § I • : 
•Excepto as causas propostas niiS 13', !4• o !5• pretorias, cujo 

registro puderá ser fefto mediante nota do respectivo escrivão, 
romettida ao offic!a1 do registro, ao mesmo <li" pelo correio, sob 
registro o111clal, conjnnctamente com a. meta<lo dos omo1umentos, 
pertoncondo ao respectivo servcntuario "outra metade. 

Em Z7 de outubro de 1908.-Au,qusto de Vasconcello•.• 

Nlnguom pedindo o. palavra, fica suspensa o. discussão, atiro de 
set• o. emendo. do Sr. Augusto rio Vasconcello< submott!dn ao estudo 
da Commids.'io de Justiça e Legislação. 

CR.EDITO PAR.A PAGAME:O.TO A !!,\RIO D~ NAZARETH 

Entt•a oro 2" discussão, com parecer fl•voravo! da Comm!ssão 
do Finanças, o artigo unico da proposição da r'amnt•a dos Deputv.dos, 

· n. 118, do 1908, autorizando o. abertut•a do credito oxtt•aoJ•dlnario 
do 17:867$076. para occorrcr 11 despoza com ''pagamento devido a 
Mario Nazarotb, em vit·tude de sentença judiciaria • 

. Nlnguem pedindo a palavra, encerr&-se a discussão, ficando a 
votv.çiio adiadiL por fali& do numero. . 

I 

,, 

'• 

' o. 

•' '· 

I ; :• 

I ..... 

• o,,. 
.·! 
. . 
I 

·I .. 
';\ 

·~ . 

, ",r ,. 
! 

;,.: I 
o 



. I) 
1'. 

311! ANNM:S DO RimADO 

o Sr. Pre,.i<lente-Na<b mais havendo atrn.tar vou 
Jovant'tr n. sossi1o, d_osign indu pn.rn. Ol'dom .40 din. da se:~s:io ~cguinte: 

Vot:L~~ã.o, om discus:-tf1o nnion, tla pl;opos·çfio ela. Cp.mu.ril. dos 
Dopnta<los, n. !50, do L•OS, Pl'Oroga:,do JlOVa.nonto a sossüo logis~ 
Jativn. até o dia 3 do dozombro do W08; 

Votn.çi'io, em 3a. •liscnss·Lo, du. propo.'liQão lla. Cu.mm•a tlns Dopn
tauos, n. l2:i, •lO lfJOo, autorizando •> Pl'O<idonto dtt Ropubliua a 
cmlcfJd.IJr um anno tio lic,mon, ·~om oJ•tlonado, ao conl'oronto do 
2•c!asso da listrada do l'ort•o Coni.ml Jo Brazil GuiL>Ol'mo Hon· 
riquo <111 SilY"• par~ tt•atar <lo sutt sau.te (com parecer lavoravol 
da Comm1s~ao •lo 11,um •. tçus) i 

Valll<:iio, om :l" dl•cussãn, da proposiç[n da Camarn. rins Depu
tados, n. l:iO, tio 1908, antorizan<lo o Presidente da Republica a 
applicar á despoz~ cum ~ . po;,oal da olllcina, typogr9·Pillctt ""' 
Ui••oúlm•ia ::oral ~o iMaustw • a <1uant<a do 5:0QU~, que p.a vorba 2• 
-EstittistictL-do art. 21, da lei n. 1.~41, <lo 31 do dozemhi•o 
do l\107, não tovo destino determinado (com p .• recor J,,vm•avol da 
commLisão ,lo Fi1moça.s) i 

Votação, om :111 diliL.:U~são, f[O nro.'9.cto do SOLUl.4o, -~· 3~, do 1908, 
autoriz"ndo o GovOI'Ilu a iocillii' no quad1•o dus pi·ofosjOI'os ou 
substitutos Vitalícios u tooonto-coi·o,loi Jo on~onhon•us José dil. 
Silva HI'IIga;loute substituto da oxtincta l•:scola Milita,• du H•·azil 
(olTci'C. ido poi,, Commi,;ão de instrllcç~o Pub!ictL, 0111 def<Jr1moilto 
do ro<luorlmonto, o. 47, do lQQ;, com pHoCOI' fuvor . .vol da do 
1i<Lrinim e G Wll'I'a o contmrio da do Finanças) ; 

Votaçfw, om ~' discussfio, d L pt•opo~iQiig <lP. ,Gamara. dqs Dopu
t:tdos, n, ~~~.do 1908, autol'IZando o 1'1·osidonto da l!opublica a man
diLI' cumput!tr, pitt'a O eii'Oit~ 1le melb_~ria·di~ rei'O~l'IJII. do :2° te~oot~ 
machinista de 4' classe C;md1do .!oa<iUlm dé Aimm<l:t, o tempo <1UO 
"" verltloar havoi' oll'ectivamouto gervtdo oo1'uo oporario d •'AI-sé· 
n<LI <lo Marinha do Rio do .Janeiro (com mnonda olroi·ocida pela 
Commis,õo dO Finanças); · · ·· · 

Votação, om 8' discussão, da pruposi~iio da Camara <los Dopn· 
tauqs, 11. 96, do !90S, m~ndando copta!' '/oU capit,ã,o-t.onooto machi· 
iijsia !saias Tavat•ps !Jt~.s Pos~Qa, par:L o~ ull'~~tQ.S da t•efOI'!Ua, .o 
tompo om quo o mesmo set'VlU como oporai'!O do Araen~l do 
Ma<·mha ilo Riu do .I<Lnoiro (com' parecer 'Iavot•:tvol da cóuunissãtí 
do Finaoof!.S) ; 

Votar,iio, om discussão unicu, tia roilacçiio final do projecto do 
Senado, 11. 38' <lo" 19118, ·autoriz:tndo IL ·aborttll'll · M :credito do 
1 :29~$000. supplemontat· ~ Vu!'ha o•; du M•t, 2•, d.L lei n. 1.841, de 31 
du dozombro·do IV07; para uccorror ao·p.gamooto do vonóllneoto~ 
dovidus' ao c.iutinuo disponsatlo·do ·sm·viQo' da Socret~rlii. 'do Se~ado, 
Jos6 do llollaDtla Gavaicaote ; . . . . ' . ' '· " '• •.r· 

Votaçiio, em llliuusiillo uuica, da rodlL.CQãO final da emonda do 
~enado 4 pt•opostçio da cam11ra· dos üepu..W.. •• ~41; dii 1110~ tjlltl 
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t•elcv~ 11 proscripção om 'I"" tivor incot•J•ido O. CoriniL B:).rroto 
Montns, ynM q:10 r1os:o~:t pm·uobar o molltepio .toixtulo pur sou l'dlo· 
caJu IU.:.t•iílu, o o :~c cr1ptul'tlt'ic1 tlo Tt•thuunl do Contns .lU\'oncio úo 
:Jit! UL:trn. •• ron teti ; 

Vo~íL(:ü.o, om :~a discu~sib, •l:t !H'üp.~sir;ã.u da. Ca.m ~1·a dos 
lli!]Httn.du:-i, 11. lo.), du LJO~. Hxa.udu J.. J.c~pot.n. do .\lini:o~Ltjt'i·Hhs H.J• 
htc.~•jos Extor.m'lls fHLJ'a o oxet•cicio do l:J09 (com pn.l'ocor da. Com
mtss.to do Ftn.tnçu.~ contrario ;l~ cmcwln..i oll'orucitias J ; 

2a •liscuss.l.o tla. proJnsh;ii.u tla Cltm:u•.t dus Dctmt:ld·JS, n. 118, 
tie l~-108, U.UtOl'iZ:LUJu U. :1llél'LUL';t 1l0 CI'OllitU OXLl'i.LOl'•liOíLl'Íú do 
Ji:8 i7$0iü, piH'J. UCCOl'L'Ol' á tlo.;po;m, t:Jffi O íl;L:!'U.lOíLitO duvitlO ZL 
.\hu•io .. 'fn.·,.~~roth, om \'Jrtudo 1lu sente~J~·u. judiciaria (e1.JJ1l pa.rocot• 
l'iL\'Ul'M'Oi tb Cornmissiw d~ Finan(;a.H) ; · 

