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PROPOSIÇÕES DA CAMARA DOS DEPUTADOS :
Autoriza o Presidente da Republica a pagar ó. viuv~ o aos
111hos menores do ex-administr~dor das capatazias da Alfandega do P;lranaguá, Albino José da Silva, a contar da
.'
data do sou tallocimonto, a ponsilo do montoplo
por olle
J.nstituldo • • • , • • • , • • ,
4

•

•

•

252

102

44

••
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INDICB

Pags,

Releva a prescripçiio em que incorreu o direito de D. Leopol·
dina dos Santos Barroso a perceber o melo soldo deixado
por seu fallccido marido o capitão da Guo.rda Nacional
João Antonio dos Santos Barroso, a contar do 31 de maio
de 1894 • • • • •. • .

. • • • • • • • •
Emenda da Camara dos Deputados ao projectou: 30, de 190i,

dÓ ·Senado, que determina que a promoção ao posto de
major do tenente-coronel reformado do Exercito Ismael
Lago será. contada da data de !6 de janeiro de 1804, só·
mente para oA clf~i tos da reforma. • • • , • , ,
Regula a substituição dos ministros do Supremo Tribunal
Federal . • . . . . . . . • • • . . . .
Approva a Convenção concluida e assignadauo Rio de Janeiro
a 27 de abrll de I908, entre o Brazil c os Estados Unidos
da Amarica. . . . • . , . . . . . . . .
Autoriza o Presidente da R.opublloa a coucoder um anuo de
licença, com ordenado, ao amanueuse da Secretaria das
Relações jlxteriores, Herculano de Mendonça Cunha • ,
Autoriza o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da
Fazenda o credito extraordinario de 1:535$326, ouro, e
329:008$736, papel, para pagamento de dividas de exerci·
cios findos • . · • . , • . • . • . . • . .
Autoriza o Presidente da R.epublloa a cobrar sómcutc a taxa
fixa de ll2 a todo o vapor ou navio a vela, seja qual for
sua tonelagem ou car!'egamento, quando demandar qual·
que1• dos po1•tos da União para receber ordens c segu!t• seu
destino, e tambem os arribados, podendo demorar-se atG
lO dias para receber provisões e oombustivel , • • ,
Crêa. meaas de reudaa tsderaes nu oldades de Bagé e s, Lulz
e na vllla da Palmeira, no Estado do Rio Grande do Sul.
Autoriza o Presidente dn Republica concede!' ao Dr. Ray·
mundo da Motta de Azevedo Corr~a. juiz de direito da
5• vara criminal do Distrioto Fsd·lral, um anuo do li·
cença, coro todos os vencimentos, para tratar de sua
sande onde lhe convier , , , , , . • • • • •
Approva o aocOrdo concluldo o tlrmado aos ~ do dezomb1•o

a

117

H7
118

134

134

134

154
155

155
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INDICB

Pags.

do 1907, em Rom~. antro o Bt•asil o diversas potencias,
pa1•a o fim de sm• estabolocldn. om Paris um~ Ropn.rtlção
Jntm·nac!onal rio Hygieno Publimt • , • • • • • •
Manda contar ao cupitiio·tencnto rn"chinista !saias Tavares
Dias Pessoa, para os eJfoitos da rerot•ma, o tempo om que
o mesmo serviu como operaria elo Arsenal da Marinha do
Rio de Janeiro . . • .

. • . . .

. • . .

!iS

•178

Autoriza o Presidente d:~ Republica a conceder um anno da
licença, com soldo o etapa, ao tononto da Força Policial
do Districto Federal, Carlos Antonio dos Santos, para
tratar da s~a sande ando lhe convier. • • , . • • 178
Autoriza o l'rooidonte d• Republica a conceder ao Inspector
sanitario da Directoria uoral do Saudc Publica,
Dr. Francisco Firmo Bat·roso, um nono de licença, com
todos. os vencimentos, par:. tratamento do sande ando
lhO ConViO!' , , , • , • • • , , , , , , , 178
Concedo aos syudlcatos ou coo)lo,·ntivns agrícolas que cultiva·
rem trigo o. subvenção annual do 15:000$000 , • , • 2!6
Autoriza o· Presidenta da Ropnblioa. 11 abrir ao 'dinistorio da
Marinha o credito espacial do 17:289$410 para paga·
monto do vencimentos devidos ao capitão dá corveta:
Francisco do Maltas • • • • • • • · • • • • • 314
Manda contar ao 2' tenente mnehlnista refor·mado da Armada;
Antonio José de Andrade, para os elfeitos do melhorin.
• da su~ reforma, o tempo em que serviu come oporu.t•il>
do Arsenal da Marinho. e como mnchlnlata da Alfandega.
desta capital • • • • • • • • • • • • , • 315
A.ntoriza o Prosidonto da Republica u; conceder a Augusto
Olavo Rodrlgnes Ferreira, engenheiro dns obra~ do porto
de Manáos; um anno do licença. com ordenado , • , • 315
Autoriza ci Presidente da· Republica o. concedor seis rriezes rio
licença, som vencimentos, pat•a. tratar da ae~s Interesses,
dentt•o do E;tado, a Victorlno Borges do Medeiros,
escrivão da Justiça Federal na· secção do lUa Grande
do SuL • • • •

• • • • • • •

.

• ,'

.-

•

Emendlli o projeoto n; 25; de 191Y7,• do Scnada; que l'agula

315

.'

..• ,:I' '. ~··,
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XV

INDIOE

·.'

Pags.
o processo e julgamento das infracçüos de lois, regulamentos e posturas municip&es do Dlstricto Federai • •
Fixa u dcspeza do Minlstcrio das Relações Exteriores para. o
oxerclcio do 1909 , , • , , , • • • • • • •
Autoriza o Presidenta da Republica a conceder um anuo do
licença, com ordenado, ao tonto da Faculdade de Direito
do S. Paulo, Dr. José Mari~no Corrêa do CaJÍiargo
Aranha . . . . . . . . · . . . . . , . ;
Proroga até o dia 3 de outubro do corrente amio a actual
sessão legisla.tiva .

•

.

.

.

.

. .

• .

• . .

315
323

324

. · 356

Autoriza o Presidente da RepublicO: a abrir ao Mioisterio
da Fazenda o credito oimaordinario de' 174$257, ouro,
e 826:304$030, papel, para pagamontó do dividas· do
oxercicios findos • • • • • , , • • • . . • 358
Autot•iza o Presidente da Republica a abt'Íl' ao Miniotorio da
Justiça e Negocias Interior~s o credito do 1.0-19:197$992,
suppiomentat• ó. verba 5• do at·t. 2' da lói n. 1841, tio 3!
de dezembro do 1907, pat·~ occ,rror a dospezas com obras
do qua.rtol central o das quat•tois rcgiauaos da Força
Policial do Distriato Federal • • • • • • • • • 375
Autoriza o Presidente da Republica a pagar a D, Adolina
Am&lia Lopes Vieira, vi uva da ex·thosoureil•a da Caixa de
Amortização, Antonio .\rnalda Vieira da Costa, a pensão
do montoplo por ollo inslituldo, a contar da data do seu
fallecimento, pn:;as as contribuições om atrazo. • • 375
Orça a receita geral da Republica para o exercicio de 1909. 376
Fixa os vonoimontos de diversos funccionarios da Caixa de
Amortlsa.çã.o • , • .. • • • • • . • • • • 393
PROJECTOS DO SENADO:
Torna extensivos ao ex· I' tenente da Armada Luiz do Paula
Mascarenhas os r~ vares concedidos pelo doct•eto n. 1687,
de Hl07 nos votet•anos da guerra do Pa.raguny • . • •
Revoga" lei n. !83G, do 30 do dezembro de 1907, t•elativa
á contagem do antiguidade dos alfot•eo e 2" tenentes promovidas em 14 do novembro do 1894. • , • •

317

318

'

XVI

INDIOE

---------------------------.
Paga,

Modlfic~

a lei n. 1338, de 9 de janeit•o do 1905, que refol'mon
a organiz~ção judiciaria do DistJ.•icto Federal • • • •
Releva a prescripção em que Incorreu o direito tle D. Anna
Angola de Oliveira Pinto a perceber o melo-soldo que
, percebia sua tallecida mãe • • • , , • • • , ,
REQUERIMENTOS DOS SRS. SENADORES:
Severino Vieira pedindo que a Secretaria do
Senado Informe cm quo data foi 11. sancoão a resolução
do Congresso Nacional concedendo pensão 4 vluva do
Senador J. de Oliveira Catunda, e cm qne dat,a foi reco·
blda no Senado a mensagem presidencial com ,as razões
do .ato opposto a essa resolução • • , • • • • •
Francisco Glycerto pedindo sejam requeridas
Informações ao governo sobre o quantum a que montam
as pensões votadas pelo Poder Legislativo até 1888 e de
188g atê bojo. • • • • • • • • • • . • •

328

394 ·

45 ·
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Terceira sessao da sexta le[iBlatura do COm'OB80 NaciODâl
"
'

.
'
l'rcsidMcia dos S1:s, Bu~no Brm1dtlú e .4ra!ljo Gdcs (2' c 3' Sccralarios)

A' mola ho1•a depois do meio-uia ab1•o-sa .. a sossão, :t IJUC
concol'rcm ns Srs. Som1dorcs Btlonc Brandão, Araujo Gócs,
Ptldro Do!•gns, lndio do D1:az1J, U1•bano Santos, Dolfort. Vlolra.
Pires Fcrrllira, Hn.ymundo Arthur, I•'ranc!Fco do S:t, Bczct•ril
Fontoncilo, Alvaro Macltll(!c, Caolho Lisboa, GonQt•lvos For·
·roit·a, ,Joaquim Malta, Mannol Du11rto, Coelho o C:tmpos, Oli·
veh•a Vallnrlão, ·Martinho Garcoz, Sevot•inc Vieira, Vlrgllic Da·
mazio, Moniz Flclrc, Slquolra Lima. Lourenço Baptista, OllveJra
Figueiredo, Et•loc Coelho, Augusto do Vasconccllcs, · La.urc Sodrú,
Barata. Ribeiro, Follclano Ponna, Franolsco Glycorio, .Alfredo
Ellis, Braz Abrantes, U1•bano do Gouvôa, Joaquim de Scuza, .. ;A.
Azcrcdo, ,Joaquim Murtinho, Mctcllo, Candldo do Abreu, LaUl'O
Mfillor, Felippe Schmldt, Plnholrc Machado c VioloJ•Jnc' Mon·
teh•c (42). , ·.
.
· .
,.
"" .
Deixam de comparooor com causa pat·liclpada os Srs. sónn·
dores Ruy Barbosa, Ferro ira Chaves, Jonathas Pedrosa, .·StL Pci·
xcto, Sllvc!•lo Nery, Paes de CaJ•vnlho, Justo, Chermont, Gomes do·
C~stro, ·Moira o Sá; Ros~ o Silva, F1•anclsco S~llos, 'Lopes Ch~vcs,
Braziiio d~ Luz, Hot•ciiio Lm: ·o 'Julio Frota (15).
E' Ilda, post~ em discnssão o sem deb~to tiitPI'Of<ld~. a ao~a.da
sess[o antor1or.
· . . .
.
·
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A.NNA!S DO SE·NADO

O Sr. 3' ISCc>.•etu.rio (so1•vindo rl• t') dtl conta do so·
guluto
EXP}~DI~'NTE

Olllclas
:., , .
·• l ' · ! •: , • ,. •.
•
.
• r
•.
cm t!o MlnlstUI•io <la ,Justl(.a ó Nogociós Jn\ol•ioJ•cs, do 30 tio
mor. tllltlo, trnrunnlttindo 11 mensagem com quo o S1•. PJ•osidonto
da Ropublioa, sati~t\lzondo a roquisiç~o do Sonauo, do 22 do junho
ultimo, presta informações sobro o t•oquerlmonto om quo o
11ma.nuonso dtt EsooiiL l'olytechnlca do Rio do Janeiro lnnoconcio
.do Drummond Junlor solicita do Congresso Nacional um anuo do
liconça.-A quem foz IL roqnlsiçiio.
Outro do Mlnistot•lo
' da Industria. Viação o Obrns Publicas,
de 30 tio. mor. findo, transmlttindo. a mensagem com qno o. S1•, Pl'C·
sluont~ ;~a Rapub!Joa.dotolvo tiO.~ 'dos. o.ulflgrapJ!oí(i;dO:. ,rosolüção
do Congresso Nacional, quo BllUCOlOQOU, autorizando 'a concessão
do um anuo do liconça, ao Dr. Mario Moreira Bastos, ongonbolro·
ajudante da commi~ilo llo estudos e const1•ucç[o de obras cont1•a
os ctrolto< das secc~s no Rio Gt•ande do Norte,,... Arcblvo-so um
dos :tutogmphos ·o communlquo-so 11 Camn.ra, romottendo-se-lbo
o outro.
Roquol'imento do tonente·co!'Onol Augusto Xaviol' Cn.rnolro da
Cuilbn, tlollcctot· 'das ronda~ t'odm•ncs · da cltln.do do Olinda, :po·
dindo um nnno tlc liconc:n.• cm tn•orognçiio da cm cujo ~oso so ao ha,
:para tmtn.t· da. sautlo lllt Europa,-A' Commiss1Lc do Finanças.
O sr. 4• Secretario (•cr"indo ·do .:l") lê os soguintos
'

''·

'

''

PARECERES

N. li7-1008
• I

.

'

·Em iossüo do.30 do julho do 1006, tt)Jrosontou o St•,. Sonadot•
Pil'<•il·l,.m•J•olra uma omenJn mandando substitnit•po!•. um projr.oto
aprosentado•polos Sl'S, A•. Azoredo o Sti. Peixoto, o. pl•oposlçiio' :da
camara. n.147,.do 1904, fixando as idt~dos limitas pat•a· a roforma
compulsoria·dos,olliclaes dos corpos de.saude <lo oxorolto e da ar·
' 1.. ;..
mada•.

'··

•

. . ... .

·

. .. . . .. . . . · • .

.: Do accõrdo·com·o·ostatuido no o.rt. 144 do Uogimonto, foi essa
omonda t•emottida 11 Commissão do Finanças pa1•a sobro .olia ·coo·
~~.

.

.

.

.

.

. Dcsomponhtmdo·HO dcss:dtlCillUbenola, n. Commissiio r~r.. ~ontil'
tio'Sanado qno o pt·o.1octo citado, bom .. como outros t•etilrontes. ao
mesmo nssumlllo, foi L'~Joltado ·n~ sessão do 18 do agosto do 1906, ·
Em consequcncla. ostíi prejudicada a omcnd~.
· · . .
Sala da• Commls.:ues, 31 <lo juli\0 do 1908. - Fclicimw Pcm~«.'
)lrosidonto intorlno . ..:.u,·bano Sanlos, rolnto!'. - Gtyaario.- Al<aru
.l.[aahaclo.-.1../a,!lulm fTo Sou::a..-.Fmucisco Se! .-Lam·o· Miillt:r ,'

·

•
SESSÃO EM
•

1

DR .Dili ÂGOBTO

3

1908

EMb'NDA A QUE SE REFERE O P,\RECI:ll SUPRA

Soja a proposioãli ém discussão substituida, pelo projecto ap~·
sentado polo S1•. Senador Azeredo.
'
.· · .:. , '
Saio. das se~süas,ao de julho dol.906.-Pires Fmeira,
PAIIEOERES ANTEIUORMEN'I'E DADOS .SOBRI A PROPDSIQXO' A ·QUE SE

....

'"

, .. ,,,.
"

REPERE'OPAREDERSllaA'•

.. ' . '
N. 302-1904
'

. ''!

'

'

'

'

"

'·'·

.

Em setembro do corrente aoob, o Ulwtre DeJlU!a.do Mauricio
do Abreu ap1•esentou á sua CD.IIlara ó 'aecuinto projéeto de lei:
··· c Ai't. ··i:• ·As idades limites pa.1-a a. reffirma volunt&ria ou
compulsoria dos omciacs do corpo de saude do exercito siiO •equlparadii.Bile que por loi vigoram• no corpo de ·sande da armada, nos
cargos de eatego1·ia corresp•>udeute;· · : · ' ·
·' · · '· ·
At·t. 2.• Revogam-se as 'disposições em contrario~ ·· ' · · ·
Submettido este prqjocto ao ostudo da comml&!ão do Marinha c
GueJ•I·a daquella Casu. do Conrrcaso NaoiOJllll, deu eBB<L CommlssiiO,
om outubro, o parecer que se segue :.
· ·
•. . •
.
'

'~

'

.

N. 174 A-1904

Equipara às iiladcslimilcs para a reforma .~clut~làr,ia ou ~·~~-~..Uoria
dos {ficif18s do co•:po de saude do ezcrcllo, ds guepor 1e• ~•saram no
corpo dtJ saudu da armada, nos car,Qos do categoria corrBIIJondln,c,
co»• parecer o subllitulivo da Commi880o de· ,l{arinha e Guerra
. '

I '

•'

•'

.•

Conside!•audo qua ll in,iustificavol OBI!a desigualdade de condi·
oões que, sem. o JUiuimo pruveíto pu.ra o sorvíco, onera, entretanto,
OS Cofres publicas, Jà~endo avultar a Classe dos inactiVOS;
:
Considerando, por outro lado, que o actual Sr. Ministro da
Ma.t•inhn, no relatorio rcoentcmetue dístribuido aos Membros do
Congresso, propõe quo sejam. olovados os limite; do idade para a
rcJorma compulsor1a dos medicas e phu.rmucouticos do corpo de
saudo da armada, a ComllliBBiio vem submetter á coJIBideraçio da
. Camara, o seguinte substitutivo:
-' · ·
. O Congresso Nacional resolvo: ·
·
·· · ·
Art •. I. • &i id~dus limites para ·a reforma compulsaria dos om.
oiaos dos corpus de "sande do exercito e da armado, attend!dllll .as
dos!gnações•espeoiaes inherentes a ow!JqJosto e a cada cl~medicos o pharm1100ut!cos-soriio aa da tabélla seguinte:
·· ·· ·
ÂllllOI

General de bril!ada. ou contra·il.!mlrantO ............ .
Coronel ou oapllão do mar e guerra •.••••••••••••••
Tonento.ooronel ou cu.p!tiio de lragata •.••••••••••.•
Major ou oapltii.o-tenente •...•............•........
capitão ou 1° tenente.~ ....... o •• o • • • • • • • • • • • • • • • •

·Tenente ou 20 teQente ••...•.•••..•..•..• ~. ~, .•...•
Alfet·e~

ou gUa.J.'da·mat•inhu. .. •• , ••.••.•• , •••••••.••

118
66
04
62

58
58

·64

•

4
'

, ,_ ·

, AIIN,\118 DO_ SENADO . -·

Art. 2.'. Rovogam·sc
as disposições cm. .cont1oar!o.
.
. . Sala das Commissõo:l, 5. de outubro do 1004.- Aluas Bao•úosa,
]iroá!dento.-·Ollu•lra 'Valladao, relator.- Carlos Càvalcanli, com
restrtccão.
··
· · · · - " ·· · ' " ·
:
~.· ... ": -.
•'
Como vc o Sauado, a. Commlssao da Camara aoce1tou a idtla
primordial do .prajocto, allel•aodo só mente,. a sua redacção o.a ta·u eliaa que eUa se refere,, pnru. adoptar uma. outra do idades mais
olovadas, que <!, com ligeiras modlftcaçõas, a qua vom proposta a
pag, 30 do Relator! o do sr,· Ministro da Marinha, como devendo
regular. os limito< do idade nas relormas compulsorias dos olfic!aos
d,Ci corpo ~o ~autleda, armada:
·__ . · ·· ,
· ,· · "
,.. ,Esta ,substit!.tll-.:o teve 11 preferono!a da. Camara dos Deputados,
_quo, o,appl•ova_u, som d'l!Jato, nos .diversos turnos do· suu._, discussão
o ,:cohst1jUe . aci;ualmonto a. proposição n. 147, sobro n. · qual
tom 'ó Senado do manifestar-se. depois, do ou vidas.·. as, suas Commissões 1Le MBrlnb~ e Guorra.e de Flnnnças.
··
· .Desemponhando·se d~ssa incumbencia reglment;Í, ~·CommissUo
do·Marlnhrl e üue1•ra vom·cumpt•lr o dever de' lnturinal"RO Senado
quojulga aproposiciío no caso de se1• nccoita,tanto·pelas•vantagens
do ordem economica <111o encerra, como, o principalmontc, po1oquo
obedece !lO prindpio, consignado no art. 85 rl:c Constituição, rolati·
vamonto aos otl!ciaes que oxorcom ca1•zos do categoria cot•rcs·
pondontes nos deus' ramoS om que se ·divido· u. força armada da
ltepliblicia. · ·· · · · " · · '
·
·
,;.
'''\\·····
''
'
, . , Assim pensando, a Com missão de Marinha c Guerra aconselha
no Senado que inclua a rol'~1·ida p1•oposiçiio na ordem1!c sons tra·
baihos o,n u.pprr,vo. , .
.
,
·' ';' SILii r\BS C,:nmissüns, [Q 'ric dezembro do . 1004.·-Aimei<la Rm··
?'cto.- JiclipJliJ . ,\o'r.l,mide; ·y·clntcn1 ~ - · Julio ·F~·otn,- P1'1'6.'f Fe,·;·ci1·i:r ~
vrincido;.l.!:Bel(o,•t 'l'iriii•a. · ' · · · · ·
· ·· · · '
'
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Ouvida sobt•o a p1•oposioiio da Camal'll dos Deputados, n •. 147,

do anuo passauo, llxanâo 11s iuudos limites para·a.·refol'miJ.<.compnl·

•o1'1" dos otllolnos, dos col'PD•.Ile Slllltlo do exercito o. da acmad11, 11
Cummisslio, de il!arlnha e, Guerra, no. parecer que omitt!u, aoonselh11
o Senado, a quo " approvo, considoraudo·a. vauta.josa sob o,pontocde
vista oconomico.e posta om faco.do u.rt. 85-da Constltulçiio. ,. ·.c,, ..
· A,ssi'm o crlton1lcndo lambem, nCommissão do Finanças~ igual·
monto: do Jlli1'Hem• 'llle a alludida P1'0po,!e,iio ·moroco·a appt•ovaçiio
fioSOUilf(O,
\

-.

·

'

'

···... ,
'"

'

'

·'·

'

.

-···

''

~Aju. das Co\i,u\iissüo~. 23 do junho·: do· J905',.;.;Folicinno ·l'Ómur,
Jl!'Osulonto.-'~, A•,•·•do, .t•olutor ·-:llami>·o. J!arc•llos • .,.-F, Glyoc-

"o.-J.
Joaqurm de- ' So«;n,-Joao
l'UI/rciro . da, Sil•a.-UI'bano
de
GOIU)t1Ú.
.. ' . ' . . ' . -·,
. '.' ' ' . '
. ~-

.
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. '' . .
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N. 42-1905

Em vir~udo do art. 144 do Regimento, foram pl'fiSontes 11 côffi;
mls~iio do Marinha c Guor1·~ . as cmcn<las uprosontadas ~pelos
srs. senadorol Piras l'orroil'a o Brasillo da Luz, '' proposiçao da
Gamara dos Deputados, n. 147, do 1904, Hxo.odo as · 1d"ilcs limites
paro. 11· reformo. compulsaria dos co1•pos do suudo do oXCl'citoc da
.t~rmadn..
.
. .
.
,, ... ·. ,
l~xistindo poodonto do dolibol':tcão 1lo Senado um projecto (n,2,
do 1005), que, mais amplamonte, tratu. do nssumpto, n Commissiio ~ d,o yarocor quo se;ttm rojoitada.~ as omcnd1•~ o bom. ru;ssm a
propos1çao a que alias se ropol'tam.
·.
. ·· · .
Sa1n das Commissõos, 30 de .Junho .f'e ioo5.,-Jul•o Fl;ota,...:.
Pires Ferreira, com l'est!•lociic.-Be/{ort Viei1•a .-II • •4,·tlmr,

.

EliENDAS A QUE SE llEFEUE O PAilECEll SUPRA

Sejam equiparadas as idade> .dos otllclnos do. corpo do saudo d~
at·mada, respootiv~moute, tis dos otnciacs do corpo do ongouhoh•os
do exercito.
··
.Sala daá Sessões, 27 d~ jlinbo do 1005.-Brasilio da L~:., ,
D1g11-se : Contlnu~m om vi~Ol' as act1mcs ·to.Lcllns de idadQs
exigidos paro. a reforma compulsol'il> 110 exercito c armado..-

.Pi?·cs l'crreira,

N, 404 - 1006

Reaberta, em 30 de julho do corrente anJio,a ,2•. <u'sc'u!siio da
prOJ,lOSiçiio da C~mo.m dos Deputados, n. 147; do W04, cuja vota~1io
bnv1a sido adiado. cm 17 do julho do 1905, a roqueJ•imento do
Senador J. Catuada, at<l quo o Senado l'Osoiyosso soul'O outro projecto pendente de sua dehberaçiío e ~ue •o occupava m:~ls ampla·
mente da mesma mataria, foi essa· dlscnssiio, nov~~omontei suspensa
pa1·u. o ft1n do serem ouvidas as Cummissüos do .~lal•inh~>:·e .Guol'l't•
e do Flunnons sobro uma lndlcaciío do Senado!' Pll•es Fol'l'OÍI'a mandando substituir n proposição por um p1•ojcoto ~prooonto.do . pelo.
Souo.dor·Azoredo. •
.
.
·
Extremamente vaga a indlolçiio, pol' não mencionnt• nnmo1•o
o data do projecto a quo so rei'ut·i~. püdc com tudo a Commlssiio
do Marinha e Guerra snbol' que so tt•atava do um substitutivo '•<jUc
os Senndores.Azol·cdo, Sd. Peixoto o outros lmvlam aprcsoutlidci ·uo··
projecto n. 2, do •·i904, que: era; po1• ·· su11. ver., tnmbom um· snbstl;
tutivo d~ mesmo. Commissiio aos projectos ns •. i9, de 1902 ·O 35,
tle 1903, regulando lll'Oibrma oompuisorln dos ontclacs do::exm•clto ·
eo.rmo.da.····
..
·· .·::·:· ~
·'. : .. ·.···,
.Já se prcparavn esta Commlssiio para Javl'ar . pnrecot•· sobro·u~
citado. lodionçiio, quando em· sossiío. ílo li do .agosto;: n requet•i• ·
monto do. sou autor; o. Mesa mandou ·incluh' oiu o1•dom do dln· o·
p!•o,locto n, 19, do 1902, acomp110hndo do do o; 35; de lil03; o· do;
;ubstltutt,·cs.aclma monciollllllos.
':
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llncerratla a tliscussíio desse pro.jocto o votados cm so;siio do
18 os dons substitutivos que o Senado pt•erct•ltt aos pro,jectos primitivos, toram (llios rojoit>dos, contilrmo •o vorltic~ do Diario rio
CongroSBo do 19 do mesmo mez do agosto.
..
. .
· · Com css~ votaoiio tlo Soando ficou prejuclicnda a imlicaoilo do
Senador Pires Fot•reirn o sem t•aziio de ser a nudioncia. das . Commissões a seu respeito, ·
Pot• isso :L Commissi'Lo elo Mat•inlta o Guerra !'ostitne 11 Mosn a
rororida proposioiio n. 147; sobt•o a quai.j(L om tempo. omittiu os
pareceres ns. !ll2, de 1001, o 42, do W05.
. . · ·
. ·SIÍ!a d~~ Commissõ'os, 22 do dezembt•o elo 10013.- Folippo Scl•·
mirlt, rolo.to!•,-..tlDaro Jflachada.~Ur!Jano dc_Gowc6a, _ , ,

1
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•

•

PROPOSIQÃO,DA CA!UAM DOS DEl'Ul'ADOS, )(: 147,
llEFERE O PARECER RUPRA

DE 100•1,

•

QUE SE

Â

O·Congrcsso Naolonal·roso1ve:
.
. ..
Art. I. • As idntlos limites pat•a a rorormn compulsaria doR offi·
ciaos dos corpos <lo saucle do exercito o da armada, attondidas as
dos!gnacõos ospociaes ln hcrentes a cncla posto o a cncla ·clnssc-'me·
dicos e pbarmacoutlcos-sorão as dn; tabolla seguinte :' ·
Auno• ':
llonoral de bt•lgnda ou contt·n-nlmit•ante..
os
Cot•onol ou capitiio· do mnr o g<lort•a......
üll
Tononto·corono1 ou capitlio do tragata....
O•l
···Mn.jor OU1cn.pitão;.tCnonto.'; . ."; -; ·..•.••. ~. , · ". 62
Cn.pltfí.o ou 1" tcnonto ... ·~~·.~· ...... ;·: •. ,·.·;··
-5g~

,

'

'

I

-·

,

,

,

·Tononto·ou20tonente.~.~·;.,;~-.~:.·.·~

•
•

...·. ·

,

,

•

56

Alfot•os ou gunrdn-niarlnhcl .... ; •; .. ; .. :.. ' . 54· ··
•·
., r: . . : -•d.
, : •'
. ,
' .:J
,
.. "
.At•t. 2.• ltovogam·se as disposloõos om contrario, · .·· -'·.·
· · C~inat•a dos Deputados; O'do dezembro do ·wo.J.·-- J;,''do)'aulu
O, Guimaraos, PJ•oslucntc;-.'lf•••••ldo Aloncar Gillma•·lres, I' Seoro-·
tario,-JoaqHim· de L,"Pi•·•• Ferreira, 4• Socrelll.l•io. ,;.;;.A Imprimir.
. ·
'

'

'

'

,,),·,

N. 178-'1908
· '"
'~:
' '
'':
A pt•oposiciio da Gatnara• dos Deputados n. 194; ·do ·1907, que
IIUtoriza o Pt•esidento da Jtepublica 11 despender ata a quautta do
3.233:512$, papel,.ropartid:r.mentc pot• .dous ou:mals· exerc!clos, oo_m
a.consti'UcQio nesta oidaclo de um prcdio apropriado 4 • ltcpartiçao
Central da Pollo!11 c set•vlcos annoxos, Jbi delorminncla pol' .mensagem do Podm• Executivo, acompanhada. de uma lon~a exposioiio
just!Ucativn dessa necessidado .. e de .um oroamento•provlsorio diL
despo2a a iazeNe nagueUo. !mporta.nola •. Jl\ .niio ô olijecto de controversicu naces;ldado,de so dar,. 1\ . ltopat•ticilo Contml do.Pol!ciiL
lllll, odiftcio di11no dosto. grancio .capital o suas lmportant!Rsimng
fnnccõos,
'

:'....

.

'

.

''

.'

.

'

'

'.'

'

''
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Est~ olla clal'll.IUOnto domoustra<la na nllul!il!a o•posiçiio, que
vne om sogulcla copla<lTh pnt•a rJllO so lb1•me <lo n.ssumpto urn ·,juizo
nsclarooido :
.
· ..
Sr; Pt•e<i<loute da Repuhllcn.-l~ntril a.s medidas n.dmlnlstrativn.'•
onumnraclas poJo chofo do policia :no rolatorio que mo :~.preslllltnu
n. 15 clo·mn.roo do rtnno vigente como ~necossarin.s. pn.l'n. ·aflsegul'a.r
:l policia do. Districto Federal· uma situaçiLo co1•rospoudento ·:ao
no~so pl'OI(rosso mataria! o 110· nosso estado· do· clvllizar,ão,. destacou
o digno l'mlccionn.rio, como inadlavol·por:sua rolovancia,.n. consl.l•noqiio do um odificto :do~tina<lo ~ Rop:Lrtiçiio Central da· Policia,.
lustallndn. actual monto· om :um odltlclo som cond!çü~s hyglouica.s

nom n.ccommodn.ções :pa.r11 os serviço·; annOxos e com .o.qua.l o

Estudo· .i(• dospenrlou quantia superior a ijl0:080$ cm alugueis e
:ulnptnçõai, quando o .proJ)rietario ·se propuzera nllonal·o: mediante
n.lmoortancl~ do 180:000$000;
.··
. . ..,. . ' ·· : ..
Esse inconveniente sm•ia attoouado si fosso .poslivcl:installar.
n~ a.Jiudldo prorl!o algumas t•ep!l~tições anoexas, como a gnard"
ctvli, o sol'Vtço medico legal, a mspoctorfa do ~ogurança. o ·o ga.blnoto de identificação e ostntistlca, repnr•tiçõc.< -quo 1\lnccionn.m,
a.s ti'Os primeiras em acanhados prodlos plltilculares,: pelos' qunes
paga o Estado o aluguel de 18:000$: annuaes, o a ultimei em uma.
oxigua dopondeocla dn Casa de Cot•t·oocão. ·
.
·.,
A pormaooncla. do departamento da Poiloia do Districto Redernl
no ca•ariio da·1•.ua. do Lavradio doston do pousnmeoto elo Governo
rio sentido: do estabolooor llS repartloõe; publicas :em .ediUcles·
proprlos, sondo para notar quo ·essa nocossldado · :.vultn. no
tolllloto oos so1·vicos pollcinos, qne reclamam lustnllacão .adoqua.da ·~
natureza o importaocla· da·:sua orgaolzaoli.o, tanto mala complexa
quanto se procura Introduzir os metbodos ·:e aperfelooam011tos
generlllir.adi>s nos palzes: cultos;: .... : · ·. <:
. "' .. : ''"' ''
· Além disso, oilbo .notat• que repartioõos · inferloros.fuccioonm.
cm, prodios confortaveis; excelleotcmonto .. situados;• emquanto .que.
a Policia, cujo desenvolvimento acompanh~ os progresao&•d~ . cl·.
dado, contlnut, desde o nono i de .!884, no: molllio predlo •que,.: por
OIII!Bocla. do cond!oi5cs hygloolcas,·.l~ tom provocado· 11 "intorv~ ·
da·Dlroctorlll Geral·de Sautlo:PUblica,:. · · : · ·, '"" .... , ' ,,:.,, ..•:•
O alvitro do melhot'llmentos ou do l'oparos não Importa ao
oxamo o.l!;soluoli.o do oliSO, por..lnarlmissivel,:o ·si, em •:1\'ez, do: ser
construido um cdidolo do~tinado·pmlculnrmento aos· sor.vi.t;os.policlnes unificados, se alugasso::.Dm•.• prodlo ·nas condições. ·oslgldas
pela Ol'g~nlzaciíe•nctuaJ; despeodoMo.bi~ ·mensalmente~ dado· que
se o encontrasse,~ quantia: di> iO:OOO$ no mlnlmo e •se· boneficlArlll
proprlerllldo &!bola com.~s.adaptao~os noccssnr!M, sobrooaorregn.ndo
o erarlo: publico som proporclounr ao Estndo uma ncqujsiqi,o dali·
nltlva,
Aocresco rJue, constl•uido o prod!o do nooôt•do com o p1•ojooto
npl'oscntadc, será ainda a. Cnplta1 Federal dotnd11 de um nocrotorlo
modelo, appnrolbado de modo a faollltat• os trabalhos do servlQo
mcdioo-legr~l o as lnvestign.ciles Cll)mlnllllll qu~ ·os mesmos dOCUTJ\1111•
tam ou osolnrooom, redundando essa pl'Ovldonoia .. em ocon.omlG,

8
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•

porque ovlt~rr. tt constt•ncoão do um nocrntorio om outt•o ponto ela
clclaclo.
.
·
·
·
Niio lmvcndo ainda projecto dofinitlnmontc npprovndo pnrn
esse ocliftoio, serviu de base pam orçamento da construcoiio 110s
terrenos, Oll\ sua. ma.lor pa.t•te pet•tencentes a União o situados
na.' rua. da Relação entre a. avonlda Gomes Froiro e a rua. dos
Invalides, o estudo apresenta.do ·pelo engonboiro do '<lbras dosto
mlnisterlo, comprehendondo a.s · planta.s de um predio de t11cs pavimentos, com todas as depcndonclas consideradas indispensavo!s
pelo ohefo do polloia o. medindo 1!2 mett•os do .fi'Dnte princi• pai sobre 45 ·metros do fundo, sendo calculada 11o dospeza om
~.233:5!2$000.
' .
.
· Julgando, porta.nto, nocessnt•lo sollcitar a.o Congresso Nacional •
o credito do 3,233:5!2$,.cuja concossiio poderl1 ser ·1'oita rcP:\r!idamonto om mais do um OXOI'ciclo, submotto o assumpto á. vossn..
osoltlrocicla a.prooia.ção. ..
·
·
·
. Rio de Ja.noiro, 2tl do sctoinbro do 1007.-Auguslo Taoarcs dé
Lyra. .
..
· . .· . · .
.
·
·
. Si iJ. Com missão de F!nanQ~s, porém, nada tom a oppor quanto
11 necessidade premente de. retirar. a Repartição. Policial dos pardlelros em que se acha a.otuaimcntc,J!eios CJ.Uaes paga. o Thesouro o
aluguel' de 44:000$ annua.lmonto, .id nao p6dc di~er o mesmo om rollll)ão 11 quantia solioltada para coniltrucciio de um. predio quo
sirva pa.ra a. Rapartlo~o Centra.! e para todos os serviços annexos,
• O orçamento de 3.233:512$ foi organizado tendo-se om vista
a construccão de um palacio appa.ratoso, · otllo custo poder-se-hia
dizer justitlaado pela proaperidaclo ftnllolllleira, que se manifostnva
ao tempo que o credito foi •solicitado; . . .
· ·· · .: · .
O momonto actual, porém, aconselha que se satisfaça. o; necessidade da construcçiio em moidos multo mais ·modestos, sem projuizo da solldez ada. suJIIoionola do credito pa.ra.o serviço para que
· eUa a.destinada.
·
:· ·
·
·.
· . ·Sobre este particular foi ouvido o Poder Executivo, que concordou em que se dlm!nuisse o quanlum do .credito, resolvldo·como
ae acha a accommoda.r as .despozas dentro dll8 foroas do credito di~

mtnuldo •. .~.

11.

._,,

•

·~-···-~,.·

, ·,

_;:

• E'•bem corto que a imponencia do ·prcdio, sua 1!gnra monumental, hiio do nainralmento se revestir da diminuiooo da quantia
em que tllra·oroa.do. a oonstrucoão, ma.s· ·isto. pouco importo. desde
que as qualldades·ossenciaes·a·um edlftcio destinado. ao. !uncciona·
mento da policio. nesta· Capltai·scJam inteiramente conservadas.
·"· -A CommldSiio, 11 vista do exposto. é de·opinião que seja o.ppronda. a. ptooposioiio da Camara dos Deputados. com a seguinte

..

' .
" '' '. ' '
'

'

'
' I

,'; \

~':

"

.,, .. Onde ·se diz catéa quantiil.de 3,233:512$• diga-so : cata a
·
. .
.. · · . ·· , • ·
quantia·do 1.200:000$000•. ·
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Si o Sou:ulo assim o entender, te1•d autorizado no corrente anno
os seguintes croditos :
Pupcl
Ouro
4 supplcmentnl'es .• 1.~81 :'146$020
7 espoclo.es ....•. ,.
107:545$589
2.467:347$09~
12:000$000
18 extrnordinn.I•Ios .•

-------

•

-

Total •••.••••• 3.856:089$302 12:000~000
•
Sala das Commissõ~s. 3i de ,iulho de 1008,-Feliclan.> Pcnmc,
Jll'csldcnte Interino. - G/!JCO>-io. - .1lvaro J!Iaclcado. -Joaquim <le

8ou:a. - Francisco Sd .-Lau1·o Müllcr, - UJ•ba110 Sanlos,
Pf.OPOSIÇÃO DA CAMAIU DOS DEPUTADOS N, 194, DP.
REFERE O PARECER SUPRA

1907, A QUE SE

O Congresso Naclonol·decreta:
, Artigo unlco. E' o Presldonte da Repulillca autorizado a man·
dar construir nesta Capital um edltlclo apt•op!•l:~do- para u: Repa!'·
tl~iio Central da Policia o serviços annexos, podendo pat•a isso iles·
pender :~til a quant.\a de 3.~3:512$, papel, por molo d~ credito<
oJspooiaoo que abrl!•á ao Mlnisterio da .lustiça e Negocies lntei•ioros,
em dous ou mais exerci aios, :!. proporção que tal providencia se fot•
to.rnando nocossnrla, para.. occorror ao pagamento das dospezn.;
respectivas; revogadas as disposições em contrario.
Camnra dos Deputados, 3 de dezembro de 1907. - Cario• Pci·
IJIO!o de Méllo· Fill•o. Presidente. - Milciado• Mario do St! Freire,
1• Secretario. - Lui: Antonio Ferreira Gualborlo, 3• Secretario,
servindo do 2•.- A lm.~imlr.
.'
N. 179 ,- 1908 · · .
A Commissão de Finanças nada tem a· accrescentnl' 110 snbio
parocer da lllustradn Commisião.de Justiça o Legisi&Qilo n t•cspcito
aa proposição n. 209,dc 1907, dodnindo u. lettra do cambio e a nota
promissorln, sendo de parooor que essa proposição devo ser npprova.dn com a.s emendas dossa Commlssii.o, ·. ·
, .·
,·
S'ala das Com missões, 31 do ·julho de 1908: -Foliciano Pom111, ·
presidente.- Urbano Santos, relator.- Glycerio, com rostric~iloH
qullnto'll!' omondas e favornv~ll1 proposição.- Alo••·o· Jllaclcado,J. . Joaqu•m
do Sou=•
:-FraiiC18CO Sd. .
.
. '
. ·'
.
'

PARECER .D~ COMMISSÃO DE JUSTIÇA E LEGISL~ÇÃO

· A proposição n. 200, quo a Camat•a ·dos Doputu.dQs remetten
no Senado; em dezembro de 1907, revoga todo o titulo 16 tlo Co·
digo Commerolnl, substituindo-o por dispositivos quo Imprimem 1t
lettra do cambio uma felçiio nova, oonsentn.non ~ tmturoia economlcn jurldloll deste Instituto no direito moderno, ·
·· ·

•
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As sua,, tlisposiçiics tendem n. eollocnl' "noss:1 JogishwíLo, nesttL
prirte, om condições de coJ•rcspondor :is necessidades actUIIOS do
commm•c!o, assim como ao·progro~so dn. scicneiu. (I do. lcgisln.~ii.o
estrangeira.
O pat•cccl1.i!a Commissiio do Constitui~ão o .l!is,jÇfL dn. C~mal'"·

.

j nstifiC!Oil·n.
nos sogulntcs to1•mos :
.

· · · . .·
c A unificação ela lcgisluciio cambiai <lu ma Mpirnçiio pcli1 qual
so bo.tom Ol congl'O~sos rio direito, os maim•os jurisconsnlt.os <lo
todos o> paizes, os ban<JUciros, os lndust.ri•c,, os cómmerciantos rios
grn.ndes centros civilizados.
·
· ·:
E' preciso quo ·anncormmos pnm essa obra do Jli•ogrossC>
cconomico o o fnromos adoptanrlo uma Joglslaçiio cnm blallguallls
mais arlenn tadus que viio poh• igualdade do prncoi tos prooUl'nndo
rn~llznr o Ido~! rl~ unificnç~o no mesmo tom~o quo: s:Ltisfnzom ns
nccossidndos da funcçiio êconomlon dn. Jottrn do cambio.
O nosso direito cambial. nnaohl•onlco, só. tem subsistiria au,
llll,ie, donnto dos nocossi'ri:lflos e do dcsenvolvimont.o dns opol•nçõcs
tic' .crocllto; gro:ça< 11. jurlspl•udoncln qno; violando n lei, tem )lrocm•ado amolqni-o :Is oxlgoncirtS do conceito occnomloo da oall!bia!
modero~.' ·
·
· ··
·
·
· E' bom de vor, porom, que tal estado do cousas niio devo cont.lnunJ' : o rJUO tori10s 6 nnm loi desprestigiada pel1 jurisprudcnoln
dfv0r~entc, dcsabonn.dorn. da nuss~··culturn·jurldiêa. · '
·. ,
Jll. niio vem f6rá do tempo csta·reformn; A condomnnQitn
unnnimo, <i uo pesa sobre a doutri11o t'l'anceza; a !ntlmn reln.Qão·
ont1•o :Liudclo .iurldicn da cambial o o. sua impo1•tanola economlcn,
n.· disolplinn dos titules ao portado!' pelo conceito elo neto unHatorai
no projecto do no;so Codigo Civil, ·o desenvolvimento morcantli .e
in<lust.l•lal do paiz, n noconsldado indocl!navcl, o mui do porto pro •.
clamnrln, de incl•emontar por todos os meios as rolnçõos elo prn.ça
a praQ~. ns modlticnçües do. 'lei opero.dllS. pela jnrisprudencin, em
sntisf•cão ás exigcncias lmporioso.s ela. vidn pt·ntlca, -estas o olr·
cumstanclas outras:·mostram o terreno 'econoinico e .inridluamcnto
preparodo pal'an'implanlnQíio"lo novo Instituto cr.mbial;; O caml•
nbo ostá complot~mentc t'l'anco á'roforma. (Saraiva; Dlw. ,camb,
•.;.·u.a• ....., o . >·"·"
· · · .,• ..
· ·• , "'•·•''
·
'' · · ···•
' ' • •.,.,
B'·o·,..,, vol·• J•n•"·'><4·)•·
ACommissno elo .Justiça o Lcgisln.çiio subBCl'CVe ostos· conceitos,
l'econhccondo 11 ipndlnvel nooe~jdado; uiio só da rofOrJI.!a parolai,
que o. ob,jepto,da proposio~o. mas tnmbom de uma revisno Integro!
<lo Codigo Commercinl, qllo ha ca!•ca do 60 annos Joj uccretado para
rogulnr Nlnclies do direito, ·iJo.io Pl'Ot'llndamento' 'úi.odlftcaàa<.
Pe~sa o~ln quo si <l •llopia protontlor nppllcn.t• a todos'" povos uma
!Cglsinçno geral, som attqndnr 1Ls dllfcron~as goograpllicas, elo cultura, do costumes o do trndlçuos, não <l lmpos;ivcl ·;, imlformltlndo
!lodil•eit~ cnnlbinl, ~nm1>0 on~p noucn !ntlnon9ill o~o;•com, ag. cir·
ou!llshnouLs.~q moto, ~o lDQnos pm rqln.ç~o n; ,clatcJ,"IIll~a~'lS .rogrn s .
essenptr,.es,. . ..... ;,:. ·~ . . . ·.. :.... ; .: . . . . , ., ·.
. _A proposioitq formuln4a com o. confossiLI),o · i"tulto da tmlfl·

caoao constituo nota.vel trnbiLlho 4o .romo~eiaQiiq do nosso dlro.it(l,

.

•
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sogun<lo li <làutrin~ ~llomã, Jargamonto exposta o prcconisnda DIL
oura m-.glstr.•I-Dirolto Cambla.I Br~tzllelro,-do Dr• ..José Antonio
Sr1ra.Jn, dosombaJ•gai!or elo Trlbnn!Ll da. Rolllcii:o elo Min11s Gor11ns
o prolbssor na. l•'acnldrLúo J~Jvrn elo Direito om Bollo Horlzonto.
Diz oAminonto publicista., no vol. I". n. 80, quo <3 m•cln·
nançn. nllomfL (~oi do Jmporlo AllomíLO do JG do nhril elo 1871) tom
um carnctor t.no consnotanco ~ tondcncin modcl'Da rlo titulo,
um cunho tilo acccntuado rio oxrwt" corrosponcloncin. com li itidoJo
oaonom!cn dn c~tmhi~I. quo as Jcglslai)üos · mo<lornns niio hesitaram
na. r•dopç;1o intogrni elos sons dispositivos. As Ol'rlenanças cambino•
dr" Hung~•Ja, ·do 5 do junho do t87ü;· rb Snecia, NOl'U~ga o Dinamarca. (lei oscandin~va do 7 elo ma.io rle 1880) c o codi~o federal
Rui<.<ll ,rlns oln;lgnQiícs do 14 tlo junho clo·JS8! (nrts. 720 n 829)
Halvo nltornçi5os in<i~tnicantos, tr~tnscrovm·nm-nn tcdtmlmcnto ..
Os ROUS prcc~itoB lJasicos foram copiados patos codlgos commercinos drt ltnlrn (!882) nrtgs. 2fil IL 338, o da Roumnnia (1880)
nrts. 270 a :m3. !lc<cnt.orn oxtraordlnarianionto ,, ·sua lnfiunncia
o Jll'Ojccto do lei caml.tinl intomacionul do C<>ngrosso do Brnxellns
(1~88),' os'oocligos commeroinos do Portugal (1888) a\•IB. 278 "330,
do .J:~pão (1893) a1•ts, 481 a 520, o a lei l'USS!L do 1/14 do janeiro do
1903. A proprilL 'cnm'bial tngleza niio ·escapou ao sou lntlnxo.>
. Seguindo o oxomplo, a .proposição, nssimilla a lei ailomã,
tonin-n por• modelo ntú na. sua· estr•uotúra o transplanta .Jia!•a u.
nossa logislaçiio os principios nolln àstlituidos, deduzindo ·todos os
eon<nctarlo~ da dout.rina n quooboclocou., . . .
. . . "
A Commissiio não dosconhóco a. ncccssirtrlrlo o convcriionci~ da
l'llflll'mn quo vem prestar inostirnavol sor·vico, n1io s(,. ~o p1ovi·
monto ocooomico do palz, como li 00&11!. culturi\ ',iui•idlc:i': . mas
hesita om dnr-Jho so" ass9ntimooto som qno. sojn.n1 1J10<Jifi~!ltlos
nJgnnii dos' sou" dispositivos,
· ·
·
. . ' .
·. ·. A,lóttril. do cambi~; cionsld~~~~dn. sd!? oüspocto cconornicÓ,Õ um
agente rlo c1·~dito ~ostmndo ·ú. _!lll'On)~CM, um. lnstrt1rnontp do p:L·
grLmento,.oxcrcltarldo ns fnncouos da. moeda.; o sob o nsper:to ,]tlri"
dico, r! um titülo Jbt;mál o uomploto, sub.;istonto por SI1J1csmo Ct>er
'"instai< la),' que tlrad~sformlis do quo so reveste toda. n.'sun omcaci!L '.e' validado, ~bstracoiio tllitrl rins convmioões que 'lhó · ti)nlt~m
UttdO'ot'lgom.··· .: .· .· ... ~~ · -·.:··)· .. · ..... , .. 1· . . .····lk'.
··'''O vinculo juritllco promnnà' da. fó1•ma do neto; · . ·
·· · ·1

· ·.. ·o

suliscrlptor.dovll porque cscrovoit oacto, deve po1'qüú · a8si:
gnou o ~cto l'Ovostldo tio dotormlnnrla fórmn.. O acto cscl'LJ)to ó. a
C•l."!a ~cbp~di: (, o t•oqulsito hn.slco, o. I'O,!IUi~ito un)qp. ~~istencial
rla. obrlgnon.o. A CI\Usa o 0111' se ob)iga••l lliLO lDlorvem nn.. cambial
como elemento .i!ll'irlico! O rliroit9. qr1o a cambi:1i coo(oro 1) q~~iri ii
, atlqui~·~ o~. sua. clrcutaoiiO .a um ·!lii:R!to allstr~c.to, Isto.~ •. tndcpcudonte ri~ causa dn omissão,.(Vivanf.,ll, ·Volumo 3•, n, l,QP1), ,S;~·
I'JLIVQ.,.Ph'QltoCan)bl.~. Voium~ l',pagl9Q.[S4, ., , .• , .. · · ·...
• . Do*to. dnpi~ o~~J\qlRl'. rJQ. cnl]l~ial, apirm~do ,pelo~ os~1·iptqres
modernos, tanto dilo thoorw: cout:•11otnnl, .C~l\1Q dn il~olal'~o.iio . n~l"

•
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lat.oral da vontade, decorrem as regras proscriptn.s nn pt•oposiciio
que lnnova. a legislação nestes ponto~ pt•lncipaos:. .
.
!.• elimina o requisito da causa do que derivou a obrlgnçiio;
2.• supprimo o requisito da distnnoin do praça 11 pt•aça (cam·
bio trn.lootioio), abolida a dlstincçiio entre a lottra de cambio o a
lottra ao torra ;
'
'
· 3. • dispensa a oxigoncin da provlsiio, como tt•ansacçiío estranha
á cambit~i:
.
.
4.• mdgo a denominaçiío-iotra do cambio.- ou palav!as cor·
respondentes na lingua ostrangoir:~ em que se fizer a ernissao;
5. • estabelece a autonomia o indopondoncia da obrigaçiío cam·
biai, tornnndo o signatnrio t•osponsavol, niio obstante a falsidade,
t'alstficaçiio ou nulUdado do qualquot• outra o.sslgnatura;
o,• fit•mtL a autonomia do credito cambial, niio admittindo que
ao credor sejam oppostas as excepções possoaos do credor ·pro·
cedente;
·
7. • detorminn a lrt•ovogabllidade do nccoite desde o momento
cm que tl firmado ; . .
. •
. .
d. • proscreve 11 transmissibllidade do creaito por via do · on·
dosso pleno ou om branco ; ·
·
.
9, • Substituo pela. executiva a aoçiio decondiarla do direito
aotu~i;
. ·
10. Emnm, rcgui~mcnt~ a cambial oomo obrigação fioriva<la
unicamente na forma do titulo;
Nesta parto, a Commlssiio ost' do Inteiro acoôt·fio com a pnopo·
aleito, que Julga dever merecer" appronçiio do Senado. Asa" di·
vorgoncfa circumscrevo-so a tros pontos : .
a~ li lettra ao portador ; ·
·
b lls capins ; ·
·
. ·
c 11 excepção aborta aó principio do direito internacional. ..
• Pelo direito vigente, a omissão do titulas ao portador, contendo
promessa de pagamento em dinheiro dopend<> do autorizaoiio do Po·
dor Legislativo, e, som esta, constituo o dollcto previsto no nrt.· 3•
da lei n. 177 A, 'do 15 do setembro de 1893, ~sslm concebido : ·
,· Art. 3•. Nenhuma sociedade ou omprózt~ do' .qualquer natureza, 11enhum. oommerclaute ou individuo 'do qualquer condiciio·
poderll. emittir, som autoriz<~ciio do Po<for Legislativo, notns, bilha,
tos, ftchns, vaies,. papo! ou titulo, contendo promessa do pagamento
cm dinheiro ao pot•lador ou com o nomo des1o cm branco, sob ponn
do mult11 do qu~druplo do sou valor, o do prilliío simples por quatro
a oito mozes.•
·
.
Convem rovogal· esta disposição, pot•mittindo a omissiio dns
letras no pot·t~dot• Y
'
· ·
·
Parece que niio ·tl pt•udonto fazol"o.
···
·
· ·Antes do tudo, cumpro notar quo a lo! allemã, modelo da pro- .
posioiio, niío a ndmltte (art. 4, n. 3), o oom ella estão o Codigo Fe·
deral Suisso dos Obrigações, o Codlgo Commoroial Portuguoz c o
Codigo Argentino. Niio · sertt, portanto, singul~r o unica a nossu.
sltunoilo, conservando o·ítosso direito no soit estado actual.
"

•
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. Al6m disso, slio ovidonto> os lnconvenlontos o pot•lgos do. Jottra
ao.portlldór, quo não siio,dlaalmulndoa mesmo pelos sons partldarlos.
Nt~. discus•ão t~<wad~. no Congl'osso lntornaclooal do Bruxol1.11a tlcou
accontundo que •a clausula ao portador convm•to a lottra om. papal
moeda, com· saorlficlo da lndolo do Instituto cambial. o que o. fli'
cuidado do omlttlr papel moodo. o titulas ao portador devo sur
l'ocusa.da a: portlculnres e confiltdn unlco.mento ~<· cstabclocimonto<
do crodlto ·quo olforo~om n p11r, do maxlmn sogut·anc~t, todas as
gornntlas.• Ora, por maio!' que soja u. pt•ovldoncia do legislador,
não poderájamn!s·pô!• o oommm•cilo ao ab1•lgo das sm•p!•ozns e do
l.'l'OVos crises derivadas do. lott1•a ao port1tdor, pela extrema faollldado do abusos, pelos fro.udos o que llttalmooto dito lognr, compromottondo as condições do vida cconomlca do po.lz. · ·
,
Já fizemos o. oxperloncia desta instituto cambiaria e o resultado
colhido dovo •aproveltOL• para nlio l'Cnovo.l-n tão oodo. A ftgum
cr!mlnnl crendo. •pela' cito.d<L lei do 1803 osM mostrando· n lnton~ld~do <ios•malos que ollo'produzht antro nós, determinando uma
!uundnçõo do papo! moeda do todas as orlgcns, que pm•turbon proJ'nndamonto u.· mrculnçi'io. · ·
·· · • ·
· ,
O projecto tio Codlgo Civil, tiopcotionte tia ap~rovnçlio do
Senado, ropello !L Jettr:. ao portador om so11 a1•t. 1.512, · extrahldo
· tox·tuaJmonto do art. 705 do C01ligo Civil allomão. A>Jsim, pois.
não só a historia dosto institnto no nosso po.iz, como o oxompfo lio.
culta Allmlmnha, que ~tlnd11 hoje mantem no seu adeantado codigo
11 rostriccão da l1berda<le no cnso do emls.,i'io do lottras, nconsolham o justificam o. cautela com que procedemos debando do
adopta!• o dispositivo do. proposiciio.
·
E' noss" opiolito que niio estamos npparolilados par:~ !L utilização
deste instt•umonto do ct•e<llto, <tuo, ontrotn.nto, Sm•Jni considera a
1ü1•mn. mn.is simples, mnis prompta. o mn.is l'tt.piiln. dn. obrJgllf)ão
c.1mbjo.l.
·
. Em YJlaçüo :Is copias não. se comprohcntle bom qual a nccossiliado que voem cllo.s satislnzot• no movimento oconomlco o commarcial do palz. SI o sou objectivo consisto em racllltar a ch··
culaçii:o da Icttrn, multo profot•lvols são as duplicatas quo olforoconi
11s mesmas go.r:tutio.s tlo htulo ot•iglnal. São ollas uma inutilidade
porl:;o;:~, poJa complica~?io que aco.rretam ao mecanismo da cambial;
são conu•arlas aos nossos costumes, suscoptlvols do occnslonal'
sm•pt·czo.< o J\'llndcs do toda 11 ospecio, desde que a cada possuidor
da lottt•a :tsslsto :i. faculdade de multiplica!·~ na medida do suas' ·
convonlenclas. Nlio ha, no sentir da Commlssit~. um só ·motivo
ponderoso pa1•a justltlco.r oste enxerto no. nossa leglsloçilo. ··
·'
· Resta expor a razito quo levou :1 Commlssiio a divergir do
principio que na proposição regula a· capacidlldo do ostrangeiro
11 a !lopublica.
·
. O art. 43, pat•aprapbo unico, dispõe :
<Tendo a capa cidado pela lol brazllolra, o estrangeiro tloa ob1·l·
gu.do peln declaraoão quo.tlrmar, som ombo.rgo da sull,lncapnoldarle
poh lei do Estado a que portonoe!',>
·· · · · ·
'
.

.
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Est~ dispo~lção niio se concilia com a dontrin~. scguld11' ·ontrc
nüs. O principio rcgul~dor .du. ~apacidado do·ostra.ngclt·o, ·no Bra.z\1,
O a sua loi nacional, o cstt1tuto pessoal. E: o· guo se acha consignado
no lll't. 8' da loi proliníinti.r'no projecto ddCodlgo Civil, assim concebido: ·
·
··
· ·
·· ' ·. ·
<Art. 8,' A Ioi nacional da. pessÔn rlotormiDa~ sou estado. o oo."
pacidadc civil, as roiaçõos pessoaos. dós con.jugcs o o regimen dos
bens no casn.monto,,. . .
. . . . . , . , ...
A e~copoiio aborta a. esta 1•ogra poln.proposlcão. ll. a .mesma. do
art. 8·1 da Joi aliem ii •. Com >oboja razão diz Clovis. Bovllaqua :
<Esta brecha abertano principio da lei nn.cioual,. golpoa-o, pt•olunda.mcnto, quasi o inutiliza, Pois sertl. u. obrigação .quo t•csulta .da.
lotll·u. do c~>mblo a mn,is importantoquo se contrJ>ia na vida lntornnclonal, pnt·~ assim exlgir•O sacritlcio do. uma .. cloutt•in~ que se
reputa a. expressão do. vet·dudo.jm•idlcal Os. interesso• que ·ao
ligam ú. omis;iio <lo uma lottt·a do cumbio não podem mereco1·
maiot•cs .atten~ões do 'lllD os que se prendam ti constituição da fa·
mili<L ; e porquo, neste caso, a lei nacional so mantem lntel!l·a
na tutclla das relações jm·idicas, o naquollc .ll noccssnt•lo aurlr·lllo
tal. excepção que, dadas o.s condições dti.Vida lllCdorna, quMI Importa .cm su bstltuil-a JlCia: Ie"' lo ci actus 1. .
Os cscriptoros francezes e italianos, cm gorai, não se confermam.com .ossn cxcopção c o pt·ocla.ro Bar lambam não a tolera
do bom grat\o. (Revista de Dir01to, agosto, 1807, pa<>. n. 200).•
Nilo monos pontlcrosas siio . as constderuções 1~1\ls pelo Ministl·o Veiga llcirão, justlllctm<l,o o dispositivo do . Codigo Commoreia! pot·tuguoz nesta matorm. Diz alie :
•O Congresso de Antuct•pia, no intuito <lo evitar os confiictos
provcniontcs da divct•gcncla entro dil·ot·sas leis, com rospoito :L cnpacldado das pessoas que figuram om um11 Jottr" do cambio o com ·
o 11m do acautolar o commorolo contra o~ :pt•ojuizos que lt1l divorgencia lho causa, adoptou estas clua~ regras: · ·
.
• 1", <i capar. doso obrigar pot· lcttt·a <lo catnbio qumn Iili• capaz
doso obrlgat• civil ou commorch1lmonto ; . ·
·
2", ci,ostl•augci~o lnctlpaz ~o so obrigu.t· JIOl' lottt•a do cambio,
om vil·tudo da let do sou patz, mas capaz segundo a lo! do pair.
cm que cllc a~slgna uma lcttra üo cnmbio,- não podcriL lnvocat· a
sua lncu.pacldadc pn,ra se fllt'tat• ú.s suas obrigaQÕos.
Já antet•lormonto, a Allomtinha, o. Sulssa o outrM Mciios lltl·
viam adoptado pt•iocipios somclhantos.
·
C01nqunnto mo fosso sym~illhic11 u. idtla do un!ncat• o mt1ls
passivei u. lei cambial, uiio mo pudo convencot• de so dcvo1·, doodo
Jtl,adoptat• n rogt•a do Congt•csso.
·
Com clfolto, cada povo tem, JlOt' vil•t.udo uo direito <lo sobct•o.niu., oxcluslva e lndopondonto, que lhe portonco dontt•o do sou tor. rltot•lo, o dlroltJ do rogn1t11' .u. capacldu.llo cil'il dos t•espcotlvos ci·
dadãos. E da.qui o. dovor corrola.tivo, a qut~lquot• outro povo, de
res[\eltnt• no oatrangoiro n capacidaclc oivU quu, como sollo ln•ol'tmuo, lho foi irupost~ pela loi mtclonal,
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. A capacidade civil, pois, tom de sm•. regulada pela lei possoo.l
elo iudividuo, Esta regra tem 11 sou Jllvor o> assentimento qunsi
· unnnlme dos c•criptores de dlrolto intot•naclono.l, da 'jurlsp!•uden·
cia dos trlbunaes do dlveroas nações· c, jt\ boje, ·ata as disposições
de alguns codigos. .
·
· ·
llsporomos, antos que so ·fixe interm1cionalmento uma unica
cnpacldado para todos.• · .
·
A Com missão,· t1. vista do exposto, julga do seu dever nilo
concordar com o. Sllbmlssão do estrangeiro 1\ lol territorial, no
tocante t\ sua capacldacle para contmhlr obrlg11çõos camblaes. E
assim pensando, ó do pm•ocor <JUO 11 proposição seja appt·ovada pelo
Senado com as seguintes
.
· ·
EME~DAS

l.• Ao at•t. l' n. •i: Supprimam-se as pa.lavrn-püda ser ao portarlm-, a tam.liem. .
_
.
.

2.• Substitlla-sc o artigo 5• poJo .scguinto:
.Havendo diJforonça onwo o valor lanÇado por algarismo o o que
se achar por oxtonso no cot•po d:dottra, este ultimo sorá sempre
considerado o verdadeiro, o a dllforcnco.não prejudicará a lottr11.
3.a Ao artigo 17: suppl'ima-so.
4.• Ao tLI•tlgu 21, § 1'. Accrcscontom-so as palo.vt•D.S ftnaes no
domicilio de ouh·a-,•HtO.!;-indicadas pelo sacador ou ..Palo acceilantc.
s.a Ao at•tigo :12. Supprlrna.m-so as }ialavt·Ua pata éú'pid.''

•

6." AO artigo 40. Supprlmam-se 1\S pnlavms ao portador.
i." Ao artigo 43 •. Supprima·so o parag1•apho unico.

8." AO arti 0o 55, n.

a.

Suwrinmm-so ns rutlavras poclcudo

rt nota 11111' amittiaa ao po1·tndi:J1'.

Ao mesmo artigo,§ 3". Subs.titua·sc pelo soguilltc: Divorsiticttudo as ioclJcn.cõos da sommu. do' dinheiro, sm•á. considm•rr.du. ver·
d•doir•a a que so aclun• law;ado. pot• extenso no contexto. . ..
o.• Ao artigo 57. Supp:·lmam-so as]Jalnvra" c ds copia.<.
, ~ala dlls Commi;;iJes, 21 tlo ,julho do l908,-Uiiocira .Nuucirudo,
presidonto.-M. Matctta, t•olatot·.-Marli>~ho Gm·caz,
•
A' Commlssão do Flnança6,
.
.. · ·
N~OPOSJQÃO 'DA C;\~tAlto\ DOS D8PUTA.DOS, N, 200, DJ:: 1907,. A QUE ME
nEFI:":Ul:: O PARECE:Jt SUI1 nA

.

TITULO I

D11 letra de cnmblo

CAPITULO l
DO

SA(JUJ~

AI'~. t.• A !tJttr.l tio cambio ó um~ OJ•dum de pagamuuto o
d~ve cont01• C$tos requisito' lançados po1• cxtonso no contexto:
1. tt donominaciiu •IGttl'a elo cambio• cm a denqminaçiio ·cqui·
valonto n~ lingua om qno lb1• omittld11.
· ··· · ·

11. A sommrt do dinbah•o n po.gar

e 11 e8pccio do·moeda.

·
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lU. O nomo da posso~ quo devo pagal·a. Esta indicttção púrlu
eer inserida abaixo âo contexto •
. IV. o nome do pessoa a qnom devo ser paga. A Jettra pódo so~
ao portadO!', o tamliom pódo ser omittfda por ordem o conta do
terceiro. O sacador pOdo dosigno.r·so como tomador.
V. A assfgnatura do proprfo punho do sacador ou ·do manda·
ta1•io especial. A assignatura t!ovo SOl' firmada abaixo do contexto.
Art. 2:• Não será Jett1•a do ctLmb!o o oscrfpto ti que tilltar
·qualquer dos t•equfaftos acima enumerados.
.
.
Art. 3.• Esses requisitos são considerados lanÇ!Idos ao tampo
do. omissão do..lottra. A prova om contmrfo sará admittida no caso
de má f<l do portador,
Art. 4.• Presume·so mandato ao p01•tador paru. inserir a data
o o Jogar do saque na lottt•a que não os contiver.
Art. 5,• Dfvorsifican;Jo !1>1 indicações da somma do dinheiro a
Jmgar, a do contexto da lottra sor;i. considerada a vordndolt•a. Di·
vm•sllicando as indicnçõos da somma do dinheiro no contexto, o
titulo não será lettra de cambio.
Al't. ·0.' A Jettra. pódo BOI' passada :
I. A' vista.
11. A dia certo.
lU. A tempo certo da data.
IV. A tempo certo da vista.
Art, 7.• A Opoca do pagamento tlev" sor. precisa, e um<l c
unica para a totalidade da som ma cambial.
C.\PlTULO li
DO BNDOSSO

A1•t, 8.' o endosso transmitte a p~opt•iedade da Jottm lio
cambio.
Para a validade do endosso tl sutllciento a simples nssignaturu.
do proprio punho do endossador ou do mu.ndntarlo especial no vet•so
da Jottra. o ondossatario póde completar este endosso.
§ I.• A clausula c por procuração •, lançada no endosso, indica
o m<~nrfato com todos. os pode!'OS, salvo ·o ,caso do rcstricção, quo
.devo sm· oxprosso no mesmo enlios!o.
§ 2,• O endosso posterior ao vencimento da lettra tom o oifoito
l ~ :lCssão civil.
~ 3.' fl' vedado o éndosso parcial.
CAPITULO IJI
DO ACCE!TE

Ar.t, 0.' J\ apresentação du. lcttt•a ao u.ocefto O,facuitativu.,
qu:mdo cut•ta n data do voilcimonto. A lottra a tempo certo da
vista devo SOl' ajn•osontuda ao accoite. t!o saccado. dentro do pt·n~o
nelfa mat·cado; na !'alta de designa~ito, dentro de seis mo~o< con-

•
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.. >ados .da 4at:1 da emissiio do titulo, sob pena de·pc.~•der.orportador
direito,r~g~essivo.contra o:snccador, ~ndo.>~1adores ,e av,alMas.
Paragrapho unlco. O.accoite da lettra ..a .tempo certo da :vista
deve ser datado, . presumindo-ao, na falta de data, mandato oo
portador pal'll inser!l-a.
Art. 10. Sendo dous ou mais os sacados, o portador devo apre;
. senta~· a Jcttra ao primeiro .nomeado: na fa.lta .ou recusa· do accelte
ao segundo, si estiver domiciliado na mesma praça; .assim, sucessivamente, sem embargo da fórma da lnrhcação .na lettra dos
nomes .dos. snécados.
·
Art. 11. Pa1•a a valid11de do acceite é .sufflcillJite a simples
assignatnra do proprio punho do saccado ou do manda.tario especial, no anverso da lettra.
, .
Vale como accelte puro a declaração que níio t1•aduzir inequivocamente a recusa, linlitaciio ou modificação.
Parographo unico. Para os clTeitos call)blacs, a limitação ou
modiftcaçiíll do accclte OtJUivale .:!. recusa, ficando, portlm, o accei,tante cambialmente v.incul:1do nos .termos da ·li.mitacil:o ou modificação.
.
Art.l2. O.accelte, uma·vez firmado, nito póde.ser canccllado,
nem retirado.
·
· .AJ:I. 13. A :fali~ .de recusa do accoite pron-se ;pelo protesto.
CAPITULO IV
•

DO AVAL

MI. 14. O pagamento de.uma !Ottra de cambio, independonte
do acceite e do endosso, póde ser garantida po1· aval. Para va-

lidade .uo ·.aval .,o .suficiente a simplos asSJgnatura do proprio
punho do avalista ou mandataria e;pecial, no verso ou an~erso ,da
.!ettra.· . · · .
· . ·. ·.
Art. !5.: O,avalista•.é equiparado .ll.quelle cujo ·DQllle illdica.r;
na !alta de i:Dcllcação,. liquelle atialxo de cuja assiguatllra l11nçar a
sua; Jüra destes casos, ao accoita.nte, e, não estando acceii!L a
lettra, :no. •sacado!'.
, ,CAPIT,ULO·J'
PA. )IUL!l'IPI.ICAÇÃO .liA :LE'J'):M.llE CAMBIO
. ,SJ!l(lÇÃO ..I

Das duplicatas

Art. 16. O sacador, sob pen~·de responder por. perdas.c int&
,r(l!lscs,·ó obdgado111.dar ;ao .1portador.llS viasde letl,ra.qpe este re..ol~ ll,ll,tos ,<lo ,venoimelltQ, , diJrerenciadll.:l no ,.aontoxto. por nu·
.mo;rus,de,Q~dQm OUii!!IUWIIAIYa·.au.s.querso exti':J.vlow:am. Na JMt:t
rdaJiilf!'~IICIIIÇiio our!la rliCSIIlv,a, .•que ,to~ne ,inAq.uiV~II o. .unicidade
da obrigação, cada exemplar valurá como lottra distlnctll.
Vol, IV
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§ I. o O endossador ri o a.va.lista, sob pena. de rüsponderem
por perdas e lntot•csses, são obrlga•lo~ a repetir, na duplicat.,, a
endosso o o aval firmados no origina.!.
· § 2. 0 0 sacado fica cambialmente obrigado por cada um dos
cxmarp!ares em que firmar o acceltc. ·
§ 3, 0 O endossador de dous 011 mais exemplares da mesma
Jcttra a possoa.s ditl'crontcs, o os succossivos.cndossa.doros o avalista
ficam cambial monte obrigados.
.
·
0
§ 4. O detentor dn.lottra. oxpc•lida para.o acoelto é obrigado a
nutregal-a ao legitimo portador da. dupllca.ta; sob pena. de respou.·der por por das e interesses.
· ·

•

SllCÇi\0 I .
DAS

CÓPIAS·

Art. 17. O portllllor pólio tirar.cópia.s da Jcttra de oambio.
Al6m diL dociaraoão, na parte fina.! da transcripcãc, do ser uma
cópia., esta dõvc reproduzir tlclmcntc o original.
§ i. o O endosso; o a~·a.J e ~ accoit!J firmllllos na cópia. obrigam
cambialmflntc os.respecttvos stgnatnrJOs.
.
.
§ 2. 0 O detentor da lettra expedida para o acceitB tl ol<rhn<lo
a entregai-a ao legitimo portador da. cópta, sob pena. de resrondcr
FOI' perdas c interesses. ·

CAPITULO Vi
llO

VENCI~ttNTO

·Art. JS. A Jcttra 11. vista vonco·sc no acto da aprescllta.çiio ao
· saccado. · . '·
A Jettra, a dia corto, vence-se nosso dia. A !cttra, a. dias da
data on da vista, venco-so ·no ultimo. dlo. do prazo ;. ni'io. so conta
J<am· a· primeira o dia do sa.quo, e ·]l!l.ra a· segunda. .() <lia do
accoito. ·
·
• ..
.
:
A iottrn, a semanas, mez ou anno no pagamento corrcsponucnto ao dia do saqno cu. ao dia do accolte. Na falta ·do dia corpoudcnto, vonce.ao no ultimo dia do mez do pagamento.
Art. 19. Saclllla I! lottra em palz, onde. vigorar outro kalon<htrlo, sem a 'dcolnraçao do adopta,Jo, ·vcriftca.-so o termo do vencimento, contu.nuo.ao do dia do ltalendario gregoriano correspondente ao lia omissão da Jettra·nelo outro kalendarln.
Art. 20. A lottra ~ considora<la vencido. quando protestada :
r. pela f•lta ou rocusll do 'aéeoito ;
.. · U; pola·f&.ilcnoin.:do accoitnnto •... ·'·<i' :• . :: .
o pagamento, nestes· casos, · continaa deferido ato o dia.· elo
vcinc!mooto ordina1•lo d~ lott1•a,. occorrendo 'o ·accclte de outro
sa.c11dó, · nomeado ou, no. tb.ttn., o.cqulosccncla' do ·portador, expresso no noto do protesto, ao acc~lto nn.let,tr~ •pelo · intorvcnlonto
·
·
·
·
•
volu ntn.rlo1•

.
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A1•t • .2\. A lettra devo sor R!ll'oscntada ao sacado ou ao acccila,nto para o pagamento, no logal' dosignndo e uo dia do vencimonto ou, sendo e;,to dl:t. ferl:t.tio por loi, no primeiro di:t. utii 1mmediato, ;ob pena do perder o po1•tndor o direito do regresso contrl\ sacado1·, ondoss.1dores o avalistas.
·
§i." Ser1 pagavelll. vista a iottr:t. que niio indicar a tipoea do
vencimento. Será pagava\ no togar mencionado ao pé do nome. do
sacado a lottra quo não in<llcar ulogar do pagamento.
,
E' facultada a Jn,licação alternativa de lagares do . pagamento
tunda o purc.~dor o direito do opção. A lottm póde ser sacada sobtoc ·
um:t. pessoa p:t.ra sal' pag<L no domicilio do oul1•a.
§ 2.' No cnso de recusa ou falta do pagamento pelo acceitante,
sondo dons ou mais os sacad~•. o portador dovo apresentar a lettra
ao prlmolro nomeado, si estiver domlcilmdo na mc•ma praça ;
assim succeosh·amento, som embargo da fórma da indioaçiio na
lettra dos nomes dos sacados.
.
,§ 3.• Sobrevindo caso Jbrtuito ou forca mn.iot•, a 11prcsontação
devo sm• feita logo que ce>snr·o impedimento.
.
Art: 22. A lettrn :l vista dorescr apresentada ao pagamento
tlcntro do prazo nclla mat•cado ; na fali~ dcst11 deslgnacão, dentro
do 12 mezos, contn.dos d:t. d:1tn. da omissiio do titulo, sob pena. do
perder o portador o direito do regre;so contra o sn.cador, endossn.dores e avt~ilstas.
.
.
Art. 2.1. O portatlor não ~ obrigado a receber o pagamento
antes do ''encimento da lettra.. Aquollo que paga um lottra, antes
do respectivo Ycncimento, fica rosponsavci pela validade desse
pagamento.
§ I. • O portada!' é obrigado a receber o pagamento parcial ao
tempo do vencimento.
·
§ 2.• O portador ú obt•igado a enll•egar a lottra com a quitacito
áquolle que clfc,tua o pagamento: no caso do pagamon;o parcial,
om que se não opera a tradição do titui~, além d11 quittlçiio cm
;aparado, outm LieYo set• firmada na. proprtn.lottra.
·
Art. 24. Prommo·so Yalidn.mento desonor!Ldo aqnollo que paga.
a lottra no vencimento, som opposlçli.o.
·
.
.' ·
Parngrapho unico. A opposlçiio ao pagamento é s6mcnte admissivel no caso <lo ext1•avio da lcttra, do lllllenola ou .lncap~cid!Ldo do
portndor para receber.
.
.
Art. 25. O pagamento feito paio. acceltante ou poloa respectivos avalistas dosoncra da rosponsabllitlade oambtar todos 'os
co-obrigados.
.
. ·· .
O pagamento Mto pelo sacador, pelos endossadores,· ou ra~pc
ctivos avalistas, desoncr:. da t•esponsabilidado co.mbial ·os co-obrigados postorlot•cs.
··
·
Paragt•apho unlco. O endossador ou o avalista, que paga ao
ondossatario ou no a't'nlista pustorlor, púdo t•iscar .o pt•op!•io endosso
ou o.val o os dos cndossn<lorcs ou avallstas postot'lorcs.
· ·
· ·Art. 20. A lettra do ctLmbio devo sOl' p~g• na moJdn lndlcadn.
, · Dcaignada moeda estt•nngoira, o pagamento; salvo ·dotcrmin:.çiio
·em contrario, c~prcssn no. lettra, devo sor olfootuado ,em ,moc~a
"
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nacional ao cambio •I vistr. do dia do vonclmento c do Jogn.t' do
paf!omcnt~; nno havendo no Jogar cm•so de cambio, pelo da prnça
mats :prmumo..
Art. 27. SI o po.g~mento do. uma .lettt•a de cambio não foi
exigido no vencimento, o acceltante pódc, depois de expirado o
·prazo para o pt•otesto por falta de pagamento, depositar o valor
da mesma. por conta c risco do portador, independente de <Jualqucr
citação.
·:Art. 28. A falta ou recusa, total ou pm•cial, do pagamento •
prova-so pelo protesto.
CAP!TOLO .Vlll

no

PROTESTO

Art. 29. A Jottm, que hou\·cr dn se1• pt•otcsiada po1• faltlt <lc
a.cceite ou de pago.mento, dove ser entregue :te official compctcnto
no primeiro •'ia util que se seguil' ao da recusa do accoite ou ,.o
do vencimento, e o respectivo protesto tirado ·dentro ·de Ires dias
uteis. ·
Paragrapllo unico. O protesto deve ser timdo do logo.r indl·
cado .na Jottr~ p~ra o acccito ou para o pagamento. Saccada 011
a.cceitlt a Jettra para ser paga cm outro donllcilio guo não o do
sacado, naquelle domicilio aeve ser tirado o protesto.
Art. 30. O instrumento de protesto devo conto1• :
I, data:·
u, a transcripção litternl da Jettra ou da cópia d~ lettra.o das
decl~rnções nollo.·inscridns pela ordem l'CSJIOctivo.;
Jll, a .certidão da intimação ao sacc:tdo 011 o.o acceitantc ou
a.os outros sacados nomeiados·na .Jettr~ para acceltar ou pagar, u.
:re.sposb dadn. ou a decln.rnçã.o do. ,falta do. resposta:
A inlim~çilo G dispensada no caso do sacado ou accoitante
ftriDar na lettro. a declaração da recusa <lo acceitc ou do .yago.montc e, nas hypothwes de protesto, ,por causa de falloncm do
acceitltnto;
.
.
·w, ·a. ccrtidiio•·de não haver sido oucontrada ou do ser dosconbeclda a pelsoo. ·indlaada para. aoceito.r ou para. pagar. Nesta
hypothese, o omolo.l atnxará o. lnt!maçiio nos logares.ilo.cstylo e,.sl
.pOáslvel, ·n. publ!cl\l'á.'Pela imprenaa;
·
· v, a tndlcaçao doslntervcnientes·yolunt:lríos e das drmas.por
elle.s honr~~odas ;
· . VI, ·a ncqulesoencia do portado!~ ao accelte pol' honra;
· "VIl, a nssignatura, com o sigoal publico, do om;,Lal do,protesto •.
. Po.ragrapho nnloo. F.ste instrumento, dcpoi$. de · registrado no
livro de protestos,. dever!\ ser ontregno ao.deljlntor ou portador .da
lettro. ou 1\quelle•que•hnuver etfeetuado o :pagamento.
. ..Al't. Sl. O . poriiLdor ·é . obrigado a dal' aviso 'do ,protesto ao
uli!moendossador, dentro de dous dias contlldos d~.data do lllsll·uJDento do·protesto, e·cadn endoBBo.tlll'lo, dentl'o de .dous .dias coo- •
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lados do recebimento do aviso, deve transmittil·o ao seu endossa.dor, sob pena do responder por perdas e interesses.
Não constando do endosso o domicilio ou rosidencia do endossador, o aviso devo ser transmittido ao endossador anlerior que
houver satisfeito aquella form~lid<Lde.
Paragrapho unico. O aviso pódo ser dado em carta roglstrlllla.
Para esse fim, a. carta ser1 levada. aberta. ao Correio; onde, verUIcada a. existencin. do aviso, se doolara.rll o con;eudo da carta. regia• trada no conhccimonto· e tnllio respectivo.
Art. 32. Recusada a. entrega. da Jottra por aquelie que a; recebeu para firmar o accoite ou pa.r:L eJfectuar· o pagamento, o protosto póde ser tirado por outro exemplar, pela cópia ou, na t'J.Ita,
pelas indicações do protestante.
Paragrapho· unico. PoJa prova do facto, ])Óde ser decretada a
~risilo do detontoJ•· da lettra, salvo depositando ooto· a somma cam·
'dai O· a importancia das dospozas feitas.
.
Art. 33, O portadO!' que nii.o tira,. em tempo ·util e·fórma.rogular, o instrumento do protesto da lettra, ,Perde o direito de
I'BgJ•esso contra o sacador, endossadores e avalistas.
Art. 34. O otncial que não lavra, em tempo utii o fórma re1,'11ia!•; o instrumento do protesto, além .da pena em que incorrer,
segundo o Codigo Pem1l, responde por Jlardas e imeresses.
CAPITULO IX
D.A.

•

l

INTERVENÇÃO

Art. 35. No acto do protesto pela falta ou recusa do acceite
a Jettra póde ser acceita por terceil•o mediante a acquioscencia. de
detentor ou portador.
.
·
A responsabilidade cambiai deste interveniente é equiparada 4
do sacado que aeceita.
Art. 36. No acto do protesto, exceptuada apenas a hypotbese
do artigo anterior, qualquer pessoa tom o direito de intel"Vir
· para elfectua!' o pagamento d11 lettra por boara de qualquer
aas •firmas.
.
.
§ i. • O pagamento por bonr~ da firma · do acceltaute 011 'dos
respectivos avalistas desonera tla rcsponsabllidadc-oambial todos os
co-obrigados.
.
o·pagamento por honra 'da firma• do sacador; do endossador ·011
dos·respectlvos avalistas, desonera da responsabilidade cambial··
todos os co-obrigados po,steriores.
·
·
§ 2.•·Não indicada a tlrma; entendO'!ie 'ter· sido· hom•ada a 'ao
sacador; quando acceita a Jettra, a do acceitante·.
·
§ 3.' Sendo multipias as inter.venoües, concorram ou niío coobrigados, deve ser pret\lt•ido o interveniente que desonera maior
numero de firmas.
•
·
Multipias as intervencões pela mesma f11•ma, deve serprefúrido
o interveniente co-obrigado; na fuita deste, ·o·sacado ; na f<llta. de
ambos, o detentor ou o portadot• tem a opQiio; · E'' ·vedada a inter- ·
venção no a~ceitnnte ou ao rcspcctivo·nvnlista,.
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D~ RES.\QUE

· Art. 38, O portador. da. .lcttra prctostad~ pôde lt~vor o ombolso do.. scmma devida, poJo rosnquo de nova lottra de CD.Illbio, i\
vista, sobJ•c qualquer doR obt•igo.dos.

:f'·

:~~·

•Art. 37, Justificando a propriedade e o extravio ou. a dcstrut.
çiio total ou parcial da lettra, dcscrlpta com clat•cza e pt•ccisão, o
pvopriotarlo póde rcquoror ao jul~ competente do Jogar do pagamento, na hypothoso do extravio, a !ntlmaçiio rio sacado. ou do accoitontc e dos co-obrigados para niio pa,arem a alludlda lettra, e a
citAção do dotont.or para aprosontai-a cm juizo, dentro do prazo de
tros mezes, c nol casos do extravio e de destruição, a citação dos
co-obrigados p~ra, .dentro tio rororido prazo, oppot•cm contestação
ftt•mada cm. deleito do fúrma do titulo ou na falta de requisito
essencial ao cxcrJicio da acçln cambial.
. Essas citoçõc; · e intimocões devem ser feitAs pela imprensa,
publicadas no jornal oficilll do Estado .e no. Diario O{ficial para.
o Distrtcto Fe~eral, c nos pcriotlicos indicados pelo juiz, a!Om de
afixadas nos Jogares do estylo.c na bol;a du..praça do p~gamonto,
§' !.• O prazo .de tres mczos cot'I'e da data do vooolmonto;
estando vencida a lettra, da da tu. da publicnclio do Jornal oficial.
· § 2.' Dara.nto o cur;o destA pt•azo, munido de ccrtWio do rllo
qucrimcnto c do despacho favoru.vcl do juiz, ftca o propriJtario
autorizado a J?raticar iodos o; nc~os necossarlo< tl gu.ranti!L do di·
rcito creditoJ•to, podendo, vencida a lottra, reclamar do aceitante
o dcpo<ito judiciu.l da somma dovld~. ·
§ 3.• DocoJ•rido o prazo, se1n so apmlentlr ao pot•tador lcgitt.
mado da lcttt·a, (nt•t. 40) ou sem a contestação tio co-obrigado
(art. 37), o .i ui~ docretat•á a nulUdadc .do tltnlo extraviado ou dcstt•uido o ot•donará, cm beneficio dopro~riotnrio, o lovautomonto do
deposito da som ma, caso tenha sido roito.
· § 4.• Por esta scntcnca, !leu. o ·proprictario habilitado para o
cxerciclo da acoito executiva. contra o aceitante o os outros coobrigados.. . ,
. § 5.' Apresentada a.lcttt•a pelo JlOI'tadot• !cgitimadó (art. 40),
ou 'otferccida a contestação (art. 97) ·:{!elo co-obt•lgn.do,', o Juiz j.ut·
g~rtl prejudicado o pedido de llllnullaoao da. lcttN, · deixando salvo
á parte o recurso nos .meios ordtnarios.
, § a. • Da sentença proferida no processo oaho o recurso de
aggravo com of!clto suspensivo.
'
. ,§ 7•' Este processJ não Impede o recurso !!. duplicata c' nem,
p~ra os cJfcito< do. respons~blii~ade' civil do co-obrig~do, dispens~
o aviso immodlato do extravio, pct• c~rtns rogtstrailas, cntloroçados
, ao ~~~~ocado, ao aceitante, c aos outros co-obrigados, pci&' fúrma. indl·
cada no paragmpho.unico tlo art, 31.
.
. ;.
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·O resaCD.1o que paga, pódc, ]lor sou turno, resacar sobro qualquer dos co-obl•iga,dos a. ello antcer1ores.
Par•grapho unlco. Ore•aque deve ser acompanhado da lcttra
protestada, do instrumento do protesto e da conta do retorno. ..
Art. 39. A conta de retorno deve indicar:
I. A somma cambial c " dos juros lognos <losdo o dlo. do voncimento ;
.
II. A somma dllS dc;;pezaslo!r.ics-protcsto, commissiio, porto
do cartas, scllos, e dos juros .Jogacs nc1do o dia om que foram
foitns;
lU. O nome do rosacado ;
·
IV. O preço do cambio, certificado por corretor ou, ll!L falta,
plr ilols commerciantos.
§ 1•. O recambio ó regula.do pelo curso do cambio tia praça. do
pagamento sobro a. praça do domicilio ou da rosidencia d~.
I'Oliacado ; o recambio devido ao endossador ou a.o a.vall•to., que,
I'esaca, é t•egulado t~olo Clll'SO do cambio da praça. do resaque ao\lPe
a praça d• roaidcncta ou do domicilio do resacado.. .
N""a.o havendo curso de cambio na praça do resaque, Q recambio.
ó regulado pelo curso do cambio de pt·aça mais proxlma..
§ 2•. E' facultado o cumulo . dos rccambios nos auccos~lvgs
resaques.
·

CAPITULO XII[

.
•

' '

DOS D1P.E1TOS E DAS ODR!OAÇÜES C.\liDJAES

SECÇÃO [
DOS Dll\IU't'OS

t

•
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!

.Art. 40. O possuidor ~ oonsiicrado IQgitimo proprietario· ola
lcllt·a. ao J!Ortador e da. letll'a endossada cm branco. .
.
O ul~tmo .cndossatario ê considerado legitimo propt•ietario da
latira eudo•sadn. cm prazo; ai o primeiro endosso estiver assignado
pelo tomadur e cada um dos outros pelo endossata.rio do endosso
tmmodiata.mento anterior. ·
· ·
.
,
SJguindo-so ao endoaso om branco .outro endosso, proaume-so
haver o endossador deste adquirido por aquoiie a proprleda.de de.
lettra.
.
.
·
.
.
§ I•. No caso de pluralidade de toma.dores ou de endossatarloo
ooJijunota 011 disjuncta., o tomador· ou endoasatario. polllluldor da
lottra. ó consideiado para os elfcitos cambiaes o credor unico da
obrigaçõ.o.
·
§ 2'. O possuidor, legitimado do a.ccõrdo com. osto. artigo,
Sómonto no caso de mil. fé na. a.oqulsiçiio pódo.sm• obrigado a abrir
mão da lottra de cambio.
A>t. 41. Qnem paga. niio.os~ obrigado a. vcriftca.r.a.uthe~tioi·
dado dos endossos. ·

24
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. Pal'agrapho unico. o interveniente voluntà.rto.. que ·paga, fica
subrogado em 'todos·os direitos daqnello cuja firma·· fo~·por elle
honrada. .
..
, .
Art. 42. O detentor, ombora som titulo algum, est;f autorizado a praticar as diligencias necéssarlas 4 garantia do creúlto; a
reclan:la?'o acoite, a tirar os protestos, a oxigir; ao tempo• do von·
chnonto, o doposlto dasomma cambial.
SECÇÃO II
J)AS ODniO.\Ç:ÜE!;

Art. 43. Póde obrigar-se por Jcttra do cambio qMro tom a
capacidade civil ou commorcial.
·
• P~ra:graph<r unico. Tendo a capacidade pela· lei· brazHeiro:, o
ostrangelto·tlea obrigado para; declaração, que•fit•mar,.sem embargo
da sua .incilpocidade' pela· lei do· Estado a ·qUfJ'pe~tence~.
.Atrt. 44. M obrlgD.Qlles cam-biaes são autonomas e ind~pendonte8·
umas das outras. O signatario da declaração' cambial-fica ptn• eua·
vinculado e solidat•lamonto rospoosavol .PDio aceito e pelo. pagamento da Jottra •. sem embargo da Jll.Jsidade, dlb fàlsifieaQão ou da
nuJiidade do qu~Iquor outra ..ssignatura.
.
Art. 45. Par~ os'elfeltos carobiaes, siío consid'or~das não e.!·
c~iptas:

I. A clausula de juros;
li. A clausula pl'ollibitlva do endosso ou do protesto, n exclu··

'

''

:,

';o

dente da responslbbilidado pelas dospczas o qualquct•. outra dispouSIUldO a obsel'Vancin dos termos ou das formalidades prescriptas
por esta lei :
.
IIi. A clausula prohibitiva da apresentacão da lettra ao aceito
do saccado:
IV. A clausula excludente ou restrictiva da respon•abilidndc c
qualquer out~· booeftoiando o·dovedor ou o ct•odol", além ·dos limites fixados por esta lei.
'·
•§·I•• Po;ra os olfeltos cambiaes, o· endosso·ou·aval eancàllado
c c«teldO:rada·niicresoripto.
· · ·:
.
§ .a. • Não. 6 Jettra do camb!O'o titulo ero <rue o· omincnto- exclue
ou restringe as ua responsn.bflldado cambia;!,
: ·
.)J(rt~•.46:. Pelo- acoeite; o .sacado" tlca camblalmenie' obrtgado
pa.ra eom·o•sacllllor e respectivos ~WIIIiséas. . . ·: · · : · ·,
~ I •• A lettra endossada ao acoeita.nte póde SOl' por este recm•
dollllida!.•lllriel> do• vonormento. · · .: . · ,, · ,, ., . .
•·•§· 2: • •Ptlo reeadosso·da• Jottra··.emlolll&da ao.>sao~dôr,: wendos•
saddr oo' ao avMIIrtru, oonth1uam• oamblalmonte' obtlgadils·· os Oll-'.
devedores Jnter,nodlos.
.
...Art•. 41. Aquello que· 118signa a- deolaraoiio'cambial<'como ·mandatlit'JO·oa representante "lega~ do Olllrem;. sem estM" d~idllmOnte'
autorizado, fica por olla pessoalmente obrigado:
· ·· ·
Att~· •4&•. A• substancia, osr llll'!lltos, a fórma" oxtrínl*!~·o os
meios de prova da obt•lgação cambial são roguloidos'1Jel~•lel do•
Jogar onde a obrigação foi firmada.
·

j
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.Art, 49. Sem ·embargo ·da dosoneraçiio da reS]Ionsabllldado

c~~ombial,

,
...

o sacador ou o accoltanto ftca·obrlgado a restituir ao portador, com os juros logn;es, a somma com a qual se locupletou 1!.
custa deste.
·
ll acção· ·do portador' para osto IIm (o a ordinarla,
Art. 50. Aacçflo cambial· é executiva.
· Por ella tom lambem o credor o direito de reclamar a importancia que receberia polo resaquo (at·t. 39).
At•t. 51. A acção cambial pódo ser· proposta contra um, alguns
ou todos os co·obrigados, som estar o credor adstt·icto 1!. observancia da ordem dos endossos.
Art. 52. Na acção camuial só monto é admissivel defesa·fundada
no• direito pessoal do réo contra o autor, em defeito de fórma do
titulo e na falta do requisito necessario ao oxercicio de acçiio .
CAPITULO XIV
)

DA PRESCRIPQÃO DA. ACÇÃO CAMDIAL

·Art. 53. A acção cambial contra o sacador, aceitante o t'O·
speetivos ava.llstas·pt•escrovo om cinco anno.<.
.
A acção cambial contt'!t o endossador e respectivo avalista proscreve em 12 mezos.
·
Art. 54. O pt•:tzo d~ prescripção é contado do di~ em que a
acção pódo ser proposta, par:~ o endossador ott respectivo avalista
que paga, M dia dosto pagamento .

..

•

TITULO II

Da nota promlssoria

CAPITULO I

•

"

•••

t

DA. EMISSÃO

Art. 55; A. nota promissorla·é uma. promoss.~ de pagamento
deve conter ·estes requisitos ossenciaes, lançados por extenso no
caatexto:
I, a denominação· do - Nota Promlssorin. - ou ·iermo' cor-.
respondente, na llngua em que ·for emittida;
II, a aomma do dinheiro a pagar;
m, o nome da pesson. a qaern'dovo sor paga, podendo·o. nota
ser emittlda o.o·portador;
.
.
. ·
IV; a ll&lllgniltura do proprio punho do emlttcnto ou do· manda'
tarioespeolal. ·
.
· ·
.
§•1. • Presumfl'ao ter o portador o mandato para· inserir a data·
e ô'logar da cmissãa da nota pt'Omissara que nílo contiver estes ·
requisitos.
·
§ 2.• Será. pagavel 11 vist~ da nosa·proml;sora. que·niio indicar·
a·é'poc~·do vencimento. Será Jlllgavel no domicilio do emlttento a
nota pt•omlasoria' que não indicar o togar do pagnmoll'lo.

.!(~;··
,,, i'
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E' facultada. a. indicaçiío n.Itcrnativa. do Jogar do. pagamento,
'tendo o portador direito do opção.
·
§ 3.• Diversificando as lndlcaçiios da somma. do dinboil•o, otitulo nlio será nota promissoria.
·
§ 4.' Não set•á nota. promlssot•ia. o oscripto ao qual faltar qual~nor dos requisitos acima cnumct•ados. Os requisitos osornClaos
~áo considarados lançados ao tempo da omis;ão da nota promissor!~.
No caso do má fé do portador, será emittitla prova. cm contrario.
Art. 50. A nota. promlsooria podo ser passada :
I, á vista. ;
II. a dia corto ;
III, a tempo corto da data.
Pnragrapho unico. A ~poca do pngamonto deva ser precisa o
uma e unlca ·para toda a. .~omma devida.