111. lliSCU8SfiO o!..J pt•ojccto tio ~r.ua.du, ll, 4'), de 1008, lLUtill'ÍZZLllt.lO O 
Govcr.10 a. .L,Iquit•ir [h.I.L'L u. !-HI)lLol;huea, :itwiunal a. cul1ucçfiodo ~ro.· 
\'Ul'iLS, iLI-:UaS ('.;rto~ C lil'l'O.; lfUO OONU!h!l.H'~ffi U.O ;_ri'O.,J•.U CSCriptOI' 
Al'thur Azevodu, u pn.r.~ 11. lliiJ11Dth13C:L N.tcJOU:Ll do Belt;~s Ar•t ·h a. 
eoliocçfio do qllttdrus o .nu.is ouj...,c~os tio tLrto quo oram Uo pt·oprio· 
ôade do m:~smo littoru.to. 
,., . '2'~ tliscus.-ão do projecto do So.atl!J, 11. :-lO, do HJOS, a.utorizando 
o GúVOrno u. cuncoUor sei..; muzo~ do licunçn, cn1n to.lo:i os voncL. 
mont,Js, ;wdo.o,uba.I•c;adm· C-.LOt1~uo Pmtu Uu .• [ll'j1UdJ. HonLouogro 
jui>. da Côrte tlu ;\,Jpotl.•çii.o (oll'Ol'Cciuo pela Com.niosilJ do Fi• 
naucas) ; · ·· · 

~~~ di~uu.:~ . .,fí.o ll:L propu:-iiçã.u t.la. Ct~m:u·;~ dos Uoputados, n, 1·10, 
do 100.:-1, que autu:'it.a. u Pt'..:sidoote da. ltopublic.~ •~ eoneodor um 
anno do licuuça., com ul'JUth~llo, ;Lo 3'' 9Sl:l'ipr.urario tl;L Al.JitnUoga. 
tio ill:.muhão Fmuuc"co .loJ•go Jo ~ouott (co .. c parocor n•vuravol ~~~ 
Cummissil.o tl·! Finan~~as). · 

Lovo.~ui;:t·SO ;1, :iOSsito ;ls 2 1/2 hQ.l'é\-i d.t ta.J'do, 

112• Si~SdÃO ~'[ ~8 O~ OUTUBRO DI~ WOS 

· A' moin. horn. clopois do meio uln. n.hr.J-so a sessão, 1' quo con
cori'Om o:-~ Ht•s, :-iomL.toro~ ·Jtuy Hat•hmm., li'm•roil•u. Chaves, Ar;~ujo 
(h'•cs, Podl'o Bo!';.:-os, lntho ll•l 111!.~1.11, IJOI'vasto Pa:-~sost Pires Fer· 
roira., Bowrt·Jl F'onwuodo, Antouio do :Souza., ~Ieir;L o Sá, Coelho 
Lishoa, ::5igoi::mumllo Uon~l,dVO:l, Ma.nuol iJUn.I'to, C,;elho e Oa.mpos, 
Ottvoit·~~ Vn.llalliiu, :-iovodnu Vioira. Vtrgilio D1~1nazin, .\[oniz Froiro, 
Siqueit•;L LI nm, Lourenço B;Lptt.-;tu., Olh•uh•:\ i•'igudrodo, grico Coe
III o, J\u~usto do Va.:~cone\Jllo.i, Ln.uro SoJril, Ba.l·a.r.a. .Ribeiro, Ft•an· 
ol•cu Olycerlo, . BM7. Abrantes,· Ut•bflllu de <Jonr2~, · Jóaqnlili de 
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Souza, A. Azorodo, Mot~llo, Candido do Abt•ou, Hercilio Luz u Vi· 
ctorino Monteiro (:J4). 

Doixa.m de compa.rocot• com c!auso. pn.l'ticilltLila. os Sl'S, Sauatlo
rcs Bllcoo Bmndão, .Jonathas Pedt•osa, S:i Peixoto, Silvm•io Nery, 
Paos de Carvalho, .Justo Chcrmont., Urlmno Santos, Gomos rio Cas· 
tro, DolJbrt Vieim, Raymundo Al't,bul', ~'mncisco S:i, Alvaro Ma· 
chado, Gonç:tlvcs Fet•rolra., Rmm. o Silva, .lOlLquim :Jialta, Martinho 
Garco~, .João Luiz Alvo . .,, fi'clicin.no Punm~. l11 l'aocisco Sa.Ucs, Alfredo 
llllis, Lopos Chavo;, .Joaquim ~lm•tinho, Alencar Uuim:u·itos, Hl'il· 
zilio da Luz, Lauro MiiilOl', Folippo Schmitlt, Pinhuiro Machado o 
Julio Frota (28). 

E' lida, posto. em discussão o som dahn.to appl'ovn.dtL a. ttcta. da. 
sessão anterior, 

O Sr. 1. • Secreta.t•io d:i contn. do soguinto 

EXPEDIENTE 

omclo do P••osidonto do Tt•ibunn.l rio Contn.s, do 24 do corronto 
moz, remottondo um oxomplar do roh•torlo daquollo tribunal, toh•· 
tivo ao oxorcicio do 1007.-Arch!vo-so, 

O Sr. 3• Secretario (seroindo de 2•) declara quo não 
ha parocores. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre .. idente-Não bavondo aindn. numero para 
BB proaedor ás votações constantes da ordem dia, passa-se ás ma
terias em doba to. 

ACQUISIQÃO n"e OD.mCTOS DE AB.TI1 1~ LlVUOS QUE PEU.TEN'CEltt\M A 
ARTilUR AZEI'EDO 

I'ntra om I" discussão o pr(\jeoto do Sonarlo, n. 40, do !908, 
n.utorl1.an~o o Govot•no a n.dquiri•• para a Blbliothoca. Naclonn.l n. 
collecQiio de gr,.vuras, aguas J'orto; o livros quo pet·toncomm ao 
grande escriptor Arthnr Azevedo, o para a Bibliotheca Nacional de 
Bailas Artr.s a collecção de quadros e mais objectos do :J.to!o I[UO 
eram do propriedade do mesmo litterato. · 

Nlnguom pedindo a palavru., encerra-se n. discus~üo, ficando '' 
votação adi,.da por falta do numet•o, 

LICENÇA AO DESEMO.UOAOOR CAETANO PINTO DE ~IIRAliDA 
MON1'ENEGR0 

Entra em 2• discussilo o a1•tigo unico do )li'Ojecto do Senndo• 
D, 39, de 1008, o1forocido poJa Commissllo de Fmanças, autoriznDdo 
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o Governo :t conceder seis mozes rio liconça, com todos os venci· 
montes, ao dosombat•gador Caetano Pinto de Mirand11 ~!ontonogt•o, 
juiz ria Cót•to do Appe!laçiio. , 

Ninguom pedindo a paln;V'r;~, oncCl'ra-sc a discus!lão, ficando a. 
vol.:tr.iio adiada pot• IiLI!:. rio numot·o. 

Entr;~ om :.!11 llismtssãu. com o parucer nwoJ•a.vcl dtL Curnmi~sã.o 
du Fiuançns, o m•t, 111 do. pt•opusit:ão (la. Cnmn.rtL du::l DoJlUbtdos, 
n. 1·10, de 1008, quu autol'iza o Prllsidontn da RopubliciL a conoodot· 
um anuo do liconç;L, cnm orrlmmdo. ao 3° o~m·iptu1•;u•io da. Alfan .. 
doga do l.[ar<Lnhilo Fmncisco Jot•go do Souza. 

O Sr. Piro .. Fel•reirt~pretondiarcquoror adiamento 
•la discussão o informações ao Governo a respeito do l'uncciouario 
quo pedia a licença; n:t lillta, pot•6m, tlo numet•o para votai' 
desisto do sou primeit•o intento. limit;~ndo-se a mand~tr nmt~. omen· 
da, que obrig:t ao illustro t•olatot· verificar rnolhor das condições do 
poticionat•io o vet• si I·ealmonto este rnm·eco o favor quo se lho quer 
concedei'. 

I>' lida, apoiada o po.>ttL co(\junctamento om discussão a se· 
guinto 

Onde se •liz : com ordenado- diga-w: - oern l'encimontos 
-Pires Ferreira. 

O Sr. Franci,.oo Glyce:l'io (') - Ro~o a. V. Ex. 
~r. PJ•csidonto, a fineza do mand<tt•-rno trazer os papeis. (O orador 
J ttllcndirlo). 

St•, Pt·csideoto, a Commis•iio de Finança< não tom duvida em 
ttcccitw qualqum• n•liamento, ou mosmo morllficacão no se11 p<trecor 
relativo a osto pt•ojocto; mas, como •levo tm• notado o honm<lo So· 
llallOI' pelo Píauh,1', a Commtssão se encontrou com um [).!testado 
quo é positi,·o, indicando a molestilt de quo soll're o p•Jticionario. 

0 Sr:. SEVERJXO VIEIRA-Sim ; lllJLS isto justifica. tt licença C niio 
a. v;.~utn.gom •lo ordenado. 

0 SI<, FRANCISCO GLYCERI0-0 modico mtesta que O l'LlDCOiO· 
n:u•io •Frn.nci<co .Torga de Souza>, que 6 de quem se trJtta, cestá 
solft·cudo do lerluorl de forma mixta. c pt•ecisa. de um :.nuo do tra
tamento. rleot.ro ou rBr[L do Estado, om clima mais a aono, para 
obter'' seu t•nstabolecimanto.> 

W o nolH·e Senador que o bet•iueri de que solfra o pcticfouario 
O du tbrma mixta, 

(•) l:;hto Ui~~m·~o r::~ :· .. r .• 1·!·~ • t·:J: .. •JI'&~or. 
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~:i ao mouos fosso do J'úr·ma simplo~. podor·lio·hin. talvor. r•o· 
rlur.ir o l.ompu du. lluenr;1t. ma~. tl'l~t.:uulrr.t!o dt1 um horibori do li~J·mu. 
rnr L:L. pa.r uco lJrtoru ~Jmou .. u r\ mif'll,t!t' um o. Hcow;a. do um arruu o a 
rumucãJ du rloentu par:~ um clJmir. rna1S ameno. 

l.•:m t,o.Jo o 1:a~o r~ JU l:l!:livul flUO a Uomrnu:Hão do Finanças fm1so 
iJinditla l'lll :ilLL bua. l'rj, .• 

O SIL. l)mEs F&u.JtEl!tA-Xu.tur·ulnwuto. 
O SJL. FnA.Nctsco GJ.YCEUID-••• ua:-1 iuJ'ot·maçõos euusta.nl.os do 

a.ttostadu cuja. JcHru·a. acahu tio Jll'iJcudci'. 
U llum·:tdu ~oua.dor polu Püt.uhy comu~1uU diíworlo tJUO ia rLpru .. 

sunl.a.r um rcqncl'imunto do inJot•mu.r;iw nu Oovorno, o couctno 
dopor/':1 por a.pro~OJJ .. ar uma. umonrlít, Po(;o Jlcon<,•ít n s. gx, JH.Lt'l~ 
ditlcordat• do sua cmorulu.. 

Ell'octJramonto, ~1·, PJ'UHidunte, si o J'uucciumLrio do 'lllum !-lO 
tra.ta. cHLú. Uuumo, ú ju~r.u flUO ,,u lho cnnomln. liccJJI}iL u qno t~u lli'a 
cuucotla curn o :mu orduna!to, Do IUctu, AI ollo tum do ~o Hnbrnottm• 
a ·utu tl'fl.timJOJ.Jt.o com a contliçau t!Xpt•cs~IL iLM do ffillliança 1lu 
domicilio, Jiâu :;o unmproiJOJJtio que IIO:'!'I:m Jiuonç11. niw sqja. iucluido 
o t!OU ordcmttlo. Com <JIIO t•ccut• .. o~ n~~o J'uuct:ioual'io hu do .~o t'omo
vot• do um cllmn p~t·a uult•o o lla do lllOI'Ol' ao mosmo tempo ao 
1:1ou curut1 v o u :L sua. a.lillton t;~ç{to '( 

O Sit. Pums Ft:RltEIIlA -1\las nã.o so tJ•a.t.a. tlo um om}n·ogatlo; 
trata-se •lo um t'oJ<Lpso. 

O S1t. J•'n.ANmsco GLYC!-1ltlO -B' po ... ;Hivolquo o houriLilo Suu:~dox• 
tonlm razão.,. 

O sn. l'Itt"" F"t<t<EIRA- l!:u mo satisfaço julgando-mo com 
olla. 

O Sn. l~tti\NCtsco Gt.YCJ~ttiO- ••• o nosso caso, cm voz Uu :-;o 
conceder iL liwuc:. sum ot•dunatlo, moihor o mais pratico HUI'ia o 
Sonndo rocu:stJ.l· IL Hcunçn. }Jodtdll .. 

O Hn. Pmt~sV~tttmm.l - Isso~ quo ~ n)oihor u maia razoavol. 
Si V, Ex. quut• tot• a certow., tolugrapllo ao govm•nadot• uo Mat'a· 
nhão o su.bm•;:1 que u::-;su l'tmcoiuna.rio PNI.:1. nm nxol'Otoiu. Ot•;~. Hi olln 
osl:t om oxo1·c::icio, não oHtá cum Um•ibol'i. 

O Sn. I~'IIANaHICO Glo'YC&Itto- gm t.o1lo o ct'I::IO, llc•~•H abi as 
obsorvaçõoaquo uu úusojaVil ~ubmottut' au ot•itut·io. tio StJlllltlo, 

o !!ir. :..Ó<'Vcrino Vieia·u (').,-,Sr. l'residOillO, e-me muito 
grato lova.nt~.r-me qosto mttmuntu ~al'll dizer algunm< p:.lavrtiS 
om :~poin tio nobt•o Sonatlot• ptllo i'iauhy, tlaqtlu assim a S. (;x. 
uma prova c:~bai o tormim~uto tio quo uuo tcnlto noulmma pt·o· 
vonção para com as cau;as sustont;"illll uosta Ca"~ pelo honrado 
Souador. 

Pouso, Sr. Prosltlonto, dopols da leitura Iili ta poJo ltottrndo 
StJUatlor pulo ~sludo do S. Paulo do attostatlo pelo qual lot vcri· 

n J•:stt! fliucnrsu nao foi ro'\'isto polo oradgr. 
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tlcarla. a molcstla do empregado a !JDBm aproveita a. licellça que 
SJ quer nutorizar o Sr. Pros1donte da. Rcpuulica. a conceJer, que 
atO O caso de l1conça. 

Nilo sou modico, o verdad~, mas a p,•atica multa., vezes vale 
m1Lis du quo a thoorla; uilo posso reprudUzJr aiJui por inteiro os 
dous vorBJS do uma poesia <lUC cunb<IQO u,s;e aentido, porque niio 
JiJo todos os dias cum a doença em questão; mas julgo po1• expe
rioncia propri" o <tuc ti um beribor,co, solTJ'I essa !llúlcstia. não se 
pou:' mu1to, mas de umà f<lrm:L •1ue cu nílo sai oomo. a medicina: 
ciJa.ua, não sei si- pura, essencial ou suust:incial; era o bei•iberi 
som o concurso do outrà qualquol' molostia. · 

Mas o heribori cuJ•a-se porfeitamonto, como o disse o nobre 
Sanador pelo Estado de S. Paulo, lendo o aite.t&do quo comprovou 
a. molcstia, com a mudança do clima. 

Está, portanto, nas milos do Govei·no, son1 pr(\judicar o empre
gado do quo se trata, mesmo na. sua gratiticaçã.u, cunoorror Plll'a 
que se c11re da moles tia <tuo ostil soJii·ondo, trausforindo-o, som 
prcjuizu do serviço, o talvm· com vantagem, para a Bania, onde 
enco.ltl'Ui'tl, Rem que seja. necu&tttrio <leixaz• de COJilpareoor á 
repartlç,\o, clima muito ijaJubro n:. ilha do Itllparica - a J>aropa 
dos pobres. 

Como se •abe, a princip:tl Cll!•a. ápplicada a "".a molestia é a 
mudança do aros, como que lllll consellw pal'll. um pa.sseio á Europa 
ou uma longa viagem por mar. 

A illu• do aaparioa ~ umt• localidade alamnda para a oura 
do bcriborl. 

Esse empregado pOdo sot• rernavldo ainda para cl!fa Capital, 
ando tom a tempor .• turn :tgr:oiJavol, u atmospltora ptira. das 
praias de .Copaoabana, Ica~n.li,l', Pn.quetá ;• o ~do ".utras illlll,JI que 
tornam tao ap .. azivo! a babta de GuauabaJ•a. 

Em summa, Sr. Pr601deute, pódc'-s" ·transfurir ou nile e!fSe 
empregado, mas si rea.lmonte etlo tem neeeosifiade dalicoooii; jU& 
seja olla concedida, mas nas condições cm que colloca a querllio a-
emenda do nobr:e Senador pelo Jlstadu do Piauby. _ . 

Segundo ouvi de ~. Kx.,"""' Olllprcgadl> jd.'tcm tido ouil•a. 
licenças. 

0 SR. PIRES ~'t:UREIR.\- Dadas pelo CongreBSO. 
OS&. SsVBIIllló V181R.\..,.. O Sooado Il&be que a JcL <tUlll'cgula 

um mataria, pJOOul'alldó OOII<lllill' ~ iutmeue do eiJIJlfCBado C1GID 
o sel'viço publico, estabeleceu uma ""m JIOrma par& a oolic.tlllào 
de licenças ; isto é, estall4JJCOU· &li001193 ucru .ordenado, ~rem gratl
ftcaçao, tlnraute certo ]ll'IIZO, ·a, qu~n·l~ ba. .. -tdado do augweo
tal-a, com a metaoe do oi'deluido. llté que obaguc 4 11ltllação de stl 
puder ser cuncediüa sem Ol'dooado. 

~.- quo o caso. de 'que so trata ~.ti nestas .caodiÇuos. Por 
IO>iO nàO too~o duvit!L- em.acomp""llar .. com o meu.bumüdu.ulO·.c. 
naW:o Súndciqilla .Piauby, :votauJo ~ lmlori<la ~S. E:&. aeab& da 
aproseutar. · · .. 
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o Sr. PJre!j :Ferreira.- Peço a palavt•a.. 

O Sr. Pre,..ideu'te- Vou d11.r • palavra ao nobre Sena· 
dor, pediudo. porolm, licença!""'"' advortit•·lno que já ba numoro 
para. votações. . 

O Sa.. PIRES F&RitHIRA-Mas não está em discussão o projecto 1 
O Sa.. PR&SIDENT~- Está, mas adverti a V. Ex. que já h:•via 

Dllmet·o, porquo tlontrc :ts mo.tot•ias d" ordem do dia. figura o pro· 
,iocto pl'Orogando a actual sos<ão lo~!slatlva, que, de accôrdo com 
o Rogimouto, ó considot•ado matet•ia m·gento. · · 

Tom a palavra o r.obt•u Senador. 
· :o Sr. Pire• I;' e.rreiru. nõa. protonrlu projudicat• as 

votações, por is;o set•il. bravo, justiftando o roquet•imonto do inr"r· 
miiQ1•eS ao IJovorno. João <tuer cunvenuor o Senado com suas pala.· 
vras, ·,nns com os !'actos, o este é o moL!vo do seu t•oquorimouto, 
som, entretanto, pi·ejuizo dtL emenda. 

. O Sr. Presidente- A Mesa. está o<n difficuldado pat·a 
attender ao mesmo torupo ás du:.s medido.s lembradas por S. Jlx. 
Na emenda, manda ouYir a Commissã.o c.lu Finanças; portanto, sus
pendo a discussão, no roCJ,uorlmonto S. Ex. adia" discussão, man· 
dando ouvir o Governo. . 

A Mosn dcsQJa.va. ouvir S. ilx., pa.ra orienta.r-se. 
O Sr. PL·es ~·erroit·:~ podo o obtem a palavra pela ot·dem. 

O Sr, Pires Ferreira.- Poço a retirada do mau ro
querim~nto. Amanhã o a. presentarei novamente. 

-o·sr. Preai<lo:ute-A Mesaagl'adece a v, Ex. 
Ninguom mula pouindo a pa.l~ vra, . fica suspaosa a discuosiio, 

allm de sol' u. emenda :;ubinottiila ao estudo d:. Cowmissiio de Fi
aanças. · 

O !Sr. Pre>~iile:u'te - Accusando a lista da porta. a pre· 
sença tle numoro'logal, va.o-so procedoc ás votações adiadas. 

VOT.\ÇÜES 
. ' 

votação, em discus!I&o unica, da. pruposlQllo da Camw•a. uos 
Deputados, n. 150 de 1U08, pr·ot·oga.ndo novamente a. sessllo legisla· 
tiva. ate o dia 3 de dezemb1·o de 19U8. . . . 

po;to a votos, é appt-ova.do o a1•t!go unlco •.. 
A respectiva. rosoluÇILo vae set• t•umettlda. ao Sr. Presidente da. 

Republica para a. form~<lldado dll publicaçào. 
Votacõo, em a• diaculitlio, du. pt·opo:;lçiio da Gamara dos -Depu· 

tados, n. l!ld, do 1008, autori<~~~ndo o PJ•esidonte dll H.opublica a 
concedei· um anuo do licança, com ot•denado, a.o conroronte de 
2' cl!ISBO da. Estra.da. de l'arro Centra.! do Br&;Gü Guilbet•me Hen· 
rlque da Silva, pura tratar de sua Bllude. . . . . 
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Posta a votos, em csct•utinlo secreto, e npprovada a. prop.'JSição 
por 28 votos contra quatro. . 

A respectiva resolução vno sor submr.ttidn.ll. sancção. 
Votaçiio, em 3' discussão, dil proposil•iio da ca.mara. dos Depu· 

tados, n. 130, do 1908, autorizando o l'rosi.!cnte da Ropublica a 
a~piicar á dospeza com o pessoa.! da otllclna typographica da 
Directoria Geral do Estutistlca a quantia do 5:000$, que nu. vot· ba. 2' 
- Estatlstica- do nrt, 21 da lei n. 1.841, do 3! de dezembro 
do 1907, não teve destino detorminnd~. 

Posta a votos, é appro1·ada. a pro]lofiçiio. 
A rospocti v" resolução vac sm· submetttda :\ s aucção. 
Votação, em 3• discussão, do projecto do Senarlo, n. 34, de 1908, 

:mtoriznndo o Governo a. incluir no qua.iro dos professores ou 
substitutos vltaiicios o tenente-coronel d<J engenheiros JoHé d11. 
Silv<~ Braga, lcntu substituto da extinct" Escola. Militar do Brazil. 

Posto a votos, cm osct•utlnio secreto, é ~pprovr>do o projecto, 
por 21 votos contra ll, o VIIO ser remot1.ido :L cama.ra. dos !Jepu
tados, indo 11ntes ó. (lommissão de Redacção. 

Votação, em 3• discussão, da. proposição da Camat'll dos Depu· 
ta.dos, n. 80, de l908,nutorizando o Proslden'oda. Republica a man
dar computar, para o oJfelto do molhorh. dn. reforma. do 2' tenente 
ma.chinista de 4' classe C11ndido Joaquim rio Almeida, o t.empo que 
se verificar havor otroctivnmento servido cor.1o operaria do Atosenal 
do M:.rin h a do Rio de ,Janeiro. 

Posta. a votos, em eserittlnlo secreto, com a emenda. udoptad11 
em 2' discussão, é approvada a p l'oposlç:to, r•or 20 votos contra tres; 
e vae ser devolvida áquolla Cam ara, indo antes ~ Com missão de 
Rodacçii.o. · 

Votação, om 3• discussão, do. proposição da Cu.mnra. dos Depu• 
tados, n. 96 de 1908, mandando contar ao capit.iLo-tononto rnaclll· 
nista !saias Tavares Dias Pessoa, para os otfoitos da retbrma., o 
tcmpe em quo o mesmo ~ot·viu como opet•ar•io do Arseu~l de 
'Ma.rlnha do Rio Janeiro. · · · . . 

Posta a votos, em escrutluio secreto, é approvada. a proposição 
por 30 votos contra 2. . 

A respectiva resolução vao ser submottida á sancção. 
Votação, om discussão unlca; da. rodacçi\o tina.! do projecto do 

Senado, n. 38, de 1908, autorizando 11 11llertur;L do· c•·edito de 
l :298$000, •upplomontar 11 verba 6•, do nrt. 2•·da lei n. 1.841, do ~1 
do de1.embr.; de 190i, ;para ocoorror ao pagamento de vencimentos 
devidos ao continuo dispensado do "et•vlço ola Socrehria do Senado, 
Josl! do Holl&nda Ca.vo.lc~nte. 

Posta 11 votos, tl approvada a rod~coão, 
Votação, em discussão unlea., da redacção final da emenda do 

Senado á pt•oposição rl:t· Camar& dos Deputados, n. 43, de 1908, que 
releva 11 proscripçiio om que ·tiver incorrido D. Corlna.Bar•roto 
Montes, pa.r11 que pos<t\ perceber o monteplo deixado por seu Jll.ile· 
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él.db marido, o ex-escrlpturnrlo do 'l'l•llmoaJ de contas, Juvençlo do 
SiquoJra Mootos. · · · 

Posta a votos, é r~pprovnd11.:. !'Bdncçilo. 
VP~Qiio, em 2' dtsous,iio, <la ].ll'oposlção d1L Camnm tios lleEU· 

tados n. 105, <lo 1~, !.I~ILndo :t'd<•spo?.a do Ministério dr•~ Rolll.çoes 
~~terJOI'CS pill'U. o c~Cl'CICIO de 1909. ' . . '. -- ~ '·- . .. -· 

· .Pp:;(iJ 11 voto", ri :Lp)lr'ovado o artigo da proposição, salvo as 
cm(<Drlll.ll, · 

O S;J", l!ile,•e••lno Vieirll. (pela ordcm)-Sr, Pr•o.<idento, 
requeiro a V. J•:x. quo consulto o Sonado si oorisonto nn. retirad:L 
dll!l drms o mondas que aproscut11i. 

O Sr. FrJ>noi,.oo Glycerlo (pela orde>n)-Sr•. Pre
sidente. uma da.s emou.dus apr•IJilonta<las pelo nobro Sonador· pela 
Bahia foi parcjalmonte u.cooita pela Cpmmissão ... 

O Sn. SEvERINO Vmm.i.-M~s a. Commis.<iio rodigin omend1~ 
~r.a, que substitue. ' · · · 

O Sn. FMNç1sco Gr.YollRIO-Sim, a Commissiio redigiu com 
umn. parte d•L émenda d~ nobre Senador rrma oatra emenda. ~;· pre
~lao, portanto, sr. Prosrdonte, qno V. f.<. so advirta ·de;ta. eir· 
camat .. neja. · · · · · 
'.I:.,., ' ' ' 
· Posto a. votos, <! approvarlo o r•oiluerirnonto do ~r. Severino Vleirll· . · . . . .. . 

· Postlll! succossivamonte a votos, slto a.pm•ov:<das as emendas 
olforeoldo.s pol~t commissão dr. Finanças o pelos Srs A. Azurodo o 
P)ros i"ol'l'eira.. · · 

~ propo~icão 1J.>si:11 omondada, P""~ ~ 3• discus.síio. 
Votação, em 2." discussiio da proposição da .Camara dos Depu· 

tadus, n. 118, do 1008, autllrizando a abertura do crodlto oxtraordi· 
narlo do 17:86i:i;076; pal'a occo1•ror ~ dospoza com " p~grLmento 
dovido 1t Mario Nazareth, om virtude do snntcnça .iudloiariu. 

· Posto .a votos é app1•ovado o artigo unico. 
A proposição piiBSIL á 3' discussão. 
VotrLção cm i• discussão do projocto ;lo Sonado n. 40, do ·1908, 

autorlzandp o Governo. a adquirir par•n. a Bibllotbocll N~ciooal a 
oolloOQio do gravuras, agua.s lilr•tes .o livros quo pertenceram . IIII 
grande:: escrlptor Artbur A~ovodo, .o para a llibliotlioca. l'IILill.onal 
de Bell~s AI·tos a oollccoao do qundros o mala objectos do arto IJ.UO 
aram do proprlododo do mesmo lltte1•ato. · 

Posto a votos, ~ llJPl'OVado o projecto o passr1 ú. 2• discuaailo 
indo antes á Commlssao do Fio•Luça;. . 

Votaçao em 2." dlsoussiio do pro.iocto do Senado, u. 39, de 1908. 
~uf.ori?.ando.o Governo. a oonocder sois mer.cs de licença, com tados 
os ·vouolmootos. ao dnsombargauor• Caetano Pinto de Mir.anda Mon-
tooegre, jui~ da. .Côrte .do Appoli~Qão. · · · 
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Posto n. vottls, nm o .crutinio set.:roto, 1! ar,r·uva.Jo u n.rti~o 
unlcn por 30 votos CIIJI,r~ ~uatru. 

O pro;octo pnssa á 3' dlsoussão. 

O Sr. Oliveira Fi~ueit·e>do, (pela o•·don<) re~uer 
dispo11Sa do intm•stido n.,.ra a 3• discus~il• do projecto. 

Conmltado, o Soon.do concedo ~ <lispnns:~. 

O Sr. Pr::> .. idente- Nnrl~ mais hlLvendú a tratar vou 
lovnntu.J• :t sessão dc:;lgiw.ndtJ p:Lr:L ordom do llht ela r;.~s1fi·· tzc:minte: 

3' discu;,lio do~ projoct"' do Sunado, n. 3V rlc 1908. a"torizan.Jo 
o governo IL corJt:udm· sei::! muze:; do lhmnça., c:1m todos os v.·nd
montos, 11.0 dosemhiLr~.ta tm• Cn.ot:~no Pinto do MiJ•anUa. Mnutouogro, 
juiz riiL Corto do Appoll"ção (olforcculo poJa Commi<>iiO do Fi
nanças) ; 

I• discussilo do projecto do Senado, n. 41, do 1908, equiparando 
os cm•gos oxistontos nos m•sonrLo~ do gucrl'a. o do m;u·inhu. (ofl'ero
cido pelo Sr, Pires Ferreira) ; 

1• discusl1i • do proJecto do Senado, n. 42, do 1908, :tntorizanrlo 
o Governo a dosapropriat', por utilitlado public", a Cc~rnpaohh 
Forro ClLrril do Jardi rn l!otanico (olforocido pelo St•. Pirus Fer
reira) ; 

2• discus>ito dfL proposição da Gamara dos Deputados, n. 243, 
do 1007, autorizando o Pt•csidoato da Ropllhlica a eoncorl<•r um 
anuo do liconç:L, com ordenadJ, a.o tbosonl'oiro da. Dolo:.-acia Fisco.! 
do Aruazonn..' ,loiio Tavat•u.< C~rroii'!J. (com pn.r·ocot• lilVoravol da 
Commi.;sito do Fiu~oças) ; 

2' discussão da proposiçfio da. Camar.t dos Dopuia·los, n. 41·, 
de 1908, nutorizn.ndo o Prosidonto da Republico. a oonoorlor um 
anno de lieonç:. com todos os voocimootos, mono;" grarlftcaçilo do 
func~ito, :LO capirfw do~ ostadu-maior do exercito Luiz Uachn.do do 
Magalhilos (com parocilr Javomvol d• Commissilo do Finanças), 

Lovan~t-so n sessão ás 2 horas da tardo. 

113• SESS:\0 EM 29 DP. OUTUBRO DE 1908 

Pr.,idenci" dos Srs. Nilo Peçanha (Presidente) e Ruy Barbosa, (Vice
presidcnle) 

A' moifL hora depois do meio-r(ia, abro-se a sessilo, a que con
corr•om os Srs. Son:.dor·es Rny Barliosn. ~errol~ri Cll:1vos, il.rau,lo 
Góo<, Podre Borges, UrbllJlo Santos, Gomes do Castro. Pires l"er· 
l'eira, Francisco Sá, Bozorril Fontouelle, Antonio de Soum, Melra 
e Sá, Alvaro Machado, Coelho Lisboa, Gonçiilves Ferrmrn., Sigis
mundo Gonçalves, Mn.nuel Duarte, Coelho ·o Cll!DpoS, Severino 
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Vieira, VIL•gilio Damazio, Momz F!•elrc, Lourenço Baptista, Oliveira 
Figueiredo, AugWJto de Vasconco!Jos. Bamta Ribeiro, Ft•ancisco 
Giycerio, Brnz Abrantes, Joaquim do Souza, A. Azeredo, .Joaquim 
Murtinho, Metollo, Candldo de Abreu, Uercilio Luz e Laura 
~lüller (33). 

Deixam do cnmpnrecor, com causa participada, os SrR. Sonn· 
dores Jon11thas Podrosa, S1\ Peixoto, Siiverio !'íerr, Jndio do Hrazil, 
paes de Carvalho, ,Justo Chcrmont, Beliilrt Vieira, Gorvasio Passos, 
RaYmundo Artimr, Rosa o H!lva, Joaquim ~!alta, Oliveira Yalladão, 
Martiuho Garcez, ,Joilo Luiz AI I' OS, Siquoira Limn. Erico Coelho, 
Lnur• Sodrll, Feliciano PenDI~. i'J'anciaco Salle•. Alf,•odo Eliis, Lopes 
Chaves, Urbano do Gouvêa, Alencar Guimnrfws, Brazllio un Luz, 
Folippe Schmidt, Pinheiro J[acbado, .Julio Frot11 o Victm•ino Moo· 
toiro (28). 

E' lida, posta em discussão o sem debate npprovada " acta da 
B!lssio anterior. 

O Sr. 1' SeorettLrio dll. contn do seguinte 

Dous offlcios do I' Secretario da Camara dos Deputados, de 27 
do corrente, remettendo :IS seguintes proposições dll.t!Uelll1 Camara: 

N. !53-1008 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.' O Presidente da Ropublicn ~ nutorizauo a duspondor 

· pelas repartições do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, 
com· os serviços designados nas seguintes verba~. a qunnti:~ de 
36. !98:610$896, pnpei, o de 12:350$000, ouro: 

!. Subsidio do Pre;idente dn. Repu· 
blica. .•. ••.....••.•...•..•. 

2. Subsidio do Vice-presidoute d:~ 
Republica , .............. . 

3, Gabinete do Presidente dn Ro· 
publica ....•. ............. 

4. Despeza com o Pa.lacio dn. Pro· 
sldencia da Republica., .• , . 

- 5. Subsidio dos Senadores ........ 
o. Secretaria do Senado. lncinida 

no-Peaaoa!-a quantiu de 
• 42:280$, para angmento de 

vencimentos no pessoal etre
ctlvo, nos termos da roso· 
luçiio do Senado, de 19 ue 
maio do 1908, o elevadn do 

Ouro 

• o o • ' • o ••••• 

• ••• o o •••••• 

' • • • • • o ••••• 

•• o • o o o ••••• ............ 

Papo! 

120:000$000 

30:000$000 

79:800$000 

10 I :440$000 
5G7: 000$000 
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21 :Ofi7$3GO ~ 20: 174!:.204, a 
<Juu.ntill <lestlnndu. pa't'/1 pa.
g~monto do gratifim•çuos 
addicionacs, sondo: 30'/, :Lo 
diroctol', vicc-diroctor, pr~l·
toiro rio sniiio, ajudante rio 
portuil•o da. sccr.otu.rio. o um 
l:Oiltlnuo ; 25% 1L tiOIIR oUi
ciaos ; 20% a um olllcioi.l, 
au n.Jutlant.o do pot•tciro do 
i:m.J?i!l o n. douR continuas, a 
um oll!ciai, a contar do:! 
de maio de i O.JD, ti um con
tinuo, a contar do 4 do Ju
lho c a outro continuo, a 
contar tio 21 de dO't.ombro 
do 1909, o de 15 % !LO bi
bliothocario, li dous om
~iaos, sendo a um ~Ltil 2 tlc 
maio do i909, o a dous con
tinuas, ~ando n um até. S tio 
julbo o a outt•o até 20 do 
dezembro de 1900 ••....•.• 

7, Sttbsidio dos Deputados ........ 
8. Socrotariu. da Camnra dos Depu

tados - Inclttidas no- Pm
soal- as t(uaotins : de 
44:240$, pat•a augmonto do 
vonclmootos a di vm~os ·cm
pregados, de aocôrdo com a 
resolução da Camam, de 27 
do dezembro de !907; do 
7:920$, para vencimentos do 
mais dons contlnuos,IL vista 
da rosoiuçíio da camara, de 
28 do dezembro do 1907 ; 
rio 3:9fl0$, para vencimen
tos de um lljuda.nte de pot•
telro, Jogar areado em vlt·
r.udo de resolu~íio da. Cn
mara, de 11 do agosto do 
1905, o do 3:60D$,pnt•a ven
cimoutos de um auxiliar dtt 
SooretaJ•ia, do accôrdo com 
a resolução da Camarn, do 
28.do rlozombro do 1907. 
Supprimlda a. qua.nti:t tio 
6:1\UO$ tio vr.nctmontos do 

Ouro 

•••• o o ••• o •• 

••• o •••••• o ' 
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Papel 

478:106$322 
l. 908:000$000 
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dons correios, log:u•os ox
tinctos. 

Elevada de 23:~i0$ a :J2:784.$ 
a. qua.otía. 1lostinn.d1L 1mra. 
pa.,aoamonto do gz•a.tiflcn.ções 
iLrldicionn.os, sondo: 20 % 
ao director, quatro cholos do 
secção, dous o/IIcin.o~, portei .. 
z·os da secz•ot:Ll'ia, o do s;Llão, 
soto continuas, consol'\'n.dor 
tia bi hliothoca o a,jud:Luto do 
porteiro, o do 15% a tres 
oOJciaes o dous continuas. 
No- ;llaterial. !~levadas de 
15:000$ a 10:500$ a cunsi
gnn.ção-Consm•vaçã.o o lim
poz~ do edifieio, etc. - de 
accõrdo com o. rcsolucnQ dn 
Co.mara, do ~8 do dezembro 
do 1007, o de 12.1: !00$ a. 
208:800$ a do - Sorv•co de 
stcnohTaphia- ficando as
sim rodtgida: Serviço da 
stenograpMa - Par•a pnga .. 
monto, na razão de 17 4UO$ 
monsn.cs, lie accôi·do com u. 
citu.du, rosolução .. ... , ..... 

n. Ajuda do custo nos membros 
do Con·!I'OSSo Nacioual ..... 

10. Socretat'ia do listado .•..•..•.•• 
11. Uabindo do consultor gor·al lliL 

ltopu -·Hc:~ ............... . 
12. Justica. l'odcral - Roduzilla. dn 

de 74:000$. sondo: 2:J.:Oo '$ 
no M11torial-do tiupromu 
Tribunal, a sabor : 9:000$ 
na. sub-consignnçii.o - Grn· 
tlflcnciio a. dous nuxiliaios, 
om cummissã.o, IUJ.J'U. o sot• .. 
vico o;pocial da. publioaçiio 
diL Jurisprudoncin,o 14:000$ 
na sub cousignacf•o - Pnt•,, 
ILcquisição c cooeortu do 
movois,rupoMtr•iros u outros 
objectos ; 2~:000$ no-Mu
tm•iiLI-<io Juizo Soccionnl 
du Torr•itm·io do Acro, ua. 
sob-consignação - Aln~nol 
do casa, moveis, ol\icctos do 

Onro 

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

••• o ••• o •••• 

l'opol 

038:072.~! 18 

~75:000$000 
·lüll:2"3.$! IS 

~0:800.~000 
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expediente, ol.c.; o 23:000.~ 
nu-Matet·lal goral-o:i sub
coosignação-Pn.ra alimen
ta.Qão, vostun.rio o tranH· 
porto do presos pobres con' 
domnado8 pela justiça 1'o
<lora.l ou ~ ma disposição 
nos gstados . ............. . 

13 •• Justiça do Districto Fodorai
Rodu~ida do 2:400$ a sub
con8ignação - Aluguel do 
8ala8 destinadas M audien
cia:o; dos prntores urbanos .. 

14. A,judas de custo a magistrados. 
15. Policia do Districto Federal: 

Guarda civil- Pc,soal de no· 
moação do chefe do policio.. 
Elevada do 853:780:j;, para 
o augmonto de mais 200 
gtmrdas do 1• classe o 200 
•lo 2•, o par• gt•atificação 
de 25.$ mensaes a. cada. um 
dos 35 llsco.es c do 1~ a 
cadn. um dos 21 ajudantes, 
de accôrdo com o •lcct•oto 
legislativo n. 1.872, du !!!I 
•lo maio de lQOB. Reduzida 
<lo 33::lOO$. sendo: 3::JOO$ 
no-Pessoal de oomea~liadll 
chefe Jc :policia, visto como' 
nn. propo;ta do Governo as 
diariu• dos guardas "nto· 
riormcnto existentes ostiio 
calculadas na razão do 36ô 
dias ; e 30:000$ no - Mato
rin.l - da Policia. nn. sub
consigonção - Alugueis 'de 
casn.s parn. secretat•ia, dele
gacias. estações· o poiltos. 

Cólonia Correccional dos Oous 
Rios - Pessoal. Augmen· 
tnda do li : 106$, á vista d<L 
l'Oot•ganiznciio do que trata 
ó citado decreto legislativo 
n. 1.872. Reduzida do 
60:000$ no -Material-, tm 
sub-conslgn!l.Qiio-PIIrn oon
t.inunção do obrao uo o'ili· 
floio. 

Ouro Papel 

• • o • o ••• o ••• 

• • o • o ••••••• 

•••• o o •••••• 

1.301:466$118 

493:7 43$059 
14:0011$000 
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Forca Policial - Rcduzidtl do 
285:390$, sendo : 249:000$ 
no -Pessonl-n~ au b-coosl
gnacão - Pracn.s dos corpo,< 
e bat.alhões, pela reducção 
de 200 soldados; 25:000$ m1 
sub-conslgnação- Remont11 
do anlmaes ; 10:000$ "'' 
HUb-consignação - Constt·u· 
cçãn do baías o reforma das 
existentes; e i30$ nos -Rc
Ji:lrmado~ da Força Policial, 
pot• havot• t4Jlecido Pedro 
Mauoel da Cost.•, praça t•c-

Ouro 

J'wrmada. .. . , ......•..•. , • . . •..... , , •... 
10. Casa de Correcção .. , ... ·....... . .... , ..... . 
17. Gua.rda. N ncional . ........ , . , , . . • , .• , , , , , • , 
18. Junta Commorcia.l ... , ...... , . . . .......... . 
19. ArchíYo Publico .. , ........• ,., ..... , ..... . 
20. Assistoocio. a. n.lionndos.. ....... . .......... . 
21. Diroct<ll'ia Gorai <lo Snudo Pu

blica - Augmentadu. do 
I 0:900$, sendo: JO:OUO$ no 
-Material-do Lazareto de 
Tamnndara, na sub-cor.si
gnação-Pnra. conset·vação 
dos edificios, concertos e 
reparo do malt!t'ial, etc., o 
900$ no material da IDSJlO· 
ctori& do Porto de S. Paulo, 
na sub-coosignnçiio- 01\ie· 
de expediente, etc.; o t•odu
zida de 120:~00$. sendo : 
40:600$ na consl~naçiio -
Hospitaes de isolamento nos 
Estados-e sub-consignaçiio, , 
para o serviço quarente- , 
narios e do desinJecQlto no 
Estado de Matto Grosso ; e 
80:000$ no-Material gorai 
-na sub-consignaciio-Ma·· 
teria! para os serviços de 
propbylnxlaf!e moJestiiiR in-
JOctnosn.':l, ••••• ••• , • • • • • ••• • ••••••••••• 

22. F11culdade do Direito <lo São 
Pa.ulo .. ... , ...........••. 

23. Fnculda<le do Direito do Recife. 
24, I'nculdade de Mcdiclntl do Rio 

do .Tan~lro .... ........... . 

• ••••• o •• o •• 

•••••••••• o • 

o ••••• o ••••• 

Papo! 

9.285: 725.~04 
284:594~90 
35:100 000 

, 44:34e:JIS 
108:296$118 

1.448:013$448 

0.344:017$540 

402:280$000 
433:100$000 

817:392$230 
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25. Faculdade rle Medicina da 
Bahia - Augmcntada de 
3:200$, p~ra. grati tlc~tção ao. 
substitato da 1• secção, que 
cstd substituindo o catbe· 
dratico de anatomia. deslll'i· 
ptiva, na fót·ma do art. 30 
do deCI'oto n. 3.890, de I 
do janeiro do 1001. ........ 

213. Escola Polytoohnioa .••..••••.. 
~7. Escola de Minas- Matcrial

Augmcntada dn 500$ a sab· 
conslgoar,ão -lliuminnção, 
c reduzida de igtml quantia 
a. sob-consignação - Mede· 
los, desenhos, etc .•....•..• 

28. Gymnasio Nacional- Elevada 
de !3:368$ a 13:668$ a con
slgn~tçno- Gratitlc•ciio ad
diciono.l a lentes e professo
res do !nte,•nato. Ueduz!da 
ue 20:000$ no-Material
na sub-consignaçii.o - Para 
occorror ás despczas com o 
pessoal e materi~tl necessa
r!o ILs turmas supplemcn· 
tares, ficando suspensa, du· 
ra.nte o cxercicio, a adml.s· 
são de a.lumuos gt•atuitos •• 

29. Escola Nacional de Hellas Ai'tes. 
30. Instituto Nacional de Musica •• 
31. Instituto Do~jamin Constant -

Augmcntada óc 70:20~00, 
pat•a attendor á clevaçao do 
vonoimentos dos membros 
do corpo docente, om vir· 
tudo do art. 13 da lei 
n. !.617, do 30 de dezem
bro de 1906 •••• .' •• ." •.•• -••• 

32. !lllltitutu Naciomll do Sut•do<· 
mudos .............. ..... . 

33. Bibliotltoca Naciooa! .....••.•. 
3~. Museu Naciono.l ............. .. 
35. Servcotua.rios do Culto Catbo-

. Ueo-Reduzida de 15:000$ .. 
36. Soccort'03 publlcos - Reduzida 

de 50:000$ a consignacno -
· Par& occorrer ás despezas 

Ouro 

•••• o ••••••• 

12:350$000 

••• ' •• o •• o •• 

Papo! 

344:35:$)00 

734: I 08$354 
183:952$236 
~72:812$116 

340 : 678.$118 

13.~:~118 
258:01~ 118 
156: 118 

125:000$000 

' 

. ' 
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Ouro 
p:•uvcnioutes do epidomias, 
1omo, l.tcoudlos, otc....... . , ... , ..... . 

37. Obra• - Augmenta.1a do ..... 
250:f,OO$, para 11 conclltsão 
das Obr.Ls da 1'acu.darlo do 
Di roi to do Hecil'o •. ,....... .. ......... , 

38. Cor·pu Uo bomboil'us .......... , . , .. , • , .... . 
39, Mag:strados em d:sponibill-

dade........ ... . . .. . . .. . . . . . .......... . 
40. Serviço eleitori~l. ............ , . , .... , .... . 

. Papo! 

246: l 00$000 

800:352.$i IA 
1.201:848$140 

300:000~000 
100 :Q00$000 

41. Prefeitum,•, justiça e outras 
despeza• no Tcrritorio do 
Acre. Rcrluzlda de 517:600.$, 
sendo: 50:000$ no-Mate:•ial 
-do cada uma d:ts tros pre
J'eitut·as ( 150: 000$); :l8:1l110$, 
no-Material- do TI•ibunal 
deA~JI .. ção, 011 su]).coosl
gnaçno- Alrrguol de cus,., 
movei>, object"s de expe
dieuto, etc,; 18:000$ no
l\lnterral-do cada rrmn du.s 
comarcas do .\!to Acre, Alto 
Pur~s e Alto .Jurull, em 
cada uma du.s su]).consigoa
çiles-Aiuguol de casu, mo
veis, oQjectos de cxpedionte, 
etc. (54:000$); o :<75:604, 
no-MlJ.toriai-pa!'a servi· 
ços publicas o obru;; no 'l'er-
ritorio do Aoru. , . . . . . . . . . , .. , ... , , ... 

42. Instituto Oswt~ldo Cruz- Desta
cada da consigna.ção-Malc
!'iai- a 'I uautia do 30:000$, 
destinada especial mente ft 
manutenção do Instituto l'i
lial, com sedo em Bollo-Ho-

s .J56:20o$oou 

rizonte ... ....................... , .. , .. . 
4:l. Evo.ntutLOS . .. , ..••.. · ......... · ..••.......... ~ 

,ut. 2.• I~' o Presidente ~a ll.epuli!ica. autorlzailo: 
. , .i. A ~ubvenciouu.r u.s seguinte; institujç\iili: 

331:240$000 
150:000$000 

· Com 32:000$ a Li~a contra ·~ Tuberoulos& d&' Bahis, s91Íde: 
12:00.0,) ~omo subvenção o 20:000$ pnra .andllo ás. ob)•&(Ü dli!tíeJIÕ 
sarl~ a cargo ri11 mesma Lll(ll.; com 24 000$11 · Lig& milltrli a Tuber
culose de S. p,.ulo e com 12:000$ ca.da Uflll>. dllll. mE!IImatt.Ligu do 
Recife, d" cidade de Campo;, no ~tadcl do~ W~ dt :4:1Jllliro, de 
Juiz da Fóm, em MIDa8; com 110:!11111$ o iUtltl*l .PIIIlear de . . 
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S. Pn.ulo, o com !0:000$, cada um, ao Instituto Pastout• do llodfo o 
ao Instituto Pn touro Vnec~nogonico d<> .luiz do r'!Jl'oL ; com 20:000$ 
o Smmturw do S. LUJI. du Pit•at.:ic;~ha, pal'a. tuhGL'tuLsos, tm 
S. P~ulu; com 15: JOO:l o Hospital do 'l'uliorcutosus "m It:c,iuha; o 
com lO:UUO$. a. cada. um, os Hos.pitao:-~ 1to Ponto :\ .. va. o Lavi-aB, no 
E.statlo de ~tinas; com .20:uuo.~ a NLdu uma lias segttintCri tu:~socw. .. 
<;ücs: Instituto Histor•ico o ·13oographlco Brazil01rn, Acadom<a de 
Commorcjo Jo Rio de .!a.noit•u, coru oLI·igal;ü.o de admittil' 50 ·~~u
mnos :;ratuitos indicados pulo uovm•uo; Io:~cola do Commm•c<O 
<.(Alv.U'L!I'3. Pont.a.do», om S. Pn.uto i Acn.Jornia. fiB Commorcio 
<lo Santos, no mesmo l•,staúo ; o Escola Commcrcial da !labia ; 
com 15:000.') a ca.da. um tltll'3 aoguiutcs iu::;titutus: Lycou A)!ronomico 
do Polotas o Escola P!'Dtls•ional llcn<:tlliiD Constant, fundada poli> 
Intondeuci" do Pol'tfl Alo~1·o; com 8:000$ o Instituto da Ordem dos 
Advogados Hl'J.:t.ileiros; com 5:uOU$ a. cndi.L nma, u. Acn.d~:Jmit~ Nt~ .. 
c:ional do Medicina. Uo !tio do ,líl.Jii.W'O, a. .Aca.dcmi:L do Commoroio 
de Polotas, ,. Esool:c do Commorcio, mantida pela Phnnix Caixeiral 
do Coar•rl, o a. llscola Pratic:L do Commor•cio tlo Pnr·ll, e cem 4:ilü0$ 
a gseola ~la11á, mantida. poln. As;o;ociaçào dos Empregados no Com~ 
mo1•.:io de Porto Alegro. 

II, A mrLndnr· impr•imir na lmproosa Nacion<Ll: a Revista do 
Instituto !Dstorico GeograpMcolJra;ileiJ·a, o as suguintcs obt•as: Ana .. 
tomia da C"beça, livru do Dr. Beuj<Lmin Forl'o<ra Baptista, pr·ep•
rador· da cadeim do anatomia do>criPtira ú" l•'.LCnld .• do de .l!edicina 
do Rio de .lanoiro, e l.UOO exemplal'o• da tratlucçao do poema Pa· 
raiso Perdido, do. Milton, t'eit•~ 1!ffi lingu1~gem VOI'll:;.cula. e om vor.~o 
polo Dr. Gonçalo Souto, pr·ecedendo, qu11uto :i imprea.;iio das auas 
roleridas obrllll, parecer· sobre o seu merocimonto, pur pessoa com· 
petonte, a juizo do Governo, · 

m. A n.brir· o credito atú a quantill do 21l:OOO:j;. f&l'l> occorror• 
a despezas com a. rnuúança da Bibliotheca Nacioua pam o novo 
odilioio. 

IV. A r•emovor as colonias do alien•dos da I! lia uu Governador 
o inst;~llal-as om lugar apropriado, :t.bd,ttlo pa.t•:t. ~se fim 08 .nuces
s~rios cr•cditos at<l a. <!Uantill •III 150:000$000. 

v. A instit11i<· o ro•gular, sem onus para'" cot\•os pnblicoo e 
som responsabilidndo uo Thosonro, unm calla boneficento par;1 os 
!'uuccionarios da. Policiadó'lJ,str•lcto Foúoral. 

VI. A estaboiocol' lflboratorio< do ensiJIO lecbnico industrial 
m1s escolas do engenharia, podendo contractar• pessoal techoico 
neoessarlo o abvir o credito do 200:000$, sendo 100:000$ pl>!'a cada 
escola. · 

VII. A vondeJ• em leilão, o;atisfolt:~s as oxigenci..alogaos, omrr 
teria! existente no Lazar•eto de Tam:~ndré, om Pernambuco, dlis!ie
co ... ario a" tunccionameuto da estação sa.nlt .. r•ia; de acoordo com a· 
Dlrootorla Geral do S11ude, sendo c; prof!uoto l'Ccolbido ao Thesouro 
Federal. 

.. vm .. A,e1pedlD novo rfl!Jula.moalo do corN<JÇão llilpeeia~JIII'Illl 
J lldl~ do DllirlctO !l'ednraJ. · . . · 
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IX. A dAspoodor a quantia de 150:000$ para a acqulsição ou 
con,truoção do prudio p·•ra ser installado u Instituto de Protecção c 
Assisteocia á Intancia do Rio do Janeiro, do accôrdo com a lo! es
pecial n. !. !54 e a autorizaçãc, no oxercicio do 1008, l1aseada na 
lo! n. 1.617, do 30 do dezembro do 1006. 

X. A abonar, pehL consignação-Pessoal da Forca Policial 
-gratiflcacão ás pt'llças que lbrom escaladas pat•a sot•viços oxtra· 
ordinarlos fót•a das horas not·maes. 

XI. A ex~odir novost•egulamontosroorganizaudo a Hibiiotl:wca 
Nacional o a Escola Quinze do Novembro, sem augmonto de do~poza. 

Art. 3.• ~'ica prorogado ató 31 de dezembro do 1000 o p1•aw 
de que tt•ata o at•t. 1•, n. 6, do decreto n. 1.151, do 5 do janeiro do 
1004, extensivo ás i'uocções do .Juizo dos r'oitos da Sando Publica. 

At·t. ·1.• Continúaem vigor, na parto cm qtw niio foi dospondido 
(37:000$) o credito aborto pelo decreto n. 6.528, do 28 de junho 
de 1907, paro. oxocuçito da lol n. 2.0õl, do lO do junho do mo~mo 
aono, que autorizou o Governo ~>·mandar erigir um monumento 
ao Almlru.nte Barroso, com memorativo da h~ talha do Rlacbuclo. 

Gamara do" Deputados, ~ de outubro do 1908.-Arnolpho Ro
drigues de A:ovcdo, 1' Vlco-prosldonto cm exm•cicio.-Melciadas 
Mario do Sa Freire, 1• Secretario.-Lui: Antonio F4rreira Gualborlo, 
3• Secretario, servindo de 2•.-A' Commis"iio de Finanças. 

N. 15•1- 1008 

O Congresso Nacio01>l decreto.: 
Art. 1. • E' o Presidente da. Republica autorizado a abril· ao 

Ministerlo da Justlca o Negocias Interiores os credites necessarlos 
para supprh• as <ioftciencias que se verificarem nas vm•bas-Jus· 
tiça do !Jistrlctu Federal, Policia do Distrioto Federal o Corpo do 
Bombeiro.~. no mesmo Distrlcto, por insutllcionoll1 da arreca.uaçiio 
dos impostos de Industrias o prottssõos o de transmissão de pro
priedade, tillta pela União para occorrer á metade da.s dospczns 
com esses serviços • 

.Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados,~ de outubro de 1908.-Aruolpho .Ro· 

drigues do A:ooodo, 1• Vicu-presi lonte.-ilfolclades ,l{ao•io do Sd 
Jireirc, 1• s~oretario.-Lui: AniOIIiO Ferreira Gu .. lbeo·to, 3• Socretat•io, 
ocrvindo de 2•.-A' Commissão de FiUtmcaa. 

Outt•o do me;mo secretario, de 28 do cotTente, commuoioando 
que aCamara adoptou e enviou 11 a"ncciio os projectos do Senado, 
relevando da pena em que incorreu o ex-empregado, .iá tallocido, 
da. extincta. tbeaouraria de Goyaz .João Gusbvo do Sant'Anna. o au
torizando o Governo a conceder um anno de licença. c"m os respe
ctivos vencimentos. ao juiz da Ctlrto de Appellacão do Districto 
Federal Dr. Bollarmillo d~ Gama e Souza.-Intelrado. . 

Outro de Ministet•io da Fazenda, de 28 do corrente, tranamit
ti.lldo a menSllgem com que o Sr. Presidente da Republica.t•flltitue 

. ' 
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dous·dos autogt•apbos da rosolu~ão logislativa, sanccionada, man· 
dando' contltl' pat•a os olfoitos dlt a_posontiLdoria o tempo om que os 
omprognrlos titulado.< das ropartiçoos l'cdoracs tivorom sorvido como 
diaristas. -Archivo-so nm dos autogmphos o rcmotta-so o outro 
;I Gamara. dos Doputados •. 

Tolol:l'amma oxpcdido do Bollo Hot•izonto om data do 28 do 
co1•rooto o concebido nos seguinte; tormos: 

cExm. Sr. Prosidonto do Socado-Rio-Tenho a honra do com• 