CAPITULO II
DlSPOBIÇÜES GERAES

Mt. 57. São applica.vois IL nota promlsioria, com as modifl·
caçiles nocassarlas, todos os dispositivos do titulo I desta lei, excepto
todos os que so roforem ao acceito, ás duplicatas o ás cópias.
Pst•a o otrelto ila applicaçiio da \los dispositivos, o omittonto ila :
nota promissoi•la é cqnipat·ado ao aceitante da lettra. do
cambio.
Art. 58. Ficam revogados todos os artigo; do titulo X.VI ,elo
Codigo ·eommat•ciul e mais dlsposlçiios em contrario,
Camara dos D2putados, 6 do ciczombro do 1907.-Carlos Pcixol o
de .lfcllo Filho, prosidonte.-Milci•dc• Jlta>•io do Sd Ji\-e.rc,l' sacro·
tario, - Lui: Anto11io Fe~·rcira Gualborto, 3' socrotario, servindo
do 2',- A' imprimir,
N. 18D-190S
AJ.lroposlciío da Camara elos Deputados, n. 50, de 1008, autoriza
o Prostdonte da Republica. a.abrir ao MinMerio da Fazenda o cro.dito extraordlnarlo .do 19:302$026 para occorror ao pagamento
devido a. D. Seraphina.. do Lima Pitaluga., viuva. do ,juiz do direito
om dispon!bll!dado Dr. Lufz. Du.rtbolomou Marquos. P!ta.luga,om
virtude elo sentença judiciaria.. .
' .
· . '
Est, credito foi JlOdido ao Congresso oni 'riieOBagom dó Prcsielonto da Republica.; da 29 do maio do cot•rontc.anno, o cl dostlJ?ado
ao pagamento de ordenados a que tinha dh·oito a.quollo jUIZ, a.
contar da 12 do novembt•o de 180.2 a 22 do novembro do 1900, data
·do sou f;•llocimonto, vi~lo acbar-so comprcboudido entro aquelles
a que <o roforo o decreto legislativo n, 025, do 25 do novembro
do 1899, como foi reconbeciilo em vil'tuelo do accoJ•dam do suyromo
'Tribunal Federal, de 4 do der.ombro do 1007.
A procator!a quo acompanhou a mensagem do Governo está
rovostfda da~ form.Uldados logaos o to!. expedida por juiz compo•
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tento. A Commlss'io de Fin~nças do Senado nada tem a oppor e por
isso é de pat•cuor que sejn. 11pprovado. a propollQ<io d" Camara ilos
Deputados.
·
Si o Senado assim o conceder, teril aut·ot·izado no corrente anno
os seguintes credito~ :
Papel
, Ouro
4 supplementarcs,. !.281: H0$6'20
7 cspeci11es ........
107:545~580
10 oxtrnordinat•ios .• 2.486.640~710 i2:000$000
Total .......... , 3.875:391$028 12:000$000
Sala das Commissões, 31 do julho de !908. - Feliciano Penna, •
presidente interino.-.AI•aro Machado, rAlator.-Glyccrio.-J. Joa2Uim de Sou:a,-Francisco Sá,-Lauro Miiller.-Urbano Santos.
PROPOS!QoÍ.O DA C.\l!ARA DOS DlllPCTADOS, A QUE SE REFERE O PARECER
SUPRA

. O Congresso Nacional resolvo:
Art.igo unlco. E' autot·izado o P•·csidcnto da Republica a. abrir
ao Minlstet•io da Fazenda o credito oxtt·aordino.rlo de 10:302.~2!\
p:Lra occort•er no pagamento devido a D. Soraºilina de Lima Pita·
luga,. viuvado iulz de direito cm disponibilidade Dr. Luiz Bartholomou Marques'Pitaiuga, em virtude do sentença judiciaria; revogadas ns dl.iposiçõcs cm. contrario.
Camat•a dos Deputados, Odo julho· do !90S, -Carlos Peixoto de
Mcllo Filho, pt•osidente. - •llilcimtes Mario de Sd Fl·ci•·c, 1' ~ocro
tario. - Lui; Antonio Fo•·•·oi>•a Gllal~c•·lo, 3• sccrot~rio, servindo do 2•,
N. !SI- 1008

A proposição da Camaradas Deputados, n. 63, do 1908, autoriza
o Presidente da Republica· a al».•ir o· credito oxtraordiuarlo do
14:863.~820 par:t occort•or ao pagamento 'devido o. O. Adelaide Nns·
cimento Tot·ros, vluva do. Dr. Francisco de Almeida Torres, em
virtude do sentença judiciaria.
A'!Sim se pronunciou sob1•e o assumpto a Corumi:!Siio de Flnan·
oas da Camara dos Deputo.,ios om sou parooct• do 20 de junho
ultimo :
: · , .· . . ... . .
.
"Por mensagem do 29 do maio· proximo ·passado, o Sr. Presidente da Republica solicitou autorbaoiio ·para abrir ao Ministoria
da Fazcndn o credito oxtraordino.rlo de 14:863$820 para occorrer
"" pa~a.mento devido a· D. Adolaldo Nasclmento·Tort•os, vluva do
Dr. Ft•ancisco do Almeida Torres, cm vtrtudo do sontenca judiciaria, conrormo carta precataria expedida, cm 25 do .setembro do
aDI!o pn.ssado, pelo juizo fcdet·~l do. secção do Paraná.
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A mens:tgom vciu. acompanhauu. do p1oocosso rofcronto 11 pro·
c:ttot•ia. ·
Tt•ata-se do seguinte: Poranto o juizo fedam! da. secção do
Pamnl1, foi proposta nm11. acção ordln:triu. contr11. a. União,. 011. quo.l
o autor pedira que a Fazenda Nacion:tl fosso condomnad:t no· pn·
go.monto do 1.798:440$, do projulzo o damnos resultnhtos uo não
cumprimento, por· put•te do Governo, do contracto de 13 do agosto
do 1~90, pura localização do famillas do immigr•antos cm torras de
propriedade do Dr. Francisco do Almoirla TotTOS, situadu.s.no municlpio do Campina. Gr·ando, do Estado do Paraml.
Conendo·e;ta. acção todos os sous tet•mos, o juiz do pt•imoil•n
instanci11 julgou t·escindido o contracto 'de 13 do agosto do !SOO o
condemnou a Fnzonda Nacional :t pagnr a indemnizaQüo que se li·
quidasso na execução, deduzida. a.quantia do 300:610$. coniessa.doa,
e custas. O procurarior do..Republica. appellou desta sentença. para
o Supt·emo Tribunal Federal, quo, por accordam de !8 do outubi•o
de 1~09. tieu provimento <I appcllaçíio, para reforma~ a referida
sentenQa e considerar improcedente a aoçiio, condomnando a Fa.·
zend11. Nacional tão sómcnte a restituir a lmportancio. quo o Dr.
Francisco de Almeida Torres pagou ao eni(onboiro nomendo .poJo
GDYCI'no para fiscalizar a execução do contracto. A osto accordam
o pt•ocurador ·geral da Repnbllca apresentou embargos, que furam
t•ejeitndos pelo Supremo Tribunal ~·eder~l, em data· do 5 de se·
tembro dn 1900.
· A carta precataria., ex~edida pelo juiz da execução, requisita
que se· pague a D; Adelaide Nascimento· Tort•es n. quantia. de·
14:400$, entregue por seu tllllocldo marido, om 1895 · e 1896, 11
Dlllegacia Fiscal no Paranl1, pu.ro pagamento do en~onbeiro fiscal
do Governo e mais as custas, na importo.ncia. do 463$826.
A Commissiio de Finanças, tendo examinado a precataria e ·os
documentos que, por exigoncla do Thesouro, a aco.mpanham, O· do
parecer que so autorizo o Governo a abrir o credito podido para
occori'Or ao pagamento roquislta.do.
A Commissüo de Finanças do Senado, revendo o prooosso que
se refere no·credlto solicitado na.mousn.gom do Presidente .da Re·
publico está do plano aooôrdo com o parecer supra o;!IO!' isso acon·
solha .ao Senado a a.pprovação da. referida proposição da. Cam~ra
. doa Deputados,
Si o Senado a1sim o entender, terá. autorizado no corrente
wmo os seguintes creditas:
Papo!
Ouro
4 supplementares, •..• , •••• 1.281:146=0
- .
!07:54 89
.
- .7 Oi:ipeoinoa •.• •...... ·-· .•..•.•
20 ettl'ilOrdina.rios •......•.•.. 2.501:513 5 . 12:000$000

--

Toto.l ....... , ...... , • 3.890:255.$754 12:000$000
Sala· das Commisiões, 31 de julho· do 1908.:... JlelicWio Pmm••
prostdente interino.- Al•moo•:Machado, relator.-GI!!"Bri0';""-1, loo•

I
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,pRO.POSIQÃO DA .CA:YARA. DOS DEPUTADOS, X. 03, DE

1008,

A. QUE SE

REFEitE O PARECER '8UPRA

O Con~1·osso No.cional. decreto..:.
Artigo unico. fi' ·O Presidente da Repttblica autorizado a abril•

ao Ministerio da Fazenda o ct•ed!to oxtraordinario do 14:863.~6,
para eccort·m· . ao paga.monte devido a D. Adelaide Noscimento
Torres, vi uva <lo Dr. Francisco de Almeida Torres cm virtu<le
de sentença judic!at•ia, nos termos da precn.tori:. expedidn. pelo
juizo fe<let•a! na secção do Paran~ ; rovogadllll as disposições em ·
contrario.
Camam dos Deputados, !5 de julho de !908,- Carlos Peixoto da
JVcllo Jiilho, presidente.- Jlfilciades Jl!m•io do Sd Jireil•c, 1° socre- •
tarlo.-Antonio Felinto de Sou.:a Bastos, 2Q secretario.
N, 182- !008

•
A proposiciío <ln. Camara 'dos Deputados, n. 84, ele 1908, ·atten-

•

dendo.ao que foi exposto na mensagem de 17 deste mez, .dirigida
pelo Sr. Presidente da. Republien. ao Congresso Nacional, autoriza
o •credito especial <lo 40:000$, ouro, pn.ra occorrm• ás despezas ,de
vin.gem o representação do Sr.. Mimstro.da Guerra e genern.l com·
mandapte•do 4' districto ml!itar,.convldados para assistirá grande
parada e tis manobras, de exercito a!lemão em Tempeibot'•. A urgoncia de~ decretação da lei proposta msulta da necessidade· do cor·
responder ·~o .honroso·con\ite·Mto ,por Sua Magestade .o Imperador
·da Ailemanba e 'da c!rcumstanoio. do dever realir.!lrosc o. .grande
parada de exercite ·daquella nação a l de setembro proximo. . ,
Pelo que, a Commiss~o ,de Finanças submette ao voto do Se·
nade o indica á approvaçii.o deste a proposição do. Cnmat·a.
Si .o Senado .assim o entender, torll autot•izado no col'l'onte anne
~s seguintes credites :
i OVO
Papo!
.4 supplementarcs •. 1.281:]46$620
40:000$000
8 cspeeiaes ... o....
107:o45$589
20 extrnurd!oarios. o 2.501:513$545
12:000$000

·--

''Total ...•.•... :3.890:255$745

61!:000$000

MENSo\GEl\I A. QUE SE REFERE O PA.RECER

SUrRA.

Srs. membros. do Congresso .NIICienai-,.Tendo .Sua, Ma.gestttde o imperador Allemão e Rei do. Prussia. pelo lntermedlo do
seu Ministro no Bro.zll, se dignado, de convidar o marechal Hermes da Fonseca, Ministro de Estado da Guerra, e o general de
divisão Luiz Mendes de Moraes, commandante do 4' districto mili·
tar, para assistirem á grande parada de 1 do setembro em Tem·
pelbof e, .lls.manobras ,de ,exercito nJiemão,que se etreetuarão no
•d.iDIIlBo rdaq uellcr >IIIBZ, .peço-vos ,que .babUiteis.o ,Mln!Bterio, das..Re-
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laçõos Exteriores com o credito cspcci~l de 40:000$, ouro, ,.ftm de
occorror ás dospozas do viagem c representação daqucll~s altas autoridades mUltares c da LegaoKo do Brnzil cm Berlim.
Rio de ,Janeiro, 17 do julho de 1008. -Alfonso Auyuslo Jllorei>•a

l"tmna,

Sala das Commlssüos, 31 do Jnlbo do 1008. -Feliciano Penna,
presidente Interino. - F>·a»cisco Se!, relator.- Glycerio,- Alvaro
Machado,- .r. Joaquim de Sou:a.- Lam·o Mullc>·.- Urbano Santo•.
PROPOSIÇÃO DA C,\)!.u\A. DOS DEPUTADOS, N, 811, DE
REFE!:E O PAI\ECEI\ SUPRA

1008,

A QUE SE

O Congresso Nacional resolvo :
Artigo unlco. E' o Proildontc da Republica autoriza'lo a abrir

:

':

'

'

'
'
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.
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'

- I' ,
I

•

ao Ministerio <las ltolaçõe• Extet•iorcs o credito ospoclal de 40:000$.
oure,' afim ue occorrcr ás despozns do viagem o represcntaQiio do
marecho.l !lermos da ·Fonseca, Ministro do Estado da Guerra, o do
general do divisão Lulz Mondes do Mor:~es, commandaute do 4' districto militar, conrldados pot• Sua Magestadc o Imperador Allcmiio
c Rol do.,Prussia para assistirem ll granlic parada de 1- de setembro
em Tempelhof o ás manobras do exercito nilomiio, c bom assim ás
dcspezas que pelo mesmo J!lOiivo Jarll do r,~zer a Legação <lo Brazil
cm Berlim: revogadas as dtsposiçues cm coutr,lrlo.
. Camara dos Deputados, · 31 de julho de '!008, - Carlos Peixoto
d• .M•llo FiU•o, ).lrosidentc.- Jl!ilciados Mario de Sd Freire, 1• secretario. - Antolllo Simeao dos Santos Leal, 4• secretario,
N. 183-1008
· · A Commissüo de Finn.nQns Ll do parecer quo seja !Ll'cbivado o
rcquot•lmcnto o. 53, de 1907, em que Julio Gomes dos Santos, commissario do pollcin, pede um aono de !iconQn, pol'CJUO, segundo ln·
forma o Sr. Presidente dn. Ropublica, om mensagem do 21 do corrente, esse funccicnario falloceu cm dezembro do anno tltido, no
Estado do Alagon.s, onde so achava.
Sala das Co>nmlss:íes, 31 do julho dÔ 1008. - F•liciano P•nna,
]Jresldonte interino. - ll>•ancisco Glycc~io .. ..., .Aioaro Machado. J. Joaquin1 de Sou:a, - Fl'ancisco Sd. - L•uro Muller, - Urbano
Santo1,

São succcsslvnmcnto lidos, postos em discussão o som dobllto
approvados os requerimentos constantes dos sogulntos
PARECERES

N. 184- 1008

.• A Commissão do Finanças, no ter de omlttir parecer · sobre a
proposição da Camnrn dos Deputados, n. 04, do 1908.-n.utorlzando a
"'

I

~I

I

./
)

.

"l' -

I

'

..,•

Jl
I

SESSÃO Ellt

1 !>E AGOSTO DE 1G08

31

~bertuÍ•a do credito de 600$ par;, pagamento tio vencimentos de'l"ldos

'' um dos sar;:ontos dos guardas da Altandoga de Santos, requer,
prolimlnarmento, quo sobro olla s•jn. onv!do o Governo.
Sala das Com missões, 31 do julho elo WOS. - Feliciano Pcnna,
pros!donto int~I'ino. -Laura Muller, I'olatoi', -Jirn>~cisco Glyccrio·

•

-Alvaro Jlfachado. - .T. J!laqu:m dp Sou;a,. - Fl·ancisco Sd. - U,·..
bano Santos.

!

•

Os ..... Coelho Ltsbor• - S1•, Presidente, a Commissiio
de Redacção se ••clla dost\il~o.da de um do seus mombros.Pcço :t
V. Ex. que RC cligne nomear um dos nos;os collogo.s para substitnll·o.

•

O S1•, Pre .. idente-OppOL•tunamente, farei a noineo~ão.

. O Sr. 1\'Ioniz F'••elrc ~Sr. Presidente, quando ·tive
a honra do rosponclor anto-bontom :w discurso do honradD Son11-·
dor por Mo.tto Grosso, passou-mo aliudir a um ponto dosse discurso,
sobro o qual, oxactamonto talvez porque mais morecer.a a minha
attonolio, deixei do tom"r nota 'lliC mo relombra;se na occasiiiu
oppoiotuna..
s. Ex. leu no meu voto cm sc~:~rado o seguinte trecho:
<Nom outra couso. so devo esporai' CDmo fructo dessa conccpçiio singular do uma. organiza~ito politica, na .qual de um lodo,
figuram ~:ott~dos do extensão, população o o.deantamento profuntla.monto dcsiguaos, ondo os detentores do, poder nüo encontram
outro limito para o oxercicio discrocionnrio da sua autoridade
sinão nos sons proprios oscrupulos, critcrio o probidade, quo dependem oxolnsimmento dos 1\~ctos fortuitos do sua competoncia o
mora!idndo ; o do outro, um poder central desarmado, adstricto a
assistir inditrerente a todas as violações do direito, :l.s mais cruois
postergo.çõ ·s das gamntias fundamontaos,' ao confisco systomatico
olo.s !!bordados ot·go.nicas, ao tripudio incontostavol do o.rbitrlo e da
!'orço., por toda parto onde os azares do sorte chumbam D'povo
indot'oso 11 govorno.nça de typos inferiores :\ importnncin do suas
melindrosas funcções. >
,
Depois dosso. leitm•o. e de bordar. um l!~eii•o commontarlo,.
S. Bx. voltou·so para mim o disso : • Fique o Senado sabendo. que
v. Ex. coliocou :1 fronte do sou Estado, um typo inferior.• .
Ora, Sr, Presidente, todo o mundo võ quo,ncsso to~ico do meu
parecer niio ha a menor allllSão aos negocies do meu Estlldo, nem
couso. lllguma que llntorlzusse semelhante tirada .
, E' pD<sivcl que. o imagem ·do meu Estado estivesse no fundo·
<los mous raoiocinios,.mns não estava de modo algum nas minbns
intonçüos, quando lancei essas pltraso• do. mou trabalho.
S, EK. foz mo portanto uma inJustiça quo ou uiio provoquei ..
Nüo colloquoi lL t'ronto'dD,mcu Estado nenhum typo Inferior noru
superior.
'' ·
·· ·
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0 SR. Co~LUO LISDO~-V. llx. ,ost~ 80· pon!tonclandol! Oru.
assa ! Eu col!oquol no ma'! Estu.clo, na Para.hyba do Norte, o mnJm·
AIVM'O Machado ! Quom nao ert•a 'I I
Cicoro dizia : cu.jus 'lli.'l ost .ltominis crrar6, tnalius nisi insipientis
· par.wr"erare. i1~ errore.
O S11. ·MoNIZ FREIRE- Eu sol

'

I

~uo todos nós estamos ·sujeitos a
incidir em erro, mns o que afirmo poru.nto o Senado é que a oonscioncia. não mo nccusn. Lia hn.vor concorrido pa.ra elevar a.lguem
que ou,tl vosso motivo para .oonslderu.r um typo iu!orlor.
Ningnem póde conhecct·,.o julgai' .os homens ·siniio· pelas suas
.noções ; .pois é 1w dosdobmmento destas .quo olles .so reveln.m •.
o typo inferior a que mo referi no mou parocor não é o.intellect.uu.lmento modiocro, pois ó sn,bido, Sr.Prcsiuonto, quo grandes ho·
mens do Estado .se contllmquo niio foram osplritos·do. vasto doscot•·
tino inontu.l,
. .'l. infol'iorida.do ,quo tive · prlncipn.Jruonte em . vista, a quo
•oputo
perigosa, a que entrava no plano do minha ar~rumontllçu.u,
1
, cmpoo.~•mdn essn. pltrose, e a cjue l'cstil.tu. da msu!Uciencia ou ..da
incapacidade ·moral,
·
· . Esta, Sr.• Pr&~ldoute, ,tl que constitue .a verdadeira in!l'eriori·
d·n.do dos homc~~ do governo, porque tl fóra de quostiio. que· um
grande caracter suppro quMi sempro umn. iqtolligoncin. pequeoa no
exercício das funoçocs mais elevadas.
·
Mus, si ou errei, OU·rcoatrlbui po.ra.quo todos.errassem, nlio in·
;toncionalmonte, por~m por,·defelto ·de ·,apDO<liaçiio, na .elpvuçiio,de
. nJguem .u. postoimmerecido., certo.tl quo:liz no·momento oppot•tuno
o queern.,do meu dever.
..
.
·
Bu podia ter perl'eitamento, uma .v~z reconhecido que a ·lllillba
tltltilna o o meu .apreço por ""se ty,po ·interior tinham sido precipi·
ta,dos, tra.tndo do oscapar.individualmoute ás oonsequenoiu.s do meu
tll'ro ; iJJso,ser-mo-llia tn.Jvoz .raoll, .si eu,quizosse .oolloc<U' .os ,meus
JnterllSSos possoaes ·acima.dQB inlcrosses do meu :Partido, dPB senti·
JDillltos.de l<ln.ldade e solida.riedu.d~ ,para com. oUe ; :sl·me,nesoivesso
a,. tr.llfllol' rhumilhu.ções, 40/frer lll"''ani!Oes :na ,dignidade,'.!azer-mc
Jnd!Jl'creute ,tl. sor.te .dos mous Allligos, poi' atuor ás minbiiS CWI"em·
·eDcillll,
·
.
.
Poderia tol-o feito com proveito; mas:preferJ .,IJ,riiastar.os.dlss~bore< do um~ luta. tet!lvoi •. I!J.t& c~jos l'psultados, dado o regi·
men·em·que.vivemos, nao ·podtam ter outras.oonsequeuolas, rom·
lJOotlo ·uma .solidariedade ,que me· ultrl\.iaria. pora11te a.-pi'OIIria
consciencia, que soria' uma.' 'traição Jlllru. com ·o )lstlldo, a.quebru.
uos meU$·&eDtimentos de "ltivoz, .e .ilii. 'leo;ldade o considcracão.. quo
devia -ao meu partido.
·.
OSR. ·SE\li!RINO .VlEIB.I.-.Eu,sóJamenlo . niio parecer· :V, Ex.
muito .dl!\l)osto a.,piUDgllir nesse cllminho.
O SR• ·MoNIZ ·FJiEIRE- Acho-mo no mesmissimo lognr, na mesmiuima, posicüo.
.
O ·sn. CoELHO LisD6A .;_'Contra a oligarohia do Espirita Sllllto?
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UMA Voz-A politica do·Esplrito Santo na presento !tora I! do
conciliaçiio.
.
Estd. recebendo calor quo lho vem .do Minas.
O SR. Mo:;Iz FREIRE - O meu partido e a politica do Esplrito
Santo acbam·se nesta momento, cm e<poctativa ·sympatica, contando que a nova administração iniciad~< se mostro disposta a pro::oguir no. ropn.rn.ção dos grandes

dc~n.stres

do sun. antecessora. .••

0 SR. FRANCISCO GJ,YCER!O- ,[;L VÔ V, Ex. que O roglmen
pt•csldonclal em quo vivemos olforcce soluções; a aponns mister que
se tenha prndoncln. o muita pacionclli.
OSR. Mo:;Iz FREmE-Eu nito condomno o rogimen presidencin.l.
,pois quo sou partido.rlo dolle •
OSR •. Emco CoeLuo-Mas essa causa estll. no regimen ?·Si estli.
ú um rogimon dosgr·açado.
•
O SR. Co&Luo LlllnoA-Apoiado. Ainda .que venha a inspiração
do roglmon que estamos seguindo das alcantiladas montaohas,como
quer quo soja, essa ponte Indica que o rogimon 6 desgraçado.
OSa. BAnATA RmEmo-Púdo nilo ser ponto, ser umo. anne.

""n.oão em .traço. do união.
.
O SR. PRESIDENTE (tangencio os tynlpano•)-Quem tom a pala-
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vra 6 o Sr. \!oniz Freire.
OSa. MONI:t. FREIRE-Sr. Pre;ldanto, t•e.<poadendo .ao meu bont•ado amigo, o Sr•. Senadot• pot• S. Paulo, devo •dizer !L S. Ex. que
não ~a~ct•i do r~gimon; que continuo a ter por alio· os· mesmos en•
thusiasmos, o mesmo apt•eço tltoorico. O que condemno ~ a nossa.
!'l'aquazo. na pratiaa ~as suas garantias essznclaes...
0 SR. FRANCISCO GLYOERIO-'-Ah !
O·SR •. MONIZ FnEm.E-... na execução da· no;sa propria lei flln·
tlamontal; o <juo: ou condemuo.ó essa lmpotencla. daclo.rada parll.
agirmos· mesmo nos casos em quo olla olfarace soluções posltivllS e
promptas p!Ll"~ ns cr•ises que se llizem irromadiavois;
O Sn. ~moo Co~r..uo - Isto osill. em Shakespeare - il a con·
:~CiellCill. das lract uoza.s q uo Jlu os homens covar~os.
O Sn. MoNtz FnEtnt:.- Para rematar pois; Sr. Presidente,
volto a insisti~ que reconhocltlo o meu• crt•o, do f11cto, erro que aãG
se ma ródo lmput~r como culpa, pot•que n~o rol Intencional. ett
procad como o dcvm• me orclonlVll, o.lfrontando · oo maiores sacrl·
!loios, quaosquor que ollos fo;sem.
O Sn. Coetuo Ltsno.\- Milito bom; continue V. Ex. a prestar
SOl'l'iQOS !LO sou E;taúo Ol\ RepttUI!ca.
OSa. ~!o~rz FÍl1m:e-Obedeci, som mecli~pet•igos, ús illiunccõe.<
do mou patriotismo, fio! ao paJ•tiúo <tno sompt·o mo honrou e qontinno. n. mo honra.t• ~:om n. suo. rJontla.nc:~; agi como mo impunht\·O
Jll'Oprlo sentimento tio meu amor pl'opr•lo.
Vol. IV
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Estava. na obrigncão do dar ostn. ligeira expllcnção, ·pora qne
não tlc,.sse som resposta. o meu honrado collogo. e niio passasse cm
julgado a sua. injusta incropaçiio.
O S1•. A.. A:..,o•·.3ilo (·)-Sr. Pt·osidcnto, pot•dovordo
cortozla. e do. tcmpet•:.monto proprlo, nib quero deixar do d!zor
duas palavras ás considomçõos expostas polo meu lllustt•o collog•~
reprosentanto do Estado do Esplrito s~nto.
Quando ou me rcforl ao pa.rocor do S. Ex., tli·o som quoror
tratat~ do cholo do pa.t•tido opp1sicionista do Estado do Espirita
Sn.nto ; considerei a.ponal o autor do voto om separado,
S. Ex. con<lomnou no seu parecer, oscripto com a. meditação
quo .todo o mundo lhe rcconhoco, com critorlo, com sagacidade o
cnpn.ciàa.do polltlcn., o facto do om todo o paiz havot• typos info·
rloros govornando os respectivos Estados.
O Sa. Mol!IZ FREIRE- N1io senhor. Eu seria. incapaz do
dizer isto.
o·sa. A. AZEREDo-E'umasynthcso,c,iJ!. qiiO o honrado Senado!'
uociar~ que niío dls<o Isto, o meu dovor <l ro!'orlr-mo ao Estado do
s. gx, Si s. Ex. niio se qu!z rol'orlr 11os llstado; cm gora!, ontãopordoo-mo -vou considorat• soo Estado do Espirita Santo.
OSa. ~!ol!t~ Fn.EIRE- Tam\Jom niío houve allusão.
· O Sa, A. AzEnEoo- Ou ou tenho que tomar para n. minha
defesa .os Estados em gora!, doante do voto do ilont·ado Senador,
ou tenho que me referir ao Estado do g;pirito S11onto.
O Sn. SeVEiliNO VIEIRA- Quem sabe si o honrado Son11odor
pelo E;pir!lo Sa•tto não so referiu 11o uma ilypothcso geral som as si·
gnaiar casos.
O Sa. A. Azl:nEno- O pat•ecor é o soguinto. Vou lor para.
que o Senado compt•oilondllo
bom o pcnslmonto do illustre Senador
.
. :
« Nem outra cousa. se devo ospot•ar como fructo dessa. ooncepciío
slngnlar do uma organização politica, na qual do um lado tlguram
Estadol do oxtonsio, popuhcão o adoantamonto prot'undamento
dosigna.os, onde os doton\orcs do poder nlio onoontràm outro limito
para o oxorclcio di<cricionario da. sua autoridade slnli.o nos seus
propt•ios .oscrupulos, cribrio o probidade que ·dependem oxciusi·
VI~monta dos lb.otoros l'ot·tuitos do sua·oompotoncia o moralidade :
o do outro um poder central dos:1rmado, ~dstricto a assistir lnditroronto a to•lns a • vlol•çõos do direito, as mais cruols postcrgaçõos
das garantias l'undamootu.os, ao con!lsco systomatico dos llúo~Jodos
organicas, ao tt•!pudio Incontesto vai do arbitrio o du. forca. pot·
toda parto onda os Jlzu.ros do. sot•tc chumbam<> povo !ndofoso ll
govornança do typos infariot•os ~ impo~toncio.
da suas molindNsos
1
t'UDC{.'ÕOS,»

(") Este discur11o nfio foi revisto pelo o1•ndor.
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O SR. COELIIO LlsnoA-Est!L particulnri?.ado aos Estados lufo·
lizcs, que toem governadores ou presidentes lilogaos.
O SR. A. A1.EREDt>-Si cst!L particularizado, S1•, Presidente, o
ostll para o Estado do Espirita Santo.
. O SR. MONIZ FRilJRE-Niío, senhor ; não mo l'olbri. especial·
monte ao meu Estado.
.
o SR. A. AzEREoo-E si u assim, conlol•mo ou disse a primeira
vez que lhilei paro. sustentar o voto da Commissão, o honrado Se·
nadar concorreu para isto razondo governador do sou Estado um
typo tal vez inferior.
·
Real monte\ Sr. Presido ti to, será. o ex-presidente do Jestado do
Espirita Santo um typo superior, intollcctual, moralmonto
lhllando 1
•
O Srt. SEVERINO VIEJRA-Grammatic:is certa ou politiCi certa.

O Sa. lloNJZ FREIRE-Eu o considerava como um homem de
caracter,
O Sa. A. AzEREDt>-Paroco que o silencio do honrado Senador
conftrma a minha p1•oposiçiin.
O SR. SE\'ERJNO VIEmA-Pm•dôe-mo V. Jex. ; si o nobre Sonn.dor poJo Espirita Santo ti vosso respondido pelo silencio •..
O Sn. MONIZ FREIItE-Niio respondi pelo siloncio, dcclo.roi quo
o julgava como homem de CUI'actel',
O Sn. SEVEitiNO VJEIRA- ... si tivesse respondido .J!Olo silencio, não J'alto.ria. quem rcspondc;se.
O Sa; MoNIZ FnEmE - Jil declaro! que a intclloctuo.lidado ú
supprlda. nos J1omons do governo pala. elevação de co.1·~ctor. ·
0 SR. COELIIO LINBOA-[' pelo bom sonso,
O SR. A. AzEneoo-Os typos inreriorcs teom occupndo as mnis
altas posições na Republica .••
O Sn. CoELHO LISBOA-E no Jmperio to.mbcm.
· O Sn. A. AzEREoo- •.• devido principalmente nos intorossos
dos homens politicas dos Estados, que os colloco.m no podc1• para
quo tenham um instrumento muleavel (muito• apoiados), de modo
que nunca possiLm agir po1• si, mas tão stlmente por aquolles que os
llzoram. (Apoiados.)
·
. O Sn. BARATA Rml:mo-Muito .bem! 01•a. graças a Deus que
V. Ex. começa a salvar-se. ,
O Sr.. A. AzEnEoo-Si formos procur~1· cm todo> os Estados
do. nação os typos superiores que os governam, veremos que qstos
são o rosnlbdo tio seti prop1•io merecimento (apoiados) e quo ossos
alndiL não toem faltado aos seus compromissos politico.! o parti·
culares. (,!poiadas,)

•
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0 SI<, D.UUTA RIP2IRO- V, Ex. estli. insplm~o•.
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Ho,io eu ncceit~va V. Ex. J.IO.ra <Uroator dil.·lninho. aonsalencia ;
CJ'fllO <jllO lbi porqao so approx1moa do Espil'ito-Santo. (Risos,)
0 Slt. A. AZEILEDO- Maito obril/!l.dl> a V. Ex,
,
Foi este o motivo, S1•. Presidenta, por que <iqclaroi, quando fiz
considerações ct•iticnndo·o voto em separado de meu lllustre o.mtgo, ttuc S. Ex. tinha concorrido pa1·o. •tue os ·typos int"erio'ros ti()t•es"
cOIII!IlDl na Republica po.l'O. mais tardo justificar osou V()to submottitlo á.con~ideração do Senado.
·
0 'SI<. FMNO!SCO GL\"CEIUO- Ahi V. Ex. ib! injusto,
0 SI<. A, AZEREDO- Injusto, por <.!U01
· O• S~t. FMNCJsco GL\"Co'RIO- Rollro-mo no o~·governador do
l•:splrito Santo.
, {)SR. A. AZF.ILEIJO - Nãó estou f~zendo' il\iustiça.,
. J-:ntão Y.. Ex. considet•a. o ex-govamo.dor do Esplriio Santo
como um homem supcl·iol·, moral o intollootunlmonto Mlnndo1
Não estou combatendo o ox·govern11dor; estou lilzondo as ob<orvarJÕOS quo devo l'.•zet•, 11 monos 'lUO niio po.ssa. ctnsslfica.t• o que
so,iam typo~ superio1·cs .
. . o Sa.. l'nMICI~co GLJcEr.I0-0 ex-govoJ•nndor do EspiJ•ito Santo
o, no mou conceito, um· homem digno. ·
O Sa. A. A2EI<EDo-Níio estou dizendo o oonlt'lll'io.
O SIL. Mo~Iz FaEmE-No meu conceito não o o; .
O Sa. A. AZEREDo-Aqui est:L quem I•ospon<io por mim, o o
honrado Souadot· pelo Estlirito Sa.ntõ •
. Eu Jtiio o c!o.ssiliquel do indigno o nem o ~adia. tilzor, porque
scl•ia. uma il\iuria n eo'tn casa de Congresso; foi .um homem quo esteve sentado o.o nosso lado, f[UO hom•ou uma tlosta.s cnlloit•as, portanto, ou sol'in incapoz do I'Olbrir-mo a. alio nestas teJ•mos.
O quo ouvi do ox-govorno.dol' do Espil'ito Sa.nto foi quo
UO.CjUCila tOl'l'~ imvia :qwnns um ilOIUOIU capa~, digna· O JUustre,
po1• todos os tiLulos, em o Sona•lol' Uoniz Fl'Oit•o. O <tUo ollo mo
tiisso, quando so trat11vn da c11ndidntura presi:ienclnl, foi quo este
lJalz devia it· busc!Ll' o ~ou pl•!l>idento no llspil'itO Santo, o coto presldo.nto et•a o 81•, Moniz Li'roit•o,
E' puliSivel qu~ este modo doso mallil'o>t:l.l• om rolaoiio 11 um
indlviduo·s~ill um" seducoão o 'lUO o mou illustro u.migo tcnh:t. so
deixado lel"a.l' po1• clia, tlczondo go,·m•nado:· uo Est"do .aquollo fJUO
o cousidm·nva tão alto.
Os ty~os lnlill'loi'CS st\ s[o oollouados no podei' quando os typos
•npel'lO!'os que ;rovN•mun os Estados o quoJ•om; tom disso biio do
sot• ~OIUJll'O coliocado> os typos supOl'iOL'os ~ com ostos o, pa~•tido•
!JQdom contU.l' po1•quo 11 sua lou.ld;ídc, u. ~ua detlic;I.Çiio o a suo. supOI•iol'idtldO nunca se desmentem o proclo.ma~n bom alto o seu
valO!' J>:Lt'a serem s~nwro mantidos nossos postoj,
·
Tenho conc!uido. (:l!uito bc»~; muito bem,)
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Votação, om 2• discussão, do projecto do•Senado, n, !!,.de !OijS,
autorizando o Presidente da Repliblica·ltceoncedl!l' um annll'· da lliccnça, com ordenado; ao•baclta.rel'Froncisco Luiz Ayquo.do' Moira.
thetK>orelro da Alt'&ndega do·Rlo de ,J.anelro,para. ti'atnr d~· sMidll.
. Posto a.·votos em eaorotinio secroto; é approvndo·o· artig~tloico
por 20· votos contra cinco, salvo a omanda dos·Srs'. )!oniz·l'~eire.e
Pires Ferreira.
.
Post~ a·votos,·é approvada·a emênda,
O projecto passo.· á· 3• discussiio.
·
Votação, em 3• discussão, da. proposição da Camara dos Dàputados, n. 15, de 1008, conferindo o titulo de bacho.reis em scionci~A
aos mi!ltarea que obtiveram o curso geral pelo regulamento d'ê '12
de abril de 1890, quaesquer que tenham sido as suas approva<;õe•.
Posta .a votos, é·approvada a proposição.
A l'cspectiva resaluç[o vao ser submcttlda lt sancção.
Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara dos Deputados, n. 69, de 1908, autorizando o'Presldente da Republica. .a· cllllceder ao procuradot• da Republica no Estado da·Parahyba., biiCbllrel
Antonio .Hortonolo Cn.brnl de Vasconcollos, -um anno de licença, com
ordenado; para tratamento do saude.
Posto ·a votos cm esorutinlo secreto, é approvado o ll.l'iigo llri!co
por 28 votos contra cinco.
x·propostoão passa 1 3• discussão.·
FORÇA NAVAL PAliA

ti

.

!909

Entra· om 3• discussão a proposiÇão da Camara clos Deputados,
n. 40, do 1908, fixando a força nav~l para o exereicio de'l900~
'•
O Sr. Severino Vieira pronunciou um discurso
.que serái<publioado,depois.
.
· o sr. Beu•ort Vletr-sr. Presidente, .coma y, Ex.
vtu·, o Jionrado Senador pelo. Bllbla, a proposlto. dll.· d!sc1188iio .do
projecto de lei de ftxaoão da forco. naval; fez largn.s consld~lles,
ile ordem. politica. . .. · .. . , .
.
,·
Com relação ao projecto, p1•opriamente, Iimitou-sir a um unico
reparo, que, podendo ser considerado uma censura ~ Commisslio
.de MIU'Inba .e Guerra, não ·póde deixar de ter IJ..rospostn,.quo mo
aprllSio a,.du,r •.· .
.
.
1 .
• .
()' 'SJt; · SÍII\Ó&llrNo• ·vmriU"-Nilo· foi censura:, ·nem meslllb· Npliro.
Apenas •eonsianet 'IIm ·flicto'; · · · ·
·
. .
··
O Sn. B&LIIORT Vml.BÃ- S. Ex •. notou·<JUO U: Cornmilllliio"·iie
Marinha e Guerra houvesse emittido mul·rapldlllllentc parecer a
.

.
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respeito do umn lei tiio importante, qual a n que se discuto. Nilo
Vo:lo que a Commissiio tenha andado com tal rnpldoz. Dous ou trcs
dlM esteve clla com n proposição, estudando-a c só ao cabo dcss()
tomp() deu o sou parecer,
·
Tratando-se úo urna lei quo não ll mais do que 11. reprodução
«lo 'lois antoriot•es c que dellas di !feria apenas em cónslgnar o au·
l(lllonto do mil praças no corpo .de marinheiros nacionaos, a Commissão se ·limitou a assignalar essa dUToronça, que niio comportava
nprociaçlio demorada, nem exame mais minucioso. F.ssa unica dif-·
ferenQil·a . Cornmissiio tratou do .justificar c a justlftooclio, ao que
parece. calou no espírito de S. Ex., pois que, na 2• disoussiio •.lo
projecto, foi s. Ex. o primoit•o n dcclnrat• que n cornmissiio do Marinha c Guerra havia esclnt•ecido o ponto cm que clle se dilrcrença
das antcrioros lois da fixação da forca do m~r.
Nn qualidade· rio rolatot• do parecer qu6 a Commissão do Marinbn,' o Gucrrn cmittiu, dou ~o honrado Senador pela Bailio. esta expllcaciic, lc,·arlo pelo · respeito, consideração c estima devidos. a
S. Ex.
Nlnguem mais pedin•lo a pn.lavt·a, encerra-se a discussão.
O Sr. Pt•e,..ldente-Vcrificandoa Mo"a que não ba mais
numero ieaal, vae-so proceder !L chamada do> Srs. Senadores quo
comhnroceram lt sessão.
·
Proco•le-so :1 chamada a que deixam do responder os Srs.Araujo
Góes, Pedro Borges, lnrlio do Brazil, Piros Ferreira, Francisco S:l,
P~dro Borgr>s, BozorJ•U Fontonollo, Alvaro Machado, Coelho Lisboa,
Joaquim Malta. Manoel Duarte, Coelho o Campos, Martinho Garcoz,.
Yirgilio Damazio, Moniz Freire, Lourenço Ba.ptisln, Oliveira Figueiredo, Francisco Glycerlo, Urbano do Gouvlla, Joaquim Murtinho
9 Viotorino Monteiro.
.
O Sr. Prelilldente - Fica adiada a votaQão da proposição.
FORÇAS DE TERRA PAliA

1000

Entra om 3' discussi\() a proposiçiio da Camarn dos Deputados,
de !!lOS, fixnn<lo as forças de torra para o oxcrcicio de 1909.
Nlnguem podinrlc a palavra; encerra-se a discussão, ficando a
votação adiada por lllita «le numero.
n.

3~.

01\EDITO PARA PAGAliENTO DN JIIACUAOO
E SJL\'A & 0,\1\VALUO

& CAR\'ALUO

Entra em 3' discussão a pt•opos!Qiio d11 Camar11 dos· Do]!utados,
n. 53, de !!lOS, autorizando o Presidente da Republica 11 ·abrir no
Ministerio da Fazenda o credito,extraordinarlo de SS7:S.S$946 para
)lllgamonto de Machado & Cat•vnlbo e Sllv11 & Carvalbo,.em virtude
de sentença judiciaria. .
N!nguem pedindo 11 pnl~vra.; enccrrn·se 'll<Jiscus~ão, flcnndo a
votaoao adiad11 pot• f~lta de numero.
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O Sr. Pre10ldentc -Nitda mais havcndó'a'tratar;vou
lovMtar a scs~íio de<lgnandoparu.ordom do dia da scs8ito sogulnte:
Votação, cm 3' discussão, da proposição da Ca.mara dos Deputados, n. 40, de lHOS, ftxando a força naval pa.t•a o cxcrclclo do 1909
(com parecer la\'oravot. da Commissii.o do Marlnb ·o Guerra) ;
Votação, cm 3• dlscu:;;üo, da proposição da Ca.ma.ra dos Deputados, n. 30, do 1008, lixando as forcas do torra pat•a o oxorclcio do
1000 (com parecer favor.vol <la.Commlssiio do M1wioha c Guort•a) ;
Votação, em 3' discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 53, do 1908, a.utorizttndo o Presidente d11 Republica a
abt•lr ao Mlnistct•i() d• Fu.zonda c croJito oxtt•aord<narto· de
33i:543$94G Jiaril. pagamento de Machado & Carvnlho,' o. Silva. &
Cat•valho, em virtude do sentença judiciaria (com pat•ecct• favomvel
da Commlssão de Finaoç~s) ;
Continuaclio da 2• discussão da proposição da .Camara dos
Deputados, n. 179, dn 1005, concedendo a•ponsli.c annualdo3:000$ á
vi uva o filhos do Dr ..Joito do Bat•ro< Cassa! (com parece: da Commissão· de Finanças otrercccndo sub-cmJnda 1t omonda otrcr~clda
pala Sr. Et•lco Coelho) ;
2• di :cnssão da pr.1posição da camara dos Deputados, n. 27,
de IOOS, concedendo n D. Mat·ia laabcl de Sallos Tot•t•es llomom a
pcn.ií.o mensal de IDOS (com pa1•ecor tavoravol da miLIOt'iit da Com·
missilo do Finanças) ; '
· 2• <liscuS<iio d~ J.ll'OVosição da c~mnl'" dos Dopntatlos, u, 43,
de 190~. relevando a prescl'ipção om que tiv~t· incor!'ldo o dirolto
de D. Cnrlna Barreto Mo<lies, vi uva oo .ruvoncio do Siqunit'" Montes, ox-2" oscrlptm•ario do Tribunal do Conhs, á pel•,epção do
moutoplo deixado po1• sou marido, descontadas as contribuições que
niio tbt•am pa~ns (com p:tNcor contra1•io ·da CommissKo do Fi·
nanças) ;
3" discussão da propJslç'io da Camam dos Deputados, n. 212,
<lo 1007, elevando a 150$ mo:1sans a nonsão que oorcobo O. Marl&
Josephiun Pereira Pinto de An<lrado: nuto!•lzon lo o Pt•esidcntc·da.
Ropubhua a abrh• o ct•elito nccos~a.rh JlLr• lmmodlata. cxocUçiío da.
lol (curo parccet· contra~•lo da. Commlssiío de Flnanoa.s).

Lcva.uta.-se a sesS.'io ds i c 1/2 horas da to.rde.
03• SESSÃO E~! 3 DE AGO!TO DE !908
Pl'osidoncia do Sr, Buono Braudao (2" Sccrelario)
A' mela hor11 depois do molo-dia abt•o-;o n. sos•iío a que con·
correm os Srs. Senadora; . Buono Bt•andiio, ArM\iO Góes, Pedro
Bot•gos, Indlodo Bra.zil, Beliilt•t Violt•a., Rayn1undo Artbur, Ft'l!.ncl,sco
St\, Bozorrll Fontonello, CoJlho ~Is boa., .GJnçu.l vos .: Fort•etra,

'.

I

Oliveira, VnUadão, ScvoriDo Vieira, Moniz F1•oirc, Siquolra Lima,
·l.rluronço Bllptista., Ollveii1L.Figuoirndo, Erico Coelho, Augusto· do
Vasconcollos, Laura Sodré, Francisco Sallos, Fr:moisoo Glyc01•io,
.:.\U'redo Ellis, Brnz Abrantes; .Joaquim do 'Souza, A. Azoredo,
Jlfetollo, 'Lnuro Miillcr, Folippc Schmidt c Victorino Monteiro (29).
Deixam de comparecer, com causa pM•ticipada, os Srs. Senadores Ruy Barbosa, Ferreira Chaves, Jonathas.Pedro;n, Sil Pci~oto,
Silvcrio Nery, Paes de Cnrvalbo, ..Tusto Chermont, Urbano Santor,
Gomes de Castro, Pires Ferreiro.,· Moira e Stl., Alvaro Machado,
·Rol& e Silva, Joaquim<M:Uin, .Manuei.Duarte, Coelho e Campos,
.Martillbo Garcoz, Virgilio .Damazio, .Barata Ribeiro, Feliciano
•Penna, Lopes Chaves, Urbano de Gouvêa, Joaquim Murtlnbo,
:Candido de Abreu, Brazlllo da Luz, ·Hcrcilio Luz, Pinheiro Machado c Julio Frota (28).
E' lida, posb cm discussão o sem debate approvada a acta da
.sessão anterior.
O Sr. s.•secretario (servindo d• 1,')dtl. conta dosogainte
EXPEDIENTE
Officio do Mlnisterio da Fazenda, de 31 de julho, trnnsmittindo
:a mensagem em que o Sr. Presidente da Republica pt•esta as informações solicitadas sobro o requerimento do D. Anna Angeia de

.QIIveira.PlDto ~cdlndo relevarnrulto de prcscripção para receber o
, meio soldo que lbo coube,por morte de sua. mão, viuvn do capitão
reformado do exercito Miguol Angelo de Olivolra Pinto.-A quem
fez a.requisiçito.
·Outro do Mlnisterio da lnrlustria, Viaçiio e Obras Publicas; do
I do corrente, transmittindo a mensagem com que o Sl'. Presidente
da Republica restituo dous dos autograpbos ria rosolucão ·do Con.gresso, sanccionada,autorizando a conuessiio do um nono de liconça,
com ot•denndo. ao carteiro da Administração dos Correio.> de POI.__
.nambuoo Pndro Lucio Rodrigucs.-Arohive·se um dos autograpbos e remetta-se o outro p1ra a Camara dos DoputD.dos.
Telegramma do governador do'Estado do Santo. Cntba.rina, do
2 do corl'ente, ·communicando a abortura do. 2. • sessão da 7. • legislatura do Congresso representll.tivo do Estado, pe1•ante o qual leu
mensagem,.:...Joteirado.
.
O Sr.4.' Secretario (ser~indo de 2.•) rlcclara que não
ha pareceres.
·
ORDEM DO DIA
O Sr. Pre•ddente-Não havendo n~mero para.se pro.eedOI' 48. vctD.çÕlls ·constantes da ordem do"dlo., vou: passar á8 ma·tertu·em dlscussiiAl.
·

'
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fENSÃO .\ VIUVA E.FILIIA.~ DO DR •• JOÃO BARROS CASSA!,
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Continua em 2" di•eusslio, com a emenda ot!'oreeida pelo ·sr.
Erico Coolbo e ~ sub-emcnda proposto. pela Commlsssiio de Fio ao•
ças, o ~rtigo unioo da proposição do. Camnm dos Deputados, n.179,
,do 1905, concedendo a pensão annaal do 3:600$ ~ v!uva e JUbas do.
Dr. João do Barros Clll!sal.
Ningumn pedindo a palavra, oneorra•so a discussão, Jlcanrlo n.
votação adiada por falta do num oro.
PEXSÃO A D, lliARIA IS.I.DEL DE S.I.LLES TOP.RES ltOl!Ell

Entra em 2' discussão, com parooor favoravel da Commissão
de Finanças, o art. 1• da proposiç"'a.o da. camara dos Deputa.dos,
n. 27, de 1908, concorlondo a D. Maria Isabel de Sallcs Torres Homem a ponsilo mensal de 100$.
•
Ninguem pedindo a palavra. onccrra.se a discussão, ficando a
votação adiada por !'alta do numoro.
Soguo-so em dlscussiio, que fica lgua.lmente encerrada o udia<la
a votaçii.o, o.art. 2•.
llEtE\"AlliEN'I'O DF. PRESORIPÇÃO E~[ FAVOR DE
)[0)1TES

n.

CORI)IA BARRETO

Entra em 2• <líscussilo, com parecer contrario da Commíssão do
Finanças, o art. 1• da proposição da·Camarn. dos Deputados, n. 4S,
de 1908, relevando n. prescripção om que tiver incorrido o dirolto
de D. Corina Barreto Montes, v! uva de Juvencío de Siqueirn. 'Mon·
tes, ex"2' esc~ipturario do Tribunal de Contas, á }lercepção do
mont~!o deixnao por seu marido, descontadas as contribuições
qne nao foram pagas.
~
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O Sr. Oliveira Valladito (') - Sr. Presiden.to, no
· ponto de vista em que se collocou a CommiSlliio de Fln!Ulça.s, ba·
seada, aliás, em Informações prostlldas pelo Sr. MiniStro da Fazenda, sou parecer nllo podia deixar de ser outro, criterioso, como,
•UILs. siio todos·oa·pareceres desta.Commlsaiio em Mlação ás materias su,leitas ao seu exame.
..
Entretanto, Sr. Presidente, houve evidentemente um engano
da :pa.rte do Sr •. Ministro da. Fazenda, .Informando sobro a.preten·
çiio deste ex-funccionn.rio.
Diz o SI•. Ministro: c ... tenho a. honra de informa~• a V. Ex.
que aquelle funcoionario foi óxonerado do cargo de escrlpturn.rio do
mesmo 'tribuno.! cm 19 de lDBl'OO de 1898, não constando no Tbesouro·o motivo ·de sna oxon~õo.
Quanto ao·montepio, para·o·qua.l eoutinuoa a contribuir até
certa data, deixii!Jdo·aepols de IISI!im· proceder; Jlcou por .Jsso·su·
·,jeito ll 'JMlnalldade uo nt•t. 2G do regulamento expedido com o rio·
creto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890>.
C)

EtJtc ~liscurso niià roí rflvíata;tteloorador,.
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o' artigo citado paio Sr. Ministro da Fazond:1 t•orero-so aos
funccionat•IOS qno so exoneram voinntariamonto. Si o lllllocldo Juvoncio Montes oxonoron·sc voluntari:lmonto, d.wia oxistir no Tlle·
souro o sou podido do oxonoraçio o si osto podido niio oxioio, a
exonct•acão foi dtt ia som sollcltnciío.
Nestas con;!lçüos, n domlss1io devia ser capitulada no nrt. lO
do decreto n. 0·12 A, de 31 do outnbt•o do IBDO, o os rlomlttidos
nestas oondicücs poJem ser cquipn•·udos ao> dJ art. 17, om que ao
admltto até os que po1• liLltn de meios sejam lsentJs do contribuir
pam o m.mteplo, co:n n circumsbncia do qnc, mesmo om vida,
suas fumilias terão dil•olto ~ pensão.
E' ,,sto o caso do l'unccianaria de que se ti•uta o por Isto ou
venho submotter :1 cousidera~ão do Senado uma omondn. pnt•a
~uo ~ honrnd~ Commlssãa do Finn.or,as omltta sob1•o clla sou
parecer.
'
·
Vem á Mesa, é lida, apoiada c posta. con,iunotn.monte om dis·
ouss[o a soguinto
E~IENDA

: I
.

'

. \, .I .
I

! ',' ,

Em vez do- •prcsct•ipclio cm que tivot• inco1•rido, otc., atê o
fim do art. I'•- dtga-so:- •penn.Udn.do em que tiver incorrido o
o<·2' oscriptm•nrio do Tr!bltml.l <lo Contas Juvonulo do Siqueira
Mantos, n.ftm de que sua vi uva, o. Corina. Barreto Montas, passa
perceber, isento do prosct•ipçúa, o montopio cort•o;pondento tl. con·
trihui~ão que fazia nqueUo funccianario, oxoncmdo som dcclamçiio
do mot1vo cm 19 do marco do 1808, considcrn.ndo·so fnvoravol ll
mesma vlnva o <lisJositiva do 111'&. 19, combmado com o p"ragrnpbo unico do art. 17 do rogulnmonto approvada nolo decreto
n. 042 A. do' ~li do outubro do 1800, oxoopto o abono da. pensão cm
vida do instltuldor.-Oiivcira Vat:ada'o •
Ning11em main podlndo n palavra, a. discussão fica susponsn n~
fórma do art. !44 do Reglmooto para SCI' ouvldn a Commissão do
Jo'inancas sobro a emenda apresentada.
·
Scguo-sa' em discussão, que quo ftca igualmente oucorradiL
6 adiudtl a votução par:. occaslfio op]>ortuna, o a1•t. 2•.
ELEI'AÇÃO DA PE7>SÃO DP. D, llARIA .TOSEP!IINA PEREIRA PINTO
DE ASD!tADE'

'

Entra em 3' discussão, com plrecet• contrario da Commlssão
tlo Finanças, a proposl~iio da Camarn dos Deputados, n. 212,
do 1907, elevando a 1511$ mensaes a pensão que percebo o. M"ria
Joseph! na Pereira Pinto do Andra.<lo, autorizando o Prosldonto da
Rop11bllca a abrir o credito nocossarlo para lrnme<llata execução
da lei.
.
. .
Nlnguom pedindo a palana, oncorra-so a discussão, 1lcando a
votação odiada por falta do numero.

3
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o Sr. l.'"reRldente- Nnd> mais llavondo a tratnr.'vou
lovltlltnr a sessão e designo parn ot•<iem do dia da ~essão seguinte :
Votn.çiío, em 3• di,cussiío, da proposição do. C~mnrn <los Deputados, n, 40, de 190R, fixnndo a l'orça navn11JaÍ'a o cxorc1cio uo 1009
(com parecer fuvornvol da Commissiio do Marinha o Guot•rn);
Votaçiio, cm 3' discussão, tln uroposiçiio da cnmara dos Deputado;, n. 39, do 1908, lixando as forç <S do tot•ro. P"rn o oxcrcic!o
do 1009 (com pnroccr ru.voravol da Com missão do Marinha ~Guerra);
Votnçiio, em 3• di<cussão, da proposição do. Camarn dos Depu·
' tados, n. 53, tio 1008, ~utol'iza.ndo o Presidente da Republico. a
abrir no Mlnistcr1o da F.tzendo. o crcdtto oxtt•aordlnnrlo do
337:543$040, paro. pagamento do Machado & Carvalho c 'Silva &
Curvo. lho, cm vit•tudo do sontcnçn judiciaria (com p'!'ccor lavoravol do. Commissio de Fin:mças) ;
Votação, cm 2' discussiio <ln pt•oposição ~a. Cu.mara. dos Depu·
bdo!, n. 170, do 1905, concedendo a pensão annual do 3:000$ ll
viuvn. o lllba• do Dr ..l"ilo do Ba.t·ros Cass~tl (com p:~rocor da Com·
mis!lio do Finanças o!forcc~ndo ~ub-omenda :\ emenda otforccida
polo Sr. Erlco Coelho) ;
Votação, em 2' discussão, da proposição dn Cama.t•a do• Deputados, n. 27, de tnOR, concodon<lo a D. Ma.t•ia Isabel do SaUcs Torres
Homem :t pensão mcnsnl do 100$ (com parecer favort~vcl da
maiorlu. da Commi;sito do Finanças) ;
Votaç.li:o, cm S• discussito da Jli'Oposiçlt:l da Camara dos Depu·
tados, n. 212. do 1007, elevando a !50$ mensaos a pcnsilo c;uo porcebo u. Maria .loscphin:t Pcrcim Pinto do Andr<~<lu, automandoo
. Pro~iclonto dn Republica u. abrir o ct•edito nocessnt•io pot•a immoclinta oxocuçit<l dr • .i (com parooct• contt•at•io da Commisslio do
Finança,) ;
2• d!scuss~o ela proposição da Camara. dos Doputa.dos, n. 84, de
1908, Mttorizando o Presidenta da Ropub!ica a abrir ao ~linis·
torio das R.elnc;õos gxtorloros o credito ospJcia.l do 40:0b;~$. ouro,
pu.t•a occort·or :ts despczns do viagem o ropt·c.<entaçlio do ma.rcchal
Hermes da ~·ous<lca o general de divisão Lnlz Mendes. do Mornos,
convidndos pelo Impor•dor dtL Allomanht~ paro. assistiram ás, mnnobt·as do exercito aUemão em Tcmpolhor (com parecer d11 tav~
r~vol tia Commis~~o do Finanças) ;
2• di,;ou.'S[O da. propo.<iolí.o da. Camara dos Doputa.dos, n. 03, do
1908, autm•lz mdo o Presidonto da Republica n. t~brlr no Minlsterlo
da Fazenda o credito e~tr>ordlna.rlo do 14:803$<l26, pa.t·~ plga.mento
a D. Aclo!lliclo Nascimento Torres, em vil•tudo de sentença. judiciaria (com parecer fo.voravel d11 Commissiio do ~·tn11nças);
Discussão uuica do odlo do prorotto do Distt•ioto Fo;loral tL rosoluçlto do Conselho Municlpo.l, qno Ol'Q!l. a receito. o fixlL '' dospeza
do Dtstricto. para ooxero!c[o <lo !90S (com pnrooor tb.vo••avel dn
Commissão do Constitulçlio o Diplomacia) ;

•
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Discussão unica. do •dlo do prefeito do ·Dlstrtcto Fodorni á roaoJuçfio do Conselho Municipal nutoriznndo n reintegração do IJ ••Ju.
sophtna Joanna.Adetaido Ribeiro no cnrgo do.profossora nd.lunta ot'.fectivn (com parecer favoravol da Commissáo de Conslituição o Di· ·
plomaoin).
Levanta-se a sosBão á I bora da tardo.

64' SESSÃO EM 4 DE .AGOSTO DE 1008

Presidencia do Sr, Araujo Gt!fs, (9'Secrela••io)
A' moia hora depois do meio dia abro·se a sosslio, a que con·
correm os Srs. Senadores Araujo Góos, JndJo do Brazil, Bolfort
Vieira. Raymundo Arthur, Francisco Sll, Bezcrrll Fontenolle,
Alvaro Machado, Coelho Lisboa, .Joaquim Malta, Manuel Duarte,
Coelho o Cam~os, Oliveira Yalladiio, Virgilio ·Damazío, Severino
Vieira, Moniz Fretre, Siquotra Lima, Oliveira Figueiredo, Erico
Coelho, Augusto do Vasconcollos, Barata Ribeiro, Feliciano Penna.
Francisco Salles, Francisco Glycerio, Alfr·edo Ellls, Braz Abrantes,
Urbano. de Gouvêa, .Joaquim· de Souza, Jpaquim Martinho, candido
de Abr-eu e Fellppe Scbmidt (30).
·
Deixam do comparecer• com causa. participada os Srs. Sena·
·dores Ru)' Barbosa, Ferreira Chaves, Bueno Brandão, Pedro Bor·
gcs, .Jonathas Pedrosa, 84 Peixoto, Sllvorlo Nery, Paes de Carvll!ho.
Justo Chcrmont, Urbano Santos, Gomes de Castro, Pires Ferreira.
Me!ra e Sá, Gonçalves Ferreira. Rosa o. Sllv.a, Martinho Garcez;
Lourenço Baptista, Lnuro Sodré, Lopes Chaves, A, Azeredo. Metello,
Br•azillo da Luz, Hcrcilio Luz, Lnuro Mllllor, Pinheiro Machado,
JulioFrota e Victorino Monteiro .(27).
E' lida, posta cm discussilo o sem debato approvadn a acta da
sessllo anterior.
.

O Sr. Manuel Duarte·(suppl•nle, ,,.,indo de 1• Secrc·
llll'i•) dá conta do seguinte
·
};XPEDIENTE
.01llolo do Sr•, I' Secretario da Comara• dos Deputados, de S.do
,.corrente, .remottendo ·a. seguinte .proposloão daquella Camara ·:
. N. 85-1908
•O :congrosso·Naciona1 resolve:
,
Art. l. • E' o Presidente . da. Republica autodzado a plfr.lr: á
viuva o aos filhos menores do .ex-administrador das Cap~tazias
1

•
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tlu. Alfn.ndog~ de Pu.r~n~gu~•. Aluino Jo~tl da. Silva, a ·coutat· d~ data
I'! o ~cu fnllooimonto, u. pousão da montopio por olle institu!da.
Art. 2.' ltevogam-se as úlsposicõos om contra.r!o.
Camarn. dos Deputados, 3 do :L~osto rio 1908-Cm·los Pei:11olo do
Jkllo Jiilho, Prcsidento.-Miloictdes Mario de Su hei>·e, i' Sccreta.l'io.-Anton\o lfelinto do ScJU:Jtl. Ba1tos, 2° Secrcta.t•lo.-.A' Com...

• •

mt.são de Finanças.
Outl•o do mesmo Sr. Secretario, de I do cori•cnto, communl·
ca.ndo qno aquollo. Cu.mara, tendo auapto.do a. emenda do Senado ~
proposição quo u.ut01·izt1 n nbm•tm·a da credito de 209:558$820 para
)Jagamcnto úo <!UO <1 úovido a !J.Fro.ncisca Borges Monteiro e outros,
•lm virtude do acciil•do t~lto no Mlnistcrio da Fazendtt em 29 do
novembro do 1007, 11~quellu. dnt~ enviou a proposição !l. s~ncciio
pi·csidencial.-Intail•ndo,
·
Dous do Ministol•io <ln Fazenda, de 31 do julho, tl·ansmittindo
as mensag>ns com quo o S1•. Presidente du Republica pl'O.;ta as
informações qu• Illo lbram solícltar.lru! aoei•ca da proposição da
Gamara r!os·Depntnilo>, autoi·ízando a concessüo de licença n F!•ancisco de Paula-Duarte, OSCI'ivão da Collootoriu das Rondas Jlodm•aes
em S. Jasl!.do Além Parahyba, no Estado do Minas Gcrnes •. c acerca·
<lo r<flncrimcnto am qno D. Joanna Cortua Alvos Pil'CS' viuva do
u.lfercs houor•l'io Manoel Leopoldo Piras, podo uma !lCnsOCo do I20i;
monsncs .-A quem foz as I•equlsi~õos.
·
Outro do governado!' do Estado rio Amazonas, do '15 d~ jnlllo,
otfaroc;ndo um o>:cmplar impresso da mensagem . quo leu perante
ú Congl·csso dos Repl•osontantcs do Estado, ao abril• a sog1mda
sessão ordinaria dtL sua sexta lcgisluttlm.-Agl•adeçn.-so o a.r~hive-se.

O $1•. Felij>pe Sehmidt (su)lplenle, se>·uimlo do 2•• ScC>'olario) declara quo não ha p~recm•os. .
.

•

D

.
i

I

o Sr. Sevet•iuo Vieira- SI', Prcshlente, V. E~.
do rlesculpar qno ou l'Omotto. <L Mos~ cate iuuoccnte l'equol'ilnento.
Vem ti. 1!cso., (, lldo, apoio.tlo o posto cm discussão o seguinto
h~

Roquei1•o quo o. Mesa tlo Scn~do lUt1ntlo pela l'ospoctin ~ocre·
uwiu. informar o ~cgnlnto:
i", 0111 i!UC dlo. foi entregue; porn. tol' a
~o.nco.:to ou ••to tlo 1 ::;,. • Pl'OSI<lonto úa Republico. " rcso!uoiio. do
conil'csso Nacional co(Icotlmldo um:~ p~nsilo tL viunl. do o~tlnoto
senado!' .Joo.l,!m Cntundo.; 2'. cm CJ.UO dato. eniL·on na secretaria do
~onn.<io o o.utographo do. <lllndldo. rosoluçno com :~a rnzilcs dn
nlto ,~tltlCÇào do mo•mo Sr. Pros!donta da RepulJlicti.-Scuc>'iuo
Viaú·a.
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.~NNAES

DO SENADO

O Sr. F1•anclsco Sai. ( ')- St•. Pt•csldcnto, V. Ex. compt•ehcntlc o molindt•c da mio h~ situação, 1•olcrlndo-mo n. este ro·
quorlmonto, vlstotmtar-so do nsmmpto quo se poderia dizm• pessoal ...
0 SR, SEVERINO V!EIRA-XTio apol~~o.
O S&. F&AriOISOo SA'-... tiie intimas, tão estreitas OI'ILin as ligações quo me prendiam c aos membros do~ta b:.ncada 110 illustre
extlncto, Ct\io nomo csttt, accldontnlmonto ligado a esto assumpto:
PitJ'ooo, Si•. P••osidentc,qne o rJ•qucrlmento do honrado Sunad01·
pela Bahia so liga a um lnUJtlcnto quoJuigando cumprir um dovct·,
tiro occas!ão do <uscitar nesta casa ba JlOUcos dias.
O Son11do devo se t•ecordai' quo procedi com n. maior dis·
creção c que, referindo-mo a um projecto que, do vendo sor dovol·
vida Jl mtmara lu!ciadom, fot•n. rcmott!do a esta Ca•a, nem slqnor
mo referi ao assumpto do pro,iccto om debato.
Nesta. occas!ão, o lllustro Senador por M<ttto Grosso, cu,ia ausoncla, no.te instante, deploro, t'azondo declaração p~t·a a qual so
disse oomp •tontomont' autorizado, nffit•mou no Senado quo, ol!'octi·
vamonto, na r~mossa do veto do St•. Presidente d.L Ropublicn ao
projecto de ql!o trata. o rcquorlmouto que acaba do ser lido,
t!nh 1 havido um equivoco, mas quo tal equivoco naquollo mesmo
dia acabava tle ser corrigido, tendo sli!o essa remessa foitn., na
fórma e .termo <la Constituição, pelo St•. Pt•os!Jonto da Republica
li Camarn dos Deputados.
Todo o Senado ouviu com o maior acntnmonto a doclat•nçãc quó
lho ora !cita, já. poJa autoridade do qno olla so originava, já. poJo
respeito quo om todn.s as occas!õcs merece a palavra do eminente
Senador por Matto Grosso,
Vorlrtcou-so depois que foras. Ex. que laborara cm equivoco,
e '!UO a remessa não tora Jllita como como tinha sido lnlbt•mado o
Senado •
0 SJt. SEVERINO VIEIRA- Isto ú llOYidadc para mim.
O Sn. FRANCisco S.<.-Lido o cxpodionto da c~mara dos Depu·
tados, lá. não so verificou que a remessa tinha si lo lcitit, como a
Constituição pt•o•crovc, polo St•. Presidente da Republica áquolln
Cn.mnra. Mn.s a Mesa do Sonni:lo, commottcn<lo, ropot!roi com o
devido respeito, um ei·ro, oncarrogando-sc de illznr sot•viços qnc
nilo me paroc •m compat!vois com n sua autoridade, •ervigo• da
Secretaria do Palu.mo do Sr. Presidonto da Republica, a Mesa do
Senado, repito, fizOi'a osta remessa •
.
Ot•a, St•. Presidente, parece-mo que a aprrovacão do roque·
rimento do honrado Senador pola Bnh!a pot•mitir4 que isso soja
vor!ftcailo.
Parece-me que a remessa que a Con;tituicão determina soj<L
foi ta ti camat·a inic!atlorn., o plll"il. a qunl 1t Constituição tnxativ:t·
monto pt•csci'OVO o prnzo (porque~ prccl8o tlizct• que a Constituição
(•) Ellto discUl'.!!O nii.o foi revisto pelo orntlor. ·•'
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não só m~rc~ o prazo dentro do qual tlovo ser formulado o veto,
mas ainda o prazo dentro do qual devo ser feito. o. rcmesso.), não
foi folt~ ncs~c prazo.
Si ou tivesse querido proro~o.r o incidente, tot•lo. requerido
lmmouln.tamonto li. Mo~ do So::n.do que, cumpt•lndo o sou dever;
promulgasse a rcsoluç~o na. fúrmo. do preceito constitucional,
~ntondi, porém, mais prudente on, pelo monos, m:ds discreto,
aguardar o pl'Oilllnciamonto do. outra Camara. _
.
Po.ruco-me, Sr. Pt·esidcnto, que ossa questao do prazo não
pú:lo s.. r rc;o:vtdu, pela simples o.licgação do equivoco. Na l\xnção
de prazo não ho. uquivocos,
·
A fixação d~ prazo a essencial para o. promnigo.çlío c decretação
das lois.
·
Acho, portanto, nocesso.rla, a vcritlcaçiio provocada pelo requerimento do honrado Scnndor pela Bo.hia. Em bom não pot• culpa.
minha seja renovado osto Incidente, parece-mo quo o tnquerito
.que a Mesa do Sanado vae laz"r determinará qual o cammbo a
1oguir, par~ o oxacto cumprimento do prccolto constitucional.
Muito bom,)

•

O Sr. Presldent<l-Cabc-mo informar quo si hoúvo
erro, quo, uiiils, parece niio ter havido, por parte d" Mesa, desse
erro partilhou o Sanado, porque foi qu2m a autorizou a lazor a
remessa dos papo1s 11 Camura.
·
A Mosa ]lrocodou do accõt·do com a deliberação do Senado.
Não podi" .loixar do dar assa infm·maç~o om dofesa do proce<limento da Mesa.
o Sr. Severino Vieira.(·)- Sr. Presidente, estou
do pleno accõruo com V. Ex., o ata já tinha ántoriormeutc, om
aparto, dito •rue, si houvo Ol'l'O, não foi da ~losu do Sen11do.
A Mesa do Sanado dou a sua intellige.tcia á solnçiio que parecia
caber ao incidente. ·
·
.
O caso i'oi dou•tido c a Mll9a concluiu por acccitar o appello
gno nessa .ccasiau ou tive do lazer, para a deliberação do Sanado.
1!: o Sena,lo, desde que rejeitou o rnquerimento quo ttvc ~ honra úo
submettor :l. sua aprcduçüo, bom como o additameuto •lo nobro So·
no.dor pelo ce.1rú., deixou do pil a -dellborMiio aunnncbtla pala
~!CBII,

I

O que par.L mim é novo il a rovolação foita pelo illustro Sanador pelo Cc .•rá.
.
Tm•mina,lo •quollo incidontc, nom essa dollboraçiio tomada
pelo Senado, cu rui um submisso, porquo vi quo o case o,t,.va sanado, o qno ~ hnmilhtLçii.o pot•qno ia pass:u• o son:1do estava nrastada do sou caminho ucanto tln pal~vm respeitavcl do nubro Sonatlor
pot• Matto Gt••JSSO, llcspeitavel, ->lm, repito; mas não cunhoço a
autorldntlc do quo gotiL nesta Casa o honrado Senador por Mutto
Grosso o a quo a.!Uiltu o nubrc Senador pelo Ceará, que nito soja
· oxarcldiL <lo mesmo mouo, na mosmn. medida, por qualquer dos
(•) E!ito tl:ticur.eo não foi tO\·isto polo orarlor.
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illuatt·os Sanadores, membros desta Casa, s~lvo apenas, pela sua
humildade, o orador quo neste momento occnpa a tribuna. (Nao
apoiados.)

O Sn. l'ItAI'\oisco S.\'-Eu niio fallel om autorirlndo o sim em
valor pessoal.
O Srt. SEVERINO VIEmA-0 valor pessoal do S. Ex., que ourespeito, a este cu a.Jludi e consignei, reconhecendo 11 l'tlSpeitabiUdnde
dU: palavra do nobre Senador por Matto-O.rosso, rospoitabilidade,
não já pelo conceito que moroce sua palavra, mas poJas ligações directas e immedlatas quo S. Bx. tem com o Govot·no da Republica.
Seja como Jili'. Sr. Presidente, niio posso deixar do ver eciypsada essa respeitabilidade, ou mesmo, se quizerem, a autoridade do
nobre Senacfor por Matto-Grosso, ante a. revelação que acab!l do
fazer o illustro coUcga representante dei Coará, ·amrmando que
S. Ex. o honrado SeDILdOI' por Matto Grosso o que estava equivocado quando, daquolla tribuna, levantando-se, declarou quo, devidariiOnto autorizado, vinha informar :10 Senado que o Govet•no,
tendo dado pelo sou oogano, cm tempo havia rcmottlrio á Gamara
dos SI~. Dee.utadus um autograpbo, Ciarando igualmente no sou
corpo as r~zuos do não sancção.
O·Stt. FIUI'\ciSco SA'-Eu.niio fiz revelação alguma; t•efori-me
aponas ao que consta do ex,podiente, jll publicado,, da Gamara dos
Srs. ·Deputados.
O Stt. SEI'ERII'\O VIEIRA-Para mim, pelo menos, foi uma roveJacão, porque eu não tivo, como S. Ex., o cuidado,- fali" de que
me pcnitcncio,-de acompanhar o· expediente da Gamara dos Deputados. pa~·avor om que P~'cstava. a qustiio.
Para mim, portanto, a dec!nração do .S. Ex. equivale a ullm
revelação, porque. eu ignorava isto.
Niio ltn, .portanto, uma segunda intenção ou qualquet• laivo do
ma.Jicia ne>te meu: modo de me exprimi!•.
, ~f~s,.S1·. Pr0:1idente, soja como for, apeznr du.t()Jção dada pelo
nobre Senador poJo Ceará, ou contlmlo a considerar o meu t•oquorimcnto innooente.
Desejo apenas conhecer f•ctllll. o deanto desses 1llctos .entilo
furei as considct•açiies quo julgar opp ortunas, fundadas o justas n
respeito da mu.tm•ia. (llluilo bem.)
O Sr. Feliciano Penna. (') - Sr. Prosidante, todn
esta. questilo não me parece mais que .uma tempestade em copo do
agun.
0 Sll.. SEVERINO VIEla.\- E' qucstilo de OUSOI'Vl!ÇiiO dos prin·
cipios constltucionaes tm•mlnantcs, <lisct•iminllti vos dns pt•erogu.tivaa dos podoros publicas.
O Sa. F&LICI.\1'\0 PF.WIA- Noto, SI·. P!•esldonta, que alauns
tlos Srs. Scnu.<lorcs que toom tomado pat•to nesta discussão 1\lzem
(*) g~te tli11curuo
!

nüo foi rodsto polo orador.
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especial empenho cm que se· possâ acreditar que o Senado tenha
sldo•humllbado, tomando, a :respoltc:da mell83f!'em do Sr. -1!1'0.111dente da Republica.-.. · .. · · · .• , . .
. ,
':o sti.
SEVERINO'
VIEIRA- JG.u!to estl!. mais
Isto 'ém' questão.
'
.
.
. . .
0 Sa. FELICIANO PENNA -... d~negando BaDC<:Io ao projeclo .
quo concoldla uma pensão ll vi uva do nosso lnolvid&vet collega, o
ex-aenador ··Joaklm catunda, ·a deliberação de mandiU'. 4 Co.mara
dos Srs. Deputados a mesma mensagem que ·se havia encaminhado
por equivoco para esta Casa.
·
o SR. FIU.NCISOO SÁ- Eu não empreguei a expressão chumllhante..
•
0 Sa •. FELICIANO PENNA- 0 expediente temado pela.: Mesa e
confirmado pelo Senado est4 do perfeito accôrdo com os precedentes
aqui ao coitos
••• .
. e estabelecidos
.
.
O SR •. SEVERINo. VIEU\A- E om manlt'éila contradlccrto com
o dispositivo coastitucional.
0 Sa. FELICIANO PENNA - , •• como se Teri fica tte .uma, dllli
notas do regimento do Senado ao art. ·130 ·: cAs propostas do credlto.siio dirigidas· li. Cam11ra dos Deputados, onde são convortidllli
em projecto, de accôrdo com a prat1ca adoptada. .·
.. .
AIBim é que a mensagem n. 105, de 17 do novembro de 1900,
·foi devolvida 4 Camara por lhe caber dizer em primeiro Jogar sobre o assumpto, por dellberaciio da Mesa, tomada em 4 de dezembro.•
,
· .
· Já vê V. Ex. que o expediente adoptado pela Mesa. acha a sua
defesa nos precedontos deita casa.
Dosde que o Senado tenha tomado a doliberacão de remettor
á Camara a mensagem, o caso lhe M all'octo, de maneira que outro procodlmentc do Senado a esse respeito ·cst~~rla em perfeito·
desaccordo e onntradlcQão cem a. doliberaciio ainda ha poucos dias
aqui· tomada. o oaso est4 a11'ecto !L camara dos Deputadoa ; esta
sobre eUe tem de dizer ; quando chegar a vez do Senado, esse tomará, depois de discussão, a dollberaciio que lhe parecer mais conveulento. Tudo quanto não for Isso serd. · Inteiramente extemporaneo.
·
· Na ausancla do nobre Senador por Mattc <4'osao, devo informar
ao Senado que a decJaraciio do S. Ex. era P.Orteltamonto exacta.
Com atreito, antes que o·GoverDo tivesse sabido da resolucão do
Senado, por sua vez se havia lembrado de mandar segunda mensagem 11 CiDIIU'a; mas, desde que foi informado de que a Mesa do
sanado havia tomado cssa dellberaolto com. a approvaoão desta.
casa, entendeu que perdia a razão de ser o soa acto. D'ahi vem o
não ter apparecldc na Camara. outra mensagem do Sr. Presldento
da Republfca al6m daqueliu. que fora enviada á Mesa do Soando c
daqui foi remettida p11ra a Camlll'a; (M'uilo bom.)
'
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dOII!!ir; SeYerlao" :Wleka (para uma. eçlioapcfoJ :llfl'all<li)<(o)l-•Qaem•nesta:Oasa 'qiUIII11oou · de• humilhaoiiiLOIIdnlllll•
!banto a pollloão em que se collooou o Senado, nostoiincldAiltei,> ~:01
humilde,õrador,,qpe.aglll'& abusa. da.. attenoiio da. ..ca.sa.. F'il-o no
direito de externa.r um pensamento ·e nio com 'o proposlto de moleÁM''fi'Siln&do< .. :• · .,., :.... · .;.. :.··:. • .. :;,;,:· ...
<• ~twll&ao.pónto•a :que••O ·honrado :senado!\ por:>Mlliaa),julgoul
d~m"l'IIPODder·-•de•estara·queatiio alrec:ta~ao Sen&do.-IJIUIU'do.
o rembaio·do·mou:requel'imen'o'.pnra oonfil'mar• os•:tllotos n·.oqjoJ
oonheclmento procUI'O chegar.
. ,. .<:'\ •. : .• '·:. ; . ,,,., i ...... •
Nli~-soria,talvez cmso .de so seguir. o~ processo~ estabolooldos ·
paro:ils norm~s do Podilr Legislativo no õáso ·de não •sa.nc'oãd:'de.
suo.s resolucões.
· · ... " ... ·'
.V!."Jg,~>oomprohendo poi•rcltamento, Sr: ,P.,·esldente; que-ocftm
doLJDOÚ>requerlmento é . verlftca.r> sL, as. rozües., de·nilo,sanooão,dp.
sr. Presidente da Republica chegaram· :li .. Oama.radnlcladorJI, ou·
dir~p~nto, OIL.pala.intervencão da Mes!l. do, Sepado,_den~o,dos
dez dias, ·prazo· 'fãta.l· a.ss!gna.do· · pela- Conl\tltlll~lío; ..d~·· Rel!llbllCil
para que a não sanccão puilosso ser conbecla11· e' ·a.prcclada p1llo '·
Podbr tegisla.tl vo;1 Mo é, pANlllique . o -~6lll<: por<illsiiOoO:::efTaltn 1de
nll1l'lll\&r a lei';• si' as was 'l'll~iles·: niio. foiHOm<ru:caila&JJleio••LBrlalao•l
ti '110/ ·oa '00 •suspendella.< ·sl.oLGgisl&tlv~· sn: OODflll:lll!lSil& HlLlllliJeüll!polll
• 1

..rJous t:Jrt;os do votos,•.>::.-- !,_

J :... L':~,_

t:-Ninguunue~pilde sobrepô~

J: 1::·:,;

u.:.·v~l ·!: .:_.;;· .' :~ .. •...r, ....,

d .Constltuiç(i.o.p"s~ o. pelo chegou de-

pols.de1esgotado ·Q;PJ'nzo,de dez düs.p~ra sua: r~massa.~·penaaó;~on- .
codidn.·l1 \JÍUV.Ilo do. ,.O~·sonador Oa.tllllda. 'ú ll!l,,'uiio ser~ .a~Ca:iulll'a,"
nem mesmo ó Scnndo qriolhe poderá. ca.ssnr este ótrclto:
·. .
,V, Ex, comprehondo, Sr. J'i•esidento, que este ponto dti vista e··
por·om·extcmporaneo·.' · ·.
.•
. ··· ... · :· ..... ·; ':• ::.
Aguardo os fuotos e só depois <leiloo podereinue extornaDllll:nlll-··
pelto .. (Mofilo.b6m•), ·'· ·. . . "' . , ,. :. . ·.. , : ,; , :
,. Nlnl!ucm · mais ·pedindo• a Plllo.vr,,, encerl•a.se a•. discwsiio. do,
rcqU!irlmento, ficando n-votllç.lio,adiada·por•fultaldo•numoro •.. : ..
. ,.' ,,
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.UeNo ás votnQiles constantes da ordóm do'dm;'l'ou
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ouro, .!IILl'a occo~!"Qr. ás d~pezas dO viagem.o_ropre>entaçlíorllg:marochar Hermes da Fonseca o general de dlvisao Lu i;: ~Iondl!ll ,d~,Mo
mes, convidados pelo Imperador da. Allom11.nha para assistirem ás
manobras do oxorcito allemiio om·Tempelhof.
Q •..sr.· De~f'oJ.•t.,;Vielra- Sr. Prosl~cute,,:QD\ll'mo
parecer que o'crltorio 11 quo obedeceu· o quantlta!tvo conSignado
n1rjJroposiçiio·da Camara; que· ora ao discute; outro'· não foi•Blrião o
observãdo em riilàçiio·áa ajudas de custo,. que so costumamtconcleder
BQS,Jl1iniBtras plenipotcncla.rlos, qu~ndo,.eiJl prim~r:L n~J!I~iio,
~~O:;·~r~<.~s p~i~oR per;anto·.cUJOS govern~s,yao: 1i~~.,~~r,e-,
"

l!

.•

;

'• '•

•

rep~eaentjl~vo
. ma~echa.l,}I01'!Jillll·da•

da: mlssiioi dos, !Ilustres milibr6í!, OJ Sra.,
Fonseca c general Mcndea do Moraos, ao ver se lhos marcarem lijú,das
do,austc ·oom'l!spondentes •.á&.de ·miuis~ro • .do· nossor.car.P.<!o~~Jo-

mn.tie9.

•

J "

m .E!:ista.o que .sc:me•affigura, attentl o .caracter,
'i('•!;,!iJ'•},
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', ,-,;!•':•(o' ' ,
.da"·somelhall~,

r···. ',lmlbora··n~.·liypotbeso.· so· vorirlQuo• r11ziio
todaVf:\"1\ .D~turozn; 'I CSpOCJnJ '·dOi rnili.'ISiiO' dO QUQ< 80 trá!W1 f)'' IL I
circumstnnclanlio.menos cspccinl que lbc determinou a rellllzaçiioi•
aconàoHiiLm iúiiio'se'oiicorrat·cm •om·limltas tão estt•oltososT80Ursos
qn~i'dêvom:·'liaotiUitil.r o~ nUs;os onvladó:i' :~·; ao· mantoremJ. no.~jt~Uon· ·
di!"· fuissã\l•i'àrites·'aoon!olhnm' que· so 1 ,lhes• rorrioçam"me!oavdil,
p9!!órom' .~ondign~monte· ccir~cspondor nos· actos' .do• deforenom.<!J
ile·a,ltn .~rcnt.llo,ia 'doquo·von~am·a· set• alvo~·por.pa!:te' dai• a!J*orL•
dados mt!ftiirJs
e mcsmo·do
allemao.
·, · · ,.•'.·- ·
-·1, ,.,. .• _,_,,.,.:
, r • ,, , ,povo-do·imper1o
•.• 1 . •• .
•. :·
. .:IMewo:ts, .sr.~-~P~·'!.~idiúito,,não ~'!r~ . s~., n~'· 4:11~mJl.n~a.~9ll&r as
iUI,IIII,tlo~ mll).tiJ.l•a~~ 1tor~9 1,d.e,, t:~u·tblur .curaprt.mo,n,to~ , e. ,(\~lQ11,ÇileJi. ..
PI\I'Q.IIM!Oill'llC\111~ da. :MlU!SltJ> \Iorque; .S6.1!C)li1 1 r.o~est\~~~ 9:~•,' ~'.
reobal Hermes c a alta J\Iuoç11.o mtlit.Ll' oxorc!da pelo ~r. (tlill,çral.
Ms~!loi!,d~ !.1\l\'ae~. 9S,obr~lf'lm·~ rotrlbuic~o tles~cs·~umpr.l!IJ~qs"o ·
r.JQOPQU~uP.O~r-9J!.~OJ.qu~r 11u~ -p~sacm;,, ·.. ,.,; ... _:;,- .. -, .. , ... :,1•. r!í
w~'l!li!UI uoqdLQqe~., a gu~ntta de 40:00IJ$,a .msu1Jl~J91l!tl'·q,:cl!ão
~erlt pr~Ldonto JiiDL!at• quantias para dospozaS;fl~O sQ·~~O iJó!\~c:.
ante-moo precisa•··
·
·
.. iiJasÍII::arltladorcomoque o~illu!tro. St• ,;.M.Ini~too · ·dn;~(iqN'!''I.')lLI•
I

._
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•

a com petaDCia•prDtlssiànilli:: am~duroalilo <Cllltarlo iOOI\ncxa~d(Y,4\I/ií l!llr· :,
trlotlsmo, o <lUO rapollc qu~lquor ldéa ou reouloqle,gn~ljll~tl'll~''
cliiJIIlllÜJiálplii~;Uiiq310taiOU'1JIIlló .:Qo~i.maalali<IIIIIPpl~tlco., •: o r: i I
NnadmlniJIIt'liQiioi ,c!Osf·J nogQIIlos d11>: gllom,tem:atf~o $•r:!&ll· ·,
a oaatllulqi'J:'.dlllo po~ecaao·.publico;u: do.·.;naoiioJ ;. ,o,, ~nta.ll.tovlo:~tão
ú !IIIPJII'•l vai quo. no: c:L~ten:o ,u>qUB ,y.no··o.PI, ostrcllnJ;Illro,.,.so-,1111~ ·
tonrla!Jl88tl'in!lift;~stat o011~anço.;, dl!!tmmeotlt;wiiQ ui<!adll';po~·S ;~•• ,.
t•lldiltlnd&oso:!
a ·:uina• qUIII\tt;\' in&lliBclenter
,at• l:O~\iat·; dosiijld.4. ,.li;·
•
• .. sua-a:Jpro~nn.oao .. ·. .~···!H ,..
:: ·., ··. ·'r ·· ! ' ·.':··:.1·· .. I·,.,;;·:·• .
Levado pot• cshs consldoraçõos, atrevo-mJ 1 oJI'o~oo~r>:~>IBtr·
l.'llinto emenda 1\ proposl~i\o da Camnra dos Deputnd·>s. J:A.{l'Uo__
bem. )
1• •
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Veín ii Mesa, .6 lida; li;>olada ·e post~ conjuntamente cm·
discussão' a· seguinte .
EMEXD.\

Âo íirtlgo uoico !ln. proposição Íla · CÍlmilra;' n. 84, de lllOB:'
. Ondó àe ·Iii c o ci•cdito cspecin.t rlo40:000$, iniro .·: diga:se :-·
o credlto que for neccss:tl'io, em ouro •...,.Bcl(orl. Vloirri •. : .
· ·
8~. Fclicinno Pcnnâ. - S1•. Presidente; creio gue
o melhor .serviço que possa prest~r o nobre Senador pelo l\lamnlião.rolativamente a este projecto ú o do retirar sua emenda,
.·Trata-se do assumpto que so póde dizat• ·•urgente •. A viagem
do nobi'ii'llllnlstro da Guerra está mat•cada para o di~- S·•do cor--

_.:o

rente~

... · ,-

·, ;, : , . ·- · ·

:A emenda do

..... " .

.,i

:.

·

•

·

• •

:;

nobre Senador daria o resultado da 1\J.zer voltar·
o projecto á Commlssão de Finanças, podendo acontecer quo a
· demora da.hi proveniente désso. cousa & quo este projecto só .!osso
convertido em lo! em tempo .posterior 1\. partida do !Ilustro MI·
nlstro; . : · . . . .
. ,.. . . .
.. .
·, Cumpre ponderar quo a emendá. do honrado Senador nãó so
,iustlflca. •. Bastarla recordar que este. credito do 40 contos, ouro,
Jbi sollc!tedo em lllcnsagem do S~•. Presidente do _Republico, que
não. teria. lixado essa quantia sinao depois de. acurado estudo das
cireumstanclas. Tudo quanto se relaciona com esto assumpto tem
sido feito de perfeito accOrdo entre o ·Governo. e. a Camara, que
acceltouojiem.alteracão a Mensagem que lhe foi apresentada. . .
· . Pode.SO, pois, 'dizer que a emenda do honrado Senador o cclloca
em Situação de mais reollstà que O rei, o· que na bypothese impor·t:ard; grande 'dcsscrviço; apeznr das boaa Intenções do boarado
scna'dor~
·
··, · ·
·· · ·
Por cstiiSconsideraciics, ousaria pedir a S. Ex. que retirasse·
sua Cll!end&, consentindo. destorte que ··o prójocto _continuo 9 ter·.
a.marcha"accelerada, q~e a n~tnreza do assumpto lhe tem ·lm·
primldo. ( Mullo .bem.)
·
·
..
O Sr. Frmncl.Co Sú. (·)-'"Sr. Presidente-;.poucos ·.pala·
vriiB ·liecl'lliCentarei ás afllrmaQÕCS quo aca.ba de 111zer,-interpretan •·
do -ftelmente o peDSIIIIIento da Commissão de Finanoas, o··seu
lllustre vico-presldente.· · · . .
'"
.
.
Direi apenas ·quo·a import:mcia. do credUo foi ftxada _declara··
damente ·na ·measagem ·do Sr.· Presidente da Republica.
. ·
· · Essa. mensagem, que··doterminou ·a proiiOSioiõ da 'C&mlll'& e ·o.
parecer da Commlssiio de ·Finanoas do Senaáo, ftxa em 40 •contos, ..
ouro,'.a'quantla que o Sr. •Presidente da·Republlca.Julgon neosssarla, ·para. occorrer ás despezas com a viagem do sr. Mlnlstro'·da
Guerra e do commandanfe do 4• distrioto militar, o ·goner&l Men- .
des'de Moracs.
·
·
'"' .
'

•(•) Ea\o di!Ctlrlo afio foi revlato polo oradar•
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· ··· .. Sl·:osaa.:qliWitla.for,.no c.Ul'l!9 da. :~l!'gem, considerada. .lnsumelento, :n!Lda :lmpedlrlf., que. o ,Congresso , Nacloual· voto. :outro
credito, deternúDado .ou lndotet'IDinado, como pensa. o·.nobre ·senador pelo Ma.ranhão.
··
·
·· ' ·
. Acredito; po~tanto, que s: -Ex; :retlrn.ril; a. sua emenda, para
a.sstm·
apressar
a. t:.
votação:'"da proposloii:o.
· .'
' ·"
.
. ,·,
.. .
,,
' l.•

III' '

I

. · o· sr; sev13rlno ·vieira. (•)-Sr. -Presidente;· não
.pretendia absolutamente· fa.lla.r sobro o a.ssampto. •Estava' desde
multo tempo· dl~osto a. dar aqui .sUcnclosa.mcnto o ·meu 'voto a.
1li.Tor da proposloo.o. ·.·.· · .··· ·
.. · · ·
·: · · · ,, ·
:. .vota.va a., favor. della,. porque.pa.ra. o' opposlcionlsta; .nad&_põdo
mais do que a. lei. ' ·
·
·
··
· · · ·· ..
·' · · Este seria.; ao menos, um ca.so que ~orla. tonto comO .Úma Joi.
NobiB11e obll!J'l, o j4 não podemol delxa.r de.custeiar 11 despaza. com·
• .a viagem· do Sr, Ministro do; Guerra, multo dlgna.mente· •convidado
por s; .M·, o Kai""'• ·para. assistir !l.>l manobra.s mlllta.res. d&quelle
grando paiz.
" ' .·· ·
.·.· ,,
.... creio qué'o bonrD.dosemidor prestaria. o melhor 801'\"iÇO que
podia presta.r, nesta omqrg~ncia,.rotlr~do a sua emenda·; · ·:' .·
··Como opposlcloaista, no.o'voto· pela. emcnda.'do honrado Senador,
. Jlão porquo.S. Ex. nii:o mo. mereço. multo, ma.s porque adlaatou-so
:unapouco,quolra.modosoulpa.r·. ··.:·····"' · _.,.,,_,
· : ·.0 credito foi.pedldo nlo só pcloGoverno, mns pelo -Exm •. Sr.
Ministro do Exterior, que conllccc melhOr. do que qualquer ·de· nos
e de g.uo o Scaado. om: sou.ooJI.!unto 0.8 necessldu.ile dessas reprosentu.çocs, IIB obrigaçüca. do cortozu' e do amizade quo ·essiLB' commlsllõea jlodom cresr; e foi o Sr. Ministro das''Re!ão11esEEtérlores,
de accordo com o Sr, Presidente da Republica o atê com oi lllustres
. mo.rechacs, commlsslono.dos par& o cstriUlge~o. quem arpltrou esse
'
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Portanto, este.orodito jú. cst4 calculado com toda. o. :PJ:I!OIIão o
até com algumu. margem para. qualquer dospoza lmprevllita 1JJ10

:·tenola,
~eo"!C~U:fs: .~o8to ~ârii~~IiUi. ~o8'~~n'bc~imêiíwl; ã\,'ompo.no. Jlroolsão dos calcules do nobre Ministro das,. Relações

•••
I

Estorloros, do que no. do meu honra.do oollogo., o dlstlncto ropioesen, tonto ·do Mat•anlliio,. doado que niio .so ,trato ae cousas proprlaiÍIIlnto

..domar . ., .. ·.~ .. ;·:·

~···

._.;. '· .·

·.I'.

·.-A

i •• • • •
' · r(•) B•telll•curao·nio foi rt"VIato pelo orador.•
1 ,

r~

,~:

1,•,...

__ ,,,~J·<

...•. · Por. estas oonslderaolles_, .cu,po.ra., fazer ._ooro. oom. u:.loJuno·
, olles:do .nobre Senador.que mo. prooedell no.. tribuna, sollcl~a de
.. s, EJ,, como. uma:ftnezu. a.o,Governo-e,é.a.,Jrio.lor que s. El. podo
.pr~ater:lho,. nesta,, oacoalilo .,-:: que, Ijq11eresse a.:·: retl~ilda ·.da )u&
·, omenda;,porquo:do contra.rlo, euo.. na.o-. ter4 outro ollelto.aldm .do
.. deadla.r a11lsoussão do _projecto por 48 bora.s, pois,qu911iio.os!4- no
. numero.d&quella.s que.devem logra~ boJD,e~to, ... ,., : . ·
'1

. ·· ~
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lllo0111ão decidido· pelô ·Senado; lllio ;-podelldo-por ,18111iser.:dnd:to como
·accetta .pal'lli ·estar,BUJelm•4s.preacripeõOII,re8lmont.ea; ,., :... ,, ~:i
'O SÍ\.' ii=aiin!'FoNm!ÍL'LE-Dl· tlltiÍ nó,~masmo;• '!\•'illseulll!ln
da proposleiio'é-que ·não ptlde llcar ·e~.· .·.- :·· ':'.:.o: .: ''· '': 11
o sn. s&VEJ\mo 'viÊni4. ~:o· reqúefuDi!litó·, llô.IIOilrallinii.'b1aiior
ll'llo· M&ranhãc)'fte&dependenilo •.votação 'do Seliado,ll)AS, emQilmilto
IJio.Jbr decldlda.,niiopóde .torolfélto:a.apreseni&Çio da. ell18lllra.,,.,
· ·EN é.o·meu modo aii,verMl~,.Meia.,r~~citi!;' como ll~li!P~~r
mais<lonveuiente...
. ,.. , .....
· · . .. "''..,, ."'. . .. ,.,I ....
,.
.
.
.
. . ' • ;
'
• .• .
"', •
.. o s.-. P ..e"'tdente :-.A' Mesi'n'ãô'.pinoOOe pro~oiltil'1>
alvitre proposto·p~lo honrado .Setllldor. pela"llllb.llaa•• · · · ·'.;o:
,. A. emenda. de sr.. 'Senador Be~'VIclra ·.lfesda.ilua;tlit'li!Í<iiai!u.
o submettida. . ll ·discussãO. do Senndo,, jtl. ·n~',lJIII'Iellce ;el<cl'nslvamento' a S;'Ex. :'IIL:rparte·dos'trtilmlhCS''da 'CIÍÁ';'perta'Jito; 'illl'àitn.
. p6do. delib!l!ar. sobre sua. retlradr.•.. , ... , . ,., .. . . . . · ·, ,. "
... ,.'Orll,:nno. ba.v.endo' nwnero:'}lll!'a. .:vo~;.o·'1'114!Jerlmé em
quo se ·pede a retirado. da ·emenda, "ftca. este ·requei'lllento"~il41Cllllo, permanecendo, ocnscguintemente,a emenda.
• · ':· ,.,, '
Neste CII.SO, ·o· camlnbo·a'segúir''é,'llste;' il'e ·aac6riiD•loom' o regimento : Buspende-se ·a. 'discussiío 'a volta a »roP.I's~. ~m 11. .
emenda,, á Commlssilo dli .Flnllnens e com·o•pareeerillhta: •o Setllldo
4
1
. ; - r·.

vof.ar4.comO'enteDdor ··
.. .

,

··:· ····

·-~··
, .. , ,., '·' •, . . •)I:: ;: - .. ~ ::;l, J

·''· ·····

:··

•

• ••••• ·-.:~_.:,.·!,

•

.•·, ·, ...... • ..;r·:~,

-~,

;- '.·'l'"~·••',•.

. . Nlnguem ma.! a pedindo. a. Jlllla.vra., .a.,.llsemssiiO', .de a.ocüf® có.ll
o.a.rt.,\44: do, ·Reg!UICIIto, ftoà alltlpel!la.,, para..:ser,.,ouvl~"'~~m·
miBBio·de.li'ina110811·BObre.•emeodãotrerccida•. ,. ·'" ,; .. : ""hlll:•:!
.. o.sr~ Elelf~t'Vtetrâ1 (;>e!~ ord~llll''"'-'s~.',Prêdiiitcitc,
a.ttcndcindo' at soluçilo dado.Jior v:1 Ex·; ao· iiiOldillitil;';liellttia. da.
tribuna ti. bonra.da eommlssao, de Fman~as .que de'uo· o 1llu'.1Jlll'lllitlr
com urgeilcta;a'rllfjpeLto·,~ BIIJOD,dii: ' : .',· ::: ,·;:-,·,:.,;···' ·, ,::.·::!r
... ·•

''lt''"

-~

:~·--

)

······'J.-····''"•'t'l·'·:·

CREDITO PÀBÁ 'pÂGADliTO .\'ii~ ADELÁÍDE NASCIUEN'fO TaRilES
.

• ·, L '

· ,:, ·::,

,

:. 'J: ... :-:I ;._ l. ,

~

\,

!. •

Enirn 'em2''disoüs<ã0; 'cinn:' :íi&r~cer: fiiYilr:ivel' 'dll'tdmftilti8lD ··
de· Finanças· .o lil'tl'go' 'unloc "da' '!JrOuo,i!o!lo'da'.Cii~ ,'dÓ'IIi !'!Wfjhtades "n; '6s:· dO. '1908"' autórlzanao' ··o'"PI'Il8id'eote•·~ta;'RII!Ià:blltii:'a
abrir' 110 Mhilsterlo .'dii: Fazenda· o'"credtto· ·''liXtl'aórllhlilloftl"'de
14:8113$826, pll.l'& pag.~mento a D. Adelaide Nascimento Torres, em
virtude de sentença JUdlclarln.
...
.
. . ...
• ,'Ntnguem pedlndii·ü.jilalb.fra;,:c~ep#~o;;~:dl~o;~#~p~~ a
vot&Qão a.dlada..por fa:l~·~·~~~~,~~: 1 :·.i;•.1: ::ti·>··h '.nJi .,í, :·.i.~;rrr ~~·:
VETÍl' DO' PREFEl~O'Ao ~çÁ~ENTÓ r.niNJàiPxt' P'Ân.\ 1 ~1k18" .,, '
Entra em·· 'dlscllllllão · antoa;;· ·lOCJIU 'pa.reoér i'lli'rirl'féfil\r. Commissão de eonatltutciio o Dlplcmacla·iH>ilf<>'iro~inoeftiltd·~o·mtrlcto
Federal .& resolução do Conse1bo. Municipal, que orça.·a rooelta o
ft1aa.dcapezn de Dlstrlclo Federal.parr. oexerclclo de ·1908;.•• · ·
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Sr. Severino. V letra; ('·l-Eu não sei si os meus il.lustres collegaa tiveram a· meama·'lntelloldode que ,tive; .. Não
Bel. si houve,desouldo, abaodono... oom!lleto,. falta alisoluta de cuidado na Impressão dest.ea pall8ls ou ii!. este·. eilempllir qilo ·mo foi
cllstrlbuldo. foi feito .multo 'ile lndustrla·plll'll proporcionar mais
aJgumuamarBUl'llllao meu'Oitraclsmo. ·' ·· .. ··' ·"·· '··.
·
Verdade 1!, Sr~· Prcsldente;'qne cu não tenho'absolutsmente.de
quem me que!xariNão sol!ro este ostrac!smo.como·ullla:oondemnaÇio lmpoaía por qualquer pOder'ou autoridade. O meu ostru.clsmo
1om alguma cousa de consolador e é que ello pesa sobro mim por
actos meus e actos. reftootldos..
. • . . , · . ... , .
,,
. . Aobelmelbor suportar as soas consequénciils do quê· accom~
dar-me:a.os ealllondores ilooomôdatlcios das côrt.ea; .. , · ' '' ·
.. ·.Mu,sr; 'Presidente, ·cste·exemp!ar do parecer e'da rôsoluciio
<lO' Conselho ·Munlclpal';que tó!:dlstribuldo é um verdadairo'~eb~a
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. . Quero crer que mu~tos dos Ulilstrcli. coUagas n~·. esteJam 'ha·r~t' IÚI!o'úi!~mar,:si,tora~· 'vlo~lmlll d!l;Diasma pena.~ J!lim
, ,V~u'apoJil~i~ tondaméntQá 'dài miiilias que!xaá ;' :..~ ·', ' '
.. ,o p~cer,~a Commlsaão.deJustloao.Lcgislacão. , ...
· .. AJropoaito ...V'lJo que não. é só uma Commissão do. Stlnàdo que
interpileparecer· sotire os ,,iot dó Prcfeltil. Jll. tenho visto: aqui pareceres cfu Commissões da Constitui cão o Diplomacia·, o do Juitlca o
•IJegllllação• .N não haver·uma ·só' Commlssão; a quem se -Incumba
conhecer'dos tdlor do·Prefeito,"nio sol ·por• que· esses ttllo• i não .siio
lambem odslriotos alllustre' Commissiõ de·· Flnan')ás, ·porque o oroamento da munlolpalldade t! um monstro horaoiano, ,
.Vou'demonstnli' 'ao sonallo· que·nao· t!'sem·razão·qué 'estou
'·aqwmti'extenuilado. · · · · ·· ., ...... ..
. · ...... ._. •·
O t~lo do iUustre Sr,' PreCeito faz um' ln-ande clivallo, .. do batalha do art. 120, do om.mento do Conselho Municipal. · · : ·
.. Pégo ~a palav~.d~.~~ccer ~ua. ~l,d!~tr!b~ld~.e le,~u:
c Art. 114. As cocheiras e eatabulos floam subOrdinados 4s dis•
posloãea· do decreto n. 373, de IS de janeiro de 1897, em sua .plonl.í.l\\le ; .e aoóbranca pela rémciçio do estrlime. serli. fei.ta..·..mediante
I!IÜU . elpedldu ·pela Su~lntendenola do Serviço' da Limpeza
"Publlcl,"e, J>liriloular, de aocôrdo com a seguinte tabe~la : :.~·, ' ;; .::
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SESSÃO Ell:4. DÉ: .A:GOS'rO ·DE

•
~

.....

li

-·

;J..
•

: D;ahi ha pouco, niio '8e encontra. absolutamonto sinão' 'a 'disJIOsiçãodo§l•.
'··
· ·
'·
·
Nilo fol.pollivol, depois da pagiD_ a 80, onde se acha. o art. 114,
enoontl'lll' até o fun deste grande ·volume, . onde está. exar11do
o.. Ol'CIIIDODtó municipal do Districto Foderal,' encontrar o citado
llrt; 120; .
. . .. .
.
.
.. '.
.
0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Esta. i!' ·a. unica.. obj~cção de
v. Ex. '
' '
OSR; 'SEVÉmNo·VIEiltA'- Não senhor. Tenho·a.iada. muita.s obser·
vaoliefl 11 lhzer.
·
·
·
·
.
No folheto que V, Ex. tom, está o a.rt, '1:!0, 'depois: da. paaina. 80 1. .
.
.
_ .
. . . .. .,
V. Ex. fliQIIoobsOÍ!uio de,eiaininar que outthno. artigo da.
pagina.
80 é o 114. .
.
·
•
. • • •
I·
·•
• .
' ' '
I':. 1
.
•
' '
0 SR. 0LIVEIIU FIGUEIREDO;_Pois é esto O art,' 1'14."'
0 SR, SEVERI!Í~ VIEIR~_:Nfu,c <!, V. Ex, me
Niio 6
·doba!de·qllo so luta.com as difiloulda.des,do ostracismo. .. .. ,,
· . Procuro _v_.,Ex, .. o art.-.1~._quo abi ..tá _escondido. Eu jiL o Ji
. uma vez re na.o, desanimarei em novo. procura.
. . ' . , ..
· · OSR."B~iu.TA RiDE~Ii. se vê qu~nto é diftlcil IDa.nu8enr
esse folheto.
· · · · · · · ·· ·
·
. 0 SR. SEVERINO'VIEIRA-E' difilcil,- não h' duvida,. •mas CU
·boi de·encontra.r·o art~ 120. · · -·· · ···
· .. t. ::: ...: · .,', ·· ,
0 SR., Eruco CoELU~pa.gina. 15,'.: ·.
:: .:;<- . , . , ;:
, · .- ·O SEVERINO.:VIEIRI.-Pagina 15_. O meu colloga. tambem est~
·llooatuma.do,llelo que vejo,, 11 fu.zer ·dOI!IIIB caça.da.s •. (RI•o:) .. _-_.-· .
"··. o· S&. ll.uUTA'·RiÍIEI~Póis
se·s. Ex. é do Estado' do Rio •
,r,j:\, '
"i•;·,•' ."
o
\"o'
,0 SR. SEVERINO VtF.I&I.-:Ainda bom" Sr, Prosideuto,.que não
toDho motivo para queixar-me da minha posioão singular: o meu
esemplar
é Igual aos dos honrados Senadores.
'· . ,·, ,: •.·
''·
••··"· : .. •,,•,•.·
..
.,.,, .. ,_
·1·
Depois do art, 114, ll·paginas ,80 'do folheto, nem o 11rt•. 115, no·
ftm da pa~inn .15, encontrando-se a. seguir o a.rt. 119, no 11m do.
paglaa. 15; (Pawa.) ·
•i · ·
·
·. Maso•art.:.l20 niio figura a.pagiuo. 15. .
.
'· ·:·.o: Sl\;:·o~n'EI~\.FIGu~i&ID~Porqne v. Ex. niio. pode li.Meea.
o Ol'lglolllF'"'"·· .. · ,,,.. , .. , ·' . ,_., :- ., . . , . , .,,,
'.'.,1
."
'
·''''.'• ·>~ · •·,•. '!•'~\'
· · '•h 1
·1 1 .. ~. · ; -..-;,
... • '
: ·. ,,.O,S&. is&VEiúNo, VIEIR.Í:..,-Serill 'o molhar y; Ex.;;sr; .Pres(..
dellte, ,mandl\~ma.•.ó ·origin~l :· Mlià eu to.mbem ·unha. empenho .·em
. mostra.r. que: o art•. 120 ,eatiL .aqui: oompromattondo-me. com o
·hOIIl'ldo,Seil&dor·lléste &elltldo;· (S; Eli:_c\IJ'Iiutui ".-.I'.''()C~rilr;) :' .
· . ::, ~- 'SJi;' BARATA Rtneino~Quaudo·o hourooo· SeriadOr· o• sr •. v as.
-ooncelloa, que '6 cardlll1 "em · quostõe8 •muoloipac.'l, ni\o•'o.1eooontra.,
.dilllcilmonte outro colloga o cncontra.ril,
. · ,... :,. ·: o' ;.. · · ·
~
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· · . ;o.&n.;ISIIVsla~o Vumu:-.,Ni.ooflaó .disoaido. de revisão:, é de
!'Ovlsio, de ~glnnção e creio atfl quo de composição •• 1 , ,1!1 i·· .. :.,
.
... ( ' · , :..... · ·-. ,.
-'
. ,Osa; Eluao·CóEtllo-'Melbol''leria;po(l!r ·a'ilevolu~ão'lloà lmprc!IBD!I o·:.o'adlamontó'illi'illscusdo'':. '· '" ".I' " · ·: . :·:::·:·""
i', ',•,,, • j, :l.r··• ., '··· ''
O Sn.. S&VERI~o VIEltu.-Sim. o melhor serlll rcquerelo:-,o 'adiamonto d&·dl<cussão.. •. . .
· · · ·
•
.. •. ' •
• . . . • •."l, :. . . ·.• • .•. ...
• :~-: o
p SH.. E11100 COELllO-Est4 claro.
, J ;.
:.o.,sa. ·Stm:ruNo,.;viBUU·-····;uma.vez,que.osto impreuo não
póde orientar a discussão do Senado. Não ha, porém,..nwnoi'O,-,JW'&
so vdtáP.·OJ&diamento...
. ... , , .•.. ,; 1.•. ,,· ·
osa. BARATA RIBEIRo -MIIB não seria caso om que'a 'Mils~
tomasse'llma·resolução como·de'•pollcla'~· .··· ··'· .. · "' ..... , . '· · .
O Sn.. E!aao CoEtllo-Uma. vez que não foi ~dtada. ·~ diScrliiáio,
in dependlllit~t· de' ílistrlbuiQão·doB 1m)il'e9110\f·e·•qu& ·'JIOIOS ·Impressos
•Dio:se pódJl'orlontnr a·dlscassio,·llll'la,nsoavél;::, .... ·.. ·, ·~ .·1
..o sa. s~ô· V!ÉmA .-;.'!Ífli,./Sr; 'Pràside'nte;·;•euPp!Wtelialio
disso e· poço a· V ,"·Ex. ·que 'me· ·mande · ~r· o:orlgill&l; CQII!z ,sómente·mostrar que este aVulso'·'i! am-•-....·"cÍIIll!ça;' lllii&'.CIOIIIla •.
·Clllf! !IIClde .1aer.: muito· boa. ,para o.jogo.dã-C<Ibr~clga Jlll~ ,nitl.. para
lllcJIItaro.estudo do Senado. .
.
,.., "'" '"··''•
. ·:Entretanto; eu· disse e· repito,-.,como .se,tra.ta.de.uma.,qaestão
de nenhuma lmpol'tanaia, de. umas ialltas :aagas, ..Dio:devem;(el'
tomadas muito a conta ILOS reparos que estou lllzendo; 8ió 'de mllls
i111portancia aquclles quo de ora em·dJaute:•ou-ennuaiar.·: '·'
'• S88Qilllo.. estl1 ''expresso' nü raiõeà:-do ..lloido-Preftli~,c~io
quo essa Ulustrtrfwlcclonarlo, ·dOJM!IB que•est4:tnvlltldo:da~~~~v.:m.11:lâo.dotadmlniatl'll.l'.o Diatrlato.Fodsral,,,ailld&lllão .~ve o 1~ de·
sancolonar umuó das resoluções do' ConiiOibo; 'fti.ilnHo à
· ae
·orça.ndo.,;'l'eoelia'desta importa'lltlfCIIplial.' · ,_,. ,.,,,_, .··''' ' ..
•! !/f' t'••'"''•
Sr ;:presidente, creio ,que.j~.Uvo. oao1111ii0, derme externar.:a"Qui
a r!lSPI!Uo·do Jllustre.. genei'al, .a,quem 1~1. muito.i!irriamente;·con·
!lada·n'admiuistrncão dem·
Capilal~· ··• : ,,.,
· <': ·J..,<,J'
· ~ .....,. ~b1• ":·.:•
:,t:, ,., • ··•
' 1 ','~.1
0 Sa. 'BAnATA RIDCIRO -.Não apoiado. .i.·,,.,;,'\) .',:. "'', ;.,,,,
o sn. ScvEruNo vreinA ...;.'·P81o ~menils'•eli <niio· teria •lliW!das,
PBles seus((ll1eOedcntcs,. collocado-,por ·h:rpothese e.;!J:fiiOlbele de
ae1111bar o c~o- collocado na situaóão do ·ar. aonaiilbefloraQI!o
Penna, aJo teJ:la.duvida.de nomear pai'& o.sse e&rB!I li Sr,.•prtJ
Souza A'gular~'Tenho':Parn s. h~ 1oü -a.' 00118!ier~;.CleDiatt'oollle
·estima ·•e."'devi>,!Jhe.'alll. ·.o.ttcnçlles ·o "llaena ··mantrtliltaaas ~'liillas
oxpresálklllde:'Ciortezi' ~·.e :de ,a111811o 'mie '•aoolaJ; 'Mali;! •sr:.._.
donte; asrmlnlias "l'elacões·com ·o ·lllnstre ·geani•·mea•dlntad&o
oolltuft!lllleo,tnlo me ~JÍipedem>.abioiW'iamente,.de .,~, ~t
. :t'I:F:.:!~tos•~ue.~~~-~.~~~~~~;~Lo
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.ANHAIIS DO: IBNADO ..

,,Do:modo que, .nesta. ,,mesma ;razlio; o:Profelto. prenda o Con·
· selbo por :.ter .,cito e por .niio ter cão.:.Sflla-se juiz.. com;.tlll,mordomo •.• . , . ...
· 1 ,,. ..
·· 'lguàlmeÍite a· couslgnaoiio ·para· esta.• despeZII de'locOmáoiio fica
· 'lriÚllramente ao arbltrlo'' do !Proibito 'que· pOde 'gasta.l-'&'ou•não:na
'clfnem,quó'fof-volada. ' .·.. · ...
·' · ... ,...... "':. ··
''I•'
, '
·''7J• .•.
, f. ,0" SR •. , OLIVEIRl ·:FIGUIIIUlDO,..... 1{, .Ex."·Dito. se .CSQUeoll<;do
nrt. 28 dalel.organlca do munlclplo. :.0 Conselllo .nito p~e,olevar
·dospezas.·.· . ,
... :
, . . . . . ,. · .....
0 SR. SEVERINO VIEIRA- Niio podo elevar dcspezos i. Então
..V.:Ex. quer, que o.Conselbo .~a. uma .. slmplos.cbauceUarla para
. , .;·'··' ,., .......
·approvar.oque.oprefeUopropõei .. .
· ''0 que a 'lei organfen·eslabeleóe~ o·ti, allds, unia providencia de
multo alciiDce, ê que o Conselho niío possa crear despezas de·IDlcla·
. tlva proprla •. Oque a . lei orgiiDica, eslabelece ê, que, .para ,haver
.auBJDeDto de despeza . com. sorvloos. novos, so dol:a coucorreocla de
acoão do Podor.Exeoutlvo, e 'do,Leglslatlvo, Esla ,I! uma.medlda
, salutar•.Mas,a:lel.não.dlz, :.nem ·põdla.praacrever:qúo o:ecnselbo
· estlvesso IDhlbldo diulterar',as Pri>póstaS ,dó Prelllltci. )lesde ;que o
.. P~efelto .propõe, . para; ,Jllals ótl para ..menos,, está. naà attr!bnl~~
,doCcnselbo,.amplllll': o,u .rostrlnglr ... :.,. ·'" : .·: ..... · .,,., .. , ..
'·•. · ·O: que· a lel•prelende.ê·que neste caso se dê o concurso de:acQiío,
·'de' lntervenQito·de•ambos os· poderes para,quo a despoza·seja ..admit- •
tida. No caso abeelulamente nito•se•dd.. • ·"· . :::·.: • ... · ;•·.,,, .,..
;",, "
·- :· • Jo
. . · ···" · ,_,, • -1: ...... ,.. ,._,,
.J •··ri.-. · ·:
, Ha.vla,no orçamento .anterior. conslgniiQILo. de .. despeza:,p~~ra
Iocomooio de ftscaos .dó, tbeàtros;. :ó. ;:conselho .iluBJDontou-a;. mas
.,ftca ao. tlulum,do Prefelta:emFOglll':·a, verba, conceder.ou,nito:paga.mento.
· essas.loeomoooos.
· ·:,, , · :·. · · . ··. · •"•.lll••·L•·.
· · "· .
1.
. , ~
,
..
,
- .•11 1 • .•, .• ,
· : · .. E' ·uma: ·verba~•que figura' no· cMateriRI>, e·como :jlf.' dl888; •.toda.
·despeza·de·matorlal está sujeita ao 11tdum·do executor da: Ief,;,den·
tro dos limites da verba. De modo que. ·nas· "verbas uvotodas ·..para
material; o executor oito 'póde:Jllzer o m111, excedendo-a, •maa.é de
: seu·arbltrlorllller o bem·rOduzlndo-as. . •· .· ' , ,., ... ,· ··· ·· 1
f
. ! '! '
,~
11 ,'
t
, .•.0 SII •. OLIVEIIIlFIG~"dlf.,IIJU!Ipar.te. ·:, ,., .. · .
0 SR, .SEVERINO VIEIII.\•;_Póde até dclxar:de•pmglll', • :
... ·,o,si\, ÔLI~EiiiA.Fiav&mEOO ...:.:conéormo',.a.,nat~reza,~ila despe&&. Deste modo, o. Conselho I\1Uolclpal.p0de alterar;todas .as .dls•
poalçbdalelorganlcà',
· ... · · · · · ' .·;:,i";~·
.o· Sll: SEVERINo Vlllllll -O Ccoselbo uio alterauiuada "' aclas•
• Íllfteaoão nio tal• umo.. lonovoçilo praticado. pelo:Conselbo: .esl4 aqui,
~,
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. .,: OSn. OLIVEIII.\ FIGUEIREDo -.v. Ex; ui,o pódo. convencer ao
. Sáiuldo de que.op~~g~~~~~ento de dlarla.,'t!.pagamen.to. ~e .. material.
E' uma despezatree p••so•l.
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· O SR. SEVEI:IKO VIE!Ro\ - Isto nito é despoza de pessoal,serll.
talvez ordenado, fixado na consignação para pessoal. (ContO.
nuando a !Br): ·

· •3.• § 11 do mesmo artigo; quo supprlme 40 professores prl·
,marios lncluidos na proposta e. um elementar e doixou do consigilar
verba para pagamento do vencimentos "' .10 professores olemen·
tares, rointcjlril.dos cm vlrtudo do sentenoa.ludiciarla; manda abo·nar subsidio IIB professoras do Instituto P1·oftsslona! .Feminino para
aluBllol"dc.casa.•·
. ,
.
.. .
. Eis outro ponto cm que a. premissa.ln1·ocn.da pelo ••lo, nii.o tem
assento no. vordn.do dos !'actos. .
.
O Consolho Municipal, absolutamente não oliroinou do quadro,
49 profesaoros.
.
· ·
, ·O oroamento om vigor, dá yorba para ·105 professores. O
.sr. Prefolto propoz o augmeoto do mais 49, e o Conselho nilo o at·
tondeu, estava no sou direito.
·· · ·
·O Sr. ,·Prefeito julgava. que podia augmontar o quadro; mas o
.Conselho, pela lei orga.nlca, não estava adstricto a subscrever as
propostas do Sr. Profélto. . ·
.
· · · ·
. Consta ate. abl, por publico.çio feita. que o Conselho lll'OOOdeu
assim pola razão log[ca, de estar tratando de uma reforma do on·
sino municipal,occasião emque,de'accõrdo com-a lei do mnnicipio,
se filW'II. o numero dos professor~s.
·
·
. Qual é' a sitnaQiio destes 49 professores, que foram eliminados!
O honrado Senador, polo Rio de Janeiro, saberá. dizer si oUes toem
verba no orçamento que foi prorogado 1 N"n.o teom. · · .
Portanto, o quo liileantou, nesfe. cdllo, o octo do Sr. Prefeito?
Diz o.inda o Sr. Prefeito, que o Conselho não quiz o.ttender a
uns tantos prefosaoros, que tinbo.m tido sentença para serem
admlttldos como oddidoa.
.
·
·
Acaso o orçamento prorogado cura da situação desses addidos
que· obtiveram sentonoa 1 Não.
··
·
· ·
Era·caso csto ·para justificar o fundo.mento do
I Absoluta.
mente não: · ·
'
· ·
··
"
O Sr. Prefeito devia dirigir-se ao Conselho Municipal, fazendo
ver essa omissão e pedindo, que provesse ao paga.roento dosso
pessoal, que tinha o seu direito, assegurado por sentença.· ·
Niio era absolutamente caso de oedl.
. ·
Diz ainda o Sr. Prefeito quo o Conselho reduziu de 100:000$
a conslguOAJiio··para alugueis de casas. .
.
· · -Mas, Sr; Presidente, era Igualmente direito do Conselho ·reduzir a verba·de despezn.. Ninguem ha que lhe possa contoatar cBSe
direito, porque o Conselho não IJ<)Qe, absolutamente, ficar do mãos
atadas deO:nte das .condições dlllleeis do erario municipal.· · ·
, 0 SR. AUGUSTO VASCONCELLDS.-M~s O Conselho não reduziu a
verbo., informo a V. Ex., mllllteve a mesma.
·
·
o·· SR. SEVER!r\0 ViEIRA-Nilo é de balde, Sr. Presidente, que o
orçamento do Districto ~ este co.lhamaco quo nós vemos I Reo.lmen-
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te:serill prooi'!O.
traZ:,Dp 8811··~!
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J!1Uito.volum!l4o. PW:íl conter o. .ill'l'l)ll~~a·,quo

·; : , .. ··

· ··
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.
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E' desgraçada. a situação dos habitantes desta Capital·. · Vivem

C!l]lort.ps,,4o,'}ID,Ipos~os,. p.~.~ .Quo

l.D,Ipostoll."l;ir, ;l'rosld~fA ii"'., ..
·. '" i:Nié<poldll'l· plllmos;do térra .do;que .o corpor preclsa.i}JIInult!mo•
a;brlgojw .ultima.·· .propriedade': a; .que: •pOdo• 11Bp1ra.r ~:ao alla.lldoila.r
vida;, oNWJimpostól iilo\'adllslmos.r. ': ~rl·:1 .- ,,,,, .. : •:, · ,.. · . · .. , :
, .. ' 1'' A' 'siijiàltura.' . nos •êomltorliis; m'uniclpaes· ·cuiltani 'liÍ!Í$' ô' •si 'p·
jazigo fôr perpetuo, cobram lhe 6$ por palmo quadrado."'' r .r,. ·· ·
1
:'
0 SR; BARATA RIBEIRO·- Enote•v.··Ex.'quo 'em.todoo niúndo
~ esta a. unica. Capltlll em que se pagam ·tmpoiltos. scm:•lel'; · · · · ·
,,~1
'> . • · · .
·~
O Sn. SEVERJl'W VIEinA- Deal1to desta situaçao. 6,. 1dev'1J.':impet•loso . . doConselho ·Municipal procurJl,l': t•cduzi~ ,cs~as .,despezas
clllllivJD.r p.,contt•J_buint~ •CJU'Iaca ilo pe,o ,~n~J~mo._q)lo:~l!P ,Qllll!1Cga,
represontadoporesse•lmpostos.
.,,,.,, ,,,, ., .. n··" ... ·;,,
,..":E: preo!li(), Sr. Prosldcnto,gne. s.o !lei~. e.A.P)non·Q·~. ;~Qr~.o~qorpo
do QoutrJbutllto:algpnNetalbos.do ca~n~.,j)Orl}~o do c.o.a,t~lll'IO· ,se
contlnulll'll. a. fuzor a.q11,i obra om completo,,a~ta.gqnj!JIJlPi.CO~J!SS!I.
oQtm,(!ll'jpo.voameuto ,uo. s.ólo.• ,·'lue:. ·~.;a ~,mn!Qr, p~qocciiJlllCI:\D> do·
sa •• .Preshlonte .dlkR.opubllca. •. ·. ' '' : '.: '' '· ' .'.,· :....
que >er'>'c. o. Go;v011pc;, .sr·.. ·f>~!!Sidente; .prpcqr;\1'; .o~, JlloiP.s.
de povoar o sólo, creando uma. .rapllol•tiç,iio·. !niporta.ntl~l\;,oqm
nm;!pesaoaL numereso,. largamente ,_estlpendi~do,, .nest,, !l!Ulital, .
0om,:a. •.sua .. c UlbíLlxada..: do o~~o, lá. •]lO (os ,,patze~ .1 de ~!lrO:M 11 airO",
-estrangeiro o até, c· ,nlloQiona.l ,Bllo oh~!i=lldos .:<L ,qor~~ .cs~vpr(!lps.
destu.. caplta.J,: deante ,da. a.me!IÇa,donn~~, ~as tortut'l!l' ,q'io 1 Jjl~s, ~tno
a.saigno.llldas:nesse,orçamonto! i.
, ... , . ., · . . .,
.. ·Sl'.~resldente, nã.o,são,~o os i!l1Postós,qqe.!Jics·.Cll.bqilLpor·tódos
os lado•; ha uma. desgraça mais l!·r~medla;v0 !, 0 J\lem·a.ser 1 ~J;,Çl'a~
lhoiJo.sano, de .entrar.:n~ comp~a.boPBIIO dao1 mllto~i!IS .qpe .es.tã;~,ft.qUI
·dlstribuldas.Penso ato quo a. !ldmlnlstr;wãO:.IloDistrloto.d0,v:er!a ter
uma; esco~ somento:wa.oosllllll' aos :c.on~lb)lintos, 1 o,~ COIIIP.rehender os seus ot•ça.mentos e BIIOOI' a gue l.mpostos .es.tão obrlB!Illos,.
porque ;do, .contl'arlo, .não ha oontl!i)Jutnte JlOr:, ll!als.·'!tll~, JP,Or ·
:inaliullluslrlillo, ,pot• mtlls lntolilg~nto,, que n~o çstwa.SnJ~ito · a, 111- ·
-cldirem multas.···, ·.,•-: ... · .. : , ~· : .. . : : u, -.-: •.
it :·:··, .: ...
. ,O,Sn •. B.uuT.I Rrnr.mo d;tum·apatote;·
·• ·: :·:: · '· ..
·. ·''ci·sn.'sr.vi:m~o víF.m.~.::;~·úanÚilida.mo~•.·.'·ç)iu~~:~<i'~)l,~esi-.,
· <lom·.nes~.c,.pltlll;,jli não. terlllllr.\IIOidldo ,nea~s. JllUltas .~1; 1!1iio
fo•o u..conilesOendoucia que,ps IU)lcOio.nar,iqs na.turall1!llll,!e,tell! Dlll'~
as·olliQtimas:cdeillle: 'folvo,-por,~o... o. 1.1m .vel'llll.dci<•o.,po~V.Il .some-·,
lhante orQamenio ?;.. •.• . . . , · . .
.
.
. ,.
.
... Eu. ,ndduzi estas conslde~açõos p:u•n most1•ar _que .o .dc:v~r do
.consolho muulclpat'procurnt"·reduzil•" ns· despozas o ·Jsso· . dbvla
niorocm• o applauso do St·. prefeito· do· nlstrJotO' ·Federal' e· . IJ[o
os eatygmns: •1ue•S. ,Ex. pt•ocura:,Jnnrl•l' ,no 'molmo ·, cons 0luoi 11as
J'azllos',IJo,~eu.ueto. .
.
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. , ·~lnda-uma. das rnzõCs·0111:quo se b11100u o pt-efeito: )llll!U>dlar
o ~rÇIIIDonto orgiiJllzado •pelo•Collllelbo e IICCeita. jlcla.J1hl81nda,eom-,
llllllio•de ·Justlca·•e JJ:.oglst.çào;• ê a·:quelldi~ . respeito., ao&:25 do
mesmo•·art;· '11!0 :• c,quo;reupprlme.• oaclogares" ile .. clneor cadm-.
badores I•de I co:rnés, 'O· que·• redundar ·na•: supprcssão deese :~enloo, c
crêa a dfa:ola' do 1$ para; os· aulillares ·elos medico i ·enCIIl'Ogadolli d&
ill$Jlllaçiio sanltaria aa;s c~rnes•,
·
· ..
··· Sr; Presidenta, att!·nmM· t1111tas expro>siies,'uns·tantos termos,
que se encontram neste orçamento, fazem croar c~bellos• brancos,
a quem deseja comprchendel-o.
Que quer dizer c carimbadores de carne »'I O Sr. prefelto·'nas
sua;s··razacs· do •BI• -diz·-quc·o conso1ho supprimiu· c1Dco·C3J'lmbadores do carnes:
·
. .
.. 9uçr. IJie · p~recor. quo o. prefeito se cngo.:Jou _redoodamcnte
ne.lte ponto.
·
.. .
.
.
. ,.,Q, SR. AUGUSTO DE V.o.scoNCELLOS-0 Coasdbo.nlio.~UpJlrimiu.
deixou: de •..dar-.vcrba.
.
. . .
.... . "' · ' . · .
0 S!l, SEVERINO VIEIR.\-E' isso que CU ia Jemouslra!!o;.
.
-·:.No. orÇIIIDento·
·cm,
:Vigor.
não.
ha.ca.rlmlwlut·cs
;.como.foram
.
•
. . .. . ' .
I 'dos,.,' . .
o11a:sl 81lpprr~u
·····;·:..·r,;; •:.•' .. ' . .
St1,. Pl'Citdente; .oste e outrOll.pontos.c~taq tilo. manlfellÚI!Jiento
contr.a.rios ás.,vot'<iades· dos,ra.otos, que ó Son~<lo.nlio J.l(ldeabsoluta. meuto: o.ppt·o:val~·;es~e •elo, porque, não. é J>OS~i>ol ~IUO o. 'Sc.nado
venh•·· enoampor uma. SJrie do· atnrioa.çi:íoil ·'lUa. nao. csti\o do·
aocõrdo com a verdade que so C\'idoncio. dos· pt;oprlos textos.._da
resoluQã.~ •. )·otada, ·compo.t·~dos com do, m•camonto que fot.prorol!lldo ••. ,. . . . . . , ,
.
. . . ·
. '
: Alnda..in.vocou.o .Prefoitona~.&uas. ra.zües.d 0 veto: o.facto do. ter
o.CoDiolbo.ct'Oado.a dla.ria,de 3$.pa.r:. os escreventes. do.. ContcnoioiO, sem,ter havido .prp)lOiÍI:ll.sua., .
,,
.
. · ·
.
.,. ,M118,:St•., :Ilt'Osidente, todas essas .dosp~zas uó di~ria , csW.O ..onc~rtadas no. cenligllaoão.· pat•a matcrial,;·p_ortantó,..na.lb.disto tlliD
val.cmco!WI de!l!,JZU..oom,u..ugmento _do pcss()al ,11 o PNCtlito,.; desde
que c! coaslgno.çao d~ .matorilll,,,tom. direito de milprog~~'D.',ou não.
Uma vezq1to.niio.c~tava. d~ .a<l\lordo, podia dcixo.r de_ dar es~as
dlariiiS que tlcaram ao seu nuto dlstt•ibuir. ·
· · .... ·. . ·
'· Diza,CommiSiiío.quo·'aind~: ·considera o Pr~Mto,.~9ntrllol'ia..<
ILOBJintere;s~s .do·. Dlstrletq .varias. outl'DIJ pro:vldeuclns ;C011Ildas. na.
,.
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"'A pl'imoiru. dollall il ~~r~duaçii:Ó de 7 :SOO$ pJtra.,2:.80Q$;1!U:',y.'1rbu.:
consignada n:t propO!Iu. de areamento pat·a ijoma.rcac~~ ,do .)llltri,,
moni.Q.millliciJ•ai;. tornlll!do: .!mpoasivol 11, oxocuçiio ,desee,,ser.yiço.
.P~~-e<lfllidailo:da.:v.otaçiioJda..verba•~ · .
. . . :. . , .: , .....
.. . Ora:,• Sr• Presidont:J;:csta:razlo. nu.o ú ·procedente.
. .., .,. _, ,
·,. EraidiroitDl ineontostavet. ·do: Pl'ellllto, desde . quc. se·tl'llta.du
vot•lia.~'rat!llX8CUCÃo' ile .umt. scevlço,, ·amplf&l·a ou 1 restr!ngiL-a.
M111 daz•clle que isto impol-ttliDO. .eltlllooiío do ser.vlQo. _ . ·. · ·· .
.. · Convenhamllll .am,que;,ai: osse serviço. da· demareo.çao •. do.~atr•monio mnnlclpal ~ tcito:o.nnualmont~ con1 i:BOO$: n~o, po)de'<llloolu·

.

· : . Ali'MAEI·.'DO
. . . :SENADO
.
..

tamente :t•ll'ror .esse projuiso enorme. ~endo feito com 2:800$0()0.
lstc não JUStifica absolutllmonto.o:velo do.Profolto.. · , , , ...... ,
, Porgunto.ainda aos lllustres membros da' com missão ·.e.ao seu·
digno.Prosid~nte qual é o lntcress~·do ·municlplo: contrarlado,,por
esta disposiçao Y Pois, :por.ventura,, um .alvitre ..do Conselho ·que.
tendo a·dtminulr a deo'}lBZD municipal:. con,raria os Interesses ·do.
munlciplo!
. , .. , . , .. ; ...
A lei organica defino o quoso devo entender por· interesse~ do"
munlclplo• ·
. . . . ·•
0 SR.
B.\1\ATA
RIDEI!\o-Apoiado
. I .
• . , ..
' .
' .
·.
O Sr.. OLIVEm,\ F'IOUEmEno-0 senndo nlio accelteu esta limitação.
. •.. ;
· O Se. .. 'B!.RATA RwEie.O-Admirn.-me cjuo V. 'Ex .. jurista· eminente, adianto tamanb(l heresia.
·
o SÍ\. OLJVEmA FIGUEIREno-Nilo adianto heresia. nenhuma.
Fel esta a minha opinião apresentado. om um parecer, que o Senado não acceiteu.
·
o SR: 'SEVERINO VIEIRA;....O·bonrado Senador pelo Rio de Janeiro ê um jurisconsulto illustrado (apoiadol) e nlio pOde ter esta opinião sinão no caso de querer temperar o seu oriterlo de justiça e
mustroçã:o pelos moldes de um sentimento do estima ·oo de. complacencllL' occaslonal, S. Ex. não liOde ter uma opinião na Interpretação do lo! que niio esteja solfragada pelo texto expresso· da
··
..
. .
SI a lei dotlno o que se devo entender por contrario aos Interesses .do Dlstrictc, que são as deliberações do Conselho, que, tendo por
objecto interesse particular, contrariem disi!Oslcões generloas de
regulamentos o lo1s do mesmo Conselho, si nao estamos deanto de
um caso destes, sl so trata. do um alvitro, que ê da competencia
do Conselho, do reduzir a despeza do material, como se póde
entender que a resoluçiio 6 contraria aos Interesses do Dlstrlcto ?
· Não l!·~sivol. O honrado Senador · niio pódo absoMamente
attrlbuir ao Conselho proposlto desta. natureza.
·'
· ·
0 Sa.' 0LIVEll\A FIGUEIREDO -: Nesta questão fai vencido,
0 Sn. SEVERINO VIEI!\A -Entlio accolto V. Ex. meus parabons,
porque niio. fel vencido, foi vencedor porque doou ·com a lef; porque
a lol niio 6 vencida o embora cala, embora lho deom golpe!, ha. de .
levanta~e, lia do rc:IUrglr, forte, vigorosa, Impondo-se aos s~os
proJlrlos algozes.
. ·
.. . .
. Sinto tl~orn. mesmo um grande alUvio deante desta deolar&çllo.
Peco n V. Ex. gue niio desanime, que me· auxilio, vamos. combater estes dosllses·do Senado o olle ha do entrar no bom .cil.mlnho,
porque a verdade ó quo o Senado nlio quer .passar l!Or uma, corporaçõ.O que vivo a sulfragar injustlcos e ·a aooeltar ilcspropesltos.
o Senado ê uma eorporaçao que so respeita,. uma das mais altas
corpol'llciíes da Repulllica o ba de forcQiaL••sempro para se conser~
nr no ponto em quo o ·collccou a. Consíltulciio. ·
1
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·. •O'Senado póde·ter'os SOUB desUses, quem 'não· os' tom' I· Quem
1 · 1
niio cao, quem niie cochila I Atol Homero cochilou~
·· Nilo desanlmenes; cham~~ndO o Senado'a.o 'cumprimento do ilovor.
Nas corporaollea ha muitas vozes dost&1 desUses; ·Estss· dellberaoões·
om •copj uncto fazem dllui~se; 'na collectividade, 'a' responsabilidade
de cada um, E por Mo jd. um philoscplio dos tempos da antisa
Roma; dlsse,'refe••iodQ.se 110 proprio·Sonado: S~natores·bonhiri·.,.
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E' o 01180. cada um dos Srs. Senadores ê um procere'•da
Ropubllca, um embaixador dos Estados, mas ·nas occasiões do ·certas
deliberações-em •conluncto, atacados por diverBIIS sclicitaQiíes, pe·
didos•instantos; uns·aosvhim·se, outros esquivam-se e aflnal·sai uma
cousa que 1! 1in~elramente contrari~ 110 propo•ito e intelligencla,· 110
modo·ào resolver _de cada um; si cada· um resolvesse por sJ.proprio
o sob respórisabilldade. ·· · '
·_·_
.
· · : · · · ·' ·
Nessas·occasiões: ·Senalores bo11i •iri Seliatus mala bellia;
•
O Sa._ BARATARlDillllO-;-A respeito _doDistricto ~ sempril-Ü.Ssiin.
O SR;·SKYERINO V!ErRA.:....rll. me·refe11. ·Sr; Presidente, li.:ro•
ducçíio:do.·IOO:OOO$que. foz. o -Conselho na consignação· pa1a alli·
guois do pordios escolares.
•·
.,
O'Sa; BARATA ltiDEIRO.;,.E' multo intoross'~nto. Ponhà Y. Ex.
osta questão em pratos limpos.
O Srt.SEVERINoVImRA.::!.ili• ficou demonstrado que·•íiiio''llouve
osta 1oducção. Oprefeito podiu oaugmcoto de 100:000$ O•O Conselho,
invocando a razilo muito eonvinconte, muito plauslvel e.multo pro-,
codento, do que nilo· havia necessidade de augmeniar- esta. verba,
tanto mais quanto diversos prodlos para escolas toem sido construidos 11.' custa" do 'municipio..:..e-·até·devia'privar o' prefeito da
verbajlt.vot:Lda-, recusou:o augmento,padido na,proposta. Qual a
disposiciie• d~,Jol,organioa., qua.l.o interesse municipal que foi·ferldo
nest~o;~:rno~.ro,. dig~~:·!~~~n.omico a ~rl~~ioso .. ilo ·;Co~e,lho.~ .
E como esla siio todas as ra.zlios invocadas.--pe!o,, prefeito. Por
ultimo tratarei dos reparos que serviram para. o Sr, prefeito, fundamentar o se11 ~elo, doouzidos dos ·arts.' 128;' i80,'195 e !36, da resoluçiie,'que contt!m·materia..extranha ao orçamento: da reaeita e
11xaoiie da despeza-o· da·arrocadaçito doila, Jlgrque isao I! -vedado ao
Conselho.· Municipal, pelo"§ . 2•, do. ·art. ~8- ~~~ · Consolidao«o-. l'
citada.
. .
· '·. · · ' ··
_Dovo_dizor guo poJa. confusiio com quo ll!.O, Ol!lb&rnçou adlsp~·
siçao das mate,•ras contidos oeste volumo, nno Jl,ude' chegar 4 Ie'":
tura desse urtigo. · · ·'" ·
"·
· ' · ·"' ·
.. Peco llcenoa ·para. !el-os· denoto dos illustres· co!legas, afim de
vcri11car si ollos moldem na censura do Sr. prefeito,
.. , ,.· ,._,.
, . Diz o a~tigo 128:
., , . .
,
cArt. 128. Opessool addido sorlt.apro~eitado~nos,Jogn.resvagos
e nos quo tbrem novamente creados ou occupados por empregados
ulio vitalicios, respeitados os voooimcntos o·el.ltegcrins.• · '•·
·•
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Por V0Jltura, esse dispo.,itivo inCide na disposiç::io da lei organica, invocada pelo Sr. prefeito?
Quem não vê, que aqui está um~, me(lida. de restricçáo, impORde a.o administrador da cidade, a obdgação de aproveitar nos lugares vagos, ou que fôrem creados, o pessoal addido ao funccionalismo municipal?
será por ventura. esta, providencia estranha á structllra da..
lei orçamemaria do Districto '! Ninguem. responderá a.ffirmativameIlte.
Vej"mos o que diz o art. 130:
«Art. 1:30. Fica probibida <:l, admissio de auxilülres gratuitos
Ilas repartições municipaes, não sendo p,ermittido funccionar em
qualquer dellas quem não seja funccionario municipal. sob pena
de suspensão do chefe da repal'tição; bem como não poderá, sob
pretexto algum, ser pago vencimento ou so.lo.rio, pela verba eventual, inl5orrendo o chefe da repartição ínfractli>r na penalidade do
art. 122.
A 2"" parte desta dispositiYo é claram31lte uma providencia de
ee'Hlomia orçamentaria; pl'ova-se que 2, ;viministração lançou m::io
da,. verba e-ventuc:es, para, d,lstarçad,tmente, pagar despeza qlle nlio
'Jeve seI' comprehelldida ness<1, verba.
E' ou não uma providencia orça.me;l~al'ia? Iocontestavellllente
é. Y. Ex. díscordJ. ?
O SR. OLIveIRA FLGUEIREDo-Comple:;amente.
OSR. SEvERINOYlEIRA-V. Ex. discorda?! E eu suppunha
que estava affir mando um axioma.
Então não é uma providencia ol'ça,ment:1ria.. vedar .•.
O SR. OL1VEIRA FLGlJEIREDO- Isto é da. primeira parte.
SR. SEVERINO VIEIRA-Eu e::rwu primeiro trllltiwdo da segunda
piJ.1·te do artigo, que veda ao preteiw ou <1.08 seus auxiliares lança.rem mãa da verba. eventuaes pJ.ré1., sob qua.lquer pretexto, pagar
vencimentos ou gratificações 3.0 pessoal (1'1e se vae encostallllo.
Eu sei como essas cousas se fazem.
O SR. BARA.TA RIBEIRO- Eu ta,mbem sei.
O'SR. SEVERlJ....W VIElRA- V. Ex. ve qU'e a. medida é (l,tê superfiua purque é imposta. pela probidade de q'~D.lquer ,tdministrador.
Niaguem deve applicar as verocl,s em rin::; diversos daquelles para
que foram votcJ.das.
O SR. OLIVEIRA FIGUELREDO- VO~l estabelecer uma hypothese
que não pôde estar comprehendiJa no arligo.
O 'SR. SEVERINO VIEIRA- A pl'imeira. hypothese ê uma proy luencia ...
O SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- V. Ex. quer saber a razão·
pOi'que o conselho inseriu est(l; dispos~ão .~
VOZBS- Queremos.
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0 S&. AUGUóTO DE VAliOONliELLO!l-Comqu&llto· duranto muito
tempo• nenhuma falt~.gl'ave se bOILTil!lse dado DAB•I'I!PRIItloões<municipaes, creio ·quo na· admlniltraçiio· piiSIIIIda ·.descobolrallli um .11..falque, Hoove< lnqumito.llborto peln. policia; chegando-se a. ncnbnm
resultado, porque bn.vendo nn. repart!ciio ·empregados:. gratulfua.
.que aftnal niio· eram empregados, vori11cou·se•• que a. falta.. bavil.
sido commcttlda por c~ros.
0 SR, SEYERINO V lEntA - H a umn. razão maJs alevantada,
mais previdente,, mais c~~outelosn do .que asta, e o·a que oat:t·oo
orcainllllto,,en 2~'pll.l'to.do artrgo, qu~.me parece·wn IWomn..
sr; Presldentc,,niio,ba muitos dias;, quando se. discutia o caso
·do Rio de Janeiro, .o honrado Senador pelo·Eatndo do Esplrito Santo
fez-nos uma bana. prelecção sobre n. !niluencia que a1e[ exerce nos
costumos~sociaes., . .
.
.
.·
· ~·o caso,, O Conselho ··sabe perfcitnmento que basta que ll$
.uma porta. abcrlw parn. que os aux!llos gratuitos venham apparecendo, venham se .insinuando, prestando serviços gratuitos··.sem
na.da quererem.; Pres1n.m .. servloos ·durante. oito, 15· dias oo ·seis
mczes c depois. quando sentem, que· os omprcglldos ostlpendla4os
já. ropo~~~arn.m. um JletiCO sobre alies,. níio tãzendo · mais o traballw
que Jhea siio dostinn.ilos; quando re&lmento. I' viio fD.zendo alguma
cousa,. começam.:,
·
· c Or~. estamos trab&lhando" aqui ba: trato tempo, o·:aão Jllll'oebemos tuna.'só' gratlfic:IIOàD; •'E Ol'companàell'oe·que~ll. so,siml.-D
a.llviados, quo ,iii.· alojarn.m sobre" ellaii · llllll. pouoo.!acOIII'sa,·.aomeoam• a. &I'' interessarem. tambemJ·.pe~ IIJI'*t_. dell111,c Olll68im.
Sr·. Presidente, muito-ua.turalmente;. OS• hOinllll> dopoia- aio l!ft•
tificndos, som nccossldado nenhuma pnrn. o serviço, mas em. deú!i·
monto dos cot'res munici~aes...
·:
e em. detrimento da. pelle do. contribuinte do Districto Feder&!,
encartados ,oomo empregados, municlpaes •.

• •
o •.

o Sa;. Al!iUITO llllVASCONOI:WIS......Àté 1'811UerereDJ.ill4iamauQ.
Q Sa .. SEVERINO, Y.IEJIIA-E: ·o mesmo· quaw d& ·aqut. em-r.
milla. En tive ja oocasi!ío'do ver. que aqui, a. DOSA: Secretaria do
Senndo·niio tem. ompregl)dos liUbaltarnDI', ·tom. 1UII'·dlreotor-, ·um
~ub~dircotor,e.outroa cmpreglldos que do na·mosm.a; catogorla.1" ·omclaes, do maneira ·que nãO· ha' 2... otUotaes:.nem. amanuonsos... si cu pudesse. ter tatervoncio nliBO-pi'OOUl'llrla. dllr·outra
organização á nossa socrotaria;,porqlle ,V:.. Ex .. sabe, o amanuOIISil
ontra;com um. pequeno ordenado e '.com ·a.&SJiiraçlfo · do ser um
ofllcial' qualquer de pequnna. categjl!'la;. ~ 81111 ver eae_ ueq uono ofllclal tom o. asptraoilo de ser olllcl&l de uma otúol!lll'la su·
pcrior; aassim;\lão.sendo,nutrldaa•eauuplraçler:e.~ um vai
desom~cnhando as suas 1\Inoções, na ·expectativa do meliumll': o
~cu futuro;, ao p_al!SO que .organizada como. temos a secretaria 011
nossos cn:&~gaaos entram' como 1" oftlotaes a·ffcam- 11 marcar
pasiO e · toem: outro• recul'IO liJiio, 'Jhr:aoüoltar,: closntedo
Seaado. lie vez em'quando,nm' aUP!tllltD<da· vonctmentlll.

··as

ANNAES DO SliNADO

: E quem sotrro 1E~ o JlOVO que pa~a.
.
.. . . . . .
.· .Prlnclpalmootc, .não é por· domais-já que mo refiro a essa
pouto-cu nio tornar aqui o advogado elos .empro11ados ,da Secretaria do Senado, accusando aguelles quo niio,trabalham anonymamente; nlio :mo refiro .a ulnguom. .Mas aqui RO póde applicar
:iquolle versioulo do Evaogelbo-.i!lulti 11111! uocali,paunci uero elecli;
multi sunl<ocoli,paucl uero lahoranl. . . .

·

.

MIIS é isso que o Conselho Muoicipu.l, multo providente, muito
·cauteloso, qulz ovltlll'. .. · · ·
.
. · •:.
Portanto. Sr. Presidente, procurando acautelar os dinheiros do
Dlstrioto F •tleral, talvez já cogitando do· t'uturo alllvlar a freuoncla dossa tosquia que sotrrem os habitantes do:·cttlade do Rio
. o Janeiro, prohlblu Jogo que se admlttam, sob qualquer·pretexto,
empregados gratuitos.
·
· · . ·
Em queo que isso é extranho ao orçamonto,doDistrlctoFederali
· Porventura· não ·é no oroamcnto que· se trata. do pagamento de empregados!'Em que outra lei se. poderia mais convenieatcnionto
vedar que po-<sam trabalhar para. o. munlciploscm ser pago 1 Pois,
Sr •. Prosldonto é,.llCrlo que se vonha'.'dlzor que oss~ providencia o!
· estranho aos dispositivos· oroamontarlo& do l!lstrlcto 1
· ··
Que llSSilll, com rolaooo' 11 primeira parto do art. '130, jl!; ficou
demonstrado e eu )leio menos' wnbo como ax!Gma, nem preciso lnvoc•r o testemunho do meu distincto e eminente collo~a, o honrado
Senador:pur,Matto Grosso, que com desvanecimento para. mim o•t'
;.collado á sua cadeira; prestã.udo attonooo ás minhas toscas pala. vras ,e dosallnbuvadas obsorv~~<;ões. . · ·
, .
·
Si isto noo é uma providencia oongenita com a ostructura do
umalol oro •montaria, niio sei o que se possa dizer deanto tle uma
·lei desta ordem.
Diz o art. 135:
.
,' . ~t. 135. Fica o prefeito: autorizado ii cham~r concnrrencla
para contr<Lctar a lilumlnaoiio ~loctrlca. da ilha do· Paquottt,. pelo
. prazo que julgM" conveniente,· .som .augmento da despeza actualmente feita com a. lllumlnaoão da referida Ilha. • .
..... ·.Ora, aqui est' um dos oblcos ·o·ncontrados pelo ·preféltó para
''dO:r suasiloccão 11 rosoluçilo,do Conselho. .
· . , · ·
· .. 'Em que este dlsposltlvo.'j!Odia"•orvlr de' embarnoo ao Profoltó 1
, ' Odlsposltlvo·aponasautorlza o .Prefeito a chamar coocurron·
"'ulli"para a:Ulunilnoolio,olectrlca. da Ilha. di! Paquetll, '
· Nlto lho convinha usar dostan.utoJ•lzaoao i ·
...
Continuasse ontiio. a fazer o sorylQo como está sondo falto.-.
. Em que o embnrnoava.esiiL ollsposiç~o, que obstaoulo lbo·oppu,nha alia para votar.o oroamonto.!
·c · . 0 Sn', OLIVEIRA FIGUEIREDO.-Por esta. dlsposlQiiO, isolada., não
·,votaria.. '
., ·
···O Slt, BAIÍAT.\ RiBEIRo.-Sfso'bouvosso cst~, votàrlil;
,,.0 Sn •. SEVERINO"\llEIRA.-Esta dlsposl~iio é como todas as :OU•
tras o o.Sr; Sooador ·pelo Rio de Janeiro oiio pMo domon;tr~. que
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a sem razão demonstJ•ad<L o obseJ•vada om cada uma destas disposições, em particular, possa justificar,. em seu conju:1cto, o ••lo do
Sr. Prefeito.
·
,
SI esta não contraria O< lnterosoos do Dlstrluto, ll.(jUella tam·
bem.nito, aquolla out1•a tambom não, qual ú a induce[o a que se
pó do chega~· 1 ·
·
'
·
Quo todas ollns não cont1·nriam.
.
'o SR. Or.IVEIR.\ FroutJLREDo,-~iio nccelto a premissa do V.Ex.;
vejo quo muitas contrariam. ·
·.
·
O SR. AI!GDBTO V.\Sco~cELLos.-Do aocol'do com a lei, não hn
nenhuma; nao ha um só emprego crendo ou supprimido.
.
· O SR. BAR.\TA RIBEIRo-Nós esperamos que o lllustro Senador
pelo l.:stado· •lo R1o mostre uma ·só disposição que· contrarie lnteres.sos do Di· trluto, mas .<om so firmar na p~la.vrn ilo pret'olto, porque·
a ponho cm duvida.
0 SR, SEVERINO VIE!R.I.-A palavra do pref~fto"não o'apoiadn
pelos tactos.
o SR. BARATÀ. RtoEIRO-Nem uma 'só das sitas .amrmacõcs il
vcrdadolm e 11. com :n\JHli.o Incumbo prov~r. oom provas,
0 SR, OL!VEIR.A. FIOUBIRmoo-Acccitol o. p~invr~ offici~l.
O Sr.. SevmmNo V!Em.\-Estou domonstr~ndo ~ V. Bx. que a
pal~vra offiolal niio 6 a oxpressiio d~ verdade, ou 'porquo o sr. pr.c·
feito tenha om /Jona (Ide 11ocoii~do a pabvra do algum dos seus
auxilla,·es, dou porque nito paroco ver as cousa~ como ellas aqui
estão.
·
·
Sr. Presidente, nó de V. E<. conrt•ont~r a I'Osolução vetada com
o orco.mento proro:iado o ver11 que o Sonr~do não p:ldo absolutn.:.
mente su!Tr.•gar o p:~roce1· d~ illustrn<ln eommlssiio do Legislação
e Justiça, sem o.bdic~r do seu direlto'do proceder do accôrdo com o
seu elovo.,lo criteriu de sabe<lor\a, do justiça e da .vord•1de; porque
Sr. Pre<i<lente, o que aqui ostlt, as razões que ae~~bo da an:l·
lysar, não pMsam, om· ultima analyso, <lo um graofl)o, do uma
pllberla.
·
·
·
·
E o Senado absolutamente nio se pôde <ubmottOI' a rcpre.sentar
o papel passivo dJ ·SUbsorevor: os caprichos dó 11uem quer que
soja, aln·la mo·;mo que elles fossem o producto do nrhitrlo do
Sr. P1•esldente da Republica.
Sr. Presidente, cu ,já. tenho ro.tigndo por domais, •.
0 SR. BARA.T.\ RmEJRo-Niio apJiado.
O SR. SEVERINO ViEIRA-... a attençiio dos meus distinctos
oollegas. · · ·
.
. ·
·
Sentirei multo sl as obsoJ•vacilos quo o.cabo de fazer, .1~ que não
tlve,•am a ,vll-tude de calar no espirita do meu illustro collega,
multo digDO··e eminente repro,ent~nto do 8stado do Rio de Ja·

nelro...

.

.

. · · ····

Sn.. OLIVEIRA FJGllEIREDO-Obrigado a. .V. :Ex.. .
O 'SR. SEVERTNo'Vn;:mA-... servirem ao monos de·estlmulo
pa.ra. que os honrados Senadores pre3tom sua attonçiio ao ussumpto
em debato e não votem a.' ma.terla sinão tendo pleno conhecimento
da ca.usa.'digna que sovno votar; porque, si oSenado se cont'ormo.r a
acquiescer a caprichos desta natureza, não estaremos longe do dia
em que, como aquolle outro santo romano; sejamos chamados
pa~~a .lnterpor.o·nosso p!U'ocer.a respeLto do.,molho com que devo
·BOr servido algum peixe que tenha de .figur~r. no .menu da mesa
prJJsidencial.
.
·
·· São ·estes, SI•;Presidente, os votos que faço e, quolquor que seja
o destino quo esteja, no "futuro, reservado· ao Senado, eu pela
minha· ·po.rte julgo·no caso .presente .ter·, var~ido ,a .minha :testada
110ns!gnando•. por expresso· as observações.•que venho de fazer.
ii)

(Muito bem; muito bem.)

. ·

..

. O Sr. Barata Ribeiro (pela ordem) -Sr. Presidente, esta discussão o! mais importante· do que lt primeira vista
parece.
V. Ex. sabe que da resolução do Senado a respeito dos •elo•
do Prefeito dependo a vida. . organica, cconomica e flnlUicelra do
Districto Federal.
O que 6 certo· 6 que tomos cinco senadores ; O· que é· certo ~ que
amanbit vai o Sanado deliberar a respeito de um ••lo, sem tomar
conhecimento desta dlscuasiío, porque, per exemplo, 4 mim, o
Diario 0/ficial só me cbegu.,ás mãos do li horas, para o moia-dia,
quando estou em caminho pa!•a o .Senado. .
.
· Os Senadores que nãO estão presentes sabem gue :pesa. sobre o
voto do Senado o parecer de uma das suas Comm1ssõcs. mais
illustres, mas vão deliberar sem ter ouvido os oradores . que ao
occuparam .do a.ssumpto e, .Portante, tomo a liberdade··do dizer,
~em. pleno conhecimentq da .!JUestiío.
,
. ·
· · Peço, por isso, a .V. Ex •. (e. não é a primeira vez. que. isto aa
!lu),, que em.attenl)ão á importancla da gucstão levlinte a sessiío
a,mantenha a. discussão doste.IUISumpto para, que .maior numero de
Senadores possa tomar conhecimento della, e decidir com conscienc.ia sobre os destinos do Olsirlcto Federal.
·
· Parmltta V. Ex., Sr. Presidento;·que·euobservo·qne 11 questão
iaJiora regimental não dove· embaraQ&I'II'Mesa~
·
As sessões do Senado devem ser abertas e :•iniciadas ·ao melodia.
.
Por tolerancia, concedeu-se ·mais um 'quarto do hora; depois
ainda per tolerancla, mais um quarta; e .mais tardo por tolerancla
mais um quarto, obegando-~c multas vezes. quasi lt uma hora da
$ardo.
.. . ·. .
.
" . .. . .
V. Ex. tinha inloindo o cstylo, que cu niío cansarei de louvar;
tle; poutualmente;·ll mela hora, ccmeçar•a sessão,.·. ::: ' : '· .
. l!sse ostylo, ~ntrotnnto, começou· a ser '}lrejiMioodo, ·de·poooos
dlas·atraz, do maneira :que jlt temos ·comeQ&itó & 80S8io ·fa.ltiJDdo
•té !O minutos para uma hora.
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. Conlw<iltont.cmonte, a qnostão do llora. rog!mentnt n!ia deve õr
um omb~raço ~ so!uçíio do V. Ex. . · · '
. · .•
. H~. uma outro. ra.zão muito tmportauto. O regimento exige quo
para quo· o s~nlido aon\'eao. a; .tnnecloniir devem' estar pro!Klntes
21. Sonlido~ill!. AB8llli, polll, <i:Róg!mcnto prósunlb. <ft!ó M .d!Soüsliõ'ós
do'votll ser' aSslstfdas polo'.nrtm~ro, pelo menos~ <to 21 Silnlidore~ •. ,
... 'Parbci<l qu!l dó:hi' se· d~vo 'logicn.tnonte MD,!)hrlr qtio qllliddo·. ~
csttvorem·prosentos 21 membros, o Sanado nao pódel'lt !ú'lica!ó!la'l!.
A minha interpretação do Regimento não ostd. ·t!illtida:. ~~
houve umPrll!idento do Senado, quo dopoi• occnpouo arto- ca'l'go <lo
··pn.iz do Presidooto da, Re)Yub!iaa,qu'e on~ondeu aS<im,.o que snspetlttkl.
:á sé!lsão dosdo que niioostn.va.m presentes 2\ Senadoras·•
· • .>
Nós'niio ·f~zemos:·scssiio para· o .senado·vazio, mas presumindo
g~10 haja um' numero de membros' desta Casa· ,qnc tamem · conbnbi·
monto das discuso~õcs p~m ftcat·om assim autorizados a ·àe!ll!erll'
no sentido dos intct•csscs do p~iz. . . .
.. . ,
Dí'scuto'sa um asimmpto'dc gra:vid~dc' com· éh\óo otr s<iiB'.Sonll:"
_din;os p_!'esentesl? ll!ll'todó'o caso; }lonh~ du'lida~·sqbrc o'acorttr:cl~
resotuçao qno a,Mos~ tomar so r.ontrarut: ds ld6as que doféôd'o.o
sempre dofond! •·· · . ·
·
· ·· ·
·. ·Entretanto> v, Ex., s\o,. Prestdcnte;·rosolver:ii oomb·rtmll!ór'lhe
. parecer convir :a<Y interesse publico. • .
...
:

-· ' "
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'
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•

'

o sr: Pre ..t<iente- khot·~ es~ reolmontti' um pouoo

• •

adeantada. Ha a presença de pequeno numere do Sen:ídore!rnb't'ocinto. O,assumpto om deb~to não deixa. de to1• lmportnucia. Ptlrocc, pois, que s~ria,curi~l ndio:r-sé .li· discussiio; ·
,
. :,·.·:
Nesta scntido · resolvo o vou levantar a sosSãó, tlos!gnando
para ordem do dili.' dn:.so'ssiio.sogu!nte:
,
, ·.
Votn~iio'1 cm 3' dlsoussão;· da proposíoiío d~ Cart\ara·.d~s Dépn·
··lAdos; ri. 10, do' 19J8,.1lxuodo a 1\lrolli na'V~tl para o· exercfólll' ao
!900 (com p:Lrecer favoravol da Commissiio do,~lariníulio Guíftoro).;
.. . Vótaçio;,om 3• dizroussiió~•da proposiQiio· dtvC&maro; dos·· Dopu·
· tn.dot\•·Ji: 39·,.-de•l908,<1bandous·forças de torra' parnro ererolciO'~o
1909'(oom parocoi'•tu.vdra.vol' da Commissilo' do Marln!la· eGttorm)t;
, . VotlicriJ., ôm"s•' dlséusrr'n.O, u~ pro]!oáiQ[O da C~Jnar'a dbs !l<ip'uttidos, n. 53; dé r~; autorizntido o Pi-ilsldoof<i' d~. Ropúbl\çàU:aijrJr
ao Minlsterlo da. Fazenda. o credito extra.ordina.rló · d<i 3Si:S4'3.,946
pnm pagamento'deMaobado:& Carvalho·o Silva & Carvalho, 0111
virtude (!o sentença jud!o!a.rla (com parooer t'•voravol tia. commlssão de Finanças) ; ·
..
.
Votação, om 2• d!soussiio, da propos!ciio da Camn.t•a dos Oeputatlos, n. 179, dó 1905•tioncm!énüo· ti' p~ni!o annun.! do 3:600$ tL
vlnva e filhas do Dr. Joiiodo Barros Cass.~l (com pn.recor da Com·
missão tio Fhiti!IQ&S olrdt'oc~iíifo ·s'íitioemillldn." 1\' dmtltlllb.' otroroclda
P.elo Sr. Erico .coelho ;
. . , ,.
,
.
• '
'
··~ .: f··l··· ••·.•
•
·' ···-~··1 .•• ·.•. 1 .... _ :·.' ...·,:., .• ;.~· 1,, , .
· Vo~o. em '2' ,dllcuss~o;t d,o. ·propo!I!Qiio da ·c~r~· <los. I)ep~
tadoa,. n·. f!l,. .do lOOtr, 'O<lflO~ODdD'II• Iii; Maria·Iz~bel'<lo SllllatTol!l'es
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Hamom a ponsã:o mons~l do 100!; (com par~cor tll.voravoLda ·m~io·
ria da CJIDillissiio do Flnancas) ;
.· '
· Votação, cm 3• dlsoussiio,· da proposição da Camara dos Dopu-.
'tados, n. 212, do 1007, elevando a 150$ monsacs a pensio que por·
cebo D. Maria ,Joscphlna Pereira Pinto do Andrado, autorizando o
Prcsldonto.da Republica a abrir o .credito nocossarlo para immo•
diata exooução da lei (~om parecer contra!•io da Commissão do
,.Finanças) ; .
· Votaoão, cm 2• discussão da proposição ·da Camara dos Depu.lados; n, 03, de 1908, autorizando o Prosldento d 1 Republica & abrir
ao M:inistorio da Fazenda o credito extraordinario do 14:8a!!$826,
.para. p>ga.nento a D, Adelaide Nn.scimonto .Torres, em virtude do
·slll!tonçajudlciarin (com parecer favor11vol da · Cammissão do Fi·
Danças) ;
Continuação da clisous>ão unioa do •dlo do prefeito do Distrloto
Federai á r().joluçilo do.Cou~olho Muoiolp~l. que orca a reaoita o.fixa
adesper.a do Distrlcto para o eKOI'oicio de 1903(com parece•• favora.vor da Gommlssão. de Constltulcito c Diplomacia) ; .
·
Discussão unica do odlo do prefeito do Distrlcto Federal á resolução do Cunseiho Municipal autorizando & reintegracG:o de D. Joaophina Joanna Adelaide Ribeiro no cargo do prot'eSiiOra adjunta
oa'ectlva (co111 parecer Javoravol da Commls;ão do constituição e
. Diplomacia) ;
.
Conthiuação da 2• discussão do. proposição da Camn.ra dos
Deputados, n•. l47, de 1904, ftxundo as Idades limites para a reformo.
·compulsJria dos officlaes dos corpos do saudo do exercito o da armada, attondidas as designações ospeclaos inhorontes a cada poria
.o a cada classé - med1oos e phãrmaceutioos (com ,parecer da
Commlssiio de Finanças contru.rlo ~ emenda olforecida pelo Sr. Pi·
: res.Fcr!•oira);
· .· s• di•cussão do:projocto do Senado n. 8, do 1908, autorizando o
, Presidente da Refulilioa a conceder um anno .de licenca, com. orde·
;nado, ao hcbare Francisco Lulz Ayque de Melra, thesourelro da
Alt4Ddoga do Rio do Janeiro, para tralar da saudo (oom parecer
fllvora.vel da· Commiss~o de Finanças 4 emenda olferocida pelo
Sr~'.Monlz Freire).
·
' · · " ·
J,
Levanta-se a aossiio ás 3 horas e 15·mlnutos da tardo.
• •
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.P>:e,.dencia. do 81•, B~eno Bran~ao. (2" S~~r~larlo)
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A• meia bo1•a. depois de moiD-d1a, abre-se a Besslo, a que concor··rem·os Srs;. Senadores Buono Brandiío, ArauJo 'Otle<, lndlo doBra' zil, ·Urbano Santo3,. Bol(ort Vieira, 'Raymunao Arth11,r, Francisco
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Quatro officios do Ministorlo da Fazenda, <lo 31 do julho o 3
do corrente, transmlttin<lo as mensagens com que o Sr. Presidente
da Republica restitue um dos autograpbos de cada uma das
seguintes resoluções do Congresso Nacional, sa.ncclonad.IS, .relevando a proscripeito em. qno incot·rot•am os direitos de D. Rosa
Penedo Ahrens e D. Mariana Alexandrina de Souza costa a t•ocebor
os meios-soldos e montepio que lhos competem ; autorizando a
abertura do cr,>rl "" •lo 249:700$nOO para pagamento do que ó devido
por sentonca ,iulltclarla a D, Joaquim Arco•crde de Albnquorquc
ca.valcantl ; conoodondo lsonçiio dodiroitcs. aduaneiros para os
objeotus e materlaes . que t'orem importados pela Santa Casa de
Misoricor•lia do Rio de ,Tatlelro.- Arcbive·só um dos autogtoaphos
<lo cada uma das rcsolucões e envie-so o outra IL Cama.ra dos
Deputados.
·
Telogramilla <lo engenheiro A. Cunha Lima, de .4 do corrente,
communicandoq uo no dia seguinte seriam inaugut•ados os serviços,
do porto do CatiedeUo e q_ ue convidara o presidente do Estado para
assistir a essa inaugura.oao.-lnteirado. 1 •
•
· O Sr, Metello (soruindo dc 2• Secrctario) procede ú. lei·
tur~ do seguinte
.
PARECEI\ .

•'

N. 186-1008
Ó·credito autorlzatlona p~p~slçiio a que sorefere n emenda
do Sr. SenRdor Belfort Vieira. for ftxndo . no. .. mensagem do Sr·, Pre-

•

o

•
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si denta d~ Ropubllcn. O Governo, por ·ou,io ·intormodlo foi feito o
·convite qUA·'Vno determinar a viagem dos Srs. Ministro da Guorr~
o commandnnte do 4• dlstricto ·milit&r,dispunba do olomontos .pam
precisar a dcspeza u J~2or, Domais, ·a medida .constante <llll proposição d urgonto, o, por compt•ehondel-o, o proprlo honrado Senador
autor do. emenda concordou niio ser opportuna a approvaoiio da
emenda, cuja retirtLda•fõra·por S. E~ . .proposta,
Assim, a Commissiio do l'innncas pensa que a emenda devo Rct'
r~eitada.
.
S:~,la das Cemmissões, 4 do agosto 1le !008. - Felicoano Pc,.na,
presidente.- Francúco S•l, t•elator,- Joaqui•i• Jfiwtinho - J. Joa2ttim de Sou.:a.-,lluaro .tllachado,- Glyccrio.

Emenda a que sa refB''tJ o pm•ecer supra

Ao artigo unico da pt•oposição da Camam, n. 84, do 1008 :
Onclo so lil- •o credito ospoaiai do •10:000$,. ouro•, diga-se :
co credito quo for nocessario, om ouro>,-Bcl{orl Yiaira,
.
PROPOSIÇÃO DA CA~IARA DOS DEPUTADOS, N. 84, DE
REFERE O PARECER SUPQ,\

1008,

•r.

A QUE

O Congresso Nacional rcsólvo :
Artigo unico. E' o Presidente d11 Ropublic~ a11torizodo a abr.it•
ao·Mini&torio das Relações Exteriores o credito·espooial do 40:000$.
ouro, afim do occotTCl' ils ·dospezas do viagem o roprsontaçiio
do marechal Heo•mos da Fonseca, Ministro de Estado ria Guerra.
e do gencr~l do dlvisilo·Luiz Mondes rio Mornos, commandanto
do 4' districto militar, convidados pot• sua Magestade o lm·
porador Allomilo e Rei da ·Prussia para assistirá grande parada
llo Ido sotombro, om Tompolhof, o ás manobras do exercito aliomão o, bem assim, ás dcspozns que pelo mosmo motivo torll. do
Jazer a Legação do Brazll em Borlln ; :revogadas n•· disposiÇões cm
contrario;
· ..
Camara dos Deputados, 3\ do julho de !908. - Carlos Peixoto
de Moi/o Filho, presidente. - ,1/i/ciados Mario do Sr! Freire, I' so
crotario • ..., Antonio Simil!o·d,. Sa11t01 Ltlal, 4• sooretario
O Sr. Preoddcnte·- Nomeio para substituir, interina.mente, o Sr •. Lopes Cb~vcs n~ Commissão do Rodacçiio~o S1•, Snnadonletollo.
·
· ··
O Sr. A .. A.zeredo (')-Sr. Presidente, nüo tendocomparecido hontom no Sonndo, não pudo rospondor immediata·
mente nos discursos prommcindos ;pelo meu illustro amigo Senador
pelo Ceard o polo honrado
Senador .representante. do Estado
c!~
. .
'
'

·r) Eato ·discurao Dlio foi·revilto,pelO aradar.
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Bahia o só boJo, .pelos jornnos da manhi1, .fui advertido do alll!umpto. do que trataram os illustres membros dessa Casa. lní~liz.
monto, .por6m,:os resumos dll:l jornaos oram tilo ...
O Sa. Uan.~No oE GouvE.\-Resmnidos.
·O Sn. ;L AzEnEno- ••• tiio insufficiontos, que Dilo pude absolutamente mo lntomar .das occurrenoias da sessão do hontom.
.Agotoa, .!I vista do jornal da Casa, tenho cxa.mlnado mais detidamente o incidente " proposito do vdto otrorocido :1 proposição do
CongroB!!o.Naciono.l, concedendo umo. pensi1o :L viu vo. do illustre, n.ntigo·o.querido membro desta Casa Sr. Joakim catunda.
-Devo, Sr. Prosidento, .umaexpllcaoão o.o Seno.·lo. Cbamadonominalmeoto á discussão .ni1o podia deixar do dal·a, como, aliá8,
.sem pro o faQO em outras clrcumstanolas o outros assumptos.
A· impugnação otrorecida pelo illustt'C· Senador pelo Coará ao
veto opposto pelo Sr. Presidente da Republico... •
·
. O·Sa. I'RANOISCO'S.<' -Niio D.poiado. Não fiz impugnação no
•tito.

O Sn. A. AzEREno- Pormitta-mo V. Ex. concluir. Sei pcrCeitamonto que V. Ex. não impugnou, assim como nenhum •los nossos
colicgas, pm·quo só so lmpugmt poJa manifestação do voto. Tra.tava-so na sessão do dia Z7 do udto opposto pelo Sr. Presidente da
Rcpnbiica á pensi1o da vi uva do Sonadot• Cntundo.,. cujos papeis,
mal oncaminho.dos,roram dirigidos o. osto. caso .do Congresso, quando
divio.m ter sido enviados :i C"mara .dos Deputados, o dou-so a
questão do ot·dom que o Senado conhece o niio valo o tempo ~cca
pitnlal-o, de começo ao 11m.
Intol'Vim :no incidente para fazer uma declaração, declaração
.que é vorldica., que não retiro e que é pcrfoitamonto justificada,
.como· ainda bontom bem a.confirmon o honra.do. reprosontanto de
Minas, quando ~qni resurgiram este caso, apresentando-o como o de
um~ hum!lhaçno solfrida poJo Senado.
Procut•ol informar-me entiio do que bavio. a .respeito, o soube
quo o Sr. Presidente da Republica, reconhecendo o equivoco havido
na J•emossn. do udto ia sanai-o, onvtando á outra Cas~ do Congresso
igual 'mensagem, communico.ndo a· sua·· dellboraQão a respeito da
·proposlção·de que· se trata.
·
Quando fiz esta docla!DQlio, já o Sonrulo havia .dado o sou voto
no sentido do so en vlar á Camara :a monsn.gem do Sr. Presidenta
da Republica e V. Ex., ·sr. P!•esldento, ·póde, · neste momento, da1•
tO!!tomunho do que digo.
. . . ..
Tendo dccllll'lldo verbalmente· a S. Ex. que so1'ia melhor não
enviar a. mensagem li. .Camn.ra., porque o Sr. Prosid011te da Repu-blica o faria por si, S. Ex. respondeu-mo quo niio podia doil:ILI' de
cumprir a. deliberação do Senado.
·
•O ·sn. PREBIDENTE- E' per!eltnmonto exacto o que V. Ex.
·

.
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O Sa. A. Az~REDo - Isto feito, o honrado Sr. P1•esldente dn.
Republica julgou bem niio intervir mn.ls nos tmmltes dos ~n.peis
o <loixou do onvl"r d r.a.marn. nova mensagem com as rn.zoos do
I!!!to ot!orocido 4 proposição. om quostao.
Onúo o oJ•ro, on,lo a grt~vldado do prooodimonto do St•. Prosl·
dento da ltepubllca. 1
·
Não ha., c" silencio dos honrados Senadores quo ainda l10ntem
occuparll.ln a ntlonção do Senado sobro este nssumpto justifica n.
minli:~ proposição.
·
E cstajustiftolCIQ'io é tanto mnls pntnnto, quanto é corto, como
dcmonstr.ou o honrado Senador por Minas, não sor este facto unloo,
isolado, nos trabnlhosdostn CamarlL, e niio só ba um que consta do
nos<a Re~imcnto, conrormo annotnçiio foi ta pelo ox·Presi:lonle dostn.
C:1sa, outros so deram, quandoer• Vlce-Prosidontedo Senado o honrado Sona•lor por Matto Grosso, o meu illustre amigo, oSr .. or. Joaquim Murtlnhll, .
.
O Srt. FRANCISCo SA'-Não ba analogia entre os dons casos.
O Srt. A. AzEnEno-Roalmonte, niio ha procedente em relação
audtos, mas ha om rotação a mensagens.
· .
. 0 Sn, SEVERINO VtE!UA-E' cousa muito dit!ercnte. Peço apalavrn.,
O Sa. A. AzEnmo-Et!ectivamento, a Constituição determina
em sou art. 37 o seguinte :
«At•t. 37. O projecto de.loi adoptado cm uma das camaras,
<ot•d sulomottlilo ti oittra; e esta, si o approvat•, envial·o-lu~ no
Poúer Exuuutlvo, que, ncquloseondo, o sanccio.mr~ o prJmulgaril.
§ !.• Si, pJrêm, oPresidente da Republica o julgnt• Inconstitucional, att conlrat•io aos interesses da Naçiio, no~ará sua sanoçiio
dentro do 10 d'as·utois, daquelle om que recebeu o projecto, devolvendo-o, noss' mesmo pt•azo, á Camnr~> ando se houver iniciado,
com o; mo ti vos dn. recusa. • .
Este <lo§ !•; mas não no1.dovemos limitará onunclaciio e eu
reproduzo, como argumento, o§ 2• :. ·
. .
· •0 sl!enolo do Prosldonto dn. Republica no docentlio importn.
a snncciio; e, no oaso de ser no~ado, quando .iá. estiver encerrado. o
Congresso, o Pt•o;idonte dará publloldndo ás suns razões.>
o § 1• é complomento:do § 2•.
.
Pelo primeiro, o Pro,ldente da Ro~ubllca é obrigado a vetn.r
dont.ro do doco,td!o, lato é, dentro do 10 illas utola.
. Pot•gunto: S. l•:x. votou ou niio a pra)luslciio que concedia
pensão á. viu va. Cn. tunda dentro do prazo oonst1tuulonal? Vetou •
. , · A Secrehrin do Senado enviou ao Mlnl..tro respectivo essa proposição no di~ 13.
·
n.,scontailo• os dons dias feriados, dumlngo c 14 do ,julho,
n. proposição completava o: prazo do 10 dias, par~ sor· vetada,·
no dia 25, o por esta simples exposição vor!fica-so que o Sr. Presl-
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dente da Republica vet~u-~ e romotteu-a' ao Senado dentro do
·prazo legul,
O Sn. FnANctgco SA.'·- A Constltulçiio'dtz remottor ao Senado
ou ~ Camara lalci>•lora I
o sn. A. AZEREno·- Por equivoco, o sr. Presidente da Republica ~oiio romotteu 1!. Camara iniciadora, maY isto não quer dizer
que u~o tivesse vetado dentro do prazo constitucional.
OSn. FRANCisco SA'- Um equivoco não pódo prevalecer.
O Sn. A. AzEnEno- Si desse equivoco resultasse o veto fóra
do decenulo, ontno sim. niio seria justl6cado,
·.. No.caso, puróm, não; o Sr. Presldooto dn Republica votou a
.propos,ção, do accôrd<~ com a Constituição, doutro do pt•azo legal •
. E' corto qne S. Ex., por equivoco, om voz do m:mdal' a pro·po~lção vetada para a Camara dos Deputados, no dia 23 do mez
passado, enviou-a ao Senado.
. · Mas a pt•ova do quo S. ·Ex. oppuzera o valo dentro da lei, é que
S. Ex. não silenciou a t•cspelto.
. E' corlo.quea.propo-ição não. foi. remottlda 1!. Camara inicia·
adora dtrectamonto, e o § 3' ·do art. 37 da Constituição d!spõo
que o Presidente do Senado ou o Vice-presidento turia de fazer a.
promul~açii.o devid~. pas;ndas as 48 horas.
·
.. ·
Perliunto: V; Ex., Sr. Presidente, podia fazer a promulgação
dosto. lm, tendo certeza du que.o Presidente da Ropub!lca, no prazo
legal dos lO dias, op?uzura. veto á proposição do Congresso Nacional~
Certamente que não .... ·
· .
·E de mais n disposlçiio taxativa é muito clara.
Diz o§ 3°do art. 37 :
·
cDovolvldo o projecto á Co.mara Iniciadora, abi se stljoltará a
uma.:disCUS,iiO 0 lL VOt IÇiiO nomi~al, CODSide~and<rSO. a.pprovado, Si
obtiver dons terços dos sttll'raglos pre>ontes. Neste caso; o·projecto
será rcmettido á outra ilimara, que, si o approvar pelos mesmos
trnniites e pela mesm:~ maioria, o cn viat•á, o:omo Jei, ao Poder
Executivo, pat•a a Jbrmalidade da Jll'omulga.ção.»
· Diz mais o art. 38 :
cNiio· sendo· a lei promulgada dentro do 41Í 'horas . pelo Presi·
dente da Ropub!lca nos casos dos§·§ 2• e 3' do :~rt. 37, o Prosl·
dente de se,ta<io ou o Vlce-Pt•osidonte, si o primeiro nii.o u t!zer om
·igual r prazo, ,a promulgará, ·usando da •egulnte lormula: c F.,
Pt·osidentll (ou Vioo-Pt•esidente) do Senado, ll1ço sabot' aos que a
presento vtrom, que o_ Congresso Nacional decreta o promulga a
.seguinte lo! (ou. rosoluçao), etc.•
... ·· .
Vô v. Ex.· que a Constituição determina o caso cm quo e Pre·
sidento do. Senado é obrib'ILdo .a promulgar as lois quand:o so tiver
excedido
.·
. o docendlo.
'
.
'
'
Não foi esse, porém, o fJcto que originou o incidente •.
'
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· O· Sr. Presldenle · da RepublWJJ;. maudou: pulili!!M"" o decreto.
como consta do Diario Otficiol, o o enviou a esta CllSa,. que' o•recq.
beu.no prazo legal, marcado. pela ConstituicííD da Republica, c não
vojo motivos para censurar o obofe da. Nação pelo. equivoco do
S. Ex.
.
- ··
··
Assim, mo' parece- quo os. !llustres Senadores que ao'. occuparam
do-llSBumpto não• tcom t•nzíí.o, qua.odo.pretlllldem1 que o· Presidenta
do Senado dev!n promull!l1r a lei, baSeado na. edincção. dD• pr:12o
constitucional para o oélo.
.
Quanto ás referencias do honrado Senador pela'Bahla, em t•eln·
ção 11 minha pe880a, não· tenho· intorosso algum. em responder.
Realmente, nem o• melt illustre amigo, 01bonr&do Senador1pelo
CearA sa·roreriu· 11 minbac autorid&de, nem effect!vament&'• eu a
tenho • para preoccupar dest'arte o honrado Setmdor pela:Bnbla;.
0 SI\, FRANCISCO S.t- Não apoiado; 'V', Ex. tem. toda a/autoridade.
.
•
_ O-SR. A •. Azsimoo- Senador·eamigo do, Governo; doi uma
explicacilo nMurnl, como s. Ex. tom· feito em outl'IIS· occasiões,
com maJor autarldáde; I! certo, porque o· holll'ndo Senador pela
Bah!n, chefe de-partido e antigo llador desta Casa, dlspõe,de•aut~
rldade quo•eu· não.tenbo. .Nilo sou· chefe, de-partido, Sr; Presidente,
menos ainda leadllr destacCaa~.
, .
N"no- nutre> 1!8111elhalltc prctenção; nilo-.sau; nem quero. set,.
. O. SI\; SEWROOl VIEUU.-Pols V. Ex., teU) qunUclades ·para ser.
0 SR. A. AZEREDO-DOVO declarar :lO•IUOU iJIUBire<coDeg& quo
me limito ás vezes: u. dar certas' lnforma<:aes. ao Senado;· pcr•que
mo julgo neste dever, na qualidade de Senador e. amigo- do Governa,
do mesmo moda que S. Ex. fazia hontem. . ·
,
-- A nossa situnçllii politico. é· que ·nos separa •. o que de cornoiio
lastimo, porque Ulll elemento da ordem- do· bonratlo Senador· pela
Bahla.niiotl :para. se delilllr l1 marg~m. .
·
.
. ....
. 0 Sa .. SEVEIUNO VIIIIIIA - Ai!'i'&deço · muitO> B• geneJOsida<Je
de V. Ex.
.
'
.
. .
O SI\, A. AZEREDO - O honrado Senndbl! pela BaJU&. Sr. Pro·
sidonte, é ohefe_de )lllrtldo, e jll o. honrado Senador .voe S.-Paulo o
OOllilderOII'Icacler do-Senado..
· O SR. Sl:viiRIN~VJJ:tl\.\.-·V. Ez•. dent tor· compralumti!Wt o
<tuanto do il'onla. encerra eltw. aprecinç!~> do' honrada• Sl!lllldo~ por

s. Pa.alo;.

di86a

. ' ()·SR. FRANOISCÓ GtYOERIO-Eil n!o
qiW . O DOtirC Senad'or
)lll)a Bahia ct•a lcarler do Seaado; disse, sim, que
era o rtarlér

s·.Ez.

ito10o'1181'J1o;
·
0 SI\. S&VEI\INO Vlliil\A. (dirigindo-so ao Sr., k. A;lrerlof'-Veja
V. Ex. ato que ponto vao a Ironia do uonr11do Senad'or pot•
S. P11ul~ !'
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.•. O S&,,A •. AZilR&na-Entii.o, Sr. PrllSidonto, elll. ·e•tou- pol'dondo
crmeu tempo, desde que o·liom•ado·Senador·~ oloatkr da Gm-erao.
Hstou l'llllando debalde; pm'que; si IWim é, OS· Dll8sos•olbares se
devem voltai' par~ o bonrndo senador Da· qualidade de 'chefe· do
partido e do representante immodia.to <19 G()vernc, o todos nós
lltlmpro·devcmosrcstar do aocilrdo com S. Ex'
·
.
· · E eu 'lastimo, SI•; Prasidonto, ser obrigado, ás yczos. n mo
sono.rar do honrado 1 SéondOl". '
·
•
O Sa·. Sr.vlmiNo·VlEnu-Agradeoldo a•v .. l!.'x.
o Sa. A. Ar.lil!Wno-l.fas nã.o ó por mal, sr. :Preside!lto.• Do
:1Ji11lns nonos pa~~ cá. andamos sempre assim: quando cu sou
opposiclonista, S. Ex. é' governista, o quando. cu sou. governista,.
como agora S. Ex. é opposlcionista.
·
·
o su. LA uno !>I!ILU:R~Sãa·ful'ffias·dil ·collaborar.
o· sa. A. AZEREoo-Muito bem; silo· fórmas de collaborar.
O sa. U&nANO DE GouvllA - As opposiçücs · sustentam os
Governos.
. .,
oS&. A. AZ_!:RED0-0 nohrc Senador pola Bahia é. pois, amigo
do·Governo; razno por qno· se oncaiTef!&, ii& !llbuna, do ·apontar a
uús outro•· os-~rros, a&•tlllias; os•deMto~. para quo •do• commum os
corrijam.os.
_
·
Mllll, S!'; 1'\>osidearto, o qll6' nao houve .• , ·
0 SR. FRANCISCO GtYCERIO- Ainda hontcm substitui a V. Ex.
0 ·S~. A, AllERn~-F.iOOU·f!lliãO•PI'O\"'d&fllc-nllita ()asa somos
0 ~ dilus•amlgos do Governo'· e>•honrailo·Senlldór e eu. (l'i,..,), · ·
. I) SR • .SIW~Ilio VII:lln.i.~llatou;sempro do IICCÔfdo coJn. o .ilon;
1:a~<1 SOJI.•. poç ·MI,n~. Gor~os,
.
.
. .
Q.SR • .& • .1\)lRIIEI>0-11: como V:• •. Ex. Ut!llbli•dedeei;ulll' Q:UOCita.
~elllpre 1\e a;icórdo oom o..bolll'ado· Sena~Dr :pcr•Mina& Goraes,. qW),
oegund<J um.jornal• da maabil; velu•ll' lribun•~ jlelo•tàoCo.· d&- iel' o
nome do Porina, cu, Sr. Pres.identc, não ftu•ci ma1s do flUO•procurar·
ilÍii~ a S . 6~ .. ebet'e·do ·~tido &l.,.~•·do GQverno. nllllla: Casa,
oegqpdo &•plll'IISII qo meu•filltigo chatO e pMatlo.amiro: o. ~omAclo
Senndol'JIOI'·S. Paulo·.
·
. .
.,
Mas, Sr. Presidente, vol~ndo •ao .JncidUDte do•41o, n!io r86llltou
<14 ·dellbtlraçiio dt> Senlll!o a;. menor sobra de lnlmllhaoão •Jl(ll'B esta
...

.Q.

COI'!lOl'açiiÇ\
.
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~·, l';~~lq!AII\l .P~-"""'1\. Sl,ll:ill. C~OSQ ii. pJ;Oprj;J., QOI'JI!ll'IIÇ{O

se. lllioMllirt~; (\ Jlllilqedlwc,pto. ~crin..se11,

. . · . ·
Qi·a&-. A:·. AIIJREDI)-ila'llla- 01 •·paeaedellfie,t; o· o·. Soaado•·wd
corporaviD •ptlrli• esi&r•em' snilsB~Wieaoia<llo.• Padav· l!llaou,tl\'111••.•
0 Sn. SEVERINO VIEIRA-Não SO III% BU.,ervleacÍa, . diz~•••
corwzl&.

•
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' o· Sn. A. AZEREDO-, ;.como attrlbuo uma folha da manhã,
nem nossa cortozia, a que se refere o nobre Senador pela !labia. E a
:prova d1~so é que o Senado devo ter visto como alguns jornaos toem
tratado ultimamente do· modo por que esta Casa· se tem port!ldo
dcante do Poder I>xccutlvo, dizendo ató que o Senado ost~ so ar~
mando contra. o S••, Presidenta da Republica, ao passo que a Ca·
mara c manifostamooto o ami~a d9. Governo. São intt·igas, jllso vô.
0 Sn. L.\URo MULLER-São os Zoballos ciL de Casa.
O Sn. A. A>.~nEDo-Vil o Senado a contradic~ito que ha entro
um ou outro oppJsiouista de;ta casa e a imprens", que é à outrancc
governista, o contraste oatro os jornaos que dizem ~uo o Sonado
quer se revoltar contra o Poder Executivo e alguns ~coadores que
pensam do modo contrario.
· .
Foiizmonto, o Senado trata é do cumprir o seu dever, convon·
cido de !JUO o Governo auda bom e do que o apoiarão emquanto se
rnantivct• nusta linha-tanto .o. Senado, como a Camara, a im·
:prensa o o'· povo.
·
O Sr. Severino Vleirn-Poço a p'ala.vra.
O Sr. Pre,.ldente-Antes de dar a :palavra a v, Ex.,
vou submettor·4 votação o requerimento apresentado por V. Ex.
na sessão do hontem o cuja discussão ficou encerrada.
.
. Posto a voto,, é approvado. o roquorimonto do Sr. Severino
Vtcira..
,.
.
.
. .

. O Sr. Urbano de Gouvên {·) (pola oràem)-,·Sl•. Prosidonto; .doclat•o que votei contra:o roquet•imonto do meu honrado
amigo, Senador pela Bahla, porque mo pare :e que era uma méra
questão de oxpodionte da Mesa, uiio devia ser snbmottida nem á.
discus,ão, nem á. votação do Senatio. E devo declarar mesmo que,
procurando no Regimento da Casa, não encontrei disposição alguma
a respeito que u.utorlzasse a·Mcsa -.peco vania a V•. Jlx. para
dizel-o..;.a pór o requerimento cm discussão o submettol·O 4 decisão
~-~.

.... · . . . . .
· O tàcto.tl, allds, multo slmplos: todos. ossos petiidos do informaciio :q Ud depon :iem ·da , Secretaria, são em g~ral dirigidos ao
Presidente du. Cusa, como jd tom sl.io f01to muitas vozes, o o Presidente manda.que a Secretaria informe. ·
: ·,
. ,.
· · Com o f<Lcto.do tor.sido submettido 4 discussão e 4 approvação
do Senado cato podido de inlormações do hoarado S~nlldor pela
Bahia, ,poderia ter snccodillo a seguinte anomalia: o Senado rocusat•
as informações ]lodlda; pelo hOnrado Sena lor·e, 'no em tanto, um
particul11r <lU 'lquot· que quizc8so obter· os<as · niosmàs lnformaçõns,
bastaria dirigir um requerimento IL SoorotoriO.•• estA daria certidão •
.Não 'querendo lsano"ionar e;te precetleute;.foi·;porquo .votai.
contra
. . . o' . roquerlmonto
' -" do
... bonrado.Scnndor.
.

(') Eato discurso ufio foi revisto polo orador.
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O Sr .FAlicíono Penna (') (pel!! m·dem)-.liL que o no•
bt•o Scnnilor pelo ';'st.ntlo <lo Goynz .i ul~ou-so na obt•lgação do dnr··
oxpllm•çõcs 110 Sonnrlo, dnntlo ns mzõos quo motivnrnm o sou voto
contr.lrio tio I'CllllOrimonto do honrado SonndOI' :pela nahia, 'pela
minha parl.o venho dcciM'or que votei ~elo J•oquet•hnento porque
nunca r~!:llso o mon voto parllllllO >O dü a qualquer Son"dOI' us'
lnl'ormações rio que po'"" p!•ecisat• pM•a o desempenho dos seus
ilevoi'OS, qunl•lnet• que soja o modo poio qual entenda conveniente
obto1· esms iul'ormn~üos. (Mi•ito bar».)

o St•, Sc•·o1•ino Vleh·•~ podo no Sr. Presidente quo
rolevo "i como~11 fuwudo um t•opnro sobro a declaração do voto do
honrado Sonarlor por Goraz o quo antes tlls<o ainda externo os seus
"!P'llliccimootos n.o Scnauo pela bcnovoloncia com quo acolheu o
sou roquerimouto.
Diz ![110 o honrado Senado~ r-or Goyaz niio deixa, ata corto
ponto, do tOI' I'D?.ão cntonclondo que o seu l'equorimonto era objecto
ilo simples expediente o do dollheraçiio da Mesa, mas tnml>em pn·
rcoc,.Jho que a Mosa,lliio incorrou absolutamente om censura subo
mcttondo-o 11. ap>•ocia~ão do Sono.do. ·
O Sa. URD.\~e DE GotJVJl.\-Nlio censurai a Mesa.
O Stt. St~vEm:>o Vtr.nu-Qnanr.o M simi/a quo faz o nobre ·•Se·:
nador pm• Goy11z cm relaç;\o a nm ~ooa.dul' qno prccisu.:sso tle documentJs desta Ol'.lom e um pólrtlcu!a~• que tombem o quizesae
obter, dovo dizet• que o P•·rticulul' :pódo realmente obtei-o por via
de um ro'Jllet•imonto dirlgitlo ;\ ~los" o em vlrtnde do uma certidão,
mus o SenadO I', desde qu' Pl'ecisll otllcialmento do qualilUCl' lnformaçiío, nilu pódn soguil' os mesmos tmmltoo, do1·e requerct•, sujeitantln o sou pe:iido 1\ di;euil:lão o dellboraciio do Senado.
Ditas estns ~~~lavt•as, ;podo Jiconcn p1ra· t•ccortlat• que bontem
nilo tiJI slniio enti'O as matare.< tlofcrencias quo •e declinou o nome .
tio illnstro o digno representante do Mnt.to UJ•o,so.
o nobre sonóldor pelo llstatlo tlo Ce~t·à, rol'orindo-se ao hmir11do
Sonildot• por ~latto Gross:>, fo7. t·clbt•onchls 11 sua rospolmbllld11do o
alttorldado·nil dcclara~iio que foz.
·
S. J<:<. a testemunha <JUO o OrlldOl' llll o Pl'imeil•o, suliclto o pro·
suroso, cm pt•ostar as suas homom,lgens no digno Son~dor polo Es··
lado do Matto Grosso.
lloalmonto S. E<. neste caso, ~ no conceito do Ol'ndot• tão rospeiuvol quanto. o quo mu.!s o llJ1·. ~las a suanttltude do o:pposlelonl;tn., ou po1• ontJ•a, a sua vclohlado do oppwloionista, dll ,nas tan·
t.os direitos, umas tltutas vnntagons quo, pr<l:lumo, niio gosam os
seus nob1•es collogas.
Oosdo quo o nolrl'e Sena:!ot• pol' Matto Ol•Os<o so l'ei'm•iu á auto.
rhlado, tlnllu. neoessldado do Jll'·•voeat• um!!. explloaQiio mais oxpll·
cita. Queria sabor· si, po1• ,·ontura. tlnilll no Senado uma entldado, como o. quo na Camnrll dos Deputldos su olmu1a ,;_ lead<J•:.
, (") l::tSto diticuraQ não roi rnrll!to pelo orador.
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AKK ABI .DO BEN ADO

· ·0 SR., Fll.lr.l>!OIBCO SÁ-, Oqyi dlzot• que V. Ex. j~ foi leader do
Senado.
.
,
.
. :. .
' O SR. SEVEIÚNO VIEln.Aãir. guo nunc~ foi leader do Senado, si
lsadcr é a entidade que' na Camam tom osto nomo. O Sonndo sabo
molbo~ o quo <l_lcader, ·
· ·
·
: Aproveita :~gora o onsojo para doclat•at• que nunca foi Isaac•·
do• Senado •. Nunco tovo nenhuma sagração, nonbumt• investidurapor parte do Governo; nunm; foi pessoalmente autorizado pelo Go-

verno n. fuzcr .declaruçõos no Senado, sinõ.o uma o uníca. voz, pot•

carta do Presidente da Republica, o St·. Dt·. ·Prudente- do Mornos.