mnnic<Lr a V. Ex. quo, om conscqucncia do fallocimonto do meu 
saudoso amigo Dr .• João Pinheiro, tão dolorosa o promaturamonto 
roubado 1 Republica do quo foi dovotadissimo servidor, assumi 
hontem o governo do Estado, como sou substituto Jogai. Pondo ã 

.. disposição do V. Ex. os meus serviços, sa~do-o.multo cordiatmonto. 
-Bueno Brandao.-Intoirado. Providonclo-se para o preenchimento 
da vaga, que assim so abriu, do um Senador por Min!IS Goraos. 

O Sr. ~'Secretario doolam quo não !ta pareceras. 

o Sr. Pires Ferreira. (')-S1•. Presidente, compro· 
motti-mo hontom a apresentar um roquorimonto n consideração ria 
Casa, solicitando informações do Chcfo do Poder Executivo sobre o 
empregado do fazenda Francisco Jorge do Souza. 

O roquorimento é o soguiotc: (La o reguerlmcnto). 
g• preciso, Sr. Prosidento, que cada um dos Srs. Senadoras 

traga <>O conbocimento do Seoado o quo soubor.n. respoilo de as
snmpto< aqui sujeitos á discussão e votação, Esto tl o caso. O titn· 
ccionario de que se trata não se rocommonda nem poJa. assiduidade 
nom poJa sua disciplina na repartição. 

Ha pouco tampo foi retirado da .Alfandega da Parnahyba. o isso 
porque abusou da fraquoza de um inspectw quasi inepto, o do modo 
quo chagaram ao ministro da fazenda denuncias !ISsusto.doras sobro 
aquoUa repartição. Foi transferido para a. Alfandega do Pará, o 
por infcllci,!ado da .Alfandega do Maranhão foi dJpois mandado 
servir na alfandega dessa Estado, onde, ostou corto, a ordem será 
pm·turbada poJo sou modo do tt•atar os companheiros. Dovondo 
ostar om oxorclcio no Maranhão, roquor do Tborozina. uma,liconca 
a.o Congresso. 

Não posso comprohondor, Sr. Prosidonto, como é quo um om· 
pregado em oxo1•cic!o no Ma.l'a.nhão requer do Pla.uhy uma licença 
o q, ue do III. venha o a.ttostado do medico certificando a sua. 
molostla. . . · 

O SR.. FRANCISco SA'-M!IS osso funcclonario não cst~ · com li· 
ccnço. concedida. poio Governo? 

O SR. PIR.ES Fen.n.EIRA-E' isto quo so prociSI1 escla.roccr, .Foi 
por isso hootom ou disso quo lamoota.va. a. ausoncia. do nobre relatot• 
ao pa.recet•, )Jorquo sl S.Ex. estivesse pt•osonto vet•ia. qu~nto n.ppel-

(*) Esla diHCUrso não ·roi roviKto polo orador. 
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loi p~ra. a sua honorabilidade na informação que torá do prostai' 
depois de ouvir o Governo, de accúrdo ·com a omonda quo a.prOflon-
tei, para retirar o pro,jocto tl!l discussão. ' . 
· · Eu disso quo esío ompl'ogado, depois do gozar do to<! as as Ucon

l'as concedidas pelo Poder llxocutivo, voiu ao Congresso o obtovu 
licença tle um anno: finda esta Jicon~a, oxorcoti commissã.o rendos11 
noEstado do Maranhão, sondo empregado lotloral. 

Como pódo um empregado fotlm•al obtot• licença para tmtar do 
sua sa.ude o ir exercer commissüos J•endosas, como ll a de flscalizaçito 
dos negocias publicas de outro Estado I i. .• Depois dosta tóm tido 
outras commissões. 

Não devo ficar osquocida a pergunta quo fiz 110 t•olator do pare· 
cer, indal!aQdo si osto empregado esta.va com liconoa ou niio. A 
Commissiio; dirigindo-se a.Q Se. Ministro da FazondiL, ptldo sabei' Hi 
clle oatll licenciado. · . 

Peco a attençiiQ dQ illustre relator p~r~ a ~at<L do atjostado o 
requerimento dirigido ao Congroaso; rccommendo muito 11 attonç1io 
de S. Ez. estas duas datas. · 

Vem á Mosa, é lido, apoiado o posto ena discussão o se· 
guinto 

nEQUimi~IENTO 

Roqueiro que se solicitem rlo Govm•no inlol'm~õo• sobt•o o nu
mero do Jlconças'que tom obtido o escripturario Francisco Jor~e do 
Souzá., bem como a. data em que foi nomeado para roparticiio do 
Fazenda Fedot•a.l c por ordem de quem esse funcoionario oxorcon 
um Jogar em rcpartiç~o ostadu;;i (Maran~iío) o quanto tampo 
ostovo nli:lta ultima commissão. · · 

Sll!a das sessões, 20 !1~ outubre> do 1008.-Pires Ferroira, 

O Sr. Fra.nciHco Sá (')-Sr. Prosidon.to, por niío tot' 
conapu.rocido hontom 11 sel;ão do Son!ldo, não defoudi tmmodiata
menle o pro,ieato de licença ao funccionario a que se rafel'd o 1'0· 
querimonte que acaba. do ser lido, com o vigoroso ;;taquo quo 
soiireu do honrado Senador pelo Piauhy. . 

Esta defesa, alills, não foz !'alto. ao PI'Ojocio, po1•quo acudiu im
mediatnmonto 11 fo.zol-a o honrado Sonatlol' por S. Paulo, quo pre
sidia 11 ronnlão do. Commissiio de Finanças, na qual foi assignado o 
parecer do que fui o relator. 

Nunca vi, Sr. Presidente, assumpto de tanta singeleza, no 
qual não so envolve nenhum lntoresso·publice do :ll'nn:Lo ou pe
quena monta., sm• lmpu~nudo com tama.ntin vohemoncia, ·como este 
o tbi pslo honrado Senadot• pelo Piauhy . 

O SI\. PIREs FERREIRA- E' o meu modo tle t'nlia~, sempre 
com vigor. Poço a. p11lavra, Sr. Presidente. 

(•) Este diseut•so não (oi rt~viatn p~lo orador. 
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O SJt. FI\ANCISco S,t- Não mo consta quo o Senado jámals 
tenha recusado uma licença como esta, que "" .iustillca por attos
tado modico em que so alllrma <JUU o ruuccionario pt•ocisa úolla 
para tratar do sua saudo, tendo sido o sou podido úolbt•i<lo pol:~. 
Cnm!Lra dos Deputados o ':tPP<'OV!Ldo pol:t Commissão do Finanças 
do Senado. Cabe-mo dar ao Senado o seguinte esclarecimento. 

0 Srt. PmES FERltEIIlA dá um aparto. 
O SR. FRANCisco SA - Em todo caso, como não estive presente 

'' sessão do hontom, o poJa muit•~ dcJbrcncla que devo •~o honrado 
Sanador pulo Piauhy, venho pl'o.;tu.r ao Smm<lo o esclaroolmento 
quo devo prcstm•. 

Quando estes papeis vieram á Commissão do Finançns Jl(l.r•t 
~orem submott.irlos ao seu juizo, <lcclaroi '' Commissilo <!110 niio 
tinha nonhum conhocimonto po.<soal do assumpto, que oito tinha 
t•ccobido nonlmma inlot•mação a respeito dollo, qno ninguom mo 
tinha falindo a favor ou contra o IJUO, si n Commis;ilo julgasso 
necossariiL qualquet· informação, tomari<L a iniciativa do propot· 
o adiamento da discussão. 

Nessa oC"ca.sião, nm ltonrado Sanador, membro da Commissiio, 
cujo testemunho, pat•n. mim, Jl!H'iL u Senado o para. a Commilisâ.o, 
vale mais do q uc iu!OI·macõos n.:i ma.Js autol'it.allu.s, intbruwtt fttll:l 
do facto o podido do liconr;<L ora justili,<Ldo o quo o ruucciona!'io 
que (L roqnoret•a precisava dollu. Ousorvou·so·mo ontiio qno é praxe 
constant,e da. Commissão do Finau~~n.s, prodeindil· tlo ([Uacsque!' 
outras infl1rma.çOos, flcsdo rgte ]lPl'anto olla 10sso Ii.lt•mul<t.tio o t.os~ 
tormmho do qualquer dos membros <lost" Cusa. 

Nossa.s condição . .;, a Com missão não hosHou cm u.::;sigmu· o pa .. 
rocor, que foi tmziúa :\ oonsidorução do Son1~do. 

Polo tom com quo so rofct·iu no assumpto hontom c pelo tom 
com quo ainda, sobro o mesmo assumpto, acabCJu do !'~!lar bojo o 
l<onrado Sonadot•, vê-so quo da p:u·to do S. Ex. !lu. qualquot• outro 
motivo contra u llcenç(l. o quo mesmo juslillcada ou niio-:tcredito 
<JUO porfoitamonte justificarlu.-pouca sympathia tom parn. o func· 
cionario do que se trata, tanto assim que Joio cm um apat'to de 
s. Ex. :-Não se tmta de um ompt•ogado, trata-se do um relapso. 

O SR, PIRES FErtllE!RA-Pois ello 6 um vadio. 
O SR. FRAXOISCO S.t-}lais aúoanto, S. Ex. úú como razão para 

niio ser doforida n licença o facto do runccionlll'io cstM' .em ox
orcioio. 

Diz o honrado Sonador:-Pois como cl que o funccionario ost~ 
om exerclcio o pode licença 'I 

I>' justamonto para <ahil· do oxorcioio que o funccioniLrio pede 
licença. 1\s;o lil.oto mostra <JUO bn da p1Lrto do hom•ndo Scnadot• 
uma corta md. vontade. 

Não sol si esse motivo será sumcíonto pat·1~ influir no espil•íto 
da Sanado. 

O Senado, votando o roqn01•imouto do arliamooto quo S. Ex. 
pediu hontem, ou a emenda com que S. Ex. procurou chega.t• n 
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esse mesmo rcsult~do do adil•mento, mais seguramente, nfastn-se 
da r.ogra que inruriavelmentu tem seguido e não fará outra cousa 
mais do quo oatisfazer ao honrado Senador pelo Pi•uby. 

O Sr. Pire"' Ferreira (')-Agradeço ao honrado re· 
Jator as explicações quo mo dou, mas quo do nenhum modo mo 
demovem da attltudo que tomei com as inlormaçõos quo trouxe 
ao Senado. • · 

Fallo na suRtontação do incu l'Oquerimonto, o quando hontom 
disso que não queria. produzir olfoito poranto os meus coUego.s, com 
as minhas palavras, desejava a.ponas, apresentando o meu requeri· 
monto, que viessem as provas do Ministcrio da Fczond11, afim do se 
conhecm• quantas licenças tom obtido este l'unccionario o o tampo 
que olle tem sorvido na sua respectiva repartição. 

E' urgonto acabar com estas succosslvas licenças, som quo se,ia. 
ouvida a administração superior, pois não <l pequeno o numero do 
Iunccionarios loderacs licenciados. 

Não tenho má ventado p11ra. com o empregado do quo so trata. 
Basta, porém, fazer dcllo m(lo juizo par:~ não lho ligar a menor 
nttonção. 

O Congresso concedo a.nnua.lmcntc !iconça.s a funcciontLrios IJUC 
frequentam escolas superiores da Republica, com grande projui"u 
para os serviços publicas. Si o contt•ibuinto ,j:l está tão onerado na· 
quillo quo a nação lho podo, não O justo quo o Congresso voto som 
conhecimento de causa dospczas como estaque prendo agora a at· 
tenção do Sanado. 

Peço ao nobre relator do parecer que consulto ao Sr. Ministro 
da F:lzonda o S. Ex. vord que ou tenho razão. Jnsto, honesto o 
laborioso como <l, vir:i dizer então quo o empregado de quo se 
trata tom estado multo tempo licenciado, projudic:mdo a Fazenda 
Nacional. 

0 SR, BEZEI\RIL FONTENELLE-E' o oaso do Presidenta da Repu
blica vetar esta proposição. 

O SI\, PIRES FimuEIRA- Não so trata doucto. 
O Sll.. DEZE!l.RIL FONTt:NELLE- Uma voz quo so tratu. do om 

pregado rclapso, nu. phraso do V. Ex., ao St•, Pl'Osldouto d:L Repu
blica compete vetar a lo!. 

O SR.. PIRES FERREIM- Mas as informações que estou pro· 
atando ao Sanado são sinceras o toem por tlm orientar o Sanado om 
um voto consciencioso. 

N"ao l'allol com calai', monos combati com vigor a pretenção 
desse empregado ; falloi nlto, é certo, mas todos os meus collogas 
sabem que ésto é um dos modos do meu tompornmonto • 

O Sn, JII\ANCISCo GJ,YCEmo- Mas o empregado ost:t ou não 
doente I 

... 
"(:) .~a\o discurso uio foi revisto {llllo orador. 
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O SR. PIRES FERREII<A. -Nada mais posso adoantar ao Senado, 
pois que já. fui averbado de suspoito. 

Poder:!. o Senado rejeitar o meu requerimento para salisfa.zer 
aos desejos do honrado Senador pelo Ceará ..• 

O SR. FRANCisco SA'-'- En não combati o requerimento do 
V. Ex. 

O SR. Pm,:s FERREIRA-: .•. mas. ainda n.ssim, terei meios do 
n.ffirmar o nlot• dn.s minhas inJormaçõos, porque, felizmente, ainda 
existo o que se cha.nm. escripturn.ção nc T~osouro o a escripturacão 
doThesouro, nosso ponto, vaicrll. pelo cunho da maxima. impu.rcia
lidade em relação ás informações que achei do meu dever trazer ao 
Senado. 

Ninguom mais pedindo a palavra, encerra-se a dlscuesão. 
Posto a. votos, ll a.pprovado o requerimento. 

O Sr. Sove:r.·ino Vieira-Sr. Presidente, pedi a 
palavra para remotter á Mesa. uma representação dirigida ao 
Senado por ,operarias do oxtincto Arsenal de Marinha da Dahla., 
reclamando om favor do diroitos que ollos julgnm assegurados pot• 
actos dos poderes publicas da Nação. 

Vem ll. Mesa. o lllido um requerimento do divo1•sos operarias 
do oxtincto Arsona.i do Marinha da Bahia, pedindo lhos soja con
cociida a. pensão o. quo so jul~am çom direito po1• estarem nas con
dições om que so achc~m muitos do seus companlloiros por força do 
decreto do 5 do janeiro do 1899.-A' Commissão tio Finanças. 

ORDEM DO DIA 

LICENQA AO DESE~IDAI\GADOR. CAETAl'IO PINTO DE 1111\ANDA 
MO:STENEGI\0 

Entra em 3' discussão o projecto do Senado, olferecido pela 
Commissão de FinanQilS, n. 39, do 1908, auto1•izando o Governo 11 
conceder seis mozes do licença, com todos os vencimentos, ao 
desembargado!• Caetano Pinto do Miranda Montenegro, juiz d11 
Côrte de Appollação. 

Ninguem peclindo a. palavra, encorra·so a. discussão. 
Posto a. votos, é o projecto approvado em osorutinio secreto, 

:por 28 votos contra 4, e vae ser enviado á Camara dos Deputados, 
1ndo antes 4 Commissiio de Redacção. 

EQUii'AIIAÇÃO DE CARGOS DOS ARSENAES DE GUERRA E DE !oL\IUNUA. 

Entra om 1• discussão o projecto do Senado n. 41, de 1908, 
cquipal'ando os cc1rgos existentes nos a!•sonaes de guerra c de 
marmll11. 

Ninguom pedindo a. palt~vra, onccrra·se a discussiio. 
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Posto 11 votos, 6 o projecto approvado o n~•3~ para 2• dis
cussão, Indo autos ás Commissõos do Marinha o quorra. o do 
Finanoas. 

nESAPROPJUAÇÃú DA COl!PAN!liA J', O, DO JARDIM DOTANICO 

Entra om I" discussão o projecto do Senad'J, n. ·12, 4e !!)OS 
autorizandp o Govm•no a desapropria!', por utilidade publica, a. 
companhia Forro Carril do .Jardim Botan!co, 

O Sr. Pire.-. Ferreira-(•) Sr. Prcsidooto, vonho 
contento a os ta tribuna .yo~·~uo vejo que o projocto que apresente!, 
para que a Forro Carr1 .Jardim Botan!co t'osse desapropriada. por 
utilidade publica, tem movimentado a popnlacão desta cidade; 
trouxe novamento li. !Iça a imprensa, quo so.bo sor valorost• 
quando trat11 dos intnres,cs putilicos, como nesta questão, que 
t1•ouxo tambom á liça, na outra casa do Con~rcsso, um filho 
dosta Capital, o Sr. Jo·~ Carlos do Carv:~lho, 1llustro Deputado 
pelo Rio Grando do Sul, o flnalmonto, o Conselho Municipal repre
sentado po!o iJlustre · intendonto, Sr. Dr. Lagdon. ·meu velho 
:~migo, que htVl'ou um protesto iardio-pormltta S. 1\x. que ou 
assim o classifique polo muito respeito quo mo moroce o amizade 
particular quo lho dedico. Foi tal'dio o protesto, porque S. Ex. 
roprosonta oste municipio naquolla casa Jogistatlvu, doado o 
tampo em quo foi concedido tL Companhi:~ .Jardim Botanieo o 
conll'acto monstruoso o attontatorio da Jilrtunu publica, contracto 
quo rnorocou, naquello tempo, corno jt!. disse, onorgicos ataques 
da Imprensa fluminense, secundada nesta Casa pola valo!'osa voz 
do nosso culloga sompro prompto a bntor-so pola Jibai•dado o poJa 
justiça, o Sr. Ruy Bat•1loso.. A nadtl disto, por~m. o Senado nu
quel!a occasião accodou, desproz:~ndo o ~eto do profolto municipal 
que então era, creio .ou, o St•. U!J:~lrlino do Amaral, que póde sm• 
rosignatario do todos os logarcs (riso) mns quo ~um homem do 
valor moral admiravel, do valor jurídico lncontostavo! ; que ú 
um homem sorio o respeitado om todo o paiz. 

Não votar!:~ ollo uma lei si nAo ttvosso por sou dever resguar
dar às direitos o os interesses· do muntciplo ao bom serviço do 
transporte! urbanos. · . · 
· O protesto do meu vo!ho ~migo pordou, portanto, occasiiio do 

ser, porque segundo o que roznm os A11na11s do Conselho Municip~l. 
S. Ex. deito fazia prtrte nu. <lpoca do contracto. 

Entro os quo protestat•nm, naquollo tompo, contra o pro,jocto 
monstruoso, eu só oncontroi os Srs. Possollo o Corrén do Mcllo, 
que so negaram por muitos dias do fnzot• sossão, afim do quo o 
monstrcng~ nilo pn,snsso na 11ssomblea Jogiel:~liva municipal. Era 
uma ocoas1no quo o mou vollio am1go devia protestar em nome do 
povo que o olcgem. Niio protestou. Não soi a t•u.ziio. S. Ex. oxpll· 
cnrá. ao o.loltomdo dosta cidade, do. qual e- soja dito com justiça
~igno ropro>ontante. -(•J E11tu tliiiCUrt~o oüo foi roviato_polo OfD.dor. 
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No nssumpto do que so trata., cstà cm jogo o intcres.so do. po
pulação, contr11 o ntrovimcnto-pódo-so '11ssim dl~or-do um11 com
pnnllia quo niiu respeita. nom a.utoridndcs, n(Jm lois, nem povo •. 

Quando assumiu a dirccciiu rla. pt•ofcitura o lllustr:~do ~onerai 
Sr. Souza Mulnr; l'ul em · companhi<L do S. I•:x. no Ipa.nemn. moS:. 
trnr-lho aquollo Jogar, fuzondo-lho vor quo n.lll so ncltnva. o J'aturo 
snnatorlo desta. capltn.l. Nc~sa. visita., foi S. Ex. lambem acampa.. 
nhndo por um dos dlrer.toros.da. Companhia. Jardim Botnnico. 

Dizondo o Sr, prefeito a. osso director ser convac!ento, ser 
preciso levar os trilhos da praça 1\!o.recha.l Florinoo á lagoa. R,o. 
di•igo do Froito.s, por a.quoilns bcllas ruas, lho responder& o diro· 
ctor omolpotonto quo o. companhia assim procoderln sl os proprie· 
tarios dos terrenos a. lllla pngassom 20%, quando transferissem por 
vóndn as suas proprlodados. Só pelo bem do povo niio tl!.rla. n. obra. 

Essa pouoo c~so para com o prol'oito mereceu logo a minhtJ. 
consurn., t•otorqulndo cu a. osso director: •si ou fosso prefeito, po
dorltJ. ouvir o quo o sonbor ac"b~ do dizer, mas incontinente bai· 
xnt•la um decreto mn.ndando, não encnmpat• nom desapropriar, ma.s 
doclnrai· a caducidade da concessão da companhia, por falta do 
cumprimento do contt•acto. f 

O Sn. ilAl!.AT.~ Rmtmto- V. gx, dd liconçn qun 011 coosigno, 
ao lado do sou discurso, que o protolto a quem V. b'x. acampa.. 
nbou ficou ca.ltJ.do o no melhor dos mundos passiveis, 
. O Sn. PmEs FERREIRA-A consideração que me merece o hon· 

rn.tlo Son1tdor obt•iga.-mo n. oito contraria.l·o. 
Si a a.dminist.raçiio municipal mandasse verificar uma por 

uma todtts as reclo.mn.çõos ~ue recebo contra. as compo.nhia.s, 
nenhuma doll.•s podia ma.is oxtstlr. 

O Sn. B,\!LA T.~ RmEmo- Então o ctllpt~odo é o n.dlnlnlstrador 
municipal quo não sa.be se respeitai' o se impôr. 

O Sn. Pmr.s FennEm,~ -Diz o honrado Sona.dor que então o 
culpado é o tJ.dministradoi' municipal quo não so.bo se rospoito.r o 
impôr, e ca não contrario S. Ex. 

Um dos valentes orgãos do plll>llolcla.do destilo Capit~l disse que 
ou tinha falto muitas considort~oções c fugi elo ato.car o prefeito o 
ao fiscal da companhia. Outro disso cla.rnmcnto que pareclllo estar 
a.tt•ás de mim um<L com p<Lnhla nst.Nugoira.. como ai u c•Pt~l a. ser 
ompt•egado nesta ou n~quello benollclo publtco tivesse nacionali
cado. 

Outro iornal disso quo o mou pt•ojeuto tinha. muit•s lacunas; 
ma;, Sr. Presidente, mesmo oom '"lucllcs tlilO me a.pplilu
dirnm o oom aquolJe; que ncha.ram que o mel! pro:octo <l deft. 
ulonto, com oa quu dizem ostnt• <Ltt•n.z do mim unto. companbia 
osl.t•angolrn. o quo ou recuo! do at!l<lnt· o prefeito o no fiscal dtJ. 
compauhta; mesmo com e~i.cs oot estou cootontc, porque tive a. 
•upromn. glol'la do ver que. toda " lmprens~ se mnnitcsta contrat•ia. 
ao pouco c•so da. Jo.rdim llotaoico pelos serviços publicas quo con
tractou. 
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Não r, verdade quo ou aconselhasse a. dymmito, como uma das 
folhas aalrmou. Não ; o quo ou doolaroi tbi rJno :t população do· 
vorla ir parl-pasru subindo toda a oscadario. da lei, procurando 
todas as :Lutoridados do que depondo a satlothçíio do 60tts .instes 
do;ojos o roolamacõos, o quando fosso verificado. que taos desejos c 
tnos roclamacõos eram tloixndos no csquooimonto, que o povo agisse 
pot• si, porque cm tal caso tratava-se âo um povo som governo, o o 
povo que nao tem governo governa-se J.lOr si mesmo. 

Pois, niio ~ de hontom o exemplo oâitlcante de uma população 
laboriosa contrapondo os seus direitos :L cobiça do uma companhia 
do carris 1 

, Pois, niio slio I'Ocontos os acontecimentos da Companhia São 
ChristJVilo, <jUando J.lretondia extorqui!• do povo das zonas que serve 
paga maior do quoJustnmonto devia rocobot•1 

Imaginará, porventura, a .Jardim Botanico que o povo do Bota
rogo zola monos os sons brios quo o rio S. Chrlstovão 'I 

Os oxomplos do rosistcncia. popul1u• pullula.m, o <juando o povo 
não vence pela violencia, vooco polo J•idiculo, como succodou com 
o Imposto do vintom. , . 

0 SR. BEZERRIL FON"rENELLE- 0 imposto do vintem não cahiu 
pelo ridiculo. 

O Sa. SEvERINO Vnmu- Cahiu pela violoncia. 
O SI:. Pmr.s FERREIM- Bastou a drrcl1trnçiío, na. tt•ibuna da. 

Camara dos Deputados, do bahiano quo so chamou Saraiva, do quo 
empregaria a forca pam cobrar um imposto, pa.rn quo o imposto 
do vintom cahlsso. 

Dando esta resposta aos illustres redactoras dos jornnes, eu 
lhes direi, que, dosae que toi entregue ao general prefeito munlci· 
pai uma representação em nome da população do .Jardim Dolanico o 
ll1_anema, ou esperava de S. Ex. uma soluçiio rapida para satlsl"a· 
çao do povo daquellas ronas. 
· Ainda niio me entendi pessoalmente oom o mostre prot'oito, 
mas estou informado do que S. Er. est4 tomando providencias se
veras no sentido de satlsthzer a população. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que ~ preciso defender a utlli
Jidade do projecto ; utilidade que vou defender, sem comtudo co
gitar de saber sl a companhia ~ ou nlo constltuida POI' capitaes 
bradleiros. 

N""ao tanho o meu nome ligado aos interesses do companhia al
guma e quem souber o contrario que mo venha denunciar com 
provas. · 

Si ti vosso sido justo o redactor que me accusou dovei•la tet• 
dito que ainda, ha bem pouco tempo, declarei desta tribuna que 