... Foi no dia. cm que o commu.nJ.nntr.1 -da. B1•iga.da. Policial Jostu.

Capital, o corunol Curlos Soo.res, ou o.l!(uem. pnr· ollo, mao o Jacto
oro. visivol, cm uma folha desta Capital aggrcdiu com muittL acrimonio. um Sonarlor pelo Estado do Alagoas, quo j;\ niio pertence no
numero dos vivos, o Sr. Berno.rdo do Mendonça •.
Pela manhã, om sua rcsidencia, recobou algumas linbo.s do
então Prhsidonto da Republica, em quo S. Ex. aut01•izava o orador
a. declarar ao Souado,,quo dcsdo. aquolla manilii o coronel Co.rlos
Soares não era mais commandante da. Bt•igada Policial. Afóro. esta,
nunca recebeu nenbnma incumbcncia da parto do PI•esidonto_ do.
Republica para transmittir ao Simo.do, nom directa, nom indirectamonto.
.
· Vordado é quo, tendo a honra do entrar nesta. ctLsa ·cm 1895,
havia uns tantos olomontoa do má• vonto.do contra o St·. Prudente
de Mornos. Accusações se' faziam a S.Ex. o o orador,,julgando-so no
dever do o.poiar o :rt·imoii•o Governo civil da Republica, nilo só por
esta .consldlu·aoão, slnão ainda. porque os actos do Sr. Pradcnto do
MOL•acs niio tinham. pelo monos até então, nem mesmo depois
disto, incorrido no dosagrodo do aeu c1•iterio do justiça, procurava

romover algumas nccusacõe::; o a.tasta.r urnus tnnta.s

cou~as

foin.s,

que crom ditas contt·a s. Ex.,não tanto por amo1· ao Sr. Prosidcnto
da Republica, slniio pelo do ver om que se julgava, do procurar llltrar um pouco as.aguas que alguom· havia turvado e que o orador
tinba nooess!dado do bobor.
.
·
·
Estn attltudo o J\Jz, por ventura, um pouco mois apreciado do,
alguns oollogns o com:ronhoiros. quo oram, por .qualquer motivo,
leyados a beber da mesma agua. Fim•mm agra<lociuos o nn.turl>l·
monto votavam 11 S, Hx. olguma llstinm paios· serviços quo lhos
prestava. . ,
. · . ·
. · .
Fóra isso nunca oxm•cou, por omana~ão dos podm•os supremos
do paiz, nenhuma inlluoncia pcrunto os seus collogllS. . . · . . ·
E' essa a. vm•dude, quo aproveita o ensejo para declarar, para
quo fique registrada.
. ·
... Mas,. insisto, quo em apenas ,para ver si provocava alguma
declaração. mais Jbr,ma.l. a re:.polio da situação do sou dlstlucto
amigo o colloga, Senador. por Motto Grosso.
·.
.
S. lix. tom o dh•oito de atll•lbuit• isso. n uma )Jorvorold:•de
do opposicionistu. mus uuo levo proposlto do sonslbllizur S. Eir..,
quando nfilrmóu, pelo conboclmento que tinha das cousas, que o
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nobro , Soo~dor niio exercia absolutamente ma i~ autorltlado que os·
outros oollogas, n. níio se tratm• do S. gx,, cm confronto com o
humildo orauor,,pot•quo, neste pat•ticlilar, ostavt~ di~posto a roconlloccr cm S. Ex. toda a autoridade.·.
O Sa. A. AztmEno-A uuica difl'oronçn é o~ta: é 'tuo v. Ex. ·
cxorcin. este papel, gonot•oso, hom, nobre, cm rolaciio nu St•. Pru-.
dento do Mornos: Era V. J\x. lsolndamonto c podi!L tot• a titulo. do.
leador no Sanado. Hoje, não, todos são leadc>·s do St•. Pt·osidonto .da
Republica.
O Stt. SEVERINO VJmtM si Jbr pt•ociso h·<l attl o )l<mto do do·
clarar quo não roconhom• ninguem com moihoJ•os qualidades do
loaaor do CJUO o honrado Senador por Matto Grosso.
•
Reconhoco o atfit•ma, como homenagem n seus morltos, que
s. Ex. teve sompro ltalJ!Iidadc> dirigentes. Não ll uma lisonja quo
th1. as. Ex ..
O Sn. A. AZEREDO-Ondo Jm· chefes pollticos como Ruy Barbosa, Pinheiro Maclmclo c Fmncisco Glycm·io, ou, simjllos soldado,
não posso SOl' leadet·.
O Stt. SE\'Elll:o>o 'VmmA-Por isso mesmo ; o V. Es. não poderá
al.Jsol11tamouto :::o considOl'Ul' amesquinhado, se lhu disser uma
verdade. Já que V. Ex. conhece quo nesta Casa ha homens dn
omincnci~ de Ruy Barbosa, Pinh~it•o ~Inchado o Francisco Glycerio,
v, Ex. nao podot·<l se oll'ondor SI . o omclot• doclnrnt• que qualquot·
clc:;ses chefes, não torá nenhum Jogar-tenente. superior a V. Ex.
Desejava apenas sabor si h~vin· alguma investidm·a official,
omunundo do Govm·no dn Republica, porque, nosso caso, apozar. da·
estima o consideração C[UO lho, mot·oce· o bonrndo Senador por
Matto Grosso, uão pordori~t o onso,io do Jemntnt• o sou pt•otosto
contt·n essa roprc>onta~ão oJIJcial nesta CaS!I: ·Queit•t~ V. Jolx: o des.
culpnt•,
. ,
· .·
Quanto ao mais, não unLl·ariL, como disso: Uosde hontcm, no
exame da questão do v•lo.
. · ·· ·
·
Aguaruar:L os !'actos .o, conJorme as pt•ovas que ellos ministi·u.rom, 11ntão oxu.minm·(l.,a.lllu.tcria..
,... , .
. , .,
. · •Por hoJe, quot•lt> ~ómento lava!'. ~ s~u polto .cont o,sou illustt•o
colloga, a <Juom constdora o t•ospotm o Jazei' disstp~t·.,do. tot!o <JUlll,
,1not• jogo <JUO J>l'üunrasso tll.zm• :~Jgum mni intencionado, da.s
palnvt·ns que hontom proforitt om I'Ol~ção n. S. Ex •

.'

. . ORDEM DO DIA ·

O Sr. Franoisco Sú. (para 118gocio wgenla) (•)' ...:'sr.
Pt•os!donto, quaudo so discutia ·hontom a p••oposicãolquo &bt•o o
credito do •10:0011...;, pam" viugem <l Alloulatll<a.;!oa S!•s •.'.Mjnistro
dn Gum•ro; o "cominand:~nto do 4' tlistl'i,oto militar; polàs mnn'ilbs-,
•

~ ') E~to

L

discurso não foi revisto polo orador.
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taoões então lidduzldllS so verificou ser sentimento gorai que essa
modldá. é. urgente, o tanto ó assim que, apresentando o honrado
Senador uma omonda quo suspendia a dlsoussiio, da tribuna foi
podido á-Commlssii.o do Finanças para. dar o sou parecer com a
maxlma brevidade.
· Esto 'parecer já foi !Ido no oxpodiouto do hoje, razão por quo
peço a·V. Ex~· quo consulto o Senado sobro si concedo urgonci"
para'que o.· roforlda proposição continuo a ser immodiatamoato
discutida: (<lfuilo bem; muito bem.)
. O St•, Pre,.idente -O roquorimonto do l10nrado Sanador so. basoa no art. 101 do Regimento o vou rnbmettol'o ao
voto do Senado.
.
· Consultado, o Senado concedo a urgoncin t·C!JUOriria.

O Sr·. Pre,..idente - Cumprinr!o a deliberação do
Sanado :vou submetter :\debate'' mntol'in ,julgada m•gento.
CREDITO l'AI\.1. VIAOEll DO ~riNIITRO DA GUERM

:. Contimla cm 2•·discussão, com a emenda olforccida polo Sr.
Bolfort VIeira, a proposição dn. Cam~m dos Deputados, n. 8·1, do
1908,.autorlzando o Presidente da; Republica a abrir ao Ministorlo
dllS .Rclaçiícs Exteriores o credito especial do 40:000$, ouro, pn.I'IL
occorrer ás despezas do .vta.gem o representação do marechal
.Hermes da·Fonseca o general de divisão Lulz Mondes de Mornos,
convidados pelo Imperador da Allernanha para assistirem ás man·
obras do exercito allemii.o em Tcmpolbot'.
·. . Ninguom pndlndo a pala.vra, encerra-se a discussão.
.
"

·. O. Sr •. Belf'ort·Vleira (pala ordem)- St•. Pt•esirlent.o,
o que se passou na sessão do bontem importa cm condomnnçiio
prllvia da minha emenda. Por Isso o só por isso insisto cm roquoret•
a sua retirada.
•
·
Consultado, o Senado concedo a retirada da emenda.
Posto' a votos, ó approvado o artigo unico da proposição, quo
fica sobro a mesa para entrar, na sessão seguinte, em a• dlscu~siic,
JIOr olfelto da urgencla votada.
VOTAÇÕES

Votação, em S• dlscusslo, da proposlclio rio. Camara dos Depu·
tados, o. 40, de 1908, fixando o. forço. no.vn.l para o oxot•olcio do 1909.
Posta.a votos, ó a proposição approvada..
..
A reapoctlva rosoluçito vae ser submettldo á sancoiio,
· Votaçii.o, em 3• discussão, da proposiçlto da. Camara dos Depu·
tados, n. 39, do 1908, lixando as !'orças de tot·ra para o oxot•ctclo
de 1909•

..
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Posta. a votos, ll a proposição ap)lrovada. .
A respectiva. resolução va.o ser submettlda. 4 SllDcçiio.
Votaç~o, em 3' discussão, du. proposição da Cama.ra dos Depu·
tn.dos, n. 53, de 1908, autorizando o· Presidente da Republica a alirlr
ao Mlnlstorlo da. Frumnda o credito oxtraordlnn.rio de 337:543$946
par<~ pa~n.mento do MachadO' & Ca.rnlbo e Silva & Carvalho, em
vlrtucfo do sentença judiciaria.
Posto. n. votos, I! a proposição approvada.
A respectiva resolução vo.o ser submettida ll sanccão.
Votação, em 2• disoussão, da proposição dn. Cama.ra. dos Depu.
tn.dos, n. i79, do 1905, concedendo a pensão annua.l de 3:600$ li.
viuva o filhas do Dr ••João do B11rros Cassa!.
··
Posto a votos, I! n.p~rovado o artigo unloo da proposlc1ío, em
escrutinlo secreto, por .5 votos contra. oito, salvo a emenda apre·
sentada.
.
Posta a votos, !l approvada, salvo a sub-omondo. oJI'orcclda pelll
Commlssllo do Finnn~ag, ti seguinte
·
EMENDA

Em \'OZ do <3:600$>, iliga-so : 2 :400$000.-Erico Coelho.
Posta n. votos, 6 approvad~ ~ seguinte
BUD·E~!ENDA

Em voz das pnlavr~s : com favm• da viuvo. o tllhos>, diga·so :
cm favor da vi uva c tllhas omquauto solteiras, do Dr. João de
Barros Cassa!, rcpartidamento ; revogadas as disposições cm con•

••

trario.-Com,~iosao

de Finanças • .

A proposiciio n.ssim emendada passa a 3• discussão.
Votaciio, em 2• discussão, da proposiciio da camara. dos Deputados, n. 27, do IUOS, conceciondo l' D. Maria Isabel do Salles
Torres Homem a pensão mensal do 100$1)00.
Posto a votos, 6 o art. 1• da proposição a.pprova do, em escr u
tlnio secreto por ~~ votos contra 12.
.
.
·
Posto a votos, o approvado o art. 2. •
A proposição
passa. a 3•. discussão.
.
· Voto.ção, em s• dlscussiio, da proposição da. Camara dos Depu.
tndos, n. 212, do 1907, olevanao a. 150$ mensaea a pensão que PEir·
cebo D. Maria .Josephina Porelra Pinto de Andrade, autorizando o
Presidente da Republica a abrir o credito nocessario paro. Immc·
diata execução da lei.
. .
Posta votos 6 a proposição approvada cm esorutlnlo socroto•
por 21 votos contra 12.
·
.
.
..
A respectiva resolução vao ser submottlda li. aanoo~o •.
'

•
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Vota~ão,

------

om S• disoussno, da p1•oposiçiio dit C~m~l·~ dos Depu·
'tMOB, n .. 63, do 1008, mtloJ•izundo o PJ•osldonto da Ropubilcn a abrir
ao Ministorio drt Fa~ond:~ o credito oxtraordimtrio do 14:803$820,
para pagamento ~ n. Adclrtido Nascimento Torres, cm virtude do
sentença judlciiu•la.
·
'
,
Posl<>.a. votos ~ approvado o ~rtlgo nnlco du proposição.
A Jll'Opo~içfio pn.ssa :t 3• discussão,
O Sr. Hczcrril J.i'ontcnollo (pela o>•tlcm) rçquor
dispensa do intoJ•sticlo para, n 3• discussão du proposição.
Consnitnrlo, o Senado conccrltl" dispensa l'Oqnerida.
~

'.,'

VETO DO PRE~'I~ITO c\ O Olt~AIII!NTO l!UNlO!PAI,

Continóa cm. di$r.ustfi.o unica com o parccor i'<LVOravcl ria
Commissiio do .Tnstlçn o Lu~:isiação, o edto do pt·ot'eito do Dlstrlcto
FoderaltL l'Osoinçl.o •lo Conselho Municipal, g uo Ol'C~ a roc01l:t o
fixa a dcspo~r• elo Districto para o oxet•ciolo do 1008. ·
O lOir, Augusto de Vo.;;concellos não eumprh•i:·.
o son dever, •l:uh•s as 1Jga•;i"10s ~uo mantem com a maioria do Cunsollw Municipal o a sna commtssão do orçmnonto, si nito viesse,
com o respeito o a r.onsidcrar,iio quo lho morocom os eminente:<
eollogas mombt•os da Comrit!ssão do Legislnçno o .Tustiça, lavrar o
xen protosto úq_ntrn. as <.~cc~sacücs gl'U.Y03 t1uo contém o pn.rocor
uossa Comrnlssao 110 Consei!JO Municipal.
O Conselho mentiri<t a sua missão, deixa!• ia do cumpri>' o sen
dovor, si .tivesse commotti~o, no oxoreicio rio' suas funcçõo;, as
Jhlta.< graves :u•tleulnrlas Jlnln Commissão do senado.
· ·
Nesse parecer, a Commi~são di?.l'Opotldamento quo o Conselho,
votanrlo o O!'çamoutu, o "'7. do morlo a omba.J•amu• o oxoralcio 11as
í'uncçõos do oxecutlvo ; portut•lJOII 111 o.dmlnisfra(.~ã.o, votn.udo um
oi'çnmento.irnJlr•tioavoi. Assim, vli·SO no n •.J o seguinte:
.
..
· · '<<"'1'\ no·§ 23, q'Ue tt·.~ttt tlo Mata.tlom•o do Sn.ntn. G't•uz·; o. rotluocii.o
dequnsi lll~US :t< vm•ba.s da propost~. Impossibilitando a oxocuçito
rlos,~Ol'Viços u. que ~iio tlostiua.dus.•:
.. . :
.
· Aluda rnMs :tdi•ltlo •li~ a Com missão:
«Siio rio maniJ'ostn. pr;JC.Jcloucia
miÜÓS justi1ioa ti;. as do Vt>lo
opposto pelo Prolbito •lo Dlslt•icto ~·orlot•al :1 t•asoluoiio tio Consolhu
Municipal quo orca a l'oceitn o fixa a tlo;poztl d" Districto FodoJ•:tl
·pnra o cot·ronto oxorclclo, .ill porquo ·assa rnso!u,iio o.n muit:.• d~
suas dlsposicõos fnro posltlvnmonto, cl~ramente,- p!•ecoltos dr1 lnt
organlca do Olst,•luto, .ir L·por•JUO contrnt'iiL os sons lutorossos, portrll'·
bnndo a. Ol'•lcm admluislratlva, imoossibilitnndo u oxeouçiio t•ogulltl'
do serviço>: c1·endos.• .
•
. . .
.
,
E' evidente qno, si o Conselho tivesse assimllrdcorlldo,"toruru•se-hia_pas!lvel das nocusações teltas. · . , , : . , .,.,.

as

I I

SESSÃO EM

••

5

DE ·AGOSTO DE

1008

Entretanto, a Com missão não prova alJsolutamonto que o Con·
sdho tlvo!So infringido a Joi oL·~an\ca do Districto Federal, nem quo
tivcsso votado ciisriOsic,ilío atgumrt · quo tróuxosse omba.rn.ço ao cxor ..
cicio do executivo municipal.
· ·
NiLo dlscut.lr~ o vota, j(t Jol hontom a.qui largamente discutido.
Voiu· a tribuna, como disso, apono.s para pt·otostat• contra a accnsn·
c;ão, que conflidorn. ,:rra.vo, a.o Conselho ~[nnicip!tl, n 1líHnonstrnr, do
modo ov\donto, quo oll:t nito tom I'Indamonto algum;· ·
Para Isso, lo.nçaril. mão do um dos articulados do parocm•.
Diz o parecer no§ ~5:
·
·
< 4•, no~ 2j, quo tt•atn. do Matadouro do St~ntu.. Cru,,, a redu·
cçiio do qnnsi todas M verbas da proposta, impossibilitando o. ox·
ocuçã.u dos ,.;or\'iça' a que são Uostinadns:

• •

•·
•

•

I\

I

Ora, o oradot• não pódo fiiZrl' molhar domonstL•o.oiio, do rJUO as·
sim não procedeu o Conso\ho Mun\cipill, do que, colloclln<lo ao lado
da disposição do orçamonto votado na parto relativa ao Matadouro
do Santa Cruz, a disposlçfto do orçamonto cm vigor, o prorogndo
JlOio hont•ado Prefoito do Districto Federal.
O Son:t<lo vm·~ assim qno o Conselho manteve todas as vorbns,
O atil augmonton algumas, UO modo quo a 'totalidade ' <ias YOrhiiS
cons~,guatla~o orçamento 11rorogado a do 535.180$, ao passo que
no o lçamen vlltado ó do.550:800$000.
Para qno não se alleguo quo o Consolbo Municipal <lcs!ocou as
verbas, podo liconça ao Sono.do, pam tnzor o cour,•onto do verba
~ar vm•hn, mostrar quanto se lLI'aston dn. vorllatlo a ailega~ão <la
honl'<Lrla Commissiio.
Bis o orçamonto om vigor na Municipalidade, om conscquencia <la prorog:1ção l'oit~t pelo Sr. Profoito :
Matadouro do Santa Cruz.
Pessoal:
Serviço o.dmnistrMivo:
'
.

1 diroctol'., ·-•'•............................ .. 10:000$000

No orçamento votado :
1 dil'cctor . .....•..... , .................... . l0:000$0QO
1 ,primch•o of!lcial ....... ......... , .. 6:000$000
No orçamento votado:
1 -p1·lmciro offialnl. ................. . 6:00~000
1 segundo ofT1cia1 . ................. . 4:800$000
No orçamento vetado:
1 soguriflo', otncial .. .• ...•.•... ." ...·... , 4:80MOOO
1 u.manuoruo ... ...... , . , ... o. ; ••• o •• 3:ooõ$ooo
'
No orçamento vetado:
1 amnn uonso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 ·
t· administrador ...•••.• ,;........... 4:800$000

'.
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No o1•çnmonto vetado:
1 continuo .......... ,...............

~1 :SOOS;non
~:41l(i:!-0mt '

No or~amonto rotado:
1 continuo ....... , .... , ......... ,...
1 chefe do muchlnn•.. .• .. .. • .. .. .. •

2:.400~000
3:000.~.01)

No orcamo~to vo~11lo:
I chore de machlnaR...... ... .. .. .. ..

3:000$000

1 n.ilmjnistrador., , ..... , , ...... , ... .

SERVIÇO SANJTAJIJO

1 modico choro ................. ~ .. .. 10:000$000
No Ol'çamonto vetado:
1 modico:chcfe......... ... . . . . . . . . . . . 10:000~000
5 modicos lnspoctot•e~ u 7:200$. .... .. 3ü:000$000

I

No ot•çnmonto votado:
5 medicas inspectores n7:200$.; ... .. 36:000$000
2 modicos mlct·oscopistas u 7:200$... 14:400~000

No orçamento votado:
2 modicos mict'Oscopistas a7:200$....

JJ:400$00D

4 vclorln~rios u. 4:0,10$............... W:DOQ$000
No Ol•çamonto vetlldo:
4 volo!•1na!'los a '1:000$............... 16:000$000
4 :Luxlliuros tJos inspectores a 1:SOU$.
;,

7:20Q::;OOU

No O!•çnmonto votado:

4 auxllint•os do,, inspoctorD.i u.,l :800$., '7,200$000
~ uu~llluros dos

4:800$(100

miorosoopitns 11 2:4UU$

No ot•camonto votado:
2 auxillu!•os dos mlciooicópls~i;i ...... .

.J:S00$000
'

'

Eis ali! mantida lntogm!monto todlL, n verba tio z,o,sonl do
mntndout•o, vo1·ba <tuo ,o, c'nsollw MuuliJlpnl, u:lo vodl~ :~ltot••u·,
sob pon~ de infL•iligu• n lo!,· J'Cdcnúo; ontl·ctncto, llltot•:~t· n yot•b:~
mntorlul.
, , ' ,
,
Vac mostrn~•, por~m. ao Senudo que. mosmo ostn verba não
tol dlmlnuida, mas sim augmontadn:, , .
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· Se1;1,iço arl111111ÍSti'ativo

'

f

•

''

.'
•
..

r

No orçJLmonto votado:
Sol'vi ço de mato.nl'" 343:000~000
Conservn0Tto;.....
8:000~000
·Jllnmlnnçiio.......
:l:OOO~OOO
Lubl'lllcantos.. . . . .
:1: OOJ~o.:o
combustlvcl....... ~4:00D.:iOO'J

No orçamento em vlgo1•:
SOI'I'içoMmatnnça 343:000~000
Con~Ol'Vnção.. .. .. .
R: OOOi;OOn
llluminnçfl.o.......
:J:OOO~OOO
Lnbl'illcnção......
3:000S0J(I
ComLustlvnl...... 10:000;\;000

No or~amonto om vigm•:
No orçn.monto votn.U.o:
Expedlonte........
2:000$000 Expe<lionto.... ....
1:000$000
Chama a attonçfio do Sl'. l'olatol' da Commlssfio para essa
unlcn. !llturaçio alli exl~tentc, o qu~ vem n ~ot·: polo o:·camento
om vigor, esttL consignada. n. VCI'Úa. tlo 2:000$ pn.ra. cxpediontl1, ao
passo quo no orçamento votn<lo a vm•b" c.'11podionte ~·do 1:000$000.
O OI'Ç"monto CID vlgol', consignando 2:000i; pat•a o oxpediontll,
1ecba a totalidade das verbas dostmado.s o. cstó sorvico, 110 passo
quo o orç~monto votado, nl<lm da consignaciio do I :000$ pai'O. o
oxpedionto, osl!lbo1eco uma ou~rn, tarubom do I :000$, jJaro. cdospozn.s do prompto pagamento•.
Vj!.se, portanto, tJUO o Consolho n.tsolut:Lmonto niio · co1•tou o.
vórbo., nponas sopo.rou-n, doto1•mlno.ndo quo l :000$ soi•ia pa~•o. "
yorba oxpedlonto, fazondJ appo.rocot• nmn ·outra rubrlc:c cdos]Jozo.s do prompto pagamento> dot1tth1 tambom da verbo. do
1:001}.::000.
Não houvo, portnnio, altoro.çilo "l:;nmo. do verba.

Sor1:iço sanita.1'io

D!ll.l•io. do 7$ aos modicos, do
Dia.rin do 7$ aos modicas, da
<1$ aos votol•inarios o do 1$ a. 4$ aos vutorin·~l·los o <lu 1$ aos
<tuati•v ILUXililU'OS UO !nspcctOl'OS, tiOl'VOlllOS,
l'in:Llrimnto. ilo coni'l'O,Jto tlostns l'orbil'<. so vo<'illcll o quo lm.
pouco rol'oriu, isto~. quo o m·çalnonto om vlgot• conslgnn 535:180$
po.ro. dospozo. rotai do Mnto.douro dA Santa. Ct•uz o que o Ol'~"monto
votado consigno." vorbo. do 550:812.$000,
Pnreco-luo que co111 osto. compura~ilo tom: domonstrnc\o ovlcloutomonte que o Cousolhu ~lnuiclpo.l niLo ~ vas;!vol tia ~uspelto. do
ter Pl'Ocuraclo closol·gnu<ZUI' os SOl'l'ic;os c!" MuniclJ•alidudu, impo·
d\ndo, pela I'c<lucoão olo verbas no Ol'Q<Lmento. CJUO "Proroito govot•·
nnsso·tnnto m11ls quanto, vu•a<lo CJssu orcnmonto, lbi prot·ogado o

o.ntorlor, quo couyigna. v01•bn.s monoL•os.
· ·
· .: .·
. .Nem se diga quo o PL·eleito l'cfero-so 1L stl!\ propos\:1, nl!ogiliulcj
que o Conselho redu~lu as verbllll do!!~ constnntos.
· · ·.
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ll' fura do duvid~ quo o Conselho tinha o <liroito de re1lnzh• ou
augmontar essas Yorbas .•.
O Sn. SE vEm~o VrEmA - Apoiado.
0 Sa. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - • , • som 11110 para isto ostl"
vosso o Proi'olto autorizado a votar o orçt~mmlto.
Mas, o Conso!IJO, mantendo as vorbt~s do orçamento cm vigor•,
foi doro~siado liberai, porque, palas palavras do Sr. Profoito do
Dlstrlcto Fcdorai, o consol!Jo podia so .i <tlgM' no <liroito do roduzllas. Vao domonstrat•.
Tom em mãos a mensagem 1!ir•igida pelo Pro!oito ao Conselho
Municipal.
O Sena<lo vao vor o IJ.Uo olla diz om rol11ç1io no Maf.adouro:
« Continrra a. docroscer a ron·la do ~ratadour,J do
Santa Cr•uz o a do Imposto do gado, por ter d!mlnuido o.Ui
considoravelmonto a. matança,
·
E~so docrescimcnto, que tiio grandes pro,juiws traz
aos corras munlelpaos, ó dovido á · concurroncla llloga! diJ.
Mai:Ldonro do .Joronymo de Mesquita, que, do janeiro u
dezembro do 1007, abateu 37.000 bovinos, 2. 710 vitollas,
2.ll43 porcos e 64 carneiros. •
Vô o Senado que o Prefeito <lnclarn ao Conselho quo o sorvir:o
do matatlout•o havia <liminuido com doCl'osclmont.o du rond<t, 0111
consC<JUOncinda falta do :l7.1l00. cabeças do iJado, <iosvittdas du
Matadouro do Santa Ct•uz, par.. sorom abathlus ·no ll!ataúonr'" do
.Joronymo do Mosrtulta,
.
Doante dessa declaração do Profoito, o Conselho Municipal
podoriu. at.í ter t•oduzldo ns verbas ; entretanto, não o foz, como
o orador acahon do demonstrar.
Al6m disso, a. llnnmda Commlssã.o, cm seu pu.t•ocm•, noA'a ao
Conselho Municipal o direito do ttltorar as verbas da propo.;ta do
Pt•ofeito, votn.ndo o m•o:~monto. E' um n.ssumpto e~~o elo ~Llta. im·
portancia o gr<Lvidt\do pura 11 ndministr·açiio do Districto, si o
Sonauo sancclonar ossn oplulão da iilustro Commisoão do Lcgis·
lação e Justiçu..
SI o Conselho nito póde "Iterar as vm•bas da proposta do
Profeito, fica completamente impedido do fuzor os orçamentos,
compotencia que llre ó dada poJo ar•t. 12, § 5•, da lei orgttnica
quo dlz :
< ll' ao Conselho quo compete org.tniza~• os .orçamentos da
Municipalidade, ·>
. O Prefeito oxór•ce, em vh•tude do ar•t. 28 dn mosm:c loi orga.
nica, as suas funcçõos <lo fuzot• a proposta. porque !Iro 011be lL
inlcln.tlva das dospozu.s; uma voz apresentada IL sua propoutn, o
Conselho a )JJdo ultera.r• ou diminuir, <lo;do que niio toquo nos
vencimentos d2 pe;soal, UO,!ll elimino emprego•. , Nilo · oxistom
outt•as rostrlcçoes com relnçao á con!'ocçiio dos ot'ClLmontos. Nntr•e-
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tanto, nflo 6 is~o qno s l vü do pn.rocor da Commlssüo, r1uo nogn. n.o
Conselho o direito do altorar cs<us verbas, ·
O Sa. ,JoAQu"r DI~ SouzA- Só póJo n.ppt•Dv:tl-as out•ojoital-ai.
O Sn. Auousro DE VASCOI'(C8LLOS- Nosso caso, o molho~ seria
suppt'imit• o Conselho, j~ que a sua missão ú a do approvar ou
reJollar.
Ao lado do Pl'O!esto qno vclu fazer, unica razão que o trouxe ll
tt•lbuna ·cm dolosa 1los seus amigos do Conselho Municipal, chama
tambom 11 attenção do Senado, porque o Conselho MuniCJpul preoiSJ.
sabor em que lo! vivo. Não ó rnzoavol que o Conselho voto o orçamonto baseado na loi org1mlca do Dislricto, sabendo que ns suas
resoluções siio s ujoitas a •elo e quo esses •olos toem da ser decidido: pelo Senado, 8om que esta Casa estudo as suas razões, de
modo que o Sanado soja :vordndeirnmonte juiz nesse •.. digamo<,
. no~so confl!cto, quo so abro ontt•o o Conselho o o Prefeito, )Jara qua
poso bom as rnzõos do um e de outro.
Mas, si o Senado entendo que toJIM as resol11çües do Consolho
podom sor votadas, o as suas rn.zõo::; niio precisam sor examinadas,
nem con!i·ontadas com as do Conselho, como aqui se Vct•!Uc:., nosto
caso, dosapparoco por completo a necessidade do Conselho vol:tt•
orçamentos e mesmo do log1slar no Districto Federal.
W verdade que o iliustro presidente da Commissão, hontcm,
em npat•te, declarou quo a Commissão so tinha baseado na pnlavr:.
officinL Mns crê o orador que otilcial tambem <!a palavra elo Conselho, um· dos rtLtnos tlo·: dons' poderes do Districto, mmo lc~i'l"·
tivo, o qu>Ll, cré, aiudn devo tnmbom morecor do Scn>Ldo n atteução U.o serem, !LO menos, examinadas as sua.s l'esoluçUos.
l~i• o quo ontondou dizct• em rolaçiio a este velo, n1io so estendendo oro outras considor>Lçüos,'ata mesmo porque jd tom discutido
vetos oppostos a orçamentos municipaos, que. entende nilu sorem
votu.veis.
·
·
·
A sua opinlõo tl qno a rosoJuçfío do orça monto não o;t:\ inclni:h~
no nn:no1·o tluquollas a quo i~ loi Ol'gunica. i.lo Disti•icto Mt o di1·oitu
no pt•et'olto de vetar. O SODildO, porilm, niio tom assim .!oeitl!tlu o
o orador não tem remedia sinão com isso se coutormu.t•.
Els o que tinha u. dizm•. (.l!uilo bom.)
O Sr. Barn.tn, Blbeiro- Sr. Prosi<lunto, sinto-mo
cmbat•açado om tot• uc occupnr n tribunau.ntos de ouvir o illustro
roltLtor dtL Commlssito do Loglslaçiio o Just!çtL, que, tant> qmmtu
mo pnt•ccc, .tla altura om que o coilocou o voto do Son:~do, di vis~
nos .vastos horlzoutos que se lho abrem tlennto tlos olhos o tLbysmo"
que o u.rt•astou, na pbrnso do llltt>tro Presidente dn Commissfto, 11
palo.vr:( oU!cial:lo Prefeito. .
.
Sinto-mo ombu.raç~do, fal!ando ante.< do S. E,,, pDrquo, homem
tle governo que .foi, notnvcl pelo talento a illustrucilo, o.pt'ogoatlo
llOla.pondoro.çiio o prudonoia... .· .. . . .
O Sn. FRANOIBCO SALLEs-8' bond11d•J do V.. g~ ....
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------------------------------------------·---. O Sn. BARATA RmEino .•. -com uma .tt•adiçíio honrosa quo

lho onllora o nomo, seria cut•ioso, o ou des~jariw vor a quo artifl·
do sobt•ohumano roconeria S. Ex., nobre relator .da Commlssão do
Legislação o .Justiça sobro o "dto qno discutimos, para alcançat•, não
o voto do Sena~o. que isto a o do monos, mus a.sanoção da verdade
pnt•a as proposições quo ut•riscou om seu pnrecet•,
Sinto-mo embaraçado om l'allttt' nntcs do S. llx., pot•quo niio
poderei deixar de oxtt•anltnt• a situnoiio humllissima om que todos,
som faltar nenhum dos membros da Com missão, cujo parecer S. Ex.
t•olatou, colloco.ram o poder legislativo do Dlstrlcto, som .slquer
procurat•om conhecer um doou monto de alto ~·alor, dlrol , mesmo
do valor absoluto, pot• não ter. sido ata hoje . contestado, o que lhes
servit•in de fio doArladne :para subirem do labyrint.ho em quo os enrodou a palavt'll, •• não set como caract&rizal-a; a palavt•a, •• que
tique a reticencia para suppril,lhe a ndjoctivação, ilo administrn.dot• do Dlstricto Federal.
.
.
. .
.
Sem o pcnst•monto do ser .injuMto com,o Senado, nem com sua'
illustl•o Core missão de Logislaçiio o Justiça, ·presumo que o"so
documento soja complot<Lmontc ignorado do ss .. llEx. e que de tal
ignoranciiL se originou o erro cm quo incidiram do .não examinarem
uma a .uma, as allognçõos do Prefeito nas suas·t·azões do. véto,
exame do qu 0 lhos resultaria a certeza do serem todas .ollas falsas.
Quando o Pt•olilito oppõz voto llloi orçamentaria votada pelo
poder leglsiiLtlvo do Dlstl'lcto, .a comm!ssão de m•oiLmonto do Con·
solho Munlciplll julgou-se no dever de vir a publico para protestar
contra a<Juelle acto, tornando evidente o empenho com. que se cs·
1'oroura para agi!• DlL , mais absoluta harmonia de vistas com o
executivo municipal ; o no Intuito do dofendot•-se. da. responsabill·
dado quo sobro o conselho atirou. o Prolcito, dirigiu-se 11 illnstro
t•edacçãO do Jornal do IJOIIIIIICrOio, que Dll gn.zot1Jh8. de 6 de janeirO
inseriu o seguinte protesto po1• olla asslgnado. .
Pormlttn-mo o Sem•do iol-o, cm parto, tão importante o con·
sidero para o>clareolmento do sou voto.
.
•A Comm!ssão de Orçamento do Conselho MuninipoJ, surprehen·
di da com o véto opposto noJo Jlxm ,, Sr. Prefeito do O!strlcto ao
orçamento municipal, pnt'a 1008, vem pedir agazalho cm vossas
columnas para as seguintes cons!dm·aciios:
·
•O orçamento vutado · l'oi feito de liccôrdo com u Sr. general
l't•ofoito por lntormodlo 1io Presidente. du. Commissão do Orçamento
quo d!nri"monte se entendia com s, Ex.
. ..
·· · ·
•Além disso, estovo sempre presento, acompanhando os trabalhos da Commissão, com olla discutindo o·aeoordando em todos os
'POntos, como J•opresontanto da Prefeitura, um nlto funccionario da
DlroctoJ·in•le Fazenda,, o cltet'e de socciio, Sr, Firmlno Gameielrn.
<Toda a confecção do orçamento foi, po1•tanto; perfeitamente
combinada. entt•o a Prolllitut•a o o Consolho,nas condloõos acima
exJlostas; sendo: que os pequenos acerosclmos introduzidos pelo
Conselho o com os quo.es ::;, Ex. niio esteve de accõrdo; não fllzem
ineldil• a resolução do conselho nos dispositivos· da Jól organ!oa, do-.
~ermlnativos do •dlo.
·
·
. ,. e.;;,::J.w·. ,:
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cOs dispositivos leg~os que rogom o. roatm•iasãoossoguintos: •
Dahl passo. o. commissilo do orçamento do Conselho, dopeli do
cito.r os artigos do. lei organica do Oistricto relativos á. ospecle, a
ano.tysar os tundo.montos das ro.züos do ~•to do prct'oi to, coul'ronto.ndo-as com o. lol, com tanta supo~lorldado o isooççiio do animo,
quo seus mcioclnlos abrem larga brocho. cm todos os csplritos,
que, som ,iulzos proconcobldos, a acompo.nhoro.
.
.SI cm contrario .lls o.Olrmn.çõos c~togorlco.s do. com missão do
Conselho Municipal, nito so levantou t~t<l ugora nenhuma voz do
protesto, O positlvo.monto corto que, no orçamento do DistrJcto
~'odorai, duas vozes collnborou o prefeito, ou antes, tros vozes
collaborou S. Ex. com o Conselho.
A primeira, quando aprosontou a pt•oposto. dt> orco.monto,
·tendo, portanto, nos to1•mo• do. lei organica vigento, a iniclo.tiva
da receita o da dospoza; a segunda, quando so reunia. om confe·
rencia omcial com a commissito ou sou pro•idonto. discutindo us
verbas do. propost>, o ns tias omondo.s do Consoll•o, umo. por um~ ;
e uma terceira voz, os Srs. SBnadorcs ilo,·om presumir que touho
razões podoros~s e incombativois para dar ao que digo o valor de
uma amrmaçüo catogorioa o inatac.vol, uma terceira VI!Z, quando
por intermodio tle um 1\Jnccionario do illr.onda, seu immo.liato
representante do conftanca; comparecia !IS SOiSÜOS que O. cumrois•iio
reo.ilzo.va, para nccommodar suas dollberaçücs ás oxigoncias pre·
fcituraes.
A consoquencia a tirar. do que deixo cUto 6 que o orçamento
votado pelo Conselho ora perfeitamente conhecido do. Sr. prefeito, desde o momento em que foi por S. Ex. iniciado, até o
ultimo instantil om quo foi pelo Conselho rctoco.do, o mal se
comprehonde como pudesse S. llx. negar-lhe so.ncção, siniio pelo
máo vazo que adoptou o vao constituindo normn do conducto. do seu
desorientado governo. . · · .
Com olf01to, não O a primeira voz que S. Ex. podo uma lei
ao Conselho, o quantlo a consegue, .to! qunl' a pediu, o •Is vozes
ampilando·lho o podido, por considerações que naturn.imonte
escapam a·todos os homens que não foram foito1 com o mesmo
estofo moral do S. Ex., c para os qunos nas relações publicas
ou particulares a lealdade nos compromissos constituo · uma.
das feições do caracter ; por motivos que escaparão a todcs os·
espíritos habituados a subordinarem seus o.otos ·11. oritiot~ dos
prlncipios Inspirados pelas injnncçõos da moralldo.do, OP.põe-lhos
voto, como . si fosso . sua intoncilo surprohonder. om c1Jadn.s os
membt•os do Conselho, com a protençiio.do· dosautornl-os, 1!. sombra.
da. autoridade o rosponsabilldado do senado."· , . · .
· Retiro-mo a esto. circumstnnola, monos para a.Uudu• :L, incapacitla.de ·mora.! do veto quo agora. discuthnos, do. quo ·para põt•
em evidencia· os processos· governamentuos usados no.. tr1ste
aotualida.do quo atravessamos na · ndministracilo, executiva do
Districto. · ·
·
· ·
·
·· · ·
O' objectivo desse alvitre impõe-se a obsct•vaciio. at6mcsmo.doa.
de olhar ma.ls · obtuso.· Pretonde-se privar o Conselho Municipal·

94.

. ,

.4~1UBS ~0.

SBN AllO .

~o Dlslt•ict0 das . ultimas prcrogatJvas quo lho. po1·mJttiu o
coogrosso per genorosidndo ma.icstaticn, Protonilc-so quo "
r"'nsolho Municipal não goso mais da minlmn autonomia ou Jibm•·
fiado do acção, nem •iquor, do dil·oito ~o •. por arbítrio' p1•oprio,
humilhal''SO UO pl'Ofoito, ..ujoitauclo ~\la licçiio d, vontade cnpri·,
chosa do S. l~x., o para Isso contu-so com o SODilllo para o ultiHIO
golpe no municlpio, a baso institucional da Rcpubl!cn. · .
Dcc!aro·quo não tonbo !ntoros'o algum, de ordem privada, om
quo o Sormdo approvo ou reprovo este voto; o quo, porOm, cst1L
ruurlllmont"lmootc no meu interesso do cidadão; o que osttt tunda·
mon lalmont" no meu interesso do homem cohoronto; o quo cst~
J'undamcntalmonto no meu intorosso do republicano; o quo ostd
Jundamoutalmento no meu interesso do roproscntanto d~ nação, a
que o :<"nado a~provo ou reprovo est~ veto, com conb~cimonto
por foi to, com sctoncia corta du que não dever!• to1· comontido nem
si quer 'co monos quo ollo tmnsitasso. po1• sua soct·otat•h•, qui\nto
ma1s CJUO ascendesse atO aquolla mesa (apontando a mesa prcsiden··
cial), para impôr-so ~.considoraçiio desta assomblOa.
. ··
Pouca attencão morenoria o p:trecm• da Commis,ão. em si
mesmo, si mo prop11zos;e a. pleitear n appt·ovaçiio ou ro.:cjção do.
voto, sal1·as as minha< respeitosas, oxcopçiies o reservas, quanto ao
valor dos quo o assignaram, pedindo-lho a approvaoiio.
Eu aqui, pot•<!m, ostou ploitenndo a integridade de um podet•
que o Senado tem concorrido para roduzb• a vão ospoch•o, ffgnra
indecisa do tutelado imbecil, na< solomnidados d11 traosllguraçiio
Jibcl•al do Bmzil actual.
·
Feitas estas consido!'IICiies q uo traçam minha norma do conducta o ponto do vistti ao enfr,JOtal· a discussão, pormittir-mo·ha
o. uobro Com missão de Legislação o ,Justiça, aúduzb· algumas re·
tlcxõos sobro os muitos motivos que ~levaram á. collabot•ar no
veto Jo proleito, sem mo prooccupar com o valor d~ pai!4Vri1 dossa
nutoritl!llie, valor que elln, do todo perdeu, que pot•deu absoluta·
monte, sacrificado pelo dosombamço ilas alllrmaçõos que luz, hon·
tom victoriosamonte combatidas pelo nobre Senador. pela Bahia, c
hoje, como o Senado acabou do ouvir, completamente dosautoruilas, uo confl•onto esmagado!' 1'olto pelo nobre representante
tio Distrlcto, mo11 pat•licular amigo, cujo nome tomo a libordttdo'
tlo declarar om homenagem a S. llx~ •• , · ·
0 SR. AlJGllSTO DE VASCONOELLOS-MUito obrigado.
O SR. BAR.ATA RIDEJRo-:: •• : o Sr. Augusto .·do. VÍiscilnccjlos;
confronto do qual resultou que o pref,1Jto; ombaiu, llluquoou a.boa
J~ do Seu ado o da. su~> Commissão do J,egislação e . JustJç&, que,
nccoitando comoveridicas as u1!11·macões de s; Ex., tal o .tom em.
que ftguro.,alri om documento oftlcllll, presci.ndir•lll de examinai-as
o annlysal-as. No omtanto, Sr. Presldouta, como as nllegncõossobro
o Matt~d~uro, ha pouco analysatl!4B P.olo nobre Senador pelo.. Dis:"
trlcto, SilO todas as outras, O Pt•elolto aftlrmon tm•.o.Consolho·
re,duzi<lo todas as ve1•bas relativas ao sm•viço tio Matildo~ro. , ,,. '·,
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Tivesse-o Jeito o Conselho, o o>ercoria um <liroito; neste caso,
Sr. Presidente, cumpJ•!ria 11m dever sob instignçcos tio prefeito,
quo em sua m(.lmagcm, como acn.bou de ottYi:r o Senado, pl·oclnmou
"'bi ct o1·be que a renda do matadouro o a do lmJJOsto de gado
1m viam diminuido considomvolmenlo, oob a Jll'eo,ão· da concurroncin iliegal do matadouro do .Joronymo Mesquita.
·
o·certo ó, ~oróm, Sr. Prosidonto, que esta ::llo.nção carece
do fundamento. O Cousol110. não alterou Iodas as vorb!'" orçamon·Lo.t•Jns rolativn.s no matadouro, apenas n.Jtcmon nlgumas, e
poucas lbram olins, o o mais grave ó que o p:cfcit.o quo vedou o
or~:uncnto, entro outrat~ rnzõr.1:1, alJcgnn1io quo as rcdnccõcs
do . Con•elbo tão profundamente feriram o orçamento que o
dol>aram som recursos para provcl' :is noceosluados do serviço,
prot·ogou o orçamento anterior, o cst!L administ!•nndo IJom olio o
matadouro, convinJo notar-se que n dotação ot•çamontaria deste
serviço, naquolic orçamento, ó inferior !L do or•çamcnto votado pelo
Conselho.
.
O orçamento votado poJo Consolho orçav11 cin 5é0 contos ns despozns <lo matadouro; nccusou·o o prefeito de ter diminuído de
27 contos sua yroposta, emquanto no orçamento prorogoado por
S. llx. a dotncao <la rubrica matadouro ó de 535 oontos, desprezadas as l'racçüos, loto ó, 15 contos menos do quo o or•çumento· vedado.
B ussim o.;tão scnV.o governados os \)OVo:; Uostn. Tur(;.nia.!
Não desejo, Sr. Presidente, fatigar o Senado l'Opotindo o con-

•

fronto a quo já ;lrocodou o nobre representante do Dh1tricto Fcdorai,
mas não posso deixar do J•oJ'ot'ir-mo :is aillrmaçüo; da ilinstro Commissão quo capitulou, seguindo o prefeito, em duas ordons, as rn::õos do vdto ; as que contrariam as lois fedoraes, o us. quo pt•ojudicam interesses do Districto.
Diz a Commissão,rolbrindo·se no primeiro grupo de r;Jzi'ios:
•N" primeira categoria,por infringi!• a loi orga.nica do Dist1·icto
Jloderal-art. 12 § 5• o :uot. 28 do dect·oto n. 5.160, do 8 do ruarço
do 1904, enumera as seguintes uisposlçüos da J•osoiução vetada:
mova a dlarla dos guardas municipaes do 1$ a 3$, •lotarminnndo o acerescimo do 210:000$ na daspaza, som que tenh • procedido "Proposta do prefeito.
.
Reduz á mooado 11 verbn consigna.da .na. propo.;ta do or~.a
monto para quebras ao t.hcsour•elro, rocobodol' c llcis, e olova a da
locomoção dos fiscaos do theatro,
.
. ·
· Supprimo .40 protbssoros primarias incluidos na propost:1 o um
olomentar c deixou do consignar verba para· pagamento do vencimontas a doz professoras elemontaros, ~·~integrados om vi1•tude de
sentença. .iudlciuJ•ia; mnnda abonar subsidio :l.s proJ'e;foJ•as do Instituto Profisslona.l Feminino para aluguel do ousa, ao qual alias não
too111 dh·olto, ao mesmo tompo que.reduz do IOII:OOU$ a dotação do
orcame.nto destinado a alugueis do casas.
Supprimo os logal'Cs de 'cinco cllol•imbadoros tio ca.rncs.>
· A' pm•idndo conlbsso quo·o nttontndo do Conselho contt•a os.
carimbadores de· ca~:~~cs, supprlmindo-os, dolxO.\I•IIIC ostnpll111C~o,
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ex~ct~mentci porque,' tondo Jlaiisado l'apldamento pela a<lminls·
t.racão do munlciplo 11ão tlvo tampo do assonhm·ear•mo da uomon·
olaturn. IIi usad~. nem alio mo sobJ•ou p~ra llcOm panhal·a nos ôOUS
modornlssimos PI'OI!I'essos e apcrt'eiço!Lmentns. de modo que não
posso avaliar bom o que sojam os taes cao'imb•àaros da ca•·nos, pon·
sande no. entanto ~ue ,devem ser figurões da mais alta lmportanch•
para que n falta deilos soja tão lastimadn:poio Sr, P!•ofolto; talvo1.
quem s~be, membros de alguma commlssão distriotal cio ~ovon·
. monto do solo, que ou nilo pDSso attrlbulr ao conselho a potulancia
de;lntorvir'na organização da que por pllrte ela 1cderaçiio faz figura
Opl torras europllus,
, (Coulinuanáo ·a ler) c erêa diarins de 1$500 para os 00 gua1•das
do jardins o eleva de 3$ o. 4$ as dlarlas constantes da. pronost(para'
os zeladores 'tJoresto.cs, augmoutando .a tlespeza om 33:045$000, · .
Ct•êa a diarla do 3$ par~ os esct•cvontos, do Contoncwso, s~m
ter havido proposta do Pt•efoito.
·
P!LSsa agora o SI', Pt•eCuito 11 onumorar os attcntados do Con-'
solha, contra· os interesso> do Distt•icto, capltulando·os nns seguintes
r~zõos·:,
·
·
·
·
·
c no 7:800.~ para· 2:800~ na verba cons\gnatla. na·proposto. do
orçamento para ·demarcação do pat1•imonlo municipal, tornt~ndo
!mposslvol a execução desse serviço pelo. exlguldadeíia dotação da
verba, § O• do t~rt. 120 da rosolut;iio;
.
.
. · No§ 11 do mesmo 11rtigo, do. 100:000$ na verba dmtinadn a
alugueis de casa; alterando a propostt~ om dotrlma~to do serviço;
Suppr\miu, no § 14, da ""nslgnaçiio ·dostln.da n. f<lJ•ro.gons o
ferragens pnt•n. nnímaes do .Instituto .Profissional, assim como n
. reducção de 3:000$na de renovn.ciio o n.cquls\ção do material par"·
o mesmo Instituto ;
·
. .
No § 25, que tratn. do Matadoura do Sant~ Cruz, a reducciio do
q'uásl .tOdas as verbas. d11 proposta, imposslbllltando o. execução dos
servlc·os a quo são destln~d~s ;
.
•
Jllimlnação d~ vorb~ ovonlwac• o a rcduecão de 8:000.~ nn yerb:.
destinada ao transporte tio lixo por via mM·ltima, cm detrimento
da rogularidado desse serviço ;
.
··
'
·
.
Reduziu a l2:01JO$ no. verba proposta. par~ expedhnte e instru·
mantos, quejll. bo.vlo. sido oo.lculada. no minlmo para as despezn.s
do exorolcio; bem como a redu.:oão de 4:000$ em ldontloa. verba
para a Oartn. C~dnstral ;
"Elevou 11 800:000$ da vcrb11:dci 400:000$ consignada na pN· .
posta o reputada· suUUclcnto,• para·. conslll'Yaçiio da.s estradas ur·
banas e das· obras novas;
.
·
. .
.
· Elevou 11 12:000$ o auxilie· de 3:000$, const~nto da pt•oposta
orcamentaria, plll'a o Asylo lzabel ;
· ·
•
8§ 55 a 58,'n.·ooneessíio de novas subvençõeu.
' '
Foi tambem uma quo;tão •Luc mo improsslÓnon'e'quo impros· ·
sionou & Commlssiio 11 suppressao das forrn.gons· e 'fcrJ•a.gens pa!'ll os
a.nlllllles'do Jnstltuto.Pl•ortss\onal, quando o Prcl\llto quorla aquolla
animalada bem ferrada e melhor pro!lda de' forragens, · ·
·
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. }J aCommlssiio completo. o arrolamento•de ·razões do ,.prefeito
com:o.s seguintes consideraoões, que, endosso. e a.ppJaudo :· · ~;••:qoo!•
«Complcto.·o St•. · prefeito' suas razões ,iustiilcat!Vas·ao• ~ilto.'Jndl•
cal\dO os illsposltivos dos arts; 128, 130,' !35 ·e !36'ida. ·resólüôãô quo
contém materlas estranhas ao oroanuinto 'do. .. roóclta.'o·•·r,i/áé)no dU:
tlcspozli c a arrccadnoão daqüoll~; o ~túó é' vedado'lio·Coosolllo,· Mu~
nlulp'!_l pelo § 2• do a~t. 28 .da consolld~~Qo!o jll. cltnda."i '.t:·: " · ' "';:
· So.o de manifesta: procedcncla ns ·rnzues ·justifico.tlvnll•'do 'odto
opposto pelo~PrOt'clto do'Dlstricto 'Foilorai'll. resoluoiiol' do Coni!illbo'
Municipal ,que orQa·a receita' o 'ftxa.·o."despcza do Ulstrlilto' Feilernl·
ptwli' o cotTeote exerclclo, jiL'PO!'IJuo'·oiis:l' rcsóluçló éiil multail 'de
suns .dtsposicões fere posltlnmu~te, claramente, ..preceitos·· da:!·lm
organica do'Dlstrlcto; jd. pot•que contl•arla'os seUS' Interesses,' per·
tm•banno.a ordem admlnlstrntlvli';'lmposslbllitnndo'a..
exocuçlio ·re•'
gulardoservlooscren.dos;_ !· :·•_.". · - 1 • • : 1'',' ::·_.:-- '·:· :·.,.•n: 1"
· · ASsim é ·quo o .a.1•t · ~s da. consolldaoiio das· Leis' Fôdoraos ',i'illa'·
tivas'1L orga.nlzaoãoAo'Distrlcto Feder'!_! c~bolooe ··quo,''iia' lnlcl~~,o:
!~V:p~t;!:~P=refl:,~ c~ I!!~ n., t!~, ~~ca,oa~ d~ , ~lli.P~,eg~.•;~t.\n1~lflles ·
', · '',
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De modo quc'a Commissão do Legislação. o:Just!Qa .. approva.,o
•dto do P~efel~.e ·pede, em: beneftclo doUe. a ,snneoiio..do, ,8eilal)tl,: .porque o Conselho Municipal altcron verbas dO.I'eCOita e da tlospezo.,a:u·,
gmcntando•MJ, ou,. ~imlouind,c·ll8, ,() !lUD. ;no o.ntender do,~>rotelte e
no do.ss ... EEX$,, nao.podoria.·fo.zor..:l: ·.!.~··.·,i'•' .• .k.~.!d· ···;iJcl ·•'i·
Eu desojnrla qnc a. !Uustro ComJW.ssao mo.lndlcassc.ouac, na,Jol.
m·gaolca do D!strlcto, const~ a lncapácid&dti.lll(IDJ)lo,Consolho'Muni·
clpalpat•a: ~Iterar a.PI'Oposlli, 'do orçamento ,,ao profeltp. '-: .O quo,)il
oncomro,•o commlgo ..toda,fl, gonte que . souber .ler,. ~,,o 1 seguinte :
«A inlciativa"'da ilcspo?.a, "jJom como· à,d~ ,cr,e119iili,do ,OJllprogos,
munlctpac.s,., recursos. de.,, amprostimcis, ·õ:; o!lóriiOõe.~.,do , 11 ~~tidlto
compa.teAoprefelto,:. ., ·,·, ,, '•<'1'!'1 '·n·,·::• !.IIII:.''•" r,},(r.;;:•,j,'; ..
,.Note. o, Senlido,quo a. loldl~-a !nlc.ia.tlya. •. ,·. "'"' ,. J, .,.'., , ,..i., ..
Eu· bem sol que niio tenho compoténclo. ·P.arll SOl'~ Invocado,
. como autoridade em quostiles de llngulstlcíí:~p~rccâ~ine~, porâm; 'fóra
do duvldn,:.'lUQ quem,d!z·ln!~iatlva.r.ol'e!e·so.a..nJ11.a,~ccito quo comeoa CdO;YO,SO;r.contlnundn..: .•., ~;!ll'J ,,.í: 1r,·:• 11.:.; .~:·!·.! p~>lr-t:••l ....
cOra:, como o con~olho tl,pll\'to.l~tóg~~~~to do:goy~~·no .do ,Disjl~lcto,.
e nao, .bli,jlmo.: só, bypo~bese, pm.,gue. ,protQito .. 9u ;,co.l.\sclho·, !ade~,
pondám, ·:em abiOluto ·.. um. do outro, a.utes..om:,t11do, se ,completam,
soguo-se', ,que,,llimndo,,:.a· ,lol.den,.ao.PI'O.(D!IO',Ii, @clatl\·a.do algum.
~~~~ d.ofe~lu !.lll' ,C:oasellio: autorldad.o,, pu.ra.,J contlnW)ol:O.• ,~., con:t· .

1
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Appllcando o racloolnlo ao caso que discuto, vejamos a quem a
lo!' oommetteu competeoolu." de continuar. de ·completa.l• a obru.
Iniciada. pelo prefeito.
. •
·
·
. :.. E~.a.lnda.,q Jegisl&dor <JUBm resolve a qucstiio:no,~ 5.• do art,l2,
da. Lei,Orgaui,ca. do Dl~tl·icto,ups, seguintes termos :,, '·· .• , :..
· «Compete' ao con~elbo orgauiz~r anuu~lmonte•, (orgJ.ail~nr. ,.,
dl~ alfli, isto é, croa1• orgios, a.pparelhcs,•instrllmentos; da1•:corpo; .

a
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darJ:fóiUIIa.l; '·dar" villil) "O''.m•camonto do munlciplo,i'c!écrclando as
despozaa 11 marcando as:taxas:neccssari<IB put•a ··os sot•v!cos muni·
eipae~ •. ·o)l~~l1'111i'l..o.~isiwsto,n.0,,a\:~ •. 28,<\cstB,dcc~oto,. • ,., 1~ ,., .. , .
.,, , l,':r,çj~rp... d 1,1l'PUoito.~ ,to~mloap,to que quem t(cçrala, ,tsto c!,: O!'·
d~!).a,;pr..l)!!çrev9.1 ~~ de. ssp qzas,,o,tnlll·ç~. as taxas ceb)•av!l}.s p~ra· ..·c·Ull·s,
é,~. C~lí.l\• ~m.11.)!1li9a ,re~triçç~9 ,dt~ t'CB)loit~t· . ~ ,.mlcl~ti v~. do.
preta\to cm P~OP.Ok_~~·.; I':': •!: :.. I.,;., :ti·' ,; r. ol· 'I !;' I'' ' .. ': '
I ._:;
.. ,..... 1~~.'1-qu~r; Ji4Pl'.' q~." ;o. ,p,t•e)'elto .cl. ,q 1\C.U.'l,aprescn~. n.o·,C•lnaclbo
o,c~~q d,o, q\l~;.:llfl ~~o: ,d.t\:!p,endot:,dlsc\'iilliUadal)\opt 0 . in.dl,cat\o
o~m. cilda ,sor~ic!l; ..o é ,.o, .,consol.lw q!le.m orb'a~~. i.~t~. <!,, t•og ul!!:.:
~t~~bl!o,. ~~t~ ~esJ!!a , ~qsp 0 za, e." 0 rc~. 1.1~, .lbl)tçs, ,d0 . t:ond".l'"''ll
suppr,~·a. ..,l.it•.r'•:J' 1., ,'I.!J(•I,f!:;·:.•}'l ,'• i • ,.!•, ,': •! .. ~<'
\•:'1, <·~•.)o, ;:. 'I ,I,
., .;or.a,. si ,~,,cfCQ.D,ijolh.Q .. :9:, pocl,e1· ,ç,ornpolen~c. paru., organ:<ll)ot',. ~.
oJ•çilm.cntq, 1 c 1D~r.ca~ •M, w.w~ 1 :Jl!)-r& '·'os. sor,v1ços. mlullc!pacs, .no,j.
termos· do § 5• do arl. 12, corno tl CJUo J~osJermo~ .. J\o~to 1)1e~mo
11rtlgo sq.p~<,lieodo, IJl'h:a.l-9 d,o ;pol),c; )Qgal, ,q,ll .m~lho~ ,cqp~t:tu
q(oJI~ .de, :lltii;!~r as,wrha~, qu,cr ii~ I'Oc.eita,:<tuet•. dfi:!!~~PP~i\,.aP~9sP.lJ~:JIPlo,,:pl:pl'c.\tP !,o~, . ,.. ,... ·,, . ;, ,.. , ·" .·, ·,, . : ·. ···•.:· .,r . :.•.. ·
COmo organizur1a o Cousop:e~ o orç:lmeuto,..~t. fil"''!•~., ~W,!tt:t~to.,
a acceltat• . 11 propo;t~ elo imciativ~> do profQllo, som dirmto do
':pi

.
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tric~~~:~~:c~~ffiqf: ~~i·~~~· r~~·~·ÇI~.:;~.~l~:?~~~.~. ·~·. !: ~~~~?~~~ t~~ '/,~~~." Pcils 1•nãh 'pertencê!,,. Cli.mat'hPdos Dojmt~r)os ·'ranii>' dQ'·Poder' 'La· .

·gisla~ivo ;I<)der~l, .. a.ll)i,clativa ..rias' leli~iló)nólos;"i·cr.~it~: c dc~pC7.11, ·
alulo!at!~n;da,• 'fi~U,\'a.?'de.'.'liJlPO~~o~l '.'' .'·:" ·· ''".•' "·'.'' . " ..' .'
."''·E porque tal' iniClatlva·pin'tonoo,;!; Camam ·do.~· Deputado~·ositl ·
inbl~~do 'o. Senalio' ~.ci, á;ttçriir ·tii:es' ·leis; rilodlft~~~~d~ 'ó.d'.verbliil..da't~:
celta·e 'da•tlél!peza!
augmentando-as,
·dtmu:mndo·u!l·ou· ;,M ·suppr:" ·
11
1 1
niiit'do:.:iür'.oi1 Bubstitirin'do-8.s 1 ~ : .~,., Jo\'·•·

•. c

-;.·'1':1!1 r·tr

'·' .• n .. 1•...

'·' ' Trilnsgi:oediriiiiios~ 'jlrilcclto' 'riotist!tliciona!,. si"' rcdüzit•inos' ó' orçamento da receita que no~ enviar a .Camat•a I Si 'det•iiies ··emprego·
dllfer.ente ..do '11!~ cons!~n'!l• 1·à 'do$póz~' i!. reéoita' Aüil'· Ot•Çat•mos,

em~multas~das·_auas'·verba.u~~·''

..~.J,tr

'"~~'. ~.

·r.o~.

',, ·:~~ ,,,

li.

',_· l:JCCrtti.ÜJ.ented·qüif1lic),li:l.','·:·f!r·~r~d {_ti• < '.lf' •.i •.: IIi i• III') J),!~l •)':,,, ;, i, , ·~
:''' · Pois' sl''os'iiuianios· 'priilciplos' !Iisp!rlirorii1 o'le"islador~· coristi- ·

tnclenal do Distl'ioto cqmo, contt•a.. a lettr~'D.~in'ésaa· cl~ l't!l~ ·•ao· hlL
do 1irliiropar 'ao 'COnselho: ·coriiii 'erro· ou'' oxcesso"'de 'poder;' <l"il~or
c!olo' 1dll· tuncoão que 'lhe 'advolii ·da.· sua. '!Liltoridâdo ·coóiititltc !o ria! 'I
·'" ·;m:li\fo\1a ~~l~ilri: Sr;·~sidmúo, do''llizc;r,çsta~" çóiisd~racõe~'
•tuo mo,parecem· 'lm.pcr.tantos, o'.'Hobro l!.1l quaosi,!.OSiql,l ~onv,encido,
!:a ·do t'Oftect!r'a'lllustro Commlssliu ·da Leglsii1Qao 'e•Just!Qa~··, ·
Bm todo r.aso...
-1 •r:::·,, ·I',')~)\
·:
•
•
• · " ••
:· ·• rllt· ;; ,~!:• r;,-•j,' .,:• :. ·-;.•
lj'lil'l•:" •/: •· ·!,::J, .;\lí•l; .
.·'·:.:0 Sn. ·li'J41110IBC9i.S.\J.l<ES-::~.elll!, PPnto.... estou,.,.d~ .~ccô~do: .com .

·v.

1~~ ... · . ·

~ .. ,.:· ·~·_ ...:.~.~~· ...~:!·>

· o Sn:' Hi.n~TX·Rt.mmüi- :Ali! osW1iev qüe_~iio, · nie)!loleslam,
os ~ ue me apoihdam clo·touco,·peill mhtltn··lntrnnslgenc:n . o·outros
mmf.Os.dcfeil.o~ quo" sou.o. Pt:i.lliQ!r.o. ".~oconbooot•; o qnu: rnl.l.incom·
l'~tlbili~liDI.oOm;e 1110iO· Qlll JJUO,YiV~. • , • ·c · ·:· , • ', . _ : , ·.
•
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. ,;Jlm;dius .seguidos, S~. Presidente,,~cm. o Senado ouvido .f~llat•
instillllo de. direito,. o:, · .. ·•".'I'' ..,. ·" .. , , , .
Quol!oprazoiQ~Bijtlerdizol',-o,pl'liZOI ""' .,, 1 •• , . , .,,
, ...Tanto. qt1unto aqui aprendi; .o prazo, Sr •. presltlento, 11!,uma sa·
l'antia.dc,dofesa.de.direitcs.e,dcliberdade •. ,,,,,, 1 • ,.::,.,.,.,,, . . . ,.
N8111o 11i0nlido, ou nesse ,ponto. de, vlsta ..todos .:os .. ,Jostitutoa poli·
tlcoa, llberaes tlWim dos ·Pl'llzos',clementcs. ou. cOlldlolies .. de .. detesa
das 1populaQãe.i,.4 .que, roll!lm, .contra. os,exce~ do .podor, .sob, qual·
do·.prazo,:com~.11Jll

quer.t'ól'ma,ques~~mDJlifeite.,,:~· .~u ··::·.\.··.'~'·1·, :!·;~·:: .. . ·.;n,··

,..

No particular do leis orcamentllriiiS, o prazo regula ,:11 1, nutori·
dndo.do podar para·lnlolal,as,;para decretar-as c piri-excouttll·a~;
o o.;sqs,,porlodos ~tiO Interrompem~ rogem, .a accilo do poder, sao
outrcui.·iântMuJfarsntias'do direito· d~ ·povos;·pormittlndo-lbes ln·
tcrvJrfun·n~·éonAscçã.O:do.· t&Cs' 1 Jeis.~q., ,.~)·.1'

· · . ~.~ · .' ·..•. ,,.1,;•.\":1' ···.•

· :.':oriíi nsseil~o'eslo 'prlncipJo;•o:noo haver~•quom•o•contesto, so
convirá ..'lU.e n doorotaclló, ,du; '·lei' oroamentaria 'oôod.eeendô' it•prazo
oor~ó!,'ftJo'~.expresso; ·~opoo.do pa~a su~:ro~lldado.~e respoltai·O;''A
Jel'orçilmontaria qno nao se conformar· on obedecer a·esto principio
i11Criftil~ a: êóndiçãil'da ·suO: ·propl·i~··eldstendlll\ pois 1'taos· requisito~
~o lho encorparam como. consubstanoill!lll .deli~.
. ·' '. · ..
· · '11ão'~'arblt~rid·aó;represelitanto·do''podor'publioo 1 ' 1 substitull·
mn3 'lel)ltiiamentoria 'po~ outra; alterai;~' oti.' sua lllrmai )nodift•;
ctii~~·.mi.IUjl..org~niziiQãb, lntrlngll-,o. .na surhub,stllnoia' 1; • qtl&lquor
dosso.t!'lrn:nsgros!Otls 'armam o:po,·o ilil·dlrolto'de "rDBistil' 11' aulori·
tlndê''nil'tlefesa·do' SÓU'dlreilo' ne·' S~ •'ROi-' obrigado' a· ·pagar 'D" que·
Jejj~líiliiÍito lha·reL'oobrado;·'tendo:tido•conhocimonto·do 9uiÍ ·se lho·
va.o··cobrár~'coiiio 'dô'Jniodo 'quo'aer' ólnprogada< a· ·oontrltiulciio com·
1
quo''o·oaêor.~.r?·.~.·ji}:~~~~.~·~:J '.'·::· 1 :t···.,.,..~.·~·.
• "' 1!N,o'~upposto4o

·

:

:•

\~:·, ••• ~·r·~::~ ~:ii·!-':. ·~··111:

ser·verdadelrl\,o llber~la 'doutriDa que •acabo·
do1eounoiar 'a'J)Onaa~ lblheloose' a· logislnolo 'do "Dfstrloto<Federal o
Jtt''sii' oiloontrortl: I'cato'goi'lciimento ·amrmada' 11ma 1unie& bypothosc ·
om qu~ o logiBiador pormlttlu ao Pl'Bfoilo, prol'OI!ar, para o 'DOVG'
ollorcicio;'.o'orQ!imil!ltó vlgente~:o··vem'o: Bel' quaàdô·o'Poder •Lcgis·
litt!Vo •tiO' '.Diltl'lato;"'ât6 sr de' do7.ombro','' 'niio :·ttvor ' ~ii lado 'I)'
o1'91"iiíÔil~ó 'PIIfa' ·o'· oxeroiclo ·que .vae!' é'ómiJOilr; ':.\ssigoalo' •11' · condfder~ dó"Sonri:do "quo"; os 'prilpriôa' terrriliâ ., ·da ··autorizacíil>'
· oxcapclooal dada ao Prefeito de prorogar o orcomonto do oxerolillo·
u. flnilar-sc, para o novo exeroiclo, consagra os . prlnclpiilll-'a' quo
. me .rel'llrl,, e:IIJnlta ,,, a.uoorldade do,Jll'Bfdlto;!,em,materlJI.. orçamou·
larlli-;t!b.lendQ,Ilalol, do oroamonto t~ma,J.el,.da.,~xllOIIOil!;.lcc:•o: ,, .', ,, ::
, ,:lo.Só:ba,,.port!llllo; ,~lz:Ciara •O,politi;mmonlji) !I rot~.Õ~p)ca,,,<JO,
.J)iRI.rh®~· l)m&ll)'JIO&boso em, que OrP,l'el~ito 1 ~ 1 11u~o~i
e, ,Inga(,
pa.ra prorogar o orçamente de um •!!XO~ioio parr.' o outrp;J, e..,'O!D, "·
ser,,ctu~P!lo. 01 ,Coosoiho! Municipal ;nao: ~~~~~· ,tiQiailo,o.,o.rcament'!··J!ara ·
osse1 exel'!lioi0,, e,wM811uonte. o correlatalllll.ll.te_, ll8!DPrD.:!J.PO~,o. 1 Con-,
selbo,·Municlpnl ·at~ o:.!liar.31· do ·dQzcmbro,; rll~or;.,vomdll :,o11 ,Of.Ç!!'.:
monto '}lllra o novo oxercioio, o prefolto, niio ,,podori: ..pi'Ji~gal',. õ
Ol'O!alllOPte.doeXOiw!CIO'que fln4q, •. ,..,,.,,.• •o li:·,:, • . ,.., ,, 1,. ••. · .
. .: E~taileleci~oa,eatoo.Pl'illl:l~·qQp•\140. i.Qcootroy• . ,o· :incou-.
tcstaveis, raclocinomos: SI o proteito ·tam compatenCU. '1t14J].. PIIra.
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· opp6r veto 111ei do·o~ento,:uma vez que· niio a-tom:·.para.-pro·
· rogar ·o oroamento anterior, -h avendo orçamento -votado: :pelo Conselho,: segue-se quo .tem io direito Ioga!·• de·:assumlr •a•illctadura
tlnancolra <lo Dl•trlcto, isto G, de cobrar Impostos e .appllcal-oa-:sem
lei, e po1•:os<e pl:Lno:inolinado cbegar-so-ha-ás segulntcil •conclusões:
·o povo·O·obrigãdo:o. po.gar impostos-sem lol q_ue os tlxcm; oc·povo é
obrigado ·a fazer algumu; coUin. 11 quo n. lei nn.o,o ob1•iguo; e si· tudo
Isto 11 absurdo, colossalmente absurdo, cboga.-so 1!. outra· conclusão
<jUe nlio o-serl1 monos, porquo sllrd' u. n.naroblu., ·serdiin.·l'livóluoiio;
o povo:nlio serll..obrlgllâo a•prov.er.lls despezas da adminlstraolio·do
munlclpio;·quando tendo o Conselho:votllâo orçamento até <I dliL'-·31
de dozombro, o proCeito•arbitrariamento· lb~ oppuzor o veto.-' . - ·
Senhol'CI, porque a lol obriga o profello'a•Pl'Orogar• o· orça·
monto· de. umioxorololo i a,; findar-se• quando o:• ConseU•o' nlio'· tive••
votado o do novo! Pa1•a obstar a que olle motta milos criminosas
no•orario:munioipal, dlplpando 11. sou ·capricho n. ·fol'tuna;publlca,
· }:ata .presoriPQiio é •ilm111 bárrcira. lnexpugnavel;lmposta· n.o ~rbltriu
de Exeout.ivo do ~lslrlcto, que-BG uma força' terll poder para.· ·der·
~rocn.r~·revoluoo.o.: .... - .. ... .
..::: · ".~ ... ; . 1 •.r.,. :,;_:
Pois bem; appllquemos o principio 11 todas as hypotbe88s 11
·que• elle.pOSSII'<ser applloado, e, se ·verlflc&l'll · o ·absurd_o' das• coo·
ólusõea, o·dlaparateapparento.dnlei;:Jl '" ''" '. · ,, . ,., "· '"· •':.
" :Quando•o .conselho atA! Sl de dezembro não <tiver votúdo o oron·
monto o prollllto prorogarll. o orçamento do oxorcioio·a lh!dar-Ae
· par&·que nio.dlquo:a seu &rbltrlo a oobranç&do:impostos•o1n. doere·
taQão:dadespez& ... , ___ .

. ,..

~:-li·,:~:·\

.1:

•

.u.·:.~~-

.··-t

,•oJ·I•

-~

:.;...-- ... ·.·

· ··•Quando: o .prefeito· ·vetar: o . oroamento .. votlldO 'JMllo · Conselbo
podorll. prorogar o orçamento anterior, diz a' commisslio;tt logo,
,poderi1·derrqgar a Jel,. 1• conclJ!Sli!l. ;.logp,.poderd1fazer .!IOspozas o
cobrai~ lmpcislos,aos impulsdi da.,".suil vonfado, 2• concluliõ,. nlnd1•
,mal~: ilblurdli, salientando ó .diàp&'rate dll lo! qúo1 11xil.~ a"bypótheso
,om . quo, permltte ao. profoilo. p~ONB~· o. oro&ll)ODio,;o.,nao alnoluo
eotre os casos ~e·,oro. ,, ,,, .,, ; ~-·: -.:: ·.!
í:Jt ... ,j, ;,;::-•+~!-';-';.
·Peoo aos nob••es Senadores que mn dao a honra do onv1r quo
:relevem" 11'· 'mlnha'lncompetencla dé~'omdQri· iilíiii'qu'e ··ilcceitcm n
·mlnhll' shicerldade·do oidailiio; 'vendo· n~:meu: 'êiltoijo''O:.~mperihó' do
derondor'
'·u·m 'direito 'llberlillnhoronto lio I"no~~C~·instltllto
politico.
I! 'Iii, ,"l;:!tl'li•·JIÍ 1:1·.r( ... ·· ,.",;., 1.•:": ,.1.(Í I!
.ill•';:•;,l</1>1 ,;,; '~ ... '
· ,,,, .O 8R:•110L!Vil111o\ F!GUEliUlDO-:-~~ 1umo. ,opinião, quo·:N .,~]s,• SUR •
tenta-ha. multoa_a~nos. ·
. ,._~·,:: ... ;;: "·' .
. . -:.,o.s~. BARATA RIBRUIO-E·aó1por.isto.aqni:.eston•i"-":' '': ·
.. . .,Q110-me lmporlllm.!IS exlgenollls dos profoitos uens caprichos!
;O.que-.eu.dlsonto;O-a.quoatio, de prlnolpfo.s.~ •. Aqui ealll.::··ouca· o·Senado o !17• (/o11do) cProrogar o areamento ••• •l.qo~ •l:ald•i o •um...,
dlo. do ""~~abro nao liver_ rido votado o llooo,pe/oOo~•el~o JllllliciJ!o~
Nesto oaso' o jlrofel.to dar4"·pnblicldade ao, s~u:ncto," ;~)1!11~~~~ ~'~1.
d!IIS, por melo ao o1btaes na. Imprensa.•.
' . ·' · . . . · '
· , Jsto:6 claro, termlnante, .•lnclslvo,- ConsoquAntemonte 'O IIY'-"' d
pl'llfelto .prorogando o oroamento.quA. vlgol'&VDo· &pozàl' d(l '' conF .o
lbo ter votado até o ultimo dlo. do dozombro, o OI'I)ILIUCI\tl>, .,•u
: « . •A· .
11111
1)
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.. ooto:cap••lcboso, .at~.hltr~~rlo·; porque.nii.ordlzel-oi•é·Um acto ·cri mi·
..·.noso,•. crimo.,do ·lllililel;·:pelo qqlll:ello 'lleverl~~; 1!8Ql0nder .poranto•as
.·justlou;do palz;.·&l:nestorpaiz os:n.ltos c~imlnosos• foilom·alc~ncn.dos
.,pelas lois: o:pel~· ,jiiS}ioa. · ·:, .. ·. • ·. r. , ..•• : ·.• ;"' ••• ·: , r: : i%11 o::· :
.. ,c,., .•Sellboros, :ou; nao :tenho ··r11~a ·, com: ros r/JII'Cfll.tcs;.,·,mas •,tollho

, multo ·com•.a:Repnbllca,, ~roque ~u.pretendorri!JqUo•n i Republloa~as·
. ~onte lll1i Jel,,o.ro .povo ,escape, ao .·rubltrlo"dOII. podcro~os,.r·se1jam
·1QUQ8B.tf0t'CJD'j('l ~~ · .,

.I·,

,;'o

o·' •~:1

' ' ' ' " 1•.

,;,.,

,,., iii< ,r I'

n

',, ',:

1 ,' 1,

i

. ·, ,PolsriJQIIlloros,, sorri: posslvol• our.crlyei •lf 110 odogislador.~juo .·tilo
. osmoradllmente cogitou, do .nssumpto.pa!•ninilordolmr .. rlimorco. do
' profblto .11< CObl'IIQQII•·dO 1Jm JlOStoS,\ <Ir li 'Ü001'8!RC~O. fl as; I d08p~1.11~,1 DÜO
provooiSr!O a h)'JIC,llho~~ :de. ficara: Djstrl~to :p!•lvad~;'d?.'' OfQIIIDcnto
. JlOio voto.da.prelolto:o . , ... . .. . . , ., , '·'I·." ..• .... ,...
.. , ...• o,;vetoJtom,llccõo SllSpensi.va sobro as leia, ::Appllquemils oprln·
,cJplo;ni•!·• . I ~:.j•l ~;~.. : . -~! 1 . \,: I
• : .1,'1 ,·•: I !";'ii tfl 1.[, I; IJ!'.I.,.iL r
,,.,, ;.rStlppollba;~n q110i tlm;.professor.:rmunlclpal 'obtomr um'·< decreto
:.teglslatlvor1>elnl.e!!rando-o. rO·p<•ofelto.·oppüe.the •dlo~: a :lelrniio , so
. oxoollta:nfjj,que o:Sann.do:I'BSOiva •O.oonfllcto., rJ•:i< 1 , :i• .•. i·" ..... :·1 .. :
Em qnn tal inclrlerito lntlnn Hobra 11 aclmlnlsl,raç!o.-pnbllc~
'"OI'IIIt'l
.
;1.
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. , . Em. nllllu.. ,Quando.o.roonfllcf,o .se,rosolver, ·OU 'A>rosolotoõO •tl•,fa·
voravol no professor ou contrarla •.• No:prlmelro ·oaso1eUe', ~iio <&Óf·
frerJl.p~Qinizo:algum,:no:sogllDdo, .a1ol delxu.rrt 'iio: :ser., le!OOOU fada,

Como~á nií.OJ0Jill1U.•.r r,:·. tl:OJ'" .-·:· _,, ', ···r··: ... ,/llí n.Ji:::rl'!1f li ._;,1Jhl::
.. :. ,_,1\ppllque-so:o traclooinlo:.ao .. oroamen lo.· .O• •Pl'Ol'eito :opplio·1ho
edlo-suspondn; portanto, o. oxeouoilo cln. lol. nta .qun1)do.1.1ntll qno
. o :Sil~o,rosolv.llrO :conflioto ;;:~o· ;si o roiOivor •contva o.o .. ;prolltlto 'I ''
)li.o_ojio.~resolver11 ::!~-

,.:.

:-::ldi.;

.~:::,:·' ..:;•.

'1 .• :1:,vw'!q

"

h'I!I(•J1

· · .r·p~ber!ehirÇamentarlnlae•rli;9rJ,•o· Dlstricto'ínisfotl~tàrrogno

1ln 1•lei"·Ved&dll '11tt!" 1que o ·Senn.do ·Julgné'· ·a ·uuo~t~IJ'I "EJiiin''ve~
quii'nesta•bypotbeae :~: Jêl "crgaillca do;'Dlstrlcto ;rin~"'lí)jlltill,l'~ll
direito de•}lrOrogaoio ··do"prellllto ·'eJlo ·tnnto"·pQdnl'll) 'prorb•u,r n
orçamento de 1907 cumo o·ao1 1900 ou de 1905~··• .,., .......,." ,..., r?.. "'.
,jl'i T'/Ut ,.\1 ~;,!:1"/ • :1rl
' 1: ·,d!'• I J'·ll•!"!l"r: •"tT!(,/l >•()J: t"l~J'f
,
. ~. A,lll!!lba,cpnill~.é.Jpglc& ;.,;B\,a hy~tbi180 ..~!'é ~ro. 0 nfio ,~giJI'Il.
. n~l~l... ,~),&~. Jl!l~l9~~1l81Jli.;o!o ,líl!o, nontiuma .pl'!J.V)d\lllcl\lr i ,par.a •tal
ca119, III!IIIUI:'Ili!U&;fUlUIIO.,arbltmrlo.o dlrolto ,do.,.fdlo011 f!llll\ ol.iml tes
·iiorlto'da: prorogn.oio;· o ·a 'prerello ·tanto· pliiler~ proroga.r, nesto
c1110, :um oroemonlo: oomo ''<lu•ro, ·lato ··!li· pró~~.~~ "~q\'iél'le,quo

lho aprouver,

.

.

.· ... J~ ..

··~·~·IH:t 1.11 ··

:

_ SI ·!RIDhaaraoniO(Jueaclns;···:por:·'ae A~C~nttíromc.:nat' .prlmlssas"•
· SIIO·Iol1loll8,u·our cbilg&-IQ 'G• ellu;•1ncomprebon!lvt! ·J•lisiirdo, ou
.coac~Wd&-llll'que O• pralclto:JiiO·tom · autorldadn'•pal>a''· OJ!por<OIJo' ~
,lol\Cll'Ç&moutil·la •..:. :,\'\ ,,;" IIII•~ ~. ,; •jf'.••l',, ..... ;,\1>1·,·,_~ '. ;.; n ,,l,;.l
·.. •anlc~
() s.lr:doMirfiE~o
t :t1ii
7 E. ~J'illei' ·aM..niántat'la ·rô~,· ~cinli·~Í·I~:'
:
Dlstrloto
t .... · · · ".. ,.,.. · :r. · · ': · .1 · · 1 · ·:
'• •
,
,
, . /.. ,j·'··~JIIi J,.t '·;· .. J,I··~·IJ•!·!'JU.'.i..,q , •. ·'
0
~~ •..l Sa,, BoU~ATMrRIDEIRO'- Como.podortl..il:·IBI, oroamoiltarl~ se1•

·c ~t~~:
~·.,,1't1

·l~,ft~~l ~;.~~a~l~a:~~ Dlstrl~~··~ ·a. ;!nlnlath•n. ;~n ·;~~o~M~~!·;•.
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o Stt, .Mt~~'tll.l.O' -''A lei ot·g~nlcà'do DiBI!•ioto diz='' •c E'' oxprOS•
sarnento vedado:''" Con;elho Muoidpal-inse•il', no;, seus ot•çamontos
qn~csqnor <llo-posit.ivos não l'Oferontes. ,,. dcspozn, roceit[lo.o,,al•ro~
c~d~çilo (lcst~.»
.
. ... .: .
. .. . .• . . . . .
Supponh!L ngOl'~ V, E~. quo..o. Conselho1 Municipal na lo!.' do
m•çnmento tt•nnslormo intoirnuionto d' brgl1iliziíçlio ''ilcS.qo set"''iço.
ô sr.; .i\uilusTo nE y~sco:ioF.Li,à$.:.. SI 'ôlio' Ílzor lssó, n: lei não
liovet''' ser cxccut~dil, como iü'io o ·finii' nttiitns 'otitloas! ·'N'illognl,
11 nulln..
'' ·· ":• •,:, :. .n:.n•." ·· ·:J:;• ..•.• 1,U;i'l','·!l ..• ::.~ • • .
· c 0' Stl';·.Biu~·r.~ RIDEtno:-" ·Permltta,.me::o: :nobre ;:Senador pOl'
)!alto Gros;o '!UO lho l'ospondn como um.. volbo:patlre cm· .concurso
pnr<i ifprovirúenti,·do itm~ vtgnrarlm:·:Era um pobro·veli!O;Jrllio do
vh•tiJdcs o·pobrc• do• t&lontos,<:O •·bispo;: que' doseja-vti;.•. aproveit&l·o,
Jll'opoz· !ho'<Uil!lli ·qull!t"liiJ:l( ttÉí•lbo pa.récott stngolu;:<'cSI-o senbodi ver
de ba;pttmrrd<sso·lho.nllo,-o nlio·tivcr agua, como.procqdo<i> O concurrente ~tnlhotí,ut•~P.i•lot·•Nlió·.iidmltto: a:,;bypotlíoso:l parque .. sou
o o

vlgn.rJo.da freguezlo. ilns

t"ontes~>'·\:1

districtlLCS,

.

···~frrr···.'· ~

.;

. ,

•

I: .,,;J:;:·',;.- ... . r

:l,-(...

.. FJJtou om idont.icns condições. A.bypoth~sc dO s:.: Eil. :pa~ce·
rríe ·lnndllllsslvBI·j!Dr ·absurdo.:. pois ·sondo' do •. ln iclattva' do:, prelo!to
a lei• ori;lment&I'Ja;- nito slirll do ..prosumtr ... quo::ollo i· siL:&fiLsto; •:ao
propOI'a, d.'líl·leisdo''Distrlcto; o estando llmltnda.a •lntervcnciio •do
Conselho; não podor~·o Poder ·Lo~isln.ttvo: :t.lt.eml•a• tão<. profundo;.
monto quo a transfOl•nie•em l01trnmento 1lo violaçiio:contr& as leis
. .• ', -·ti •,:_;;, ·: ....t~i
1

t'!r·, __

·:1

· · '· RespetuU:n S; Ex.~:nrgumetitando:·cótno•!mo ·:parécotmrazoavol,
citigtnuo:mrnhl\ t•cspos~,. ao reglinnn· •ln.s Jc!R;· ••Agara.:.:v; E.-t; ... me
permiti! l'lll·q mi argumente •pór• IJy.pothmo:• f\guvaij&ineitta;n dizendo
a•verdudo 'intnlm, '" -ver sl<del!n;. sc',convencinn·os nubres,Sena-

dóres·;

>:ir.'

1

'(,.'- " '

l<

1 1 ")~1"-'•

· •i•-:"1 •:

'I!

'fl<l 1 ''t

.'•)'''_.,•• ' : '

)'"•<'

r··'

·.• '''Por IJlleb& de S. Bl'i ~; s~~p~ltar. ·q~o' '~(vó!' CoÓs~ih~ se do!·
ml\ndo? ·· ,.. 1 .: .:. L· ':!t-: · :: .,;: , r~· ;1 ·\;;:v·, •. ,·r1:ni ~.-~ ,IJ~'l.lJ.~J lt\\'.1:!" '

·--~:~!.::q~-~-.~)fk~#·ri9~P.~~:q~~:·8t,P.~1#~~t~~:.vot_~#·~l~ ..'.,:t~1;.~rtw, P.V~ii~n

ll~~~~~t~§~ts~~~r~fil:::ó.:U~~~o~g;,o.n~~~~.rn~~~o ..~: ~e~.~,~o, :·~· .•.ê~n•

•

•

·.

'

'

.

. .....,,.ldl

4

".:,.o Sâ. B!M'rA;·.RiJiEttui'-'Mas;;•llor.-:quo;s;..E.~;:·ibO:IdeJsuspeito.r

alie s~ja lltlmpre o Cboselltc• quo so.ilosmamlo, :que pl'iivávlque~.,qne
,,,,••
o m•l'
',,.,!,···
· .· · · . .•J,,:
,,. ,• .,-:'.,...r,.,.,.\1.
.. -... ,.. ,. ,;. >11 ..., \,,
'fiM
.,. r
, •
:· •·! O.SJio'·MBTELLo-Niío suspelto:isso,;:: .':'. , . ' r:;.: . ·.•, ...
O.Su, Bo\RATA R.mEtao-Como niíosnRpeitA, si V. Ex. o dl~il:
Pols·.niio ·!111vel'l\.n 11 na&<: no• .Conae.lho. Mun!cl)llll1tlm, !1J1 upor !lo~ homens
íosph•atlos pelo .bam:po.ra. fn.zor o{bam;Y(\1• -~ . ::~Jd 1 :.:j~-•-· :.o:.,... ! \u~ ..• .~;·I'.J
H~ .de ser sempre o prefeito quem tenho, cap•cldude para o
bem;: ~Indo. quan<lo ·Aá itlinba m lev~do 1\,pos!Qão··dw·,prefeLtD: bomena
d.e. i>eputaoão. tiio osJilol'rajlllda, que o. olmo da alturn Jl. que ~t. tLogi'
ram:,B~, ~l~y~, parn lhas :por. ~m: ov.l~~nçi~~ ~, ..tl'.wli~QiiO. des"'l'.·'-·':~·

lionr~da

"l.'.l: ,

O SR,

.

.

· '··. ·.

MET~LLO- Não

• .,,.. .:. •·: ...... n~~:

·•:1: .. ·.. , ~ . . ~· :

o'ntro neatllá quostlios.,..,,... ::.· .. ,:" ,,,

•

ANNAES ..DO ..SENADO

..
.
,.,,O Sa·. BARATA Rumao,...Pols,psrll ser justo dovia

entra~'.

·' O Sa. MBTSLto-0 Conselho pódo abuBilr·lnl'rlnglndo. ~ lel .. orçamentarla. ·• ·· ·
'•
....
, 0 SR, A~GUSTO PE VABCONOELLOS -JljlOl' um~. hypotbeso quo
S. E~. ftgura.delxa-so de cumprir nlel·. ·
' ,
O SR, BARATA RIBEUIO-Digo-mo S. Ex., o perdoe-mo alnterl'OgDQão, ,uma.·.y_ez,que ~ !'~l!'.umenta.ciio é ·~a homiroom. , ...
O Sn. METELLo-Não apoiado, é do principio.
·'
sa.-·BARATA RIBEIRO- ;Do principio~,, niio ; si. fosse v, Ex.
proporta.quoso'respslt118sea.lol ..... • ·.: ·":. ,,., ''"
. · ·Porrque 'BO .ba do suppor.sompro o Conselho Munlolpal um
viveiro• rde. lndlgnos·~o lncapnzos;,rdlspostos, .prostttuldzuua· missão
'NOcla!,.-a•lll'rastarem nomes e honra pela sargeta diiS ruas L.·.·~.- .
. . E oom•quo·dlrolto S01Jretendo:sobre tão fioagets· allcorcllll;.erguer
o edtflolo ,:das·· -prerogat!vas r;prefoituraos, ,, Jevando-os.;ao .absurdo
lncompatlvei com o reglmen 1JO!Itloo da.. Naoão, de Impedir. a
OXOQUQiio.de leiS oroamcntarJas·? '.'1 1',>1J•"'''" ,; ,I ,i' ·i • I' · ,
... ·O queipeoo ao·nobro•Senador, em.nomerdosprlnclpios,republl·
canos 1 11 que não esgoto.seus, .earorc01 omaugmcritat·. os poderes do
Profelto.-ll•custa da autorldade···dri 1Conselho, fantar.la.odoparn..ts~o
Jtypothosos 0111 que :·1ilmonto i o· Conselho .. figure oomo violador',das
Jeis;attentando contra as boas.normllrl ,admlnlstrativiiS.·," . ,, . "
E'aólatooquopcço.
_
.•.:.,._,;.,,. ,,
.. ~ao.me siio desconbecid!IB. as· situa coes a quu so· roforo o. nobre
·senador; tenbo· .tambom ostudos sobre o .assumpto, .e:si, s. . llx, -reler
·as pagln!IB:do·Bryce, ·e outroa,tratadlstas. de questoos.darAmorioa
do ·Norte;.,e elllllliDar:o que ser-passou 11 proposito1d11Srlll'aves
accusaolies feitas contra o Conselho Municipal de Nova York, llrook·
Jln; si mli·ni.o:flllha •a . memoria,. e.. ouil'IIB cldados Importantes
daquella extraordlnnrlarepublioa, 'se assombrarllao ver oomo,n~~o
quellel corpos· ou em . volta delles so formaram verdadelru qua_drllhas dê av.entiJI'e!ro8; 'h~meos 'de'.'.nesocto·· que ao ·seu·interlliiSe
Slicrlflcaram
·'os·.da oldade, ,arrastando'
no IIIICII'itrolo
aadmlnlstrDQão
publlo&.
........ lho,,.''
, ·'
•
: . • ·.'li, .. ;-.::
1 Jli.ll&bof:V.,Ex; (~ollando-u, paN o 8r • .Mdell<l) qual ·foll .entre
ouiros;rpialvitre ·que. SO•': adoptou para. impedlr.os dosDIIIIUios·d!IB
muoioiplllldadesf Babe y, Ex. qual foil
· "'·'' , '·' . ,
· OSR. MBTE~t.o-V. Ex. 6 quem esta. com a palavra· e dlrA ·qual
foi.:,· I ' 1 , ••'I• . •'· "·, . •. ,·,, '•'·•r''·','11.11• ,,"11'• l " .,,,.,,,
· , • " • , .l-'•, '··I
, "' ,,'{[''
· • •·· ,·,,
1
'' '''"0 !SR; BARATA•ltJDilmi> '-"''Foi'limpedlr ·approxlmaoõos ·e rela·
cl!es entre 118. assembll!as de ·Estado ·e as da otaade. · ··, · : , ... 1:·1
, :
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I ,

'

,

.,: o

1

•·'

"J,.r.·.

~~:~r:

.. ·.J.'•,I•·:l .;:.

-1·:.:

J'!'·:l:,

:.,~·.::!'·

,,. ',IJI,

v. :Ex.
•.:.1:.1--·

"· ."osr..Pre•ldente-Peoo a

·.·.,

~

1.1'

que se: dirija 11

Mesa.;·. ·1;,·1 ,: :'>~h'.· .. t· 1 1.!1·· •. ·t···
,· ....... ; .•.
· .,.,O Sa.'BAIIATA Rt~bodooo·av. 'hix. da melbor vontade;

tanto mais qno tenho de t•epetir, nos que me ouvem, um· conselho
haurido em bo11 folite; . . ·
·. . . · . , .. ., · .• • · ·

•

o

·,

•

:j II •!:

............... - · s~be 'v,' l~x. ,'Sr. Prosldontti; rintro atij>ro'vldeil~lils.
·aconselba-

.

··~······

~--

--~"''•

...... .

···- •.

·-·-·~-..-···"'

.. ,

,,,,.

.. ... .

'la~.

vor uma com~lssiío de lnquorlto, ciooaâa,om·Novn.'York 'pnr11
lom.brat• os meios ..do .corrigir os· desmandos' ndmlnistrattvos.dns
gt•liitdlis'ól<iadcs; umn das que figuraram om prlmelró'lngar:l 'Sabe
V•. Ex; qualfoiJ (Pau1a;) , , : .· ' ", '·:' ..' . · · '·
·
·nn· cadeira que V.'l~K. oooupa'n[o mo pódo responder o ou
supro ,o sllen~io,do v. Ex, dando a t•osposta. . . . . ' · · : · ·
· O ai vitro suggerldo' pela Corumissno fot· evitar as l'elaçlies do
rJnalquor espeolo,que tossem entre,
as'ndminlstriloõos, '.!P_càes ·c os
nongresaos .e.rtadun,es. . : . . :. 1: . . :; • :. ;; ,~ .. •.. · ·:.-·. ·'. 1 • . .·.·, '. · , , I · ..
, Para bom.· entendedor meia' palavra· basta; ' quanto· mais: uma
p ~liLv~a ',l~teira oü .:P_nJavra e'.· mela; Parece' quo.; 'III, .llc~u .. c91isngrade quo n corrupoao é como"as'cnudnes "dos rios': nascem· elo
n.Ho.
-. .
.
. .
.
-·-,'~-·-.· ,set quo 'ooni'ilbwuis Dão ,sli'.,''lirgu!lloiitil,",ê pó( ts!IÍ) ·'ma' plir~ce
<t~e .om abusos; pot• mais be!D', 4ol!lonstr~U~os que '.fossem,,''quando .
uao. conatitulssem, oomollor.honrn no- podemos dizor,~Itilo.,con
stltulom 'a lllloiio cilraótàriàtlca''dos'ii!isses · oolisillhos:,nuriifulitra,
tivo~ municlpilcs;· 'niío' sii dóvórl!fass~iltar' uma ''r,oro~ni'll:'qüe'pro
fundli', e· cons~)latanciillmonte terlsie'''o'~ilóilso~regliljelt·:jip!lt.ico,
mas .olllllm,conccido que ,assim s~Jo., "O' nobre: Sonado~.:~po~;'Matto
Groll.!~,,rv;Jilto emlnen~o:do Senliào. s: Ex •. dostll.cla-;so )lquton~re os
mais çompctontos pela sua·muslraoiio 'do ':lurlsto..,q:· pela ,trlidtoiío
om ·quo assenta a sua autoridade oni"que&tões de 'dlreltó;''proponha
s. E~. a·reforma da lO! dei Dilitrlcto;''Incluindó':nollli1' à'dlreltíi' ln·
contrnlltàvol' do 1Jrefolto opllÔr 'véto' litil' a'ó ''luo; o Cóôselho não
tiver resolvldo,nd!vlnbalidO'lbo 'á:s'intenoõêspelii coiltracoiío dci.rosto
·o cortandO:.llio o vôo antes quo tenha aberto as azas. · ".: ',',
Emqualito;'porém,alol do Dtstrióto fo1• a que é, o'pt•etelto niío
póde, não tom põder ou autoridade legal para vedar o oroamlinto.
porque llcarll. som croamento; com o.qual .governo. o. Dl~loto; 1$
tl, o uelo ao oroamonto prosupppe a dletadura, ftaancelra, ,e. Dilo se
pódo admittlr, niío so póde·auppOr'que em um· reglmen · llbet•nl, em
um Instituto politico representiLtlvo, .oomo'•t!·o n01111o;. hil,l&'' popula·
çiio governada! em.materla ftnanaelrn, dlotiltorlalmonte. ,,,, ·"
O alvitro, egal de prorogar o ,oroamento vlgonto,,é. uma ,pt•ovldenola coJil. prazô llxo, oom:llp~ca·.dotorinlnilda,' e· quo'a6 pódo ser
posto 'em ·exeouoii.o em' um' mom011to prilalso' da ·vida· tnstltuclonal
ilo Dlstrtoto;' e Dll8 oondloães que''a•let:estatue:·Quanélo·il!o'Concorrorem todas as oiroumstanalas Indicadas' ·na lei, o prefeito 'illio ·poderi ;prorogar o oroamento •. Si·. o .• prorogar exerce:urn aoto de arbltrlo, tão dtctatorlnl;oomo si· o.nãó :ftusse.. :Pautar.. o. reglmen fi·
nanaotr.oAo Dl~trloto.por .~ma Je.l. guo,, não .. tem. este, olll'll~ter. ll
pautal~ pala,vonta,de de quem.. governa.;o,-:qu~ dA aos, Governos a
·reiQão de poder cons.tltuo(onal é o ,tàato ile olrcumsorev.er, os 1101011
.que praticam 411 leia gu~.os regem;. e o:Pretelto.que )l~ o orcamonto OJ!I vigor,a Sl .de élezembro,,apozar do .eonselh9 ,.ter votado
atd esto·dla.o.oroamento ·,que deve·, ser exeoutado,,oommetto acto
lllogal, tnconstKuolonlll, ilrbltrarlo'' o, poriiÍJIIO, dlctatorlal o crl·
mlnoao. ·
·
· · ·
·•
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.Jtepubllca p!ll'& ved~r leis do Congrósso ; ·IIJI' que torem contr&t•las
11 Constltulção·e aoB'intercsscs ·naolonacs, DIJ'ose-b& que nenhuma.
lol orçamentar!~ federai· incot•reu neBBes · pocc!ldos '1 ·Entrego li de·
clsiio do. duvida 11 con~ciencin. dos boorados Senadores; e por mim
· nmrmo'que·niio houve umo. Hil que osevitliSse;·'" · ".. ·'
· Como o'Sr. Presidente da RilpubUcm: niiotóem·os governAdores
dos
'Estlbdos
pOder pn.ra vedar·
o.s· leis dos rcspootlvos· Estados; ·'
,
, ''''o .', . ,
, . ,.
, ,, • '' , ,,,
0 Sa, OLIVEIRA F!G\!EIREDO - Entretanto, a , Constltuiçiio, dn.
Babla permltte atll que o presidente ·VIlte em parte e sancclone
ompat•te.
·
. 0 Sn. BA.n.I.T.I. RIBEIRO- Isto comprobonde•se sem intl;acçiio
.do principio que estou sustentando; do quo .me recordo, &Constl·
tuico.oda ~bhi.:,niio ,dll'ao respectivo ·presidente· a iniciativa da
proposta, ·orçnmentarln, 'o' por l•so n!ío·scrll ·de stranbar·quo lho
faculte II ooUaboraoiio' neBBB lei; meio 'de governo;· dando-lhe 'compotencia para distinguir o que no seu ·conceito, conio chefe do Poder
•:xecutlvo~ 1> eSSI!nclo.l' a.O·exerclclo de sua ·.autoridndo, do' que lho
pódo ser dlsponsn:vel e até projudiolal. · , , ·.. "' · ·' , ' . ·
··· E'.'necessa~io q~o o no~ro Senador, que me nparteOu, pre.!ldente
d&..Commlssão de Leglsln;çao ·o Justiça. reftlota ·quo·tanto se·tem reduzido IIJI funcções 'do Consolho que elle· est4 qu1111 reduzido a uma
figura aeoorlitlvil. . ' ' ' '. ··:' ·, '· '" "" '"' ' ...... """ ,,
"'Euatftrmo'a S. Ex. quo me'dessom·a'eacolher· p&ril Consti·
tulçiio do.Districto a lei. que orege, muplanC~Iada 'pelo eminente
choro da escola · conservooora, o iiiustro finado cnnseibeir!lPaulino
do So11za, eu niio hesitaria em preferfr·'csto: llquolla;.tão liberal era.
. , SI nmos .nesse declivo, prlvnndo'dla a· dla''o Dlstrlcto de'su&H
prerogatlvas · oonàtl.tucionnes, 110rque 'c·. Senado' não · fàz ·nenhum
Jav~r a este· munlclplo reconbeceodo-lhe·e consagrando-lho a·au·
tonomtu. ..• · · ,
· · · ·.· ,-_ .. _ ... _.... ";· .... ······•_· _·
~
:. ··O Sa.· LA.vao MDLLER- Ao.mesmo .tempo .que se,municlpaliz&
o-Senado. ' ~~ . '· ..: -.:: ... ·, 11- . , , , . '·- .·, .. t••i; • , .. , :1-1" l''·:
. ·.·. a SR: B.\RÁTA. RiuEnlo'~ y:Ex: desviou do'ftm é'lléá I'OSponsavel
perante seus coUeg&S' pelo aiippllelo que'lboa ostoú 'inl'rin·
Indo;·· .. ,. ' .. L_ ............. :. '... ·_'- .' ••.• _'··· ,, 1'. oJ . . . . . . . 'I ..
I,
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•
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mo

~'""~erguDtarJ~'cio Sóoado, rilsguardllodo 'li CapaciiJiide"jnoraJ o' 1L
que resulta da Ulustraoao:de todos ·os:;seus mem~os.:.com'que au·
,torldade os·nobres Sonn;dores, que· não ·oonbeoem ·asnocossidades:do
Dlstrlcte, sob o ponte de vlstaadmlnlmativo; nem as viio'estudar,
nlis 'lnilldeqàiiiS dôúelo• ; que 'illio' podem precisar 'o"momento em
que certa',e' determl.nnda pro.vidennlo:.convll.m"ou. delxa·'·do:convlr,
porf!11DIB1'-Ihe-blaque 'v&lor torll, mesmo'oos olhos de' ss;·EEx.
o votoquodãoY,
· · · ,, · ,;, · .·· · · · :·" · ......
, ·O va.lor·unloo do corresponder aordesejcs do l~xecntlvo.Munl
·clpal;. ·~:· .. ~··. ··. _~. · .. ,.,.. ,' · ···_ · .·: ·•····· _' ···~ .:~~~~ ·:;· ·
.. E]l\lrguntarei aindn: !l adminis~ador doDistrioto'~r&'um predostlniído incapaz de errar Y'Niio sero.o multipias e varllidiulmas as
causns quo possam lnftulr em
seu esplrito para alterar o vlllor dos
.
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elemeutos.quo obegue!D,o. seu oonbeclmento de modo a projudi<as
o acerto de suas deoilloes ? , 11 • .. ..,.. . . . . . •
, . .
,
., Nosso presupposto,,o Soniido, .arrasiado,polas Informações do.
pr~foito, ou pelas suas. propt•lil.~ Jmpressües,quo não tet•ão molhot'Cs
or1gens, aSBoniarll o sou juizo cm bases pouco seguras; no ,entre·
tanto, quando senteocola sobro •elor, dorlmo confllctos ontt·e u Con·
selho o o prefeito, fu.z •. Jlortanta, obra. d.o juiz, decidindo com quem
est4 o. verdade, ,de que 1ad9 estll o,dlr01to, quo. parto a lei patre·,
cioa.
·
. . ,
. _ Lastimo,• Sr.· Presidento1.como• sem pro, ter do occupar a attcn·
çao do Senado, tanto mais· quanto ··sol que :do modo algum posso
correspondei' 1\ sua benovolencla,• que •1 um t~vor (nao apoiado&,)
. ,O Sonado,porllm,me,ba do relevar não attondet~ a considerações
•le otodum lndlvldulltl,·por mais 'quo se mo Imponham ao osph'lto,lem·
brando-se que.e~tou di!P~toudo por prlnoipios que considoro·osson-'
olaes· a uma ot•gaulznoa.o: •republicana como. tl ·o. nossa.· '.I . ·:
Quet•o •prescindir de lembrar •no Senado: o principio constitucional que1 dispondo sobro o direito. dos Estudos do se orgunizarom,
iinpoz.lues eomo :oonilicão;respoltitrem llautonoml~ dos munlolplos
om tudó ·que 'dlesor.respolto ·aos seus proprlos.!nteresses •., Mo.s não
posso ,deixar .de 'lembrar~lbe que, si' ao Dlstrlcto. Fedora.l.se !!relendo
illlll~àr ·11t~ o. dlroit~ Ae docrelllr :11 ;:sua lei:do, l'oceltll o dospoza,
melhor.; seria, .. o,,.eu ,~.,,lmplor~ ..:oonvencidamcnto, que :o· ox-.
tingam." ....... ,...... , .,
..•... ,; . . .
,
.
.E' tão fu.oil ao Srs. Senadores em. um prOJecto do lo! do dous
artlgó.s. extinguir, o ,Distrloto .. Federal; ,'como entidade administra~
tlvs; é tão singelo realizarem ·mse dosldoratum, quo llbertarll os.
mandatarlos dos .presidentes dP. Re;~ubllca das diftlculdades qno
lhes opporll o elomonio•llberal do •Dlstrlcto, que mal pOBBO cumprohender como a este recureo tão simples, na concoPQão como na roa·
IIIIIQiio, so, Preforo. o. c:amtnho. tortuoso o .oscab~u desso.s discussões,
mais ou menos tolerantes e.toloravols,mo.sque toem sempre o gravo
lnconveolonto,do,dlstrahlr .o Sr,nado dos seus. dovofllB ·,o compromot18I,.o om uma, .lncoustltuolonalldndo ftagranto li. Irritante, . . . .
... Não.sol.qno,h~n:palz:com·:organlzaoãopollticO: .analoga 11. .do
no&!o oin quo bso nconti!Ciifsoi quo dosdo ..o .Inicio. da organlzaclio'.
do .Distl•lcto, posaram · soliro ello leis tio' cai'IICter 'Individual;' oslll
foi u. ·origem da praxe de·sorem os ~.elo•'do•prei\Jito ·submettidos ao
voto.'do·Senudo; pas&tlram:'porem,· ild'condlções que determinaram
taFrosoluoio;·. e·por• desgrnca' inossà" subsistem-lhe 'OS o«oltos, ·como·
si·prevouÇÕils Indignas 'de'llo Jncot•pornrem.•em 1olM dovo~om dirigir 1
· oe~plritode Ieglslo.doresl. ··h ·.:::·" .. ,,. ;;;;·
· · ·• "" -:' · •" ·
'·' No·· e'mtaoto: Sr.'Presldeote; 'não· ae .. podorla~'·.<fazer pelo!',
pa1•que · este. melo t! ó' que produz mais desastrados rosultados~ ·
·· ·Ainda não ha'multor dlo.s;·o-senado ·julgou ·:um··•~lo ·~t luz do
um.aparte do.nobro. Sens.dor... do Dlstrlcto, o Sr.•. Augusto. do Vns·
couceuns, .quo o salentldcou,. da 1.ittu11Qão du. lil9b·u~ ,publlc~ no
Dlsti•lcto, 'modlllco.ndo depois', 1\esse. apa.l'ÍO sua oplilliió, o seu voto
no sentido dilo boa c&llll& em lltlgio, quasi a. ser, saorlftaada, gracas
4 ignorancl~ do assumpto.
··
..
!

•

·

•

•

•

·

•

ÍIO'
Ago1•a·cstamos· em: sltuaciiO o.nalogo:; ·"0•'prefelto·:·vcdou a:lol·
do m·çamcnto, c cst~ demonstrado ponto por· pcnto·qno·o·Pl'cfolto•
lllltou ,li vórlladu · acousando o • Consclbo ilo 'te1• :li•ansgrodhlo lois
·l'cdemes <(Ua.ndo nolla·tem· a. mesma/slnlío·m•Liol: · pavto· do ·quo o
Coriselho. '· :,;·:.,·
·I·'; ··•· •. ,; : .• •·• •· •• ::. l: ,, •· t:·;.r:.'t .:. ··: ,.:::· 1:.· •1
. Soi ,q~o nio' il:~~valbolrcsêo' dize~·, do ..iguÓ)n"n~'.pbi!Qio:~oé!á.)·.
do Sr •. proJ~Ito. que ralto.u iL yord~do", Cp~no·l)el .. de. ~~~r· ontilo ·
Nilo tonbo outro moto do oxprunh• meu pensamento: " , ' · .
.. .Disso s. Ex •. quo·so. altural•am · todllS·: IÍ.II:,.vorllas,•du.l'uhcicll'~htadouro- dlmlnulodo..as c, :no. omtanto,.•. pt·ov~su pelo conl~onto.
llus··o~çamcntos <tue,todas ns vCI:biiS:.siLo.lgiiiiCs.' ,,,, i: ,,.[, ..•• ,
·. Os&;' 0Llviilii'Á1FilÍirmniirio ...:·~iio '4 esje'ií 'plirU:Jliilo 1quc v; Ex,
tfOVO fd.ZQi•, ..... ,.,.!I', ··•·', "' • ..•.11'· .'r .. : J.Jo~:, '"r·; •it ,: t•• ,· ·. ' , r(~'ll· . ··.'
',
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0 Sa. Auous~o DE ·VAHCO~OELLOS:'7M118:1i ellci.;.dli!!IU,.IIIIo.WDII ,
,;agom :que o Sllrvlco· ttnba.dlmlnuldo·:•O ·a!renda:dcorlll!cldo. ! .. ,

·· .9·sn ::. ttAMu .!u~&iíti(~ ;~brdo~~irib' :v::·,~t,,; 1ii; ·P,iliial~Clc \lo

pl:cJclto, lbr felte>. com· sun: proposta. •111118; .~roall)os; 'suas aUêgllÇiies·
são, as seguintes': o:aci'Vlço dâ matancn'tom .dlnilnuldó'''ooasidorli:
vdlmentc,, g!jçás iL c.oncurronciO. do' 'njo.tàdouró :de', ~criiily'mo 'Mos~
'Lulto.; qu~., aba~eu taata.s:.1nU.. r.czcj~'·;t,n.ntos mll'sulncs,, t;Lnt.os';mil:
la.algcros, otc., e o Imposto do gado· diminuiu lambem ·consldóravcl'
monte;, ,m•. mlJianto, ~pez•!r. disso,,. o cpm ~r.ramlo. admu:a~u\o do
todos Dll ~na pi·opostoi' do ·'orc11mcato! s. Jlx·. cxlgln' nmls 2i:OOO~
Jl!ll'!lo um 'scrVfQO assim 1rcdÍizJdo; 'o"êtija 'i,.)ndá''niío "CÓl'I'CSJlODdfli.' IÍ
do~peza.

·.

·.. •:

-~-···'

·:-·· ;. ' " . '-r.

.. O Sn. •Auousro·Dt:
nao deu:.· •::,,-, ·,: ··: ·

.... ' : .... ,,

·:·._,.J, .:" ~

'

..... .,: ..

-_·._.·~·. ·-·:-~·::.:-·

••J. •· , .•

;,.. :~·),.:•l;Jír:•.J :q, ''(1;1 ··.•i·~: .. j

i',,,.,, • .

VAscos~&Lwii.:...·Fol!isto"o"q·uu o·.~nsclho•
·~ 1:1: ··o~ ;11~~·- ... l,.'·'w··~·rt ·•t~·, ~~ •:.:c--, ·;•.f, 1,

., .. o;. SÍ~:,B.IIIA~,, ;RiDEÚio: '7-':o'~'çpfl~Qllip~·.:qltc:··~eiii''Io,ílto,l'ldlid,e

logal',l!!IJ!a .diminuir, 118. ·,verb~ 1,o)•ço,ment.a~l!ll';.: olo~cu·: na' ru,brlca
do orcam,onto,11nterlpr. a.;ver~M~ta~ou!'F'a' mal~J5:()00$iid!ml:
nuiDilo o, pedido do.,propost;.apenn~·do 12:000$!·''de''1Jiodc qucJ·Do
or'Çnmoqtõ;dc J907:aqpell~:dosP.~Z.~.m:4':de'.~~· úª5!~ :o:o 'f::oilàclho
clo:vou,a:.a
550:000$;·'·,de!lprolaall
as.(r,o.coiíes·;·•··•·
•· · '· " :' '!'•,'·;(T
· · :" "·
,,·
,, , . , , ' , I '•'
--~-. ,• ',lii'O')o •LJ ~;·.~;~.
tf!J',.'""t'
11!1
,· Voja.se:ngol'll:a,lnooasoquenclll. 1/u.• QIIprloho dll' prefeito,, S.Ex •.
quclxou"'a·de:quo o_ Consolbu:, qua,~I,IÍ·)'O~J1~Uri!..Jmpossii!!UdadC:, .1\o
gerir.. a lldmlnlatrncao do, Mataliouro,., liO!llliiO:llio .ll1o, du!~. ,~ocuri!!lB·
paro. .. l~sc.·, quando:' o· ,Con$solho,apcnas .liilduzlu. s11a ·P.I'OPO•ta:, ilo
12:000$, cloYando a vurba da dcspoza do J5;QOO$i o,.,'uo,'omtlliltó,,
vodou.esto. orçamento. que o Consolbp.,ryoW.n, .,e n01 ,qual, ~~,quolla
l•ubrlca,J•era,. de 550:000;!,!prOI'OI!'IIIIcl.o,•, o 01'9111!,1011tOn;•ntorlo•• que
npenaa1conslgnaya ,na.•~orbn. .Matali~l11'11<:ftr 4oU,Çno ,.do., 5115:000$0UO.
O sit. Aucitisro··nE Vo~sé:oiiióELLOs'-"Esto'i!'que'6'o 'caso;: O Con··
s~ll)<i, rcdil?:iu' ~das·à9' verbas;!JolsOI•ylç.O.'.'~óc'~l~t!l"óuro; !llZ· o Pl'6•
Jclto,_do mod!>'a:lm)!~dll', qu~· ~ aerv.t~G;s_o;fl~osc«J:;· eqt1•0t11nto, cllc
Pt'OI'oguu• um·&h;amento om ·quu u~~a~· vol•lia~·ol•am'lnunóros·du.quo
as do orQamento que ollu votou.
· ,,.,,,,,. '·' > '' · · :·: .,.. , .
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•

o sn;. 'OLIVEIRA'• FJGUEIRt:DO - yy., t:Et; ·•citam• .apenas •uma
projJosição do p1•efo!to, do modo quo pa1•cuo que to!la~ a$ .oul~lll!
t;ã.u.~.~slnt,., 1 ,
:·J
.,:;.:~ ... ·
'.··'i'
0 Sn; AUGUSTO DE YASCONCEÚo.:- São todas a:JS!m. · J•:n 'dii!Se
•tuo.não vloba.Uiscuth:, o .orç•mer~to, ma.s sim dof~oU,er os mous

amlgrs do. Conselho, mr1s basta uonfl'ontar para. se· verificar a
mlnha'atllrmução.·••''·. · ·.· · •<·:;: ., ,.:.;,.:
O SR• Pn}:smENTE ·;..:; Atlonçiio ! ·Quoni· ostã·com• a pa.lav1"' ~ o
sr.. Scua~o\' R~t·~~~ Rlboiro, . , . .
,. "'·' 1 .,.,. ... , , .. · ,
: ,0 Sii,' B.\U.\TÁ1 RIDimtO-";- OcciiLI'CÍ ,li Y. Jlx, quo llõlO discutit•hi.
M .!'R~ü~~ . d<;i ~du i· prim.elro; pol'quo' com~ p1·~vlli contra.• tL justiH:
cuçao do ·~elo ·basht~me-h!a aprcson&~~t• 'um ·vahos<l dO<lumentii 1qne
riúniit(!oi · 'oontb~tlido; ~ni:im, poJo prof<iltó nem' pelo.I!Ju roprc8eii'
tanto· .Junto n.' commbsno !lo c,n~>clbo;o·sr;'G.ameloira: ..noru 'pelos
soits'an\igoà IJUO devem· süt• tilo· immoros~s'como ·iis u.reills ·do• mar o·
e as estl•ellas do céo, documento· uo'•tnai"tnon\l)li~siio do C.,usolllo

d-~~~~.~~~~·; ;'.~.r)<: Q~~~~~~~.o I~: ~ro~.~~~i\~~; ~i~ ~~~~:~-~?:.?fmr' ~~ ;~f~~~~.t.~o ,
I

. . O, S~j, !;.A.utto. ~iur.~Et;- Abl ,o Pm~D>\f!,J;L.,qftf#)'.u. no vqlu .,., . <·. , ,
.O: SR:::;B.\jt.i:.T.i!' RI~,Ettto.::: ~o cstiLva nó;~•.lo, ptiri1ue 'o' ~O!n·
o:tprlme' 1'ni'lgnorancla i!o· prefeito sol>ro o ·ot•oamenti> ·votudo' pelo

Conseltioo C ilo 1iiíí1tanto a conl!ilissão do Conselbo'declaróti'pm:omptol'iamento ter organiznrlo o orçamontu do accôt•do com 'o'pi'&ó
!'oito, logo oile niio podilL ignortw, :o, .•tno, naquoUa. resoiU\·ão se
c~ntinha.,,. , _ ,. .
. .
, .. di' .., . . . "" ·'
Sognnua'razao: po,•quo·mo p&l'CCla oç1080' HCD,ii''IIS' t•azuos uU
udtci rima ,·cz qite' olhis ·exprimiam um· cap1•icho do· lpí:~t:riito · ~on-.
dcmnan~o.~ua p~opl'ia.obra. . .
.
. , . .. · · ·.. : ...," · ·
Demais discutjrpara•tuo'l ·' :·' . - ..... ""' · ·. .
"• o· uobrÓ'S8#Íif!.ol' pelo. 'lláht~ esl!IJ'~Iou:~s ·'cq~i'' .\u:iitiq!~q~.Q.tiiió ·
cerrada IL que·ll'tiobre'Commlilsao nno' poJorll ·rolpoader~ ·consido·
t·audo multo.s dollas.... ·;)·~., : r:'· .. :·Jtp:~- ,_ , 11,-: :·,::·;·.I . :•::: · 1 •
., O nobreSona.dot• pelo Qi!\rloto. F,odoral fo~ O\!~~ o. ti'nto .com
l'Qlaçlio a{out~~.f!~npo d~ raz~el, a qup,ILllu~tra;o.Prt)l~i~ •. : · .
' · Dos apartes dos membros <lil ·eommlssao 'e '·out,roa' Sonudot·os
pt•ovê-so, porem, ,iiL •tua! sot•:i a dotas:• da Cómmlssiio;·det'esa nUdg
contld& no; sou Plll'ecer, 0: vem U.:llOn: oonlostlll• IUJ. ConaoiJJo,&autorldudo do·.altot•ar n~ vot•bas ot•cnmootal•l••s sob o J\mdamonto .do.
compO;tir. i•o.ProfiliW, a, lnipla~i'ij!lo. d!J.:: p~OJlOP~.dLL)Jl~ d.o J'ocojta e

dc~~~u.·,·t·· ·~· ··· .. ,.1r.{;· ... , ····~-~··· ~,i•r.·· ''!'' •. , · ;::••t ,, . ., ···r·r:~.~
01•a; ou ja demonstt•ol, coma lo! na milo~ ·11."~' é.. direito, lesai.
ou, coas~tu~on!LI. dp, ,cousol~o. ,lltodificar·ll~ 1 iorblis 1 d~.p~opq~ta do
profclf.O, dnH~,qmçQ, O!lda .o!!.llt ·JlOdil:r.doz, .o,,<!er,,onao c!lo,podi~ .
cinco. sc.m. que o ~~~·ol~t(! 1 4esse ,d.lrQ!fA·auto~J,Zo,o, ~·.~.~-·" ,,.~ . ,. , ,

Fllf4blllilcldo,· 6llil pr:qolpjo,, como, l1JOOll9USS0 1 ·~!111lliQ'nCm o. !lO:'
dor:i. oili11ostai1;r.·óstà: o qút1 l Nãii.:i!Jj'. N.rjio.j)o.·.'!l<i:iiljl[~.i~·qs ·.n.·l~~t.oJ'lo.!!
dos t\r.íi)l,np~ d!' :ii!lJ'ÍÍu~'§, d~Jllitsti·ij~~·!lJ~Jõ!l, ilt~ "IJ!íii.í.!!l1!~g ~"'.'·,i .· .'.·· ;
o·sa; 'FRÚIOISCó·S.íLl.~s _;;.,Não tolilio nanbuiÍI.' ... i' i,.· ·' · -'
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. 0 SI\, ·BAIIA.TA. RIBEIRO,..- S. Ex, como astronomo lntcrl'O!!O. os
astros ... ,.. , . ,, ..
r:·;I••·Jit .. •· ...... ·
0 Srt, FRANCISCO SALLES- Estou ouvindo V, Ex, com' Omaiol'
acatamento,· · .. . ,. '·
: ,
· '
· o·· sR. BARATAr•·:.Rriiilmo..:.
Niio fosso o· rospilito CJÜo sou''•)!obrigaM
•' , ,
'
, , ,"
a pL•estar a v. Ex., tomaria o sou o.catllmento.ern.m!lo,sontldo ...
-O.Sa, FRANCISCO SA.LLES- Niío .tem l'O.ZÕBS,para. Isso,
O Sa. BARATA RIBEIRo- O quo estll'escripto ·no po.recoL• da
Commlss~o.c! que ,o. prefeito teve razão em vetar, .a . resoluciio do
Conselho po~qpo, ósto não tinha .autol'ldado, pO.ra alterar lis.. vm•baR
oroamentarlas,; e quando, .o nobre Senador.. pelo. Dlstrlcto- Federal
entrega·so ,ao ,_pa.clento trabalho de .cont~onla.r,uma. ·por,.uma:n:s
verhas,;,do uma :dl\'l,rubrlcas_. allogadas pelo, prefeito ,pl'Otostli.,.u
nobre"presidento da.,eommlssao: .ora,, os sonhol'e&,só tornnram,uma.
<Jllestnopa.r;lolllzerern.essecont)oonto .. _.,., ....
. , lllns, por Deus,! Sr.• Presidente, o que com .OSio confronto 1.so
provou foi qÜe o prefeito faltoud. vordnac, 'o.llogando n roducção tio.
vorbes que não'tlnbam'sldo nltol'ltdlis, o cesteiro •que· faz• um cesto
la~ um cento, aohapdo timbó o tnmpo,- diz o._sabedorlo.,popular.
. . Ora, si o.p~efc1te ,compromettou.a verdade om documento publico oentra_o qual ,se:]Joderá allegM•.prova. .com. outro documento
publico~ ..• , ,i,,, '• ~ll: , ,;,,q ,.,
• • ·· .-· ···:· .. ,r
·•:1'.; 1.·.," ·
OSxi·,. ~IETBLLO·d& um,npnrte;• ·
.. :· · ··· :···.
. O Sa •. Bo\1\ATA Rloemo.- Ficou demonstrado. Demais,;~ osso
trabalho ll, slmi,Jilclsslmil; o nobre Senador, pela·, Bahia1 !'el-o com "
ma.lor cla.roza·. ··
' · · · · · · ' ··.: .. · . ·,: • ·:~·,: l :• • ·
o prefeito allegou ter o Conselho. supprlirilde.. 49 Jogares do'
prof~asore!,mnnlo)pu.es quando o Consellio'nõ.o: s,uppri!!llu:.~~m um
,.l,,l()ffi~nte_reou~~ll·SD .á,p~a.r ~s 49_qu~.S. _Ex.•. ptl~ht. ""' . _, :. '·, ...
· OS11. LAvao MvLLER-Supprlmlu1 du. proposta:; •o,' ",,,, ,. "".
,.;,,
'•''j.' ••·1'1•1•
'·I
•···
:," ·" '' 'Jt'•J-I,(i·o~. ,'/1<•o'li' :I
. 0 Sll, BARATA RIBEIRO.- Não ha duvida. , A noss~. llllgnu..
pi•es\8 ,ex!iell~~te~· IÍI\xlli~a·_~~; ·argmoia. dos bons. ~rg,~ni~n~àdôrcs ; tilvoloqc~ loilflii,OSl~Sp,~~~"''' , :: • I .·
1 ·..
:: /I' 'I.,.-· ,:,,.,
··'.o S&,lt.\llRO' MllLLER- ·A phriiBD•· pód<! não.··ter·.. proprlcdllde,.
lnaaéevidento,. · .:., ·~·-• 1 P·•t·····. ···· ·!·· ·:~;r·~_,:•·.::~,-.;,1,.:·:
" 'o·sa·; BARÁ'rA RIREIRo"'"Serve-mo·a oonfti!Siio dii'V! Ex::·dô'qiu1
r,J~;~;J~s!:r:Ie~~J;~~:~:~e, porq)~~ ,c~,. ~~~~~i~, ·!~. ,~r~~wento
· ' ·; o Couselbo•niO·suprlmlu nenbum'lognr do'profeasór','uélxoit de
áear oli'que 'li" }ii'Ofeito '·pedia•: 0 e para ·que OS"·tlvesilii'gu:erifuido'
~e1•la nell88sarlo que•elles tlveueni_ oxistnnolà ~e.ai: 'A· ·qües~, portanto; ontra'n~~o ~em das que j4 tenbo·disoutLdo;'o direito do Coneelbo conecder ou ·4eJsar de conceder verba· tpara tal" ou qu~i des:
p~~. Neste· caso 111ulto belll andou ·o 1Conselbo porque o ~rcf~ito
nlo Ignora. qlie a Ut~~icipllid&de ost' e.laboraildo. um :projecto de
1
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instrucção ·publica, ao qual poderia. trasor embaraços a
creação antecipada. do prol~i~o.
' · ··
.
.
· ·
· Outra. nccullaQiúl do prillolto:"o Consolho'supprimiu 100:000$ da
·verba calugucls do casa para escolas munlci)IILOS>.
· ··
· · ·'·E porque não I SI· lhe negam o direito, trlbutem·llie no monos
homenagens peln;· honestidade. PC>is tendo·se j:L construido um
grandonumel'li'de odificios pa;r~ escolas mnnlolpaos; cada um dos
qoaes agasalha mais de: umn; escola, antes separadas, não é do
creMe na roducção do numero dos que é necossario' manter' por
alogner ·para prover as· nocessldadfi.~ que antes os· exigiam I
· ''
· OSn. AUGUSTO nli' VAsooNcEÍ.~os ~ Mas ~io ,houve . diMtnuiQão, O orçamento coniagrava a verba do 600:000$ o o Conselho
manteve a mesma verba no orcamonto vota.do. · ·
o SR. llARATA RIBEiltO- Àinda
'idas cóncedD.'so que o
_Conselho ti vosso reduzido do IOOiOOO$ a v01•ba p·1ra aluguer de
casas;· nito estaria no ·sou direito 'de tazol-o 1
· ·
·
.!
'
'·'
, . 0 Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO- 0 prefeito não negava ~ssa. !LU•
torJda:lo ao Conselho, dizia, sim, quo a medida era.inconvenionte, e
entre falta de autoridade o mcdiaa. inconveniente a dllrcv·onça é
· . estraordlnarla; · '· · ·
·: · · ·
· ''
'I '"·•'•
,, ::
'1·:
'"•
:
I
,
'
!1:1
O Sn. BARATA RlnEIRO- Então porque uma provldonol& adoptada pelo Conselho nn: lol ·orçamentaria, t! lnconvenion,o, a juizo
do preMto, o que V. Ex. precisa domonstr~r" dá.-lbe .. Isso direito
do.oppur: ~•lo ú.loiJ
. , , ,.. '· . , , .
, ,: . .: ,
. ''''O'SR.. OLIVEIRA FIGUEIREM-'Eu·não tenho n~d~ que provar,
A minha. oplniãou.~sso ·r~spolto já é conhecida..
·'
··':
.o sn: BARATA RIBEIRO- Para adoptar ou' reprovàr :L opinião
do prefeito V: .Ex. ~mdo ter por boa ou não a sua allcgaç~o; isto
·mo paroce'tnconcusso.· • "·
·· ·
· .,.
· ·Nas suas mensagens S. Ex~· enumera os ediftclos ·construidos
para escolas munlclpnes ; ora, é posltivamonto corto que em· cada
um· deliJs, so accommodam oscolu.s antes· •osparsiiB pela ·vlslnhança, o que torna disponsavol um certo' numero ·do edlfiolos
ou.los alugueis posavam, sobre o munlcipio. Bn.soado neste facto não
.esfurla.o Conselho autorizado a reduzir li ,vorbli da dcspoza do tal
rabrica.,Ol"Ç&montn.rlo,1 · .• ._,,_ ·, ;: .. :... ,. 1., .........; •••
' · •o Sn~ MllTEttO::...Masi·uina voz·que o prefeito· 'plidla, é porque,
·a.pezar do.!· novo~ odificlos;,precl~a·' lll(UOIIa consigniiQiio •do· !mais
)00:000$000.
'•h~'
~.::
. :> '•0 SR; BARATk RlnEIRO'- E ]lln'a provar· (dirigindo-ao ·ao Sr •
.o()Jivelra Figueiredo) quo•a medlda·<l'incon·vonlonte V;• Ex;, precisa
demonstrar•quo,' apozar<duquellll>I·COnstrucçõos,' ainda ba ,dilllclen-

bem.
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O Sn. BAR.AT.\RIDEIRO- Eu,.sim senhor, nego,quo. s~a .,inhlbldo ao conselho Municipal alterar verbas da. propostu. orçamenta~.~
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S&BSlo lll

,}115

· :.> •O••Iilr'. Fro.nolaoo :lflla.lle& -.sr,.,Pl'l!8idunlll,•.l'llltaDdD
JIDilCOS ·minutos .para. te_rmlna.r·a. hora.· .l'CgimentaJI..peto', a, V;"EE.
· o adla.monto da disoussno.
; ,,_, .. _,,
" ··O-Sr, 'Presidente- Estando de· flicto muito'lllleantada
· ll'hOra.;.'ftca.·
Íidlarla a discusslo o·' com 11 ' palavra •o: ·Sr~· Fralllllsco
1
.~-Sb.llet';.

'•.

' ,,

J.' '

'

'

,. '

' .

: ;· ,. ",I .• ,{. :.··:

.;,1.

i,

· ·:. ','.,.Vou·lovantar 'a sos>iio; o desit!llo para·ílrdem:do aia•da·.IJOsslio
-s8gulnto:·:·:,,
·· "·. :·. ::•··· · _.,,.,:!··.·:.·r.!n·· ..
'
, ' r.· '•
I '
~
. 3,; discussio· da proposição 'da. Ca.mara dos_ Deputados, n. lU,
' de.'IOOB~ autorlza.ndcJ. o Presidente•da• Ropubllcao a; a&l'il"11o·Mioiste. rlo'dlls•..ltel~· ·~ltteriores, o credito ·OBp!oial• dír-40~.mato.
·para ooeorrer 'ás'·ileepcza~- dtningem · e·representa~io•do .mlmeba.l
•l!el'IDOS"ci&"FonseCil-o gcnerlil'·de d!vlsiio-tul1 Mendes-de MCil'lel!,
·con'l'itf&des pelo ·Imperador· dll Allcmanba· para•aasletirem .ta• mauobriiB do e~orcilo allemiio cm Tempelbof (com Jlllrecortl'&voravel;da
Cpllllllisaílodo.Finao~a.s),;.,,.
, ,
..... , ,, .....•. · ..
· •' "'·Continua~· da· di>cussio· ·nnlca do •~lo•_ do' .prefeito· dor Oisfrlcto
•Fe<leral'•~·l'lliiOIDoiio do· conNelho• MunlciJN'l; que ''Ol\l*· •a.reeeltll•e
.flsa-a de&pe2a-'do .'Diatriolo• )!Bra· o•e~orclcio"de ·IOOB'(ciom ·p&YI!eer'favaravOI.<da comml•siio·de•Constltufção·erO!piOmaclaj; • ····"'· ·
· Discusaiio unicl ~do ~•ró do' pi·ofeitO:do Diltricto Fodei·al.á'i•esolução do Condolbo Municipal autorizando a rolnt~gi·açiJ.o.deD. Joeelllltna- Joanna· Ade1Md8 · Ribeiro DB•Cili'I!O. do prol'cssora adjunta.
•8lfecttvar(com pll'ccer . favoravel da Commlssão ·<ler·Colll!t!tniçlio ·O
·Dlplomu.cln) ; ·
·
· ·
··
· ·
•·i
'
·· · eouUiumoiíoda 2",discusoüo da 1?\'opostçloda,Cilmaradllà'.Oeputados, n. 147; •lo 1004, fi~nndo as ulililes limites· ~ara a rorórma
.OOJI!PUI!orill·dos-oft!ciacs ·dós· ·corpos de: saude,do•.exercito·e•da ar·
·mllda;: nttendidall·Dfl'dosignaoõos' ospoclnesr lnberomcsra oada•posto
.e;arcadll'Oill89B- me·l!oo e ·pharma.contiCOS · (COffiJIIIrecer·da Commill!io de ~·Jnanças contrario ·11• -emendlli-olferoolc"a::peJG Sr.. Pircs
Ferreira ;
3•disclls:iio do projecto do Senado, n. 8, de 1008, nutoi;Izando
o PrCB!denie da Republica. o... conceder um anuo de lloonçn, com
ordenado, ao bacharel Francisco Llns Ayque de Meira, tilesourciro
:da .Alfandega. do JUo .de .lanelro• para tratàr.do sande (com ~ni•ccer
tavoravcl da Commi~sito do Flnançns 11:: emendO: olfet'llcld~ pelo
.sr~ ?douJz,Frclre);.
, . .
... , . .. . · " :, ._ ,
S• discussão da propcliolll •dll Camntll dos DeputadCB, n. 63,
de.-1908, autori1.nndo o Presidente da ReJlubllca n a6I·ir no Mlnlbte·rtmdll .Fazenda..& creditooextranrdlaarlo. de-·14: 8ti3$820i,PilrllloJl&gD.·
. mentll,n.Jl: Allolllide .Nualmentcl:Torreot;•;em·;,vlrtude: dQ, aen•on
·judlala.ri• .(10111' plll'l!cer;fllvonvel .da. Commtai~ de•Fiaançlll) .>·•· ..
· · ··'. sa-·lítaaaaãO 'dn. .propostóio'd& camara/ dos DeJI'I.I&dôa ,. n' ~' f4\:•de
:1!io8', 'concedeudo 11" D•. .i\molla do•Prado Marlatb;"·:viuva•do, ~
reformado·Joiio Gullb&rmtt Mlll'latli; relevnen»·da.preserlpçnG'S
I' ; •

·'
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·
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que:~a. ·lncorrldo:pa.ro. a percepção de vencimentos de meio-soldo
a.qu~ tem•dlrelto•(com>pO.recor: lll.vora.l'ol da·: Commlssiio do Fi·

na.noa.s);
. . •:, ·.;
.. ; , •
. ·· "• 3~.dlsoussão da proposloiio ua Ca.ma.r~.dos Deputau os, n ,100, do
1906, relevando a.-pl•escrlpoão. em que tlvel' Incorrido D. Maria
Pa.ula. da Cunha, viúva do ca.pltão do exercito Augusto Conr. da
Cunha., paro. o,,porcoJl')iio do monteplo que lhe compete, rela.tivo ao
periodo decoiTiao de 2 uo janeiro de 1801 a 2:! de levereiro do 1004
(com parecer ravora.vel da Commlssiio de Finanças) ;
·
·, s• discus:llo.dá pro~sicllo,da Camarn. dos Dep)lta.dos. n. 69, do
1908, autorizando o J;!resldento ·<la Republica a conceder ao procura·
dor da..Ropubllca.·, no,. Estado da, Pa.rabyba., bacbaroi Antonio Hor·
tencio: Cobrai do· Vnsconcoilos, um anno de lioonoa., com ordenado,
,:r3i~:le,~io do saude: (~~~ pa.~~c~~ fn.vora.~ol da. Comm.i•o
'

"'

I

'

2• discussão a proposioão dtl Cama.ra. dos neputados n. 194; de
1907, a.ntorizando o Presidente da. Republica a. mandar construir
nesi& Capita1.um edlficlo ap1•opriado para a Ropartioão _Central de
Policia o servlco•. annexo•, . podendo. para., .Isso .despender até a
quantia de 3.233:512$,;papel, .poc mofo.dQ. crcdltos ospoci~es ao
Ministorio da Justiça. em doas ou mais exorciclos (com parecer da.
· Commlsl[O do Finanças ·offot•ecando emenda) ;
.
.
• . ;, · 2~ <lisa~s.siio'd~ ~rop~sioAo da.Ca.mnrií..dos Deputados n. ,50, do
-1908, ·autorizando o Presidente da·Ltopublica a abrir. ao Mlnisterlo
~~~ F,tzonda. o Cl'odlto e•traor<llnarlo de 10:302.iõ62G, .para pagamento <lo D. Sorafiu~ de Llmn. l'itaiug~. om virtude de_ sontenoa
·judiciaria (com parecer' favora.I'Ci da O~mmlssii.o ~e Flna.nça.s) ; .
.
'
'
'..
.
' " 1.. .
'
.
. . -DlsouiBiio unioa do parecer .n •.183, de.IOOl.-.da Commissão de
. Fin~DQlB, opinando ,seja.archl vndo o roqnorimonto do oommissa.rio
. do policia Julio: Gomes . do l ·Santa~. podlndo um nuno de .. licouça.,
por·jiL tor· faliocido .o potlclona.rio..
·
, , , : , ~ .. '·
L~vnnta-so a. soss'io ás 4 hor:~s da tal'do.
I
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Prosiclsncia dos S•·s. Bt<mo B<·all'l<lo (a• socroiMio) c .4>·at<jo Gdcs
..:.('.9 11 seCI'Blt:tl'iO)•