•bastava de monpolios> o disso·o atacando a Companhia do Gaz 
que é uma companhia. estrangeira o que, creio, pertence bojo a 
uma companhia norte americana. , 

Procedi p&ra oom esta. companhia dtí mesma maneira porque 
procedo oom a Companhia Jardim Botanioo. Sentindo falta ile luz, 
procurei o dlroclor aa Companhia do Gaz e S,Ex. me garantiu que, 
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dentro de poucos diaR, a. illuminação so faria complota. o port~lta. 
Qual, param, a respo;ta. da Companhia Jarrlim Bota nico quando lhe 
apresentai os meios do satisfazer as necossidarles do publico 1 · 

Com uma risota dislarçada tr~taram do vor as vantagens quo 
poderiam t!t•ar do pro.iecto qno lhos apresentei e responderam-mo: 
•Isso ó. com o Conselho Municipal, vamos a vor o que se pode 
aproveitar dahi.> 

0 Sn, SEVERINO VmmA-ISSO ú gravo. 
O Sn. PmEs FERREI!tA-Como gravas são todos os netos da 

companhia com rola1•1io ao povo. 
Jlstou corto do que o Conselho Municipal não tardar:l a apre

sentar um projecto com J'elação :1 Companhia Jat•dim Eotanlco, 
atlm do por cobro :ts violencias, o ao osbulho, do <ruo são vlctimas 
as popufaçüos set•vidas poJas linhas daquclla companhia • 

. Estou convencido do <JUO o Conselho Municip:tl ~aborl• cum
pril· o sou dovor. 

Moro noslll. cidade, tenho nnlla intorm>l!ls, pago impostos o 
estou, P,ortanto, no c"so do sm• ouvido, quer pelo profoito, <JUOt' 
pelo Conselho Municipal, I(UOI' pelo CongJ'D«O Nacional. 

O Senado talroz não saiha quo " po]mlaçiLo do h•ino situado 
dentro da zona monopolizada pol" ,lo.rdim Jlotanico concorro 
com grandes quantias p .. ra '1"" esta compiLnhia levo o; sons trilhos 
a algumas ruas, o pot• isso vou let• um artigo do; moradoras dos 
Lara1\ioiras : · · 

Doanto elo quo se viu nosto artigo nfio ú extt•aordinario, 
Sr. Pt·osidonto, quo em uma zona Jll'ivilogiada, onclo particulnt• 
nenhum pildo collocar trilhos, so,ia ju•cclso IJUO os habitantes do 
uma rua, complotamonto odificada,lloncorrnm com dtnhoiro pJLrn 
'\uo a companhia, l'ica c poc!cro;a, lnvo os sons trilhos atti o tlm 
' osso l'lla, como acabo do ler neste .rtigo, publicaclo no Jomat tlo 
Commercio a 7 do outubro do .te nono 'I 

Sorti util assa companhia? Niio cstú. olln pot• osso modo emba
raçando n todo o dosonvolvimonto dessa zooo. cat•ocodot•o. do meios 
do trn.uspurto, quo pot• sua. voz ~ o molhar vohiculo p:u•a o doson
volvimonto da.s oonstruccõcs o nugmouto das t•oncla.s do municiplo, 
tão sobrecarregado de compt•omissos por omprostimol ostrn.ng01ros 
para. os molboramontos desta oidado 1 

Senhores, diz-se q uo o meu projecto ata.c~ a. autonomia do 
municipio. 

Mas, como, si este municipio 6 a sMo do Governo Fodoml, quo 
nolle tom sot•vico.< sob sua. dil•ocção, como a bt•iga.da policial o o 
cot•po de bombeiros ? 

Si o municipio tom " autonomia, '1 uo so suppüo que ou quero 
atacai', pm•gunto: como ~que ossa. autonomia. niio so sunto 1'erid11 
com o facto do ba.voJ• no municipio sot•viços admiuistt•ados o pa.gos 
pelos col'l•os tbderaos, sendo o sou possoo.l nomeado pelo Governo o 
tendo vantagans do presento o do futuro concedidas pelo Con
gresso Nacional, como ossos do corpo do bomboil•os o brigada 
policial v 
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i>oill niiotomos·ta.mbom um~ bygienemunicipnl e niio pagamos 
5.000:00® pnrn o serviço que o Governo Federal tomou a si por 
uocessidadc publica ? 

0 Sa, BA.Iloi.TA. RIBEIRO- N~o apoiadc 
O Sn. Plll.Es FERREIRA. - Onde o protesto do conselho mu

nicipal! 
Senhores, quando no- anno ~trazado,. por inJ'elicidado desta ci

dn.do, doixou o governo municipal o Sr. 01•. POl'Oira. Passos quo, •i 
não oxistisso, ora preciso inventar ... 

O Sa. BABA.TA RmErrio-Não apoiado. 
o Sa. SEVERINO VIEIRA-Quoro ver si v. llx. agom concorda 

com o bonra<lo SenadoJ• pelo' Districto Federal. 
O SR. Pmr.s FERREIRA-... apresSttmo-nos cm conceder ao 

actuai prolclto do Distrlcto Jlcdm•al dez milhões esterlinos, plLl'll 
que S. 1\x, consolidl<'SO a dividn do Districto, tornando·as cm um 
só typo _do juros, e pudesse !ovar a .o licito a continuação dos molho
ralllentos ompJ•eboudidos poio seu digno antoca<SoJ•, 

Por e•sa occasião, porvontum, o consolbo municip:1l so tncom
modou, so julgou otrondido nn sua autonomia, quando aqui toi 
apresentado o projecto? 

Os~. BARATA RrnEIRo'-Niio foi apresentado projecto nenhum• 
O Sn. SEVERINO VJEIIlA-Ahi o conselho municipal ficou a cn

vxlleit·o do Congresso. 
d SJL, BAl!Al'A. Rrnerno-V. Ex. doscuipc·mo intorrompol·o. 

Contra isto protestei e· vehomentomonto <ia tribuna, como ropro
sentanto do Districto Fodoral. porque esta emprostimo foi a.ta rc
sqlf&do do . couvoJ•:;ns camarat·ias do prol'eito, pelos corredores do 
Senado. 

0 Sn. A. AZEREDO-V, Ex. vae a mais. 
() SR. BA.RATA lliDEII\o-Vou li hístot•ia. 
O Sll. A. AZEUED0-0 quo V. Ex. póLio dizer !l quo esta auto

rlr.ação foi sanccionadn pelo conselho munlcipal. 
0 Sll. B.UUTA ltiDE!RO-Niio foi, 
O S11. A. Azr.at:oo-0 conselho municipal votou uma lof. 

. O Sn. B.uuTJ. )lmÊmo-0 pi•efclto não podia solicitar no Con
gresso um omp1·estimo • 

O Sn. PIRES l'ERRElllA.-Sr. Presidente, poço a V. Ex. por 
rnisorlcordllt qno me gnrant:~ a palovra. 

Eu doclárei CJUO qnnnilo o Congresso Nnclonnl votou a garantia 
do omvrostlmo de dez milhõPR, quando o conselho munlcijlill auto
rizou o proJclto o. cont<nhlr um ompt·cstimo om ouro no extOiioJ•, 
a preMei-mo nqnl a trabn!hat· com tod~ a oinoorulndo para quo oslo.. 
conce~são do Congresso Nacional fosso traduzida om lei. , 
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O lilt, SEVERINO VIIJIRA-Nest~ occasliio V. Ex. andou errado, 
porque o. iniciiLtivo. devia. 8:Jr do conselho municlp:~l. O Congresso 
devlo. ou niio o.pprovo.r o acto do con8eiho. 

O Sn. PmEs FERREIRA-Não sai cm que andei errado, pro
curando fazer com que o Congresso fosso ao onoontt·o da execução 
do serviços iuadiavois, facilitando a realização do omprostimo ; foi 
como quo um preparo paro. que esta concessão tlvosso acquiescen
cia dos capitnlMns, sabendo qno o Congresso Nacionill era o Roa 
arrimo, a sua garantia. 

O SR. BARATA ltiDEIRo- Esta historia do omprcstimo é uma 
cantiga.. 

0 SR, PIRES FERREIRA - Eu n.inda não cnntoi. 
O Sn. BAr<ATA RIBEIRO- Como ainda não cantou, si v. Ex. 

ostt!. dizendo <JUO t'oz os versos ? 
0 Sn. PIRE.i FERREJitA- 0 ltonl'ILdO Senador disse quo pro

tostou contra a ccncossilo q uo o Congrosio fPZ, mos apozo.r disto 
o do ser rol!rosonto.nte dosto Districto o, tendo n.ltlm disto a 
quasi unanimtdado do cons •lho n. sou filvor, S. Ex. não viu o 
protesto do sons amigos,. nn~uolla nssomb!da legislatlvn., contra 
este procedimento do Congresso, que pn.t•ocln. atacar a sua au
tonomht. 

Deixamos do su btilozn.s, o povo pt•ociso sor considoi•n.do o me
lhorado. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Vá pot• alti, quo vao muito bom. 
O Stt. PIRES FBr.nEIRA- O conselho municipu.l, tanto osto 

como os outros, tein sido surdo a todos os clamores da populai;iio o 
pot• que motivo um dos habitantes desta cidade, <1ue tom assento 
nesta Casn. om nome do população de ou ·.ro.s regiões dn. Republica, 
pódo ser consuJ•,,do, por pedir :L imprensa, no povo, ás autoi·i· 
dndos o ao Congresso, que vonh~m em auxilio d• uma população 
que já não pOdo solfror a tosquiu. da direcção d~ Companhia 
.lardim Jlotamoo 1 

Felizmente, todos estas entidades teom-se movido cm bene
ficio desta população. Resto., portanto, caminhar, 

Foi uma infelioidade do meu nobre amigo protestat· nosto 
momento, porque, omborn. n alta consldora~ão que mo merece, hn. 
do concordar quo ou nfto posso dolxo..t• de reagi!', de contrn.pro· 
tostat•, dizendo o quo disso, não só como ld~a minha, mas dando 
curso ao que enunciou aqui o illustro.do Senador pela Bo.hio., o 
Sr. Ruy l:lo.i•hosn, om ro1u91ío á companhia o ao que se tem 
escrlpto na imprensa contra essa momentosa questão. 

Já podi dostn. tt•ibuna 11 :.ttonçiio do illustmdo Sr. D1•. Oswaldo 
Cruz pat•a ns immuodicos o a t:llta do hygiene do cas•rilo ando 
1\mcoiona a admini,,traçiio da Jardim Botanioo e onde ello. sujeita 
os. seus pobres empregados a ~upportn.rom o o.mblonte de umn. sala 
inlucta, humid11 o ••m ventlllaçilo. 
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Pedi ainda poJo tclopbono a esse illustro doutor ano se dignasse 
mandar polo sou aulillar Dr. Vonn.nclo Lisboa, cidadão portn.dor 
<lo um nome tão sympathico o quo tantas recordações deixa 
:lquellos dos tempos passados, Ji•,zor• uma visita áquolle casarão. 

Estou cm•to do que S. Ex. não se demorará "ir atll alli, conbo
ccr a sorte daquelles pobres homens. 

'Já niio tallo dos bondes immuodos, onda os operarias viajam 
atulhados, como si fossem saccos, mal so podando mover, cm
quanto a directoria da companhia portentosa ostenta luxuosos o 
commodos cat·ros, com projulzo dos nccionistas, aos quaos dá divi· 
dendos pol'favor, do 7 "I•· 

Tenho aqui uma cartn. cuj:t !altura farei, rnsgando-a depois, 
para que as pesssas quo a escrovora.m nilo sejam victlmas, ficando 
com os seus vencimentos, já tão minguados, reduzidos. 

E' um cmpr•ogado d.ost:. Casa quo falla ao Congresso Nacional. 
O Stt. Sr~vEJUNO VIEIRA- V. Ex. assim ost1 contrariando o sen 

intuito, porque pódo ser :.berto um inquorito rigoroso o s~r apu· 
rada 1t responsllbilidadn do autor ou :mttoros rloss~ carta. 

O Sa. PmBs F'~RIIEUtA- Eu di"o a V, Ex. <JUal era a casa ? 
Propositalmente disso : c desta casa, podendo, reJ\Jrit•·mo IL um om
progado do Senado>. V. Ex. foli iolilliz desta voz. 

O Sn. A. AzERI::no--Não o auxiliou a.gol'a.. 
O Sa. PmEs FrmaEIRA- Eu disso: •empregado desta casa>. 

E quer• V. Ex. casa onde haja mais libord:.do do que so,ja o Senado, 
onda empregados subalternos analysam sovoraruonto o proceder dos 
Sonnrluros .•• 

0 SR. A. AZEREoo-Severamontc? Isto O gravo. 
O Srt. Pmr~s Fl:rtnEIRA-.•. som que ninguom atol bojo se lhos 

tenha tomado conta disto ? 

Vou lot• a cat•ta St', Pl'Dsidento :, 
cGonct•n.l-Ao brado rio indignação que contra u. propo

toncia u o.< desmandos du. Companhin. .Jardim Botanico, essa 
eterna sugadot•a do dinheiro do povo do bairro do Botafogo, 
<JUO dimluuo os dividon•los do< seus accionistas, sobrecar
regando os pobres operarias, vimos trazer os nossos applau· 
sos, bem assirn mais alguns escl~roclmontus a l'Ospo!to da 
roreridu. sugado1·a. 

Empregados, conhooemos por feitamente todo aq uollo 
machinismo, toda a sorte do pt•lvaoões por quo passam os 
empregados <la~uolla companhia o ospcclalmcnto a classe 
dos conductorcs, por isso, vimos nat•rar aqui algumas 
dessas privações. 

A companhia obriga aos conductoi'os que sorvem as 
linhas do Leme, Ipanema, etc., a carregarem 12 UvroR 
do passagem o mais 12 do sobrosu.lonto; os conduotores da 
linha da &cola Militar• levam oito livros c mais oito do 
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sobros~lento. Todos os conductores devem chegar ~o Pai
seio Publico com a cobrança feita; si não a tiverem feito 
estat•ão su,.eitos .:L multa de 1$000. Multa com o titulo 
cobrança 1·etarclada., 

St•. Presidente, quantos conflictos na t•ua niio impedem o pobro 
condnctot• do tor :t cobrança Jcitn ató ll.C\Uollo ponto, entretanto a 
companhia inexornvot s:tca o pão r1ue o mteliz j~ tinha ganho ató 
a<luolla hot'tL o cont:wa lavar:!. sua Jamili~. 

, (Continuando tt lcit·ura): 
"SI por acaso acontece ao condur.tor, com ar1uella quaotitlarlu 

rlo livros, dostac11r o coupon do um livro por outro paga é$000. 
Troca do liv>·as-!l o titulo da multa. > 

Noto·so que tL companhia nenhum pt•ojuizo tom com qualquer 
rlessos incidentes, mas tem a ganancill ~ue a leva a arrancar o pão 
desses inlillizos. 

(Continua,, do a loilt<>'a): 
· <SI acontece ao cOthluctor pot•rlor um dos livros, il obt•iga.do a 
pagar todos os coupons qno o livro continha, :Lltondendo ao preço 
rio cada um co11pon, A disciplimL d:L companhilL ú a mais rigorosa 
passivo!; o conductor ú obrigtLrlo a rcspondot• a revista qu:Ltro 
vezes pol' úia.; a. pl'imcil'n., :ts 3 hm·as dtL madrugada, si falto. pagn, 
1$ do multn.; a. segunda., :is G horas d11. manhã, om caso do t'a.lta. 
paga. 5$ tio multa. Inrlopendcntcmcnto do;sas duns revistas o con. 
ductor, si falta :w ponto do meio-dia o dns 2 horas da tarde paga 
5$ do multa., ú suspenso o, na roincidoncla tl demittido. Multo 
desses pobres residam nos subttrbios não toem qua.si tempo para it• 
:!. casa, nom p•ra. so alimentar pot•quo a !\trio. da companhia con
tlemna-os tL multi1. Para. <iUO melhor se comprchenda a. situação 
dos infelizes couductorcs, para comprovat' o que temos dito, bu.sta 
citar o caso que occorrou com um conductor meu pat•ento, que, 
tendo tra.ba.lltado quasi todo o moz o indo receber os seus venci
mentos Hcou surpmltendido ao ver o png'~rlor llto entregar apenas 
11 quantia do 200 r6is. > 

Duzentos r!lis! Se isso niio t1 deblquo ú um~ pt•ovocnçiio ao po· 
bre homem que a pó; 30 dias de trabalho om voz do !ovar o t'ructo 
de seus esforço~. levll a miseria, o desespero para a sua famllla. 

Mas os directores passeiam do carro o ganham 60:000$ o mais 
se houver. 

(Continua>~do a lcitura)cOs restos dos vencimentos foram absor. 
vidospelas multas. V. Ex. fall~u na cabeça rlo porca da Avenida e 
na reserva do largo do Machado. Aquollo nome cabo muito bem, 
mas quanto a roserva niio ha classificação po;sivol; aquUio tl uma 
verdndolraltabitaçiio de sulnos ou tn.lvo~ cousa. pelar; um buraco 
sem at', sem luz, mal calçadu, com dous ba.ncos immundos, deatina.
dos a comportar cento o tantos o u.s vezes duzentos homens, Ctlra. o 
peasoal e•tt•anlto, vngn.bundos quo nU! eatnclona som que a Compa· 
nbla dê providencias. Para. a. serventia uo todo esse pessoal . ba 
apenas duns· privadas o o resultado de toda.. essa liUipe;a é ver-se . 
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muitos vozos om um c~rro do primoira c! asso o oonductot· acompa
nhado de lnsoctos varias o lmportunoe•. (llilaridado). 

cEis, Sr. r,onorai, om traços got•aos, a vida da privações da mau 
parooto que, pobre corno somos, precisa tt'ILballmr o pai' isso Rujoi
ta·~Jo ao gua.nto do J'ori'o da. Jardim Botanico. 

So quereis obter a. pt•ov:t do tudo qu~nto acima fie~ dito podais 
manilat• vorifioat••. 

A Companhia Jardim Botanico, Sr. Presidenta, ridiculariza 
atll a Republica. E rtuot•ois a prova; senhores 'I Tendo ·o povo· re
clamado contra os postos, quo sustonto.m os tios, postos que são 
foi tos com teixos do trilhos mal organizados, como disso o sr. Ruy 
llarbosa, que foz a administt•ação da companhia 1 Mandou .::o!locar 
um barrete phrygio om c"da um dolles ! 

Tira o nosso dinheiro om pa.ssagons exorbilantos, rouba-nos 
O tampo com d"moras oxtt•aordinal'ias DO rel'Clll'SO do RUUS linhas 
o ainda oscarneco do nós, ridiculariz:L-eos 

Para a companilla o dinheiro d tudo, mas o seu dinhoiro não 
mo compra, o so1t dinheiro não chega para fazer calar o povo, que 
tom cor~gem de roagir na dol'osa do seus diroi tos. 

Dezoito nnnoo são passados, sr. Presidente, quo Brazil passouo 
pela gt•ande transformaçiio do 15 do novembro,o trans!'ormrtcii 
ctrectuada om nome dos sãos pl'incipios, quo toem sido norrompidos 
dia a dia, lt'ansl\>l'mação quo nos promottia todas ruJ garantias, qne 
nos tcom lbltado. 

O SR. COELIIO LisBoA-O povo tom o governo quo mm•eco. Não 
sabe defender os seus diroi tos. 

O SR. PIREs FERREIRA- Nunca, St·. Pl'Osidento, no interregno 
do 18 annos, os mais oxigontos para com os pollticos disciplinados, 
j~ viram o mau nome inscrito como perturbador da or<iom publica 
ou destruidor de situações. (Apoiado•.) 

Feiizmento, dentro do poucos dias, faroi aqui a analyso do 
certos pontos do livro do grande hrazlleiro, o iilustro Dr. Campos· 
Salles, o nossa occasiiio mostr:u•oi qual tom sido o meu comporta.
monto na Ropubiica. 

O SR. CoELHO LISBOA- Nessa oceasião ou pedirei a palavra. 
O SR. Pmr.s FERREIRA - Estou cansado do ouvir dizer ha 18 

a1111os, que se OP'l(•re para o dia sog1linte. 
Estas perturbações dos o.<piritos, vão sendo levadas a. todas as 

organizações da Republica. E como é que so diz quo o projecto. 
que procura amparar a opinião publtoa o Ir ao oncontro. da 
oprn!ao CJ.UO niio pode mais supportar os oscandalos dossa companhia, 
como é quo a osto rospoito se vem falar cm autonomias munlc!
pa.es, quanao os nossos edis estilo silonclosos? 

Estamos om vespera do oloições, não sei se ta.mbem muni, 
cipa.es, mas fedot;a.os. :Mora.ndo mesmo nesta cldudo, nunca. th:e 
pretenções. nem mesmo sot• eleito presidenta do mesa.. Tenho: 
concorrido com o meu voto para sufiraga.r a eleição daquellss quo· • 
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p~rocom morocor esta distincçao, do accôrdo corr1 :• direcção q uo 
•oguom. 

Nostos casos tonho snmpro )lrMUl'ado <Jonsiúot'al• o illustro 
Sonadol" pulo I.Jis!t•iuto Fod<JI"u.l, ln·. Augusto do Vasconuollos, quo 
ostli. pro;unto a esta disc11ssiio o podara dizer si csto eleitor, quo 
tambom ó ~ouauor pot• um dos l,<r,ndos da União, ja o procurou 
algum dia com protonçãr.s o podidos. • · 

Ao contr • .rio, possJ d1zor quo tenho sorvido muito a osto Jllus
tt•o chofo desse partido, procurando auxiliar os olcltoNs que o 
acom ri~oham. 

E llodLUÍl"ü.VOI IJilO um joroaJ di~a ctuo DUOC!lo tratei do pOVOo 
O Sn. Co1;r.uo LrsnoA- Ahi cst1L " campanha LL favor dos 

voluntarlos, •.. 
O Sn. Pnu<ri FBRRElftA - Podem vi1• as acousaçõos, podom 

vir os doosl.os, quo niio mud!U'Oi o. minh~t nórma do conduct.a, 
procw•ando dia " dia sol•vir o proletariado, quo mo pro
cura, pol'CIUO, posso dizor do novo cidadãos que voem todos os 
dias procurar Senadores aqui, seis voem fo1lnr commigo, po1·quo 
tenho pra~or em tratar com ostes motoras do ombollozarnouto da 
nossa cidiLdo, porque sinto sompro gmndo satisfaç~o oni levar o 
amp1Ll'O a estes homens pou1•os, collocon<IO a.ssim a situação desta 
gente digna acima do meus prop1•ios 'intot•ossos. 

Digo·do coração, com totla ~~ sinooridu.Uo ao Congl'osso o pouco 
mo im]lOrta que o dinheiro mal ganho por eSIIL companhio., arran
cado dastu. populaçito LJL!o os_uí. cm rttmor, •pndindo a.attonç.iio dos 
podares publicas, pouco me Importa quo osso d<nhou·o se.;a ern
prog,.do em insultos contra a minha attitudo, porqoo, quando não 
pudor mais supportiLr o.,tos insultos. saberei l'CSponsabillzar a di
rectoria. A esta impJ•onsa somp1·e valoros:L na doleza do povo, ruço 
um 1Lppolio para que continue na dofoza dos direitos dessa popu,
I"oão, faço t11mbom um appollo ao Congresso Jlllra que voto o 
projecto um primeira tllsoussão, para que novas luzas, novas 
!doias, novos oonoe!hos, possam vil" da Commissão. ou mesmo da 
discussão do p!ooario.. . 

Deixo n tr•ibuua satlslbito por ter nlcnnçado o mou desejo prin-
cipal : n dol"o>a dos direitos daquellu. população. . 

A renlizacão., param, desse de~ojo, praticamente ost4 lor~go de 
ser umo vo!•tlado~ porque ainda nua so oonsoguiu quo o povo lave 
as suas queixas(,; ncndomias, 11 mocidade quo vil no ouro Lia .Jardim 
Botunico a ignomínia, quo vu no ouro da .Jardim Botanico o desafio 
a sou patriotismo. que vô no ouro da J11rdim Botnniuo aquillo quo 
a moc!dado ropeilo, porque profere a justiça do povo, ao dinheiro 
malgoaubo, por um•• companhia que não mcroco a menor consi
iloraçilo. 

Retiro-mo da tribuna, lazoudo um appollo ao Congresso ; 
t1uendo um CLppello mesmo ao cholo loca!, o Sr. Augusto do Vas-
ooncellos. .. 

Estou convencido do que hn de Jllzor justiça ás minhas justas 
intenções. · 
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Não sou propriet.ario om Bot~l'ogo, no .Tnt•tHm Bo!anico ou no 
Ipanema e nem )Jes•on do mlnhn familin tem propriodatlos nesses 
bairros. Moro ~~p~uas provlsoi'ittmcnto cm Bot.n.!bgo o 11or fitvm• cm 
casa do um amigo. 

A minha attitudo nesta momento dom dolbstt d~qnellas porm· 
lnçõos. Essa defesa tom sido l'eitn. dosdo quo o St•. gonm•al Souza 
.Aguiat• assumiu a direcção da Prol'eitur~ Municipal. 

Tive occ,, lião do tllZOI' no Sr. Dr. Passos, quando pt•orcito, com 
quem não tinha. ralações possoaos, que lnmontavn quo o Congresso 
não approvn.sse um projecto mon concodondo-lho um· prazo de oit.o 
annos do goVol'DO no!'lta. tôrra, porque quatro seriam pat·a acabai· 
cum os ILbusos o as violoncins o <ruatro para attendOI' ao quo fosso 
justo o razoa v e!. 

O Slt. BARATA Rwr:tno- !lllo era capaz do confundir os dous 
poriodos om um só. 

O Sn. PmBs FEani~mA- St•. Prosidonto, uma. das cousas quo 
mais mo incommoda, tligo com l'ranquoza. I) vm• um ospirito li hora!, 
progressista, amigo do todo., os molhoramontos, ·um homem da 
estatura do St•. Dr. Barata Ribeiro, om lucta com um homem como 
o Sr. Dr. Fmncisco Passos. 

Mas, Sr. Presidenta, o mesmo Dr. Passos, quando decretou n 
avenida .Atlantica, foi por mim procurado para cumprimontal-o 
poJo grande serviço que ia prestar:!. população desta Captta.l, tal a 
grandeza. dnquello melhoramento, melhoramento que tornaria 
aquollos bairros, prosontomonte dosprozados, grandiosos, dignos do 
sarem visitados pelo estrangeiro que procura extasiar a vista 
naquo!le soberbo panorama. 

Sim, Sr. Prosidonte, ninguem contestará· que esta nesga do 
territorlo, nmesquinhado poJa m:\ administração, Joi fadado pela 
natureza. pois pos.suo, om a.gua.s, a. m1LiS orystu.lina; om panoramn.s, 
os soberbos o esplendldos quo so desonrol.Lm anto a vista do visi
tante ; ontro~anto, luetn com o poior dos inimigos: a propotonoia o 
o descaro da Companhia J:udim Botanico. 
· Um dos .lot•naos, tralttndo dusto projecto, Sr. Prosidonto, pm·-
guntou: c Qual o objectivo do projecto ? • . 

O objectivo do projecto, Sr. Presidente, ó bonoficilu• o povo, 
pouco &e mo importando que o capital a emprogar-so soja nacional 
ou russo. 

O meu des!doratum 6 beneficiar o povo, ó tl•abalhar poJo 
engrandecimento o pelo progresso da Patria. ; ó cooperar pal'!L o 
progresso o ongrandeelmonto desta cidade, linda entre us mais 
lindas. 

Retiro-mo da. tribuna, fazondo um appe!lo a essa impi'Onsa. 
pedindo-lho quo não adultero o meu pensamento, não me ,julgue 
capaz do, por meio de um· projecto, procurar Jll'ojudicat• umu com
panhia. om proveito de outra. ' 

Não, Sr. Presidenta, minha. missão !l multo. diversa. Nesta 
tribuna só me bato por um intorc~so, c lallo do ca.boca. alevantada 
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-o interesso do povo-Que este povo so una, Jbt•taleça pela uni· 
dnrlo du vistas. (muito bem) · 

Ningucm mais podinrlo a palavt:a, encerra·so a discussão. 
Vct•illcando·se nfio havot•numero no recinto, procede-se li cha

mada, :L qual dctxam do responder os Srs. Sonad01•es Gomos do 
Castm, Francisco ~à. ,\lvat·o Machado, Sigismundo Gonçalves, 
Manool Duarte, Virgilio Damaúo, Moniz Ft•oit·o, Augusto do Vas· 
concollos, l'mncisco Glycorlo, Br::.z Abr:mtos o Hercilio Luz (11) 

Fica adi:\da a vo~\çiio do projecto. . , 

O :S1·. Severino Vieira (pela ordm11)-Sr, Prosidonto, 
uu estou oncat'fegado pelos St•s. Senadores Goracs do Castro, l'ran· 
uisco Glycorio o ~·mo cisco s~. do communicat• a V. Ex. que olles 
so acham na sala d:\ Commissão do Finanças o so for nocossari~ a 
su:\ presença pam completar o numero, poderão comparecer. 

o Sr. Pre,..idcnte-Ainda assim não ha numero. 
Ilica adiada a. votação do projecto. 

LICENÇA AO VUNCClONAltiO JOÃO TAVARES CARREIRA 

t>ntra cm 2" discussão, com parecot• favoravcl da Commissão 
rio Finanças, o artigo unico da pr0posíçii.o da C:mlara.dos Deputados, 
n. ~'13, do JOOi, <Littorizando o Pt•csidcnto da Republica a conceder 
um anno do licença, com ordonado, ao thosouroiro da Delegacia 
Fiscal do Amazonas João Tava:·es Carreira. 

Ninguom pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando 
a votação adiada por f:llt~ de numero. 

LICENÇA AO CAPITÃO ÜllZ !o!ACUADO MAGALHÃES 

Entra cm 2• discussão, com parecer favoravol da Commissão 
do l'inanças, o art. I' da propOôição da Camarn dos Deputados, 
n. 41, do !908, autot•izando o Prosldooto dn. Republica. a.·concedor 
um anno do licença, com todos os I'Oncimcntos, monos a grattacação 
rio funcção, ao capitão do estado-maior do exercito Lutz Machado 
do Magalhães. · 

Nin~uem pedindo a palavra., encerm-so a discussão, doando 
a votação adiada por falta. do nume~o. 

Soguo-so om discussão, quo so oncm•t•a som debato, o art. 2". 

o Sr. Pre,.idcnte-Nada mais ho.vondo a tra.iai'. voa 
levantar a sessão e tlosigno pa.ra ordem do dia da sessão seguinte: 

Votação, om 1" discussão, do projecto do Senado, n. 42 do 1008, 
:.utorizando o Govomo a desapropriar por utilidade publica; a Com· 
panhia Forro C:t.rt·il do .Jardim Liotanlco (olferecido pelo Sr. Plros 
I'orreira) ; 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara dos Depu· 
tados, n. 243 do 1907, autorizando o Presidente da Republica a 

v~.v1 ~ 
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ilól!oodllr. uril ~nno' do lioonç~. com ordoMdo, a.o thosourelro d& 
DJ!ego.ola. FisJal do Alll•Lz >nll< .roão Ta.v&ros Ca.rroira. (com parecer 
pvor&Vol da Cummlss~o do Fin•DO!IB) ; 

Vot&Qão; em 2• dlscussio, da. propo~lçao d11 ca.mara. doa Depu
t&dôii;·JI. 41 de !90S, a.utorlzan.Jo o Pr •sidonte da Republica a. con
ceder u111 a.nnil do Uoonca, com todos o> voncimontos, menos a. gra.

"tillcaÇ!b ao funcQão; ao capitio do estado-maior do exercito Luiz 
Màéh&do do lota.gaillãos (com pa.recor f&voravel da Cbmmlssão de 
Flnancas) ;. . 

· · ~ dlicussii.o do proposição d11 Camara. dos Deputados, n. 133 
de lb081 .autorizando o PÍ'Illlidente da. Republl~a. a. conceder um 
alloo de lloenoa., com ordenado, ao I~ escrlpturario da. Delegacia. 
F1scal do .Tnesouro Federal. em Pernambuco, Man•>el Florenclo de 
Morw Plrllll (oom parecer .. ll!.vora.vol da Commissio do FmançasJ ; 

2•. dilcu83~o da. propos)9lio ,da Camnro.. do~., Deputados, n. !36 
de 1908, autortza.ndo o Presidente da Republica o. conceder um 
a.nno do liceno~. com or.lena.ao, ao iosjiector de 2"· classe du. Rapar· 
tioii.o Ge~a.l.:Jio~ Tolej!ral'hos,_.~osG Pedl'O Simões Sobrinho (com pa
recer fu.vora.vêl ila Cominlssao de Finanças). 

l:.ClvantíH!é a iilissãn ás 2 1 {2 horiLB da tarde. 

ii.t• sEssio iiH 3il i>E ourtiiíito nÉ nios 
Pr4ilclénéla ·itO Sr. Ji~rrllrá 'Chá••'· ii• S'ecr•f•rfli) 

A' 1/2 hora depois do meio-dia,abr~rse a 110sBlio a que concorrem 
os Srs. Senadores Ferrelr& Chaves,Aralfjb GOes; Pildro Borges, Ger

io.}la.esos,P.'ires Ferreira,Francisco_ 8~,Bezorril Foutooelie,Antonio 
Sil.tUa;; Mclra e Sá, AIV'a.ro Ma.cbado, Gonçalves Fel'l'eira,\loolbo o 

. ii)n~s; .. Oliveira. 'Valludiio Silvilrino Vlilirn., .Moniz_ Freire, .Toão 
ttttz :Alves; Sl(fllelro. Lima; _L~~ .. urilnço B11ptista; Oliveira Figueiredo, 
''!!'ll1íi.tó'iitbo, Ll!i!-ril:~odrtl~ Barata Ribeiro, Franclaco Glycorlo,BI'llz 
Abríliites;"tlrba.no·do Gouvíia; Joaquim do Souza, A. AzetMo, Me-
~ .• Herolllo. Luz e Fellippe Schmidt (3~). . . 1 

·oeii:ám de· coinpar. ecer, .oom. càüilll jia.i'tiêtpada, ôS srii. Ru,
.Bar._ Jonatbaa Pedras&, S~ PeiXoto, silverill Ner~, lndio do 
BrazU, Piles de Carvalho, Justo Cbcrmoot, ·urbano Santós, Go
'lllell de cCastro, Belfort Vieira, Raymundo · Artbur •. Coelho Lis· 
~'Rosa.·é·Silva, Slglsmnndo Gonoalvos, Joaquim Malta, Manuel 
\DIItll'te, ,Martinho Garcoz, VirgUlo Oamazio, Augusto da Vascon

: ~!loiJ; .l?éltcl~'ilo Penna; F)'aneil!oo Sal!ils1 ll:ll'l'edil llllls; LOpes Clio.-
vea, J~Uilli":l\Jill'tlnho, Candldo de A.ot•en, Alo'Dbal' Guimarães, 
Brazlllo ila 'Luz; Ln.uto Mfiliilr, Pin~eiro M~o~ado, 'ulio Frota o 
.VIctor!Do Monteiro (31). · 

'
. '., .. ,E''l!cl&;:P\lâta•êln·lltaci!Ssii.o e•sein debato approvada. a acta da 
~~rior. ·· · · 

• 

• 
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o Sr. :JI• Secretario (soroi»do doi•) 4á cont~ do SD· 
gulnte 

EXPEDIENTE 

Tologramma expedido de Bailo Horizonte, om 28 do corrente, 
assim concebido: 

•Exm. Sr. Senador Pedro Borges- Transmitto a V, Ex. os 
meus agradecimentos pela significativa demonstração do pezar 
feita á mGmoria do Dr. João Pinheiro poJo Senado Federa.! o que 
foi communicado por V. Jlx.-Carc~lilo Brillo.•-lllteirado. 

Requerimento do advogado All'reJo Lopes da Crqz, poqÍJldo 
que o Congresso dô a intorprotação verdadeira que devo ter a lei 
n. 1.93a, de 28 de agosto de 1908, nos pontos ern que dispõp sobro. 
proscrlpçõàs, afim do evitar as hesitações da jurisprudàpcja, 
muito possiveis, dadas as obscuridades da lol, o sompro prcjudi· 
ciaes.-A' Commissão de Justiça o Leglslaç!o. · · 

o Sr. 3• Sécretario (servindo de !!•) procedo! :L lqi· 
tura dos seguintes 

PARECEIW 

N. 316-1008 

A' Commissão do Finanças J'oi prosonto a proposiéão da Carilara 
dos Doputados1 n. 71, do 1908, rolovarido da. carga do 15:6:.>7$519, a 
ser p~ga por aescontos monsaos do respectivo soldo, o majut• gra
duado ilo 7• roglm~nto de cavnllarla do exercito CamUio llranilão, 
restitul~do·lhe a. s qwmtlas jd de~contada~ a titulo de Indemnização 
á Fa~enda Nliclonaj, pelas despezas que, com assentimento do l:lo
vorno e fornecimento do Consulado Braz!lelro om Montevldéo, :·tez 
nossa cldade,em 1905, em transito, a ijervlço publlco, para .o. Jl:!tado 
de Matto GPOSSO. . . , 

.Acha-se junto á petlçAo, om q uo C4SO oftlcia.l expõe ctrcumstan~ 
1 ciadamonte a calamidade quo sotfrera., sendo a caUI!a das despeJIIS 

naquella importancia que lho estd em carga, AobiiJII-tiB tambllm 
juntos documentos o lnformaçõosquo !bosão fllvoravols. 

Na camara a r~spectlva Commissão deú o seguinte JIIII'.OCOP: . 
A Commissão de Finanças da Camara dos Deputados, tomando 

cm considera.Qão o julgando sutllcientes para ju .titlcar a pretenção 
do requerente, maJor do cavallaria Camlllo Brandiio, de contormi· 
dado com arespeétlva informação do Governo, os documento~ com 
que instruiu a sua petição ao Congresso Nacionn.l, sollcltando.relo· 
vaoão tla carga de 15:1l21$519,.prvvoniento de deapezas que toi ,l)lr· 
çado a fazer, om' tr<~nslto por Montovtdéo para.Matto Grosso, a '"'r
viço publtco, ~IIi llll domot·a~do ~orante tt·es mozllli om virtude do 

• IP'IIvo enternudade, .do que to.l.acommettido, morto do tres · ~Jllos 
menores, vlctimados peJa. vartola, enterramento destes,· Wl,slllfo· 

• 
• 
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CQÕOS DU.Cil.sa ondo.SD baViiL installadocom a familia, dcspozas CITO• 
ctuadas pelo Consulado Brasileiro com nutot•izaçiio do nosso Govct•
no c entras que domonstmv:~ com os documentos que pôde obter, 
'ú doparccm•quo, pot• equidade, soja submottida :L aprociaçilo o :L 
votação tia Camara o suguinto prlüocto rla rc:JOluç1ío: 

JJJ•ojecto 

O Congx·osso Nacionalt•osolvo: 

Art. 1. • Fica rolovatlo da cat•ga do 15:027$510 · sobt•o os seus 
vcnoimontos para descontos monsaos · da 5" . parto do x•ospoctivo 
soldo o ml\jox· graduado do 7• regimento do ca valltu•la do O<Ot•clto 
Camillo Bx•andão, restitulndo-so-lboas quantias quojd lho tiveram 
sido descontadas do soldo, a titulo de lndomnizuoiio á Fazenda Na
cional, pelas dospczas •JUC, com assontimouto do Governo e Jbrnc· 
cimento do Consulado llrazilclro cm Montcvltlllo, Jez nesta cidade, 
cm ID05, cm transito, a sot•viço publico, para o Estado de Matto · 
Gros.io. 

Art. 2.• 1\ovogam-so as tliSllosiçõos om contt•ario. 
Sala das Commissücs, i do julho do 1908.-Francisco Vaiya, 

presidente.- Laooiyildo Fil!J!Ioiras, relator.- Julio tlc ;llcllo.
Josd Eu:cbio.-Pcreir<t Lima,-Se>•:ecla/lo Co•·•·Ba.-Sarpio Saboia,
Homcro Baplida, 

· A Commissão de Finanças do Senado, o~amiuando a petição o 
documentos, ncha a.ttondivcl o pedido do major Brandão o concorda 
oom o parecer dtl Commissiio da Camara, opinando pela approva· 
oão da proposição, para ser x•eicvado somente o que ainda. 
resta da mencionada importancia de 15:627$510, despendida toda 
em,sou proveito nas crittcas circumstanoias cm que se achou, 

. Si razões de equidade pozam para relevação da divida, razões 
de justiça guc são tambcm do mesmo principio do equidade, resu
midas cm lei, não pormlttom que se restitua. a importancla legal· 
manto devida o paga do quem despendeu, beneficiou c . tambom 
niiG tom culpa. . 

Assim, opinando pela upprovaçiio, otroroco a Commissão as 
soguintos · . 

E~IENDAS 

'. . . 
"o a.x•t. J.• Depois da palavra-rolovando-a.ccrosccntc·sc • 

.. cdo que ainda x•esta.>. Supprimam-se as palavras·: crostltuindo-ih~ 
.. as· quantias que j~ lho tiverem sido descontadas do soldo, a titulo 
· ·de fildcmnlzaoiio á Fazenda Nacional.> . · · 

· Sala dfiS Commissõos, 29 de outubro de 1908.-'1, O, Gomas do 
041/ro.-J. Joa2uim·da Soil:a, relator .-Francisco Glycerio.-Al•aro 
.ICachado.-Joaguim Mur/inho.-Lauro Müllor.-U•·bano Santo• . 

• 
• 

I 
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PROPOSIÇÃO DA OA~IARA DOS DEPUTADOS A QUE SE REFERI: O 
PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolvo : ·. · 
Art. 1.• Fica relevado da carga.do 15:62'7$519 sobro os sous 

vencimentos, por descontos .mensaos da 5• parto do .respectivo 
soldo, o maior f!.l'Bduado do 7• regimento do cavallaria do exorciio 
camiJlo Brandao, restituindo-se·lhe as quantias que jll. lho 
tiverem sido descontadas do soldo, a titulo do Indemnização 11. 
Fazondn. No.clonal, pelas despezas quo, com assootlmonto do Go
verno e tornec!mento do Consulado Brazlielro em Montevldl!o, foz 
nossa cidade, em 1905, em transito, a serviço p11blico, para o ER· 
tado do Matto Grosso. 

Art. 2.• Revogam-se as clispos1ções ,em contrario, 
Cllmara dos Deputados, 20· de julho de 1908.-Carlo., Peü:olo 

de Mello Filho, pres1dente.-Mikiarl•• Mario de Sd Freir~. i• secre
tarlo.-Lui; .4.nlonio Ferreira Gualberto, 3• secretario servindo 
de 2•.- A;imprlmlr. 

N. 317- !90S 

A proposlçiio da. Camara dos Deputados, n. 143, de 1908, a.utot 
rizando a concessão de um aono de licença, com ordenado e para 
tratamento de sa4de, ao conferenta da Alfandega. de Manáos Enéas 
Ferreira Valle, resultou do um pedido desse funcoionario dirigido 
ao Congr811So Nacional. . , . , 

Justificando-a, a Com missão de Petições o Poderes daqwilla Casa 
do Congresso reportou-scaos.documontos quo acompanblrlm o.re
q uerimento e dos q uaes se deprehendo IL necessidade da licença caja 
concessão ora se autoriza. , , . , 

Assim sondo, a Commlssiio ele Finanças do Senado nada tem a 
oppor ú proposição, e ~ do parecer que seja. olla approvada. · 
. · Sala· das CommiSIIiies,29 de outubro.de 1908.- A. O, Gomts d• 
Castro, .presidente.- Urba110 Santos, relator.- Glycerio.-Aio41'D 
Machado.- J. Joaquim ri~ Sou;a,..;. FrancilllO Sd,-'- Laura Müllsr. 

PROPOSIÇÃO DA CA~IAR,\ DOS DEPUTADOS A QUE SE REFilRB O 
P AIIECER. Sl!PRA 

O Congresso' Nacional resolvo: , 
Artigo unlco. Fica o Presidente da R.epnbllcn autorizado a 

conceder ao conferente dn. Alt~ndol,'ll de Mao4os Eo~as Ferroirll 
Vallo um anno do licença, com ordonaclo, 1lllra tratar de sna SIIUde 
oode lho convier;. rcvogacla.'l as disposlçües em contrario •. • · 
· C11mara dos Doputn.iloa, 2:! do outubro de 1908.-Carlos·PeiJ:olo 
ti• Mollo Filho, proHidente.- Jfilciad•• Mario de Sá Freire,, l'tecro• 
tarJe. - Lui; At~lonio &,.,·eira G•calberto, s• socret~rie, servindo 
da 2, .... A imprimir. 
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N. 318- 1908 
A prorogaçiio de llconco. requílridó. pelo 2• tenente do exercito 

Fredorlco·Bueno Horto Barbosa fundou·~O no art. 59 da lei n. I.473, 
do 9 do j&neiro do 1906, pois, uma vóz coneédldll, niió ültràpassarll. 
dadois•annoe;.por ollo fixados, como limite mwmo das llcençllB, 
parà tratar do interesses particulares. .. . ·. . .. · 
· ·' · :Apezar dli!So; convém salientar que a proposiQilo n. I45 de I90~, 
de que O objecto o deferimento do podido, determina t&mbem que 
esse lapso de tompe niio sorlf.lov~do á conta da antiguidade... . 

· Por esta fórma IL9 Commil!llõos de P~tlçüoi ~ POJ!ores, Marinh~ 
e Ouerra.e de FlnancllB da Camo.ro. dos Deputados, que tantt1s foram 
as ouvidas sobre o assumpto, harmonir.t~ram as dlsposicã!ls da Jol 
citado. com IL9 dos decretos de I de dezembro de I841 o de 20 de se-
tembro de I860. . 

,A Commissão do Finanças desta Casa, nllo tendo motivos para 
divergir 'do vo!o da Oamara, o de parecer que p Senado approve 11 
proposição; · · · · · · · · 

·. · ·Sala dàs Commlssües, 29 do outubro dó 1908.-À. O; Gotnf• de 
Ca.tl~o, presidente. - Lauro Miiller, relator • ...:. Glfié•'rió. - Alôa'ro 
Machado, -J. Joaquim de ~qu•a, -Frarwi•co Sd,- Urbano Sanlos. 

PROPOIIIQÃO DA OAMAR~ DOS DEPUTADOS A QUE SE REFERE O 
PAWIOER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
. Art, I.• Fica. o Presidenta da Republica. á.utorlz"do a conceder 

ao 2" tenéoto do SI• bataihiió de lnfalit&rlli. Frederico Bueno Horta 
Bar!JollL um aniio ile llceilcll; 11. partir dá do.tll. do 1() de dezembro 
do corrente anno. e com direito ao solilo dá soa patdnte, mas sem 
vencer a ani!Buldad? de posto. . · · 

Ar:t· 2.~ RevogaJll•Se as dlsposiçües om coiltràrlci, 
Camara dos De{lutlidos, 22 do outubro de 1008.- Cario• Prinolo 

ri• ~Uo FUho; presadente. - Mlkiaile• Mario d• 84 Jilollre, I• se
cretario. -Lul• AIIIOttiil Arrlira Gualbsrlo, 3• secretario, servindo 
de 2•.- A Imprimir. 

N. 319-1908 
·. Ao projecto do Senado n. 33, de 1908,. foi otrerecida, pm 3• dis

ousslto1 uma emenda exceptuando do registro, antes dó qualquer 
despacno, as causas propostos nas UI• 14• e I5"pretoi•las, niiB quaes 
e111a formalidade s.erd. preenchida mediante nota do respectivo 
escrivão~ remettlda pelo oorrelo no otllclal competente. 

. Não descobre a Cilmmlsslio de /usttoa e Loglslaoão a. vantagem 
da emenda,. que apenas visa substituir, eril al~umli!. pretorlas, o 
processo d~ registro; .!lla.ndando que este se lhQa, nao mediante a 
ap:eae

1 
ntacaC?_ da petioao anlclal, mas sim mediante nota do respe,;. · 

ctlvo escr!vao. . .,. · · .. · · 

'· 

I 
• 
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Em vez do vantagem,· tem ciJJI p inconvonwnte do tornar 11o 
parte interessada estranha. a.o registro, quo ficará. cxcludvam~nf.ll 
a. ca.rgo do oscriviio de c~jo urbitrio dependerá. a nul!ldade"·do 
feito. satisfazendo ou omittindo ost& formliiidade. · · ..... 

Paràce<lhe que a emenda. deve ser rejoltada. 
Sala das Commi!Süos, 30 de outubro do 1908.-0/ioeira llf!l'""

•edo, presidente.-/. J!. Metcllo, rolator.-J!eira B 8â,-/p/III·:Wi: 
Alves, . 

EMEND~ ~ QUE .SE Rl!ll'UE 11 VETO Slli'IU. 

Accrescente-so ao § !• : . 
cExco~to as causas propostas na§ 13•, )4• c I& preterias, cujo 

registro pod,orll. ser feito mediante -nota do respectivo escrivío 
r~~ottida a.c·.omoia1.do registro, nil m~mó' di~ ,PC.lf?' ·correio,· 110b 
rog1stro official; con,iunetamentc com· a m0t.~d~ dos emo,wnentolr, 
pm-toncen~o .ao re>poct~yo sorvcn~.uo.rio ~· cutm .~~;~etad.e. · ... · · · 

. Em 27 de outubro de 190S,...,.~uguslo do Jl~eor~ce~p,,- A pn· 
prwur. 

N. 320-1.908 

Redacç4o final d1,1 .ll110611da ,do Setl!ld• ,4 propo8,içfto da .Ç~~ra dOr 
Dep.lf.lador, .que m.a11da. co~ar ao· [!•· tefiBnle mao~•.,,i#• .~ 4~ 
ela.,e, reforrna4o, C!m.d,1do Jo~q,uim ,de Almeida Q .l~'f!P9 -1~~ Q 
"'"'11'• ,.1erv.it+ ~Of'IIJ oper.ario do Arsenal .'!-• ~arr~A~ · · 

~ S)l.ppriJilam-se as pa.la~s ftna.es : .. do .Rio .~e .J~ne1r,f!,,cll~ey.dil-
l~.: co.111o operaria dos Ar.senaes. da M"riDha. · ' . · . 

Sala das .Commls;õos, 29 do outubro daJ908.,-Pol\l~ h'IIJ9ij, 
-AIIto11io de Sou;a. · . · . 

Fica. sobre a mesa., para ser discutido na seuio seguinte, depoil 
~e pub1Joado no Diario à:o ,C.mgré•i~. ' · · · · ' ·' .. · 

N.. 321 ~ 1908 

Redacçao final do p•o}ecto do Senado,;., 94, de f908;·que auiOI'Ua o 
Gooer~~o a irtCiulr tiO lfUadro dos ?f'a(euorll ·ou ~ubllil11l81, 'oila
liclos. o le,..,.l,..orinoel de ongenloeiros !Dili d4 SUoo BIIJfla, ,,,.._ 
IUbshlulo da ezli,..la Escola Militar do Bra.ll · 

O <Jongl'liiSo Nacional resolve : 
Ar~, I. • Fica o Governo aut.9rlz!ld9 a. !Jicllj!r no q-o ·do' 

protes.s~ros qu ~uh!ltltutos vltaJlclqs .o !Jlnon.te-corqnpl Joeé ,ela. Silva 
Braga, com o.s vantagens do rogu1amÍllltq ~e 1890; ·~ v!geric1a .c\CI 
quoJ se Inscreveu J;lll.rll. concurso da. cadulra do' astronomia· pràtla& 
o geodosia, tendo s1do nomea«o para regel-a, !Dterinllmllllte; .em 

... 

.. , 
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19 do setembro do 1R94, o achando-se aotu~lrnooto no exoroicio ria 
mesma, omborr1 no curnctor do prutbssOI'. 

Art. 2.• Rovogam-so us dlsposiQõos om contrario. 
Sala dus Commissõos, 29 elo outubt•o do 1908,-Coalh<> Llsbofi.

Anlonlo do 8ou•n. 
Fictl ~obro a mesa, I'BI'II RDf' discutido n<L snssiio Hoguinto, dopoiR 

do JIUbllcfldO no lJiarlo tio Congre.uo, 

O 1!!11•. Pirc01 Ferreiro (*)-SI'. Prosidonto, omhut•fl 
o pouco qno disso hontom o IJUO ostrL publicado no JJiarlo Of{iclal 
vooha. com a dooiurnçfto do flUO nao foi roPIIIo polo uraclor, 
dooiaro quo oiio us!ou do nocôrdo com ILigumos iocorrooçõos, tuivor. 
oriundas do oxcosso do tt•al11•iho <tuu tem havido n<L Imprensa NrL
oional. Amanhã ort dOJlOis pedii•ol novu publlm•cfto do discurso, 
depois do o corrigi!• ; nosso ouso, os ongnnos soriio concort1ulos Plll'IL 
maior orlontaoiio do publico. 

gra ossu doolat•nçiio quo quorill J\~zor, mas, )li quo estou na 
tribuna, vou, pola segunda voz, aprosontn.r um<L indlm•oão t! Mesa, 
esporando quo a. Commlssiio 1!0 Policia doRta ruso. pesará bom o 
quo vonbo propô!•, pura que os trabalhos do Se1mdo so.Jam publl· 
oados com mal~ dosonvoivlmonto do quo uctualmonto toom nu 
Diario Offioial • 

• 111 o St•. l'orrolrn. Vlanna dizia que, quando quorla occultnJ• 
algum sogrodo, pnb!lon.vu. no JJiarlo 0/ficlal daquello J.cmpo. Os 