'··'· , . .r·~··~~"·:·.
! ,, '. ·:
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·, '·...: ; . 'i
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· -~-· : •A' meia·boro;::· depois do melo: dia; abra-so a. scSRão,, a que coa·
correm os Sra.': Senadores• ·llutino •·Brnndiio, .·Araujo. G'bos;,Pedro
Borgos,•Urbano·Sa.ntos;< Gomes .do' CIIStro, .Belfort<Vlelra; Raymundo
.A.rtbur, F.ra~clsco .. Sá, ilo~Ol'l'li.,Fontonelle,, Alvaro .MIIObado,
ii:oelbci LlsboB.,.GonoaJves, F01'~oh•ti, .Joaquim Ma.! ta,, Coelho o Cam.pos, Olivolrn. 1'Yn.Uadiio,_ Sovcl•ino .Yieim; Vlrglllo nn:mnziq,,,)!~nlz
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Freire, Slqucirn Lima, Lourenço Baptista, OUvolra Figueiredo, Au·
gUito de Vuscour:cllos, Lnuro Sodré; Barata Ribeiro, Feliciano
Peooa, Francisco Sallcs, Francisco ·Olycerlo, AU'rcdo · Ellls, Braz
Abra.ntos, A. Azrredo, .loaqulm Murtlobo, Mctollo, Cundldo de
Abreu, Lauro Müllcr e Fc!lppc Schmldt (35) •· · · ·
. ..
.
· Doixalll de compnt•ccor .com causa p!U'tléi)lldn·: GS Srs. SeU-'
dores Ruy Barhosu, }'crrolra Chaves, .•Jonat!Jas Pcdt•osa, Sd P:elxoto, Sllvorlo Nllt•y, Indio do Brazll, Pnes do Cat'Valho, Justo Chermont. Pires Fcrroira, Moira o 54, Rosa o Silva. Munoel Duarte,
Martinho Garccz, Erlco Coelho, Lopes Chaves,. Urbano do Gouvêa, .
•Joaquim, de Souza,. Brazillo da Luz, Hcrcilio Luz, Pio beiro Machado,,
.Julio Frota o Vlctorino Mootolro(22)..
. .
.. ,
.· . . ,
· E' lida, posta em discussão o som debato approvada: a acta da
scBS3o a.ntorlor.
·
·
·
O Sr. 3° Sec••etarJo. ( se,.,indo• do !•)· dá couta do
~cguinte
. . . , . . . . ·.
, :..
EXPEDIENTE . '
Tres officiosdo Sr. I' Scct•otarlo'"da,CalllÍml. dos Deputados ·
rio 3 do corrente, romottendo as seguintes proposições daquella
camara:
· · · ··
N. 8G.-lo08

•

OCongresso Nacional resolvo : ·
. . .. ,
. Art. l.' Fica relevada' a prescrlpciio cm que inéorreu o.'direlto .
de D. Leopoldina dos Santos Barroso a perceber o meio-soldo
dellado por sou lllllccldo marido, o capitão du. Guarda Nacional João
Antonio nos Santos Barroso, ·a contat•ae 31 de malo'de 1894.
Ar, 2.• Rovogam-so na disposições em contrario. · · · ,.
camar11 dos Depittndos; 3 do agÓsto do !90S,...,;Carl~• ,Poi:zolo .r1•.. ·
,Vello Filho, Presidente.- MiiciaJos Mario de Sà llrr:iro, I' Secreta:rlo •..,. Antonio Folinlo do Sou:;a Bastos,. 2•, Socretarlo.-A' CommiSBãO de Finanças.
N. ,87 -:-. 1908

". :

.. , _...

· Emendo. do. camara dos Deputados ao projecto do Senado detàP.. ·
minando que' a promoção ao posto · do, major do :tenente-coronel
reformado do exercito IsmaoJ:Lago, ·sord contada 'da dat.a dé 16 do
.ianelro'de 1894, s6mooto pal'li os.e!feltos da reforma·:· · ,. ' ' ' ... ,

Non.rtigo_unico:_ ·
forma,·.
. ,.

!·•

·. ·

·

·'.' .••• ':'; ...

Supprlmnm-so•as palavras': csómente
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Camnra dos Deputados, 3 de agostO de 1908;~ CarlosPei.>lolo do
Mello Filho, Presiáento.- Milciades.Mario. de Sà .Freiro, :.1' .secrc-.
tarlo •...;,; Atitonio Fo/into de SOtA<q B01los, 2• .Secretario. - A's Com·
miSBilcs 'de Marinha o Guerra. o do Finanças .. ·

,

1

r~,'·,'
~_.,::1 ' I .'
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.' :·i,,
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:I·

s·ar:l.; ·toos·;.'

-H.'. ,ílf,·, J>•~J _.;·.:.r; '1 ;,, 'I;' I N;·:
,,':o;:·,:\•.1''~
l)'•~'"io\• ' "• I , •·:·· ',

'

:,.,O .Coagt'ei!IJ• N~c!olial r0101vo·: · :

,'•,'

'

.

Ji·· .·:
'•'

".'lt'l

··

· ·' · '
· · liri: ~~· A'~uiistrtuiçilo' .i~r,ulioi~b-Ps do su~roino,. 'Í'rÍbilriar
Fcderlll, prev!st&.no art. 7• do'dooroto· n. 84S, do 11 do outubro de
1800i·t<l.rll. 'legar nós 'co.sos de viil!a,:emquanto esta nãO ifor deftn!tl·
v&lli'Jln~·Preeacblda, o'de llcenoa:.Po~ mais do 30 dias ... :. ··
· ·, · Art~· 2·.• !'ara esse elro!to,'o ·prcmdente do dite Tt•Jbunll.l, logo
tu~'IIO verifique qualquer· do.s· hypotbesos · do artigo n.ntecedonto,
coii'Vocar4;' por•om~lo. ou tolegromma, ·o rospactivo juiz' 'de· secçlo.
que·pasmr& o exerc1oio· de seu cargo i1.o substituto· legat·e·a&>lumlrá ·
a Jurisdlccão plena do m!n!stro<·a quom··snbstituir, rocelioado;1nde·
Jlllliii!Jm~mente.do .nova d!str!bnioiío,. ·os· processos ·Q113: ostn.nm
a.. este entregues o occupando o seu !o;rar na escala da.i:: di.trlbuloões.
·
' I AJ!t·. ·3.•· O•.Julz·que ·tor·4ssim.oóuvocado· pormaneccrll:'no·· Supremo T••ibunll.l Federal durante todo o tempo da vaga ou da·lieen·
ça que tiver determinado a substituição •
.Art. 4.• Aos juizos do soociio cm exorciclo ncs~c t••lbunal compq~m,~ mea11111S vantag~ns dqs.miDiatros etrootivos.. .
· .·
. "dAI't ,,IIi. • F'lca. o:Presldonte, da,Repnbllca ~~outor!zado .a. ab~ir OS·
Cl'e !tOs nccessarlcs·4 execuçãO da J>resente lei.
Art. 6.• Revogam-se as disposições cm contrario.
Camara dos Deputados, 3 do Ílgil~to do 1008.-Carlo• Peizolo de
M'ello Filho, Presl<lenic.-.Vilciacl~s.Ma>'io·d~.·Scl: Frolrtl, .i• Secretar!o,.-AnloAio Felinlo do Sou:a Basl01, 2' Secretarlo.-A'.C~mmlSs&o
~~~.·.~~~.~· ~~~~.~~·.' ,. . . . . .
. : .
.
... '1'ele8'~1111Jm&·expedldo.da, Parabyba, .. cm. 5. do cct~nto.-, pelo
.

:.

..

engonhelre:MoJpbo. Cpata d1. Cunba. L!m11o, communloll!ldo ••ter:, sido
inaugurado o c~.ds~Ca.bodollo, COIU:Il.Slllstenclllo.do· todas. ~llll"llonto
rl4add""es d.o,Edl\do.c fo4o~1 ;Los, o grande concurso de,povo.o do,- con·
'ri-: ,....
us·;.;..IntoJrado;, · . ·
·
, , ' I , ,. , I
.... ,o·~.. ""''tlleoret...rlo <····•indo dol!') decl~ra'quo· oito
lia pareceres.
.
·
O l!lr, Barllta Ribeiro·- S1•. PJ•esidente, os mu!
tiPllll: Q.IIIRIIIJIIIM ,do. que .tratei :hontem,., llliaDdo tive ensiiJo de
~~~. o:,fi,,, ~,,sr .. Prefeito .. ·lloPIS'!Iram.mu· lia memorla,niDJII
"'mr-1111111a. 4!1ra• .de .ler leva.d~ um,. oonta }lllill· ,IUWitr~I\,COIII•
m o do Lei!!~"~~ Jlllltlo~,;;,o :Mno.·.reelmeQtalmo•tet.nA>J,JIU!
P.J~o occup!ll' do IIB.!Iumpto na ordem do dia, OQoor~eu·me;.nOlsen
~~d Qllllliii'A~oor o ~~iido•..!A\10 1e~la. oonvenlonte otrerocer,t s11n
coo.. oração um· doóumentõ quo lllustra ·IIli r~zões do 'atllondt1
Sf. Pl'etelto, alllla oqdQIAdo com· a .. lncontest&vol autorldad0 da
ceramlejllo de Leril!aollo .e Ju&tloa.
.. · '. · · · · · · .
·'''· floutelll''ostrallbot q11e•a QOJ1XIillssãa, ·som inalpr· exame,' ~~~er
baillit eotrtroe. defeitos• ilo· oroamento vota.do ·pJio CllllBOiho Mulll'
c!pal, e vedado pela Sr. ·Pretlllto, entre as ct1us~s que o ftzeram

•"

,'/

•

•
··l!llll\Jidllrar, doaccôrdo com· a oplnilio ·do ·~ih'nini~trador. do'Diatrlcto,
élíiJtO pre.llidlclttl aos lntoroasol'rlo nieamó Dbi.t•Icto, n circmnàtnncla
'de ter o Conlllllllo suppt•lmldo o. con;lgnaç[o deiltiD<Ld:vf•1'ot'!'~gainro
fehagens.pu.ra aalmaes do.lnsr.itutçl P~o~.es(onal.,l.. . . . •·'•'
·•F•quclt•cnlmcnto iu\rigatlo cam.nJor~\lJIII;Po~ Q11'1 .roi M:Ç/baJIO
esso.gr<«i,.imo or:~o do Conselho M~';lwJp.ll.,d". m:o,p!'O\'Q: <).e.,rcr"
ragans o l'ot'l'agcm os. ""I macs .<lo.Ip~\ttut.o. i'roll•iton:LI .. \.c~(~qticl
QH~.. [!. _ c.o1~nussiio. ronlf\~Cnto; llllli~qu-sc "· l'oplnt• <>. qucii~ do
Prófmto,.formulndn nos mcsnroi ~&'inos: '
" ·· · · ·'
cSupprlmlu u. consignaçiio, Jerrn:gcn~·, !'ot•ragcm da ln<~ltu\q
·Pro6ssl.~fl~ll\!asc.uliuo, , : .. , ·: , .•. ..
. . . ,. , . .
.,
lleu-me o· que pcns~1· osstt it\'scol'"'· Ct•ooll'S~ um l.npj;!tuto·
Prqª;<~~iq~~l ~l<l~cullno q~ ~ist;iq\q,J\'o~ot·~L ..~ o. 9<.<0 ,impre~i<Ànóüo
Prefeito foi tot• o Conselho sà\\pmnulo a cóils1gnaç1ío ·.par:• forr:•gons e forrn.gons dos :iulm:ios 1 PoiS 'ct•iia,'io \ím iitstttii'to ;t.lútnba
o.~~~;,eu concorro par.,_ qllo 1119\'jLI, o !llil.~óii'illi~!'mtó. o ·il.'.f;iltif,')nu.is
iiilportu.n\e que ilo nota tl . quo )1'ito, bll dinheiro. 'iPILr:L Jll'Ovet•
1111 forragens o ferragens dos; ~\l'iniiló~ ?. Pois 'não Ji!l!aQiii ·o.i. ilni~
Jiili'éà dó in.1t1t:uto :iodar. 'de,srork:idos,o 'não.t.tit: fut:r~~~qs .d~rt,t.
,m~:f paro. provonlt·. a$ mótostbs. ·con;ccuttvas :t nnpor-:.llmen'
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Q Occot•rou,,mo qu~. so;•jama.s ,c,oche\r•IS .~o, lns_tituto ).?r,i!!l.s'il'oii~l
.abundantoment'e prov,ld~ ... P.o!'s_'q~'ç ... pat·~. 91las <o P.cdo 3:60~00.
Como tl~ar n.llmno ~~.sa ·q~o~~~Q I W'd,q!lo,.do~.l~.tet•,feitd aJilus·tro Commissao de Leglslilcl.ó'o lustfça:;+pot•guntapdo ao SI•; Pró(eito,
si porvonturn qulzosse cond~l\),llil~ ·~ çonoolbo..palo acro..'d~.'f.qStr.ln
glr a al!mt~rla do Instituto .Proftsslonl\1. · .'i. prtmeir!f 1 .Jl~~gu~~~~ n.
ta~r <1\l~i.a. é ~sta: .H a .n
. o !nst1tut() l'~Ofi,!JS.Ional,aJlhll~es,quo p~.ah~scm
d'l!,l!lrragons o,fot•r:tgons1 Eu nli9.!1\'o outro rocurso.par~ ht<l~·~~~~.c
ti~M\;~.lí\'Q:pó '!JS.s~, :quos,l~\l, ~lnlto. ra~orr,or .ad. ~'W!lilnnielliQ 'dd tl!sú;
·t\!.~.~ ye,nllo., ~~ogoru, ~~rcsenbl!'~ .. :\ ~m1Dis:!M do .~egtslaçíi'Q, o}us:
tt•m· ê .aos Sr~.· Seoa~ores. :il~r:~o.quo,
por ' osla
'lublsn;.,n."rb.
cloro. o
.~" a•••l'"t" s' '
' .
.
' .... ~
''li

r Ulillou,·a.

. "·

..

·~···.·

·, ~!}ul est~ .o ro_guh~óii.to. \'#M ~:Voi' ~ .~~ljo\1~ u'c\sil rõ~ul~;
mll!!tii; ·a dlsP.íllloao dos seus. ·l>l'ocbi\oij, o: SC"II\tini!'Jnl 11 animaos
.qüli'.pre'ól!lóiiíilo tllríi~gôhs o ttltTageils. (U;J · · · · ·. ·· · ··
cDocreto n. 520, do 5 do abril de 190o •..:.nl1 no\'o ·J;ogtilarli'cnt'o
.ao Instituto Proftssional Masóilllno~• . .. ' . · ..... , . ,
1.• Capltulo-Do.óoslng jlrOHsslolial.• ;. , . ... . . . ·
., CJ:Clo :w;o os anllil•es..nilo pntram nnui .. (Li1.) .. ,
.,
·
"· ~· .... .... "tt'·""·
.. ' .···~.·.i
· ' . ,
c·c...
urso · so·1·eoc"I a:s-,rn.ncoz;~·m:o.
leJ!lnt··t·
.. ca,· ·ot·c.»..
, A~l}!!:mboJ!l, ~ln•t.aAüe reilu~clt,iS_áa .~mo,; .. L~tiárrl~re, aiiul
·t~Üiibli creld uoos alihnlles·nlto eilt!ll':tO'lMlulilôs~·. 'Lli; , ·
· · ·• iirsb Uti ·\rt)ls>:::.MétibHilliaili: Não · sli.'deiicôll~lií I. ~~i· cm:
fdliiitd;· 'iilpnctd~tlb m'íi .:ddlhinos, liiiiim~ tl~thêstlilos, 1#1~ lijlron~
~érem artes.
.,
· · •· · .. · · · · · · ... :
• :.~O~~o P,f~ftsslQí)al·"':Pflítlli:í: ;~ó. ol?clt!jél~ndti; .·litipr~!,~ô 'typo.lirapbloa; ot1b'-'Crbld tolmbom qüe nnli ostno oomprolleoU!dij$ o~ ·
anlmaos neste capitulo.
· .
'

.

•

.

• .

..~

!

•

'

•

'
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cPI•lmclro aono.,.,. Ltngua portugucza, . arithmctlca, .etc.>--,
Acredito 'que c,te capitulo não, ab1•noge a •upposta alimo.rlu. do.
lostltuto.-Profisslonnl. . .
.
, , . . ,.. , . . • . . ... , .-:-'.
cDu. matricula-Capitulo Ii>- Penso· quo os nnlmaes estejam ·matt•lculados na Prcfeitul'll, mas. o -1-egulamcntO trata da matricula_ de anlmncs ·mammlferos de: dous p~• com umas tantas
qualidados <JUO os npp1•oximem dos homens commnns. .
' .- · ·
•Aula•, seu l'Dgimen,'' premioá,' etc.- Capitulo'' III• -·creio
que tambcm escapa completamente aó· alcance deste capitulo a.
tal alimuria pa1·a a qulll faltaram fm•ragens o ferragens. ··
. . cReglmcn disciplinar:• ,.- Escnpaaallmal'ia nos preceitos d8stit
capitulo.,.
· .. ·
· ·
.. "• .····.,
.. •Do.rcglmen' oconomlco-capltulos V>-Dlz o rogulariien~,-::_'
.. «No Jostituto hu.vorl1 dous cofres, etc. • ·
.·
· ,· ·
Nilo falia em cocbelrns. ·
· ·
, •Do pessoal do Instituto- ca~tulo VI> -vamos a ver. ''Qilom:
sabe •I nao .ha nhi lagar para. os blobos.
'· ' · ' · •· ·
·: Diz o' Regulamento: cO pessoal docente· do Iostitlto constart·
_do seis p1•ofcssm•o• de solencins e lettras, 10 do artes', •• >· ·:·. · , ·
Jl1 so vê que não tem nenhum prolllssor do carreira, nem él~,
ompacamentó.
.
.' .. cCnj!itulo Vli-Do pessoal doconto c seus deveres.>
· ··
. SI nao· estavam no primeiro; não' estão· neste. ... ' · ·
· cCapltulo."VU!"'":-Do pessoal das omcluas ;,
".
Tambem a alimarla daqui escapa. · .
''cPessonl adniinlstratlvo e seus deveres.>
Estará ahi?' "
':O Sr. Prcfelto·devla, pelo monos: para apparóntar que· est4.
em um mUJido clvllls!ldo, não nomear anlmacs que preclsV.ssem de
forragens ,e fer_ragcns para manter-se; nem mésmo como director'.;
podia-lhos dar um tanto ou quanto para seu( banquetes:' oplparos;,
mas deixando aos anlmacs o dever de· se to.rtarom unicamente com
as forragens que lhes Jbssem dlstrlbuidas. .
· · · ." ' · · '' ·
. portanto, tambem no capitulo IX não ·estão lncluldos· os tlllls
anlmaes que ficaram sem os respectivos caloados e sem alimenta·
cão, cou1111 fl!IO tanto cxiii'Cebou 'o animo do Prefeito o dos membros
daCommlsSao do Senado. . .
, · ..... · · ·· ... , •: ·
cOo sub-director, secretario e medico,>.···.
',; ., ·•
Creio que tambem não est4. lnoluldo aqui •.
1Jo ·don/ii/a : menos ainda: JJo' porteiro;· do• l_n1peoloret • dos
ati<DIIIarll·, CAPITULO x-Dilpollç66t'gera/JI, . :'·

. ..

no

.

' Siio as dlspôsloii:Cs- que obrigam. Do :morar I est&boleoímíinto,
que osiabelocom 11 t11beli11 da alimentação,, que dispõem ,a.respelto
do modo por'que os tuucclono.rlos _devem ngfr, sobro.as_,penas que~
mesmo regulamento orca.
.
.. ;•. ,.. , .. ,
Por flm temos 11 tnbella. . de,. vencimentos de pessoal .superior
das officlnns o do pessoal subalterno do Inatltuto Profisalonal Masculino.
. . ,
· , ,,

•

•
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•NcatiL taholla figura o pcssó~>l adrulnlatratlvo, decanto; officl·
nas, gt'!Ltlftc!Ulõos e •nlariós pehi verba; matet•lnk E ·mais não disse
o nem lho roi pm·guntado. .
' ·. . ., .. ; .
Nilo ha• pelo regulamento que csta.boloco as· normas '~do lnstl·
tnto ··Profissional Masculino, regulamento expedido ··pelo·: decreto
n. 520, de 5 do abril de 1005, O·CJUO até ·hoje tl •o que rege aqueUe
Instituto, cocheira algum• do tal modo provi•ln, que despenda
por nono 3:600$, tal qual lbl 'o •pedido tio Prefeito na proposta. de
orçam~:nto.

Ora; St•.'·Presldonte, •si não ba•no Instituto Profts8lonal, ao que
consta. do seu·t•cgnlameuto; animaos (como • pedia haveloos, para.
uso do ·osta.beloclmento)· si de. seu regulamento não· consta. a des·
pe~a annual quci esses anlmnes fllçam, tl fclr:L de 'duvida· que sobrepujava o direito legal o· administrativo de quo goan·· o Conselho
plll'n negat• esta verbn. que seria. ou ·que sord, talvc~, applltlllda o.
vaccns do leito do Instituto Profissional Masculino.
Mas, si não 6 dCSIJendlda ·om forro.gem e t~rrngom com os MI·
.m110s do Instituto, sobrepuja os direitos do Conselho, na orblta do
sua funcção publico., de seus deveres de ord~m moral, excluir do
orçamento a dotação para uma despcza que não osta.va•justlftco.da.
Que o Prefeito a solicitasse não 6 razão. SI o· Sr. Prefeito ·.tom
meios do verificar a origem licita· dos pedidos ~ue dirige no Conse·
lho, nlnguem tem o direito'do·prlvar o Conselho de, pelos'melos:no
sou alcance, ,iulgnr tombem licito sl o podido. corresponde 11. no·
cessldade publica, c, uma vez que verifica!• que este podido .não se
justifica, negar a verba m~nmontarla.
.
E''exnctamento tsto que ou· acabo do demonmar ao Scnil.do.
OSr. Pt•efelto capitulou, entre os prejulzos que soffr!D.m os ln·
torasses dO dlstrloto; o"acto do· Conselho cot•tando ossa verba:'de
3:600$, podida por S. E~.; o a lllustre Commlssiio do Justloa;accel·
tando a informação officlo.l, que do tão alto· lhe vinha, endossou
com: a· sua incontmstavel autoridade; anccusaçito' formulada pelo
admlnlstradot• ·do distrlcto. · · '' · · · ·· · ' ·
· ·
. ,'Aca.bo,de prov~r.á. ovldonclo. .ao Sono.do.quo o Instituto Pr~fts
slonalltiiiSoullno n~o precisa do forragens nem de ferrageM. ·
SI o Prefeito foi illudldo, queixe-se de ai. De mim tl que nlio
pOde queixar-se. porque estou na tribuna do Senado, exercendo a
minha funcção de Senador, ·e· mais alllda, a funcçiio de eldadilo, c
mais ainda, ou. tão alta. como c!ln, a minha funcção de represen·
tiiDie.do,Distrloto, (Muito llllm.) ·· . ,. . . , · . . . , ".

•

,,

•

,,·

, ''

,

,

'

,.

, •• • ' '

•

,.

; ,

.'·

I

•;

• ,,

,

.•

, ' , '•

. O Sr., Aro•u,io Góefil (S• S•cretario)-Sr; Presidente, na
sessão. do hontem.,o Senlldo :&pprovou um requerimento, no.qunl·o
nobre ,Senador peJa. Bo.hla.·ped!n, per,lntormedlo da Mesa, .InfOrma.·çõcs á Secretaria do. Soondo, a proposlto do .~dlo do·. Sr;' Presidente
da Republica, . 4 proposlcão da .. camaro.; que· concedia uma·pensio
11. :vluva do nosso ex-collegu. Sonador·Jonltlm Catunda... . · ,. . ::·
Em consequencln da dcllbernQiio do Senado, a Mesa provlden·
clou immedlatamente para que o lllustre Senador· fosso satisfeito.

122
- · ·Ela-aqui a inform&Qão, ..prestada pela. ·Sccreta~la do Senado,- o
Oll~· a.lel·a.; •afim de .ser.romettlda dapol~ a quem .. foz·IIJI'CQlli,
slçae. (U:)
. -I, ~·, .• ,. 1 ... ~~ , . , · :
«Cumprindo a ordem do :V. Ex., relativa ao, ·requerimento do
Sr. Sebader..Severlllo .. Vieira, approvado :cm .. smlí!ito do hontem,
tenho· &•honra do ln!ormar o seguinte:. : ·
.,
'

,. '

_,,.

.. , .

'"'

'I

I'

Ou•nto ·ao fa Uem

, ...

O:oftlolo,do Sr. i• Secretario do . Senado, enviando ao .81'~ ~!i
Dittro da1 Fazenda ·a. mensagem o antogrll.pbos . ref~rentes a.o projo·
ciO. do congresso· Nacional, concod!mdo uma-- Jl'lD~iio, li.· .vi uva do
OK-Seoador. Joaklm,' Catuuda, ,foi-expedido .em 13 do ,mez, findo e no
Jlleljrno dia rocebl•lo no ,Minlstorlo da ~·a.zenda pelo. respectivo .por·
telro, como.ae verifica do protocollo-fle ent1•ega.
· ,·
I , •~ " ,

r, +

Quanto ao 2" ;e,.,,.
; '' ~

.

'

' :-
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,

,

• ' ' • ,., ;

, , ' .r

• •
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'•' '

'

'
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·O oftlcio:do. Si'.. Ministro da Fazen•la, .traosmittindo a.o Sanado. a
Jllélllqem.do Sr •. Presidente da Republica com as razõo1 do.""'"
1101' olle opposto a.o fllludldo projecto, tbl recebido, na: Secretaria
ilo ,Senado no dia 25 do aUudldil mez (i&bbado) depois do expediente,
o.por-iasoaófot.l!dona ses.sãodo.dla.!7.
· ,
. ·· ., · . ·
Soorétaria do Senado, 6 d3 agoSto de i 90S. -'- Josd B, dá .Set~ii
Bel(drl,-d!reolor.• ·· · · · . ·
·
· · ·· · •· ·'
Eis. ahl, a. loformaçiio prestada pela Socrotnria, ,informa.ç[á
que .JIO!IIa ,ser obtida pelo lllllStre .Senador peJa. Bahin. ·sem a: mi·
•!ma .dlftlouldlldo, si S. Ex. se tivesse dirigido flquoUa Secretaria,
.pols.quo; de,_oorto,. nlio lho seria reollSa.da, como niio. o seria o.
qualquer outro Senador. ... .
.
., .. ··
·',
"'A Mesa.tambem· por. sua vo~. podia ·provldenoiar·a respeito
do ·caso, si S. Ex. tivesse resolvido dh•Jg_lr-so a.ella, mas;pareceu
:prefor!vel,ao hom·ooo Senador revestir o caso do uni.cor~.appa·
rnto, o.:llresontando eiil'plenil sessão do·sonado um réqúerliilllllto.
EstiiS.l!t. sa.tlsftllto 0 a Meia va.e envl~t"lho' 'ii lótdrlllitlj!o
SOI!oltadlt.··
·· ..
·''
... , .. ,,. ·
··l

•·. '

"

- · · ·•

.

ORDE~I

'
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!.

-DO DIA

CREDITO PAR.\ DESPEZ.I.S DA VJA<ÍEII DO llllNISTRO DA OUERR.\ ·:. :

· . Eatra em :l" ·disollllllo, com pareoer f"voravet·da' Contililàillo de
FlllaDOIII, "'proposlv&o ·da Cr.mara•dllíl 'Do11utados1 n.·S4r do 190Bí ·
aatd'llt.IÍfill·o P1'8Sidaote. da :Republ!a& •a abrir ·-ao. 'Minlafl!rl~·ll~s
RlliO!*' Eltorlarll!l ·o ·•credito llllpec!al de 40:000$ 1• oilífd.- piltil
OCOOI'I'III' iii' dospezu• de •vllllf81D· fi -ropresontaOilo ·ao·· m•i'ilalllll'' He~•
mos da Fonsall& o.geaoral• do d!vliliio Lu!z Mendes de 1 Mdl'a.é~, óbfl·
T!dlldos pelo•llnperador· d111 All0111anha. para assistir ·4f ··mallóbras
doe~arolto allcmilo om Tempólbof'•. ·
· ·
· ·•'' · · ·

SESSÃO

·M'·6:'DI

'AGOSTO '111

1908

123

•
Nlnpm pedindo a plilavru., ·encerra;.so a. discussão, · ·1 • •
Posta & Yotos; O 11 proposição npprov<~da c. vilo Sll' onvi!ldu. á

sauC9io . . ····
...
I'

.··

' 'I

, I.,'

·

:

:'

.VÍ.'T{) ·DO
'

···

\

.

.~

'

.

'

·,
'

PftEF~!lTO 4\0 OUf.:'~Um!\'TO llUNICIPAT•

',,.,,

'Conthlt1a, com parecer fll\'oravet·d~·CJmmissiio •lo J"uiltiça e
'Leglslac;li:o,' a dl•cussiio nni01' do 11dto do Pro leito do 'lllstrlcto Fe·deru.l'll•reiloluQAo do Consolho'!llanieij1~1. que orça n r~coltu.·o·.ftxa
1l dilspoza do Dlstricto paru. o oxoroicto l!o I DOS i
· ·· · ·

'

•

j

-c>'.S&-. 'F&-o.ncltiloo' S>~llel!l nãO vac lazer nn; discurso,
na acccpçio ·verdadeira dn.palavl'll; portaotl, rião ·esperem ·oncus
collegn.s uma estrõa Helumno, daquellas que chamam · n. attençiío
p!U'D. os prlvilegia•ios da palavra.
·
.
·
Relator· do· parecer om debato, tenta vencer o sou gl'llnde
-coostranglmonto e Cal'!!. quanto possa. pat•a mostrar qur o· sou trn.blllho t! .. o·resultado do estado a que submettcu os·.papolff.qtte' lho
:foram entregues dominando sempre, cm todo o estudo qmr'fez;· a·
maxlma'i<.enciio·dc animo.
·
· · .
·
Sendo·o primeiro arcconhceor o.grande acerto na escolhn..dos
I'C}Ire&entanteB tedcracs deste Distrlcto, não porlla deixat•; doante de·
-qaalqaer·prova· ·cm contrario, de considerar _tn.mbem dignos da
clvllfzaçãci. 'o do progresso desta Capital os repl'Olentantos· maalclpaes. ·
·
· . -·
.
·.
'
Mo·. tórma conceito 'monos elevado do digno·PrefOito; ouJos
servtoos'ao paiz siio tão nlcnntn.dos como seu. nobre curliOter;
sua·IDve,tavellllustrac!o e· sualnoxoedlvellcaldn.de.
...
Sendo assim, na aprceineiO dos papeis que lhe fot·~m diatribuldos nio·itnha motivos slnio plrn oxamlnaJ-os· cem. llomaxlma
~senç~&;· O ·dosu.ocordo, porvontura.oxistolitc entre' o oradO!' ·e ·os
oradores·que·o procederam; resulta mais do ponto de vista. ·dlll'erenteem·qunadn. um so collooa, do gue propriamente dbrdoBa"
certos· em que h~n. ·j!or aon.so !acorrido a Commlssfio. · ·_·
·Vao ·ostrlheleccr os pootos]lrlnclpa.es (jUO constitue~ a; 1mpugoação tetta;·ao]lllrooor e anilo do Protéito.
.
· · · .·
1m· .1•· 'Jogar; é lndlspeosavei ·ftrmar ato quo ponto .o·.·conselho··.'P6dc desempenhar as suas. fuocçues leglslattvano:tocaato
.i"oolbllor&elo·do or011meoto; em 2', quacs os limitc$lm~s ·11.
!Malditdo·do Prefeito· Jliii'D. 'deueg&r seu a.ssentimenta 4!!'"de!ibel'IIÇÕOS do Conselho; cm s•, llnlllmente;quu.os os dlsJIOsitlvoa· da
reaalaoio do.Conlelbo, que com bons fundamentos; poderltml' ·justl11caP'a~dlo..a ~ma ~ellberaolo. .
· . · . . . · · ·. "•." ,. ·
··O'"SODado·eoolieoe da. sobra os ·Jüodamentos do' Pm'llller:da
• CaDUDisdo>como· ·a1r dllposlções' '1!18 regulam as' a'ttrlblllçllos,'d~
CoiiiBIIHr'Manlalpal, bom como ·os devCI'o! c funOl)lio" do Pretelto.
N"tlOO&DOU'IL o· SeDado com esta domoDStraçiio. · · ·
· ' ·
Ali d!BPOBIQ3es·quc regatam o n.ssumpto so acha)ll Ol<!ll'adlis na ·
~onsolldação diiS Lois Organloas do Distrlcto Federar; DlT sou
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:.t'i. 24, com rclaçiío ás.nttribuiçõos do. Prefeito, o uo sem.nrt. 12,
com rela~iio ás nttrlbulçiios do Coruiolhe dcllboratlvo. .. · • ·
Ainda o art. 28 devo •er invocado, pórqmo·é ncllo que so estatuo
~m· do lnlclativn do P!'Cfolto a ot•ganizuçiio da despezn1 bom como
n crC!LQii.o do empregos munlcipaes; e no sou § 3' e.;t1L uete1•minado
q~e o augmento ou dimlnulciio de vencimentos, n crenliio ou suRpensiio de empregos set·íio feitos modlnnto proposta fundamento.diL
pelo Prefeito, sah·o tratando do legares nn Sooreta.rla do Conselho.
AMm. dn~ limltaçüos impostM, <t; nttribulçiios , do · Consolllo
pelos dlspeslttvos referidos,. existem nquellas ·que se .dodu2em, da
Jll.culdade que tom o Pmfolto do veta1• as dollbet•nçües do. pt•eprio
Conselho.
EssllS limitacõcs. se fundam .no juizo .quu Jo!'mnr o ,Prefeito
dos interesses que possam sm• contrni•Jndos pelas dlsposlcões sob·
mottldas á sua aprecla~íio.
. · · · · · . ,. .. . .
Sendo nsaim, é preciso vor ;i .n resôluoiio cujo vdrii ·.se discute
incide em nlguma dns disposi~ües quó llmitn.m as· attrlbulçiío.s do
Conselho.
, , ,
· .. · .
, .... ~ .~:;.·.. n:··, . .
·. Começa. pois, pela parte do ot•cnmonto, quo ·augmcntn .ou
diminuo vencimentos.
· . . . . . : ...... .. : ..
Não importa a clnssiaca~ão que so queira'dar li. .. l'cmunoracão
ou quo bcs vencimentos solam consignados nos orçamentos no
tltulo'de c pessoal• ou. na rubt•ica ·• m11terial», mllB0Scndo.repu-,
iados Jnslgnl~caotos os vencimentos do ~cs.1cnl, o St•. PrJfoltojuf~a •.
entretanto,. lmpossivol qualquer nugmonto, ao nontrario ,uo que
entendeu o Conselho Mun!clpnJ, qur, na impossibllldalle do o,.fazor
cm Clll'llctor permanente pela oppos!çiio da lo!, Instituiu o reglmen
dns dilLI'ins, a começar pelo director da. so~·etarln. at~· o Juncclonnrlo mais subn!terno, desorganizando desta tllrp~a, o·rogJmem tlnnncelro do Distrtcto.
. · .· , . .
. , .;.,. .. ,... ,..
Refere quo entro· n< dlsposl~iies da·. resolução ,votádn :existem
croaçiio.e nugmonto de d!arlns·a. om~regndos dn .. Prcfolturn,.e.baslnt•Jam asses fundamontoa parn.Justlftcat• o:vdlo; mns: .hu.. ainda. outros de ·maior. rclevancla: a supprossno dos· lognres .dc,carlmblldores de oarne, importando na suppressiio do um servlco areado per
lei e, multo emtiora os Jllustres ~enndorcs~. que combatem o.pnrc•
cer da Commlssão, neguem n•oxlatencla de98Cs cargos.:6· for909o
recouhocel-n om virtude do; regulamontaçiio uo sor.vlço de hyglcne
e flsclilizaoão do' carnes verdes, autorizado · pela,Jei:n •. :I .136,. de
!9 do julho de 1007, posterior, aliás; 11 ·leJ..'~t·camentiuln,, c!,e 1906,
mvocãda como tei•mo.comparatlYo parli,denionstrnr que.nao ..exls·
tem cs cnrgoa:de oarlmbadoroa de'clll'no ... ·. . ,o~.;.;.. ,·. ·" ... .,
, E ccmo.conslderar o Prefol\oautorizado''a·orgatilzar'. um .ser'viêo .sem que·' tonha lambem autorlzacilo .tW,ra.abrli•~;,credltos
nocessarloa para pagamento dos l'uncolonarloSY;O Cqnselbo,.supprl·
mlndo 118 verbns ;ent'IL'Csse fim sollcitadllS; ·,sUPJII'IIÍio'os."CI\rgos, iuci•lindó: na disposlcao da lei que prohlbe nó 'conselho ·o; :'supprcssão ·de
Jogares. ·
·.·' ·. ,;·· .. :.. ;·.·... ' ·~~- ....
O parecer careca do rectiflcnoiio quàndo i~olue tintro os Jogares
supprlmldos pelo Conselho 40 professores prlmlirlos, que; tendo sido
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incluidos na proposta, dcfxo.ram, ·entl•otanto,·•do ser ~~·eados· pelo
Conselho,.•mas ahl •Dii.o. bouve. vlolD.Qõ.o da.lol, o eu.doa,'com esta.
dociD.rD.Qiio, uma provo. de slncorido.do o.os Ulustres collegllS quo
discutem o aasumpto.
· Siio oatas O.Sl'azõos do ordomjurldlca quolevo.t'llm aCommissão
o. concluir quo. a .dellbor~ção do Consolho lnfrln~iu dlsposlcões da
loi organlca do Dlstrloto e, al~m dostns, ho. to.mbom outro.s dlsposl·
ções quo, no,concelto do digno Pre!'elto, contrariam os interesses do
Dlstrlcto, mas , aos membros do Congresso torn"•m difficll um
juizo seguro neste po.rtfcular.
·..
· cita. entre outras a que diminuiu a verbo. para o custeio do
matadouro do Santa Cruz, cujos serviços roputa. da m•lor valia o
·que nõ.o podem absolutamente ser preteridos, por lnteress•r do porto
á. sondo publica, ·
..
.
Analysando todas assas r•zõcs, acho. o or~dor quo niio se póde
delxar.de concordar que o ~dto está. fundo.menta.do e quo foi no uso
do uma attrlbulcii.o.logal que o Sr. Preretto negou s•nccii.o 11· resoluQiiocdo;Consolbo que orca a recolta e fixa a. .dospeza do Dlstricto
p~ro. o. corrente exerciclo, tanto mais agora na vlgencla do segundo
semestre do orçamento prot•ogallo, quando a exccltç[o da nova Jol
orçamentaria trazia grande porturbaçiio :i. ordem rtnanccit'll do dis·
trlcto.
·
·
Respondendo a apartes, diz que ha jurisp1•udoncia Plt•iamontar
firmada sobro a competancia do Prefeito para vetar leis de orça·
monto.
OSenado j:l so pronunciou duas vozes a osso respeito, o a sua
rosoluçiio deve ser rospoltada e mantida até <1ue outra, em >ontldo
opposto, a doroguo.
A pt•orogaçno dos orçomentos está. rognlada lambem pelo Sono.do, e o oró.dor curva-se ante a autorldatle desse. voto declarando,
entretanto, quo, si pot•vonlut•a fo>so o oncarreg<Ldo do executa~ ossn.
lol; clnglr'so-hla tllettra osct•lpb, afim do QltO nfio surgissem com·
mozita.rlos·sobt•ea legalidade dos seus actos, omhora uma lnter.
pretaQiío.màis·nmp!IL os pudesse justificar.
·
. ·· ·' ·
·"Respondendo !Is razões oxpcndldas anteriormente polo Sr.' Severino Vieira\' Oorador procurn.·dcmonstrat• que ha no orçlimento
·vetado:matorins estranhas d. ~conomla orc~montnt•ia e lnl'ringento.<
da. natureza. da. lei, e sit>.as censt~ntes do Bl'~lgo 1:28, que -lü.
Concluo o orador dizendo que precut•ou demonstrar no Senado
quo:toi·om rospolto 11 lol o aos princlplos de ,iustica que ~· Commls·
sõ.o de.".Loglslaciio aconsolbou o. n.pprovacõ.o do.~dto,
·
Nlnguom mn.ls pedindo o. pa.l~vt•:., cncorra-so a cllscussijo.
,.,Posto'o;·votosill·a)lpl'DVo.doo ~diG. · ,,. ., ... ,. · · ... ' '
.. \ •

.'t:!~l~í,'l

Í,["

',,,,,

:lo.

'''·

,,

','

.

:·t,••,.

· '· ;0·8r;. B"rata.Bibelro ·(pela .o1•dcm) re<jUOr., vorifl·
cn.çitodaYohcõ:o.
.• ·, · .
,, ........ ·.'. """' ·· ·
.... Procedida a vorlfica~iio, o Sr. Prosldontodeclar:i .torem votado
a· fu:vor do,~dto ..lO.St•;, Scnaderes:o, oontl'tt, 14.. . .. , · .... .'· ...
A resolução votn.h vao sor devolvido. ao Prer.llto. '' · "'··· ·
'

· AN!UoBt. 110 ·.IIK4DO

·.. · O. Sr .. SE!verlno 'V.lel~à.(pfllil. ordem).:-· POOO• 111.'11. E:s:.
,que ID&nao· .inserir· na..• actllt.a dool~r110iio· de .. quo·"votel;!.ooiiÍJl'n

.o,.

v:eto..

·

··

1: ,-···.,

...

· OI•Sr. Ba.ro.tu. Rlbeh•o··(polaordcm):-Faço· egu~l·
l'equorlmento de deelal,~.ão do meu· voto oootra o•veto. ·•. •·· ·•·"
'

. ''

"•, ;•:

O·Sr. A .•\oze1~ed.o (pe:a ordem):""Poco ~·V; l~:t•• Sr •.
Presidente, 'tllO f<~Q!L constgoar na· acta. a·' docla.l'll<)iío do· que· valet
a favor do veto.
·
· .. · · ··
'o f)
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·Entca cm discu8siio. uuica, com• parooer; lllvorovol• :da·: Com·llllssão•de·Constituiciil> o. Diplomacl~. o•o<to-do:Profeltotda· Dlatrieto·
•Fedol'llill. tL ·rosoluQiiO •. tio .. conselho· Mnicipai ·a.utorlzandti• "' i·NIInQI·
· graoiio• do .o •.loRejthltu• Joa.noa Adelaide· 'Ribeiro. no cargo .te
prol'ossOI'a.nd,luncra.· clfcctlvw. . • " · · · · .. · · ,. :..
Ningucm pedindo a. p~la.vm, eacorra·sO a dlicuss[o,'
Posto a ':oto>,. 6: IÍ.pptovado· o ·cito,. .
..
.
A.resoluciio. Yatndu, ""o st•r devoivida..ao:PJ•ofoito •.
DI~

CO)Il'l.'LSORI.\ I<OS on·IC!AI:S DOS COnt•os
CJT3 I~ 0.\. A.R)IA.DA

S,\UDE DO EXER•
',

· . Colltin.ua cm 2' .disctl~,lio, comos,paroom·a<· olfe~ooidos :pala~
·.commissües de Financ~s e de Marinha.e Guori'll, ns. 32. a. SJ2,,de
.1004,,42:do 190:3,,404. do HJOr. o 177. do 1008 o. com. as.. omead~s
olforeclda.s pelos SJ•s. Pit•r.s Forrcirn.o Brn.zilio. da Luz,. o,art. L• da
l!roposlc[o un camM·a cloa, Deputados., n:. 147, do.l004,,ftllando,a'
Jdad~·lbnitcs paru.. a. .rcfo1~mllt. oompu!Sorla. .dos; oJIIolaes ,doa, corpos.
de,saude, do. exercito, o da..n~mada, . altendida.&IIS dosigllliÇÕOB .. especi~s:lllllerentcs :t ca'tla.posto o, a.. oada,cla.sse-motlico. ·01 plmnilnceutlcps.
·
· . ;..... , .. ·

'
.. . "
....
. •. o.Sr .. Severi~&o, ."tliehla-Sr. Presidente,: OOllllllto•3
V. l!.'x. ~~o projecto na ·pi'CSOnte diBouaaão póde rooebilr.·oJmllldaB.
'' ,.
.
-·
.
:. : ~ ~~' ., :. '/' ·08a•. Prc•ldeo·to -:- lnformO·llo, V•. Ex .. quo, !lo dliOUis~o·
da proposloiio foi cm tempo susjlensa pora, sobJ•o um11 emenda. of·
llliiiCllda;:JIIliO Sr·•. · Pli'M"•Ilerreiia; sor. ouvldll> a:•Co11111ÚS1i0 de
Flna.noas, que opinou peln. su& rejel9iio.
. ,· · , . , · . .
. ·Continuando: agol'llo, a•dlscusslo. versa.: sobre· 11; ·emead&te, de
a.ccôrdo com o Regimento, nilo·pode·sol'.apresontllda:m&IB·811811de
al(!UJDIIII proposlcao.
·, · . . ·
'

.

'

'
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O; Sr; Seve:rJDo.V:Ietvo.(')....Lamoat.o,:po~·qiiC o.pro"
jocto é antigo e est~ agora cm complew; desllQCílrdo.•OOIII/,&;I:eor~
nlziio. do nosso oxerclto •. · ..
.
·. 1 ' , • • ., 1 •
.'JIL niio t! possivet bllver.. equlpora~iiordoe.oiDolac~~ctlo<CclJI»o de
S&udo.do Exeroloo, ·com os .omctaesr do-. eo~po d&Atunlllla.,. Neste
corpo h~ o contra-almirante, que, no CorpO de Saude do.Ji:lllrolt.e,
correspondia o. patente• de generlll de. brigilda, quo.fol odillaro. No
COrjlO ao Saudo IIII. Armada, os medlcos começam pelo poste de capltao-tenonte, o po.ro. o exerclio entram cerno 2" tenentes.
'Nestas condições. Sr. Presidente, não ha equlpn.racio posslvcl.
•
1 Por: estes fundamentos, me.Umlto.a.,:otllll·coD~!llko,projooto na
presento discussão. E• si; ·porventura,. Yenbal a:glllga~•. Oil~ll.r dilir· ÇWJ~.ão,, ~u 111~ cqiJlJl~OJ!IO~to .a.al!r,Q~Jltlll: liJJI.. suJ!stt~utl!o•

•

· oi 'sr. 'coelho> Lliobon. (') ....: sr. Presldento, oomo
membro da Commis.ão da Redacciío lias leis, a minha attoriciio foi
:' cho.mndll: polo. honratlo,scoadc~: que. acabou. do. fllllllll., . . · .
'' · Prevqjo dttllculdades ria red:Ícciio da presente lei; gf•o-.~jooto
for apprqvado c.omo. estll •. porqu1111to, set•ll uma lncoberencia·votnr·
so umn; medid"· 11prcsentad~. autos.du. reorsanii'.&Çio· do,, ewoito e
que attonde a J!O~tos.quo.jl!,nio,cxi~tem.. . . . . ..
Longe de mim inerimiDIIl'•WI Jllustrca Commi<aõiJs,,que 4et•am
pareceres, tanto mais-quanto.já.~lsse.que. o pt•ojeato,. foi. apresentado multo antes dllt'eorganiznça.o do c~ercit.õ.
,\ssim, pois, para saoat• este mal, uma voz que o jlrojooto
b.'•F~~t.dc genot•al.do ~flgn~a. o de al,fcr,es, postes q,ue. já nao existoJll, .tomo.• ~. li!.lc~do.dl) . il!IJiliiQdar.ll.~!es" u.m. roqu.erim,!lnto· paJ:~L
•!ue,o;P.wjecto, volte no,i!l~rstl~io da 2• P,araa ~dis.QusgiUl·I\S·Com
m!s!!Õe~ dó Mlll'fnlm o Guerra e·de Fln!lnças. afim- de regulaloo. de
Jllrma o. niio encontrar n. Commissão de Rednc~iio ·das· leis· dim, cul~a1i~ .no. seu trabalho •.
• .

,

,
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'

'

,

,

,

O.:Sr., .P•>:olill<lollt.e ~ Ort'O'I.lJ,!l~imenw. do v.. llx •.. será
OJ!portUJJumente. submettido,á. conslderagao.do.Senado.,
·

, • 1.

· o sr.· u~·oono

SRntOii.-.(:)sr •. P~esi!lcnto,,IISO;dn
Pl\1'1\.,lnfor.mar 110 Sen11do 'l.lle neste momento
o.projecto; de que se tratn,llli ii•. Golllmllliio. dil; l':!PIIIlÇIII·IIJIQnas
para que &tn desse o •eu parecer a. respeite de ·uma · emendl\ do
110~. ·illullire.colleg" Sr.• l!lrlll• Fe~ir&,.Jii&ra, llliii:Q,pl,'qjeoio vol·
illlliO ab eommisaiies, e uollas permllllcce~se ~~ote q~e o Solilldlh dPU·
,bw~:i!Ailf~. ,.um.,Qutro Jl\'AI.Q~to..ma,Js umplo qqe_alteravl\_ a, Idade
•.l!frl'JI,,.. 11.~\if.llll\,co,lliPul_IIQi'.f" <\o,.dh:crllll~;omcll\llll; d~ll· os~. mais
âltÓII postos até os subalternos..
.. . .
· · · '•
. Como este Pl'o.leote, poatea•lormente li: emenda· do-noaso-illuatre
collegl\, bollvessn ~ido. re,leitado,pelo .Senado, teria.Pordido "'msn:o
P,tll.~yr~, unJcamonte

••
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do ser o.' emendo.; do maneiro.· que ·a commiBSiic se limilou a dizer
que· a emenda estava pl't\ludlcáda; :•· . ,. ,. ", ' ''·" . · , . .. . . .
Era o que tlllha a Informar 110 Senado •. ,, ,, · . . . .. . . . ,. ., ,
· " • Nlnguem ;Jiials pedindo a ·.palavra;: encerra-se a:, disou1são.
·· · ..posto a votos~ e approvlldo·o. art. ·I• da. proposlciio, salvo.as
···~···

emendu."'' ...

· . ~·. ·

.· :;;,.·· '··

"··:. '.!

" -Postas llvotos,:liio:rojoltada as seguintes"
'

, II •

,•

,.

•, I,· :

, ,)

• •

.. ,,.

• '1 1 1 •

:· ;,: · ; ::•.r EliENDA.·,·: ·· • •

· ·:, ·•
'

' ·..

~

'

· · cSoja o.·proposlção: cm dlseuisa.o substituida pelo projeÓto aprosento.dopeloSr. Senador Azeredo>-Pirc• litm'eira. • ·.. ,.
Dlgà;!o :' cimtlnuani cm'vlgor · as aotnacs tabollas de Idades
exlgldils par11o, o.. reforma ,compulsaria no exercito e a~mada.-

Pire• F6ff'eira,

·,

,

: · ,.':. · · · · · ·

·

'

Sll!am ~uiparadas as !dados· dos offi~lo.os do corpo do SO:Wie. da
armado., respcctlvamento, 4s dos officlacs do corpo de engenheiros
do exercito •.. , . :
. ·.
· · . ··, ·. .
·· • Sala. das sésiiicS, 27 do junho de I90s.- B~asilio 114 Í:.Ú:, ·
I.
Posto a votos, é approvado'o art:'2• dn proposi~iio~:
:Apropos!çiiopaBSai!.·S•dlscussiio;""' ..•..
E~ lido, apoiado e posto em discussão o seguinte . .
'I'

DEQUERI~!ENTO

'·,

,

..

. , Rlu_tuélro,qrle l o proJlOSição' n; '!47,' do 1904, 'voltoú.s CommlslÕ09
'i!oMarmbO: e Guerra o ilo Financas JHir~ n/ porem d~ acoõrdo ··.com
os Jl()Sios do.Corpo .do Sande no. actual .roorganlzaçiio ,do exercito·.. Coelho Li•boa. .
, ..
", .
O Sr. Belt"ort Vlelra-St•. Presidente, niio· pude

comprohondol' bom o alcance do roq norimento do honrado Senador,
porque, si por um lado· pela nova organtzaci'lo•dosappareooram as
patentes mais elevadas do Corpo de Sande, por outro, em conseqnenola de direitos adquiridos, continuam n. set•vir, naquella corpo·
m~,.gouoraesdobrlgada.•"''·'·''''"
.. , ·' · s ...... •
·:::'.·o Sit. CClELI!OiL!SPO~,:... oreijucrlmonto 1vlza 'tt•atar'ila: alreres
:subStituindo os. segundos tênontes •. ' ' ' " . ' ·, ' ·' :·l . ' '
· ! .• : O"Sn.'•illELFORT .V!&IRA..;.. Julguei: ·que se ·'l'BCoria·.:aos .:postos
·eiOvados~·· ·: ,. --· ·
·:- · '·'i'.r~ ... ·!· ·.. ; :, -. .~ -·> !!,.~.~ . :•, ·•:· ::
··i !'!L I; • /·'' ·,-· ,,
. : O SR. PRES!DE~T&·..:.. O requerimento' e· no :·soptl~o ·do ser o
próleéto, antes do subm'ottl.dó d: 3' dhi,ui!Siio,'prosento·.4s ·commiBSi5es
oloMarluba.o-Guerra.odoFino.noas•. · ··: · · 1' ............
, .... ·
''I -·
. • • •O S!l','' FELICIANO.; PENN.~:...:A" Commlssiio do •FlDaDQIIS· nada
tem a dizer sobro ellc, . ,
·
·
.· ·
O sn. UnnANO S.\NTOS ~Apoiado •. ·
; :
,. -··· .
•
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O SR. BRt.FORT V!EIIIA-Estou satisfeito com as infórmações
da Mrs~ e do nobre Senador pela Parahyba.
Ningrwm mais podlndo a pllln.Vl'll, encerm-se a cllscussiio,
Posto 1~ votos, é approvado o r'llquerlmeato.
A pr·oposloão vao ás Commlssõo; do ~farinha o Guerra e de
·Finanças.
t,!Cf.NÇA A FIIANOISCO LUIZ AYQI!E DE MIIIIRA

Entra cm 3• dlsoussiio, com a emendo. adoptado. om 2•, o pro. Jacto do Senado, n. 8, de 1908, autorizando o. Presidente ela Repolrllca a conceder um anno de licença, com ordenndo, ao bacharel
.Francisco .Uns Ayquo de Moiro., thcsouroiro da Alf~nclogn. do Rio de
Janeiro, para tratar da sande,
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão.
Posto n votol, em escrutlnio secrot() Oo pro,jncto npprovndo com
n emenda por 27 votos contr•a 4 e vae ser ea,·iado r!. Camara dos
Deputndos, Indo aates 11. Commissiio de Rodaccão.
CREDITO PARA PAGAlU)NYO AD. ADEL.\IDE NASCIMETO TORRES

Entra em 3• discussão, com parecer fo.voravei da Commissiio de
Flaancas, 11. proposição dA c~ma.ra rios Deplltruios n. 63, rio 1908, a.utorlzaodo o Prcsideoto da Republic11 ~ abrir ao Ministerlo da Fn.zouda o credito cxtrilOrdloa.rio do 14: ~"6 para pag~mento 4
D. A,lelaido Nascimonto Torres, em virtude de sonteaoa judiciaria..
·
Ningucm podindo a palavra, encerra-se a discussão. .
Posta a voto.l, ó a prC!Jiosic:ão approvad&.
.
A r•espoctivu. rosoiuccao vse •or snbmottirla :1 sa.ocçiio.
RELEV.\.'!I!INTO DE PMSCRIPÇÃO Ell >'A VOR DE U•••\MEL!.\ !lO rUDO
~lAR!&Til.