tompos mudaram, mus contlmla u mesma sltuaçiio do D111riu 
Official, <JUO quasl níiu <l lido. Por i6su, uproson!o n. 8ogulnlo hldi· 
oaoão: (Ló.) . 

Não vao nisso, S1•. PI'O>irionto, oonsut•a lllmpronsu. No.oloual, 
porque sou tostomuuhu. ·do qurml.o 11quollo. rupu.rtloilo IB!ll so· 
broc~rrogadu do trnb11lho, om virtude do tantas arttorlzaoõos ·do 
Congresso o do serviço do oxpodlouto udminlstratlvo, A propt•iu 
oasa jlt nlo Iom accom modaçuos nocossar1!1s pllr<L aq uollos upot•a· 
rios trnbalhu.rom o quom vno ú lmpt•onsl Nac10uul d noite <l com 
d<lquo voi•!Ocu. as ounrllçõos om q no dozonfiH do oporarlos nlll tt•n.
balllam, DOBRO fiJ'dUO ROI'ViÇO do tyllOgl'll.JlhO, Jd, 1110 i\liif10d0 UOH 
rodactoros, rovlsoros, otc., quo osti~o tambmn multo mu.l nocom· 
modados .um um11.poguona sala. · , 

· Desdo·quo ·o sorvloo do puhllcaQiio do; dobntcs do Coo grosso 
aqJa rotlrodo da lmproosa Nfloloual, o po,soal dlmlnuh'IL, as salas 
ficarão mais dosafogu.das o os uporlll'iOH podm•iio tt•ahalhllr om um 
molo mais hygionlco. 
· Aquollo; •tuo,om oonsoquoncllL da dlmlnuioão do trabalho, tive· 

rom do aor dispons<~dos, sm•ilo com cot•toza aprovoltudos poll• om· 
proza quo obtiver om concurroncla osso sot•vioo, !lOis quo tor4 no· 
cossidaüo do augmcntnt• a sua edição o o JIUmoru do opo1•arios pura 
•.o.tlsfuzor o ~ompromisso assumido. , · 

·(•) f.:Ht(l dit1ourno niio Jol rovi1to pelo orador .. 

• 



• 

f. 

SESSJ:o EM 30 'nE OUTUBRO DE 1908 361 

O rtuó nc.~bo do dizot· pódo sot• vorlfi011do ~or qualquer Sr. ~ 
nador c toria multa satlslilçiio rtuo o no,bro ~enador pela Balun, 
que tanto se intorc"a por cs.as cousas. lassou Imprensa Nactonal 
á noite, pois, com certeza, subiria do lil. compungido, lastlmnodo 
a. sorte !lesses bomons que trabalham 011 publicação dos do bates do 
Congrosso. 

Vom 11 Mosn, é lida, apoladr~ o romottirla rl. Commisslio •ie Po. 
licia, a seguinte 

INDICAÇÃO 

Indico quo 1~ MosrL do Son11do ponha orn concurronoia publica 
a publrcação dos sous trr•bnlbos, tondco om vista " idonolilrLtio o clr" 
culaç~o dosjornaos concurrontos. 

Sr•la das so~sõos, 30 do outrtbro do 1008.- Piro.• Ferreira, 

ORDI~;[ DO OlA 

J.IOENÇA AO FVNCC!ONARIO MANUEl• J?(,OP,ENCIO IJE ~IORAF.S I'IRE.q 

Eotra om 2' discussão, corn. parocOI' ~.vm•a.voi dn. Commiasão 
do Finanças, o artigo unico d11 propo!liçiio riiL Cn.m~ra dos Depu
tados, n. 133, do Hr08, rLUlorizrLndo o Prcsidonto diL P..opublica. a. 
concodor um anno.tlo llconçiL, corn orrlonado, n.o l" cscrtpturarlo 
da. DologacirL Fiscal do Thll&ouro I•'odrmd om Pornambuco Ma
nool Floroncio do MoJ•r•os Pires, 

Nioguom pedindo a palavm, onoorra-so n discnSl!ÍLO, fica.udo " 
votaçiio adiada por J\•1!1• do numot·o. 

LICBNÇA AO FUNCC!ONARIO JO sr.' PBDRO SUIÕES SODRINIIO 

J~;ntra. om 2" (liscu.'Jsiio, com pa rocor f<L voríLvol du. Com missão 
do Finanças, o n.rt. I" ria proposiçii,o drL CiLmarr• dos Deputados, n. 
136, do 1908, r•utorlzando o Pro;ridfmte da Ropublic:t a conceder um 
nono de Ucooça, com orrienado, ao in~pcctor do 2• cl:t.sse da Repar
tição Oer~i dos Toiographos .losó Pedro Simões Sobrinho. 

Ninguom pedindo a palavra, >Cocorra-sQ a. discussão, ficando a 
votação adiada por falta dr> num oro. 

Soguo·so om discussão, fJUO s o encerra som debate, o a.rt, 2". 

O Sr. Pre,.lclente -- Nada. mais havendo a. tratar, vou 
levantar :> sessão o designo par.·a ol'dem do dia da sessão oc:;uinte : 

. Votação, em 1• d!scussiio.; do projecte do Sen~do, n. 42 de i90& 
autorizandr> o Governo a rlesa.propri!l.l', por utilidade publica, n, 
Compnnhia Forro Carril .Tardlm JlolnDtco (otrerecido pelo l3r •• 
Pires Ferreira) ; · · 

.. 
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Vot~Ção, em 2• dlscus~~o. ,<\aproposioiio d~ Cp.ma~~ dos ,Qepu
tados, n. 243 do i907, a<~torizando o •Presidente da 1 R~pitbLjop, y. 
conceder um a.nno do li,cança, ço_m ordeqa~o, ap ,theso~~rei.r0 1!\\'
Doiegacia. Fiscal Po. Amazona~ Joa.o :ra vares ;carreir~ (oq!ll p~~ecar 
Javoravel da Comlmssii.o do ~~~~OO!ll!); 

Votação, em 2• discuSll[O, da proposição da Ctlm~r~ dos 'Depu 
t~os, n. 41 rio 1908, aut,ori~ando o ~residente da ·Rep~bljca a 
conceder um anno de liceu ça, co.ll!. todos os voncimeqtgs, ·,lllORIIB 1a 
gratificação de tllncção, ao capttao do estado·ma.ior ilo exercito 
LUiz Machado de Ma.galhücs (com parocot• fa.vora.vcl da Commissiio 
do Finanças ; · · · · · 

.:votação, cm 2• discussão, .da proposiciic da:camara.dos .Oepu
tados, n. 133 de !908, autorizando o 1P.rosidento da Republica p. 
conceder um anno do licença, ·Com ordenado, .ao. :1• .oscr.lptllllll.!tio 
da Doleg:~cia Ftscal tio 1'heso~t· o Jlcdct•nl cm ,Pe~nu.mbuco .lda.noel 
Floroncio rio Moraos Píros (éorin p~roccr f~vor~ ver. du. -Commlssiio 
do Finanças) ; 

Votação, em 2• discussão, d~ proposição da Camarn. dos Depu
tados, n. 139 .~e 1~08, ~utori~~mdo o Presidoa.te .•.l.u. Rep\lbl(ca a 
concedot• um auno de ltcença, com ordouu.rio, ao inspecto!• do 2• 
classe dtL Repartição Geral dos Tolegru.phos Josll Pedro Simões 
Sobrinho (com pat:ocer to:voravlli da Commissão do FinanÇII.s) ·; · 

· 3~ discussão da. prop~lci\9 da Ca.pmn~~o d,9~ À~P\1~01, 
n. J05 .de 1008, Ox~ndo~ .à. daspc~a: ·~o 'A!,inis~tçrio .das Q.e~aóões 
E~terlor,os P!lr!!- o e~or.ctcio de l!lOil(com as eJ!;IOJI!IaS ,ol,fo~ecld~s 
pela Commtssao de Ftnançii.S) • 

Levanta-se a sessão á .J hora .da tarde. 

!l5~ ~E!!S.~ E~.l 31 ~E OUTUBRO DE 1908 

Preslrlencia do S;r, Nilo Peçanha • ,. , •· .. • .. '"·I . . . , -· 

A' meia hora depois do rncl.o ,dia abre-se a spss~o. a que oo~
correm os Srn. Senadoro• Forrei ra Chu.ves, AraUjo Gllos, Pedro 
llorges, Silvorio N'ery,· lndio do Br .. azil, Urbano Santos, Pires For
t•eit•a, Get•vasio Passos, Francisco Sá, B~~erril Fontenoile, Antonio 
ile 'SoWia; Meira' 'o Stt:, Alvãro Machado, C<ipllui Lisb.>a, Goncalvos 
Ferreira, Si~ismunilo Gonoalvos;· Mnttitoi Dunrte, Coelho e campos, 
p)iyoiru. Ya.lbdiio, $ovorlno :Vieira, Vírgilio llllmn~io, Moniz Freire, 
.loiic J,.11)z A)yos. Slquoir~ Lima, .Loure,nço Ill•utista. Oliveira Fignoi. 
ro'4o, !lJ'ico .Coelbo, Laum Spdr6, · lla.ratia Ribeiro, Francisca Gjyco

:rio, llraz Abrantos, Urbano de Gouve~, ~oaquim de S(lllza, A • .o\ze'. 

• 
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rodo, Joaquim Murtinho• Metello, candidO>do Abreu: e Lauro· Mui· 
ler (38). 

Deixam de comparecer com causa participada os Srs. Sena
dores : Ruy Barbosa, Jonattm.s: ·Pedrosa,. SIL Peixoto, Paos de Car
valho, Ju;to Chermont, Gomos ele Casr.ro, Bcllort Vieira., Raymundo. 
A'l'thu~~ Rosil; a Silvai ,Joaquim.Mattal; MartinWo.GaJ'Ilcz, Augusto de· 
Vaseon~ellos; Felici!Úlo· Peuoa, Fl'!locisoo. Salles, All'rodo·Eilis, topes 
Chaves, Alencar' 6uim~trãe~; BraziJio: da Luz,' HcrcllloLnz, Fcüppe 
Sciunidt, Pinheiro Machado, Julio .Frota. e Victorino Moo.tci~o (2::l). 

E' llrla, posta. cm discussão o sem doba to approva.da. a II.Ctà. da 
sessão unterior. · · · · 

O Sr-. 1• s·ecreta.rio di!: cootn; do seglllnte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
· Um do Ministerio da. Fazenda, de 24 do corrente mez, trans

mittindo a mensagem com que o Presidente da Republica preSta as 
infoi'maQlics sollcitádas pelo Senado sobre a proposiqã() da camara. 
dos Depubdos, que autoriza a abertura rio credito de. 25:534$563 
para occorriir ao paliarriento devido ao major retormado do exer-. 
oito Lcob!lldo Augusto de Moraes, pm virtude de sentença. judi· 
ciari".-A quem fez a requisi(lllo. 

Outro do MinÍsterio da JustiQa o Negocies Interiores, de~ dG 
corrente mez, tra.nsmittindo a. mensagem com que o Pl'CSidente 

·da l!epnblica restliue dnus dos a.utograpbosda re.•oluoão do Congresso 
Nà.ciona.J, que sanccioriou, autorizando a concessão de um anuo de 
llceoca, sem vencimento•, ao bacharel Ces.rlo d~ Silva Pereira, 
procurador da Republica na $OCçiio do Districto Federal. - Arobl· 
vc·se um dos autograpbos o comrilunique-se · :1 Cam~ra dos 1.18pu
tadoã, remetteodo·se-Jbo o outro. · · · · · · 

OutrO do mesmo Mlnlsterio e data, traosmlttindo a mensag~!ll 
com que o Pl'flllidento · da Republica restitue dona dos auto
grapbos dp, reaoluoáe do Congresso Nacional, que mandou P!!b!fca.r 
pelo decreto o~ I. 9il3, dessa data, prorogaodo novamente a aoi.uol 
sessão legislativa ait! ao dlà 3 de dezembro de 1908. -" Aj'phlv~o 
um dos "utographos o communique-se á Cama.ra dos Dep~'lS, 
l'emottoodo-ae·Ibe o ou !l-o. · · · ·"' 

Outro do Mlnlsterle do. Guerra, de 19 do corrente aono, traos
mlttlndo 11 mensagem com quo o Presidente da Republica restituo 
dous doa outographos da rosoluçilo do CIIDbTilflBo Nncional, que san
ccionou, autuflzanrio a abertura. do credlto especial do 25:4ill$280, 
pura pago.monto de vencimentos aos capitães F.ranclseo Sulles 
llra~ll o Joiio Ncpomuceno da. Costa.-Arcllivo·so -um dos .auto
grapbos e oommnoique-se 11 camara -dos Deputados, romet,. 
tendo-se-lhe o outro. ' · : 



., 
',',o 

364 ANNAES DO SENADO 

O !Sr. ~· :Sooroturlo !fi o sogulnto 

PAREOJm. 

N, 322-!008 

llodacçao fit~al do projecto do Sonurlo, n, 80, do 1008, que autori:a a 
concetrllfo do 86ÍS mo.:eR do llccnçtt, cana lodotr os vtmcimontol, ao 
tlO'Imbm•yador Oaotano Pinto de ~flranda Jlo11lonegro 

O Congresso N:iclonnl decreta: 
Artigo unloo, FlmL o Prosidoof,o dtL RopnlJIIciL nutorizndo a oou· 

ceder sola mozcs do llconçtL com todos os voncimootos, pnriL tratar 
do sua Hnudo, no dcsombni•gtulul' Cnot11oo Pio to do Mll•ttndn Montt~ 
nogro, Juiz dtt COrto do Appclinçiiu do Olstrlct.o Fmlorni; rovognda~ 
'"disposições om contrario, 

So.ln das Commlssucs, 30 do outubro lin.lOOB.-Ooetho Lisbou, 
· -OIIomrn V111ludao,-Antonio rlo 8ott•ll, 

Fic!L sobro n mosn para ser diHcntido IIIL sessiio sognlntn, depois 
dopublleado nu Dlario do Oontlrot~o, 

E' Ilda, postn cm discussão o som dobnto npprovndiL n rodncção 
Oonl d!L omcodiL do Soondo to proposição dn Camurn dos Deputados, 
n. 80, do IOOH, quo mnntia coot11r au 2• tonooto mauhinlsta do 
4• clll&so, rolhi'mntio, Cnndido ,Jotuiuim do Aimoltiu., o tempo quo o 
mesmo HOI'vlu como uporu.J•io du Al'soonl tio Mui'inhu, 

E' lltiiL, pos&!~ om discnHsiio o som tlohato npprovndn a rodncçiit> 
Onnltlu pro,jocto du ~uOtLtlo, u. :14, tio lOOd, qun nntorlzu o !lovni'IIU 
a iooluh• no quiLdJ•o tios profo~soros ou suhstttutos vitallcios, o to
nooto·ooronoltio ongonhoh•os .Jos~ titL Slivn ili'III!'IL, looto suhs\ltnt.<> 
da oxtinot.u. J>scoi!L Militar tio Brnzii, 

O Sr. Ooolho Ll,.bon-8r, PI•osidooto, osttl doflull.i· 
vamontn lnst!LIItLdiL nn PILI'o.hyba do No!'f.O " ollgarohln Noivll-Mtt· 
oluulo ; terminou o pttrlodo ~ovornamontal AIVILI'o MILclu~io " co
moçon o porlodo govoroamootJLI ,Joiio Maoimdo. 

llra mlnltniutonçiio, ou ultimo dln dna<lmlnlstmciio do tf•ronto 
dn fli•ma cxplur•ldoi'IL da Pnmhy ba dn Nm•to, · roprosontanto do AI· 
varo Mnoho.do, monsenhor Wall'rodo Loai, trazm• 4 trihuoa ·do So· 
nado o invonlarw do sou ~ovmno, domoostrnndo o. cai11mldado 
ndmlnlstratlvn qno so 11cuontnou nooso porlodo com a promoçiio tin 
ollgo.rohia ora inst.allad,., 
. o exrdionto dll sosaiio do ~i do corroo to foi dostinndo no mo
numoota di<ourso iut.orno.cloonl do ominonto or11dor bi•nzllolro, 
consolbolro Roy BM'hosn o o Sonndo lutolro vibi•ou tio oontonln· 
monto uuvintlo n rospostr. oloquootl,.imll tio S. J~x. no ox-ml· 

· nistro do oxtOI'IOI' dn I'OPilhllcn. vtsinhn, o Si'; Zobnllos, no '""" 
tido do tlomouslrtlr que IL DOIII'IL v ido. oxtorlor so mnnifnsttL nn 
mundo culto com 11 HohJ•nncorin <iUO corrospnntin I> nobl'tlzn tia Dll• 
cioolllldndo brndloira, · . 
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No dia. seguinte, po~so do soba Jofio Machado, Alvaro Ma
chado veio à sossilo do Senado, DllL::J cocsot·vuu·so JOra, não entrou 
no recinto para niio concorrm· pa.m o numero, o q uo notei da. mesa, 
on<io mo ;whav.~ sentado ao vel-o ootmr o uopois na sala do call! do 
onflo S. B:rc. rotitau ... lw aprossa;do ! Notei 'lUO não ha.via. S. Ex. co
trnrio pariL niío liiZ<IJ' numoJ•o ; poJ•tanto ou, mo achava impossibili· 
IJtdo do ~tudar o curso da administração da Parahyba na trans
ição do pJ•Imoiro paJ•~>o segundo por iodo rlcs~a mal si nada ullga.I•cbia. 

Quando o Senado do. HepubllciJ, emocionado, se doslumb1·ava 
110 ouvir a po.hLVl'IL olorjuonto do eminente orado1•, que descrevia a 
mlssii.o do Jlrnzll na Conferencia tio Haya, nas ruas do. capital da 
Pnr!Lhyha do Nr,,•to ora atamLdiLIJ.Itnproosa. o osbordoado um reda
ctor d'O Nnrfo, jornal noutro; os dolinrluontes seguiam ruas al'ói·a 
;is vl:rl./18 da. policia o 11 t,vpogr~pb 111, amo:.ç;•da, ot•a guM•dada por 
pcs~ous armadas, confo1•mo dizem os teJogrammas, No dia seguinte 
na posso do João Machado, n. r•tlunosphm·a ria hDPI'OD>IL no lMado 
thL Part•hyha llrt• s11tuz'ilda do cloc&t·icidado poli• ameaça om que 
us!tLVIL aquello jornal do ser ompastol)a.do c, no rlia seguinte ú po;BO 
rio solm, dons rotlactoms oram feridos no ataque áqueJJilo typograpbia 
nu, a.usonciiL rJo rodn.ct.oJ' pl'incipttl, ljUO gual'drt.Víl. o leit,n. E a poli
r:ÍIL niio •o moveu o atú hoj,, q_no mo consto, nad11 so tom foi to om 
rlolosa rln. impron>a no mou EHI.arlo natal; ;ondo <ruo, <Juom dirige 
"plllavt•a ao Som~tlo não t.mr. 11qui 11 delost• rio um orgii.o da oppo
siçiw mas d~> imprensa noutt'IL, •1uo mais tondil.a elogiar o governo 
uliga;•ohlco, m<Lis a thurirorar a oligarcllia Machado do que a lazer 
,Justiça ll opposiçii.o. . 

Elia qulz guardar a su11 decantada neutralidade teve um as
somo do mdopondoncla o ousou escJ•ovor· iL- C•tlabritt paral.ybantJ, 

Jnde órw! 
gsgo artigo loVtLnf.!ua ira.wontra" improns~. porque o ~~cala.bro 

11dminlstrat;vo que vao no meu P,.ta~o 11fron~'l. atrí a revolta da. 
proprla lmprons11 quo lho ó sympathica, . 

Tclogrammas rliarlos trouxeram ao conhecimento da Capital 
d11. RopublicrL o aliLt[UO á impr·onsa na Para.hyba do Norte. Aguar
rio! quo, com o corro r dos tli .• s, mal~ so acclarasso a noticia do facto, 
quo, aliás, se roprerluziu. 

Nilo venho á tribuna do Senado fazer politica; venho apenas 
I'Cglstrar nos seus ,\nnacs como se operou a transição do primeiro 
para o segundo período de oliga.rchin. Noiva-Ma.chado. 

Sr, Pros!rJonto, rlous ou tres telogrammas mandados expedir 
por monBOnbor Walfrcdo Leil.l dão noticia. ao mundo econom;co do 
que S. Ex. dcixára a administração do Estado com um saldo de 
duzentos e tantos contos. 

Eu notáro, Sa·. Presidente, que monsenhor Wnlli'edo Leal, em 
meio a. cr;se que A r.:niao, or;tiio do partido c do governo, declâra 
existir pelas suas columnas edito1•iaes, e que eu J•egistra.m nos An
"""' do Senado, niio a.proscniá.r/1 .mensagem por uccasiii.o do. aber
tui·a do Congre:<;o, o que se deu cm o mez passado. Eu notára.quo 
nem as Vlllltagans que decorriam da transcripção dest" mensagem 
na imprell:!a do Rio de Janeiro, formlllldo paro. S. Ex. umu. atmos-
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phera symp!lthica, que nem este artificio demovera monsenhor 
Waltredo Leal a dirigi!• ao Congresso n mensagem de abertura. 
E então. ou porguntât•a: porque abriu-se o Congresso da Parahyba 
som mensagem i I · . 

. E' que monsenhor Walfrodo, máO guardo-livros, pouco habil no 
jogo dos>lg&rlsmos, niío poderio. se apresentar perante o Congresso 
oommanicando o saldo que agora tardiamente Jaz annunclar. 

Elle fez declarar, preparando o terreno, pelas oolumnas 
d'A Unlllo, quo o Estallo estava a bratos com uma· crise, o o sou 
ropresentu.nto aqui no Souado, o Sr. Alvaro Machado," disséra, 
em re•po;ta a discurso meu, quando ou pcdim a monsenhor Wal
tredo Leal que mandasse dar applloatão legal aos'·l50 contos que o 
governo da Uoliio ooncede1•a para soooorror lls vlctlmas da secoa, 
verba. esta, Sr. Presldeoto, dostinnda a minorar a alllicção dos 
nlontos s •rtanejos do norte, que morrem de ponuria nos campos 
da Pnra.hyba., o Sr. Alvaro ~Inchado l'Ospondera. que aquoUos 
150 contos o governo reservara para pagamento aos empregado; 
publlcos qu~ndo em crise o Estudo, 

Anounol~~o-se agora da. Pnrabyba do Norte, Sr. Presidente, que 
monsenhor Walli'odo Leal vae elaborar uma.plala(drma, (quo ldéa 
raz eUe do pla.tnfórma. i) Inteiramente fóra. do tempo, cm a. qual 
domonstr~r4 com cifras que o estudo das finanças é prospero; pois 
ha. em col're 250:000$000. 

Eu·costumo responder mas com. provas sobretudo bo,jo quo j~ 
dlveriiOS oollogas me toem annuncbdo (com riso) osso saldo, 

Hoje que já diversos collegas icem noticia de tnl saldo 
do moosenhor Wall'redo, vou ler ao Senado a. rol!)lOsta a monsenhor 
Walt'redc, por artigo do fundo do. Unoao, orgao da. politica. do 
Estado, resposta. eloquente om que vô o Senado que é mendac!osa 
ostu. a.mrmatl va. do saldo. 

Diz a Unido do 22 em artigo do fundo irititulado c O novo 
Governo. • 

c A despeito da grita. dos levianos (os levinnos somos 
nós, ou, o O &lado da Parahyba o a opposioio no mesmo 
Estado), que clamara porque os saldos não oram lippltciJ.dos 
a favor das necessldaUos da socca, oll68 foram melhod;ca
menlo tJf'pllcado• a •all•fa=llT •• comproml1101 do &lado.• . ' . ' ' 

Annúnola.do llOio Seniidor· Alvaro Machado que os lSO:odo$ 
esta.va.m destinacfoa a pagar os empregados publlcos, quando cm 
crise; ano unclo.da. a crise pela Uniao, jornal da. poli &toa o do Go· 
vorno, declarada que a appllcaciio reclamada pelos lcvlaoos para 

· as victlmai da sooca fóra designada ás necossidudes do Est-ado, 
e•id. conso'luontornonto eonfossac.lo pelo governo que o Estado não 
tem saldo, está consequontomento confessado pelo orgiio da. politica 
e do Govern 1dor do meu ~:stado, em se11 artigo do fundo, que os 
150:000i. destlnt1dos tls viotimas dr• seaca Joram criminosamente 
&}IJlllcados ao p~gamento de empregados publlcos, porque todo o 
dúihelro foi pouoo ptira se preparar a ollgarcbia Alvaro Maoba.do; 
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Está declarada a banca rota na Pn.ru.hyba. do Norte e a unica 
esperanço. du. oligarcbia t! o emprestimo, quo, Já denunoloi do alto 
de.ta tribuna, foi IIUtorlzado pelo. Assomb!Oa Estadual Legislativa 
om marco, a sor olfoctuado pelo governo daquolle Estado • 

Eu disso que contra osso omprostimo levantava. a minha voz o 
garantia que alio ni•o sarJa. !ovado a offclto DILS pr&Qil!l do lllo de .Ja
neiro, Pat·iz ou Londres, porquanto, conllandn, como cunHo, om quo 
o capital t! arisco, donuacio.ndo vigllantomcnto a marcha da admi
nistrn.ciio do mou l~stodo, ospcro salvar a Parahybli. do Norte da 
calamidade do uma divida oxtct•nal'luo viria completar o sou ani
quilllmouto na vida dn. União lirazi e ''"'·· · 

Os homenS' q_ue estão á fronte da administração da.Parli.!Jyba. 
do No1•tc não sao apcuM incompetentes, são dcshoncstos. Niio 
podem garantir 11ma operação tlnaucoira, pot·quo os •aldod tão pro
clamados na. meo;agem do ultimo govoruo so evaporaram cm 
fo,tcjos a Juãu Machado, cm a.Uiciamooto do ~ympathias para esta 
oligarchia crlm1nosa, quo hui o alli so Implanta. 

Tinba corlcza do <tno sot•lu. osta a marcha dos acontecimentos. 
. O &lado da Para.huba, luminosamente redigido polo Dr. Liina 

Filho, ex-deputado federal, vcl~o politico'- republicano historico, 
que &eompo.nhou o evoluir. da admiuiatraçn.n na Para.hrba com 
todo o cuidado e com toda a vigilancia, o póde, ,iá que Verris do 
nova espcoio estaboloco o sou govo<•no naquelln. dc~gracada Silcilin., 

,pódo dizer como dbso Cicoro:-Jmmo voro adlit; rcspondeat, 814mmis 
opibw, 1ummo 1tudio potcnti11imoru>ll lloml11um def•ndealúr ... 
certei mea diliglfltia cum illorum omnium cupldilale ! 

Gabu,ae João Machado, gabo-se Alvaro Machado, do quo os po
derosos desta Republica os protegem. ;\ minha actividade hítar:l. 
coatra. a sua rapacidade. · · 
. O Dr. Lima Filho, om artigo de fundo d'O lidado da Pa•·•hvba 

jd. n.visara: , 
c Anto o descalabro das finanon.s do Estado, sacrificadas 

pelo protccciouismo politico, no intuito do miUiter, :l. 
custo dos contribuintes, n. situacão ospuria crcada pala. 
oligarcbia do Dr. Ai varo Machado, n&ufragam todos os 
sophlsma.s, llt.lham todos os meios de juslldcativas, coatra 
& evidencia dos Jllctos. , 

O governo, negando-se a. dizer a verdade por .llados 
positivo< da arl'ocaliaciio o dcspczas rea!lzu.da•, · &gllrl&·So 
as evn.siVW!, al'gumcuta. com o dO!ll'OS(limo dllS ~endW!, lma
,iilaando ,iwociàs, cm oxorcJoios Unancelrcs ·com grandes .B11-
floll8, qúc dclxarit.m ao cot:re l'osuliudo supcriol' a dous mil 
conto•. ' . 

Em mnt;ço do col'rcntc a.uuo, o presidente do 'Estado, 
em sua mens.•gem Jl iltisemblol& estadual, uotiolou & CliB
tencia de um saiJo acima de :lQiócentos contos de l'llis, pro
venientes t!e exorcio10s anteriores e, u.ntes de conhecermos 
u. s$l~a que começa, aproveita.,;e da esoa1110z do ÚI\'Brllo 
no ceutro do Estado, para. motivar o deeappaleciiiÍftto 