Entra em s• dlscussio, com parecer favora.vel da CommiSBiio
do Fioanoas. a proposição da Camarn. dos Deputndos, n. 14, de
,1908, concedendo •~ D. Amella do Prndo ~larlath, vluva do ten011te
reformado .João Guilherme Muiatb; relovamcato da. prcscripeão em
que haja incorrido para 11 porcopção do vencimentos de mcio·soido
a que' tom direito.
·
·
·· · Niaguem Jl!ldiudo a palavJ•a., encerra-se a dlacussão.
Posta a votos, é a proposioão appl'OYada em es01'11tlnio secreto,
por 29 vo.tos contra 3.
· ''A respo'otiva·resoloçiio' vac ser snbmettlda & ssncoiio •.
RELEVAKENTO D& PRESCRIPQXO EM I'&VOR DE D. II&IIIA PA.llLA
DA CUNIIA

&lira em a• dlscusalo, com pareoor llnorn.vlll da. eommillSio
elo Floaii\IIÍI, a JII'OPGiiOio ·dá camlll'l dU8 Deputados, a. l91l, da
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1006, relevando a prasorlpçji.o cm quo Jiver in,orri~o:P• ~aria
Paula da Cunh.1, v!uv11 do o~pitão Lto .. oxonolto Allgu~to Cosar da
Cunha, para a porcopçiio do montopio qu·o·lho.oompeto, relativo ào
parlado decorrido. do 2 do janeiro do 18~1 a ·22 de"fevot•olro
do IG04.
,
,
NIIIJ!uom pedindo a palavra, encerra-se a dl.soussão.
• '
Posta a votos, ll a proposlçiio approvada, om oscrutinio secreto,
por 26 votos contra 5.
A t•ospecti va rasoluciio vao ser su hmottlda IL sancciio.,
LIOENQA AO ·P~OCllRADO!~ DA .REPUBLICA NA PARAHYBA ";

Entra em s• d!SOU!S~o; com parecer~ fa,vorq.ye\ dt~ Commlssiio
elo Financ"'!, a proposlcno ,dll Cnll)at•a dos Doputa4os<. ~,..69, do
1908, autorlz11ndo o Pt•estdente 'da. ltopubl!ca a ·a..,ncadar ao procnr.cdor.d". Republica no lestada da Paro.ltybo., bacltarol ·Antonio
Hortcncio Cahr•l do Vnsconoellos, um u.nno do llcenou., com ordenado, para tratnmonto do sa.ude,
Nlngucm pedindo a pala.vra., onoorra-so a discussão.
Posta'a votos;lln proposição approvada, om esorutlnlo secreto
por 29 votos·contro. quatro.
A
. rcepectlv~ rosoluoiio va.e ser subm,ettlda. 11. sanocão.
.
'

'

EDIFICIO PA~ ~ jt~PAR'flÇÃ~. OE~TR,\~ DA , PO~I~JA
'

...

'

Entra om 2• discussão com a. omon<!a otfereoida pela CoiJ)llÍisq~o
do Finanças, oi•rl!go unjco ~a proposiçao da Cnl!lara dos p~putados
n. !94, de 100 '• autorizando ·o Presl4onto da' Republica t>·.m~nda.r
construir nesta Capitu.iu.ni ,odl1\ol~ ,o.pro\ir!ado · para' a !teJiartloão
Central do Poli ola e sOt'VlQOS annexos, podendo pi>ra Isso dospnndor
aMa. quantia qo 3.233:51~, papAl por mplo. <l~ cr~ditos !JSpoclaos
ao Ministorio da .Justiça, óm dpus· O]! mais oxerclclos •
. O Sr.• Se,ver$no , Vietre:~o (*l , Sr •.. Presidnnte, não
'venho iinpugn~l: a.constru'?Qão :dq odiftcio do8tlni\(IQlL ~opartiçjio
>Contrai do 11qlima,do Djslrlcto. l'odoral.
· , ,.' ,,,., .,, ..
. . fõra.1 0uca protenQ!lp U\iDha, Sr. PrP.sl4~nte, d~, cQmbl!o~ .a
osta proposlçi!l ,trazida 6. cnneldera.cão e apreclao~!l da. Sen~~~ •. 'llopóis da visita feita ha. poucos dlus pelo Sr. Presldnnte'da' Repl!blioa
á Repar.tição C~n~f.!ll.dn Policia., e cons~tado por s; E,r,'; lim. pessoa,
madl~n!!l liA\ictto.Çaq pJn!orm~ções,liõ Sf.,.·nr. ~her~· üe jiiJllclo., o
·mau estauó em que se acha tiqiiolle ·editicio: ,. · .. · ,". . :. . . .
Não é Ç,Crtamnnt~ •llimador,para aque!les que :vec111 a.s ftna.]Ioas
do pai1., mmo ou, att·avGs do umas t~ntas nuvens negras; .nao é
animaqol' IJ1.s.~ dc,omb~raco _com quo s~ ve.1n •PR~ ir 11m ,c!'pd!to de
3.200:000$ para a constt•uoc~Q. ~P um odltlcio ilestlnado 1t Reparti·
çúo ~ntro.l dt> Policia.
. ,,
~·
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' A primeira consldeJ•aQ!o, que se otrereco tl ,a seguinte : · SI.. o
edificlo destinado 4 Repartição Cont.ral da Policia ·leve ser de ordem
acostar 4 nação 3.200:000$, quanto !iover4 oustar o palaclo destinlldo 4Seoretaria da Ju;tiça oNegocies Interiores de que o serviço
de ~leia tl uma depenuenoia I
.
.
,:
.
·
Miis,' Sr.'Presidente; o 'êrodlto foi pedido e hu. de ser votlldo;
n~o ha Coroas capazes de Interceptar a· corrente de sua approvacao. S.. Ex.,oSr.Pro;ldente da Republloa,aohou que. o.Dissricto Fo·
doral deve ter um.edillclo,·. p~ra a Repartição da PoUola; o Con·
grosso ba do votar. · ,, . . .
· . .
'
; :·
creio que nem mesmo a mão de Deus Padre poder4 obstar· a
votn.ollo·dB.lso·projeeto. ·.· . · ··
.. , · · .·
,· · ,.
Eu portanto, niio venho dar murros em ponta do faca; venho,
antes ..de tudo, prestar·a minha ·homenagem 4 Ulustra.da e· oritoriosa'Commlsaão do FJnaDCIIB'quo reduziu, talvez; .a um ·\el'Qo, 011
pouoo ,Iullls as·oipaosõea'de ·mogalomaola'd& nossa admlolstraoão
pubUca~·,,;

·.,

,,· ·:· · · .... · .... · -· · ·· :

Mas, sr:PreSiclontC. ,; '
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0 SR,· A; AIBRBDO- E'• preoiBo sabei"SHIIII& ·l'edueçio Silo•

t1sfa~.
.•• •. ;·

.·
~-:~·.(··
0 SR. SEVERINO: VIEIR.I. ~ .Niio,, IHIIlbor" não .me .satl~lll;; eu a
qulzera maior, mas não posso deixar de render homenagelll4 Commissão ·porquelllZ~•so·-:mette~,o· braço: oortou fundO. :, ·
1!:1,~~~~~~.:·~~' ~:-~·,~~ ~~~t~.~~,0 : I .' :J!:'" '' ,, ;,, I,
.
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. :·.•o SR_.:A, AzEVEDO..::; nOs'ú!alcs' o~'tiJeilorr ;:,,, ' ' " · , .
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li~UIIINO Vllllll&
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-Nilo podendo .ch8lllll· att! O:fim,-. ,OOD•
teuto-mo com o chegar até o ponto onde 18 póde obBIIII',C: · · , ... ~Ias,. Sr. Praildente, . .niio sei lll ~ JU~il:llda Clllllmlaliio ,do Se' 0 SR.

IIDdo pgulr4, ;lo~rr~ .)• . reallzacii!l .'do,aeu. d41idBraT..m, .liellllo
npprovado o projecto como estd.
.: · ·
.· '
.. Plloi'a. que.&erve assa reduQciio de oredito .. d~.t~as mU a ,t&Dioii
·cqn~os)!~~· l,;~oo\~!·•·ai' cOD)IIQ~d.a, ·a· obrà'l!Ode':ella<fr &lép.,•.!
OrSR·;·A. :A.IBRBPO·-·Ahl d quo.lll14 o• poriiJQ.rJ :•· .. · .··::c
. j
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. . .§t, PJ;'e.ildente, ,tls!JI historia.. de obras,p~blica.s, eqtro ulls, ll
como·p ~mtr e o.cQç~;a; questão qa~ em' com~~· ,"· :~ : ·, . ,
.•.: ',1')
SJ: •.~PritiiliiiÍII~ •.
á."iifévelivto.dM,~.(ID:.
coira e P•ra auxiilllol' .o :JMintlllmento rd~ .. JUusírada. ·C..IIIIIliiB~:lie
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Vem. â Mesa, é lida, ~poia.Jo. e posta
cuaslio
a seguinte
·
··
.
. .
'

'

conjunt~monte

:. . .

om dis·
. .,

·. EM&NPA

.

.

Depois das p•lo.vrns- nesta Capital- diga-se: c. mediante
concu!'lencio. pu61fco., donti'O do~ llmitos do credito auterba.do
polll, proaonto lei •,:c-Scacrínn
Vieira,'
·
. · .
.
.
Ninguom ma.is pedindo a. vniiLVl'á, n. diRCII5São fica RU!lpcnsa,
p11.ra, de accOrdo com o nrt. i44 do Regimento, ser ou,·lda. a Commissão do Flnanr.M sobro a mnoncln. otforocldn.. .
·

.

. .
'

Cll.lb!TO !>AltA I'AO.\MENTO A b, BERAPII!NA

:..

.Dil Llll.l. l'ITALilGk

,

'Entra. om ·2· ,ifsclllsiio, oJin ;>a.roc01• r,, voro.voi 1i11. aom.Uissiio
a.rtig~ unlco ,d" p•·onosioiio da Camar~.dos ·Doputo.dos,n.IIO. de 1908, autema.ndo o Pro•ldento da Rop11blica a.llbL•ir
ao Minlsterio da F&:~enda. o credito estra.ordina.rio de 111:302:&626,
po.m paga.mente do o. Sera.phlna de Limo. Plta.luga., em virtude' <fo
lllllltenoa. j udiolarin.
· · ·
·· ·
Ninguem pedindo a po.lavra., encerra-se~ discussão •..
O Sr. Preiddente-Sondo vislvel que não ha numm'll
no l'CCilllo, tlcll. adiada a vota.Qiio da proposlcão.
.
de Finangas, .. o

LICBSÇ.\ AO COM!oi!SSARIO DE POLICIA. JULIO OOIIIEI D08 ijANTOS

Ent1•a Am discus<iio unloa o parecer n: 183, de 1908;'do. Com·
llllssão do Flno.nollll, oplno.ndo ·&~!& aroblva.do o requerimento do
commillSIU'io de pollclo. Julio Gomes d01 Santos, pedindo um ~~onno
do lioenoa., por jd. ter tlllleoldo o petlclonarlo.
· ·
. Ninguem pedindo a. pala.vra.-onoerra.-IHl a diiHlussão, ffcando a
VGtaQio adiada por f~jtfl; de IIDrnero.
o -. Preatclente- Nlld11o mata ha.vendo • tratar, vou
le..antar· a sessio e deslgDG · para ordem do dlll dll soa!,o .segnlllte
·
·
·
· ' Votioio eui so discussão d11. pr,oposlolio da. eamara· doi [le)lu·
fados, ·n, 50,· de 1908, autori~ado o Presidente de. Republica n.
abrir ao Minlstorio da · Fazenda o. ·credito ~lraordfnarlo do
19:302$8811,. par11 pagamento de D. Seraphllla de Llm&.Pita.Juga., em
vlrtnde'de'aentenca jndtclariil. (com pareccr·tavorllveJ,'do. commls·
Bio de Flnanoa.s) ;
.. .. ·· · .. · ·
· · Vot:Loãó éni dlaoussiio Ullioa, do'~er n, 183, de 1008, da
Commisslio do Fino.nç~s. ·oplnendn SQÍO. lililbiva.do o reqlifll'lmento
do oommiRSt~rio ·de )J<llloia .Julio Gomes dos ~tos, pildindo um
anno·de licença; por já: tor fllllAoldo o peticicnario; . · ··· ·· . ·
' ' j!&diacla.aão 'da proposfçiEo da Cama.ra do~.J:Íop~~adot,,n. 209,
de 1001, defini lido a letra de cambio e a nota promfs8orl~· o

re~ulando as"OÍI.or:ioõóa'éainbl~es · (uom narecercs da Commlssão. de

Ju:rt.loa e Leg.alaoiio ·olferecondo "moodae e da Coonm.BSão de FI·
naooas tavora vel a 811111 emenda&) ; • ·
·.
Dlsc1181io uolca do t41o o. 17, de 1908, do prefeito do Dlstrlcitô
Federal & ret~oluoio do Conselho Municipal, que eatabelece que nio
SOI'IL.aplllicado aos .vehiculos que tiverem as rodae revestidas de
aro de 1iorraeha o disposto do art. 1• do decreto n. 1,141, de gJ
de lletembro de 1907, quando· traositarem n~ parte uphaltada do
oaoal do M110gue.(com parecer l'&voravel da Commillio de JuaUoa
e Leglalaoio) .; . . . . .
. .
.
· 2' dÍaouaão ·da propcaioio da camara doa · Depu~oa n. 23,
de 11108, concedendo a o. Paula Breve< Vieira da t'Wiba, viuva do
tenente reformado do exercito Saturolno Vieira da Cunha, & lMID8io
mensal de 60$, emquaoto vi ver, sem prejuizo do meio eo1ao que
percebe (com parecer contrario da Commissãc de Fioanoas);
.. : Dlscusalio'milcli'do·parecer, o. 166, de 1008, da eoiomlilelio de
FiniiDoos, opinando jlelo Indeferimento do requerimento n. 28, de
1908, e~ que o altllres reformado .. do exercito .. João Barbosa .Nogueira.Ro•o:pede relevamento da pra.crlp~iio em que haja lncerrldo
o seu direito para recobor vencimentos íluranto o tempo em que
esteve afastado do:servioo, pelos motivos· queallega. · . · · ·
Levnnta-ee.a BQI8ÍÍO áíl3 horas 1h\ tarde •
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J?~esi(~,. do Sr; :BueKo Bra..d«o (2• .~adreld>·loj' ,
· .A' mela· hora depois do melo·dia. abre-ie a BB.;;io lló que COO•
correm. oll. Srs, .·: Senailores . Buono. llrandio,. :Arau lo QOes, Pedro
Borges,,lodlo:.do Brazll,. Urbano Saotos,.Boltort.Vlelra., Raymundo
ArttJur, Franclsoo Sá, Bezerrll Footenelle, Coelho LlsbJa,.oouoalvos.
Ferreira, Manoel Duarte, Martinho Oarcez, Severino VIeira, VIrgUlo
D•mazlo, Biqueira. Lima, Loorenço · B&ptlstr., Oliveira .F!gmelredo,
Augusto de Vaeconoellos, Lauro SOdré, Feliciano Peooa, l!riiDclsco
Olycerlo, Alfredo Ellls, Bra.z Abrantes, Urbano:de GoJivêa, J~ulm
de Souz~ •. A; Azerodo, JlliiCj ulm Murllnho, MeteUo,· Candldo de
Abreu, Follppe Sohmldt e Victor\Do·Montelro (3.2), · .. .
, ,, ·
· Deixam de comparecer com caull\ p~rtlo'ipada. os· Srà;·Senadores: Ruy Barbosa; Ferreira Oha.vetl, ·Jonatbos Podroaa, SlliPelxoto,
Sllverlo. Nery, Paes de Carvalho, Ja~to Chermont, Gomos do C1111tro,
Pl\'08 F.er1•etra, Moira 'il 811, Alvaro Machado, i!OBa. e Silva, Joaquim
Malta.-•Coelho e Campos,· Oliveira. Valladio, ·Moniz Freire; l!lrlco
Coelho~' Barata IUbelro, ·Francisco SalJej, Lopes Chaves, llTazillo' da

- ··-· ···-·" ........ -·. . - -·-··-· . -·-·· -··
Luz, Herclllo. Luz, .Lanro Mullar,.!1lnholro M~~~:hado e:Julla ~ota.
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!J' Ilda, posta cm discussão e 10m dobaio•approvad&< a:o.o~ da:
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. Troa omclos do Sr. J• Socrotn.rlo da camara dos i>cp\ttá~iis','c!e 5·
dél: corrento,, I'GIIIetlollda• u segulllílls pJ'OIIOIIçGet daquella>Callll.ra:
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Artigo unlco. Fica. approvada a. Convenoio conolulda o. 119•
sJgnâda ao Rio de'}~elro,. a· 27 de abru:. de.,',l908, ·on~ o' Brlllll..e
as Estadoe.Uoldos da Amerloa; ·rogulando.a coQdlç!o doe cldadiíos
li&lurlllll!.adol gue reno.varem. ~ sua resl~encl~ ao:,· p~l~ do ,o,rig~~. ;
~e:vog~~!fas~ dtaposlçiles e~ contrat:Jg.,. , ..,.... "'"''· , '· ~.,,,. ,, , •
· camara doi·Deputadoa,. 5 de· asoata de· 1908•.-Carlo• ,PII••I•
de ;lfello Filho, presidente. - Jlfelciade,· ;lfario de Sd F>·eire, i' so•
cretario. -Antonio Felinlo ds·8ou14 Ba1101, ·2< seorelario·;•- A'
Commissão de Constituloão e Diplomacia.
N, 00- 1908
OCongrossa Nacional resolve:
Art. 1.• Fica.o Presidente dâ Ropublloaautorlzado a conceder
um anuo de. llcenoa, com ordenado, ao amanuense da Seàretarla
das Rolaçõef•F.J:terlores~ liereult.no•de1 Mendonça:•cunba~· ·
Art. 2.• Revogam·llll as disposições em contra~Jo. ·
·• · O&mal'll doi! Dopatadru'· IIJ'dli'ailoltiY do'•l908:"-•Cai'illt'· Plii:eoto
diJ!~M41lo"PIIha, p1'811ldoote~'r'..::..·M•Iol'llfB~ ·llil~o·íf.•; Stf· 11mr• •I• seo·
orewfo·,;,;;: ·A'í!Mitio ''llllnlo 'tk'I8Mii"'Ballet' ':i!'' secretaria;...,A'
Cfolb.J'iilssio·de'Pina.DQU."' . ~:-•:•· 1 ' 11 "'i

1 ·:·:·::. "· '·:-·

,-,J:-.•.J
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'\ <J:' 1,_;.; .'t!I,.Jil1•~;;:;
r.:;,,; .. f.IJ''{'! .J:::i1!-' ,·f'."'-.·1-·"•i .'.·'!!11~·< (•,I'': ,·•",j)-, -li•:·: ·, ·•i• ~<!dr.:,JI•

: 1 rirO_,con_~~;Nacfo~-.rea~lvoyi;···L· ~::·~·: . ~· :;~-: ,,, ~:ll!J.. ,ul':•1·wl· i
· :. Ári;.•~;•' B'lóà• o•Proaldonie da <Republloa;:iluta~Jzado. a.•abrlr ao·
Mllllsterlo da Fazendo a'credJta.e.traordlna.rlo,do:h~926•. olll'O;
e 429:9Q8$736, Jl!l,ll!ll. para pagamonta de,. diyldaa de . exorolcios
~ucl04,:assun dlãtr,bufdllli pelOS. miDIItor!!ll,rasp,llilt~v!li:.' , ~. · ,, . ·
,t .J ._
. , _ .•_... __•. :L ... ;-~-· .-· . "-, . :. ···:! :_ . .- :J·Ouro· . ~:. ~ . . ~--:·. P&Pl!l;
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ouerra. ..•..•... ·.. ~ •... ·.•......... ~.

In~ustria

1089

185.

Ouro

Papal

1:535$326

!58: 842.~83! '

o ViacAo .(inclusivo 35:000$
para pagamento de 100 'exemplares ila obra Serlwn Palmar1"n;
comprados om 1906 ao Dr. ,Joii.o
39:299$310
Bar~osa Rodrigues) ........... ..
65:01~~
Fazenda..............•......•..• , .•..
Art. 2.' Revogam-ao as disposições om contrario,
Camara dos Deputados, 5 <lo agosto do 1908.-Carlos Poimolo
de Mello Filho, prosldonte,-MolciadCI Mario de Sd Fl•eiro, 1' secr~
tarlo.:....Anlonio Folinlo do Sou;a Baslos, 2' secretarlo.:....A' Commis·'
do de Finanças.
·
Cinco do Ministerio da Fazenda, do 6 do corrente, transmiltindo as mensagens com que o SI'. Presidente da· Republica. restituo
dois dos auto~rapbos do cada uma das seguintes resoluções do Congresso Nnclonal, sancoionadas: relevando a prescrlpçii.o·om· qne in·
correram os direitos de D. FI·anclsoa da Silva Lopes para receber
pensões do Mootopto Civil e de DD. Maria· Rita. de Figueiredo o·
Mllria Arna.lja. Carneiro de Miranda para reuoborem . peo~ões do
melJ sold<> q'uo lhO>< competem; autoJ•iz.,odo a a.bertura dos creditas
de 12:635$940 o de 55:81~$714. para ~a~ameoto do que· é duvido p01•·
sentença respectivamente a Carlos Mesiano e :1 Compaohin CoioDI-.
za.ção o ID<lustrin. do ·Santa. Catharina.-Arcbivc-se um autogl"~pho
de cada uma das resoluções o envie-so· o outro á Camaru. dos
Deputados.
•• o •• o • • • • • •

• • • • • • • . , •• o •

O Sr. 4' secretario, .,,..;ndo do 2•, ·doclarllo que não
.
.·
.·
: ·
.,

ba pareceres.
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O Sr, SeverlnoVlelra (')Sr. Presideute,.bontem na
hora do ex'Jl6diento,. o mou.!llustre collego. e conterraneo ostiluado,
digno Senador palas Alo.go!IS,.a pNposiio de dar. conta ao Senadp, do
tor ~ido sa\lsre~to um requerlmouto que e'! enviara.~ Mesa.•. om
sosaao anterior, exwnou rapldaa .consideraooes, que me deram a
impresaiio.de. que S. Eit. se desaba.fuva não sol de que ligeiros. I'<>sentlmentos, porventura, po~ mim· provocados. .
... ,
O nobre Senador falia um pouco baixo e eu nii.o tenho muito ..
bom ouvido, de sorr.o que. niio ouvi bom as palavi'as,de S. Ex. Hoje,
porém, pelo Dlario Utficial vejo quo.,s. Ex •. como .que se. 1110s·
treu um JIOUco .senslbllisa.do.de que o humilde autor do requerirn••nto ·Jllle se tlve;•o dirigido particutarm.>ute 4 Secretaria para ·
obtoJ• as inloriU&QõJsde que pl'Ccisava, ou mesmo, não se. dirigls:lo
c1uno.rariamcnte·IL Mesa para obtul-lls. .
.
Sei quo, ou por ordem u~ Mesa, ou no desempenho das suas
funcções, .ou por mera benignidade;·- os emprogauos da. Secret.t•i•
_(·~.E~h~.llisaUl''tl não fui l'C\'~sto poiO oratlor_. ,
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do Senado, orn boa. hora o digo, não costumam rocuso.r quaeqquor
Informações ou esclal'eclmoutos aos Senadores que particularmente
os solicitam. Sei lambem que a Mesa do Senado •eriiL para como
humilde ortldor bastante mo.jlninlinlmo.; para. niio l!JC recusar camararlamentc essas informações, si, paJ·tioularmente, ·as tivesse
eu scllicltado.
·
Estamos, porom, no reglmcn de plena publloidadc e não queria
t!ra1• p!Lrtido ao.s informucões que peill, para. meu wo particulal'.
Desejava que os '111ctos, a i•e;peitó dOS CJUIIPS eu lnquirln; Jbsscm tra•
zidcs á luz plena dm publielil;;de, o lsao Jol conseguido per mim,
sem dezar, pela !Ilustrada J\!o~a, som incommodo nem pr c·
juizo de ninguem, slniio simplesmente em beneficio do publico :
pelos resultades que do conhecimento dcsso Jhcto poudo tirar:
O sn.. AzEVEDO Góxs-V. 1\x, chegava mo mCsnio ·resultado
sem apresentar requerimento.
O SEVERINO VIEIRA-Não tive absolutamente a lutençiio de mil'
goar, ou mesmo senslbillsar a quem quer que fosse, .
O meu requerimento tbl apresentado 11 Mesa nestes termos :
cRequoii'O que a Mesa do Scnuao mundo lnfoi'mlll'; pela respectiv1~
Secretaria, isto o uqulllo.•
Ora, aconteceu que, na occasiito em que o meu requerimento
chogav11 4 Mesa, quem p!'csidia multo dignamente a sessão ora o
nobre Senador pel1111 Alagoua.
..
e S. Ex. nioo mo magoava absolutamente, antes usaria de um di·
reito Bl entendesse que o meu requerimento era da alçada da Mesa,
niio precisando, pormnto, de ser submettido.ao. voto do Senado,·. ·
Fizesse s. Ex. es,a declaraoão e eu respeitaria a declslo.da
Mesa com a docilidade com que costumo acatar as SUIIB delibo,
raoões, conlormando-me lnteJramente com ella.
Mas, sr. Presidente, Bl o Sr. Senador que então presidia a.
sessão tinha CSS/1 autoc·ldade, o abriu mão della, consu!íando o
Senadd sobro o meu requerimento, o ro;ponsá.vol por eliSo procedi·
manto, por Plidll irregularidade; não aou eu, mas certamoute· o
llfnstre Presidente da se;são· do Senado.
•
·
.
Mas, sr. Pl'tllidellte, não vejo culpa nenhuma nisto, e si uso
da palaVJ'II c! unicamente pura, tirando consequencias da h~othese.
de ter havido irregularlilade ·no processo, cl!egar Jl conclu•ão de.
que a autoria dessa lrregularldaile não pede cJ~hel'. ao humildo.
orador.
· · · ··
Apresentando um requerimento ao Scnndo, usava de um di·.
rolto, c 9uem quer que t.1z uso do sou direito não ·otfende a nln·
guom; SI o processo do requerimento correu· com m'•IIW irregularidade, fúl áovfd,, certamente 4 benevolencla do' illustre Senador
por Alagllas, mas niio po1· Mta commetthia por mim. ·
A p1·oposlto, p1ua ilemOJistrai' ~~ minha doctlldado, vou reproduzir o Incidente que·entào rol levantado,
'
. .:.
Disoutia·se 11 propo,JçiLo n, 82, deste anoo, qull'abre o credito
de 40 contos, curo, Plll'll occori•er ás despezas do viagem do :;r. MI·
nlstro da Guerra 4 .Allomanha. Estava a proposição om 2• discU8·

~

: :i
'li
. , t!

'.•.·

.

'

.

:1''

I' '

: ':[;
'
ii .li
• '

'I

'

i

SEBBXO Ell

7

DB AGOSTO DE

1908

187

são, qun.ndo:o Sr. Snnador pelo Maranhão apresentou umu. emenda.
11. proposlcão.
. .
·
.
·
Levantaodo·se um lncldontc, eu pedi a .palavra. c auggerl•um
n.lvltre que foi recusn.<lo ln llmlno pelo Sr. Sonador quo então pre~ldlu. 11 se,iio.
·
I> V, Ex. ( dlrlglndo·so ao Sr, Araujo Gdos ) bo. de dar .testemunho d~ cordurn. oom que mo submottliL dccisiío da. Mesa., da cortlm•a c docllldn.fic com quc, de bom· grado, I'Occbm•ia tambom a dollbcraçiío <ln. Mesa, a proposito do meu Nquorlmento, ai a Mesa.,
por intermodio do sou Presidente, declarasse que a solução dolle
indepondla do voto do Sanado.
·São as considerações que desejava fazot· a respeito das observações hontom produzidas pelo llluatre ropt•osentante do ·Estado de
Alagôas. Mas ja que estou na tri buoo; o o• assumptos tl'!l.t&Jcs nesta
hortL podorn sot• varias, não precisando tot• ligação um com outro•
aproveito a occasliio pat•a porfilbat•, para adoptar como proprlas,
as observações feita~ por brilhante o Eem orientado orgiio do jornalismo uesta Capltt~i. aquelle que porventura mais .alto ao tem
elevado na apreciaciío o <llscussiio ilns negocio~ publicas, na ot•ion·
to.çio da publica opinião - a Imprensa, para tambem daqui levnnta.r o mou brado de alarme contra uma nova. tosq•1la de qne
está amon~adn. a popuin,oão do Dlstricto Federal •.lul~o tanto mala do
meu dever, Sr. Presidente, fuzet· algum""' considerações sobro este
assumpto,.quanto ha poucos dias eu tive ensojo do lastimar desta ·tri·
huna o modo barbara e deshumano por que se a.cba tributada. a popula.cüo desta Capital.
. . . .
.
.:.
•lá não ao contentam do abo.illr esta popul11çilo, de auppia.nto.l-a
ao peso de impostos; arrancam-lhe u. pelle e, como si ainda não
fossa Isso sufficlentc, alt! lhe ·tll•am·a cru•ne.
E' em uma situação destas que a população do Districto Fo·
dera! se acha ameaçada de novo imposto onercsissimo, porque vem
recahil• sobre a. pcpuiaciio necessitada o sobra essa parte da popu- ·
laçlio que precisa de prover a snn. subslstoncla; ou antes, do auxl•"
liar a sua subslsteocla oo"' um u.limento que <! prescripto em certas
e detet·minadas condições, como nmt> proscripção de hyglone, de
alimentação, ou mesmo de restabolecimeoto em, certo estado
morbido. Roftro-me. á nova 'contribuição que, pot• Indicação do
prefeito 'do. Diatrlcto Federal,· está a pique. de ser votada pelo
conselho·municlp~l. · ·
·
·
E' um imposto de aello sobro o leite; lato <!, o Jeito vae ser trl·
but11do 11. raziio de vintem ou de tostiio por garrafa; vlntem pat•a
o leito commum· 'e tostiió pará o leito osterlll~ado pelo processo
Pasteur. Ma·;, como pelo dispositivo em dlscn,são no conselho ba
um artigo que dá ao prefeito autot•lzacão para.. lmpôr em te<los
os ctcsos a osterill,açiio do leHo. u. conscquencla.sorá qtt9 todo o
leite distribui do para o 011osnmo dosta Capital sertltributa<io com o
imposto de· 1011 réls por gat·I·ara; ·
V. Ex. comprebendo quanto I! gravo, quanto 6 voxatorio osse
tt•lbuto, .Já n~o fllllo; Sr. Presidente,. da circunstanoie~· anormal do
nito ser o lmposio votado no orçamento do DMricto. ·Vô V. Ex.
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que, para q11a um imposto sllJa votado neste Dlstrlcto; não ba nocessldado da olabor:~çiio dillol do molas, da lo! do orçamento; o aM
nisto vac a prova do que o prefeito niio tinh~ nocossldada.do votar
l)ll.<aloi. QUilOdo lho fossa osoassa a .t'Ccalt~. ello ·pediria outra roeita o o consolbo votaria om qualquer occa<Jão.
"
. · V. Ex. comprobondo quo I! um· imposto .que. vao: attlngir 11
lllimadtaciio procurada .nilo sómonto palas cliiSscs.:abastadtiS.mii.S
pelas classes pobt•os, quo não toom recursos e que em ·cortas o detormlnadns ctroumstaoclas · ;ão obrigadat~, por prosorlpoiio de sons
me~loos, ase proverem deste· alimento. para auxiliar· o restabeloclmonto da saude.
, , : · . , ... , · · " .
. , Niio dcho.tnmbom do notar-o noste· putloular chnmo. "attençãc da·WWltre ropreaentooiio do: SstadÍ> do Minas, .nio ao nesta·
como na outra, Casa :do Con~Tcsso-uns: tantos ·factos, •qlle ·desta
contribnioiio deoorrorãll, contrarias a. asso pl'lltecclonismo d oulnsti&uldo em: fuvor doslaotlclnios..
. ··,
..
. Com elreito, cr~ado osso Imposto do 100 róis por· garrafa. de
leito distribulda. no consumo nosta· Capital, .ft:lllt'll. gran<lamonte f<>·
vurecldu o commercio de ·leito. condeo~aúo o quagl so pód~ dizer
que aquolie ramo do commerolo mineiro soft'reriÍ com certeza <tma
gt•ando e profunda do~rossão, s~ndo restringido o consumo de leitu,
pelo .. menos na Capitlll da. Republica •. · "
·
.. · . ·
CM~s. St•. Prestdeate, por ·Isto mesmo. que este. imposto va.e
iltreetar os interes.usíminoiros,. tenho contlança do que o projecto do.
pt•etllito não Irá .por deante. ·Limito, pois, a estaS .ligeiras· observa.çõos, o que tinha. ~ dizer po1• emqua11to sobre esto·as<umpto •
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. Entra em 2< discuiiSllo, com 1a,emenda ..o1l'ereclda pela Commla-,
são de Jusllça o Legislaoio,. o a.rt._ I• da proposloiio da Camara.dos.
Dóputa<los, n, 209, do 1907, dednlndó U. lettra. de cambio, o a nota. .
promissoria. e.regulaadotiS opor.~ções oa.mblaos;. ,.,,·,, .
· · o·s~; Fra.D.C!i..cô GJycerlô pronwicloli'tún discurso·
que set•lt,publlc.ado}epois: " · ,, · .. ·.. ,, . ,;:· '·. ·
.
. Vuom ti meu, são lldns, apoiadas o postas conjuntamente em.
dhcWlSio a., seguintes
EIIENDAB,
,' d, I

,

.

• '

.

.

i

,, .. Ao art. 1•, n. lU:: Sapprlm&m·so as palavras: .. cEsia.lnd!Gaoiio
pod" ser Inserida abt!.l:ro do contmto•.- GIJINft•·· .. ·:. · '( :
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' , .. Ao·art. · 1•. n. V: Supprimam-so as· palavras:· c A II.'!Signatura
deve ser•flrmada abaixo•do contexto>.- Glycerlo.
·:·;·.;,!
11,::,
'··· ' •' • · ·:
. .
'
, · r.l"'" : •
, '
. ' ·
O, S:r;c,.sever.IDo ·V:lelrn. (:)-sr •. Presidente, n&o
:venho fazor ..largn.·oxpianaoiio, -nem.me:atlrar .. a. .questões do alta
indagação no.·discuiiiJão dosto-projccto.·Não_mo.cabe slníío louvar-mo
no:lllustrado ei·crlterioso:.parocer da Commissão.do Justioa o LegiiiJaçiio Jo Senado, folgando multo do tor assim. ensl\lo do resgatar
. desta-.vez ,a ..minb& insubordinação contra .. a. mesnm Commlssão no.
ques~ão ha pouco debatida do <dlo do Prefeito ao orçamento do
DIBtncto Federal. . , , "
· . . . .. ·
-· .
.,.,,, Aa,ponderaoões Celtas pelo iilustro Senador. por. s. Paulo,_que
acaba detdlscutir,_oom alto crlterio, a..proposição .. em debato, vorsa.nm •. prlnclpu.lmento sobre dons. pontos:- sobro a aboliciio das
lettras ao portador feita pela lllu•tre commissiio,.e •obro:a determinação feitn.no:projoeto.·rolatlvamPnto -ás, acções que cabem cm
cortos-.oasos para a defesa· dos direitos nello estatuidos.
--,·:•tQnanto:u.o-primoiro ponto, podem proce~or.. om parto ns pouderaoõos do·honrado- Senador, .. quando. se tratar do goso, .oro que
aliás já se ncl!am·diverscs institutoJ de oJ•odilo,. de.emiltir.leltras
de cambio ao portador.
·
. " '· · ·
Mas, Sr. Presidente, no gerai,. o. dispositivo, a emenda, proposta.
pela III ustrada: Com missão 1L do grande , :vantagem, . redundando
mesmo,om,beneftcio-do.credito',,, .. -,. . _,.,, .. , · . : .. , ..
.V•• Ex.:aabe,, Sr. Presidente,.quo a.leitra. do ·cambio ao-,portador podo ser negociada por ditrerontos intormod\os o não tenilo
BIDão a.garantia do:l!8ccadoJ•.·e dosacoado.dopois.que tllr-aooeitn. ou
sirnnlosmeute do sa.ocador nntos.do,acceito,ao paaso_que no processo
instltuido, cada:s •ccador.é um.: garanto que rofllroa a conftanoa que
deve:aer.tdepoaitauo. .no rotllrldo· crodit.o ••.. E~. m•ls. um .garantidor
de quo esto;_llre!lito está_ bem amparado. para ·-suO. ,definitiva e complota,IIOluQao.,.
,., ....... , . · ,.,,. ,,: :•, .::· ·· ... :• ..
·;.,
·' :.Por..: este :motivo e· mesmo- porqUit,, nesta· parto,, a Ulustrada
Commlssii.:l:do Legislll.Qio.e,Justiça.-so piie-de,liocôrdo·,com o noiBo
diN!to .vigento.,parea&me ·que·mereee, -ser.-sutrragado:o 1100 u.lvltre,
oomtanto•quese.rclllllve•. o:,goso. em. que .iá.ll8-acham eataboloei•
mentos :de. credito,: lliida., -devldamento · autorizados a thzer os\118
operaoõos ao (lC1rtador.
·
·.
. .,
-,,,, Nem :procede a. equiparação: que o Uiustrn·Senador.. por São
Paulo quizd'azer em, rolt~oão.;ás ..Jettra.s ao:portadal' ,.e aquoll1111
do. endoJ80:em·:branco,. porque- se.eomprol)oodo que:as .. iettriiS ao
portador podem ,ser·.oniloliSadas·.por.inumeras pelsàa>~ som apparooer •OUtro· reaponsavel. BiUiio .. O .•·SaCCIIdOr 8 i O ll!l/JC~do, UO Vll.880
que·no;endosso em. branco,. o endossador .tem grave responsabilidade
na·leitJ•a pelo fue~o do sua.assignatura. .. ... ·
· ··. · · _
Port&~~to, na.o :.ha . absolula.mente . Igualdade, equ1par•oao,
11ntro a.Jettra ~portador e a.lotira com oodOllllO cm branco.
•.;,: ' l i
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Por e•tas ligeiras razõos, Sr ... Presidente,. e feita a rcsalva a
quo alludl, comprometto-me a ollerecer, na .3• dlscussio· do
pro,locto uma emenda, si a illu•trada Commissão nio o fizer
antes, porque votat•el d" accõrdo com a·!lluetrada Commissão.·
Tam bom não tem raziio o llllllltrado Senador par São Paulo,
quando quer tirar ao Legislativo Feclerlll a attrlbuioão de Indicar
lL acQ[o, 'fue deve prologO!' om COI'Ias O determln&diiS olroumstancias, o<< lreltos civis.
·
· .
·
S. Ex. niio tom razão. Pnrece que o illustt•e Sonadot• confunde acciío com processo.
A ac~ão, como S. i~x. sabe, I! o mesmo dlroito lesado,
insurgindo-se para restabeleceNe; restaurar-se-e o .mesmo poder
que estatue, .que defino, que. limita o direito, niio pOde díllxar
tambem de estar investido da funcoão de determinar o <melo da
dereza de!scs direitos.
O processo e quo devo estar na. alçada.· dos Estados,
A lei estabelece que a aociio será exeo<ttlvn; em taes e taos OIISOS
o ordinarla om outro.<· caso<. O· Estado lctl póde preterir um processo mais complicado, mais JitDcil para Isto e o Bstado qual
pildo contentar-se, com um ·pt•oco.•so m"ís afmplos, mais rapldo,
mais nccelorailo.
A acQfLO, por<lm,.é a mesma em todo o palz.
Siio essWJ as considerações quo me Inclinam a favor do
parecer da Commíssão, e bem a meu .pe~o.t• mo induzem. a, •. votar
contra a emenda do ·honrado Senador pelo Estado do São. Paulo.
'!.

•

O Sr. lUeteJlo.- Sr. Presidenta;• cerno relator da Com-

missão de ·Justioa e Loglslnção,. cor.re·me o .dever do responder 11s
observncões .foitlll! pelo .honndo• Senador por S. Paulo. . ' .: •
No momento, poderia dispensar-me do cumprir esta obrlgacão,
niio aú pDr<tue com as· emenílas de S. Ex. a· proposfção·tel'IL de
volver. ao estudo da Commissiio, como tambom porque· lill"ponde. ra~ões que adduzlu já tiveram cablll rOIIJlOBta, no :d!scu1'8o que
acab~ do proferir o eminente Senador pelo Estado· da Babia. · ...
Entretanto, não deixarei do dizer lllgumas·palavru, ao menos
em dotdreocfa. pessoal á S. Ex., aguardando a reabertura·•da
discussão, depois do,pa.rocer sobro as emendas, para maloros·expl&naçõos.
.. · · ·.. , · .. ··
O honrado Senado!' não está de acoôrdo .com a Commlssiio, nas
emendas quo apresentou· 11. ·Jlroposloiio em debato, .,parecendo-lho
prctorlvol a mesma proposioao tal qual veltt da 04tra Casa.do Congresso, apezar dos defeitos de.que, na sua opintio,.estll. ·lnoada,
· A prl me ira ·do.s em ondas; aualysadas pelo 1lonrado Senador; I! a
quo .;e roforo ao art. ·1 • e tom por OllJeoto a lettra de cambio ao portado!'. Não lhe met•ece o ll<seutlmonto esta emenda, alllls Inspirada
na lei nllomit que <orviu de modeJo·ll.pt•oposiQAo.
. · ..
Como V. Ex. sabe, o direito allemiio, afflrmndo ·ainda recentemente no CoJigo Civil do 1000, nao admftte u. emlillo do.titulos ao
portador com prome;sa. de pagamo>~to em dloholro, sem oxprossa
u.utorizaQiio do poder legislativo, .Ta.es tltulos. eomprohmídem ·fudls....
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·autlvó1mente ·~ Iilttra ae :pOrtadot•, como uma de suas ospoclos. AJJ
acoõos do companhlns, a.s ~'!Cnluro•, as Iettras hypothecarias e
oull'aB, podem revlstlr a fórm~ de tltu1os ae por\lltlor, mas não 110
conl\10dem com a. lcttra do cambio, que se caracteriza pela pro·
mossa do pal!lJ.mento em dinheiro.
.
.
A Commlssão, portanto, sontil'·SO·bla bom com a sua emenda,
estando do Inteiro accôrdo com a 1oglslaoão allomã, consldorad&
como aloglslaoão .. MIL!• 1\doantada, a ultima palavra na codificl1•
çiio do direito J.(rlvado .
.. O honrado ~enador, porém, entende que a cmendaê um recllo
,que fD.z o nosso cl!rolto t•etrogriLllnr PM'O. o passado o torna muito
polar a proposição- palavt•as · textuaos empregadas por S•. Ex.
E' facil do ver a som razão •!esta censura •. Quem conhece n.
·nossa 1eglsla.oão sabe que os~" omonda.·niio faz outra cousa slnão
mant~r o direito vlgonte, que a proposição pretendo alterar.
o su. FI\ÁNCISCO GLYCEU!O_;Dlrcito vlgóntc, do. quando y
O su. METE~Lo-A data pouco Importa, 'mas ê o direito quo se
.acha., em vigor.
,
.
O SR. FRANC!SCO GLYCEIU<i-Po!s,foi, isto moamo quo ou disse,
isto ~. que a Comml.ssão recuou para 1850.
. . O SR". METIILLo-Perdôo·me o .honrado Senador. A lei quo
,actualmente rei!Ula a. mataria nlio ~,o Codlgo Commercial. A
omi8BM do titulos · ae :pOrtador a regida p!lia loglslaoii.o do 1893,
,ídentlca 11 do Codlgo Civil nllomiio.
, , . 0 Sa, FRANCIBCO GLTCERIO- Permitia · que lhe diga-não
.apoiado; o oodlgo wlemito rorore·se 11. titulas destlni\dos 11 oh'Culn.Çiio e o projooto do Codlgo Cl~ll Bovllacqua consigna. es;a dh·

,poeiçio. : .
.
·,
0 SR, METELI.0-0 a.t•t. !,512 do

.

Codi~o

CiYil, quo ponde d"
apprevacio .do S'enado, consigna realmonto a. disposicão a quo
alfude o llolll'ado .SOII&<lor; 6 quasi tri\ducçio lltteral do art. 705,
do ·Codlgo Civil Allemã.o..
,
.
·
O·SR. FRANCISCO GLVCERIO- Que tom isto Y Nilo se refere 11
lottra de ·cambio; refere-se, sim, 11. titulos destinados !l. clrcula.oão,
rev111tldos dos carnctorca de moeda •.
·.. :· O SR. METÉLto...: Mas, 11. lettra do cambio 6 till!lo destinado li
· olrcu1aoão o exercitu. as fUDaçilos de moeda.
·
· Poderia .v .. Ex.· dizer-me, sl j~ teve ocCD.Biii.o do 1or o a.rt; 795
do codlgo civil e.llemão, a.quo.vtlllbo,nlludindo,. si as suas po.lavras
·abl'o.ngem e. lottru. de camb1o ao portador9 O, que diz esse artigo é
o seguinte: cAs obriga.oües. ao :pOrtador, com promessa. de \)U.l!!L"
monto em diobolro, uiio pudem ser emittld118 sem auturize.Qao do
·Estado.• ·Estu disposição,. como. se pOde ver polo cont~onto;Coi
transplantada pe.1·a o projecto do codlgo Civil no o.rt; ,1.512 •. ,
... ',0 Sa~ .FRANCISCO GLYCJ:Riu-Foi transplantada, niio ba.duvlda,
'llilll'nili iiê rotere Uuttrl de .mblo; ,·
· · :. · . . . ·

· . O SR. MilTELLO- ~o!llo não se ret'oro I Permitta V:, Ex. que
lho ·pergunto: qu~l A,dJfiol'611ça-quo.,faz entre lettra de oam~io ào
-portador e titulo ao portlldor .com promeSSll de pag~mento ·Cm
dinheiro!
,,,
.
· ·
0 Sn, FRANCISCO GLYOER!O -V.· E~. pergunta.. o não aguarda
resposta.
·
, · · ': · ·. · · " · . · ; ... ·. , ,
. . O .SR. MliTEU.O -'-:'.QU11ondo Qccupou a tribuna; ,ouvi 1 V:' Ex.
caracterizar· a lcttra d'e ·cambio como titulo sacado 'no Brazil' para.
ser liquidado no o~tra.ngoiro; ma<, cata .evidentemente não e ·a.
noção do Jottra. de cambl0, que pOde ser sacada para. ser'paga
no mesmo Jogar. ,l;l .. assim a disposiçíio relativa aos 'titulos·ao
portlld~.coinpromessa ... ··"
·· · ·,
· · ·· ·: .. ''·
· ' 0 Sn. FRANOISOO GLYO!lRIO- Si V. Ex.• me tJVeSiO OU~idó.aom
. a devida attenção, terJa-comprebendi~o que eu d!ISB·qll~ ~ l~ttra
de. camll!o é omittida contra o sacado, que pOde. •.atar no loBlL'' de
residencia.'do sacador;em cidade do mesmo paiz;'ou cm pai: estran·
'

geiro.
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0 Sll, METELLO- Mas, entiio, qual a ditrerenç~· iJJitro"titiÍ!oa
ao portndm• e lettra de oambio:ao-portadon...
,, .;.'·' . :: · ,,
o sn. FRANcisco GLYóEaio '-l'ara'V.' Ex. nenliuma;' · "
' .,o·sn. ~fi:T&LLo-:-' .. ; e quaeil''oi!" 'elfeitos :p~iitill()jJ do"fllcto
de .. estar o sacado .no legar om. quo" a lott!a.·e emlttlda11ou' em
Jogar dil!eronte I Niiocomprohondo:as rllstincc.oes <IUO, V; Ex/ta.z·.
. . 0 Sa. F'B.ANOl<CO GLYCE~O -·V,. )lÍI·. costuina '1•espilndor'"4
duvida cOIJl ·a auvidC :sr me 'tivesse attilndidoi··nlo estaria me
ooiprlljltandO' opipiõo~ que nii~ emitti;'trUIIoando, porque'não:&PPI'Oo
hendcu bem o meu· pon<amento, na~ palavras que ·pront1nélet.
Em to,fo o caso, tenho o maior prazer em ouvir o ·honrado
Senador."
'
'· ' ·
'
- ......
. o .s'n; METI!L~O- Sr:'Pl'!)sidentil, ~eafertÓW\' at~no!o''U:pa.
·Javraa do honrado Senador e ouvi S. Ex. aJatingulr,--como~·lasjll
fazonuo agora nos seus apa1•tes, a lettra de cambio ao ')IOrtador eco
titulo ao porta dor com. prof!lella. -do .:p~gameolll::~m cdfnheiro, do
·maneira que paroeom ,lfouJnltltutDII que-IUida:tQeiD 1ü,oommpm-.
Mas, n verdade e que n lettra de oamhi~·OOllllliiue um:. tUulo;detlti·
.nado 4· olroll)aciio e a exercer 1111 ,t')lncCO,IlS:.•da !Jlop<Ul.e, qua,qdo ao
lho junta a clausula ao po~dol'; m_a.i,ll. a,çcent'(la4~ :II!J ~.rnw ,I!<, 1s~a
aiDnldade com a meada.·
·
· "·· ' •
· ·oa tltulos ·no portador com promessa :do,pagameo1oJem di·
nhÓiro; ·objecto 'do art·.' 71l5 do. Cod,igo -C! ;vil ..Uieuião, C()JDprthaadam
1dettra do cambio ao portador. l!:'·esta-promusa·que oai'IICierll&tll
'Iettra 'e a rllsttzigue de outl'os ·tltuioa. · A;alm;:•as ·acçõel: e :obriga.
gõe~ da~ compaobia.s; a~·iett.·ra8·h. ypothecar.Jas em._litiü.aa·por. :liOotedado~ do credito roal,.sao tlt~Jo~ ao portador, 1111111 WeiD 'nllt11181a
diVe!'lludalettra • . . ,,, ····• ,,.,,,.,, ,,.,.._ .. ,,,.",.;,, ... ,.,. .
• '"· •'Poado de pllrie:a,qqll~ illoWaD~-VQIN.'Illllal:A:QU!'IIQ ,da eX••
posloiio que falia ao senado Q tia ,qQII me,qlllliVIUD,Ciof, ~AAlll
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que me honrou o nobre Senador. por S. Paulo. S. Ex. notou que a
Commi~siio m·•strou-so contrndictor!lt admittindo o endosso cm
branco e ropelllndo a lottra ao portador, quando .é corto que com
tnl endosso a'Icttra nominativa se converte em tlttilo ao portador.
O equivoco em que labora o!Jom•ado Senador .1~ foi porl'oibqmnto
snlioutadopoto· em mente representante do t·:stado da B~bla', O en·
dosso em branco não tranSibrma a lottra nominativa cm titulo
ao porta<ior, porque, apezar, da oirculaoãQ pp~rar-so pela
simples tt•adiçãu, como acontooo com taes titulas, ol corto que
existe o tomu.dor que lançou o endosso o assumiu a rospollllabtil·
dado pelo accoito o poio,pagamonto.
·
Assim, ao passo quo na lettr" u.o portador só ba a garantia do
saneador e do uccoitanto, na endossada em branco j~ appa.roce a
de 'um tercniro, a :do entlossador. Não lia, pot•tanto, ~ contrauicçiio
arguida á Commissiio.
: · · · .:
·· ··
·
Bste o um dos argumentos sempre lembrados em lltvor da
Jottt·a ao portador e sempre rebatidos yelos qno a Impugnam·;
Nos congresso; , reunidos pari1 a· unifteaçao da Jeglllação c~mbi:tl
nunca deixou ello de ser invocado, ass1m como o que procede da
Jottt·a em branco.
.
,
,
.. PIZ·!Il qtlO a leHraem. branco, admlttlda .pela propoqlção no
sou a•·t. 3•, é em tqdo oqutparavel rl lottra ao pQrtador e quem
acceita uma nãq pódn logicamento'repoUir.a outra. Mas,; verdade
ó qqe ell .s não ao :,çqnfuudem. Na lettra em branco o saccador
põde'limltar-.<e alanoar a.sua ~~nMura o o nome 'do. sacc~do,
aoixando em abe•·\0 oespaço para a indicaciip dos demais t•equi·
sitqs es.~nctaes do.lettr~. E' pos.ilvel a sua airoutaciio,neste estado
incompleto 1 ·
.
('iao,n si•pplcs ~ossoj[p titulo niío ,; sulficieato pura legitimar
o credor, como succede ao caso do endosso em branco e da lettra ao
porti1dor. Para que o p~g~monto s'eja e.dgivol é lndispeosavol
que ·o titulo esteJa preeocludo, que nelle se aolwm obaet•vados os
requisitos da' lettra rarrlllar: n·t.\Dca 'poder4 ·ser ou~óssi1da ou
ajmzada antes de cump~Jtla esta. tormallda~o '\Ue lhe d~ exlstoncla
legal.· A lettra · orit branco niio:valo como cambiai· sinão depois
de satisfeita ·a ~xi~enoia ~a ·leL · Ela abl uma diatincçiio 1\útda.monhl ontre.oate titulo o a lettra ap portador. ' .
.
.'
. Mas, Sr. PrÓsldonte, a raziio jlrincipal que Levou a Commhwiio
dQ Ju@tioP. o Lpglslaoão a .não .admttUr a Mtra ao portador fui a
historià do~t~ iú,~ituto no I!OjSO l!íliZ. Já ,ft;emos a experlenoJil- ·
~E!llll :.ll essp..,~.Pet·iol!ciP. de.ye ~"'! :~erv"r de líoc~o Para Ull!l
ql.lorqrmqs'l'jluoval•a ~~~ oo~ll·.•!'en!\IIIDO~que elle não JlO ~LlalltO.a_Ol!,
nois.Oi 0o.st!lll\e• . e qqe nao. estamos., l\P~r.ethndos P•"". o. u.t.. il1zucaq
deal~.instru!l)eolo .. do ot•odito, pot• .m~qv.es quo seml! as. su\18 van·
tMelis, .,~~,n ..tl\oor\a. Esta 611 dt~r.. vor!\ad~. qu.o .\o.au. su• wova
nos mái\lllo~ri.v!l<l\18 da COiUPI"tU: lil!oriJ'I.':Ie .!lo emlll:liio ,qo titqi~~S·
1
'• •'0'! SR',' '~OISCO '(lL)ÓCEI\10 - !Jigt"ine O'bonradD• Senador :
;A:'IU!emu.nbtl' nào'·OI!Iil: a11pareJ~ada ·llàla' UIO · do.•letilas .. ao:por-

a

tldo• f> .. J,.Lt .. ; ... ,.I]I!J
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O Sn. METEr.to- A Allomanh~ niio ~dmitto a lottr~ ao pot•tadot•.
O Sa. l'RANCrsco Gr.YCERro- g V. 8x. não conta com o dosonvolvimonto in&ollectnal o ocono:nico d~quollo pai~ ?
O Sa. METJ~r.to- A ra~ão que V. Ilx. u.prosontu. ti a fa.vor d:•
doutrina da Commissiío.
O SR. FRANCISCO Gr.voEmo- Perdão, V. Bx. diz que recusa
a lottra de camhio ao portador, por•quo nós niio estamos a.pparo·
lhndos para o sou uso; esta ra~ftu 11ão colho, p"r9uo a Alloma.nlm
ost~ apparolhad11 o não u. admitto. V. !~x. nao admltto quo a
Allomaulla soja um paiz portbitamonto a.pparolh:1do 'I
O SR. METELt.o- Quom coulosla é V. Ex •. quo qum• a. lottra
ao portador, quando a Allomanhi• a niio adrnitto. O at•gumonto ó
claro : si paizos adoa.nta<lo; o ouj~. lcgisl.tção nos servo do modelo
ropollom o ins&nuto, como vamos nós oxaral-3 1111 nossa lei I
St•. Presidente, o titulo a.o portador, inclui<la nossa categoria
a lettra. do cambio, produziu os maio1·es desastres om mais do uma
época da nossa vida cconomiml.
Basta. prrcorrer a nossa logislaçiio pat•a convencermo-nos disso.
Ahi estiio a lei ele 22 do agosto do 1860 e o respectivo ro~ulamento
contendo !lispo<ições sovaras .com quo o Ministro da Fazenda do
então, Angelo Molliz da Silva Ferraz, julgava poder dominar a
crise commorciallmmioente. Nesse; decretos, entre outms providencias, apparoce a prohibiçlio da emiss·,o de uota., bilhete, valo,
papül ou t1tulo ao portador, sob pena do multa do quadruplo do
valor de cada titulo.
E' a mesma disposição que alei n. 177 A, do 1893, reproduziu
com a aggravação da penalidade.
Veio depois a legislacw do Governo Pt•ovisorio que, ~ot.retant.o,
não tomou o caminho da plena liber•dade de emissw de titulas ao
portador. MIIS, o decreto o. i69 A, de 19 de janeii'O de 1890 por·
mittiu ds sociedades do credito real a om1ssiio de taos titulas a
prazo fixo e, então, por uma orrooea iotnrprolaçiio do sou disposi·
tlvo, cntondou-se, na pratica, que esta. faculdade das sociedades do
credito roa.! OI'IL extensiva a todas as sociedades anonymas o até aos
particulares.
Desde que a concossão ot·a lllita especialmente a >ociodadns
do credito. ot•a evidente que nenhuma. outra devia julgar-se
investida. no gos~ do igual faVO I' ; mas, niio to i assim que se com·
prebendou o todos, particulares, o"mmorciantes, estabelecimentos
do creJitc, Estado; e municipalidades inundaram o pa iz de titulos
ao portador do tuda3 as osp-,cios, ot·oa.uuo uma oituaçiio tão gravo
ao puutu de lavar o Poder Legi~lativo a oonsiderlll' oomo uma
lisura. criminal o fa.uto da emi•aiio de tl&ulos ao portador •
.'linda depois da. lei de 1893, os Esta,los e 118 muniolpalldades
continuaram a. omittir, com a douomiuaçiio do apolicos, vordadol·
1'08 tltulos ao portador de valor illllmo, sob o tund~U~~entodallooe.;-'
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aidadn do snb~tltnir na ch•cu\ação a. moed~ di visionaria ~uasi dcsap.
parecida.
Veio então o doct•oto n. 561, do 31 do dozombt•o d" 1S98, quo
procurou oohibir o abuso. Diz o seu u.rt. 1•: cNão~odorito sor
recebidos como moeda, ou nesta qualidade circular no polz, quaesquor titulas de credito ao portador, ou com o nome deste om branco,
~uo forem omittldos pelos governos elos Estados ou municlpios,
sejam taos tltulos-apolices ou outros de denominações dttl'orontes.•
O SR. FRA.Natsco GLYOEIIIO- Porque revestem caracter do
moeda.
O SR. METELLO- As lettras do cambio tnmbem revestem,
principalmente ~uando levam a clausula ao portador.
0 SR. FRANCISCO GLYOERIO- Não, senhor.
O Sr. M8TELT.o - Onde ·a ditferença? A lottra ao porta,.,
dot• circula como mooda, passa. de um 11ara outro possuidor pela
simples tradição do titulo, som tlcat• nella algnal algum das trans·
ferencias realizadas.
Sr. Presldooto, dcante dos factos que a nossa historia registra,
será. prudente, como pergunta o parccet· ela Commissito. restaurar
hoje o Instituto d;~ lettra ao portador ? Não podem ter so desvane·
cicio du. memoria. dos lo~islado!'es os desastres tL que deu Jogar esse
lnsLituto, a crise profunda para que concorreu. de modo a tornar
necessaria a intervenção do poder publico pela tilrma que acabo de
referir.
Nito é sómonto a Allemanba que repollo a lottm ao portador;
a Su 'Jsa tarnhom a desconhece no codigo federal das obt•igações.
Os codigos commorciaos de Pol'tugo.l e da Republica Argentina não
accoitam igu:Llmonte esttt ftlt•mu. especial de titulas de crolilto. 1~,
assim, coooerv:1ndo o nosso direito no seu estado actual, nãu
faremos um:. excepção no meio dns legislaoõos do nmndo civi·
llzarlo.
·
Mer,•ctiu a attenção do honrado Sonttdor a ·di,-posiç1io do para·
grapho uuico tlo art. 43 da proposição, cm que a captLcidade do
e~~trangelt·o para emittir lultrn do cambio no Brazil Greguladn pela
lei brtlZiieira. Sobre este ponto apresentou a. Com missão emenda
suppressiva, por entender que nflo ha razão para abrir excepção
u.o principio do direito intm•nncionnl, seguido entro ntl<, do rogulaNe a co.paoidado do estrangeiro pelo seu ost:Ltuto pessoal. A
emenda, na opinião do honrado Senador, vem alterat• u. pt•oposição
da camara, tornando-a. poior •
.0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- A proposição t! muito melhor.
O Sa. METtlLLO - Mas, S, E<. não dou as razõos desse seu
modo de ver, ont oppo:i~ão ao ~no oxpondo11 a. Commissiio no sou
pa.racor, Porventura., o.s rei,Lçüas lia fumilia ~iio monos Importantes do que as derivadas da.lat&ra· de oambio I E.porquo tl que
nas relações .ie.ra.mlli~ se ob.;et·va sempre .o pt•inciplo,dalai na~~

w
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eienal no toc~n~e á c11paeiualle do ost••angeil·o e, ontrotanto, p~rn
emi,SÕO da Jottr.t, ser;l llOCO<Snrlo nbr•it• excepção a e; to principio 1
O Sn. FnANrisco Or.YoERTo-Rospondo já. Pela< mesmas razões
poJ• I{UO nu JJn•oJtd. CJVillt::l domaras níto projudlo ~III tn.uto o crodito como nas l'eln(·õos commorciltos u cm virt.ude disto Oque o
pJ•ocosso devo ser mais ncuolorndu para as trnusacções commor·
cin.cs.
O Srt. METI~LLO - As rn2õcs do honrado Senador• rosumom-so
ncst" quo o Son:tdo acaba do ou vil•.
O Sn. FnANCHico OLYCERIO -Nesta o óm outras ; r•espondi á
rcstricta obscr\'ltçiio do V, Ex .
O Sn. METEr.r.o-Não parocou á Comrnlssiio que a raziio invo·
cada pulo honrarle Sena.lor o nddn?.lda pelos escr1ptorcs soj~t sillll·
ciente pum justificar a derogaçiio diJ principio de Uireito Internacion~>l acoeito entro nós, mosmo nas rotações commcrciuos.
0 Srt. FIIANOISOO GLYOf:Rio-Nüo se ueroga O principio: abra-so
uma oxocpciio para uma,certa ordc,n do actos •.
O Sn. METEr.Lo- Quanto ás cooside•·açõos feit•s pelo honra<!O
Senador a respeito dos dispo;ltivos que se rotbrom ás acções, dclot•·
minando os casos en1 quo cnborll. a acção Ol'dinariiL ou :1 executiva,
.i:I o illustro Somtdor pellt Hall ia demonstrou a lmprocedencia dellas,
fazendo vor que o direito das acções 1! parte integrante do drreito
ch·i!, e sómoutu as l'nl'mula• do processo constituem o direito
·
·
adjectivo.
Não se comprehonde n "xistuocia do um direito definido na lo
sem a acção correspondente, destinada a protegei-o c garantll-o no
caso do vwlação. A simples indlclção da acçlto não·imp01·ta leglslat•
sobre o processo.
·
Além disso, occorre outra observ<~ciio .. Todos que conhecem o
direito sabem a ditllculu~>do qunsi insoluvol do soparu.r om um~>
acção o quo pertence ao dirorto civil o ao direito pt•ocessual, prinoipahncnto ern cor·t~s mat~Jjl>S, como a l'al!oncia, a hyRotlleca o o
CILSILmcnto. Nosw.."' mstltl!JQuos o processo como quo ::;o 1undo com o

,.

~'·"

.·~.

','

·,
,-.:

proprio tliJ•oito, do modo a tornar-~o impassivo!" swL sopar·açilo,
sem tle>natumr 11 subst.anoia 1lo uii·oito. !>' p01• i•so quo o Congresso
Naoionall.urn sojnlgado CUI!IjJOtento p!lrl> logisl;u· souro o processo
da ti1lionci~>, oobro a ''"('ão h)'potboc;u•ia, sobr·o .., ~>oçõos ma,rimo.uinos, o o Podur•. JuUici;~rio tum consiUol'ado constitucionaod as
r•ospeotivas leis, ..
O Sn. FilA:\ Cisco Gr.YCERIO-. Corrigindo a disposiciío constitucional,.
.
O Sn. METELLO- De modo ~>lgum ; si o faz, O pela d!fficuldndo
de ostauolecer prec!samento ll. soparaoão entro o direito o o
processo,
·
0 Sa. FllANC!SCO GLYDERIO- Esta oou•idot•açiio da V, Ex. erll.
perfeitamente verdadeira. para .quiiJldo o& ilüou11u a 04ultltuig&o,
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O Sa. 1!ETELLO - Não, senhor. Esf.IL consideração 6 vordatlopois do promulgada a Const.ltuição: pot•quo, npozn~•

dolr~. ~~~da

.'
• •

•
~

I

•

da dualidade do competoncla p:u•1t .lcgisl~r sobro o direito o sobro
o processo, a dificuldade de soparat• as duas mntm'ias continUa Do
mesma; u Constituição não acabou com olla.
·O S~t. Fl\oi.Notsoo GLrcERio -A diijposição constitucional croou
a dlffiouldado,
O Sn.. MIJTELLo - Como a disposição constitucional poderia tor
creado a dilllouidade, si osta d da propria naturezn das instl·
tuiçõos!
O Sa, FttANOISCO GtrcERIO- V. Ex. ás vozes não attondo !Is
observações. Desde quo a lol adjectlv:L e a lei substantlvn fossem
d11 com potencia da Uuião, não haveria emb:.raço nenhum. Isso a o
que cu quero dizer. Portanto, ú claro que quem trvuxc o embaraço
na pratica foi procisamonto a disposição conslituclonal.
O Stt. METELLO- A Constituição tr.ou~o cll'octivamcnte uma
dltllculdado que collsiste na separação das duas compotoacias ;
mas, cola é a consequoncia da outra a que mo rcfet•i, a doterml·
nação oxauta do pauto ondo uomoça o direito processual o onde
acaba o ciireito substantivo. Mas, si ~ verdade que :i questão não
tom ftcil soluçiio, como pretondot• quo é inconstitucional a lllora
indica(•ão da acção, cujas t'órmas podem variar na diversidade das
leis ct~tu.duaes QILO ro,;ula.m o .procL.!sSo 1
Sr. Prosidento, a. proposição tom de voltar.~ Commlssão para
dnt• parecer sobre as emendas apro;entadas; por Isso, limito-IDo a
estas consicloraçõe<; fbtms unicamente em ilomonagcm pessoal aos
nobres Sanadoras quo usaram da palavra. (Muito bom ; mMilo bem.)
O Sr. Francisco Glyoerlo - pronunciou um dis·
curso quo ser4 publicado no appondtco.
Ninguem mais pedindo a palavra, fica suspensa a discus;ilo do
art. 1• p4r• .serem ouviil~~ as Gommbsõcs de Justiça c .Legislação
o do Finauç:.s sobt·o·as emendas apresentadas •
Entram succcssivamente em disaussão, quo ao encerra som
debate, llcnndo IL vo111oiío ·adit1d11o par" oooasião .opportuoa, os
arts. 2' a 9', com a emenda da. Commissiio do Justiça o Legislação
ao nrt. 5ct.
,
·
Seguc-so·om discussão o at•L, 10.

o Sr. Severino Vleh•a -Sr, Presidente, pedi a pa- ·
lavra sobre este artigo por me parecer que lt& uma·obscuridado na
sua r~dacoão.
Diz ellc:
•Art.l o. Sondo dous ou mais os sa~cados 1 o portador deve apre118ntar a ·!otira a.o primeiro nomeado: na falta
ou recusa do aclieite,
ao segundo, si estivet• domiciliado n:~ mesma prn~a ; assim, aucoesslvameote sem embaf'go da tbrma da indicação na iettrà. · dós
ddlnes dos s&~ondos, •
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· Ot•a, Sr. Presidente, si bom ontondo, ., que ao quer dizm• ncstiÍ
disposioiio é que no c~so do havor mais do mn so.coo.do, o portado!'
do. iettra devorá. aprosental·l1 ao primeiro nomeado, o, no caso do
não oncontrar cato, ou do recusa do accoito por parto deste, devo
procurar o i1nmcdit•to, si ostiror úomioili11úo na mesma pt·nça.
l.bs. sl o segundo não ftir domlc!Jindo na mosm:t praça. I
Parece que se devo pt•ocm·ar o immodil•to, isto tl, q•te se deve
proferir os saccado3 que forem domicili,dos na mesma pt•a.ça pat•a
depois ao rocorror aostquo o lbt•om om pt•... çu.s dllrorontcs.
Si fot• este o pon!l<lmcnto dn dispositão, n. l'Otlacçiio não mo
parece cln.t•a, Creio que fict~rla mais clat·a a rodt~cção si, ao onvez
destas expressões csorn embargo da !Ut·ma da· indicação na iottra
dos nomes dos saccndos., ao dissosse-«scm omb:.rgo da ordem ela
nomeação •• ,•
O Sa. METEút.o-E' n mesma cousa. ·
0 Sa. SEVERINO VIEIRA. - 8' a mesma COUSI~, mas COIUO esta
redacção mo parece mais clara, poço pot•mlasii.o para apresentar
uma. emenda neste sentido.
Vem 11. Mesa, t! lida, apol11da o postn conjuuctamcuto em <lisC1188ão o. seguinte
EMENDA
Ao art. 10 •. Em ve1. das palavras- na fót•ma da. indicação
diga-se. c ordem da.nom~ação ». -save.·ino Vi•ira.
Ninguom mais pedindo a palavra, fica suspensa a discussão do
art. 10, para o Jim acima indlcllolo,
.
Seguem-se om dlscuss[o, que so encot'l';t som· debate, tlcando as
votações adiadas para OCOILSião opportuna, os arts. 11 e i2, .
Sogue-so cm discussão o a.rt. IS.
O Sr. Severino Vlelra.- Sr. Presidente, parece·mo
que aqui ha. l'alha do redacção ou erro de composição,
0 SR. METBt.I.O _:, E' erro typogt•aphico.
O SR. SEVERINO VtEIRA-cA falta do recusa 1lo aoceite prova-s o
pelo processo>.
·
. . .. . · .
Pedi o. palavr:l pa.t•a npouttll' ~ illustro Commi;siio do rodaoçiiu
este equivoco. Devo set•, como diz o honrado relator do parecer
•.
· c falto. ou recusa • c nlio c falb do reous1.
..
'
:
.
Ning11am mal~ po1lindo ~ pllavt·~. encerr!lo•SB a dlsotlS.!lío, fi.
cando a votação adi ada,
·
'•
· .
·
Soguom·sc, em discu<sii:o, qun ~e encerra sem úeb~~ote, dc&n·
dou. vo~aoii:o a<li~<la, os :u•t,s, 14 a 20, com a. o monda da Commis.
l!iio do J nstloa o Le~i•I:~Qiio ao art. 17. .
. '
Soo;mc-so o.n di~cllrsiLa, com a emenda . dos~'' Comraissito, o
'

'

'

.

a.rt. 21.

O Sr. Severino Vleir11.-'r. Prcsldonto, pe'ul a pa.
lavra par& soliclt,lr de V; 81, o obsei!Uio de tot•nar exleniivas
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ao§ 2• deste artigo as mesmas p~lavras da emenda que ou mando! ao art. 10.
Onde se lê: caem embargo d:~ fórmo. da lndica.çito>-lelo.-se :
csem embargo du. ordem do indicação>,
. ··
vem á Mesa, é lida, aprovado. e posta coujunota.mento em dis·
cussão o. seguinte

'

EMENDA

Ao IU't. 21, § 2.• : Em voz das palavras : cfórroo. da indloo.cordem da nomeação.•-S•••rillo •Vieira,
.
Ninguem mais pedindo a palwra, fica su;peoso. a discussão do
o.rt. 21, para o fim aclmt, Indicado.
Seguem-se cm disoussi•J, que se encerra sem debato, llcaodo
a. votação adia1lu., os arts. 2t a 29.
Segue-se em discassão o a.rt. 30.
oiio.-di~so:

'

••
a

&

O !!Ir. Se'<"erlno Vleira-St•. Presidente, a illustre
Commissão do Justiç" o Legislação, no sou parecer, ll•atou do
banir a ionovaçiio do cópiu.< de icttr•ls do cambio, e nesse sentido
mandou diversas emendas, snpprimindo as pal:lvt•as referentes a
es.<as cópias.
Creio, ~orl!m, !J.UO escapou ú illustrada Comnlissiio o quo u.
esse respeito ostl!. dts~osto no n. 2 do art. 30. oorlo se dlz: • ... n.
traoscripçiio lltteral da lcttra ou da cópia. da Ict1rn. c das declarações oella inseL•ldas, pela Ol'ilem t•ospoctiva.>
Parece· me que a emenda da illustre Commissiío deve abranger
tannbem este ponto.
Vem ti Mesa, <l Ud;~, apoin.da o posta conju~ctamanto cm
discussão ~ segnintc
EMP.SDA

Ao art. 30, n. 11: S11pprimam-so as palavr:t~: «ou da cópia da
lottra•.-S6•erino Vieira,
·· ·
"
Ninguem mais pedindo a palavra; ftoa suspcns11 a discussão do
art. 30 para o dm ncima. indicado.
·' SeguJm-sc em discussão, que se encerra som debate, ficando a
vot~iio a.diadl, os arts. 31 11 4S, com as emendas da.Commissiio da
Justioa e Leglslaoão nos nrts. 32 e 43.
. ·
Segue·se em disàu;siio o art. 49.
Vem ll. Mesa, é lida, o.poin.da e posta conjunctamentc em dis·
cussão a IIOgninte'
Eli&NDA

Ao art. 49- Supprima·se. - Glycerio,
Nioguem pedindo a. pala.vra., ftc11 ·duspensa li discussão do
art. 49, p&rn. o fim ncimalodicndo •.

li

'
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.

Segue-se om 'discussão o art. 50.
. Vom <L Mesa, ó lida, apoiada o posta
oussão a seguinte

o~njqn~tamonto 0111

.
dia·
;•

Ao art. 50- Supprimn-so. :- Glycono.
Nlnguem pedindo " palavra·, fica suspensa a discussií.o do
nrt~ · 60. ·
·•
·
·
'
.....
Segue-se om'<llsoussão o art. ·51,
Vem li Mo1a. é ·lida, apoiada c pqsta oqruutictp,mPnto ,om <lia·
cussão a seguinte
.
· ·
E~!ENDA

'

Ao art. 51 - Supprima·sc. - Glycerio.
Ninguom pedindo a palavra, tloa ~usponaa 11 dl&oussiio do

art. 5!.
Segue-se em dlsoussiio o art. 52.
Vem IL Mesa, <l Ilda, apoiada o posta coP.iUnQtamenle ein diB•
cussiio a seguinte
EMENDA

Ao art. 52-Supprlma-so.-Giycerio.
Ninguem pedindo a palavra, fica suspensa a discuss1ío do
art. 52.
Seguem-se cm discussão, quo se encerra sem debato. ficando a
votaoiio adiada, os nrts. 53 a 58, com ns emendas da Oommlssiio
nos arts. 55 o 57.
A 'Jlroposiçiio com as emend!IS apresentadas vae lia Commissões
<lo .Tustiça o Loglslacão e do Flnanons.
O Sr. Presidente- A lista da porta IIOCUSLI!fo prosenQa.
do 32 Srs. Senadores.
N""a.o havendo, por<!m, no recinto pumero log&l para se proceder ás votações das matarias ou,! as discussões 1e ncham oncar•
radas, vne·se lazer a chamada dos ~rs, Senllllot•Qíl que COJilp<Wa·
caram S. ~essii.o.
· ,, ,
Procede-se:!. chamada a que dei:lam do responder 01 81'!1. Jodlo
do Brazll, Urbano SILntoH, Belfort Vloira, ltaymundo · Artbúr, Fr&n·
ci1co S~, Bo~err!!·Foatenolle, Coelho Lisboa, Ooqçalves. Ferreira,
Manool Duarte, Martinho llarcez, Vlrgiilo Do.mazlo, Biqueira Lima,·
Lonronço Baptista, AuguHto do VasCCI!CCllos, Laura SodrO, Feliciano
Penna, AiCrodo Eilis, Braz Abrlntos, Joaquim Mnrtinho, Candido de
Abreu, Follppo Sobmidt Q Vlc,~t•lno !4Qntelro (.Wl).
O &19,. Prttodd.<;!nte~N~ h11 n.umeN. •
Ficam adiadas as votações.
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VETO DO PREFEITO A RESOWÇÃO '!U:'l!CIPA.L REFERE~TE AOS AltOS DAS
ROUA~ oo; VEIIlCULO$

•

I

'

Entra cm cliscussão unica, com parecer ravoravoi d11 Commissão do Justiça o Legislação, o veto n. 17, do !OC8, do P1·ol'e!to
do Districto Fadam! 1l. resolução do Conselho Municipal, qno cstabolcoo que nãu sorll. 11pplicado MS'VOiticulos que tivot•om ns rorlns
revestidas do ar•o do borr:~cba o di<posto do o.rt. I' do docrnto
n. 1.141, do 'a do sotomhro du 1007, quando transitaram na par•to
o.sphaltuda do canal do Mangue.
Ninguom porlindo " P"lo.vm, oncerr:r.-so n. diseussiio, llcn.ndo a
votação adiadu. por falta do numoro.
PENSÃO A. D. PAULA DREVES YIEIHA DA CU~IIA

Entra om 2"' discussã.p, com pa.rocor contr:s.rio tln. Commissão
do Finançt~s. o artigo unico dn propo:-~içiio dn. Ca.mo.rn. 1las Ocput:ulos,
n. 23, de 1008, concodondo " IJ. Pania Breves Vieira rio. CunhiL,
vi uva do tonontnt•otul'mario do oxorel to Saturnino Vieira rla Cuuha,
n. pensão mensal do 00$. omquantu vivor, som projuiw do meiosol•lo qr10 porcobe.
,
Nin~uom pedindo a pa.lavJ•a, oncorrn,.so n. discussão, flc;tndo a
votação adiada. por falta. do nu moro.
PRETESQÃO DO ALFERES .JOÃO BARDOSA NOGUEIRA noSA

••
a .a

I~

l

Entra om di<coss[o unlca o P"rocor n. IGü, do 1908, dn. Commissiio rlc Fina.nçns, opinando pelo inrloforlmouto do requerimento
n, 28, do !908, om quo o o.lt'ct'O< rororrn<~do 1!0 exercito Joii.• Rnt·hoso. Nogueira. RoS> pod" rolovamouto da prescripl;iio om que hn.i"
inrorri lo o sou direi!.' pa. ·a. recnbor voncimontus durante o tempo
om que ostovo a.r~sta.do do serviço, pelo motivos que 11iloga.
Ninguom podln• lo a palavra, onoor•rtl-BO 11 discussão, flou.ndo a.
vota.çiio ndlad11 por fn.lta. do n11moro.
,
o Sr. Pretildente - Nnrln mais havendo n. tro.tn.r, vou
levantar n. sessão e designo paro. ordem do dia da sessão seguinte:
Votação, om 2• dlscuss~o. do. proposição da. Camnrn dos Doputa.rlo<, o. 50, do !008, n.utori1.n.ndo o Presidenta da Republica a ""l'ir
tto Ministor·io da. l'azen•in o credito e<tmordinario do tn::l02,$'l2ü
para P"~tnmPnto do D. Soraphinn •lo Lima. Pit:liugn, om l'irtu•io
rln soutonç" judicirLria (com pnroco~ frLvoravol diL Commis.iio do
Finanças) ;
Yotnçiio, cm di;!Cussiiunn!ca, do p:u·ocor n. 183•• !o 1008, da Commi1'lsii.o !lo Flna.nQ:Ls, opin!l.n1IO qnn sr.jn. a.rahlvn.rlo o t•oqum•imcuto
1lo crnnmis:-~n.l'io do policia..lulio Guulos tlos S!L1ICQS poU.indu um
nono do licença, por j~ ter fo.liocldo o potioionario ;

I_ (

I
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Votação, om tllscussiio unica do •dto, n. 17, tio 1008, do Pt•IJ·
feito do Drstricto J1odoral 11. resolução do Cousolho Mtmlclpal, quo
ostabeloco quo niio soM !Lpplicado ao~ vohlonlo~ quo t.lvorom ns
rodas t•ovestidns do at•o do bol'l'!Lcha o disposto do ;u•t, I" tio dooJ'fli<>
n. I .141, do Zl de setembro do 1907, quanrlu transitaram lliL pru•Lo
asjlhaltada do canal do Mangue (com parecer ruvor~>vol tia Com·
m1ssito do .Justiça o Legislação) ;
Volaçito, om 2' discussão, do. proposlciio da C11mnra tios CJupu·
lados, n. 23, do .1908, conce.domlo a. D. Pauh• llrovos Violrn dtL
Cunha., vi uva do tenente rel'oJ•ma~io du exercito sat.lll'Diuu Vlult·ll·
da Cunha, a pensão mensal do 00.\;, om<!uonto vivct•, som pt•ojul?,ll
do meio-soldo quo percebo (com parccct• cout.rorio d" CumtniH.<iia
do J1inançus) ;
Vato.c;iio, om discussão unica, do parecer n. !(16, du !90~. ria.
Commisstlo do l'ina.uças, opinando pelo lmloforimout,o do rerjllCI'I·
monto n. 28, do 19:.18, om que ú alroro::~ r1~JUrrnado !lo oxorclto.loli.o
BarbOSIL Nogucit'a Rosa podo relevamento da prr:•crlpçflo orn 'l""
haja incorrrdo o so11 direito p.•x·a l'Ocobol' voncimrmtoa rlumuto o
tempo orn que esteve afll.'ltado do scrviça, polus motivos qu" ILIIO;!IL.
Levanta-se a sessão ás 2 horas o 45 miou los diL tardo,

ACTA, &:.t

8 D&

AGOSTO DE 1908

Presldencia do Sr. Bu.,.. Brand<lo, 2• Secretario
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A' mola hora depois do meio-dia, neba.m-sc presentes os Srs,
Senadores Buono Bra.ndão,Ara.ujo Gócs, Pedro Bor~:cs, Raymonrlo
Arthur, Gon~alvcs Ferreira, Jo~~gulm ~lalh, ~lancei Duarte, Severino V!ch·"· Virgllio Damazio, Siquoira Lima. Lourenço Haptish,
Olivoii•n J1iguoirotlo, Augusto Vasconccllos, B"rnta !Uboiro, Francisco Snllos, llraz Abrantes, Crbano de Gonvêa, Joaquim de Souza,
Motollo c r'clippo Scbmiolt (20).
Dclxu.m de comparecer, com causa. participada, os Srs. Senadores:
Ruy Barbosa, Fot•roirn Chaves, Jonatbas Pedrosa. 54 Peil:oto,
Silvorio Nury, lndlo do Bmzil, Paes de carvalho, Justo Chermont.
Urbano Santos, Gomos do Caatro, Bolrox•t Vieira, Ph'cs Ferreira,
Fro.~ncisco S~. Bozorrll l'ontonollo, Meit·a o Sá., Alvaro ~Inchado.
Coelho Lishua, Rosa o Silva, Cuolho o CamPJs, Oliveíro. Vallndiio.
Martinho Gnt•oor., Munir. l'roiro, "rico Coelho, Lanro Sodre, Feliciano J>uunn, Jlt•uuolsco GlyoOt•io, Alfredo Ellis. Lopes Ch3ves,
A, AWI'odo, Jo:~'l"llll Mut•tlnho, C;Ltulido do Ahro11, lltmUio dn Luz,
llot•clliu l.nr., Ltlll!'O Müllct•, PlnhtJit•u Mnchu<lo, Julio Frotn e
Vlctot'IIIO Montull'u (!17).
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hiL Jmromrl'OM.
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,..h, . .n•o••nrlo (MJ''"lmf, ,,, 2") liocliLJ'/1,

IJIIO

niío

0 ~.... ]:-refl41donf.U - 'f'fJIH)fl C0tnp1Ll'I~C)f)n nflllnlt.q 20
Hr•ij, HtlfiiiiiOI'UH, nrlO fi(ll)ll ]UtVf!l' AORHli.o.
IJnalgno pnm rmlmn ri" riiiL riiL AliA"Ií" ••OKIIirrJ,o IL rnrmmn. j(J,
hllllpwLilil,, lat" ~:
Vnr,tu;tiu, mn ~" f))l-liJUNAií.u, llll/ll'tJfliiHit;lí.f' fhL- GIUIITJ.T'/1. 1lt1H fJnJHItllrlrJH, rr. r>IJ, riu IIJOH, ILIII<II'I1.1HII o ro l'r•IJHlrlrml.ll rlll illlpllhllfiiL n.
alwlr r~n MliiiHf.m•if, 1111. tru.wuda u m'fldHr• nxf.rl~nrl/lnnrH' 110
iii::J0'~$02(;, p~riL piLgnmnnLn rlnll. Hnr1tlllw. riu LifiiiL l'll.rrlrrgiL, um
vlrtutlo du ~uul.nnr;" ,jrul iolnrllt, (r!tHII ptn•ncnr /'rt•wr·~~vnJ !ln. Uurn·
JJIÍHHfi,fl flu Jl)fHLIJÇtt.A) ;
Vot.u(:"IO, f!m tllflall!hlíll IHrirm,, 1/n pll.rntHH' 11. IH:I, 1111 1009, 1/n.

(:nmrniHKiHJ do f!'irULm;tUf, (lpiiiBU'Ifl f/flf! f.lOjfl, f4l't:ilrvu,f/fl (J I'UIJIHH'i•
mnnf.r• 1lo commlnHtu•ln llll!"'llf:iiL .Julio fiotru•R do~ !:ltuJt.rJ.tl, pwllrulo

fi'H' Jtí. m• ru.llmwlo o Jtflf,lr:ltlfll"''ifr:
Vot.rrçllo, om diRCUIII!riD unlcn., do •dlro rr. i7, rln IIKJK, d" i'l'orott.n
tio DIH~rlr~l.o Jlf!tler;LI (~ rmwiTJt;fw fi,,,;,,,.Fiolllo Munlei ·m.l, IJIIO URI.n.l•t~
101:0 quo nlíJ• Horr. rrppllcnrlo 110.' vnhiculro.< 'I"'' ~ivor11rn "" rOJIM
:rovcHt.Jdu.M du r~oro do horo'ILCha. '' rJiAf'''"'tfl fio 1uL. I" do ~lncrot.u
n. 1.141, do27 do /lllt.ornbro do i1107, quando t.r<LIIRit.llrorn 1111 piLI'I.o
urn nnuu llo

o '
a •

licfmr;:~,

aophnlttllla tio Cllnlli do M;,nguo (com pnroor1r rt•vorrrvolrirr CommrHHiio rio Ju•llça n Lo~INiw;lw) :
Vot.&t;llo, om 2' tllMCII.'IIIIíO, ria. l'ropo•içllo IIII. Cllmllrll """ rmput.ado.<, n. ~. rio iflOB. ooncr,tlonr o t• D. P11uh llrol'oM Violrrr 1i11.
Cunhu., viuvtL rJo trmont.o rororrnMifl dtl fJKnrr;lto Hr.Lf.llrrliflO Vlnii'O,
da CunhíL, 11. poniT~oo rnon ...n.l tio liO.~, orntJilíLOfl, vivm·, f!Olfl prnJul?.o
do molo Moldo fJIW parrmhn (c Jtrl píLrMOI' t:onf.ra.rio ria. Comml~~fw
1

tio Finançl'LH) ;
Votn.çiio, um díe:euSHão nnirw., tJo ptr.t•or.or n. llili, tln WOH, tlll

Commi•são du Pln1Lnç1111, oplnandr, P'•io inrlororimrmt.o "'' rotprorlmonto n. ~.do wo~. r,m 'I""'' t•irtrrr" rororm,LIIo rio nxurolto ,ior""
Barho•r• Noguolrr• Ro•r• J•rlllo roitll'ILrntrnto 11" prowripçlilo 0111 r1110
haja. lnoo!Trdo o IIIJII diroito, pr.rr• rrliJCioer Vllnt:lmolltm durt•nt.o
O t.ompo Orn 11'10 r.. tovr1 ILfllllttlllo tfb IIIII'ViÇO, pofOH moiiVOA IJIIO
nlloga..

Ptt.fitlr.ncip fit, .<Jr. !Jv.~n& !JrtmdlltJ (2'" ."Jm:rtJittri{J)

A' moia hora depbí.cl rJo meio lli.ã í,h?r.H-1~ 11. wn~.·llí.o '" '''"' concorrem os S!'Si. &Jna.dorClil fiDono Brandão, Al'rlujo •Oóoa, l'odrn
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Borges, !ndlo do Bnztr, Raymundo Arthur, Franoisco do Sá, FGzerrill'ontJnotro, Moira o s~. Coei !to Llsbo:t, Gonçalves Ferreira,
.Ioaquim Malta, ~laoool Duarte, Cooll•o o Campos, Oli voiJ'a Valladâo, Martinho Garcoz, Soverlno Vieira, Virgilio DamaziQ, Moniz:
Freire, Sictuolra Lima, Lourenço Baptista, Oli vcim Figuolrodo,
,\ugusto do Vasconcollos, Lnut•o Sodré, FrllllCisco.SaUos, frlllloisco
Glycot•io, Alt't·odo Ell!s, Braz Abrantes, Urbano do .Gouvêa, Joaljllim
do Sou~a, A. Az 1rodo, Motello, Candldo do Ab~~u. Fellppo Scbmldt,
Pinheiro Machado e Victorlno Monteiro (35),
Deixam ,to comparecer, com causa justificada, os Srs. Senadora: R.uy Barbosa, Ferreira Chaves, Jonatha.s Pedro~. St\ Peixoto, Silvet•io Net·y, Pacs uo Carvalho, Justo Chermont, Urbano
Santos. Gome; do 'lastro, Bclfm·t Vioit'IL, Pil•os Ferreira, Alvaro
Machado, Rosa o Silva, 1\rico Coelho, Bm1ta Ribeiro, Feliciano
Penn:t, Lopo; Ch:tvos, .Joaquim Mnrtiuho, Bt•ctzilio da Luz, Hercilio
Luz,Lnuro illullm· o .Julio ;•'rot<L (22).
Siio succcssivamonte lidas, posta; om discussão c som debate
approvadas n ;Lota ~a ultim~ sossio o a da reunião do dia 8 do corrente mo1..

O

·

Sr. :3• Secretario ( ••ruindo de f•.) dá conta do

segui~to:

EXPEDIENTE
Officios:
Tt•es ~o Sr. I' Soorotaplo da Cn.:nara dos Deputados, do 7 do
cot•ron~o mcz, romottcndJ as seguintes proposiçõos .ta mosmu.
Cuma.ra.:
N. 92-1908

O Congt•osso Nacional dec!·ota:
Art. L.• Fica o Presidente da Ucpubllaa autorizado n. cobrar
sóman)e a taxa fixa, de l! ~ a todo o VILpor ou navio 11 vela, soja
qual tor o. sua tonelagem ou cnrrogo,mento, quando demandar
qunlquor dos portos da Uniito para reo 1bor ordens o se1(ulr sou
destino, e to.mbem os arribado<, podendo demorar-se 10 dias sob
a tlscLiiznciio das all'mdogu.s para rocobcl' provisões, 11gua o comhnsLivol. Nllrel'orida taxa comprchendor-so-~lio todos os omolumontos ad 111noit•os o quae<~tuot• "ult'IIS t •xa<, carta de s11ude o
c:.LIJlta.uins
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P·Jrto, I'USpJitu.dJs n:;

mu.l~

os

t·o~nlu.mouto!1

do :::Hudo

o p •IICI.L do po!'Lo o us direitos .tas pt•attcngon'; do accôrdo com os
ro .pocti vos l'agutttmento s.
Al't. 2." Os navios 11 vota ou vapot•os quo d.mnudarom os r.olo"
ridos portos com o llm exclusivo llo d •ixar rmutra~os ou do tmzer
outro navio ou vapot• oalvo do uaull·~gio tlo~Lm l•outo; ntt1 mesmo
lia taxa ilo ll 2 do que tt•ata o art. t•.
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Art, 3.• O praw do IO·di~s serll. prorogado pot• mais oinco dias
paio inspootar ela Alr11ndog11, pot• motivos ,iustificados. Tormin•wdo
o pr111.0 do ló dias, fioat•il. o V11por ou navio sujoito ao rogimon dos
quo dão ontrad" pot•lntoiro.
Allt. 4.• Jtovogam-so lloll disposições om contrario.
Camara dos Deputados, 7 do agosto do 1008.-0arlos Pei,o!o de
illd/o Filho, Prosidonto.-Mzlciar/.es Mario de Sd Frei>'e, i' Secrctario.~A~Ionio Follnto deSou:a Bastos, 2' Socrotarlo,-A' Commis·
são do FiDBDQiloll.
'
·
N. 93- 1908
6

'

O Coijgrosso Nacional decreta :

Art. 1.• Ficam croadas mesas do rondas fedoraos nas cidades
do Bagi!, S. Lniz o na villa da Palmeira. no gstado do Ria Grande
do Sul.
§ 1. • A Mesa do Rondas do Bagé toril. a mesma lotação, pessoal
o vencimentos da do Itaquy.
§ 2.• As Mosas do Rondas do S. Lnlz o Palmcim terão a lotação, pol!,9onl o vencimontas d11 Mos~ do Rendas do S. Borja.
§ 3.• O Presidente da Republica flc~t, do.•<! c ,iá, autorizaria a
abrir o credito noccssario para a installaoão o funccionamonto das
Mesas de Rondas ora croadas.
Art. 2. • As Mesas do Rondas ledoracs na frontoirn. do Estitrlo
do Rio Grande do Sul floam habilitarlfls a rocobor os impostos do
quaesquer oncommondas ou artigos sujeitos a direitos, encontrados
na bagagem ou em pndor do passageiro< vindos do paizes limitro~hos, oomtanto que sou valoz• niio oxcoda do 200$ para cada paR-

sageiro, BOllílo as mosmas cncommondas ou :1rtígos onvin.dos a

••

~~1-

JlLndega mais proxima, desdo que sou va.Ior soja suporiat· :lquolla
quantia..
·
Art. 3.• Revogam-<e as disposioüos em contrario.
Gamara dos Dop~tados, 7 <lo agosto do 1008.-Carlos Pei.To!o de
Mello Filho, prosidonta.-Milcladas ,l[ario de Sd Freira, I• secretario
-Anlot~lo Felinlo de SouBa Bastos, 2• secretario. -A' Commissilo
de F'itianoas. ' ·
N. 94-1908

O Congresso Nacional resolve :
.
Artigo unico. E' o Pro<idonto da Republica autoriz~tdo a canoa.
dor aci· Dr. Rayrimnrio da Moita do A>.evodo Carrila, juiz rio direita
da 5& varo orimina.l do nistrlct.o F'cdorai, um nono do iiconça, oom
todas os voncimontos, para tratfLr do sua R:tudo, onde .JJto convier ·
revogada! as dl8posiçõos 001 contz•a.t•iu.
'
Camaradas Deput;ulos, 7 do agosto do 1908.- Cnr/o.• Pci.,oto do
•lfallo Filho, Presidento.-.ltilciadtl'.~ Mar•'o rle .,\'d Frvu·t~, I"' SoorntaJ•io.

-Anlonio Jiblinlo da Sou:a BfJilos 1 2n Scorottu•io.-A' Com missão do

Financas.

156

I•

.,

·.r··.
,,

. •I

.: ·]· . '".I· ,.,
I

;r I

I·· :

I, . ·/·:I ,
' I;
''

'

I

ANNA'ES DO SENADO

Um do Mintstm•lo das Relações Exteriores, de 7 do corrente
moz, transinittindo a monsagom com que o Sr. Presidente da Repu.
bl!ca rest1tue f!ous dos autograpbOs da rosoiuçii.o do Congresso
Nacional, que sanccionou, autorizando a. abertura. do credito especial <lo 40:000$, ouro, para occorror 1!8 despozas de vingam o .roprosontação dos Srs. marechal Hermes Rodrigues da Fousccu. o geoerat
do di visão Luiz Mondes do Mo1•acs ú. . Allemanha. e dt~ Loga~lo do
Brazil em Berlim.- Arobivo-ao um dos autograpbos e communlquo-se r\ Camara dos D'}lutados, rcmotteoüo-se-ltic.o outro.
Dous do ~!inistcrio da Fazenda, de 7 do corrente mez, transmittindo as mensagens com quo o Sr. Pre;idcnto da Republica pre<tn.
as informa~ões que lho t'uram solicitadas pelo Senado relativamente
á. pensão que percebem a vi uva o filhos do Dr. Arobias Euripodos
d11 Rocha Medt•,tdo, c 1L conco>aão da pensão mensal de 100$ a Duna.
Maria Jgnacia Pereira da !tocha; 1'\uva do ca1•itiio Josil Solomiio
Agostinho Rocha..- A quem foz a. roqulsiçiio.
.
Um do Ministerio da. Guerra., do 7 do.corrcnto moz. transmittlndo a. monsagem com que o Sr. Prosldonto tla itepubl!cn. restituo
deus dos autogl•apbos d1L l'Oi!tlluçiio do Congresso Nacional, que
sanccionou, autorizando a abertut·a do .credito do 55:787$944 para
occot•ror ao pa.ga.mento do docentes militares:- Archlva'8o um dos
auto~rnphos o communlqtia•&o 11 c.. mara dos. Ueputa.dos, t•omctlcn·
do-se-lho o outro.
· ·
Dons do mesmo mlnistcrio c data, transmlttindo a.s mensagens
com que o Sr. Prosiílcnto da Republica presta. as informa~ões que lhe
foram solicitadas pelo Senado, relativamente á ca•·ta. de sentença, expodida. ao major Eurico Augusto de Oliveira, contra a Fazenda Nao
clonai, condemna.ndo-a. no pagamento ao mesmo olllcial de. vencimentos de professor da extincta. Escola Militar de Porto Alegre, no
porlodo·em que esteve exonerado dosso cargo,comprehendidoentre
sua demissão e reintcgraçiio c ao requerimento em que D; Antonia
Eugonin. Pereira do Mello pode ser re1evada. de prescripçii.o, afim de
poder perceber a pensão a que to'!' dlrCJto.~A quem foz. a requisição,
· Autbentic~ da acta da apuraçii.o gerai da eleição. a que .ao procedeu, no dia 28 do junbo ultimo, no Estado do Rio Grande do Norte
}lara preenchimento da vaga aberta no Senado Federal pelo fulicci·
menta do Dr. Pedro Velho do Albuquerque Ma.ranhii.o,-A' Commla
siio dePodercs.
Officlos:
Do I• secretario da Assombléa. Legislativa do Estado do R.io do
J~nelro, do 7 do corrente moz, communicando o resultado da elei•
Qiio da mesa respectiva. -Intelt·ado.
.
Do Sl', Antonio C. Bittencout•t, do 23 do' julho ultimo, communicando que, dnpois de prestar perante o CoogroHso dos St•s. Ropre·
sentantes Amazonenses o compromisso constitucional, assumiu, na
mesma data. a admlnistraciio do Estado na qualidade de governa·
dor eleito para o quatriennio de 1908 a. 1912. -Inteirado.
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Do Presidente do Estado de Mntto-Grosso, do 17 de junho ul·
timo, olforoccnclo um exomolar da mcnsa~em que !ou perante a
Assemblóa Legislativa do Estado na 3' sessão da 7• legislatura, e
bem llSBim do catalogo dos prodnctos enviados pelo Estado á Exposi·
çiio Naclonal.-Arohlvcm-se.
·
Convite do t• secretario geral do Congresso Jurlilico Brazi·
loiro,- ao Sanado, para a ~cssão inaug11ral do mesmo congrcs<o a
realizaMO cm li do corrente, ás 8 horas da noite, no thoatro da
Exposição Nuolonal,-Inteirado.

'

O Sr. 4• Secretario (ser•indo de 2•) lê os seguintes·
PAI<EOE!t

N. 11!8 - 1908

••
"

.

A Commisslo do Constitulciio c Diplomacia, examinlllldo as
razões do ~elo opposto pelo Proleito do Dlstricto Federa.! á l'esolu·
çiio do Conselho Municipal, que concede aposentadoria com todos
os vencimentos ao Dr. Frederleo de Albuquerque Frbes, choro do
4• dlstrloto aanlta1•io da Directoria Geral de Hygiene e Asslstencla
Publica, consequente com a opinião que cm casos ana.logos tem
mantrestndo, sutfrngada sempre pelo voto do Senado, n~o póde
com o!las so conformar.
.
!!.~ Clllcto,.como a!Joga o Prcfeifo, que o funccionario de que se
trata niio conta todo tempo noccssnrw para aposentar-se eom os ven·
cimentos integracs, mas o Senado tem J•epetldas vezes recon~ecldo
ao Poder Legislativo Municipal a 'mesma autoridade, usada pelo
federal, de fazer concessões desta natureza quando lho parecem
justas ou neco.isarlas, paro. premiar serviços dignos de tal favor,
ou afllstar dos cargos serventnarlos que já mal podem exercei-os.
O proprlo chefe do executivo municipal declnra cm suas razões
que essas medidas .do excepção podem se jnstiftcar por motivos de
equidade c confessa ter sob esse lundamcuto dado sua sancciio, na
. moam& data deste uelo, a nma outra rcsoluoão equivalente do Consel~o favorecendo a um vcl~o llmccionat•io do relovautes sm•viços.
SI a regra legal é po.ssivel do excepções, seria injusto o illogico não
deixar ao Conselbo a inteira rosponsabilidade delh•s ; mesmo
porque, do· contrario, constituir·se·bio. o Senado em juiz de cada
coso singular, obrigado a ·Jl8!1QUizas rigol'Osas, que escapam 11. soa
. competencia, paro. poder aferil' da oquldado relativa. das deo!Bões
submettidas ao so11 conbeclmento por cll'eito da niio sanccão.
Por estas razões a Commissiio é de paJ•ocor ~tlo o veto. não aliJa
approvado,
•
' .. ,. Sala.dasCommlssões, 20 dejulbn de 1908•...,.,uoni: Freire,rclntor.
- S<l Poi!JHllo.

AIUI'AIIB DO SENADO
VETO A QUE BE REFERE O PAltEOEl\ SUPRA

Ao Senado Fouoral:
St·s. Sonadot•cs- A pt•osonto rosolucão do Conselho Mun!cl~al,
concodonuo a~osuntadcria, com todos os vencimentos, ao Dr. Fredet•lco do Albuquerquo'Fróns, chefe uo 4" Diatrlcto Sanitario da
Directoria Gorai do Hygleno o Asslstencia Publica, quando este
luncolonario ainda nilo conttL 40 annos do serviço municipal, ~
uma violaçiio d11 lei n. CG7, ue .19 de abril uo 1890, que regula
actualmente, " aposentadoria dos omprogauos da Munlctpalidado.
A lei estabelece nu sou art, 4' quo a ILpo;(mtadoria com todos os
vencimentos stlrnonto será concedida aos que contaram 40 annos
do serviço, dando 30 ao nos diroito ao curdonado> integral, o catla
aono a maia fazendo jrts a maio I o % da gratllloaçiio, até os
vencimentos complotos, não oxcedmdo nunca o vencimento total
da acti vidado.
O funcolonario om questão não está nas mesmas condições do
director doPatrimonio Municio11l, Dr. ,João Poreira Lopes, cuja
aposentadoria, tambom concedida .pelo Conaolho, nesta mosma
data sanooiono, sio(io pot• ab~llluta justiça, ao monos por vordadaim oqnidado. O Dr. João Poroit·a Lopes tl 11m funooionario manitbstamooto invalido, quasi ootogonat•io o onvolhocido no trabalho
publico, o cat•rogado de conhecidos o rolovantos aot•viços de adminis~t•açlio, sciencia o caridado pt•oat.Ldos ao paiz, o oapocialmcnto á
cidade ; tom coroa do 4:l tLnuoa do actividade om V;Lrios ou.rgos, "
doado 1855 tom sido snccossivamonto: membro da commlssr•o <lo
soccort•os 1la viotim:~s do cholera-morbus, cirurgião om com missão
na lot·taloza. de Villog.Lignon, durante a guerra do Po.raguay ;
nrias vozes juiz de paz o anturldudo policial, pt•esidonte do ,juntas
do allstamont" militat·, vereador o prcaldeuto da Camara Munlolpal; lntcndonto do Conselho Mulliclpal, medico o oornmlssal'lo do
hygteno o sub-director o director do Patrlmonlo, todo osso tempo
do s(•t•vlço só por dosmtot·osso ·do funcclonario deixou do. ser oppor·tunamonto conw.do, o i,ao oito tlovir1 lmpodtr que o Poder Exocut!vo Municipal sancclonn.•se a sua aposont~dorla, justlftaada por
volhlce, inval!der. o rolemncla do serviços.
,
Nlio es&fio uu mesmo 011su o runoolont~l'IO do que trala•'a resolução presento, e outros, c(\jas aposentadorias ~•lo na mo.cma data.
'fro.tu.ndo·so do funcc!onnrlos que uiio rounem as oondlçõos do invalidez e de tempo de serviço, que, do a•oôrdo com o oilado dooroto
n•. 607, de 19 uo abril de 1899, lhos doom:dlro!to a todos os vencimentos, as suas O:pusenlldorlu.s. oonoodldas pelo Conoelho, .lnoldom
no disposto nn. sogun~u. nlineu. do art. 24,. da con.;o!ldaçlo das lois
·organlcas do liliitrlcto Fedot·al, e nio podam por Isso merecer a
minha sancçiio.
O Senado Federal resolverá, de aooôrdo oom o que julgar de
justiça.
•
· · · D!alrlcto Federal, em 17 di jUnho de 1908. - Jl, 11. do s....a

Agulor,

.'
iI

•

•

~

;

:, '

;I •; •'·.

'

'

:

•
~

.'

• !· •
'

'~

• I

.

'

IIIIBSÃO. Bill

10

DB AGOSTO DE

1908

159

RF.SOLrQÃO A QUE SE MFERI! O VETO SUPRA

O Consollio Municlpnl resolvo:

• •

••

Art.. 1.' F\cn o Prefeito u.utot·izndo, sntisli>ito o ~receito do
<Lrt. 2' <lo decreto lo~;islativo n. no;, do 10 do r~brtl do 1809,
a conceder n.posontu.doria, com todos os vencimentos, ao Dr. Frederico do Albuquorqlto Ft•óo;, chefe do 4' Distrleto Su.nitat•io da
Directoria Gorai do Hrgieuo o Assistonoia P11blica,
Art. 2.' Revogam-ao os disposições cm controt•io.
Sala dn.s aossõos, 30 do maio do 1008.-Dr. Jo$tl ..llemle:~ Tabaras, prcsidonto.- JM.,urdo Jotui Parcira Rabooíra, 1° socrotar,o.Jirancisco Pinto da Jioraseca Tellos, 211 socrcta.rJo.

N, !88-1908

A' propo.9lçiío rln 011mat•a, dos Doputarlo> n. 20D, for~tm aprosontaflas, om ~·discussão, !livm'~:ts omomla~ a roRpoito tl!tM l{Uit(!s
tom do )lronuncinr ao u. Commissão do .r11stir;a o Ll'glslnciío, om vil'·
tudo do disposJç;ro regimental.
·
·
Tom ollns por objecto corrigir dofoitos do rodaeciio, salvo as
rtuo fnrnm olforecldas nos nrts. 49, 50, 51 o 5~, trolo ~r. sonndm·
Fr~ncisco Qlycorio.

l:t

••

i'

·A omonda ao •wt. 1", n. U e V, manda supprimlr as palavras
quo indicam o Jo~ar da Jettra em quo rlovom "'r lancndo< os uomes
do Sllcado o do SliOndor abaixo do contexto. O sou autor allogou que
esta' p;davras imprimam 11 pz•oposlçiio o cunho do um formalismo
ox~Lggot•ado, meticuloso o ct~;uistico, impropt•io de um11 loi, Mas, a
Commissiio ponsa que niio devo oJia sr•r approvada, porquo n
lot&ra do cl>mblo 6 um tilulo formal, que valo oxactn uonto poJas
palavr '" om quo ó concohido, havonrlo tormoa. sacramontao;. para
a sua caractm·i~nçiio. O titulo que não ti vot· 11 dooominação-lottt·a
do ciLrnhio-n:io valor:L como tal. Niló (J; )lois: dcm11slado o Jlwrualismo rovoludo .nas pluases CJUO u. Hntondn munrll> SUJ>pt•hnll'.

A otnondn ild nrt; ·Jó tambom não pódo sot• àdtiiltÜda ltülC.
Commissilo. A disposição dosto nrtigo d annloga 4 il:L segunda pai•to
do art.373 do Codigo Comme•·olnl: a sua rorlnaçiio exprimo, molhar
.do quo a entenda, o poosamonto DoU" coutido, mandando z•ccorror
succcsslvamouto aos sucudr,s para o accoito, quor ostejam os seus
només ligados pcln·conjunooilo - o - quot• pela ""'liunccão- ou.
Na doln~açlo conjnnçta ou disjunctn, o pot•tador tor•l do ob8or~n 1 •
a mesma. roil'a, ticaudo o sncãdu, qtto ucoeltar, vlncnlado como si
tolse o unioo ludlolMio.
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A emenda ao u.rt. 30, n, !1, está do accôrdo com a supprossiio
do instlt~to das cópias, proposta pela. "CommissOCo, e não iJóde ser
por oila ropollida .
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A emenda ao art. 49 não tem razão de ser. Esse artigo tom
duas pat-tcs : nu. primeira, dis~õe quo a lett•a, sem etreitos cambiaes, v~le como titulo de divtda, como obrigação civil, e assegura.
ao portador o direito de haver de sacador ou do acceitanto a somma com que s~ tiverem locupletlldo 11 cu•ttt delle. E' um principio
do direito universalmente admittido. Por quo razão recusai-o !
A seg~ndalarte do artigo determina que a acção do portadot•,
neste caso, ser a ordinaria. Talvez esteja aqui o fnn.iamento da
emenda q~e. pol•s seus termos gencricos, abrange tod11 a disposlçOCc. Oaut,r doll;; allegou da tribune. que er;•m lnconstitucionacs
todos osdisposltivos referentes ás acções pelo motivo de competir
excluslvameote aos Estados legislar sobre o processo. Não procedo
a. allognção.
Em primeiro Jogar, u. competencia do Con~resso Nacional pnra
legislar eobro o processo é !nd!scutlvel, q. uando •e trata da justiça
federal ou da justioa local do Districto Federal e do torritorlo do
Acre. Portanto, admittida a inconstituclonu.iidade iovocad", niio
poderia ainda assim a emenda ser acceita com a amplitude que
tem.
Em segundo logar, é um problema de difficil solução discriminar exactamente n!LB acções o que pertence ao dh•eito suhstantivo
e o que é proprlo do direito procossual. Hu., entretanto, principio;
regula.doros do IUISumpto.
Clovis Bevilllqua oscreve:
cO Codigo Civil, ostabJiecendo direitos, reconhece ao mesmo
tompo 11s acções que os protegem e asseguram e fal-a< extinguir
por meio da proserlllOOCc. A forç~ cre;•dora. e a extinctiva da acção
enquadra.m·se no Codigo Civil •.• Porém, as fórmas da aoção e o
móilo de elercol-& pertencem ao prooesso.•
Joio· Monteiro, no Dirsilo d111 Acçll6•, n. 10, ensina:
· cPóde-so affirmar que o direito d!LS acoões tl tonto do direito
substantivo como do alljoetivo. SI considerarmos a acção soh o
·seu aspecto sub,ioctlvo, isfo ~. na dete1•minação das l'egrlll! concernentes 11. outorga ,ou recuaa ·'do direito dê. acção, ~~ rolati. vamento "esta ou á.quell~ roi~ção de dit•eito;·J~ respect vamento
u condiçaeM persona.es pa.ra o elercloio do 'direito·· de ~ão; si ·a
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encararmos como f'orç<L pt•opulsol'a d:~ actividado do di!'Oitr, subjoctiro, o sob tal a<[>el!tO rUa so nus ap!'esoutar ~uni dumonto subôtanuial do mesmo direito, omturia ,Jas ralaçuos do dirolt.o, dirdto
ex:igil·ol- ontào a.:-~ I'egL'UH qno concl•dcrcm ou nogou·om acção
que lhe t!efinirem os olcmoatus conuiuiunacs subjcctrvos, <[UO lhe
11xn.Pem o momento do na.sc(•JJÇ:L, a,: Jinlw.s du. o:nousibilida.do, o
tO!•mo final do vlda, cMsas sorao rle dire;to substanti!Jo. DtJtJtNJ.S de·
finir o Codigo Ci~Jil, ~las, :<li u.pt·euint·mu:J u acção comv a. {drma da.
dcfcsajudi~Jml do direito negada, cntã.u as ro,.rr•as que Ü'tLQ:tt•om
o modo p>·atico doso tmtat• daquoUa dofcz<L .;orão do di,.eito adjc·
ctiuo. Dovc-ns lbrmtili.Lr o t•espudivo Co dgo,,
E' t:.mbam o IJUO on"inn. Pauln Bnptisr.:.no § 5• do Com. do.Th.
o Pl'nt. do Proc.: <Acçiio o exer•cit:io do acção oxpt·imom noções
distinctns. A acç-'io por·tonco ao direito c1vil: o oxeruicio da acção
pot•tunco ao re ..;i1ncn juU.ieiat•io. >,
Em face do oxpusto, p~rcco <JUO não se pódo atnrmar quo seja
inconstituciunal o art. •W na parto cm IJUO Indica a acç[oor·dinaría.
A' emenda ao ari. 50 são appiicnvois as mesmas razuos com
quo a. Commissfto repolliu a antel'iot•; nüo pótlo ser acccitn.. O in..
stituto da letra do camhio oxi~c a doter•miuação do uma acção que
Jllo cnrt•o:>pondn, capaz do garanti.L' a soguranç:L o l'apidu. lHlUida..
ciio dos uc;rocios, aum tio quo não tlquo aos Es.ados a l'acuidado de
deturpai-o por meio de acç~o; iuadoquatlas <JUC cada um adoptar.

•••
••

A emonrlo ao ~t·t. 51 nõ:n se jCistiilca. nem se explic:J. razoavelmente. Estabelecida a solidlli'iodatle da ub!'lb'UQiio cambial (ar•t. 44),
~ consoquoncia nouossaria o rliroito do pot'lador para a~cionar, li.
sua o;colbn., um, a.!gnns ou todos o.; cO·Obl'iga.dos, s •m ob:~ervancia
da. 01•dom dos ondossos. :\ão t~ pos,;ivol cousidora.r como mu.tot•ia do
J,Jrocc;so a dollnição dosto <iiroib, consignado fi(} ill·t. 905 do PI'O·
Jecto do Coligo Civil. Niio dm·e a cmoudu. ser approv'"la.
A emenda ao art. 52 6 tambom inadmissível. Os límit•s da
defesa, que no;sn dispusiç1io si..o ostabeloci<Ws. n"o se comprobo~n·
dom outro os actos que t•ospoit"m li tllrma, illStr·ucçiio ou prooo;so
da acçiw; intoro>snm !LO rundo diL caus•, constituem matorLL do
direito subst•ntlvJ. O :u•tigo niio incm•ro na. allegnda inconstitucionnii•larto: oncoot,•amos identico preceito no art. 1.509 do projecto do Codigo Civil.
.
Sala das Commissues, 8 do agosto do 1008.-0ii•eira FigueiredtJ,
prosi.tonto. - J. Jl!, Jllelello, relator, - ;llaira c Sa.- A' Commissão do Finanças.
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N. 180-1908
Redacçao {lnul do projecto do Ser~ado n. 8, do fOOS, autori;ando a
conceS8t'lo de um mmo de licença com ·l)encimentos. ao bacl,aret
Francisco Lins ,1yque de Moira, Chesourei1·o da Al{andooa do 'Rio
,fanCÍI'O

O Congresso Nacional rCllolvc :

Artigo uoico. E' o Presidente da Republica autorizado a
conceder um anno do licença, com vencimentos, ao b:1cburol Fran•
tisco Lms Ayquo do Moira, thcsouroiro da Alfandog" do Rio do
Ja.nch•, ., pa.·a trMar de sua saudo onde lho convie•· ; rovog•das
as disposições cm contrario,
Sala d '' CommiRBuo,, 8 do agosto do 1!108.-Cocllw Lisboa .-J.
M. Molol/o,-Oii•eira VaUadao.

Fica sobro a mo'"' para sot• discutido na ocssão seguinte, depois
do publicatlu no Diariu do Congresso,
O S.-. Ooelbo Li,. boa.- S1•, Presidente, si é dissonante a minhiL voz no Congresso tia Republica, contJ•aposta 6. a.icgrilL geral que anima o espirita do povo bra.zileiro na vespora do
gr!Lndo dia 0111 que o Br •Zil abro n. sua Exposiçiio á admirnclio do
mundo, cstont:m<lc os productus dos trcs reinos d~t sun. natureza,
como ns umls bellas prora.s da pujança com que entra nu concerto
geral da.s gr.u1dos na.~;õe:~; si ó di •sonante o. minha. vo:G, orgou mdo-so
cm moto e;sa ltnl"moma bollissima que nos prcp~t·a a alvoJ•ada do
pJ·o:re.,so. ostentando ns graadczas da nossa ~randc pat1•la perante
o cstran .01ro,não Opor politica que se torn~t olln. importnna, talvez,
trazendo par11, aqui um assumpto tristlssimo, comoéco dos solfrimomos iodoscJ·i1tivcls d.•s v1ctima.s da seccn. do norte do B1·azil,
viot m,,,; •;uo so cstoJ•cem om convulsões agonizn.ntos, ostondcndo a
mil.o ao Gcv •,·no, n •o u. pedir uma esmola, mas"' podil• trab!Llho,
que ,,sr -.g,IIC •li• mot•l·• pcln. fomo.
Não ó d1~son.~.ntc ~~ m1nha. voz, o Senado o sabe, o Cnn1!resso o
s:Lbt\ t!lLho-H o 11raz l intairo, cm meio os applausos gor·ao.:~ que
ccurom o Governo pela bolla orientação que tom di•do i\ su•• ndministracão. procurando attrahir ao nosso maio fecundo as vlst:LS do
mundo oxtorior.
·
O SR. SI~VEIUNo VIEIRA.- V. Ex. assim demonstra que os
applnusos não são gemo•. Naturnlmonto as vozes das Vlctlmus que
soll'roru uc n"l'to Interrompem estes :J.pplausos.
O SR. CoEJ,uo LISI<OA.-Eu mo torno <lcho dessas vozes no solo do
.Congresso. !-'aço a d<stincciic entre a minha posição do bmzllciro,
na lt'Jbuua do Congi'C"o, chnmau<io o. attenção do Go,·orno para
e~tas scon:LS dcsoladoJ~; que nnl<tulflnm o CSJ!lrito <ln puvo no~ ser·
toes d,,s i.stados nort1stus, o a mmba poslçno do ·pol•tJco, 0110 elo
opposicienistn., que aproveite uma cccaslil.o parn. clepi'•IDir o uspirltO do Governo, mas pelo contrario, do govcrulsta., que .;ou, por·
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que o.s magoas que mo trnr.· a politica do mou Estailo, inlra
muros, não mo levam a'6 :!. opposição ao Governo Federal, cujo
procedimento correcto, ou, em nenhum momontu tive a desvrlentnçiio tlo deixar do roeoubocct•, cobrindo com os meus applausos,
quando acorta, como prosoutomonto, abrindo a exposição dus uossos
productos e. ailmiraçiw do mundo.
O Sa. SEV>:RINO VlEinA- Si V. l~x. faz cstu conceito uo Go·
vorno, não pódo admittil• que ollo deixo cm abandono as victimas
da sccco. do norte.
O Sa. Co~Luo LIS!IOA- E' Justamente por fa·,.or este juizo do
Governo o purttuo reconheça no Govomo '""" boa.< intouçGe:<, o
desejo do acortat•, <tua ou tenho desta tribuna, mais do u.ua voz,
lembrado ao Governo quo se approxima o <lia da abcrlltra d; Exposiçii.o Gora! :L adrniraçii.o do mundo oxtoroo, domon;trantio <JUO
niío nos i! pat•mittido doix~I· que a alegria geral, o cuncoJ•to do
contentamento com que recebemos os visit:.ntos :1. oxpo;ição, soj~
perturbado, slli:. empanado mesmo, pelos gemidos dos f,Lmtntos quo
cabem f"ridos pol~ morto nos soJ•tücs do nortJ. E' como umJg.J do
Governo, ~ como apreciador do.•to Governo, quo tom· se mantido :L
altura do sou alto papo!, qLJo venho chamar, no meio do co.,corto
gorai da F.xposiçiio, as vistas do Governo, p<Lra osto pontu doloroso.
O Sn. S>!VEJUM VIEII<A-Na Exposição iliL do lmvor alguma
ldlba. Quer
ou diga. a V, Ex. ? não se apr.,ent;.rá. JlQ
Exposição, nenhum ospocimon das nossas olifNrchias. Eis ahi, não .
6 completa.
O Sn. CoELHO UsnoA-0 aparto do honrado Senador niio mo
dosvia.t•:l do intuito que mo touxo :l. tribuna.
Dosuo os primeiros to1npos academicos, cm que procuro! oultivat• "oratoria, me prcoccupei sempre, com o moclo por 'l"" dovo
o orador dominn.r a ti•ibuua..
Os apartes mo nito desviam j:Lmais do rumo que mo tenho

,

••

'L""

.'

lt•~>çado.

''
•

Não a politica, mas o sentimento de patriotisimo, a comrniseraQiio d .s mou.< patrwios do norte mo traz :L tribuna. Filho do norte,
sei quo agonizum do fome o morrem pelos c<•mpos do.; nofsos sertões.
as víotimas da misorm.
Tclugrammas publicados uJtimamonto nos jornacs annunciam , .
que a cniamitiado so tlrma. c <iDO a miseri~ se propaga; que:;
morte paira, com t·isos inferJla~s. sobro toda. aquella. no.;roga.da. .
I'Ogiiío, assolada poJa socca..
Eis o que diz o Jornal do B1•asil do anto-hontem:
c O Sr. Ministro do Interior romotteu a.o ;eu collcga
da Viaçii.o um oficio do governador do Estado do Rio
Orando do Norte, trn.n•mittindo uópia do oiDcio do lntendonto municipal do AcJLry, naquoilc E;tado, expondo a si·
tuaçüo ll.fi!ictiva. dn.quello c do outros rnmúciplDti assolados
pola seccll. .

•
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O amolo drtquollo lntendoote; outro outraij infarmaçõos;·
diz o •ugnlnte:
• Sómnnto cn{ t~vcreiro callil'am cinco chuvas lhüis ~
JHl.rc,:i.d ·, ljiiO

iiílo fiZorn.m SÜ111Cl'

l'OCUl'.~OS

pat•n.

~~s

gados,

. qüe os criadores Vii'Olll·SO rurça<ins " rotrral-us para Pótcogy o Trahiry.
U·; C;Lmpos estão intoiramonto dcsomlados, som vogo·
t.nt;i'io do ospeoia n:lgnmn..

A po!)ul:Lçiio poln•c tom·su mantido ntú _!t.~ot•n. ODJJl os
Ol'mnJos tla. pcqucnn ~~n.l'J':t d.c a.lgutlao o borrachn.
do manic;oba., pre~tes a. und:.u• c com as f(rn.su.ntos» planta.·
da.s tws .~rcia.S 1lo 1•io Acotnü"t.
I-h p 'ucOs 11ia~, po1·êm, uma chuva. pCl'illtla, ca.hida.
n:~s cahocoii•;ts do rio, 1bz o.sto cot•rm·, destruindo o !ovando
todn.s a,..; c\'asn.ntos», do modo n. cron.t• oov.~ c;L!n.Tnidadc •
.lá ~c dccltLrou a !bmc no povo pohr•o, quu ost:l se n.li·
mont j,ndo du comidas bl'n.vin.s, como >:iguuxiguc,. raiz do
mu.nu:o~n. o umbuz·.tiro. o quo imporLal'lt morte cnrta, pol:t
in:-;uffil!iodcin. o uoeivilln.tlo düst:t nl1montn.çii.o.
rocu1•:;rJ~

Enr. o outras medid•s P'""' ucbol!lu•

~

constr11CÇio rJo nQitdr dtL Ga.t·;.ralhoirn., cu a.
(:onho qd•~ por todos os (•n~rnlwirus. »' '
1'ut•nliw~

appoUu.núo pa.t•tt os

pmlOI'C!:o~

m•i,ó, lembro à
t- rci-

ntilitlt~dc

publleos do

pn.iz.~

O Sn.. ScvrmiNO VrcmA-V. Ex. rtne ~ ~:overuistn, como llCilbon
de dcclarat•, nft, n.. s sahcr:l. Informar QUO provluoncias tom tumodo
o Governo P""" attcnu:Lr ossos males I
O Sn. CoE~IIo LrsnoA- T.tlvoz V. Ex. encontro no Sonndo
quem mais imbilit:uJo do •JUO en poss:t responder. R;tou just•monto roclanmuJo tlo Uo\'l~rno Fodol'a.l medida~ ncstu sentido.
O SR. Sr.vERINO VmmA-V. Ex. niio 6 hom'govoruista; não
cat!L muito onrt•.;nhn.clo nos scgrüdo~ do Governo,
O Sn.. Co&J.IIO LisnoA-Ha govornisbs o govot•nistas : ha go~
vlirnlslas que t.•om sobro os hombro.9 I'Csp .. nsabilit!ariCII politicas,
<JuC mais se a 1proximnm do OovCI'no, pOL'IJUO tlello preulsam para.
attgrnentur o t~t!U ,P1 C.Stiglo nos E~ütdos que rc-pro~unt;trn, que teem
mesmo rcspun.abiliuauos de commnndo em uma ou out1•a Ct><a do
CUngrossu.
.
· · Ha, por~m. governistas J'ranco-atiradoros, que o lião pot• son•
timent<J dn convicção, qno applnudem o tiOVCI·no sem segunda
iDtcnçilo, porq11o rra.ola Jilo pedem, pot•qno nada dclle esporam.
Eu pertenço a esta clnsso.
O l'ao; de bojo, Sr. Presidente, !nsoro om uma de suas
cbliiinnns o so~ulnto telagt•nmllin :
•'
Nat~Ll, n-São desoladoras as noticias do se!•tão. A
ROOca continua a Uagellar diversos municlpios, tudo de,,
struindo. o\ população som rocursos,quo não Jl~do emigrar,
;
vne murroodo ú. fomo.~
1
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!Sr. Pre~idl!nto, a viagem .do nosso Ministro da Guerra. o tlo
general commnnuantc do 4" districto militar ;L Allemanha, asslgnaia, neste m.monto, uma manifestação de virlillhLJo socinl para
o jovon ilJ•azil.
. O KniHOJ', o imperador .da Alomnnha, dovisou no hot·izontc,
entre n.s potencia.-; quo lho podiam chn.mn.I· a.· atf.onçfi.u, o giganto
da Amoricn do Sul, o o .distinguiu com um C• D\'lto qno bom assignula,no;tc momento da historia, a orientação belltcvsa qno ainda
pcrmnnoco nus elo nontos componentes do velho .llliiiJt!O europeu.
Si 11 vm•di.i.tlo quo a .lOira doS. Luiz, cm qut· o Hrazil rtlprcsentou
um dr,s maU; bollos papois, dc,,pet·tou na vcllu> l•:uropa a nttcnç~o
dos gJ•anclos lal•ricnutes do mundo .oconomico pa; a os recursos inesgotn.vois da .pa.t.ri~ h!•n.zi!oil•a., ·não 6 monos VOI'Il:L lo <i no a. pós u.10ira
da Luisiunia 1 o npczar 1111 nossaEmbrLi~ada. de Out o, eom flUO soprocura l'azm· a pPopn.ganda elo Brazil, cha.manJo p .l'lL ull1l u. attcn('iio
do velho mundo, nrn aconteci monto unico (u ~t·aco.- sc:tjam rondülas
ao no:-~so Mini::lti·o dn. Ma.riuho.. o S1•. nlmirantn Alnxandino de Alencar) despUJ•tou om túdo o Universo a vor.la•loira td~a do valor• do
Brazil, o flom11ll:.Jtrnndo pu.iz ,fux·te c poderoso I Foi a oncommcnda.
.dos.nosHos g-rnndes coui·n.ço.dos.
Em torno, Sr·. Presidente, dcs~as grandes mn.i.!lliuas do guorl'J.
quo so ostentam nos c.'ita.lciros do Ingh:t.tor·m, so f,t•m t'oitu :.1. verdadeira. pl'Opa.g-a.ndn, reveladora do nosso p;~i:~. como rmçfto quo tem
e~istooci1L rwoprb, ,qnc f'n.z ,ju:; a. ~er respeitn.du.
·
:Essa tenduncin. bellicosn. que está. na.· nn.r.m•ezn da humu.nidn.do, qno n.tr1Lvt\.., da historia do ..; povos tom marcac!n tLS ct:.~po.s.do
movimento ovolncionistiL til~ civilização, n.inclu t~ o ciumento prc..
pondcmn ~c no velho mundo,
· .f~n, :-ii', Pt•esidonta, na imprtl•cialidnílo curn CJilO .n.companbo a
histori;t do mnu pniz, não posso dcix::tl' do l'ündel' homenagens no
govcmo <JIIO, tã., hem ut•iontndo, tem rliJ•igi!lo" utíu do Jl.;tado; o,
portc.nto, com n inllopeudoncia ctuo todos mo r.ocon:.oecm, 6 pczal!Oso e dosolndo <tuc ~onbo.dizm• a este governo, ''lllmoio o. ltarmomonin {lOt•al ,q11e .anima a todo~ os nos.o;os p•··l'IC•,OS La ahortura <la.
Exposi~iio, dc'S" oxpo;iç:io qno 11em domonstr~t· ao .osLraugoil•o que
não tomossornonto JiAhoiro I!'u·a comprar cout•açll.rlos,, mas bm. bcr,n I'ocursos rcaos pa.ra m()vJ,rnontnr o prog;rc&sn do nosso gr[\.n~e
pntz, 6,dcsolatlo, repito. que venho Jc•mbt•ar ao ;:ovcrno quo o.m
·meio t.oua esta rosliL lm o côt•p dls~Ont\nto ll:.s yict.imas dos listados
nortlslt~s .que nos sertões 11rldos mor•rcm do ti> me o do sêdo.
'
O·StL. SEVERINO YIF.IRA~EU.,uma loirlbrança que o govru•no níio
l'e.conhoom•;t como procodooto do amigp.
0 Sn. ALFRE)JO llLLIS-Cada um cumpre o SOU <ie\'01',
.O Sn. CoELll.O Ltsoo<~.-Nlin il)lporta o.modo p,ot• <tuo p govc~po
.l'Qcc)!a as nli~hns
Vl'll!l, sotu pretonçucs; .o~ mo tmpurto ~ómonte
com o cumpt•Jmou o do meu dever, ou mo impor!" ~ómonto com n
Col'ree<:ii:n .elo .mou ·procetUmento.
·
Espero.quo "",Palavr·as .quo estou dirih'indo ao {(ovorno da ;Rc,publica não·oaiarn ·no ·tapote do Senudo; esporo c .oonlio q•to S. llx.
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o Sr. Prosfdontc da Republica, quando abrir o. oxposlçiio d001 no.,os
Jll'Oiinctos, ao lembrar~ do quo não pódo cunaontlr quo o martyrologio dessa odysséa do. misorio. venho. ompo.no.r o horisonto do
Brazil. ToniJo conftançn. o esporo que, assim como so moveu o e•·
pirito do governo p.. ro. as dolmaiscalamlilados quo nos toem t'orldo;
assim como so 11\0veu o espírito do mundo inteiro po.m mlnoro.r
as desgraça< causadas a Murcia com as inundações quo a flagellamm; assim como a• erupções do Vcsuvlo, ha trcs o.nnos, abalo.. mm o ospirito do mundo om pró! dns victimo.s quo produziro.m;
assim como o.< torremotos da Unllfornio. nos o.ttrablram a o.ttonção
para o onormo numero do victlmas que ali •o fizeram, assim, os
gemidos do.; nortistas, nosso pcJ•iodo continuo do seccas, do>portariio
o espirito do guVOJ'DO !'odorai aonl',·eotar com seriedade e rosolução
o pi•oblomn. mais urgont.e quo se impõe hoje á solução da novo. go·
rnçiJ,
As;im, pois, S;•, Pr 1sidonto, om qu~nto não se discuto o meu
prqjocto, quo Pl'OCUJ'~ systomatiziLr o serviço coutr:• os elfoitos da
soca.~. ou poço, ou su>pll.:o "" Gove1•no ola RoJublic~ quo, ap!•ovei·
tando-so da ve1•ba quo tem no orçamento, socc"rr~> com tr:Lbalho as
victi1nn.s da. so~ca. do Norte, (.U"ito bem.; muito hem, O orador foi
vornp•·irnontado),
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O Sr. Se••erino Vielrtt podo· licençiL p11l'a occupar,
por o.lguns mome.ttos apenas, a pt•ociosa attonçiio do Senado, afim
do explic:tl' os apartes que teve a bonra do dar ao nobre ot•ILdot•
IJUe aco.ba de SJntar-.e,
Sor·lho-hi• muito grato I;Lzor votos sinceros o a1•dontos por quo
o J10dldo que o uobro Sum1dor, do. tribuna que occupa sornpro com
bt•!lho, acaba do dirigir ao Governo da Republica fosso immodia.tamento sati:lfeito.
MJS tom dcscontiiLnças do qJto o nobre Son~ilor polo llsta,fo da
Parahyba,llpoz;u• doolov11do conceito emquo tom o. acção do Governo
da Republioa, apozar do p.Ltt•iutismo que acaba <lo dosoortinar nest:L
accão, niio soja at!oodido, Tom mos mo bom rouoio que o nobre Senador seja mais um mission,.rio dos que pro~am no dosorto,
Serão inl'un<lados os sous recoles 1 Acredito. quo não, porque já
do muito longo, m11ito autos doso fazer sentir n nocossidadu, mais
ou monJs relativa, do alimentar opa1z noiSa tondonei11 bollicosa,
que o nobre Senadur anuunciou como asp1raçiil da. hltmani•lado
no seculo actual as uocessld:L<les da nossa dofezo., as medidas de
cautel:l contra qu •l1uer aggrosiiiO ouso.diL de quem quer ao,io.-j~ as
:rocc.Ls assolavam perio Uoo.monto os sertões d.> norte, o u Govorno,
cntJ•otantu, que encorumondou, com largos dispondios do dinheiros,
os drcadnoughts, om construnç~o nos estaleiros d11 lnglatot•ra, tom
dcscur•do o•n a.ttender a esta outra nocossidade, por corto mais
urgente, mais palpitante e quo reclama IICQito mais lmmodiato..
O Sn, CoEr.uo LrsBJA- O Govomo passado tornou permanentes
os serviços oontt•a os elfeitos da socca, J~ 1l uma conquista. O pi'O·
bloma niio estava estudado ontro nós; J'oi estudado nos Est~dos Uni·

•

'
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dos na pratica o o meu projecto vem justa monto chamar a attcnção
do Governo para sua solução.
O Sa. S~JVF.mNo VIEIRA diz entiie que os apaJ•tos o autorizam 11 concluir que neste paJ•ticular, pelo monos, o Governo pa,;.
sado loi molho!' do que o presento ; emquanto o Governo passado
croava um11 cemml-.são permanente p11ra cstndllr as causas da
socca do nuJ'te o os meios do dobellal-as, que foz o < ;ovorno t~ctua!!
Retirou o chefe dosJa com missão, que tem estudos ospociaos sobro
o asHnm '1to, não :-;ó no nosso pa.iz como no cstr;Lngeiro, c commettou-lho outra com missão: a do preparar a llxoos1çi'io Nacit.nal, um

cspoct.n.culn grandioso, po1• corto, pn.ra os quo vivom na. capital da.

•
'

ltopubiica o dos que se pudem approximnr 1losto centro, m~Ls que,
infolizmonto, nõo sorvlrli. do lirll li.s populaçüos q no soffrom no norte
<11~ Ropublicfl slniío como um contrasto pungente entro as alegrias
da Capital o a miserla do interior .
.lul:lll ter com estas rapidas considerações j nsti ficado os iipartos
que dou ao nobre Senador pola Parahyba do Nol'te, almoiando,
como quem mais almojat•, a melhoria da so!'to d:Lquolln.s pupulaçüos
soffrcdoms.
Souta-so, lhzondo n.inda yotos o espm•u.ndo que, dc~ta. vo1., o
Govm•IJo d~L Republica não scj11 surdo aos !'eclamos d:t<jUollas victirnas c pa.l'a. 11110 ouço., lJoniguo, n.s pn.lrL\'r:tS do honr.:ulo ::-lonador
poltL•

P.:~l'ahybt~.

0 SR, COCLIJO

LISIIOA-

Muito agradecido.

OHDICM DO DIA

'

Votação, om

''

''

2:~ úiscus~ii.o,

da proposlçün da

C1t.ffiiLt'iJ.

1los fJopu ..

todos, n. 50, do 1008, !lntot•izr.nrlo o Prosldonto da RopublicJL a
abrir ao Mlnistm•io da l•'awnda o credito o<traor~tnario do
l0:302$õ21l, p:tr:L pagamento do D. Sc!'afinn de Lima Pitalug<>, cm
virtude do suntonça judlci~Lrin..
Posto 11 V)f,os, tl appt•ovado o a!'tigo unico.
A pruposiçiiopassa ri 3• discussão.
Votaçii.J, em 1lisolt<slto unlca, do pa1•ocet• n. 183, do 1008, da
Commissiiu de Finauçns,oplnando quo soja archivado o roquot•imonto
do commissario do policia Julio Oomes.dos Santos, pedindo um nono
do Jieenca, por j4 tor f11liecido o potlcional'io.
Posto 11 votos, tl approvado o parocet•,
Votaoiío, cm discussão unte:•, do ~dto n. 17, 1!0 IGOR, do Profoito
.1!0 Dlstrictu Fodoral á resolução do Conselho Muulcipal, <[UO estilhOloco que não sord applicado nos \'ehlculos que tlvorom as rodas
rcvesti•lns de nro elo bot•r,.cha o disposto no art. 1• do dooroto
n. 1.141; do~ do solcmbt•o de 190i, quando tmnsitn.•·cm na Jmrtc
nsphaltnda do canal do Mangue.
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Posto a votos, ~ npprovafio o
A resolução vao sct• dovolvidn. no Prefeito.
Votação, om 2• disouijsão, dn. proposloão dn. Camara do.< Dopn·
tados, n. 28, do 191>~, concedendo a .n. Paula Breves Violrn. da
cunh11, vinv11 Jo tonentn•oi\:ll'rnado do exercito Saturuino Vloira dn.
Cunha, a pensão mensal do 60$, omqnanto viver, sem pt•ojuizo do
moiu-soldo que porceue..
·
Posto u. votos, em esct•utiuio .>ocre to, é rejoitudo. o artigo unlco
.por 19 votos contra 15. . . .
A p>·oposi~ii.o vuo sm• devolvida árjuelltL Ce~mara.
Votação, oro discu<são unica, do pn.rocor n. 160, do lfJOB, da
Commissao do Finanç:~s, opinando pelo lndoferimontu 'do ror1ueri·
monto n. 28. do l!IOR, cm que o nlrm•e" roiln•mudo <lo exercito .João
Bn.rbosn. N'og-noirn Ho.·m po!IO rr.levu.meuto da. proscri'11)ão om que
haja incomclo os •u dic•oito par:t recobm• venci.nontos dur~nto o
tempo om' quo cstovo af.tStado:rto scc•viço, pelo.s motivos rJUO alloga.
Posto a votos, ó approvn.llo o pn.rceor.
O Sr. Prc,..identc - N:trla mais havendo a tratai''
vou lt•vanta.I' a. sossão, dosignantlo para a ordem do di11 dtL sessão

soguinto:
·
3• dbcussito <la proposição da Ca.mara dos Deputados, n, 170,
do 1005. coucotlondo a pousiw annu:tl do 3:GOO$ :\ vim· a o filh:ts do
Dr .. leão do BarJ•os Cas.ui (com parrc"t' da Com missão do Finanças
ofl'crcccndo sub-omond:t :'t omentla oll'erccitl:t poJo Sr. Jo:rico caolho);
3n. discussão dn. propoRiç-ão da. Cn.ma.l'a. do~ Deputados, n. .27,
de !DtL8, couo:odcudo"' ll. M.,ri:t Jsaucl do Salics ToJ•t•os Homem "
pensão mon .a! do 100$ {com parecer litvoravoi da maioria da Com·
mi.siio do Fcnanças).
Lovanta·so" ses;ão

~
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Prcsidcncia do Sr, B1ttJno Bruudao (2° .Secretario)

A' moia hor:Hiopois do meio-dia, acham-se-proscntos os Srs. Se·
nadoros Buono Brandão, P!!dt•o Dorgc,,. U,·bano Santos, Francisco
&\, Olivmrn. Vall.tdiio, Severino Vieira, Virgilio Damazio, Augusto
do Vasconcollos, Ft•anclsco Glycodo, .JoarJuim de Souza, Metello
o Candido do Abreu (12).
·
Doixnm rle ·compu.recer, com ·cauôa. partioipn.da, os St•s. SontLdoros Ruy llarbosn, FctToira Chaves, Araujo GOes,Jon:tthasPerirosn,
S41'oixoto, Silverio Nery, Jndlo do ~ra.zli, Pu.es <lo Cat•valbo, Justo
Chec·mout, Gomes do Cnijt,ro, BolfOJ•t Vioirn, Pires l'errsira,
·Raymundo A'rthur, llozorril Fontonelio, Mo!r11 e Sá, Alvaro: lia·
cbudo, Coelho Llsuoa, Gonçnlvos FciToira, Rosa •O Silva, .Jo~~qul m

·.i
' ·l

·t

1'

I

1 11

·'

li I

:1

·:''

I
'

SESSÃO EM

]1

DE ACOSTO DE

1908

169

Malt:t, Manool Duarte, Coelho o Campos, Martinho Garcoz, ~loniz
Freire, Si queira ·L!m<t, Lourenço B11ptista, OlivPir<t Figueiredo,
Erico Coelho, Lnuro Sodril, Bat•ntn Ribeiro, Folic!auo Penn11, Fran·
cisco Salles, Alfrodo lill!s, Lopes Chaves, !Jmz Abr:~ntos, Urbano
do Gouvê~t, A. Az"rodo, .Toa•juim Martinho, Br~tziliu da Luz, Hor·
cílio Luz, L toro :-Iüllot•, Poli ppo Schmidt, Pinhoit·o MachaJo, ,Julio
Frota e Victorino Monteiro (45).
O Sr. 3' Secretario (seroinrlo d• i') d(t conta do
soguinto
EXPEDIENTB

omeios:
Um rio Ministorio dn. ln r! n<tria, Yinção o Obras Pnhlions, do 8
do corrente moz, t.t·nnsmittlndo a mensagem com quo o St·. Prosidonto dn R"publlca t•ostitne dons dos ltlltogt•apho< d:L rosolur;ão
do Con,!l'I'Osso N1~cionnl, que sane cionou, autorizando n. concossfio do
nm anno da liccnç:~, com ordo nado, ;t. FNtncisco COI'!'t.ia Pinto
tolcgrlt!lhistn, do ·I' cln,so da Repartição GPrnl dos Tolographos
- Archivo-so um do< autogt·aphos o communi<tno-so á Cccmnr~
dos Dopntnilos. remottondo-so-lhc o outro.
Um do Ministm·io da Mnt•inlta, (lo 10 do corrente mol., transmittindo '' monsa~c.m com quo .o St·. Pro;idr.nto da Republica
ro.,tituo dous dos "utograpbos da rcsolur:ito do Congro;so Nacional,
quo su.nccioncn1, fixando n. l'ol'ça. naval parn. o oxorcicio do 1900.Archivo-so um dos auiogra;phos e·,rpommuniquo-so (~ ·Cnma.r11 dos
Deputados, romottondo-so-Jho o outro.
Um do ~rinlstc~io da Gnet\r<t, 'do 10 do corrente moz, kanstmttindo n mcnsugcm· com fJUO o Sr. Presidente da Republica reswtuo
dous dos autographo,; da resolução do Con;(rosso Nacionol, IJUO
~anccionou, fixando.as forças do term pnt'<' o oxorcicio do J90D.Archlvo-so um dos autngt•aphos .e communiquo-so á Camat'lt dos
Deputados, romottondo-so-Jho o outro,
Tolo~mmma do prcsidcnto dt> ,junta apuradora da oloiçíío a
quo so procorlou no Estado ria Parah)'ba, expedido do PaJ'ahyba, om
data do lO do cot•ronto, communicando <JUO n. .i unt~t appro\'Oll a
olcição para prconchimonto da vaga auertn poJo falloclmcnto uo
Scna.Jot' Gama o Mollo o oxncdiu diploma no Deputado Apollonio
Zenairles.- A' Commissiio do.Poderes,
_ O Sr. Uetello (se~·oinclo de 2' Secretario) dachLra quo
na o ha pareceres.
O Sr. Pre,.idente-Tcndo comparecido apenas .12 Srs.
Sonadurcs, não pl1do 'bnvor sessão.
. A ordem do dia p!tra n.sessito soguinte é 1t mesma já designada,
tsto ~=
'3• dlsousaão da ·proposição ·do. Camat•a do< Deputadoa, n. 170,
do 'iG05, concedendo •n pensão ·annuwl de :M00$·11 vi uva o ás1lihus
•
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do ur •.foiio do Barros Caslo.l (COIU parocor d•L C"mmlssão da Jlj.
nano 1s orforocon!o sub-omond11 á omon1ltt oll'orouid" paio Sr. grloo
Coolho) ;
3" dis•:ussiio da pwposição da Gamara dos Doputu1ios, n. 27, do
1908, con~:od on,(n n IJ. Maria lmbol do Sa.los Torres Homom a pcn·
síio mensal do 100.~ (com parocor lb.voravol da malor•lu d:1 Crimmiss:LO de Finaocns).
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Pt·esidcncia rio Sr. Bucno Brandao ( !! 0 Bocl'elario )

A' mein. horn. depois do moia dia. abre-se a. sossiio, a. c1uo con·
corr•orn os ~r.:~. S01iL!ioro.o; nrtono Bl'anWio, Araujo Góo.3, Pmh·o
Borgos, Ur·b:.no Santos, Dclli:Jrt V loira, R11ymuod 1 Artbnr, Fmncisco S:t, Hozori•IJ ~'ontonollo, Moira. o Sil, Gunçalvos For'l'lliN,
Joaquim ~fnlta, ~!1nool llnartu, Cuolho o C11mpos, Sovor•ino Vioit·n,
Vh·gilio Do.m 1~io, Siqueir:1 Lima, Lonr·onço B"ptish, O~ivolrn l'i·
gu,,irn.lo, Au~usto do Vascon·:ollos, l.a.ut•o Sodr~. l•'olicinno Pcnn '•
llrancisoo Sallos, l'ranuosco Glrcorio, All'rodo Ellls, Brnz · Ahrantus,
.Tootjulm do,<ouzo., A. A1.orodo,'.loa•ruim ;,Iurtinho, Motollo, Candido do Abrou, c Pinheiro Machado (31).
Deixam tlo comnarocor. com cansa. plu•ticlpada, os sr~. Sonador·es Rur llar•bosn, Ferreira Chaves. Jun tlhas Podrosa, S1t Polxotu,
Silvorio Nory. lndio do Braúl, Paos do Cnrvu.lilo. Just 1 Chormont,
Oom s do Cnstr·o, Piras Forrolra, ,qvar.• Machado, Caolho LishOJt,
Rosa o Si! v'· Oli v •ira Vali cdiio, Martinho Garcoz, Moniz l't•oirc
Erieo Caolho, 13arnr.a Riholrn, r_opcs Cil.cvos, Urb:.no do Oouvi\ I•
Brazilio d" Luz, Horciilo Luz, !.nuro Miíllor, Fclippo Scbmldt,
Julio Frota o Victorino Monto iro (20).
'
Sii·J succo>sinmonta liolas, postas cm •li•cussüo o approvadas
:r. act.• da llll:m~ sos!ilo o a 1la rouni:io 1!0 dia 11.
,

.

O Sr. •t• Secretn.rio (servindo do t•) doclitr:L quo
níio ha oxpodiontc.
O Sr, Motello ( soroinrlo de 2• Secretario) doclo.t•n que
não ha pttt•coores.
E' lida o posta om 11iscussiio, quo se cncort'IL som debato, t!oaudo a votação ad1111la pJr falta do uu:nor•o, a rodncoiio final do pro·
jccto do son11du, n. 8, do 1908, u.ulor1zaodo .·.concessão do um
anno do licJDQa, onm voncimonto.<, no bachnrol Francisco Lins
Ayq uo do Melrn, thosourc!ro da. Alr•ndoga do Rio do Janeiro •
.>Sr. 8"ve.-lao ViGi.-a-Sr•. Pt•osldonto, pooo llconcn
ao Sono.1iO para ainda uma voz oceupat~mo do Jacto r•oiu.tivo á
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resolução do Congi'O<Bo Nacional quo concedeu uma modesta pen·
siio do 150$ mensaes á vluva do nosso o~tincto o pranteado col·
lega, o ex-Senador Joakim Catunda.
Não 11uero, Sr. Prosiolonte, det.or-mo sobro as incoheronoias do
Cholo da Nação domon.tJ•ada, na duplicidade •la sua conJiucta, no
sou modo do apreciar a pensão conooilida :l viuva do o<tiucte
Senador Catund.L, divor<JLmonto d1~ rnanciJ'lL por quo con;illcrou
uma outra pensão da mosma im"orlancm votada pelo Congro."o o
enviada a. S. l•:x. dias dop.>is Jbqunlla c tratada nãu com o mesmo
rigor, sl niw com a maior bonlgni,iado.
·
Refiro-mo, Sr. Prosidmto, 11 pensão concodid!L á viuva olo no·
tiLvol bJ•o.zilolro, do scouJlo.<a momoriiL, o cons 1lhoh•o Paula BrLptista.
A I'osoluçíw concornento (,pensão co:Jcorlid" á vi uva do l'<~llC·
cido Senador Ciltu·Jda loi ouvlaJl!L ao Sr. Prosidonte da Ropubl1ca,
om datr• do 13 do ,iulbu, como so voriflciL dr• iuforrn~çiio. quo, por
intormcdJO du. honr.;du. Mosu., mo Jbi Jbrnooi!la pol11 Scci·ot.Lria.
do Senado.
A outra, a poosiio cooco,lida ú vi uva. P tula Baptista, lo! onviada.
4 snncçiio no clia 17 do mesmo mez, isto 6, rruu.tJ•o dill.S depois
du.quollu.,
UILdo, pois, flUO o Prosi,Joote da Republica já tivos'O J'tJcon·
sidorado sobro a situação llnr~ncoira do palz quo a.t6 011tiw so lho
aflgura.va. prosptlrtL c li:mnrroiriL, tlo.do JUO S. Ex. jú. estíves~o, embora u.bruptamonto,c •mryunoti•ado d"' ililficuld •dos quo dosrlo o dia
13 do julho es·.ão com Justa crmsa. a ~nnwiar fut,uro risouho de
sua. pct•ogrina. ll.llministração, é claro quo ,ill. no di" i7 rlovi:L o•tar
S.. Ex. pr·coccupn.do, osta. visão nova. d 18 negocio~ do ~ou ::ovoi'nO
com ostu novo modo do ver as cou;as p11blinas, o, nesta c:L~o, si quizos.-;o sot· cuhoronto uâo 'Podorin. sor favornvel á. concc.;sfio da. ~o ..siio
á viJiva P.mlu. Bu.ptista., quando já tinha naturalmonto I'O<olvido
Totar 11quolla outl'il pensão.
AdmJt,tulo que o Sr. Prosidonto da Ropuhiie·•, que, por honra do
sou alto cargo niLo pódo proscindir do collocar •e bom por'111to a
opinião, ost1vcsso prcrllspo,to a dar a sua ·aoeção r\ ros.. luçiio fJUO
concoJJa uma. pensão á viuva Paul" Baptlstu., S. Ex., a.nt,; do ostu~h~r~o caso da outra pensão, ma.ndn.va. a cohoroocia,mnndav;~m o:.;
principies m •is I'ndirnontaros do o'ruidado o as ruais simples o
obvias consldoraçãos do compost 1rr• '1110 S. i•:x. não vot;.-so a t•oso·
luçiio que concedia pensão .t vi uva rio Senado!' Catuuda, t.ãu rcs·
poitavel no sou infortunio como aquolla OJitt•a.
Seria, Sr. Prosirlcnto, esta pt•oforoncitl injusta, iniqnr•, J!oso.strada, cm dosaccoi·do, irritant.o, com a '"'rma de acçi\o, "" n a
directriz quo devo seguir a alta aut .ril~do do Sr. conselheiro
Alfonso Po,ma, ftlha do motivos do collcguismo entro S. E~. o
o Sr. conseiholt·o Paula B:~ptista, de mal ontouolldo osplfito do
cla.s~o qu~~ nunon. se justifical'iu. om emc:goncm.s como ostiL?
Teri.L ella s11a cri •orn no lb.cto do r.cr ;ido aquollo consolhoiro
lento do um~ Faculdade do Di1• ,[to, como S. E~ •• o S1·. Prosit!onte
da Republica a bojo lonto o director do outra faculdade 1 Niío
'parece procodonto que essa razão detormlnusso a proforoncla
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odiosa- do Sr. PJ'esidente dn, Re]Jublien" }JGrque, em tnJ e::Lso, si
relê"tções de eJlleguismo intluil'arn no ;)nimo li e S. Ex. p"'rct S'31'
f:tvol'J.v31 á pelJsfco eO;1Cedich á vene1'and<1 viuva Pctuh Ba.ptista,
razões eqnivalemos (!:3tc1'n1Íu:vvam proceder id8nticJ do Sr. cons~lheiro P'2UIi\, 8m :'elação ~i, V:l1Vét do Seú"d,ll' Catui1e1J., !Jorque
Vll1culos itn,\loge's, muito (1;rp;'oximn.dos áquelles, sinão mais fort8S
e exigentes, ligétvam a. este o Sr. Pl'e ',jeieJte cL RepU1llic3., -par::t o
irrdnzire~-:1 111UitC ):l1Illa:"'::~~118n-~e (~ não recnsa,~' a SUL\, sancção fi
]Je::lsão vot,ad,c em [(,VaI' ela VÍ'-lV:t do I::e'lmo S8n',1,(10;'. Com elfeito,
o Sr. Pr('s'de,te d<1 Republic:t devia se reGGrlar ele que. si
Senador C .tuQLb não 81'(1, como S. Ex., béLdur'~l, on do;:to1' de
borla e eawllo, era to Jê.Vü:. um homem eie iettrc1.';' eomo 1)retende
sC!-o o 31'. P1'3sUente da Re~oubliea, fo, 1))' [essol' de lli:!'. eseJla, supe1'ior eCJlllO é o Si'. '-'Nsidente da Re'pllblic~'., e ainda m ds-o "r;t'Jil!1
P1'esic1811te:a RB"ublje~, devia reeonl:J,r-se que teve ahi jJessé1, mesa,
ao S3U Ieda, al1"".\1j"DI'o-O eOIn c]edieiJ,ção, letidade, ic1Lelligencia
e sabor o ,_"n:1::""' C;l,t:mda, sll,gl'ailo peh e,";jma e aprpço elos
seus :p~l'es, i1Lviét ill"is de nma licead:l., lo secretctrio dasta Casa,
e em o qpal o 8r~ Presidente da R8DUll!icl1 Dão :JodiLt deixl1r de
reconi,ee:,r mefito e virtudes sll)Jel~0re~, que s( D;10 oram de
ordem a coneJtar a ooa vontade espoilTanea do Sr. conselheiro
Penua, em 1"~vor rios antes queridos que h je lllp!a,mente lhe pranteiam l1 mo;.'t", deviam ao :ü8nos, servir-lhe;' ; e e:_'ide eOQtr:1 a
impolii1cn, e i'1,'olwiCll(l, de~igualdade de que ;: ram ';ietimas.
TerieITl cl~do causa Do S ,S~1 (:e ;ig:ualcL;cle inqu'c, cOdsidel'ações
de o,'uem pOlJtlC:1, que o Sr. Pl'osidente ri", R.e~)Ubliea t 'uua acaso
querido illii,rrif3star â l"'~tJl~es8ntaçio de E::Jtado d9 Pel'n:\.lu1Juco~
que S3 illt8r0.,sav:, :rela )Jensao votad ~ ClTl fal'or ,1<1 viuva do
conselheil'o Paul 1, Bapti ,ta? M\s n ,sse caso S. Ex. tivera pI'Oc~
dido eemi '~T·:tYe ,:e 'J,têe;x-:Io, de moclo g~'o,':seirame';te impolitico,
deseollsicle;'and,} eles,,), mC1.neil'a a il1ustL'e re'1l':3s"ntação :lo Cearü
que t :,mb ~m ~e inter8SS,W," e o·e empenh;w2: mui to sineeramente
pela pensão eonceüida à viuva do Se"a:lo1' ,atund~,.
A verda,ele" l;orém, Sr. Presidente, ~ que me v?,Llho c:ceupar
eom esta üee eia questão, não tenho que ver cem a medida segundo
a qual são dist2ihlli ae) as consicleriCções do Sr. Pl';~sidec!to da
Republica, com est2. ou aquella l'epres3ntaç:;0 estadual.
No meu ~;onto d3 Yista essa.s r!118stõ:'S ni:.c são sinão seeundarias;
eTlas podem a 7ultJ.r nos olho~ de qnem q;1er que pl'etcnd3.
apurar c:ssrs detalhes e miuucle!loias, dentro dos qu:tes si ).Jcdem
ser eol'idos rnoti:os p':;,.::-a J,gradecjm8nto,~ :C1.!l1bem os poderá llav,el'
para eiumes, desg,'stos e l'csentim' ntes,
Quantu cc mIm o que está em ClLUsa não ê o movei da prefereneLt do 81'. eOIJsel1J.eiro A.ffon·o Penna p :1' uma em detrimento
da outra da~: vener:tndas ma~rona~ em VIllV8Z, ou em favor ,re
uma 8 no abandc.no lia outrn. das duas 110nr,;(':2,s rppresentaçõe,
estaduae,~ ; não é, tão pr)l1eo. a eobCreneiCl. do Sr. Plesidente da
Repul,lica com a qual nada tenho absolutamente que ver, salvo
quando essa li.leoher,encia aitec1tar contra prineipios, Ol! o.trendeI' a
in tere ,ses da. soeiecla,le.
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O 'LilO n-1t.:i. ·Hn m1.n~n. 6 llllla. u.mo·~çiL ;1 nutoridado cuJmi·
da. C<IIIStir.uiv:io ~·ouor:•l do 2·1 IÍO r.,vot•oit·o do 1~01.
E' pois cm dofusa. 1ln. Cnnstitui<.~ã.(} 1(110 ou, nc~t.n momento, mo
loVItntn prnt.:nl·andl) imrmtlit• quo sej~Lill ainda uma rn.~ lutliUt•i:Ldos
os :;ous prucolt.. ~s cla.ros o tormino.nt.os, illtllli1l(>S nnlo :-;r, Pl'eSi·
dPtlto 1b. (tnpubllr.a. rn'n.t!V"n.mont.o ~L rosoJ.n(;!'i.o Jc~lsl:ttira que con·
codo pon.'·Hlo (L \'000\'rtllda; ViiiV::t, lfo Soontlot• C·ünnllrt.
0 IJUO 01! ]1l'Ctonlo ol licmonstrm 00111 to1l0.~ OS ru nrl"liiOntos
Jogn.o'l, oom o~ tu~do:-~ cltu·o~ d:.L Com;t.itulção quo o vrJto 1lo :'Ir. Pro•
:illlonto ri'. ltoprrhlir.n nfi.o prirlo pt•or:Llocor·. quo a. l'Osolur;iio conco·
n~nt.o

I

'

••

dondo ll1ll:t pommo :t viuvtt do

~nnadiJr

Ca.f, nnd:L cst.:l int.ull':Lmeotn

1lo pt3; ti uma. lcl nxo (UiwH, ma.~ imo pelo ~ou c:~t'.uJtur do loi
~o~ing11l u·, tlmrt lnl cu,iiL vrtlidn.lln, ou molhor, ouju vigor prltln 801'
impoMto :La St• Pro.->ideo~to Un. n.opnhlictt.
St•, Pre:iidunt.o, l'O.-JpoJltlontlo íL u:n ití'IU't,e quo mio vor,,: :tt:n.bo
tlB ouvit• lttpti a.' mou lado, confiHHo flllü !'ui OH ljttom lnvautt~H·tlf!
nest:L f,dlmniL, oomh ~tondn ti pn.recrH· d:L illn:Ül'IH :t. Commlst~ão do
Fln1Hlt;:t8 tJ,J Suna.du COIItt%rio á. ro.~olu(,~ii.o !ln. Cu. mm•;t qno c011cediiL
a pnnsfi.u tio 150.~ :L vinv.l. tb COII.-IOlhoit•o Paul;t 1-iiJ,pl,i...;t.l.; nfi.o
oHLun ll.l'I'OP•!Utlotlo do ·tuJ ..o lf.1ito, purqut) incJimt d:t n. t:OI'flllcopia.
das pnnsiít•s nmg-norn os I,:~~,;~ om mo!lHJI'O.-l eonrliç:'iJ\ dn HOr contorn..
pln1I1L do qttn oi:l..;a, \'UI1Bt•n.ntin . . unhoJ'fL; rna.~ por i~'1o mo~mo tonho
·pi uno dil'oll,o tt quo mn nfi.n snj:L ro~:n.;:ui.L :L mais ampla in·
t-mspoi1;iio na:-l cmt~ido;•tJ.QÜlJ.-1 f!ILO Yonhn ta.t.mulu.
A rnlnh:~ int.ervonctn no tfobn.t,o frJi motiva.ci;L polo clrvnr flUO
mo tonho Irnpr1sto do nií.o ro..:u.~n.1• a jn!:ltíça oí.tt nellos I[IW t.•Jorn di rol tas,
ou lntr!-rn..;~o-J rwn lontcs lli~ dollho'raç5.o de.;ta. c:L~ft, NJ dn.iomponho
tlosHu dovm•, do motlo p.H' que o co;npl'CiiCIUio, m LiH t{o urna. voz,
V. J•;x, mo..; mel pntlrmt rlar to.itr.munho de IJIIB ohodoço at:\ a condições:
tle I'OiatiVili<Ldo. Ar,uillo qun. ~oguntJo mrms prinr:ipio:~ o euuvlcçõoB,
rio ho:t voatíLdo nug;Lri:t a Po1h•o on a. Pll.ulo. ,irll~ ~-mn obt•ig:ulo a.
conuudor a n~t.o, doso! o ctuf! o Sonn-do, Bffi idrmtin L.~ condiçüe~ o, contrn.
mo11 vot.o ml.!smo, hn.jn concedido a Podre,
g pol' i:-~.o=1o tl,llt! cJst.umn pt•r,codor dr!stn mudo tlodaro qrJO,
alndn. qtundo mo ti,oHM hatftlo contrfl a pcnsilo conCB!lid:t (L vi uva.
do ~onadoo• Cat<tnth. dolimolondo, como dorendl, a rtue rol
conuodid' l1 vinm rio consolhoiro Pauln Bnptis·,,., mos mo ne!la hy·
pothoso, nn C:tdO úo Sr. Pt•cslrlcnto ria UnpulJlica., {!fi nào tnnccionaoo
ri~ u rnn [IILrlt oppot• o lhett udto :t outra, porrruo proclsa.monto ali

mesmas razüe; que o illu;f,ro Prasldn.tt.e da Jtopublir:n. invocoll
vl!t.,,t• a p •n•ii.o uoncodllin (t vi um do Sr·. Catuntl~ porllam sor
a<hlllr.idas o lrtnç·ttlfts r1ara ser \"Ótada a que foi conccdHia á vi uva

p11ttl

do coosolboiro P;mlft

Bt~ptista.

· Sou pol'tanto inltt•polto o, obrigado a Nltar n. oi!lo ponto, n1io
mo fui possivnl rll.znl·o som doixor mal.< catogorlca:neote domoos·

trarias a Injustiça o Iniquidade do Prooi<lonto da ltcpublica no
modo do apreciar um o outro caso.
A minha questão estfl. llliSOnto em outro terreno-versa sobro

ponto do vista. coostltucioo~! •

··.
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Peço licença a V. Ex., Sr. Presidente, par:. ler os dispositivos
const1tucion11os quo sorvem do assento 11 mataria.
O nt•t, 37 dr~ Constitui~ito de !!·i ue fevereiro do ISO! roza:
c O prolecto do loi adoptado om uma das Camnras sor1í
submott1do ·,. outm o esta, si o n9pt•ovar, onvial·O·hii!IO Pudor
Executivo, que, acquicscondo, o sanccion•rll. o promulgará.
§ i.• S1, poróm, o Presidente da Republica o julg:u• inconstituclonnl, ou contrario ao~s intoro8 .cs da Nação, nogat•/1 s11a
sn.nccilo dentro da :lO d;as uteis daquclltJ cm que recebeu o projecto,
deuolvendo·o, ~Essm UES~fO. PRAZn, t! Camara onde cllc
com os !\IOTI\'OS DA RECUSA.,

SI~ HOUVER.

INIOIATJO,

I';

I

'
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'
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Or:., Sr. Presidente, d.1 simples leitura desta dispositivo
decot·ro ev1donto•no ,te •iUC o Presidente da Republica, 11111'11 no~ar
sua s/Lncçito a qualquer proj •cto do lei, sómonto devo fazei-o,
obsot•vn.da.s troa condiçüos inilltulivcls: p.-im.dt•a.-rocusur a. t~ancção
dentro do pr.w de 10 dias utoi• daquollo cm que tivor recebido
a rcsoluQãtJ legislativa; segunda.-dcvnlvcr a ro.-~oluçã.v votrLtla.
dentro do prazo daquellos mesmos lO d1M utnis 11 c.,mo.m, onde
~lia ti vor sido iuicln.tu. ; tcrcoira-uxara.t• os motivo-i da roclllm,
da sanação.
Completando o dispositivo do § I' do nt•t. ~7, ostaboloco
oa.rt.2o:
'
c O silencio do Prosid 1nto da Republica no ducondlo impol'l.n.
a sn.ncçii.o i c, no cc,so do ser o::~ta. nog-a.ll<L, quando .ici. estivar
encermJo o Congresso, o Presidente dará puiJlicid<tdo ás suas
razões.•
Sr. Presidente, da leitura rlestos to•tos.ceestituciono.os se võ
que n. s ~nc~~ã.o coro quo o Pml~r J~xoeutivu collitbora na olahorução
da lni 6 ox~rcssa ou tn.cita.
Expt'OdSa, si o Sr. Presidente ri:. Republica l11nç11 na~uello
prazo, m •nit'esta por qual~uer mo.! o n sua ventado do sancclonaJ' a lei; tacita si niio u faz dentro dos 10 dias ulois; ou si
dentro do mesmo prazo não remetto o projecto vot.rlo, ou aindn,
si rumol.tu.Hio·u n:io dor os motivos d.L recusa da sancçilo,
Não basta, Sr. Presidont••, que o Prosi .onto da !(opublica escreva. as razõod da. não :3ancção no a.utogritp11D o o guardo om sua.
pa.stil, cumu ta.mbom não ba.sb quo o rcmotta a quem não for competontn P'll'·' J'Ocobol·o, porquanto a Constituição proscrevo muito
clat•o.mnnto qno a rlovoluçiio do projooto, com ns razões do •ilo, so
fuça :i camul'll iniciadora, o a lei não cont:·m palnvl'!ls o muito
monos clansu!r~s vãs ou suportfullS.
PurL<t11to, si dentro dos lO dillS, o proJecto não vom ao conhecimonto ri • .•a.rnara. cm que tiver sido Iniciado, está voriflcarlo o
silencio do Presidente daltopublica o ahi tomus um caso da sanação
taciw,
Pois uom, St•, Prosirlonto, foi exactamente o que se dou em
relação <I ros .Jução legislativa quo concedo uma pons~o de 150$ á
v i11m do Sonador Catunda,

r'I· .
,I

r

'
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o autcgra~ho roi t•em tttldn ao Prosideoto diL llopublicrL, pO!'
intormodio du Ministro da i'azond~,t!IIO tl auxiliar do suiL ooufiiLUCII,
que~. por assim dizer, um pt·olon!pmouto da pors"n.Lildade prositloocini, 0111 13 de julho proxtmu p;.,sndo.
Nos o mesmo Jia., no .\linünorlu or.a. as.iignn.dn. n. cn.t'g:t do haVCl'
sido J'cccbido o prnjocto. J•;, :-ir. Prcsltlcnto, sómonto na. sc~s:Lo de
:UI do julho [oi lido, O I constou do OXOO•Iionto da Cam:Lr.l dos
Deputado~, como :-:lO vm•illcn. do niario do Congres.qo tio di~ ~D, a devolução du projocto (trlllOlia. Cumu.l'a., que 1'01 a. sua. inicm.dnrn..
Coutt~do o d111. l:i cm fJUU o p1•ojocto foi cnt.rogno ao Guvm·uo, o
pr~~zo do lO diiLS utois estava terminado 11 25 tio julho, tloscontatlos os dias i4, que lbl C01·ia.lo, o lO, que oi domiugo. Coo~su<piOn
tomonto vü-sn que ~~ t•osoluçii.,J com a.s ra.zõcs tio não s:tncç.1.o chogn.!'n.m ft. Cam!Lt'n, postl!riormonto an~A 10 tiifl.s maJ•cn.tlos, o, port.anto, o projouto osi,ava. taclt;~monto ~nnccio.m.do.
I-la. 1dm.lt, SI', PJ•osidouto, a. hypJthd~O do§ 2° 1lo.n.rt 37, qm.1 ·
1liz: Q1urulo o Congrcsxo náo ostivot• reunido, o PI•osldonr.u da.
H.opubllca. publicará., dooti'D fio doucmlio, as razões tia. na o sanc1;fl.n.
Oru.. Sl·. Prosidcoto, o CJngrosso o:!trt'"'l' l'OIIOIIlJ, IJÜ.,J IJIL duvida
DOnhumn., lllrL.":: Cll fJUCl'O íUbiJittir ;~ p .HHibi11dat!C do HíL hypot,hO:iO;
o Congresso o.:t.:l tfi.o idout11lcn..:n pelo sou n.puio com o ... r. P1•osi·
dento da. IWpulJlictL, que S. gx,, um O~JtimistoL, U1il homOIIIILJogru
como 1\ po!lm. supp1 r t}UO r.inllu. o Cungrc~au no vcutJ•u, ou do uutro
r}na.lqnor mudo iocorpora.1lo ao seu uu o IJUO ollo uão o.~tnva func..
eionantlo, o n1~stas eoniliçõPs nfi.o :odrnittiJ'ItL a irnrqimu;fw do S•. ·,x.
flUO oiJo cstivo::!sc fhnecionn.udo, ora, l!ll bom o sol, urna li.Lntazia;
miLS pot•quc ni10 conceder ;~ .."i. l~x. do:;MIL:j l'anta.zin.:i?
Pois bom, ::li'. Presitlonto, num assim so r-:alv1~rin. no o LBD !lo
quo mo oceupo u ,·eto do S1·. PJ•o:mlon~u úa. Jtopublic;~, pOI'rJUO o~~o
vela s(J /'ol pu!JlimuJo no rliu. 2G, j1L depois tlo esg-otado o tlueonJio
COIJ~tj f,II!!ÍO.Ihl.

I~ica, p ~rtu.nto, domonstr·u.do quo ;:~. rcsolu~ã.n votatl;~ t} umn.
loi da Hopublic:a., por·quo o ,,elo não oUmloco11 o:t limites u ro::ltricr;riod
cumd.itucJomw~, li ra.dictllmo.jto nnllo o uão pút.lc prod.1zit· oll'eito
n.lgum.
Si a. viuvn. r},, Sr. Scnadot• Ca.tuuda. recorrer a.oH tt-iLumw~,

c~tcs

ru1u doixi~rão, cst.ou cor·to, Jl,, rcconbocr.n· o !4on dirt.!Jto, c dotar..
minar o.]11.Lgamento tltt sua pensão.
Don.nto d1L Constituiçiio o 1pto !alt!L :i. ro:!oluçflo votada. p:Lr1L so
impol' cumJ lei 1 A prumulg.,çno.
.
Que tl promul~açã.o do uma. ld ? P1·omol.~n.ção do umr~ loidoftnom os ptthlu:s.st:~s o O~l!l'lptm•cs ·tuo toem tra.t.4d!J do 4~H~Umpto
- é a ;.fllrlm~t;ão sotomno da oxlatunr.ia. c da. a.11turJda.do da lei
docrotada, ó a dotur•minnção á> :IUtorldados pilrll que a cu mpt'am o
a. fi~ç:~m cumprir.

SI a PI'o•nulgu.ção ll n. a.!Tirmação solcr;noo dn. 11:cijtenr.ia o dn.
autorid11de da lei, ó c!a.I'O que u. lei já. existo o tem o.ul.vridr~dc,
antas do neto dn promulgaoão,
O Sa. MEnu E SA-~om a promulgação não ha autbonticitlndo
da lei.
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O Sn.SEV&RINO Vuun.\-A lfli niio tem authontlcidlldo, niio pilde
so1· exequlvel contra" miiS•a dos cidadaos, ante.< de ser, pOl'tttmnto
só por ulfuttJ d11 publiunr;ãn se pt)rle tlr.nt1r 11. pre;nmpçiiojuris ot
de jurt:: no mo leges ignora,.a CtJUStJ&ttr.
Mas, os; Lll'ltiJOrrtlcl:b•lo, si n'io r~.;:Llta tlo CilC't > da promul·
gacão o pnblicllç[o do lei, pJtloriL sol' provo da por documentos que
a ttrmom do modo irrocusa WJI.
E depois. si pola. f.LitL do public:tÇii:J púd e aproveitar á massa
dos cida,Jiios " o.scusa da ignor:tnci:L dn lei. nílo " pntlorá com
cartoz[l, invi.>ea.t• om e<tso ttlgum o St•. Pr•o:üUoruc da. Republica.,
unico rospousn.vcl .-:iCionto e c:Jn~ciorl to pela J'alr.a. do promulgação o
· public11çiio da lei, maxinto lt••tando-so do uma lei slugnl~Lr, do uma
loi do fiLVOl', quo só pildo e t!OI'O ser cumprida pelo mesmo Prosídonte da Rop<.<blíoa.
Sustonl11r o cont1•arío 6 a<lmít,tir quo S. E<. osca PIL ~ sanação
dos diS]lOsitJVO$ condtítuclon:.os; que s. 8x. tm•i" o p odor do ínfl'lngíl-os pat•n nbrigar-se dos consoctllrios coercitivo; dncorrJntos dn
inCrac~iio.
·
Con•oqnontomenlo a lei não ptido tleixnl' do ser rlgot•osnmonto
oxoquivoJ contru. o Sr. Pt•.:sitlonto ~a ltopubJica, e estou cm•to do
quo, si a. viuvn. 1.1o Sonadol' C:Ltundn th'Ol' moias do rccori•er a.o
Podor Judiei:u•io, a. quem cn.ho. nos ca.~os conul'otos, 1·ostaui•ar o hn·
pcrio dn.s di;posiçüoi'l conl.-ltitt?uionac~, tonho pOi' cr..rtr, quo sou
cl!roito íncontcstavol não tlcixará tlo SOl' brillmntomonto atnrmado e
l'Ccou~ecitlo pulos Lr1bnnaos do paiz.
Tenho concluldo.
ORDJ·:~.I

DO DU

Pt:NSÃO .\ VIUVA E FILI!M:I DO JJll. J DÃO fl/~ DAIUWS C.\SS,\.L

Entra cm 3' discu&qiio a proposição dn t'amm·a tios Doputndos,
3:000.~ à vluvn c
Jllb:l:l do !Jr.•luão do Bar·ros Cassnl.
· Ninguom podíndo a palavra. encn1·ra-so a. discussão, tlcnndo a
votação adiada por til.lta de numoro.

n. liO, do 1005, concedendo :L ponsiw nnnunl ..to

'PE~SÃO AD, MARIA ISADEL DE SALtES TORI\ES IIO~!E~!

Entra cm 3•dlscussiio n. proposlçüo dn Camnra dos Deputados,
n. :!7, do 1008, concedendo n D. M~ria Isabel de S~llc• Torres
Homem a pensão mensal do 100$000.
Ninguem pedindo 11. palavra, encerra-se n

votação adiada por flllta de numero.
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O Sr. Prc.,.idente-Nada mais havoudo u tra.ta.r, vou
Jevttntar a sossiio, dosi~nnndo para ordem do dia da sossito seguinte:

Votação, cm disouHsii.o unica, da redacção final do projecto do
Senado, n. 8, do IDOS, autorizanrlo a concessão do um anno do licença, com voncimcntos, ao bncbnrol Fr•anci co Lias Ayquc •lo
Moira, t.hosouroiro da. Al1andcga do Rio tio Janoiro ;
Vot;wão. em 3n !liscu.;são, 'da proposição dn. Camarn. dos Deputados, n. Ii9, do 1905, concedendo a pensão annua.l de 3:000:j; :i,
viuva. o tilllaH do Dr ..leão de Barro~ C:~ssal (com parecer Lia. Commissii.o do li'i11u.nçn.s otforccondo sub-omondn. á cment!n. o!t'orccirtn.

pelo Sr. Erico Coellto) ;
Votllçü.o, om 3~· discuss:i.o, <hL proposiçfi.o dn. Ca.mara. do..; Dc:mtatlos, n. 27, do 1!108, concedendo a D. ~lal'ia. Js,.bcl de Sllllcs Torres
Homem apct~.>ão meus"! rio 100,~ (com pt~rccer J'avora.vcl dt~ maiol'i:t
da CommiS>IàO tlc Fiua.nças).

'
•

Loyanta-so a >cssão :i l hora o lO minutos da tardo,

ACTA EM 13 DE AGOSTO
Pr~sidsncia

nt: 1008

do Sr. Bueno Brand,;o (2 11 Secrelnr·io)

A' meia. hora. Jcpois .do moia-dia, n.cbo.m-so presentes os 81·~.
Scnado!'c.s Buono Rra.ndã.o, Arn.ujo Góos, Pettro Borges, Gomo:-: 1111
Catitro, Ra.ymuudo .~\rtlun•, Francisco Sá., Rozorril Fontcnelh~.
Gonçalves ~·err·eira, .Joaquim M~ltiL, Mauocl Du~rto, Oliveira Volktdão, Sovm•ino Vioi1•a, Xiquoirl~ Lima, Francisco StLllc•s, Fl'a.ncisc~)
Glycorio, Alfredo Ellis, Br:~z Abrantes, .Joaquim do Souzn, A. Azuredo o ~Intello (20),
Deixam do comparecer com causa p•r·ticipatla os Srs. SoiULilor•es Ruy Borbosa, l'orroira Chaves, Jontttho.~ Pedr·osa, S:L Peixoto,
Silvorio Nory, Indio do lirazll, Pnos do Carvalho, .Justo Cher•mout,
Urbano Santos, Bolrort VioirtL, Pires Fm•roira., ~loii•n. o Sá, Alvnru
Machutlo, Coelho Lisboa, Rosa o Silva, Coelho c C~mpos, M:n·tinho
Gar•coz, Virgilio L)a.masio, Moniz Ft•oiro, Lourenço Baptista., Oli·
veil•a l'iguou·odo, Erico Coelho, Au~u•tu do Vascunccllos, l.auro ,,,_
dr<!, Barata Ribeiro, Fol•ciano Ponna, Lopes Chavo<, Urhano tl•l
Gouvtla, ,Joaquim Murtinho, Candido do Abreu, Bt·azilio •la Luz,
Horcilio Luz, LILuro Müllor, Folippo Schi:niJt, Pinheiro ~lachat!o,

Julio

Frot~
Vol. IV

o Victori.no Monteiro (3i).
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O Sr. 3" Sec1•etarlo (servindo de 1•) dli

cont~

H:~uintc

do

Officios:
Quatro do Sr. 1' Socrot.~rio da C~mara dos Deputados, do 12
tio !:orrcnte mez. 1'emnttendo a..~ seguintes propo~içõcs da mesma·
Ganut.ra: ,
~.

93-190R

O Congresso Nacional ro;olvo:
Art. I. • Fica appt•ovndo o accot•do concluido o firmado cm
Hama, entre o Br11zil o divers•s potencias, aos O do dozombt'O de
lfiOi, para o fim de ~et• cstabolectdtt om Pt>ris umt> l(op"·tir,,ií.o rnll•rnacionul do Hygiono Publtca,
Art. 2.n RcV"ogoam·so as llisposiçõoH om contrariO .
•
r-amara dos Dcpula<los, 12 do ng3sto de 1008.-Carlos Pei.vnla
d" Jlollo Filho, Presidenta. - •llilciados ~fario de Sd Freire, 1" Serrur.a.rio, - Antonio Simctío dos Santos Laal, 4° Socrc-t1Lrio. - A'

('nmmissiio de Const.il;uir.ii.o n Diplomacia..
N. Oll- WOB

O Congresso Nacional decreta:
Al't. l." Fica contado ao capitão-touonto macbinista rsairu; Tu .•
Y<U'cs Dias Po;soa, pnm os olfoitos da reforma, o tempo om quo
scrvru como opet•ario do Arscilnl do Mariub.a do Rio rio Jnnoi"'•
tomados tão somente dentro desse prazo os dias cm ~uo olfoctlvameuto trab:tlbou.
2.' Rovogam-so a• disposiçüos cm contr11rio.
Cam~>ra dos Dcputttdos, 12 do agosto do !908. - Car•los l'eixoto
ri,; .J!ello Filho, Presidente. - Jl!ilcia.dcs Mario de Sd Freire, 111 Sc-

A:F.

(~l'Htíl.l'io.

-Antonio Simcao dos Santos Leal, 4° SccrctárJo,-A
de Finnnçt~!<Õ.

t'ommis~ão

N.Di-1908

OCongl•osso Nacional resolve:

Artigo unlco. E' o Presidente da Republica autorizado ~ ~on
Cc<lm• um muto tlr lloon~a. com so!Lio o etapa, no tenente da Forçl
l'oliclnl do Dlstricto Federa.! Carlos Antonio dos Santos, p11ra trata·
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monto ~o sua. sn.ndo onde lhe conVÍC'1' i rovogn.das as •lisposir.õe~ om
cuntrm•lo.
Cama''" do; D~putadoo; 12 de agosco 1la JQOB, - Cm·/o.< Peixoto
.~ldlo Fillw, Pl'OSillonto. ct•r.ta.rlo. -.~t~1tnnio ,\'ilorr!o do.~
missão de l•'inanQ,lt:l.

da

i'.

.Milciad,:.~ Mm•io de S1l fi'l'C~l'C,
Srmto~ Leut, •I'' Socl•nf.ttrio.-A'

tn

St~·

Com·

0~-1008

O CongJ·odso Nn.eiun:L! l'L·oulw·:
At·~.

1. 11 E' n Pi!llOl·

l~xec11ti\·u :~utoriuulo

a concodúl' ao inijpO·

ctor s:mitariu da Dli•octol'ia Gci•ai tlü S:wdo Pnhlica, Ut•, l'r:tnclscn
I•' irmo l!n.rroso, um u.nno tio licençn., com todos os voucirncuto:i, prtl'll
trata.monto do sua. nu.uclo mulc• lho conviot•.
•
Art.. 2. 0 Hovogn.m·Sf' as 1li~posiçiios cm contrario.
Camn.ra. •lu:; Dotmtíttlo:o~, ·~~~ de agosto do I!JO~. - Cal'/fJ.~ l't!ÍicD~ n
de Mctlo Filho, Pru.;i!lout.o.- .t..,lifcir.ulcs ,l[ario de ,S'rl Freil·e, Ju Souret:trio.- Antonio SiiM•in dr1,, 811ntos Leal, .ju Socrotnrlo.-A' .Commis~ão do I•'inn.nçn.s. ·
Outro do mosm!t · Sr. Set~retn.rio o data, commnnicn.udo que
aquolla Camara adoptou a prüposiÇILO do Sonado autorizando s
abertura do ct·odlto de 45:45l•.~ para dcspozas da S.Jcrcf.aria dessa
Ca.sn. do Congrosw Nn.ciona.l e nu~sn. dn.ta enviou ;t s:mcção a. rcspca.
ctiva. re:mlução.-Iutcir.Hlo.
O S1• . ..t' 0 SP.~rPtn 1•io (.~crvinrln rlfJ 2°) W o~ ~ogninta
PAP..t:c~mr.s

X. 101) -

.

IDOS

A' Comrnis.siio do Finanças foi o:tviado o vatn opposto poJo
Prosl,Jonto Un. Ropnhlica ú. I'O:.;olução do Con:trcssJ Nn.cionn.l oJc·
vt•ndo" 100$ o pcnliio que pJrccbo D. Anna Coolbo do l'iguoirotlo,
vluva do ca ·.itiio tlo oxercito Joaquim Sooras do l'i~uoirodo.
A Cornmlssão não tem motiro algum novo pn.l'R modificar o
Hüll aritor10r p u•cco1' cesto assumpto, emlttido aliás no mesmo
sentido do valo prosidonci:tl,
g•, port1mto, do p!!rccoJ• qur· o veto soja approvndo.
Sala das Commis-;õn.:-i, l~ df.· :tgo. . to do 1008.- Feliciano Penna,
prasldcnto interino. - .Francisco G/ycerio, rol"tor, - Urbano

,'

Santos.- Joaquim .t.llurti11111J,- Frm1ci.tco Sd.-.1, Joaf)Uimde Sou:a.
:\(OTIVOS DO «\'E1'0;a~o A Qr;r. ~E REFEH.E O f'AIIECER SUPI~A

'No parccor t•ccontomentc appromtlo pola Com missão do Finnn·

~n.s do Senado, n, 15i, do eorrcnto nnno, tlcou, cnm j ll;ta. rn.zão, sa.licnta.d;~ n. lncon\"cniencia dr serem augmr.ntadas as pcnRõcs concc-

•

•

•
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didas anteriormente, om virtude d11 11prcciação pondomd~ do
motivo quo as determinou.
Pratica divcr·sa conduziria nnturalmonto :i revisito do qunsi
toda..~ as pomões, bom como dns n.po~entn.dorias o reformas já concedidas, com ag:,T:•'I"ação seria das do.<pozas publicas. Por esses
motivos c p:•las m1.õcs expostas no veto opposto·á concessão de
pensão á vi uva tio Senador Joakim Catund", nego sancção á resolução do

Congros~o

Nacional quo olovn. a !OU$ :L ponsã.o !JUO recebo

D. Annn. Coollio do Figueiredo, vi uva do capitão do cxcr•cito Joaquim So:lrcs di' Figueiredo, apcza.l' do pequeno o augmcnto de dospoza t!ol!a rcsult~nto.
.
Palacio tlo Governo, 28 tio julho t!o 1908, ~O· da Ropublic:•.
- Atfonso .1\ugusto Jl!oreira Pcnna.
RESOLUÇÃO DO CONOitESSO

NACIO:'iAl~ A Qtm :m Hl~FER.E O PAnECEn.
SUPRA
.

O Congresso Nacional dccr•eta :
Artigo nnico. Fica ol~vad:• a 100$ a pensão que percebe
D. Anna <:oolbo do Figueiredo, v luva do capitão tio oxo1•clto .Joaquim
Gomes do Figueiredo; revogadas as disposições om contrario,
Camara dos Deputados, 17 do julho do IDOS. -Carlos Peixoto

.do J1!cllo Filho, Prosidcnto da Ca.ma.m.-.lllilciades Mario de Sd F'rei1•e,
1° Seerotn.rio, - ..-1n.tonio Felinto de Sou::a Ba.dos, 2° Socrota.rio.
P,~\RECF.:RES

Foi presento:\ Com missão do Marinh" o Gucrr" o requerimento
do D. Anna Coelho de Figueiredo, solicitando "ugmonto do pensão
ou pag:•monto tio meio soldo pela ta bulia cm vigot•.
.
A peticionaria, !J.UO tl soptnn.genarla, funthtmonta o sou podido
allegando a sua qualidado do vi uva do capit[o do oxm•cito Joa<!ltim
Souza. do Figueiredo, morto na. guerra contl•iL o govot•no do Para-.
guay, contar cm sua f~tmilia muitos militares que pr•ostat•am
t•clovantissimos serviços do guerra:\ nação o outros que continuam
a bom se•·vir o. sou paiz, o lho ser presontomonto muito dilficil
provm• á s1m subsistoncia com a tliminuta quantia de 58$, a <JUC
montam a ponsiio o o meio soldo que recebo.
O r•oq nerimonto esW. a.ssignatlo a rog"o por !saias Costa Ferreira o não t! acompanhado tle tlocumento algum por onde se possa
julgar d" identidade da impetranto o do mcrito cm que devem ser
tida; as a!Jeguçlíes que faz, por mais justas que eilns pareçam ou
scj:1m reulmento.
Por hso, níio pude a Commissiio aconsolhat• uo Son11do um voto
favoravol a esta solioitaQão o tl do par•occr que o I'equorimento
soja indeferido.
Sala das Commissões, 11 do dezembro do !906. - Félippe
Sclunidt, relator. -Alvaro Machado. -Laura Sod>·d •
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Allogn O. Annlb Coelho do Figuoirndo, vluva do capitão do
oxorc!to Joaquim SoiLro~ do Figuoit•odo, cm ro'J.um•imonto n. 13, de
1003, gmmr n.ponns do

pon~Tio

o meio soldo no va.lur de 58$, o podo

lho sej11 concotlid<t uma pensão ou se lhe mando pagar a importancia claqucllo polo tahclla actual.
Diz ma.is a poticionn.ria. tor sou mrtrido fa.llccido na guerra do
Paraguu.y o tor oro sua familia muitos milit>ros que prestaram
l'Olova.otissimos :;en-viços Ue guerra. ú. nac;ão o outl·os llUO continua.m
a bem survir sou paiz.
A Commis~iio do l'inr.nçt~s, comquonto nii:o deixo •lo reconhocol'
o valor dos sot•viçus pt•ostados pelos cidadiios ctno so de licam ~

cn.rroirn. milittn•, 1ombl'tL, ontrota.nto, que, pot• sorom ollos do natureza ospcci:tl, tu.mbom ospcciaos são a.s va.nLr~g- ms CJUO lhos concede n. naçfio e~tondondo·as a su:.s familias quando l'allocidos.
O li1cto do l.or o marido dn. peticionaria r.,llociilo em comltato
não basta, pot• si sú, p~ra torn·d·~ morocodm•a. tio umn. pons'io; oa
guot•t•a do P~raguay, ou om conscquencia delln, l'tdlecera.m muitos
volunta.rios da pa.tria. nada. doixantlo a suo.s r.,milia.;, que so ancontt•am, portanto, om condi~ÕO§ mais prccaria.s que a supplicanto.
Quanto (, so~unda. pat•to do t•oqnorimonto, importa~•i:• seu
dofer·imonto om abril· um pt•ecedonte uontru.rio ú.s rogrn.s do
montopio o pot• isso mesmo pornicio ..;o.
Pelo oxJJOsto, a. Commissão 6 do parecer que sej<~ indeferido o
roqnoi·lmcnto.
Sala da.s Commissües, 27 do junho do lOOi. - ,1. O. Gomos do
Cash•o, pro~idonto. - firancisco Glycerio, roln.tor. - Gonçalr.ws Fsr~
rcira. - F. Penna. - Ul'b:mo Santos, - J!oai: Freire. - Oli·veira
Foguciredo. - A. A:e>·cdo.

4 •

,'

A' Commlssão do Marinha e Gnct•m foi presente a potiç[u dirigida por D. Anna. Coelho dn l'igueiredo ao Congt•osso Naclon:.l, solicita.nilo nuzmonto do pensão. A roquoroute, cujo esposo mot•rou na
guel'l•a. contra o Pa.ragunv, circnmsbncia. esta IJO.stante para
a.ttostnr pemnto a NaçiiÔ o valot• do sorviço que lho pt•estou
a.quelle ameia.!, conta om snn tamilia. muitos. mllitnros quo prestaram serviços du guot•t•a no pn.iz, entro os qn:tes sou tt•mão, o
marechal Antonio ~lt•rin Coelho, militar de merecimento incontcstavol o quo tambom os prestou com relovancia.
Além disso, a poticionat•ia ú hoje m~iot• do 70 <Lnnos, o á. Com·
mL•siio de M!Lt•iuha o Guort•a. p:.roco de maiot• justiç!L qno a o~posa
e irmii tlo t!Los servidores do. Nação não devo llca.r, nu. su~ a.doantadn. volhico, 11. mingufL do l'Ocursos, pois a sun. sltua.ção, como
bem se jlódo ca.lcular, o som que ello. mo$mo allogasso, como o t~z •.

a pcnost~simn.