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rlcHte, mascarando os osban.lamonto; com allcgaçõcs insu
bisist.cntos polua columnas da impren3a olllcl:.l, cm maui
l'osta contra!licção com "rc!Liidadc do mumont.o, • 

Tt·osontos u tantos omprogundos foram precisos proteget·, col
locilndo-os o Governo um !llvct~os pontos !lo Jlstado, para quo os 
souH parentes fossem ~liciudos cm grande numero, 11flm do umill· 
gnmarom-se os alicorcos d!L oligarchill, 

Não a sómonto isso. MonHonhol' Walt~e!lo Leal, não toudo feito 
moosogom poro abrir a ussomhiOil Cllto.dual, publicou um edlt11l 
quo tom corrido a lmpronslt da c~tpital do Estado, da Capital •ht 
ltopubiica, chogo.ndo mesmo ii Londres, convidando lioitautcs iL at·· 
J'omntaçiio !lo J'ot•noclmeoto do agua á m1pital !lo J::stttdo, 

gra osso o mole quo osoolhht monsenhor Wullrodo Leal pura 6or 
sympatbico lt impi-ensu o assim duspo,jttl' os col\•cs publioos om troca. 
de uma sympathla tlcticla, quo consogulsso deixai-o passar om paz o 
governo a .João Mt<chado. · 

Todos os Srs. Senadores toem oncooti·ndo nus folhas dosto. ca
pital osso convite :1 coucurroncia para. o forneci monto do aguu. IL 
l'.\r11hyha do Nortu, jot•nuos o jm•nncs transcrevem diariamonto. 

Sr. Prcsi!leoto, não sou inlimso " osso tot•nocimeuto. Ao oon
l.l'lll'io. Mas, quando ii socou no nlto sertão victhnu mllburos o 
mllbni'OB do pamhvbanos por faltiL de agua o !lo vivoros, como t•o
vivot• ossa id(,ll do fornecimento do agua 11 capital, quo foi, como 
o Senado dove so lombr11r, a :tllugação que havia contr11 Alvar<• 
Machado, quando bu tros 11nnos, aprosontou 110 nosso estudo a sua 
ololçiio, dando-o naquollo tompo o desembargador Trindade por 
inoompal.lvol por sm• s·. J•:x. o ongonhoiro do.s aguus nu. Pu
rahyba. 

llu. tros o.nnos Ol'll S, I>x. o engenheiro encarregado das aguus, 
com missionado aqui 11 comprar canos! ... para aquollo bomtilito
rias porque as a.guas ollo tambom os tom l ... o bons!. 

O dinheiro dos!iun!lo á socc11 poli1 União ot•a então applicado 
ilquollo booollclo :1 cuplta.i, da mesma J'órma porque procui'Uro. S.Ex. 
cm sua pi' i moira a!lmmistração liiZor om Macacos, a poucos kllomo
tros daoapital. um llQudo, poilt vorba do 200:000$ concodl!lo. pelo 
Governo da Uoiiio para açudes no sortiio, gastando com uma romo
çiio do torrll!l em Mac11cos, nvaliu!lu poJo in.•pccror da Alfandega do 
ontiio om oficio ao Mi.-lslro da l;a•onda om 000$, 80:000$000 1.,, 
oilonla .contos do rdis I • 

· E ata bojo, Sr. Prosidonto, por mais que tenho. S, Ex. sido con
vidlldo a dar ca~plicaçaos sobro a applicaçi'lo desse dlnholl•o, mantem
se em obstinado silonolo, apozar do me tor promottido, ha cinco 
mozos, quo tro.rla pa.ra esta tribuna c11 devida resposta. !• 

E' ainda, St•. PI•osldon!o, 11 agua, não aos sedentos do sortilo, 
mas aos abastecidos da C.. pito.!, que toem aliás o. mais saborosa agua. 
do Br~zil, que sorvo de pretexto a Alv11ro Machado para aliciar as 
simpathia.:l da imp1·ensa, fazendo publicar o.tll om Londres esse edl· 
tal coleborrlmo a que mo referi. 

. I ',lt> 
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Sr. Prosldonto, quando annunoiol ao Senado que a oligar
garohia Neiva-Machado pretendia 1\Lzer um omprestimo de 
2.000:000$, <tUO set•J,, a l'UJnll do !Ma<lo, monsenuor Walfredo Leal 
foz passar para esta Capilal um tcle;:ramma, cm que dizia: cO g()o 
verno niio co)!lta do omprestimo•. Monseübor Waltrodo rept·esen· 
tava do S. Francisco •• , cNilo passou por aqui•. Mas S. Francisco 
tlofen<ila um Jn1illlz porseb'llido pel" policia. e S. Ex. oncobro crlmi· 
nosamonto urna intenção criminosa. 

·. Desmentir, sr. Presidente, uma alleg&Qiio feita por Coelho Lis
boa tia tribuna do Senado nilo é omprozn. tão JU.Cil ; mas, tentar 
dosr,;entll-a com sopblsma é slmplcsmonto ••• desplante. 

Soria rnzoavcl que monsenhor Wall'rodo dlssosso: Não foi V()o 
bdtL D. autorização para t11l emprestlmo na IISBembléa da Parahyba 
do Norte. 

Eata devia ser a resposta. O Sr. Senador Alvaro Machado devia 
vir dizer ao Senado, 'fUO eu ostavn on~anado, quo a assembl<la do 
Estado nllo havia votado a autorização para o emprostimo a con
trablr pelo sou Irmão. 

· Isto devia S. Ex. declarar o não pa.8sar um telegramma para 
a imprensa. dizendo: cO governo nilo cogita do omprestimo.• 

Sim, o governo do Sr. Wnil'redo Leal niio ooglt&va do empros· 
timo, mas cogitou d~> autoriz"ção, e o governo . do Joio Macba.do 
cogita do cmprostimo. 

·Esta O a vorda.do tiio clara como é verdade que os coiras da 
Parnhybn ostõ.o o"gotados. 

Sr. Presidente, eu t<•nho aqui (mollrar~do) as mensagens do de
sombnrgador Poregrlno,de Alvaro Machado e de monsenborWa.ltredo 
Leal para lll.Zer no Senado um ostudo dessas adminlstraçdes, mas 
V. gx, já mo fez signai do que a hora terminal do cxpediento está 
se. appruximando o too do demorado essa torcoira B<lrio . do dil
oursos por .motivos divorBO.i, como seja termos tido Or expediente 
occupado em dias diversos por discursos fueobres, elogios aos 
grandes homens que perdeu oHrazU, lembrei-mo que oo dia em 
que tWha dn Jallat·, segundo o compromiSio tomado para commlgo 

mesmo, a minha palavra foi cortada, brilbantemonte, poJo emi• 
nento orador conselheiro Ruy Harbosa, descrevendo o pa.pol que 
" nossa diplomacia representou no mundo oxtorior. · 

. Sim, Sr. Presidente, emocionados tlc1mos todos nós, emoci()o 
nado ucompanhelnquella brilbonto ovação, cujos textos cita<los eu os 
tinha do cór cm !,'l'ande parto pela actividade com qae acompnohei 
os trabalhos da Conlorenola do Haya ; nos arroubos de eloqaencia 
do eminente Sr. Ruy Barbosa, parecia-me ver a nacionalidade bra
zlleira appnrocer deanle das grandes nações do mllDdo, com dea
lumbramonto lndcscriptlvel, manifestando todas as bellezas de 
sou organismo, seduzindo a todos pelas rlltuezas inozploravels, que 
ostentava ao mundo culta. M~>s ... mo lembrava entao ao olhar 
observador. do medico, ossa croanca. belllssima que attrnhla para 
ai todas as admiraçilos de todo es'o mun.to culto, se ·maoifestava 
t:raca, dessa !r-.tqueza morbida quo se notA P<Jia~ rosas das faees, 
pelas roB<lol!ls denunciadores do maJ que lho vae insensivelmente 

·, Vol, VI M-
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minando .. o .organismo, ,sl o mcu!co sooioiogo a·fttasse bem veria, 
através do todo.o deslumbramento de sua belleza soberana, que 
a impunham aos povos da Europa, quo esstl creanoa ostt1 conta
minada do syphlli6 heredil<~ria, a politicagem e~loraclora, que con· 
stitue oligarehial. , . 
. ~.preciso uma reação forte, reação que pertence ao povo pro· 
mover, o promovor enorgicamonto i é prooiso que o povo se 
anime a obrigar o Governo a fazer oleições, pot•que so com 
eleição livro, só com a oscolba livre do• bomons que devem dirigir 
os publico• nogoclos do Brazil, poderiL ser sulfooado aqueile mal. 
E' lodureto eleitoral .o que poderá garantir o bem estar nacional. 
.. Ainda bojo- DenunoJO ao Senado-uma· folha. dessa capital 
noticia cm tciogramma que o substituto uo Juiz Federal rocusou 
accoitar um protosto apresontado !L junta apu~adora da eleição se-
natorial.. .. .. . . . . 

. . Denuncio o crimo dosse ,juiz substituto, dosse representanto 
da União, que não sabo cumprir os sous sagrados deveres de fiscal 
das oloiçõcs Jcdoraes. Li em mãos do candidatos da opposição 
diversos. indeferidos de S. ·S., cm petições 'que lhe toram apresen· 
tados o que aqui soriios exhibidos, e do contra este procedimento, 
desta triouna, lanço o mou.Jlrotesto. 

·E' , preciso, Sr. , Presidente, que o povo, compenetre-se dos 
seus direitos e poderes,. que o povo vcnlia oollocar-se de~nte do . 
Governo •. para dizor-lhe que a RepublicaO póde ser garantida pela 
liberdado das urnas. . 
·· VozES~Multo bem; multo bom, o orador é oouiprimentado. 

' i\'- ... ' 

rO Sr. Urbano santo•-Sr. Presidente, pedi a pala
vra para lazer uma. ·declaração á Mesa· em nome de um· dos meus 
companboiros do representação, o Sr. Senador Belfort Vieira, e I! a 
de que, por motivo tia molest!a, S. Ex, tem deixado de comparecer 
ás sessões do Senado. · 

o s~; Pre11ldent-A declaração de V. Ex, constar ii da 
acta. 
· o· Sr. ·A.. A.zeredo-Pedi ·a palavra, Sr. ·Presidente, 

;11ara Jllzer idaotlca doclnraoão, relativ:~.monto ao nosso oollega 
l:ienador Victorino Montoiro, que tem deixado de comparecer ás 
BCISilos por se achar sravemento doente., · . 

o Sr• Pre11ldente-A declaraç!o do v. Ex. oonstal'll. · 
lgnaJmonte daacta. · 

ORDEM DO DIA 

VOTAQÕEI . 

Votação om I• discussão, ~o projecto do Senado, n, 42 de ·IDOS, 
autorizando o Govorno a desapropriar, por utilidade publica, a 
COmpanhia Forro Co.rrJI.Jardim Bõtanioo, , •• , ,1 

;, I ' 

' .!'\' .. . , 1,, ,... . . ,, .. 
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O l!ll.•. A. Aa:eredo-Sr, Presidente, tonbo duvida sobre 
& m~neira por que deva votar o projecto apresentado pelo Sr. SG
nador pelo Píauhy; entretanto, como so trata d~ I' discussão, o o 
projecto, dado que seja approvado, tel'll. que ir 4s Commlssões com· 
patentes para Interporem parecer, aguardo-ma parll votar contra 
ou a tavor deste projecto posterlormonto aos pareceres da.s Com· 
mls•ões. ·. . 

O Sr. Bara.tm. Ribeiro- sr. Presidente, de tudo 
quando Oltví do Sr. Senador pelo. Piauhy, n proposito cio projecto 
que apresentou, cbeguel 11 conclusão de que S. Ex. llludiu as diffi· 
cuid11des regi montaes, cogitando em primo iro loga.r da utilidade do 
seu projecto, o deixando em segundo plano sua constitucionalidade, 
o que não me pa.rece razoava!. 

O Regimento 6 claro e determina, que na primeira di;cussloi 
se apreciem os projectos sob o ponto do vista da. utilldad<.> o constl. 
tuclonalida.do dellos. 

Fica, portanto, claro e evidente que a utilidade ostll snbordi· 
nada l1 constitucionalidade. . 

Pouco Importa que o pro,iocto snjo utu, ai não for constitn· 
cional nlo pbdo percorrer os tramites rogimontaes da~ d!s· 
onssiles 

O SR. PIRE!! FDIUW\A-SI não fosse constitucional, a Mesa. te-
ria rejeitado. . 

O Sa. BARATA RmEIRo- Perdoo-mo v. Ex.; não me nrraste a 
censurar a Mesa por ter acceitado este projecto, o este devia 1or o 
posso ponto de vista. · · 

Deixe esta toleranoia que signiffcn nponas a Uboralidade ou a 
liberdade da Mesa. O meu voto, que vae ser conlrarlo ao projecto, 
niio esprhne a minha opinião contra a sua utilidade, mas contra a 
sua constltucionaiídade. , 

Vivo, Sr. Presidente, om uma poslo1ionmarguradn.como ropre
,entante doste Dlstriato o lastimo quo o nobre Senador pelo Plauby, 
prov11.ndo a. utii!dade do seu projecto, não surprohondesse a posição 
ailllcil em que se collocava1 porque S, Ex. não di'ISe si. sim ou não, 
a Compantiia. Jardim BOlanico estava desempenhando um oon· 
ira.oto, . . , . , 

O SR. PaESIDENTg-Peoo llcenQn a V. Ex. para observar que 
niio está nada orn disaussi!o, · ' 

O sa. ll.uu.TA RIDEiao-Estou fllllando para urn~ explloaçllo 
peuoal. 

OSa. PRESIDENTe-v. Ex: pediu a palavra pela ordem • 
O SR, llAMTA RIBEIRo-Uma. ve~ quo podia palavra para 

espliaar mou veto contrario a. um projecto quo o.Jreata os inicressCI 
do Dlstr!cto Federal, fnllo explicando o voto g ue vou dar. 

O sa. PR.&liDE)!TE-9eja pat'll expllco.oiio pessoal, s~a pola. 
orde111, V. Ex. deve aer breve nas suas observaolílli. , · 

• 

• 
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O SR. BARATA RinErRo-Tratarel do sot• brovo. Do tudo quanto 
ouvi, convenci-mo de que S. llx. dlscul.i:t 11 ut.ill!lrulo rio nmn roso
Juçlto, que tendia a libertar o povo d:t Capitnl i'odoral tia acção 
que a S. Ex. par·eco irregular, por parto do um<L companhia -que 
explora a viação urbana. 

· Ora, si esta companhia o::ecnt11 nm oontracto, Mroco que, 
não tenrlo sido este conl.rncto fnlto com o Governo Nacional, a 
este não cabo Intervir para cham:Lt' a companhia 11 ordem, n>L 
tuncoiio que exercita. exocutaorlo seu contracto. Ntl' temos nma 
autoridade municipal. Intervir agora o Governo Gora! para privar 
a autoridade municipal do sua 'funcciio, pat•oco-mo que tl alargar a 
esphem de acçiio de pudores publicos inconstltuctonahuer.to. 
• B mo permittam a Ubcrda.Jo do lombr·:n• ao nobre .Senador 
pelo Plauhy ~ue, qunndo a Constitulçn.o Fodm•al definiu· a t'un
coão dos Estados do se orl-'aniznrum a.utonomos, f'ez uma unica. 
restricção, a do respeitarem a liberdade dos mrtniciplos. Sei que não 
ba. municlplo livre na Fodol'ação Brazlloira, mas tl preciso que 
adoremos os simulacros desta plrant!lsia do liherdnrlo, um:~ vez quo 
a não tomos na pratica, como uma constante esperança do ad-
quiril-a no·futuro. · 

Estou no meu ponto do vish do não permittlr mahrcs inva
sões dos Poderes Fcde1•aos na organização deste Districto.-ou q uo 
vejo commumento o Senado Federal votar dcspozas que toem do 
ser pagas pelo munlclpio. - -

Por exemplo: o augmento do vencimentos para a policia. rio mo
do por que so despende com a Fot•ça Policial il11 Capital, está elo~a
do·de dous mil o poucos contos do rtlls, quo ora, a 18.000:000$, som 
que, entretanto, esse ramo elo podm• !'odorai "on•ultaS<o o Districto 
Federal, o sem que houvesse um protesto do bonr•ado Senador por 
essa invasão illiclta do poder. . 

Não quero concot•rur com o meu voto pn.m augmonta~• a aoar
ebia que dia a dia desmorallz:\ a antorida•lo municipal, nesando
me muito, pela grandoalfoição, poJo gra.n<lo respeito qno tcnh" ao 
honrado Senador -pelo .Plu.uhy, o voto com quo contrario •nas 
asplraç&s. , · · , . . 

Votar·el oontra o projecto. sobre o qual se vno mnnlfo.<trlr o 
Senado, emittindo o meu voto, a minha oplni:io do quo ollo tl pro· 
fundamente inconstituoiono.l o do que, em rigor do principios, 'el10 
nem poderia ter sido posto om discussão. · . . . 

Posto a votos, é approvanclo o ~ro,iecto o passa a 2•dtscussão 
indo antes ~s Commlssões de Constltuioiio c Dlplomn.ola o de Fi' 
nanona. · - • 

Vot~o!io, orn 2' disoussio, tia prJposiçãa <la C11m~ra do Dopu. 
t~dos, n. 243, do Wl7, :mtot•izando o Pi•osidonto da Ropnbllca a 
conecdor um armo do llccno,\, com ordenado, ao tbosoureiro dr1 
Dalcgaola Flso~l do Amazonas .Ioiio Tavnros C~rreh•a. 

Posto·a voto;, om cscrutinlo soct•eto, tl u.pprovado o u•tigo 
unico d& pr•opsiciío, por SO votos cootr•a quatro. ·. 

A prJposl9~0 passa 4 3• dlaoussão.- · · · . . ' ,, . 'l . 

·. 



o. sr. Ferreira Ohave• ál•laordom) requer dispensa 
do interstioio para 3• ciiscu~<ão da proposição, : ·'' • · n '· 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Votação, em 2'' discuss«o, da. proposição da Ca.ma.rn. dos Depu

tados, n. 41, de 1008, autorizando o Presidontci da Republica a- con
ceder um a.nno ele licença, com todos os voncimootos,:monos a gra
tifio!l.çii.o de Juncçiio, ao capitão do Estado-Maior do Exercito Luiz
Maohado de Magalhães. ' .. 

Posto a votos, em escrutínio secreto, é approvado o artigo unico 
por 28 votos contra seis, .. 

A proposição passa a 3• discussão, 

O Sr. Plre11 Ferreira .(pila ordem) requer dispensa 
de intersticio pa.rn. a 3' discussão da p~oposicão. , , .. 

Consultado, o Senado concedo a dispensa. . 
Votaçlo, em 2• cllscussiio,'da proposiÇãO da Camara. dos' Depu

tados, n. 133 do 1908, a.utorizando o Presidente da Republica a 
conoedar um anno do l!cenç:1, com ordenado, ao·l' escrlptura.rio da 
Delegacia Fiscal do Thesouro Federal em Perna.mbuco, MaOOel ~ 
Flnrenc!o de Mot•aes Pires. · · ' 

Posto a votos, em escrutinio secreto, é approvado o artigo .unico 
por 26 votos contra seis. · , . 

A proposição passa. a 3' discussão. · 
' " • " . I'' " 

Votação, oni '2' discussão, da propoR i cão· da Camara 'dos Dopu
·tados;n. 136 de 1908, autorizando o Presidente da· Republica a. 
conceder um ànno de · licença, com ordenado, ao · Inspector do 
~· classe ela Repartição Ger·n.i dos Teiegra.pbos, Jasé Podre Simões 
Sobrinho. . ' ' ., ·~~-

Posto a votos, em esocutinio secreto, o a.pprovado. o ar•tigo i•,por 
28 votos contra seis. . . 

Posto a votos, é approvado o art. 2•: 
A proposição pass11 á 3• discussão, 

' ' 
'. i',. 

·ORQ.u!ENTO DO EXTERIOR PARA 1909 
o ( . ! , " I 

. Entra em S• discussão, com as emendas approvados em 2', a. 
proposição da Cama.ra dol Doput11dos, n.· '105 de 1908; tlxando.a. 
despez11 do Ministerio das Relações i~xteriores pa.r11 o .. exercicio 
ele i909. · · ., ,. ' 

O Sr. Severino VIeira (•)- Conforme annunoloi ·na. 
2• discuSBão deste pro.leoto, roqulri a retir·a.dn. da minha ·emenda. 
que:Jlassava.·parn o Mlnister•lo das Relações l~torioros o sor•viço de 
propngnmla o expansão economlca, pelo P1cto que occorreu do ter 
mcditl~a.do a quantia ;-em voz de 500:000$, como está. actualmente 
na tabella. da. organização do Ministerio da Industria. e Viação, os-

I . ' , ' . ' 

. ( •) Eiita di•cuno .niio fui re\1ido "»•lo ror&d~r. , , . , , ·' ... 
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arevi na minha emenda. por equivoco; visto· redigil-a ti u1timahora, 
100:000$000. . . . .. ' . 

Chamando pa.ra eila, mais uma vez, a attnnção do. Commissão 
de Finanoaa, peoo licnooa p~ra rocommendar:-Jhe sobretudo o exame 

• 

dalein. 23, de 30 .de out11bro do 1891. . . · . · . 
'' • , ,, , .• I , ' • 

· · Tenho ooncluido. · 
., ' São suoceisivall'l~nte lidas, apoiadaa o postas OODjllnct&mente 
em disouBSiio as seguintE!II · ' · · ..... 
(0' : ' , ',• 0 , ' ' 'I , I 

EMENDAS • 

Onde convier: 
' ·. . ' . ; ' ' '' ' ' . ' . . ' - ' ' . ( -

· Para o serviço· de. propagtmda e exnansiio· economioo., que será 
transrerido para este Mlnlstcrlo, 500:000$,' ouro. . · 

Em 31 de outubro de 1908. - S••mnÓ Viotra • .. · 
(•I ' 'i' ' - ' 

.. Onde convier: · 
· Art:·•·Ftc&'o Governo, na vlaencio. desta lei, autorizado a con

tractar a orgunlzacão e llUhllcldade da Estattstlca Mun<lia1 do Bra
?.iJ, nos termos ao Senado. requeridos por José Antonio de Amujo e 
'Va•concel!os, porém sem despender nenhum· previo aaxlllo ;pe-
coniarlo. .. · ·· · · · ·· 

' ' ' . ' ' 

Em 31 de outubro de 1908.-0, Barata Ribeiro. 
I . ' ' • '. . . ' , ' " -' 

· .,Ning<Jem mats.pediodo n palavra, .tlca suspensa a discussão 
afim de serem as emendaa oft'erecidaa, sujeitllS o.o estudo, da . Com-
miõsão de Finanças. · 

O Sr. Pre11ldente- Nado. mais havendo a "tratar
vou levantar a sessão, designando :para ordem do dia da seguinte , 

. ' . 1·: '. . ,' ; 
Continuação da li' discussão do 11ro,Jecto rio Sona.do..n. 33 do.t9n8, 

instituindo nesta Cllnitni, coin serventia. vita.licia., .o <ml'go de dis· 
trfbuidor e contador geral d"' pretot•ins (com pa1•ecer da Commis· 
~iío de Justiça e Legialaçi.o contrario á emenda do Sr. Augusto do 
Vasooncellos) ; . .. 
·· , 3• discussã~ da proposição da i:amam dos, Dàptitadaa·. n. 1!8 
de .. 190q, autorizando a abertura. do credito ftdraordinario de 
17:R07$076, pa.ro. occorrer li despen com o po.ganneoto devido a 
Mario Nazareth, em virtude do sentonoa Judiciaria (com p·arocer 
,favoravol· da commissito de Finanças) ; · ·.. · : ., ·· · · 
··. ,. '2" discussão d•~ ,proposi~ão da Camara. dos Deputados n. 143 
de 1908, 11utorizando o P1•osidente da. Ropírhlloa a conceder um 
11nno'delicença. com ordenado, ao conferente· dll. A1tandog" de 
loftlnáos ED~Il!l Ferreira <lo Vnlle (com parecer fa.voravel da· com· 
mlsliio de FinnnQIIS)'; · · · · · · 

2" discussão da proposição da Camara doa Deputados, n. 145 
de 1908, autoriZ!IIldo o Preaideate da Republio11 a. conceder ao 2• te-

• 
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. . 
nento do exercito Frederico Bueno Horto Barbos& Úm anno de 
licença, a partir do lO de dezembro do corrente anuo, com ·o àoldo 
de sua patente c sem direito u; vencer antiguidade (com pareoBl' .. • 
favoravel da CommiSBão da Finanças) ; . 

2• dlsca<são da pr·opasicão dn Camara. dos Depatado!,.n.:n·. """· 
de 1908, relevando do pagamento da quantia. de 15:627$5i9 o maJor, • '.· • 
do exercito camillo Brandão, que 1!. Fozenda Nacional tem de ln·· ·. 

' ' - .. demntzar por descontos mcns:~es da 5' parte do soldo (com parecer •. :, • 
da Commlssão de Finanças, emendando-a) ; . ' ' 

3• discussão da propo<icio dn Camara dos Deputados, n •. 243 
do 1907, autorizlllldo o Presldenie da Republica a conceder um anno 
do llaonça,.oom ordenado, ao tllesoureiro da Delegacia Fise&l do 
Amazonas João Tavares <Jt<rreira (com parecer 1llvora.vel da Com• 
missão de Flna.nças) ; 

3• discuasão da proposigão da C~ma.ra dos Deputados, n. 41 
do 1908, autorizando o Pre;ide:rte da Republica a conceder um anno 
de licença, com todos os vencimentos, monos a gratificaoiio de func
ção, ao capitão do estado-maior do exercito Luiz Machado de Maga
lillles (com pal'ecor favoravel da. Commismio de Fioa.no~s) • 

Levanta-se a sesslo a 1 hora e 50 minutos da tarde, 

FIM DO SIIUO VOLVJIE 

• 
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