182
Nesta. . condit,·Õm.!, po1•b.nto. n. Commis~!io tlu ~Ia.rinl1a o Guet•rn.
ofi'croce :t euo~itlo!'rtCfw Jo ~en;l.{io o seguiu to projcoto tlo lei:
:1'1. 10-JU/)7

O Cou~rcsso Nu.ciono.l docz·e.tn. :
Artigo unico. Fie~ olov:ula ~ 100$ a ponsão •JUO perco!Jo

D.Anna Uoolh'o do Fjgltoirorlo, viu v;~ do ctL]litii.o 1!0 oxoi•cito .Joaquim
Soa.rcs do l~"iguoil'o.lo ; l'cvogathL$ as dispmli~õos om contt•a.I'io.
S~la das Commissõos, 24 do julho de 1807. -Pires Forrcil'a,

presidente.- Vic::torinn Jlontd1•o, - FranciscoStl.- .A impriruh•.
)/. !01 -1008
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A Jll'OJlOsiçiio n. 88, do WOS, da Camar:t· dos Doput:Ldos, ampliando o olisposto no art. 7° do decreto n. 84S, do 11 do Olltnbro
do 1890, n respeito das sniJstiluioücs dos ministros do SnJll'Omu Tri·
bunnl Federal, dl!tormin~: I', quo essas sub,tltnlçõos se Jlu•ão no
caso do vag... omquanto não Jbr oleflnitivamont.c pr<'onc!Jtda, c no
de licunr,n, por mais do30 ditts; 2", •JU''· vcrltlcada qunlqum· dessas
· duns li)'JJOt!Jcscs, o pt•csi~cnte do t•orerido tribunal convocar:\ por
olllcio ou por tclrgt•ammn o respectivo ,juiz do secçii.o, r qual
pn.sHtl.l'(L o oxorcicio do sem cnl'go ao snlJstituto Je~al o ~~ssu
mirá a ,illl•isolicçào rio tio ministro a quem por sou turno substi·
tuiz•, rocobondo os proccs::~o.s que a. osto osl,aYa.m cntrogno.~. sem
nova di!:itrilmição, o occupando o !ugar do mr.smo na •sca.la para.
novas distrHHiicõos; o, 311 , qne o juiz do st1cçflo, assim cunvocn.do,
pormnnccm·tL no Supmmo Tribuno! om ell'oclivo oxorclcio com
tguaos vantagmls do sulJStituiJo, durant<"J a vaga ou lkcnçndcsto.
A Jll'OJJO<h,•iio não indica a ordem cm ~no rlevm•ti ;ot• a ccnvocn.cão JOita, m1~s, como so l'CI'cro ao z·ogpoctlvo juiz do soccão, ú
Ol'idonto que mantem o critet·lo t~tloptado no mencionado art. 7•
do dcct•eto n. 848, de 1890, Jl'll'll a pt•oforonoia ua convooaf;íio, qual
11 proximidade cm quo se ache a ;ccção dn .Justir,n. Fmlm·al da soldo
do Supremo Tribunal.
As moUalns contidas mL prOJJOsiçfio se rccommontll~m ~i. consi ..
dcrução do Senado como couvoniontcs Jlam não t!car privado
aqu,J!c alto li·ibumLl do concut•so olo todos os seus ministros e de·
moraU1.~ a adm1nistração dn ju:ttii}ll. polo grando acoumulo do
servl~o. que ncllo ha, o que actnalrnonto acont~co ·pelo r..cto do
que as subst.ituicões soi toem lognt· qmwdn o 'l'z•lbnnal ost:l privado
dn sua maioria ou reclama a prcsoD'l" o! 11 i o ministros desimpedidos para ojulgamouto dos processos enumerados no at•t, I' do
doct·<'to n. 038, de 21 do dozcmbt•o rio IDO'<.
· Parecendo t\ Commissão •lo .Justiça e Lr!~islar,üo vantajo•as as
disposições da proposiçiio, clin 11 rcccmmonaa t\ appt•ovnçiio do
Sanado.
Saln. das Commissõos, 12 tlo <I.~OHto Un 1008.- Oti~·aiJ'a Figuesrcdo, presidenta o relator.- J, .li. Jfctrllo.- l'mncisco Salles.
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•
O Con~ro,so Nacional resolvo:
Art. 1." A substituição dos ministros do Supramo Tribun.t
Fodernl, provisto. no art. 7• do decreto u. 848, de 11. do outuhr•o
do 1890, ter:t Jogar nos casos do vaga, HIDCJunoto esta o!lo fo•' deli·
nitivamento proonchida, o do licença por• mais do 30 di~Ls.
Art. 2.~ Para essa elfoito, o pr·esidonto do dito tribnnal, logo
quo so vorrflquo qualquer das hyp .. the;os do artigo antecedente,
convocu.râ., por otnc1o ou tolcgrammu., o respectivo juiz de sccçâ.t),
que passará o o :orcicio do seu cargo ao substituto Jogai o assumir:\
a juris•iicção plena do ministro a quem substituit•, recobondo, inde·
pcndenteillonto tio nova distribuiçii.o, os pt•ocessos que estavam ''
estes entregues o occupando o seu Jogar na. escala. tia.~ distri·
baições.
.
Art. 3.• O juiz quo foi' as~im convocado permanecor!l no Stt·
premo Tribunal Fetleral durante torlO o tempo da. vn.ga óu rh
licença que tiver dotorminn.do a substituição.
Art. 4, • Ao: juizes tio soc~iio cm cxercicio nesto tr•ibunal com·
potom as mesmas vantagon; dos ministros oJI'ectlvos.
Are. 5,• J•'ica o Presitiento da Repuhlic" autorizado a. abrir o~
ct•etlitos nocessa.rios :l. oxccuç!Lo da pt•osonto lei.
Art. u,o ltllvo:;r.m-so a.s disposic;ões cm contrario.
Gamam tios Doputatlos, 3 do n.gosto de W08.-Carlos Poixolo d"
illello Fi;ho, Px•esil.IJnto. - Milciades o1fario de Se! F1·eire, 1° Socl'ctn.rio, - ,btonio Felinto de Sou;u Bastos, 2•' socrcta.l'io.- A impt•imir.
o Sr. Presidente- Tcutio eompn.r•ecido u.pon"•
20 Srs. Souadores, não pódo lu.\VOl' sessã.o.
A ordom do dia pa.rn. lt s..ssfto ::;oguinto ó a m~ma. já jlo:;ignttda,,
Isto t!:
Votação, om tliscussiio nnica, tia rodacção final do pt•ojectó uo
Sonndu, n. 8, do 1908, autorizando a concessão uo um anuo do li·
ceuça, com vencimentos, ao hacbnrel Ft•ancisco Lins .Ayquo de
~loira,
thesourch•o da Alt'o.ndega do. Rio tio Janeiro ;
·
.
Votn.ção, 001 3' tli;cuS:!!lo, dtL proposição da Cam~ra dos Doputados, n. 179, do 1905, ooncedondo a poo~são annull.l de 3:000$ :t
viuv~ u lillms tio Dr. João ue B•r•ros Cassa! (com parooot• da Com·
missão do Flnanca~ oll'orocon:lo sub-omend; :1 omondt~ olforocid:~.
pelo Sr. grJco Caolho) ;
Vot<Lçii.u, cm 3" discuss!lo, da proposição d~ Camar•n. dos Deputado<, n, 27, do i90S, ooncedondo a D. Mar•ia Jsn.hal do St~llos Tor•res
Homem a pons~o mons~l tio IOO$(eom pat•ocor J'avo!'n.vol t!t~ malor•ia
da Commlsdiio do Flnanc~•). ·
.

t t
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Prcsidencia dos,·. /Jueno Brandtto (2° Secretario)

A• moia hora depois tlo meio-dia acham-se presentes os Srs. Sonadoros Bueno Brandão, Pedro Borges, Raymundo Arthur, Ft•ancisco S!L, Bezerril Font~aollo, Goncalves Fot•t•elrn., Joa.qniln Malta,
Caolho o Campos, Oliveira Valladlio, Severino VIeira, :-Joniz Freira,
Siqueira. Lim·~, Oliveira Figueiredo, l~I·a.nci~co Glyt.:ul'lo, Alfredo
ElliH, Lopes Chn.vo;, Braz Abrantes, Urbano de GottVC>L, Joaquim do
Souza o Metollo (20).
I>oixam do compat•ecer, com causa participatla., os St•s, Senadores Rny Rat•ho~~. Forrcit•a Chave.<, Araujo Gúes, .lom.tha.s Pedras:•, S/1 Peixoto, ~ilvcrio Nory, l11dio do Brazil, P11os •le Cal'Valho,
.Justo Chormoat. Urbano Santos, Gomes do C •st.ro, Bolfort Vie!t•a,
Pires Forroit•a, Moira c s;,, Alvaro Machado. Coelho Lisbun, ll.osa e
Silva, Manuel Du 1rtc. Martinho Garccz, Virgilio D:tmazio, Lon·
1•enço Haptisl", /~rico Caolho, Augusto do V•scoocollos, I.auro
:-:;odr6, B<tra.ta. RibrJit·o, P'olicia.no Pnnna., F1•aaci~co Sallc:;, A. Azo..
rodo, .Joaquim ~ltll·tioho, Candido de Abron, Rrllt.ilio da L11z, Hct•cilio Luz, I."'u·o ~1/illor, Folippe Schmidt, Pinheiro Machado, .Julio
Frota o Victorino Monteiro (37).
O

~r.

scg11iute

4• Secretu.rio (sercindo tk• 1•), d:t conta do

EXPEDHlNTE

Oillcios:
Do lu Hocrotu.rio da. ca.ma.l'a logislu.tiva do Pln.uh.r, do 22 de
junho ultimo, communicaodo que, em scssfi.o solemne de I do
mesmo mez, in.t•IJou aquclla :tssembl6a os seus trabalhos pat•la•
mentaros.-lnteirado.
Do Ur. Aulzi0 Auto de Abrou, de 1 do julho ultimo, communicando que nes;a dota, depois de haver pt•ostado o compromisso
Jogai, perante "camura logtslativa, assumiu o exercicio do ca.t•go
do governador do g,t•do do Piaul\y, para o tJnU.l foi oleito om 7 do
abril do corrente auno.- lntolrado.
O Sr. Metello (seruinrlo de 2' Secrolario) lG os seguintes
PARECERES

N. 192- 1008
A proposiçito da Camara dos Deputados, o. 121, do 1901, autorlzavu. o Govomo a t•oor~t~nizu.r o corpo de ongooholros oavaos.
Pronuociando·se sobre ella om 1900, u. Commissiio do Mu.rinh:~ o
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Guerra do Socado aconsolhou n soa rojoiçiio, além de outros mo·
tiws, • pela incol!venioocia que osta roorganizaçiio propost;t tr·ar;l.
pam o futuro molliftoação por que devo passar todo o mecanismo
da administraçlio nwal•. O Poder Legislativo resolveu, opportuno.mento, habilit;~r o Governo a fazot• essa I'OliJrma goral o systomatlca do todos os serviços da administração da mar•inlm ; o para
este fim lhe d"u a nec:J<saria autorização no art. 12, aliuon' c da Ioi
n. 1.841, do 31 do dozemuro do lDOi,
.
O Governo já s' utilizou dcss;t autorização, '"pedindo t•cgula.mentus rtuo ont.t•nJ•n.m cm oxocução o os planos dos qUites obt:deccm
á lei do orçam~nto vigonto.
Já n?i.o tom, }lOifl, razão do sm• a. proposiç!itO d:L Ca.ma.t':L quo a
Commi.<são de Finanças ponsa devo ser ro,ioita1la pelo Senado.
Sala das Comfllissões, 13 de ago.<to do W08.- A. O, Gomes de
Castro, pro ,j,lonr.o. - fira,~cisco Stt, roln.tot•.- Gl!JCedo. -Alvaro
Machado.- J. .foaquim ele Sott.:a.- Law·o .1IiUter.- Urbano Sa11tos.
- F. Penua.
P.~RECER.ES AXTERIORMEXTE DADOS ::!OUftE A :'IJESMA I"R.OPOSIÇÂO

••
t '

A Commissão do Marinha c Gucrt·a, ustudan!lo a proposição d~
da Cltm;~rn., n. 121. dr:: WOI, que autoriza. o Govm·uo u. reorgon.ni:~.a.t·
o corpo do ongenhoiro~ U!Lvn.es o tendo ttLmbcm om cou:;idJt•n.c;ão
niio só o que a clla o<~endom o Sr. a1mit•ante ~linistt•o ''" M;trinha, vm•balmontn, como tamiJem o <JUC diz o mesmo Sr. ulmira.ntc D1J soa t•olr~tol'io ~lesto nrmo, j nlga. derer aconselhar uo
Sen~du nua a.ppt•uvo •~ meBm!L proposição com as seguintes u.lteraçues:
Ao art. 1', lctt.rn A, dlga·<C: O corpo de engenheiros navaes
será consc1\flido pnlos olllciaes quo já Jazem P'"'te desse corpo e
dos quo Jorom tr•auslbritlos nos postos do I'' c ~"tenentes do quadt•o
dos ol!lciucs da nf•madlt.
Ao art. 2n: EJimine·SO.
Sala das Commissõos, 27 tle agosto do 1902.- Julio Frota (voncirlo).- Pi1·es F'el't'eira, rol;Ltor.- V, -~fachada, - BalfQrt Vieira,
- Be;crl'it Foutenello (com restriccões).
'
A' Com missão de Finanças M presente n. proposição da. Cama.ra
dos Deputados, u. 121, do IUOI, •~utorizando o Govet•no a reor•ganiznt• o corpo do ou)!enboiros nu.vaes.
Sobre estn. pr•opJsição a Commlssi'io de Mnrinbn c Guer•rt~
omittiu p:.rocor, CJm um voto vencido e outt•o com ro>trlcções, cm
27 do agolGo Jo IU03, acompanhado do duas enlon1las.
A Commis.iio !lo Fm:moas entendeu não pot!or pr•oscindir da
informação do Sr•. Miuistl••> tia Mnrinba; pe<liu o obteve a que
aon;;ta. do seu otlloio junto, em 30 de r;br•ilu1tlmo.
O Sr·. Ministro está de accôrdo com o novo quadro, embora
rcr.onboçu que tru.z o accr•oseimo do despeza do 2! :814$ por auno,
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o qual, diz, sm•:l. bom componsn,do, porque o novo quadro concili:•
os intcres~os elo sot•vico com t~s justas aspirações dos engenheiros
Jm\'a s; mas entendo quo são ainda ncccssarias outras emendas,
<JUC expõe, entro outt•as a do augmcnto das idades pam a compul"Ot'ia. u que a proposição manda appllcat• c art. 5• do dcct•cto
n. !08 A, de 30 do outubro do lHSO.
A CommissilJ de Finanças, paroconrlo que depois daquolla in·
lormaciio do ~o do ab1·i! ultimo d•.vo ser do novo ouvida "illustt•o

'•
,

I'

Commi~sfio

"'

do Mu.rinha. e Gnet•ra., ruf'}uct· quo a. est1t soja.

t•omo~tiiltt

a. proposicf•o do que so trMa, com '' inli:H·mação prestada pelo
Sr. ~Iinistro da Mat·inhn.
Sala das Commissües, G do ,julho do 1005.-Faliciano Pa1111a'
prosidonto.-J. Joaquim. rle Sou::rt, t•ola.tm•.-P. r:tyccl'io.- .Tor7o
Pinheil'o.-U1•hcmo de Gou"Ja. -Ramiro Barccllos,
A Commissiio de )I~Lt·lnlw. o Gnorra, para attondAl' ao t•Jquori·
monto da Commrssiio do Fill'"lças, apvt·ovado pelo Sanado om 12 do
julho elo armo p!ts:ndo, r. •maollo na dcvidn. considern.çil• o pn.rocOl'
que a 27 do a~osco do 1003, com um voto vencido, 011tro om sopa·
t•tulo e acompa.nlw.lo tlc lluu.s ometu.l:ts, omlttiu a. Commrgsüo de
:\!arinhn. o GuerJ·a, c a lnt'"rmação quo" 30 do abt·il tlc 10 1·1 prestou
o Sr. ~liui,tro da )!at•inha a podido daquolla Commissfio de Fi·

na.nça.s, vom intc1•pôt• seu

•
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l?obru n. proposiçf1o da. Cn.m!U'a.

dos Deputados, n. 1:!1, do JQOI, que aut,orlza o Govot•no a reerga.·
niza.t• o (Wl'PO de on;;onhoit•os na.vaos do :tccôrdo com as bases que
ostal>oloce.
·
Um exame consciencioso dos seus artigos o letras tt·ouxo ao
seu espírito a convicção do quo ella, tlll uomo cst'l 111•rcscntada ao
sou ostuuo, a•:nt·rota, orn relação ao t•ogulamonto por quo actnal·
monto se t·cgo esta corpo, modilleaçõcs prot\lndas que do todo não
so coaduw1111 com a o!'iontação vor.ladeit•n. quo so devo dar :\ di·
rocoão das espocialidados tcchnicas utl'ecta' 1\s suas secções.
TNz augmonto niio pequeno do dospezas cnm o nccroscimo dos·
nccessario de pessoal que propõe; deixa. do ospccitlcnr, como atll
:tqui o t'oz, o numero de engonhoit•os etrcctivos para cacln uma das
ospecmlitl11dos constitutivas dcsst.s seccões; om cnntr,trio ao que
praticam to ln..; as nu.ções, mn.nt!u. a.ppliêat· a. esses cngenl1oiros n.
lei da compulsaria em vigor piLt'a oi olllcitti'S do cot•po da
at•madiL ; d~·lhe regalia especial, pot• . determinar que as suas
;::mtillcaçóes soj:~m fixadas no rognlamonte dns ropat•i.tçõos em que
servirem ; n.taoa. os p1•incipios const~grados po1• nossa. legi:llaçã.o
nav1tl sob o pretexto apparert!o t111 rogu!amontaci•o do sou quadro,
propondo a :~bortnra do olaros, por contagem do tempo, plti'a os
atreitos d" rot<ll'ma do set•viços prestados por alguns. dollos como
J\lncc1onarios civis; olforoce uma t·evet•siio !'Ora do proposlto a.
officlaos .q 110 ba ba;tante tempo o;tiio no desempenho de commis·
•ões ulilmus ás quo devem constituh• o objectivo ilosso corpo, si de
nocossidlldo fosso a manutenção do BUIL ct•eaçiio ; o, pot• ultimo,
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desvirtuando a proposta quo faz do augmonto do posto do vicc-almiranto, ostabolcce concurroncia nociva no intcrc:;so publico, J:lOla
tJXLonsôo aos postos do almiranmdu nosso co•·po, dos carg,>s o com·
missões correspondentes aos mo> mos postos, no quadro da armada .
.luhra que C:ita. proposic;ü.o não r.o lSUb8ta.ncia. om ai mais que o

'

desejo doso levat• n. c!Toito uma ontra t•olurma-a 'lllinta depois
dn erO<•ÇÍÍ<> desse cot•po cm abril do 1800 !!! -como todas as antcriot•cs, confoccJOnada com o fim especial do mcl!Jorar o l'unccionamonto desse ot•gam do mocanismo de uoss" administraciio mm•i-

tima., scm·quo <lm nenhuma •ias dclíbcr•açücs noll:\ incluidu.s eogitc

da a•laptaçii.o das medidas IJIIO bojo ;;cralmonto empregam os que
QIIOI'COI CJIISOgu>r l'ODdimcnto olllcaz do tJ•ab:~l!Jo dos otnciaOS n.
quom deva cahot• a dlrocçfLo dos serviços concm·nontos ás ospcciali·
dados qno oompt•ehondo,
Propondo, com otl'clto, pelo qno dispüo no so11 art. t•, lolt•as a
C(, qno OSSO corpo SC,ja COOStituido por otnci<LCS transferidos do
corpo diL armada oJ!cctivamcntc omprcg;ulrs nas ospccialida<IO do
coostrucçiio mwal, mn.chJn:u~ n. Ynpor, a.rtilhnt•ia c pyt·otechnin,
torpedos, olodrici lado hydranlica, diviJidas na secções 'JIIe unu·
mem, o que os antigos engonhoiros-al•unnos quo, pur rorçu. do <lc·
creto n, ~. !07, do ln do ,janeiro l~•rnm de 1809, foram rovcrti<los ao·
qundt•o da arma<la, podot•ilo ser addidos ao son rtnadro, PI' enchidas

;~s

••
t '

101•malidadc3 logn.es, indo occupn.r nu. escala. abaixo dos

cn~c

nhoiro; mais <Lllligos <jUO cllo ., pot· occasiilo d<Lquolla transl'eroncla,
- deixa pet•cohor elar<~ monto o pensamento d11 .. cus aut •ros cm
considot•a•• a quosl totnlidadu dos olllciaos do corpo da at·mada,
com a. cducn.çfw profission<~t q110 a~·tnu.lmcnto se lhes dá, corou cn.pn.z
da t·osol~:çiio das illlorossuntcs qnostücs que a cada momcnr.o podem
surgir dos mult>plos e complicados assomJ:ltos de cada uma de suas
socçüos.
!Jo lh~to,. estal'io.m nestu.s condiçües si nas e-scola.~ cm l}IH"'l Sfl
lhes minis\rn. odncn.QÍLO houvesse uma Jlarto do • >IIS cursos destinada unicamonto llO onslrw tias ma.torias.rofcrcntJs :1Durllas cspc·
cialidu.dos, ou si j:l tivesse para ies" sido croada a Escola de Appll·
·c:~çito, do que se lembrou o chefe dc,se cot·po, St•, alm>Nnto Alvo.,
Bat·bosa, quando minlst•·o. cm seu rolatvrio do 18'.18, c ando tao<
estudos dcvct•iam sot• feitos por cursos do dous annos, c..mplctados
simnltaucamcnto nili o na E•cui<L Polytocltnica.
Só n con<liçito do concur,o á admis· ilo ncseo corpo plra os alumn •• da, l'sco,ln Na1·al quo toniiiLm "~provações plcnns o dblincltts,
como bOJO cxJgo o sou actual t•ogul!Lmento, nilo basta para lltos dar
atte>tlldo de o<Lpacidade que cs colloquo cm condJçiJo< do poder
compartilhar d '" "randes t•o•pons<Lbi!ldndos <JUO t•ocnhcm •obro os
onc<Lrrogndos d·•quoll11s secções, ainda mesmo que semelhante clau·
sula tive so si .• o nle aqui rlgot•asllmento cumprida.
. . ·
Si so qulzot• obt l' pessoal com conbccimontos thcoricos nacos·
snrios a .<o servirem dos onsin,,montos colhidos da exper•oncia ,,
indisponsavul .;uo se adopto uma •lcss.•s modidas indkadas, por<l~e,
<iliUcult;lcdo·se a.sslm, nessas roorgaai?.açõos, 11 faculdade concc>iid~
ao gxoc11tivo om cft'cctua.t• ap~ssagom do officiaos para o sou quadro,
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com~ f<tlt~ do prunni·o quo niio lho ú dnelo, HO evitará auccodor o
que se vê do ••ul~torio do choro que o dirigiu om 18!lB, om <JUO
afUrmu existiram <Lili ongonhoiros que, som oxhibirom prov~s inconcussos tio su~< habilitações por maio do tr•balho; do lavra propriu ou por damaostraçõos public~s do sua capncid:ulo profissional,
toam gal;:aelo os postos olov•dos, deixando do si IL inccrtoz~L cle ""''"
n.ptidões pn.ra. occupat•om cal'gos pa.ra. os qua.es nã' (I prociso sô a
posiçiio militar. mas pri nclp.tlmento proviLdD. compotoneia pi•o/lssloual, afim do que por Igno!•anci:t niio sojn.m elispereliçados os diohoiros publ!cos.
Procodanda-so deste modo, far·.<O·hn nosto as.~umpta o quo (•
soguillo por totla:; a.s mn.rinlms adca.ntn.cln.s, comtn.nto qnu. do~do j(L,
so comoco :t instl'llil·os do moela asa podar f,.zal·us pas.<ar du<so
papo! direciO!', quo nito lho; com pato, Jllll'~ o duwm 1onho ele l'nncçõe~ cunstt'ltctol'rts, r1110 vurdn.dolt·a.mouto ag·ora. 6 que Kfi.o apro ..
prladas "am• c nssillo"das como vordndoir:Ls OipJcr:tlhl:Ldo;.
Nu. ,\llomanhtL, os offiJiacs f[UO dJsojn.m sngnit• a. profis~ão ílc
engenheiros coostructor·o~- do m·~ohin~< ou do n •Vius - dopoi>
do nm <Lnno 1lo instt•ncção om commum com o~ nspirantoH drt
Escoht Na.va.l do Kiot, a. lwt•.lo dos na.vtos dn. di vi ;ão dM oscolas,
para que po;,am obter os sous titnlro; ~ p•·ociso que eo tl<!dirtuom a
cstud .•~ tochnicos, tio ui to a doz nnnos, quo deverão ser leitos, pat•te
no serviço rl:L :Lrmn,(a o parto na< univursitl:~do.q toclmicas do lmpo·
rio, os\:tbolocida; oro Berlim o Dantzig.
Nessa amola. do KiJl, om torra, o a. bordo d:Htttollo:; mwios, são
fornecido; os olomo.Jto;
quo os officines do coe·,>o d• armculn
so bnbilitom a tomar conta das divor.<ns espocialldn;los quo alli so
estuclam-torpedos, olectricltln.do, mimLs subm:~rin:t~ o artilharia ;
o cm Wilholsb.L\"Cn ost•t a escola para" formação dos o(!lcian; o do
cot•po constJouctor das nmohinas dos miVios.
Na. ln;.;lt~tort•a, o scr\•içJ i.lo con:o~tl•ucção é conft:ulo qna.si sompro a on~onhoiro.; civis, escolhidos diroctamonto pelo nlm irantado
pat•n rúrm u•om sou corpo'do constructoros do navios .
Dollo .;o ocoupam lllmbom, pala opinião quo prorossnm elo que
bom construetm• do macbina st) poderá sor quem conheça do coo- ·
strucçlio nav~l-mnchinlstas quo tonhn.m estudado nos cm·sos complemontnros om quo so •1:1 osso conliocimcnto" o< opurareos dos
arsenacs quo tenham so:;uiclo o curso do Collogio elo Koylw.m.
Estes machini<tas, a etuom tambom é ontroguo a confecção das
ma.chinus dos sous nn.vios, como o~ o!Hciacs elo mu.riah;~. u. quem
ootrognrn as cli••ecçüc; d.J todas as ospocin.lidado; quo cnltlvam,
formam-se no Roa! CJllo~io Naval do Osborno o no Collo:;lo de Dar·
moutn ou pro voem dos di plomndos officiaes lnf<lrioJ•es om artilha·
ria, timonaria, carpintaria o manobro.s quo soguom os cu•·sos desses
collogios,
Em França, são os offiolnos do Gtinic .l!arilimc os eacart·ega.dos
dn con;!I·ucção dos navios o do suas mnchlnns.
Pt•ocedom da gscola Polytochnica, ostudamdurnnto dons annos
nas escolas do npplicaçii.o mantidas pelo Mlnbiorlo d~> Marinna e
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ao mesmo tempo traba.lham praticamente nas oficinas dos ar·
aennes.
Rut•amento consentem quo os ad,iunlos tocbnicos, ultimamente
creados, tomem parto nossos serviços.
A co11strucçfw das rnacltina.s 6 l'oitn. por mcJCa.oico::~ cont.ractados
voluntarlamrmto, por alumuos da EscoliL do Gr•umotrs do Brost,
por· alumuos momtnicoo das escolas do Lor•ion, Hrcst o Toulon o por
itlnmnos pJ·ovonlontc~ das escola~ do arte:~ e manufa.ctul'a.!J o outras
n. ollu.s somollu.. ntos.
o Borda, a escola. do llrt.~st o a. oscol.• do applica.c:ií.o dãu-Ibo
nm nucloo <lo olllciaos porl\Jilamouto preparados ao exoroicio da
,Jirccçã.o do qualquer c~pecmJídndo quo O)culha.m.
Nu. (talia, os omciacs constt•uutorot~ provcom da Escola Uo

Engcnlm.rin r.'IILl'itlma. do Gcnova uu do ongouboiros civis após con-

curso o um cst1tgio Uo dons

anno::~

no-;,;rL

escola.

Atú bom pouco tompo, mt Escola Nnval rio Livorno havia um
curHo destinado cspocin.lmonto n.o propn.ro dl!S!'JOS ongonhoiros;
bojo, porém, f[J.ZOm·so n.lli ostudús duranto dous annos, para. os
ollicines dosto corp'' quo quoimm pas,lar para. o corpo especial dos

cngenhoil'O,o; navnoM.

IIm Vonoza ncha-•o a. Escola, de Constructores do Macbinns o

cm Livorno csttt. cst<L o:;cola, rJuO fornece o:t dh•octore:~ de :mo.s
espcc!alitlado..;, quo sii:o os oJJiciu.os do corpo dn. arm:ula. .

••
' '

.'los Estados Unidos, no Jnsti tu to do Tocbnologia., rio Boston,
por escolha do director do construcção naval, oclucam-so os ofll·
ciacs do marinha provenientes da Escola Naval rio Annapali<, com
tempo de embarque, que IJUOira>tl seguir a. prollssão do constrnctor
naval.
Estes olllcia.cs, que são ao mesmo tempo macbinistns, são os
constructorcs o directores das machinns dos navios.
No ,Ja.pito, cm .loltosuka, organizado qua.sl quo do mosmo modo
que o Collogio do !Magima, de onde so originam os seus otnclaes
ospociulista~, os~1. uma outra o;cola quo dá. educação theorfca. aos
cand!tlat.os aos Jogares do constructores, que já e,tejam munidos
do eortillcades do serviços Jeitos cm suas docas ou cm seus

ar:;onrLos.

Em todos ossos Estados, como so vô, pelo genoro de cducaçfio
que prestam aos ;cus ongonheiros, não ha ab;o!utnmcntc a prcoc•
cupnçiio do tlcsvlal-os do ;nas J'uncçõco naturaos para. incurnbil-os
ele diroccões que confiam exclusivamcnto a officiaos da armada,
que, pol:t extensão o varletlatle do saber <rne os dovem possuir, impõem a sua designação aos centros directora• encarregados dessas
escolhas.
A tondcnoia do todos clles é educar om conjuncto, ató certo
tempo, tanto os otnciaos que queiram c;pccializ•nem-sn como ongonboiros, desse motlo considomdo, como os que profirtml dedicar-se
ao exol'ciclo do m•ndo das construccõcs por ollc,, reitas, enviandose-lhos depois para escolas do appUcaçiio cm q110 se POBSam a.perfolçoar nos estudos tbcoricos o tochnioos, proprios a tornai-os apt011
para qualquer das missões que lhos forem designadas.
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Acomp:.nllom-so os seus passos no moclo do cnoal'at' tão impor·
io.nto questão, q110 assim, dentro do pouco tempo, sor1l posse vol
con.;eguil'-So 11m con,iuncto do on:;cnllclros conllocJdoros das noccs•
sid~dru da marinha o, portanto, com bo.sünto capo.oHado po.ra
cuid"r do. consti•ucçfto das mnis importtlntos umdndcs do sua
compos1ção.
Io:stnboJleç:lm·so nn Escola Nn1·a! as bases loglcns pu•o. a apt•ondi·
zagom cm uma escola de applicnção, nos arsonacs do Estodo ou
cm olllcinas particulo.ros, quo, com toda facilidade, so poderá roa·
lizat•osso almejado dosojo, e isso- acredita a Cummissito-!! quo
1lovorá sct• feito desde que .;o tr~tc t!:J. rJmodolaçfio quo a evolução
das idéas modot•nas i1tdlc.t. se dcvct· proccolor cm toch1 a ostructura
da organiza.çOCo do nossa ut•mada.
Por ora, na. impossibilid~uo cm quo se osttl do s~tisfazet-o, t~nto
JO!a carencLL dessas omciuas, quer pat•tiJulat•os, fJUer do IM .,h,
como pela 1\ilta do propat•o 1!0 quo no.turahtente sJ roscntom, !l
prot'o·l'IVOI que, "Pcznr do al~uns o!lluiaos do incomparavol valor
quo so oncontr~m cm sett quadro, a bom mesmo da futui';L reor·
ganiuçii.o por que raciunnlntentc dev11 P>•sa~·, nii.o se cuido do
,1uao.quer medidas a cllo t•ofcrentes, u.t!l que, por oxtincçiio dessa
corpo-a q•tal dosdo,iá começará a sot• obtida si o Governo não
pr·cenohor as vagas que so deram com us ultima~ pt•omoçõos, pro·
enchimento 11ue sú poder:!. ser feito pot• maio de inconveniente t<·n<·
passo do otllcmcs da armntln pat•a osso corpo -si torno possível
dar-lhe nova p11aso que o f,,ço dist1uguir por outt•o vnlot• quo o
dosso interesse corporativo por IlHO tanto se tem feito conhecer.
JJesde qno se tenha n direcção do Ministorlo da Marinha on·
troguo 11 um conselho do directores presidiuo por um ministro que
imponha 11 s.,a, vontade npó< tliscussiio sobre as qnostõos do sorvlco
corrente. que se t•egulem pelos moldes do almit·u.nt!ldo inglez, con·
selho de construcoão o conselho gora! umoricano, ou conselho superior italiano, e que soja composto por officiaes tJ,, reconhecida. com·
petenoia CJIIC u1io se vo•om do receber esclarecimentos da'l_Uollos
seus can1ar.das a quom confiaram a collabora~ão no. soluçao das
qucstüos que lhos sejam alfoctas, ter·se-ha, da munoira " mais na·
tural que possa, li•aucamentc, antro questões do toda ot•tlem, fixar
os typos d .s progt•amma.s do construcçiio a serem postos om p!'ll·
tlca, q'tom comprohonda e os exponha, cm todos os menores detlllhes
.techntcos, quem co11heça. da natureza .lo todas as suas install.Lções
m!llttu·es, emftm, quem pos~a. po•• intervenção e llscali?.açii.o nocessaria e intolligeuto, desde o Inicio do s ta execução, lnzol-os proparar a serem conduzidos com a m..xim" officncio. por aquolfos a
quem compota !oval-os uo posto do combato.
Aos ougonhoit•os cabmt a glorio. do 1\Lzol·os com uma rnpldoz
o sol!d :z do c.• nstrucçilo que do todo 1\Lça oHquocer o. morosidade e
fraqueza com que o serviço desse fubt•ico tem ass;gualado' cortas
pcr10dos da. nossu administração nuval.
E pensa. t1 Commlssiio que, uma voz resolvida essa I•emodola·
çiio,ltastauto cuid•do se clave tct' na tormacilo do quadro quo o deve
constituir, pnm que niio ~o t•opitn o fucto desse nceumulo quo os
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11ispcrsnr po1• serviços cstJ•an~os aos que o seu regulamo oto lhes
incumbe Josompouhnr.
E' Sllbilio que, tal como os!(, ilojo constituído osso co•·po, é oxco:-Jsivo o oosson.l l!llO o compõe p:~ra o sot''''ço do um ~ú at·sonal
quo 6 o unico ponto ,i unto no rJu d se empenham om servir.
'
Hoje, realmente, a mtll'inha, além do se•• um organ!~mo mili·
lar, tnmbom é um podoJ•oso m•ganismo ·industJ•lal, mas não om oscnia. quo n. faça assumir um pa.pol quo tmgn c.,mo couscqucncia o
at,J•apalllnmento da inrlnstria pr•imlln.
1'01' acrodittu•om quo ellapúdo autor UO•Sl> industria, graças (,
concur•J•oncia que ostabolocor condições muito ''untu,iosas par.. seus
tt•11balhus, é que agora todos os i>s!Mlo·; reduzem o muls poss1vol o
numero do seus nrsenaes olllciaos, doixnnrlo unicamente os que bastam fL se;:rirança da dofosanncional, que ao mesmo tom no podem
lltzor Jaco, cor!'o rogulnilOJ•es de preços, nos s;-udicntos que por
acm.so pos~nm lormn.l'-SO.
A; olficinas o estaleiros pnt·ticulaJ•os o a quom entregam o fabrico do torla ospccie do artilliaJ'i:t o toroedos o n m.tioJ•in dos navios do que so sorYcm, o 6 pol' osso môtivo quo niio tratam, com
rnro. mwopçfio, 1lo }ll'CPlt.l'O,por conta. sun., rcluctnodo mo~mo contrtL
as propostas J~itns, com osso tim, rio um coJ•po !lo ongen!JO!ros artilheiros ou consti·uctoros do nt'lilbarln, o que faz J•osaltar ainda a

li11.
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de~ncctJ~sifln.dc
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do.

propost:~

cm com;!derttl' no. composíf]ão dcstn

corpo do ongonhcil·os navacs a src(·lio do m•tllhtu•ia, torpedos e do
"cus al't.o 1\tclos.
:\ Comm:ssão ponsn tn:mboTn que nfto doYo sm• o.cccito o n.ugmento propo-ta pela lottra ú do nrt. 1' da pl'opostn., não só po1•
ossns rar.õcs expostas, como porrJUC não lho p:u·ece result11.1' lucros
ou va. at.ngoons pnra. o sm•vlt;o publico em con~íll' a nrn Yiee·nlmil'll.llte,om I'Cz do um contra-alnurauto,a superintondoncin do traba.
lhos que podem SOl' ttunbom tlscttlizados pm• um como por outro, o
molho!' por osto ultimo. pO!'quo disto J•esnltn economia para os coJ'L•cs do Estn.do.
Nenhum pair. ainda cogitou do dtu• :t osms aggrominçõcs de ongoohoiros no sor\•iço do suas coostr11c{•Ucs cssr~ oJ•gnnizacão rigoro ..
sam !llto militai• <JUO so qual' d~1· a ossos ongonhoii•os navaes o nenhum delles lhos dti, mt n'similnção que para elles osta.belocom,.
esôrt h!erarchia clovarla que propõem.
Na Fmuça, qno jt\ prouuzin o cunstJ•uctoJ• mais eminente dos
tempos que correm, a honm mais elevada a •JUO podem attlnglr ó
a de um posto collocado abaixo do posto do contra-almll•ant~. o de
cnpltiio de m"r o guoJ'I'a (capitão de navio), c nem -por i>so subvertem-se os priUCÍllios cardoaos da disciplina militar, alli, om que
ollos, tal como dot01•mlntt aqui n. !ol organica desse corpo de eogo•
nhoiros, são considerados nos mesmos postos como mais modernos
<lU O os olficiaes d<L a~•mada e mais antigos quo as domais classes.
annexas a ollo assimilAdas.
· No<So pair., como em qunsi todos os ont1•os, dão-se-lhos postos
mllitnt·es, mais pa~•a tltzol-os distinguir e conbocor quando estejam
om servlco do que para gnlnrdoal-os como umn · honmrla lncompa-·
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tive! com n n~tureza do tJ•ab~lho que propal'ilm, o são om numero
l'O,tricto pam quo não so doem com ns acccssos quo so lhes dava
essas contmue~.< perturbações no cumprimento do suas funcções,qno
<ão som pro distribuídas do conformidade com o grdo ou posto do
cada um dcllcs.
A Commiss1io opina pela rejeição do que dispõe a lottr:t c do
projecto sn.iotto :L HU'' apJ•eciaclio.
Não é passivo! que, aggravando o et•ario pnblico, so quei1•a
applicaJ• num mesma lei a quem exerce funcçuos do naturoz:• lilo
di VCI'SD..,

O vigor, as qualidades do energia o do iniciativu. que se requerem po.ra. os (1uo toem que dirigir as Ionginquil.S mtm]lltnhns, não t} o

mesmo do que deve dar mostras quem

cst~

sempre occupado cm

LNLhalhos scdcntarios, nus qua.es, muitas vczos, a oxpor10ucin. do

uma maior ifilulo é ponho!' seguro

p~ra

o mollwr dosompllnho

tlOSSCS SCI'VÍ(.!OS.

Nas marinhn.s que estão physica c moralmente nn altura de

sun. missft.o, 1'NLCO t,; o li mi to da idn.du JlíU'a a. relàrma cumpull:iot•ia..

seus officiaes tenham a robustez ncccssarin par~
não o traiam no momoótu tio ptn·i~o, quo f.iOja,
rija a tompor" do seu corpo para que poss:nn dirigir com todr.
a poricia qunlqnor navio do que se lho contia o comJnando.
Mas, por ospirito do bom pensada economi:t o pelas vantngons
que lhos traz a conservação por mais tempo tio um posso:tl em que
os conhocimootos expcrimontttcs tudo valo, dll um IIIUito m~is Mto
termo para o concurso om totlos os corpos que lho são assimilados.
1~ não so a.rreccia do aconsollw.r a rojolçi\o t:>mbem do que
dispõe a propost~ no sou art. 2', porque lho parece quo ao pensa·
mcnto do todos não occorrerá duvida om so alllrmar a impossibilidade om que ostiio officiae~, que levar:tm ou ~nstaram todo o
sou tempo no tr~balho do ropa1•ações do uma csquaura som valor,
do podarem desempenhar• a contouto qualcjum· das commissões
do attt•ibuição do gLneralato do posto por cxctl!loncia.
Por todas estas provas expostas, polo aug.nonto de muis de
22 contos de J•óis annuacs quo acarJ•et<' a proposta, som que dalli
resulte utilidade para. o serviço publico, c mul'llJOnte poJa inconvonionoia que css" reorganiznQão proposta trará P•~ra a futur" modificação por que deva passar todo o mecaui•mo d• administração
mva!, a Commissito não acceita este projoctv tal como vem proposto pela Camara dos Deputados, para espora.r o momento opportuno cm quo possa dar seu beneplacito 11. um outro que DJ(Jlhor
venha s~tislilzor as nocossidades da rrmada.
Entretanto, sujeita esta sua doclsil.o :1 sabodoJ•!a do Senado,
gue poderá acooital-a ou l'ejeitai'a, sem qne com isso oll11. deixe .ro
lho tributar.todo o "preço por sua.justissima opiniii.o,
Senado Federal, Sala das Commissõos, om 3 do julho <lo 190G.
Concot•do com este parecer, coheronte com o voto vencido quo
doi em 27 de agosto do !9Da.- Julio Frota.- Ale.,andriHo Jiaria
do Alanoar, relator.
quo
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Em vis!:L das considamçãcs e~pm·o o novo proj "'"to ~ q11e acima
so a!ludc·; cmrtnanto niio lut' apt·useJlt<tlo mnntunbo o parecer de

27 de !Lgo.:lto de 1902 du '1 uo J'ui rclu.tol',- Piras liarrcira.
PROPOSIÇÃO DA. C.\~IA.RA DO DEPUTADOS, N. 58, Dl:!
R~l'.EJU:! O PAR~CE!I. SUPRA

1908,

A. QUE . sE'

O C<logrosso NaciooaJ resolvo :
• Art. l, • Fica o Govm·oo autoriz<Ldo a root·gaoizar o corpo. do
ongonhoiros nu..vnos do a.ccôrdo com u.s soguintos bases:
a) Q cot•po do ongonl!Oirod flD.VU.OS SOL'ti. constituido peloS OffiS

ciaos tt•nnsl'ot•idos do corpo d~t armada, olfuctivamonto omproga<lo~
"toas ospocifllidados do ceostt·ucção naval, machioas a vapor, artibari" o"pyrotochnia, torp 1do; o olcctt•icidadc o hydr•aulica, dividi·
dos om cinco socçõos a su.bot• ;
1• secção - Coostrucção naval.
2n soc~ü.o - Maehino.s a. vapor.
a• socçiio- Artlllmria e pyrotocbnla.
4" secção- Torpedos c oloctricitlado.
5• sooçito- Hydraulica.
b) O 'tuadro ordinario do corpo do ongonhoiros navacs constará
do seguinte pessoal :
1 ongooboiro inspecto!' :;oral-v ico·almiranio.
1 ongenhoiro chofo-oontra-almirnnto.
5 eagenhoil'OS do I1L classo-ca.pitã.cs do mar o gum'ra~
5 cn~onhoiro.; do 2(L cl .LSso..:...cu.pi tãos de fi•a.ga.ta..

7 ongorJhoit•o"' do 3" classo-cn.pitios-tooento•.
10

ongonhoiro::~

do 4" classo-pl'imoiros-tonontos.

c) O< omoiaos do corpo do ongonhoiro; navaos sorvJrão ell'ootivamonto atê os li miro; do ida1lo e.ltabelocidos no art. 5' do d"creto
n. lOS A, do 30 do dezembro do l88J.
d) 0; voncimontos dos·ongenheiro;.on,vaos coost11riio dos soldos
etapas das r•cspoctivM patente., sondo as .gratificaoiles IIS fixn.das
nos ro;:ulamcntos das repartições ondo servirem.
·
o) Os actuaos o~genhoiros navaos oiio procodeotos da Escola
Naval, depois do ('eorg!Ullzado o respectivo corpo por otrelto destilo
lei, poderão optar 'pela reforma nos pastos cm que so acharem ou
pela aposentllododllo, do accordo com o digposto no art. 33D do roguln.mouto que baixou com o docror.o n. 7-15, do 12 do setembro do
1890· sondo computado pola refot•mrt ou aposentadoria todo o tempo om quo os citados oorenhoiros ostivorom om estudo de suas
ospooialidades o no desempenho do 1\!ocçõcs da ongonharla naval.
/) Osantigoscngenltoiros-alumnos quo por forca do doer eto
n. .3.197, de W dojanoiro do 1800, foram revertidos no quadro da
!l.l'mada, podoriio ser nddldos ao quadro do o1111enhelros navae~. ao
qullol iriio portonoe!', proonchldas ns formalidades Jognes, mdo
Vol IV
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occupa.r na. üscaln. logm· abaixo dos ongenhoiros na.va.o:o;. mnis antigos lio quo ollcs _por occn~ião dn.quolla. trnnsfüro~cia..
Al't. 2.• Sot•ao cxtonstvos aos postos do almu•nnt~tdo, no corpo
do ongenhoircs mn-ncs, os cargos o com missões correspondentes
aos mc~mos postos no qnadro dn. a.rmndn, exceptn:tt!o súmcnto o
comma.ndo da. força. naval activa.
Art. 3." Rcvo:;am-sc "' rll•poslçõcs om contrario.
C:cmara dos Dcputntlos, 2~ do dozombro do 1001.-Dt·. Satyro

de Olicoira Dtas, 2° \~icc-prc~idonte.-Carlos Augusto Valente ele No ..
uacs, 1o Sccrota.t•lo.-.·111!JClo Josd da Sil'IJa .S()tto, 2° Sccretu.rio.A

imprimir.
103-1008

Em resposta ao po·lldo do o.;clnt•ocimontos qno a 5 do .i unho do
cort•onto anuo lho dirigira o Senado, informa o Sr. Prosilicnto da
Republica quo Francisco do Pnuln Dnnrto, JlOr ter po<lido rlomissão,
doixott o oxercicio do cargo do escrivão da colloctot•la lbtloral em
S. Josú de Al<lm Pnrahyun.
Não tom, pois. mais razão do sor a. Jll'Oposiçoão da. Camara. dos
Deputados n. 202, do 1006, quo "'Jtoriz~ a conecs.~iio do um anuo
do licença :iquclle cx-J'nnccionario. Por i>SO, pensa u Commissão
do Finançns que o Senado n devo rejeitar.
Sala das Commissõos, 13 <lo a.gosto de 1008.- A, O. Gomos de
Ca.~tro, prcsidont~,-Fra»cisco Sr.!, rr•lo.tm•.- GZyccl'io,-:1lvaro J1Iachaclo.-J. Joaquul1 de Souza.-Lauro .Jlullcl' .- Drbano Santos .-Ji.
Pcn~1a.

PROPOSIÇÃO Do\. CA!IIARA DOS DEPUT,\DOS N. 202, DE
REFEUE O PARECER SUPlt1\

100Q, A QUE SE

o Congresso Nacional resolvo :
Al'ti~o unico. E' autorizaria o Presidente da Jlupublicn n conceder" Francisco de Paulrt Duarte, escrivão da Colloctorio. l•'O·
dera! doS, .losó do Altlm Parahybo., Estado de Minas Gorn.os, um
nnno do licença para continnar a trnt:.r <lo su" s:mdo onda lho
convier o om prorogao,ão (, quo lho foi concedida pelo ~!inlstorio da
Fazenda. ; revogadas as 11isposiçüos em contrario.
camu.rn dos Dop<tbdos, 24 do dezembro do 1006.-F, ele Paula
Q. Guimcu-ncs, Pl·csidcntc.- Jat~1es Dm·cy, 1° Sccretn.rio. -L-ui;
G~alúorto, 3' Socroturio, servindo do 2'.- A imprimir.

N. 104-1008

v·

Por occnsliio do formular a actual proposição n. 249, do 1907,
o Prcsidonto da ltopnblica a "brh• no Minist•>rio da
Fazenda o credito do 8:500$308 para occorrcr ao pagamento do
:~utoJ•izando
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D. Ilngracia Marcondcs Ribeiro de Faria, vlnva do ministro <lo
Supt•cmo Tribunal Fodoml Dr. .Joaquim Francisco do Faria, na
qualidado do mooit•a o invcutarianto do espolio do seu rn:u·ido, om
virtude do soutonça judiciaria, a Com missão de Finanças da Cnmnra
dos Deputados elaborou o soguinto parecer:
D. Ilngracia Marcondcs Ribeiro do Faria, viu,·n. do Dr. Joaquim Francisco de Fal'in., ministro do Supremo Tt•ibunal Fcdct•al,
nn. qualidaclo de mcoiro, cu boçn do casal e in ventarianto do espolio,
ainda indivi.;o, propoz acção contra a Fazenda ~acional podin<IO
a rostitulçiío dos descontos leitos nos vencimentos do sou mat•iclo,
quer como ministro om OX<Jl•cicio, quer como aposentado, desde a
data da sua posso o oxorciclo aM :L de seu fallocimonto.
A aceito cot·rcu todos os Súus tm·mos, sondo ju!~tuln. pt·occUonto
pot• sentença <lo .Juiz fcdoral d:. primcim vara desi<J Oistt-icto, quo
condomnou a Fazenda. ~racional, 11ão Eó :~ 1•cstitnil' a importt~ncia
dos descontos, comu u. pa.~m· os jul'o ..;d:t mm•a o ousta.s. b::-n _grão
do nppollução, v Supremo Tribunal Feder"! conlh·moll osta sentença
pol' sons fundamento<, mouos quanto aos juros da mora, quo doda·
l'OU nãu t.u·om cabimento n:L cspocic dosn.utos. gl'3tn. dccisno pnssou
om julgado dopob de osgotudos todos os recursos loguos por parto
da Fnzoilda.
!
1
Pelo j uim da execução J'orn.m cxportid:'t'.l dmti1 ca.l'tas proca...
!01•ias, datadas du 25 do junho ,, ~G do julho deste :tnno, p:tra o
pagamento ela. .importa.nc!tt devida :t D. Eng\':tcin, rio nccôrdo com
n conta !cita. A primeira pracatoria não foi julg:ttla poJo TiJowuro
Federal om termos do sm· cumpl'ida, !lO r tOI· doixado do transcrovor a. sontonçn ox:equcndrt; n. :3ogunlla. suppriu esta. :thltn., transcroYondo tanto a. sontençn. do prfmcit•n. insta nela, como os n.ccórdãos do Supremo Tt•ibunnl a l'esrJOito da questão.
Por mcnsa~om do 22 do Uf:OSto ultimo, o St•. Pt•osi<lonto da
Rcpuhlictt, onvin.ndo ao Congresso as rofCI•idas carta.::~ Pl'Ccatorin.s,
soilcitou n.uto1•iza~Ko pu.ra u.ln·it• no I\'Iinistm·io da Fn.zondn. o credito
do 8 .fi00.!3G8 p:tr:~ o seu cnmprimonto. A Commbsiio do l'inaliças,
n.ttondondo a.o os:no.,to o rt. monsn.gom doGo\'ot•no, IOI•mulon o o1foroce :L considorar.ão da Gamara o sognilllc projecto:
O Congt•osso :\'acional decreta:
Artigo unico. l'ic 1 o Prcsidonto dtt !lopubl!ca antOI·ir.ado n.
abt•ir ao Ministcriu dn Fttzonda o m•cdito nxtrnordmut•io do 8:500.~308
p:~rn. occorrot• ao pn.Hnmcnto do n. I~ugra.cin. ~tare Jfldr.s HiiJoil'o elo
Fat·i~. vi uva do mmistrp do Supt•emo Tribunal Fodcml Ot•, Joaquim Francisco do l'aria, como moeh•a o invontarinnto do c;polio
do sou mn.:-ido, mn vil• tudo do sonr.cnçoa j uUiciai•in. ; t•ovogn1lns as
disposições oro cOiltl'ario.
Sala das Commissiico, ~5 <lo setombt•o do 1007 .·-Fl·a"cisco
Veiga, J1l'Osider.to.- JosJ 1:'11;oulo, rclntor.- .llb"·to Jlal'anlulo,Sabino Bar1•oso JaHiOI·.-

Gal~:li'o .BtQltislt~.-

Jiome1'0 Baptlsla.
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~ mooillog~m do,Prosiuonto da Re,Publica a que ·so rofore o pa' t·ccer 6 a ,sog~m,te:
·
MENS.I.GE~!

A .QllE SE j\EFEllE O I'AilECElt SUPltA

srs. Membros do Congresso Nacional- Traosmittindo-.vos o
,incluso prooosso.rctoronte 11. carta .proctlloria oxpodidi\ piilo .Juizo
.Federal da . i' V.aru. .no Distrieto .J'ado~al, em .2G do mo~ proximo
·passu.do,.par.t pagamento á D. Eugracin ~!aroondes Riboirocte Faria
.<de 8:500$31i~. provonionte do priuoipai o custas a quo foi condom.nn.da a União pot• •cntença jadiciaria, rogo vos digneis do autorizar o Governo a "'brir ao Miuistorio <ia r'azonda o credito daquelin.
importanciu., allm do occorrcr ao pagamento doprccado.
Rio do Janeiro, 2:2 de agosto do .1007.- Affonso Augusto Moreira Penna.
A Commissiio do Finanças, tendo verificado que na hypothoso
.. nenhum recurso mais se otrm•eca om defesa da ~'azondn Nacional,
~ do parecer que o Senado adopte !L proposição.
Si o Sonnuo ll:lslm o entendm•, torá nntot•izado no cort·cnto anno
os seguintes creditas :
.Popo1
Ouro
•l suppiomontares .... 1,281: J4G$G20
8 _aspeciaos .........•
i 07: 545$5HO
40:000$000
21 e.'ctraor<lino.rios •... 2.510:01:1$913
12:000$000
Total........

3.898:iOU$122

52:000$000

Saia <las Commissüos. 13 do agosto de 1908 ..-A. O. Gomes de

.C<!.S!I·o, pvosidouto.- U,•bauo Santos, relator.- Gtyccrio.- ,\!varo
Machado.- J. Jo(t2' uSm de Snu;a.- lrancisco Sd. -LauJ'O .Mtillor,-l. ,?cnna.

~O!'OSIÇÃO.D<l

CAlL\{tA.DOS PF.PUTAPOS, N. 240, DE
llEI'ER!•: O PARECElt SUPRA

W07,.A

QUE SE

O Congresso Nacional rosoi:vo :

Artigo nn'cu. Fica o Prosi<lonte dr~ Ropublicl1 autorizado n
1\bril' no 'Mini~toriu 4a J'nzemln o credito oxtraordioario do
8:5()0$368 par" .Qccorrct• ao pngn.monto do D. )lngraoi~ Mnrcondos
Jtiboi~o de ['aria, ~iu~a do ministro do StLpromo Tribunal Federal
Dr. Jonqui<ll Francisco •lc.Fnt•ia, como m!lllira e invontat:iauto do
.espolio do seu m~t·ido, ~m virtude de .soutouçn.' judiciaria.; revoga.dtLS i.\.S 1Usposiçõos em contrario,

'

Camat•a dos Deputados, 25 do dezembro do 1907.-C~rlos Pei:aoto
.do.Mello Fitflo, preaidontc .-Milciades Mario de Sd Froiro. I• socrotario.-l.ui: At~tot~io Pt~rrcira Gual/lorto, 3• Socrotn.rio, .sorAindo
do2•.- A imprimir.
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N. 195- 1008

Ii. Phllomona do Espírito Santo Dllormo.ndo d~ Sih·c!ra, por·
morta do seu marido o cscrovonto do T.o.bomtorio Chimico Pbar-·
mncoutico Militar !cario Dllermando da. Silveira, entrou, juntamonto com um tllho de menor idade, o. gosnr do uma pensão do
montoplo civil, na importnnclo. de 25$ monsaos.
Attingindo seu tl!ho "' maioridade, fico11 olla com a pensão
mensal de 12.S!;OO.
·
Mais tarde, jnl~ando se, em virtude do iuno.docisno do Tribunal
de Contas, de 15 tio setembro do 1890, com direito aos 1:/$500
mensaos quo o filho deixara de l'ecobm·, requereu a este tribum1!
a rovcr~ão para si dessa qunnt.ia.
· Por tet• sido apresontada fóra do pr:tzo em <1ue a lei per·mitte
a revisão dos processos do habilitação a montepio, o Tribunal dc
Contas indofm•iu·lhe o requerimento.
Dirlglndo-so então 11 Cnmo.ra·dos Deputado;, podiu·lho fosso
rolovada essa clrcumstancia, afim de podei' obter a t•ovlsüo do processo do sua habilitação c provar o tlit•eito <[UO lho assistia segundo
pensa e conseguiu vm• a sua petição deferida pela proposição n. 20,
dd•corrent~

nnno, ora. sujoita ao voto do Sonarlo.

Concedidos, como .iú. o lbram, tantos relevamentos de proscri•
]ll)ão paro. percepção de· montepio e meio-;oldo, mzão não ba
para. que se noguo o favor do que aqul so trata e que consisto
npena.• em tornar posslvel á· poticionu.ria a propugaaçüo úo Um·
direito que ella. julga ter.
A Com missão de Finanças, pois, tl do p~rccet· que o Sen~do·
a.pprove a proposição n. 29, do corrente anao .•
Sala <las Commissões, 13 de agosto de WOB.-A, O, Gome• rio'

Castro, prosidonto.- Urbano Sant(a, rolawr.- Glflcerio.- :tl"aról
Machado·.- J, Joaquim de Sou:a.-·Francisco Sit.- Lauro Miillcr:
-F. Petma.
·
PROPOSIÇÃO. DA' CAJIIARA DOS DEPUTADO~, N.

29,

DE

1908,

A QUE· Slll

REFEitE· t> PARECER SUPRA'

O Congresso Nacional tlocreta :

Art, !.• Fica relevada a prescripção para que o. Phllomona
do Espi?lto Santo Dllet•maado da Sllveim possa requerer o p1•ovar
sou dtreito ú. vercopção integral do montepio civil deixado por sell'
fallecida martMim1rio Dilórinando da Silveira,
Art: 2.• Revogam-56 as. disposições olU contrario.
Camara. dos Deputádos, 22· de .i unho de 1908- Carlos ·Peia:oto ds
Mdllo l'illo&, presidente.- Milciades MaYio · do Sd Freiro, 1• sctrtl'

tario.,-11ittotaiBrRelínttJ de Sou.:n. BadtJ.!~

2oseoretli.:rio~

:; •. 106;_1908

.

l~m ·mensagem· do

2 do Junho deste anno; )!Odlu O·Sr,,Prcsidente

·da• Ropnbllca· a decretação . de uni cl'tidtlo supploillontar· d6
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vcru~ <Our•sMiiitaros> do orçamonto do Mlnlstorio da
Guort•a pa1•a o oxm•o!cio corrente, afim do ~o ooncluirom as obms
d~ Fabrica de Polvot•:t som fumaça.
Docotnpunha-so ~tqucib impo!•tancia nas so;;uintos parcollas:

4'10:000s :i.

Conclusão dns const••ucçüos inicl~dns
o da. moí.tngom tlas mnchinas . ...
lnstallaçiio de uma otllcina de nitrificação ... , .. , ........... , ....... .

Custeio do ramal do Loi'Ona a Piq uoto

3·18:819$755
35: 180i;245

3G:ooo$ooo

4~0:1)00$000
Total . ........ , ............ , ... .
A prinooirn dessas parcellas foi domon•i.rada nos orç:tmontos
ot•gauií:ados p~Jla. commissfio constructora. dn. fa.lwica, nos qun.os sa
vorillca tot• havido JH1 somma anteri01•monto calculada pal'a
execução dos sorviços nccossorios daquellc osl~tbolccimonto a insurficiencia do JG4:·1D2$3G!, o 1111 montagem <las macbinas a do
184:327$304. Aquolla impot•tancia occot·re a essas dlll'orou~as.
· Quanto (L scg1tnda parcolla, o tonontc-coronol chefe da rof<Jl'ida commissão dcciardt•a nfio ter base para calculai-a. Mas, do
inlbi•macão prestada pela Direcção Gorai do Eng-enbari:l o tr~tns
mitthlll ao t•olatm• deste parocot• pelo gabinete do Sr. Ministro da
Guerra. a 31 do julho dndo, consta so1• «a át•oo. approximada da
officina 100"'' que a ~211$ custamm 35:201\ii, conoproheudondo não
sO a canstrucçao da oficina propriamente dita, mas lambem a
install~tçiio d::s quatt•o baterias Thomson com as respectivas canalizacücs interioro.s o. oxtorioros para acidas fortes, acido ft•o.co,
11l!ua pm·a, do lavagem das nltt•o-eolluloros, exortot· com a rospoctiv:t clmmiuO, iocltlindo ainda os lt'<lhalhos de Jll'Oparo do teri'ODo
da construcçiio o o das cercanias a sorom grammadas e a!•borizadas•.
Fot•am assim ,iustiftcadas as duas primeiras parcollns. A. tercoira, destinada ao custeio da linha 1orro11, foi oliminada do orodito consignado na proposição du. Camaru. dos Deputados, pelos se·
guintcs fundumontos constantes do parocor da Commisoão do Finanças dartuolla Cas~:
«A Direcção Gm•al do Contnbllidado da Guerra, nl informação
quo veio com a moa>agorn, declarn que da vnrba-Obras Milit11rcs
-ha ainda um saldo disponivol do 403:394.%45·, pot• conta do qual
púde sor Jeito .o custeio do ramal do Lol'enu. a Piquete. Assim, o
credito I·ealmcnte necosstLI'io fica reduzido a 384:000$000,
O inconvonionto <tu o pódo haver em contiau·nt·, como ntll agora
o custeio ali udltlo o. ser J'oltu pela verba-Obras-será o do desfo.loar, com pt•ojuizo de ou1.ros serviços; mas isso só so poderá voriftcll.r
com o esgotamento da I'olorldn vurba, caso om que eompotirll
ao Govot·uo •uliciLut' o credito supplomontar que julga!' ilocossario,
A .consldornP-sO irregular o lacto do so o>tat· P'lgando pela
vorba destinada a -Obras-o custeio do ramal, seria o caso do
.Totar-.so um credi\01 cxtrll.ordlnario para J\lzot• tace ll.O referido

.

.,,, ' I I· •' ·
1 '"

-. 1)

I:i ·~ ;'. ~
I

1.

! ''I'
~

i

.'

.i·!"

.i

I

I

i'

·I ~ ~

.'.•' ..,i :
.'' I'

·j·
'
.''

\:

,.. I

..
,.

'

lj

1
'

J

SESSÃO EM

14

DE AGOSTO DE

l \J08

199

custeio, mas mmciL um ijUpplomontot· :l mo;ma verbo-Obras-ou

a outra qualquer, •
listas razüos silo pm·lcittLmonto pt·ocedontos, par:. aconsolharom

niio so incluir no et•oriito a importancia dostimtda ao custeio do
ramal do Lot•en:t a Piq noto.
Aliás, á boa ot•Jcm rio scc·viço publico molh·1r conviria que o
trofogu <hquoll;t linha Inicial, allluonto do. EstriLdiL do F<Jt•ro Centmi
do Bt•atil, ficrt;-;so a. cat•go dessa..
A unhludo do <JirocçJ.o simpliftcn.rin o :Wt'\'iço, radnzil•in. u.
tlcspozn., tot•ntu•ilt. mais thcil c ollicn.z n. fiscalizn.r.ão, concootrai'ia. a.
cooi,a.bil iúo..du, a.s~ogur ~ri:t. a. cantin11id:do do um~ rogimen nni t'ormc
nos mothodos iloadmiuist!'.lçiio, UtLS t•elaçües t!e;üt com o p:tiJ!ico,
D<4 escolha o utilização úo mtttcrio.l.
Essa ligaç1io ostn.rla, dcmn.is, de n.ccút•clo com n. ot·~anizn.~ã~ dos
ser\·iços ndmmistt',Lti \·o~. :~ fllltLl uttrlbae ao )Iinistorb da rmlus ..
trio. a suporintondonci<L dos estrad"' do ferro, como lias linh~ts tele·
graphic •s ·de pr >pric:la·lo do Esw.rlo,
A prop<u·a~~üo fi. 1..; orçamento~ tlrt D~speza, Got•a.l ila Ropublicrt
o!Torocm•á oppm·tnnillar!o :t decr.~ta~ii.o llessn. metlida, do conve ..
nionc!" indiseutivol,
Po1• agora.,~~ Commissü.v de F'inn.nçn.~. pol:Ls rn.zõcs oxpostn..-5,
limita-se :L :.mUmctt.cL' à a.ppt•Jvação 1lo Seuu.do a prwposlçfio da
Cn.mu.t•n. do~ DupnhJos, n,_ 33, do lUUS, quo concad.\ com u. mollitlcar,lio indica la, n cr·orlito podido pelo Porlcr Exccuti,·o.
• Si o Sanado n.s~im o ontondct•, tor:t ::mtol'iz ~do no Cl)rl'onto
anno os sognin1o::; crcrlitocl:
Papel

'

.
•

Ouro

5 supplomon~al'JS ... ,, •. I, 6ti5: l4il$620
8 ospocin.:,~: ........ , .•.•
107: 5-tG.~~n
21 O:\tl'aot'hi!Hll'los .... , •. 2.510:013~013

40:000$00(1

Tota.l .••..•..••. , , 4,2R2:i0i.1$122

52:000.~000

12:000$000

S•la uas Commi;;ücs, 13 tio ~i:OSt~ do 1908.-A. o. Gomes de
Castro, prcsid~lnto.- Francí.~co Sti, ro:n.tot•.- r.tyceriD.- Aluara
~1[aclla1o.-J. JoafiHim de Sou;a,-LaJII'O Jlti!!eJ'.-Ul'bm10 Santos.F. Penna,
..
~fE~S.\GE:\I

A QUE

ItEl~lmE

O PAR.Em;u SUPHA

St•s. mombt•os do Congrc.•so :-l~cio!l~l - Tt·nnsmittin>lo-vos a
que mo foi "Pt'osr.ntadn paio M!n!stJ•o do
Estatlo d<1 Guerra, "obro a noc,,s,i<Jndo do nbrir·so ao rospoe\ivo m!·
n!,torio o ero<lito do 42U:OOO$. suJlplomcutfll' :\ ,·orba 14"- Obras
Mil!tnros - Constl•uccno da Fabri"n rlc Pol\'ot•a <om 1\mmça, do
at•t. 10 da la! n. 1,841, rio 31 rio dczombr1 de !007, rogo vos di~nois
do babil!tnl' o Go\'ot•no cum o rofm•it!o credito.
·
Rio de .Taneit•o, 2 do junho •lc 1903.-,lf/buso Augusto illoreil'a
inclus~ ox~os!clo,

Pcnna.

200.
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Sr. Prcsldonto do llopublico.-A1oi n. 1,8•ll, do 31 de dezembro
do"l007, autoriznu· no art. lü o Governo a dos110ndm• pot• este·
ministerio, poJa verb" 14"-0bras Militares -com o; construcção
do:Fabricu do Polvora sem 1\Imaça, no munlcipio de• Lorena, viUa
do Piquete, a quaniia do 400:0U0$000.
Para podot•om as obras sm• conc1uidns no cot•rente anno, Jm,
entretanto, necessidade do quanUa maior, nlt somma do 420:000$,
sendo :JO:OOO$ pnt·a o t•amal llJt•reo da.cidndo de Lorena, á vi!la, do
,Pitjueto o 3~·l:U00$ para a dita fabrica, conJ'urmo se verifica dos
IDO usos·pnpots.
Pot• esses papais sn vê serem precisos para a conclusão das
obras da lhbrrca 3·18:819$755 ; para o· custeio do ramal fOJ'I'CO,
31l:OOO$ o para u Jn.tailnçào da otricina de nitrillcaçilo polo processo do Tom,ou, 35:180$245, o que porlaz o total de 420:000$000,
Nestas condiçües, peço vos digneis de· solicitar do Congresso
Nacional a.nturi:mçã.o pm·a allertura. ao MiJli~:~tcrio da. Guot•ra. do
credito desta ultima quttntia, supplomentn~• á vorb11 14"-0bras
Militares.- construcção dtt Fabi•ica do Polvom som fumaça, do
art. 16 da citada lei.
Rio do Jttneiro, 2·do junho do 1008 •. -Jlcrmes ll, da Fon.eca,
rROPOSIÇÃO DA

CA~!.IRA

DOS

D~PUTADOS, :'< ,·

neFEllE O

I'ARI~CER

3"..3, DE 1908,
SUPJtA

A QUE SE

O Congresso Nacional clocrota· :
Artigo unico. li' o Pl'Osi<lonto da Republica i\utorizlldo n abrir tto

..

,,

'

: '•

1

I

:

.,

~

I

:Ministm·io da GnOI'!'a o·c1odito do 384:000$, papo!, supplomentar
á Slth·consignação- Const,•uccão d:< Fabrica do Polvo1·a sem fu.
mnça-da verba 1•1"-0bras Militares-do nrt. JG da lei n. I ,841,
do 31 de dezemui'O de 19117, parll.. Collclusão d:ls obras d!L rolbrida
fubrica o instaUação da oll!cina ela nitJ•iflcnçiio poJo pJ•ocesso
Tomson ; revogadas u.s disposições om contrario.
Gamara dos Deputados, 26 de Junho do 1908-0arlos Poi>Joto de
Mcllo Fil/lo, pre<i<lonto.-.llilciades Mario de Sd F>•eire, l• socrotnrio.-Lui.: Antonio .Ferreira Guatberto, 3° socrotm·io servindo·
de 2•.
N, 1!!7'-1008

f' I I

Oso serviços prestados pelo desembargador Bollarmino Perogrino da Gama. o Mello, no desomponbo de diversos cargos publi·
cos,não sito.dnquellos <tue pela. excepcional dovotnoiio que testem~nham o por sua. rara bonemerencia, toem motivado pensões
concedidas; ou prorogadas pelo Poder Legislativo, Rll;olão não ha,
pois, para que so,in reve1•tiua em favor do sua filha parto da..
pensiio que a sua il•mã fôJ•u concedida poJo. govoi·no imporia! o
confirmada pelo Governo Provisorio da Republica·,
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A Commiss~o tlo l'inanç,,s pensa, pot•tanto, quo n. proposiçii.o
da Camarn. dos Deputados, n. 35,. do 1908, não devo sor appt•ovada
pelo Senado.
Snla das Commissücs, 13 do agosto do !008.- A. O. Gomos de
Ca.dro, prosidoutiJ, -J.irm~cisco Sei, relator. -Glyccrio. -Urbano San•
tos.-Lauro J.lullel', F. Pc,ma,-JoaqHim ele Sou:a,
PnOPOiiiÇÃO D-' CA,f/I.RA DOS DEPUTADOS;>;. :J5 DE
JtEJ'ERE O PARECER SUPRA

1008,

A QUE SE

O Congresso Nacional t•osol~:
Artigo unico. E' concedida n D. Bollarmina Alvim dn. Gama
o 1\!ollo a ponsiio do 50$ mensaos, metade dlL quo percebia sua
llnndtt miio D. Ft•n.ncbca Alvim da Gama e 1[cllo, viuv" do dosem·
bargadot• Bollat•mino Peregrino da Gama o Mo!lo.
CamarrL dos Deputados, 30 de .inn]Io do 1908. - Cnrlos Peixoto
elo •llello Filho, presidente.- •llilciades Mario da Sà Freire, I' se·
eret;Lrio.-AnloHio Fclinto cl11 Sou;a Bastos, 2° socreta.l'lo.
N. 108 -

••
l •

1008

A Commiss~o de Finanças. tendo examinado a proposição da
Camam dus Deputados, n. ·16 do Iil08, concedonJo n n. Maria Au·
gusta do Lemos revor.;iio do meio soldo o montopio deixado por
seu fllho o al!'ot•es do 7• ro'gimonto do cavalloria do exercito Osco.r
Goulnrt do Lomos, a datar da promulgação da lei, O de pO!•occi'
quo a mesma ;e,ia t·o,ieitnda; porquanto, dos papois sobre quo a
alludidl1 proposição so baseou nilo consta a existoncia do factos·
ou motivos espcciacs quo •mtOI•izom a doopcza.
Sala das Commissõo<, 13 de ni(osto do 1008.-A. O, Gomes de
Cast,·o; prosidooto.-F. Glycerio, I'olator,- F. Per>na.-~·,·bano
Santo:r.- Frm1cisco Sá.. - J. Joaquim. do Sou:a. -

.ttluaro Jlla-

PROPOSI~ÁO DA CA,!ARA DOS DF.PUl'ADOS N. 46, DE
REFERE O PARECER SUPRA

A QUE SE

chado.

1908,

O Congresso Nacional resolvo:
Art. 1.• E' concoclida a o. )!at•ia Augusta rlo Lemos rovorsiio
do moio solclo o moutoJl/O deixados por seu filho o a!J'ores do 7' rogimonto do cnvalhu•ia do exercito Oscar Gouiart tlo Lomos, o. datar
da promulgação da pr•osento lei •
.\.rt. 2.• Revogam-so.tis disposições em contt•nrio.
Camara do• Deputados, D de julho de 1908.-Cm•los Pei,oto d•
Jllello Jiilho, presidonte.-Jfilciades ,l{ario.de Stl Freire, 1• secro·
ta.rlo.-Lui: At1tonio

vindo do· 2°.

Fe!'l'cira

Gualhe1•to,

3"

SOCl'CttLl'io,

sor·

202
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N. !DJ- JQOS

A Commissiio de -f'innnons examinou n pt•oposi1:ão c.llt Canm1•n.
dos Deputados n. 01, do 1008, a,utoJ•izando o Prosirlonto da Republica a ahrlr no :llinisterio da Fazenda o cr·cdito cxtJ•aordinal'io do

23:ü25$i80, pru•n. ]lngnmonto Uovido a Rul'iS F'J•í!rcs o Jos6 Antonio

do Souza, cm ViJ•tudo de sentença judiciaria.
Dos <locumontos quo a acompanhal'nrn consta o seguinte
Hol'is Freros o .Jos<l Antonio de Souza, om acção proposta pn·
ranto o juiz lbdorni da secção do Coal'~, obtiveram a condommLção
da Fazenda. NtLcioun.l ~t I'cstituiçã.o d11 que nm cxco.;so pafr«.rn.m
como imposto sob1·o kot•ozcnc, noa nJuJo.~ do 189 i n J89i. A sontonç.~
do primoil'i~ in.;tancia t'oi confirmada por :.wcoJ•.lfio n. iül, do su ..
premo Tribunall'odot•ai, datado do 9 do julho olo 1002.
No juizo da oxccuç:lo fot•am aprosont:Ldos o:nbargos pelo ropt•J·
sontant.o da Uniiio l'cdot'<tl. Por aecordão n. 1.240, de :li de julho
de 1007, o Supremo Tl'ilnuml Federal, t•ocobendo o julgando os omb~u·gos, J•oformou o accúrdão cxocruondu pn.rn docl<ll'at', como do..
cln.t•ou, pt•cscripta a. divida. n.ntPl'lOl' de cinco n.nnos á..Jll'opo.c;itura.
da acção nos tet·mos d:L lei.
Feita a cont:~ du accürdo com o•ta ultima decisão, foram oxpo·
didns prccat.ot•ias ao ~Jinistorio da Faxonrla, reitflisitando o pag:~·
monto do 23:023$780 a Boris l't•út•os o JosO ,\ntonio do Souza. A<
primeira.-; procatol'ias, om namm·o do tri S, JJão l'iO J'OYústiam do
todos O.'ll'cquisitos loga.cs e, por i:'.lso, niio túra.m consitlol'adu.s pala
Thesouro cm termos tio sct• cumpridas. A ultima, porém, foi
acceita depois ria apresentação do pt•ova do que o procur:ulm• da
Republica na socdio do Cearü usou, tlumnto a oxocuçno, do todo1 os
rcom•sos lo"aos om favor da Fazenda o foi eit:.do par.1 a cxpediç1io
da mesma pt•oc:~tol'ia,
Para satist.,zet· o pagnmouto requisitado, o St·. Presidente da
Republica solicitou autorizaç~" do Cungt·osso para abt•it• ao Miuis·
teria da Fawnda o credito uxtt·aordinario de ~3:023~700 um mon·
sngom do 4 dfJ ,iuuho do corrente.
'
lntoiJ'tLmeutu do accorllo oolll o oxame c paroccr ela Commissão
da Camnt•u, u do Finanças do Sonatlo ú do parecer que t1 proposição soja n.pprovudn.,
Si o Sonatio assim o cntoudct•, ter:\ nutoriza,!o no corrente
n.nno os seguintes croU.itos:
1

Pnpnl
r
5 supplomcotares .. LOGo: 14(1~620
107:5115$5··0
8 CtJp.·ciacs ...•.•..
22 uxtrn.ordinn.I•io.;;, .. 2,533:ll3V$u03

Ouro

•

Total......... 4.301i:331*780

40:000$000
12:000$000
52:000$000

Sala das Commlssüos, 13 do agosto do 1008.-A. O, Goows do
Castro, prosidcoto.-J, Joaquim de Sou:a, l'olator.-Glyccrio,-AI·
'
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-vm·o ~lfacltado.-Jirancisco Sd. -Law·o Mulle1• .-r1rbauo Sa11tos,F. Pcnna.
PROPOSIÇÃO DA CA:'liARA DOS DEPUTADOS, X, 6l, DI~
REVERE O I'ARECEH. SUPRA

l008,

A QUE SE

O Congresso Nacional tlocrota:
Artigo unico. E' o Presidenta da Ropubllca autorizado a aln•ir
ao Ministorio da Fazond:L o crodito oxt~.wrtllnario do 23:G25$i80.
p:trn. occorror a.o pn.~n.monto devido n. Boris Fr6ros c .1o~1í Antunio
do SouZ'a, cm vlr•tudo de sentcnçn. judicia.rin.; rc,·og-ndas n.s dis:_:~o·
sir;õos om contml'io.
Cam:mt dos Doputorlos, 15 do julho de 1008.-C<II'Io' Pcixolo de
J.l1eZlo Filho, JH'esidon tc.-.llelciades Jlltu•io de Sd Frâl'tJ, 1 scm•r...
FeliHlo de Srm;a Bastas, 21) socreta.t•io.
Q

t:~.rio.-.4nratu'o

N. 200-1903
Pelo Sr. Prosi.Icntc tia Rcpuulict foi dirigida ao Congrc;;o
Naciouo,i a scguinto mensagem :
Sra. mombt·o~ do Cungt•csso Nacional-Tendo cm con.iidcração
o quo ponderou o Mini .,ti·o dn. .!uatiç:t o No·~ociu::i Intel'iot•e:-; na.
oxposiçã.o juuta., sohl'o t~ OtJCCS!:iid:Ldo de s~r solicitaria do Congrc.:-:so

.,
I •

Nacional o credito oxtraurdinnrio do 5:3üQ8550 para pag:~moato de•
vencimentos rointil·os ao anuo de 1907, '.a capitão da força policial
desta Districto Jos1~ Cicero Bianclii, cn.Ue·mo a honl'a. du l0\':11' o
assumpto :t vo~sa. np1•ccia.ç-ãu, :~fim do que vos digno is resolve!'
como lbl' acertado.
Rio de .Janeiro, 15 do maio de !008.-,[f{o<lso Augusto Mo>·eira
Penna.

A oxposicii.o do Ministm•io tb .Justiça o Negocias lntm·ioros"
que esta monso,gom se rolllt•o é a seguinte :
Sr. Prosldonto da. Republlc:~-Pelo decreto n. O.G47, do i9 do
setembro do 1007, o Ministerio da l':tzond:~, t\ vista da autot•izaçi'io
contidtL no decreto lo~lsla.tivo n. l.ilü, do 12 do mesmo moz o anno,
o,briu o credito do 57:3ü9$nOI, paf.ol, para pago,mouto ao c.•pHão
da brigada l>olicial desta Capita , José Cícero Bianchl. do >gunl
quantia o, quo foi condomnada o, Un!~o pot• sontenço, do .iui7. fodm•1>l
d1> 1• Vltl'iL deste Districto, confirma :la por accórdão do Supro mo
Tribunal Fedot•al n:t 1>cçiio movida. pot• '"luolle c~tpiti\o pai'" anul·
Jação do dect•oto quo o I'Olbrm~r~. oaqnollo posto, quantia I'olati m
a seus vencimentos, a cou~'r da data do sua rolbrma uté Sl de
dezembro do !OOG.
Esse o!ncial I'ocobou tambom, como t•ofornmdo, o sou soldo
dui•anto o poriodo do I do janeiro a 30 do setembro do nnno findo.
E pot•q uo tonlm olle direito :1. dilferonç:. do soldo, a tod1> "
gmtificuçao o ol<>pa, cort·ospondoutos ao cit<>do porlodo do l de
janeiro a 30 de setembro ultimo, o bom a~sim a todo o soldo, gra-
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tificn~iio

c etapa, no porlodo do I do outubro a 31 do dezembro do
1007, occorro ~uo, por n1io bavor no orçamento dosto Minlstorlo
vcrl1a, poJa qun.l pos.;a correr a dc~poza. com tn.0s vencimentos, do'
accô1•do com as t'olh<~~ juntas, torna-se nocossnrio quo seja solicitado no Congresso Nncionnl o credito cxtraordimuio do 5:•106$550
para occorrct· a osso pngnmonr.o,
Submotto, pois, o assumpt.o (c voss:t aproci:tçíio, afim do que
voH digneis roso!ve1• corno for ma.i~:~ acertado.
Rio do .Tan~iro, 15 do maio do 1908.-Aupuslo Tavnrcs de Lyra.
Sondo·llJo presentas nstcs documentos com as folhas ot•ganizadas
:pela Contadoria da !'orça Policial, a Commlssão do Finanças da·
Carna.ra. omittiu o ~oguinto par•ecer :
José C1coro Bianchi, capitiio da Jlorçn. Policial dostn Districto,
obtovo do Podor .Tudiciat•io a annullação do dccroto quo o roformat•a·
naquollo posto o a condomnnçf,'o dn.·Fazenun Nacional ao pagamento
de sou::; vouci montas iutograes.

Por decreto 1ogislativo u. 1.716, do 12 do sotomhro rlo anno
passado, lbi o Govot·no autorizado a nbrlr o crodito do 57:399$001,
para pagamento rio seus vencimentos atrazados o custas.
Agora, por monsngom do 15 do moz proximo passado, o Governo declara sct• necessario o credito do 5:400$550, para pagamento
do seus vencimentos relativos no anno de 1907.
Com '' monsa~om alludida foi transmHtida ao Congresso uma
cxposiçiio do Sr. Mlnrstro da Justiça o Nogocios lntm·loms, acompanhada de duas lbllms de pa~amento, organizadas pol,u. Contadoria
da Força Policial o Yisadas pelo gcnm·nl com mandante da mesma'
fot•ça, a sommn das 'Juaes importa om 5:·106$550, não realizados
os rloscont.o; legnrs,
A Commissiio do Finnnç:ts, tendo ox:~minado ostos documentos·
o attondondo:!. 1ucnsagom do ·Governo, tl do·:p<Lt•eccr quo so autorizo
a abct•tm·a do ct•orlito oxtraot•ninat•io d:• quantia acima. moocionada para o pa~amooto do capitão Bianchi, nos termos do seguinte projecto :
O Congresso Nnciono.l decreta :
At•tigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a abrir'
ao Mlnlstorlo dn Justiçn o Nogocios Int01•iorcs .o. crodltD extt•nordJ.
nario do 5:406.$550 pam pngnmonto do vencimentos rul11tivos aG.
anno do 1907, ao capitão da Força Pollciltl dosto Districto, Jost!
Cicero Blancbi ; ro vogadas as disposições om contt•~trlo.
Sala• das Commis;ões, 13 de Junho do 1908.-Francisco Veiga•
presidente.- Jose 1\mebio, rolator,-Gal•c!'o Caroal/rai.-Eioy de
· Sou.:a~ - Pereira Lima. - Sergio Saboia, -.S. BarJ•oso J1mior. -·
Homero Ilapti.<ta.-Julio de Mel/o,
Este projecto conrilltue· actualmente a·proposlçiio n. 02. do
1908, ora sutimottida !L con>idornção do Senado, Tonclo cm vista'
tudo o quo acnbn de expor, a Commlssiío do Jlinnoçns ~do pn.rccor
CJUO o Senado a approve.
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14 DE AitOSTO DE 1908

Si o Senado assim o entender, ter1
os soguintos croditos:

auto~ir.ado

Papo!

5 supplcmeuta~•es ..

8 .espociaos ........

23 oxLt•aorcliuarios ..

205

no corrente auno

-Ouro

'l.W5: 148Bü20

____ _ ----

10i:5~5!5~0
2.530:1:30~"·13

...

40:000$000
12:000.;000

4. :lll :82~·152 52:000$000

Sala. 1ias Commissõc.-;, l3 tle u.;.wt~w do 1908.-:l. O. Goml)s .ele
Castro, }ll'OSidonto. -UrUauo Scmtv~~-.. I'úla.tor.-Glycerio .-.-1lvaro ~U'a·
chado.-Jost! Joaquim de

Panna.

Sou:tt,-F!'m~cisco

·

&l.-Lauru .MiilleJ•,-F.

PROPOSIÇÃO DA CA!tt.\RA D08 ll.EI'U'l'AÓOS N' IJ2, DE 1(108, A fJUE SE
REI•'ERE O 1'.\RECEI< SUI'RA.

O Congresso Nacionalr·esolro:
Artigo unico. E' o Presidente tia Ropub!ioa autorizado a llbt•it•
.ao Ministct•io da .Tustiçil e Negocias Jnr.Jriores o creu iro cxtraot•dl·
nario de 5:-laG.~550, para p:tgameuto de Vüncimoutos relativos ao
am10 tio WOi, ao captlão da Forç;~. Policial dcsto Disit•icto ..los~ Ci·
coro Bianclli ; l'OVogada.s as dis11osíçües em contr:~rio.
C:.m~ra dos Deputados, 15 de julho do 1908.-Ctl>'los Peixoto de
Nello Fililo, ,prosidonto-.lfilciades Natio rk Sd F>·eirc, I• secreta·
1•io.-AJJ.tonio .Felitlto de Sou:a Br~stos, ~o soct'ctat•io.- A impt•imlr.
N. 201 - IDOS

',
4 •

A' Commis;iío do Financns roi presento a Jll'OJJosicão da Camara
dos Deputados, n. 05, de 1908, nutot•iz<Lndo o Presidente da ltepu·
·bllaa a concedo!' ao .coaferonto uo 3• ciiLSSO diL l"'trada de Ferro
Central do B•·aúl, Alcidcs ltodrigttcs, liconça por seis mozes, com
ordonn.do, para. tra.tat• Ue sua sa.tHle onde lhe convier, .om prorp..
gação do outras concedl:las pelo Go•·et•no.
O parecer 1la •·espectiva Commisoõo da C11mara, sobre o pedido
de autot•ir.n.çã.o pt:Lrn. u. ·ucenQa, Cl o sogniuto :
Devldamouto oncam!nhnd:t pelo )!iolstet•io da Industria, Viação
o Obra$ Ptthlicas, tbi presento á Commlssão de Potlçõcs o Poderes
o re'l,uorimonto em 'l.llC Alcidcs Rodl'iguos, con-lorootc do 3• classe
da l'strada do Fert•o Central do Rrazil, poda um annu do licença,
com venoimontos, 'P'"'" tratamento .de saudo, om pt'Ot•ogaçiio ás
que lbr~tm j•t concodtdns paio mesmo ministcrio.
Ao roqum•imcnto ncompnnham lnfot·maçüos dn dit•octorin da
ostrndiL o um auto do oxamo de vali dez p01•nnte ~ Dlt•ectot•i:L Geral
do Saudo Publica.
Deste llocumonto voritlcll-so que o funoc:lona.rio solfro elo
pllymalosc _pulmo11ar, o que o l'Cquot•ento· tom gosndo 300 dias de
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Jiccn~o.,

som interrupção. O lo.ndo do inspccr,iio modioo. indico. pre·
cisnr o pcticionn.rlo de sois mczc.3 do licrmçrt.
):cstn.s condições, a Commi:3sã.o ponsa podo!' sct• dofoi•ido o nctlido, no:3 termos dtL :11Judida in~pocc;iio medica..
..
Em consoq nencin n.pt•osenton ·o pt•ojecto ~uo foi n.ppt·ovado pela
Canmm o romettldo :co Sona<\O.
A Commi~~ão do l?lnn.nçn.s muln. tem n oppor, sendo do pa.rocet•
fjUO SO app!'OYC,

Sal:c d:.LS Commissücs, 13 do agosto do IilOS.-.l. O. Gomes de
Cash·o, pro::;itl••nte.-1. Joaquim dtJ Smc::a, rotrüot·.-.F. Glycerio.
-Francisco Stl,-L!nwo J.l!ulleJ',- Urbano Santos. -F. Pcnna.Altlaro .~.l!achado.
l'R(JJlO:-\IÇ:\.0 JJA CA:\IAIL\ DOS DEPUT~\DOS N. ü5, DE
RBFERl:! O PAR.ECJ::R SL'PltA

1008, A QUE SE

O Congresso Naeion•lrcsolvo :
At·t. l,u Fica o Podot• Executivo a.utol'izn.do :.t. concodm· a.o
contbronto tlc :1~ clu.sso lla. Estrada, do FOt'l'O Contrn.l do nrnzil, Al-

cidcs Ro1h•i:;ucs, licont;>rt do sois mozc~, com ordenado, :para.
trM:tt' •lo sua s:LUdo onda lho convier o oro pt•ot•ogaçiio das quo ji!.
lho ror~m conccdilltLs pelo Govorno ; l'OI'og•dns as disposições cm
contt·.~rio.

Gamam •los DoputndGs, 15 do julho do IO~S.-Car/os Peixoto
de ..ll~JJ:o Fi!llo, pro::lidonto.-J/(:/ciadvs Jlcrrio dtJ Scl Freire, 1° :socrcta.rio.- ..-111toaio .Fcliuto de Sou;a Bastos, 2~ sccrotn.rio.- A imprimir,
202-HJOS

O croclito cspcuial do 100:000.~, podido polo Sr. Prosi<lontc da
Republica., cm ~lonsr.. gom do 16 de junln dato to a.nuo, o n.utot•lzado
pela Jll'"Posiçào da C•mM'll doa Doputculos n. 08, •lo 1008, tem por
rtm ocuorror t\s dospcztts do instnllaçiio o expediente d:~s juntas do
alistamento e tio i'IOl'tcio milita.t•, as quu.cs devem l'unccionn.l',
nquoll:.s do 15 do setembro a 1·1 do novecnbro, esbs oro dezembro.
Tmta·so elo satisl'azcr a umc< nccussidfldo ct•on.da pela lei u. 1.800,
do 4 do jnnoiro dcsto auno, o para n. qual uiio podia tor sido consi·
"onda verba uo orçamento vlgonto. Assim tornl·SO pt•ociso con·
~ortor omloi " propusiçiio quo a Comntissão do Finanças penso.
clovo sor upprova<lo polo Sono.do.
Si o senado usslm o entender, tor1L autorizado .no col'ronto anno
os seguintes c!'oditos :
Papo!

5 onpplomontat•os ..
8 ospcciaes .. ..... .

,

·-
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i,, ' I j I
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l. 005: 140.~020
207: 5·15i)5tiD

Ouro

·lO: 000$000
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1908

207

--------------------------------------~
Ouro
Pop•l
l2;110fl$000
23 o:draot'dinn.l'ios..
2.530: 1:108243
·l. H! :82~$45~

Totn !.. .. .. . . .

52:000$000

Sn.ln. dns Cummi:::siios, 13 do .agosto do 1008.-A. O. Gomes ele
Castro, prosidontc' -fil·aHcisco sa, 'l'O!u.tol'. -F. G/yceJ'iD. -Ale aro
Jlac!tado,-J. Joaqui.11t ll~: Sou;a,-Law·o .lllilter.-P. Pcm~a.
f1J'Úat o Santos,

~r.;. mom bro::i llv Congres~n Nacional-Transm ittinilo-vos a.
inclusa cxposiQüo fJ.HO me fui •~Pl'Cscntn.rla pelu )1inistt\l de Estado

nm.n·r.t

d•~

:-:ob~·o

a

ncccs~iU:ulo

do n.brit•-so a

o.~to ~Iinistcrío

,,

cl'odito espacial do lOO:OOrr$, para oecorror a dr·spezas com nccpli
si!,'ii.o do livros o out1·o.i al'tigos do cxpe~lionto dt:st na.Jos ás juntas
do n.li::;t<Lmentl) o sor:oio milit:u·, ct•c:ul:ts pala loi n. l.P60, do ·1
do .bnoiro ult.imo, rogo vos di;:mcis habilitat• o GoYet•no com o
l'OI'el'i,!o credito.
Rio llo .Ja.ndro, 10 tlc junho !ln 1008.-.-i{{o"so .-1utwslo ~1/orcil'f'
Petma,

.,

St·. Prosiilontotl~ Ropulllica-A lei n. !.8,10, do 4 dojnneil'O
ultimo, Cl'ouu, nos at•tigos 30 o 45, juntafi do sot•toio do a.lista.mento
militlLl', /'uuecionn.nto as de sorteio nos Esbdos u ns de alista.monto
nos municípios.
Tendo-se do providoncia.t• :5obr•o a:-.~ l'Ospoctiv;~s instaUru;õos,
roconhocc-..;o tlUO o crodito ordinariu Uo ot•çamonto vig-ente não
comJlm'tn.l'lL a dcspcz.~ com n. acquisi(;ão do liv1•us o ma.is a.rtigvs do
o:\pcdiollt:' ncco,s:trio-3 ao l'o;;nln.r 1'unccionn.mo11to dessas juntns.
·convindo por isclo snlidtal' :w Cau~r·csso ~;~cion.t: .• utorizu.çiio prtl'tt
a abortul'a n. esta ~Iinistorio do ct•cdito ospocw.l tlo 100:000$, para.
occoz•ror· a cs~n acqnisiQ:lo.
Em tn.os condi~!iiO~, submetto o assumpto :t vossn. oscla.rocith.L
a~tonr.!fio, pnra. quo vos üignui:~ L'csolvcl' como julgartlos eonvCl..
nrcnto.
lUa do Janoil'J, lO do junho do 1008.- ller"'"·' ll. da Fonseca,
l'ROPflSIÇÃO DA. CA~l.\RA !lOS Ht~llCT.-\.DOS, X.
HEFt:m~

O

PAHECI~It

08,

DF.

1008,

A QUE SE

SUPRA.

O Congt•osso ~t~cional 1lccl'etn:

Artigo unl,o. E' o Prosi<lonto da Rellublica nutorizatlo a ll.bl'il'
espacial do 100:000$, pal'll. occor•
o o c'pcdionto """juntas do alls·

~linistorio d" Guerra o et'Otlito
l'Ol' ás du,,pcz"s corn a iust<llln\•flo

ao
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tnmentoe de sorteio militares, ·de quo trata o, lei n. l.SGQ de .J de
janeiro do 1008; rov<Jgad!Ls as disposiçüi!S om contrario.
'
Camara dos Deputados, 17 do julho do 1008.-Ca>·los Peixoto de
.Millo Filho, prosiUcntc.-·Mi/ciades Jl!ario da SI! Jirciro 1 ! 0 socrotu.-

rio.-Antomo Folillto de Sou.:a .J;I«slos,

~n

sccrotario,-,\ imprimh' .

.N. 203 - 1008

O juiz de dit•oito l'rnucisco Mnrljtt•'s da Cunha, niio tendo sido
aprovoiüulo ll1L organização da mag-i~trn.tut•a. (kl Estado do Rio
Grande do Sul, foi posto cm <iisponibilidado nt~ sor aposoutn,Jo
idto ê, tles,Ie I do ,jaoei1•o do 1803 atê 24 do julho do 1805.
'
Requereu olle, cm agosto do 1896. n li'tuidllçiio do quo lho m•n
devido o que c11ilira om .cxorcicios findo.<. [leito osso pt•ocosso; 0
Ministorio da .rustir;a, ]lOL' aviso do 15 do dozombL•o 1!0 1896, requisitou do Ministcrio do Fazenda o pagamento dos ordenados IJIIO
competi•m :iquollo juiz na iniportnncio. de 5:054.~838.
Em 20 do agu~to do 1907, o •ogundo uaquellos ministerios do·
volvou ao pt•imoit·o o requerimento inicial ilo pmccsso, para sor
a divida roconhecid:., no.< termos do :u·t. 31, § 2", allnoa a, da lei
n. 400, rio 16 do dozcmbt•o do 1897.
~~este mesmo ministot•io, que hnvht soiicitn.do o pagamento,
li nnnos antes, respondeu tioixar tio t•cconhocor n. divida do quo
6 credor o mesmo juiz, pot• soron1 docoL•t•idos mais do cinco annos
depois d11 OXJllldi~iLo dil primoil'O aviso,
Entendeu o Mini<torio da fazenda quo lho não cabi" conto;tar
essa proscripção, visto que ''tuolle, a quem competia mandar pagar
a. divi~h~, julg-a.ra. não do\·et• DLzcl-o ; c I"J.UOSú lhe compotia acccitar·
05511 d~ciaraçiio o mandar at•chivnr o Jll'Ocesso. Assim so foz.
Trat11ndo-so, pois, do divido. corta pnra cujo pagamento, en.trotanto, o Governo quo n. .reconhl'cora, se oontiu embaraçado pot•
·fornmlidados logacs, :1 Cam:1ra tios Deputado; pn.rocou justo do·
crotn.r modidnlogisJativa. que pormitta o pagamottto.
E por estar de :tecôrdo· com esse alvitro, a Contmissiio de
Finanças pensa quo deve sol' :Lpprovnda polo Senado a pt'OJlOSiQiio
da.quelia Camara n. 72, do !008.
Sala das Commissües, 13 do agosto do 1908.-A. O. Gomes de
Cal!ro, prosidonte.-FraHcisco Sd, rolator.-Glycvrio.-Alvaro :Ma·
ohado.-J. Jortquim de Sou:a,-Lauro Jlullc1•,- C:rba.no Santos.F. Penna
PROPOSIÇÃO DA..CAitAI!.A DOS .DEPUTADOS :;. 72
nEFEill' O PAnECER SUPRA

DE !008 A QUE .SC

O Congresso Nn.cion11l resolvo:

Art. i' .Fic:t relevada a prcscripçiio em que ]lorvontura tenha
incorrido o direito do 'Francisco Marques il11 Cnnha a. rocobor o.
- qui!Jltia do 5:05~$838, Jll'ovenionto dJl sons ordenados do jniz do
d!ro!to em dispon!bllid11do, n contar do i do janeiro do 1893 a '2·1
I
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do ,julho do !8!l5, como I1Ú!o cunstn <los avisos ns. 3.530. de 15 de
tlo1.ombro do 1800, o 3.G!7; do 31 do agosto· elo !DOi, do ~!inistorio
tlu. ,Justiça. ao da Fazonda, titZf!lldo-~o para. osto llm u.s noce::sn.rins
opcr:u;õos elo credito.
· ·
Art. 2. 11 HC\•ogam.-so n.s dl8posiçõcs om contl'ario.
C:.,mra elos· Deputados, 22 do julllo do 1008.-Cm·los Peixoto de
lllcllo.Jii.lho,. Prruüdcnto,- ..llilcla.das . .o1Iario de Sd Jil'tJSI'u, 111 Sccrotal'io.-Lui: Antonio FmTeil·a. Gualberto,. 3° Sncrott~rio, .:;,crvindo do
2? .-A impi·i~ir..

N, 204-1008

A' Commls,[o do Finanças tbi prosonto n. pt•oposição eln Cn.marn.
do< lloputatlos n. 74 do !008, n.utoriz:tndo o presidonto da Repu·

hlion. n. :~brir ·a.o Ministr~rio da, F.Lzo.ula. o crcdtto m:tl'aortlinai•to do
5:410$fi5G, pn.m p:tgu.monto ao major Jo~ê Rttph;Lcl AIYus Uc A;m.mhuja., om vt.tmlo t!o scn t.tmçrt jTullcinrio.
A acc:ã.·1 cmoruul'eg-ularmonto uo ..Jnizo socciou;~l do llio G1•a.ndo
tlo Sul, ontlo :~ Fazenda 1'oi condomnn.dn ao pn.gnmonto constante
dn. dnpt'OCilDII inclusa.
1\ntrotnnt.o ~ tio nota\• uma cit•cumstnncin tlo<agt•nrln.vol occor·
ri1ln. no roful'irlo juizo. D:td'a; ;~ sontunça. oondonmando a. F:tr.end{L· no
podido o custa,-., manos quanto ;t rcinto.:.,"l'ação· do :ttrtot• 110 m~rgo
do r1uo l'ôra mmncrndo, o juiz seccional' appol\ou· ex-offi'cio, c o pl'O·
curadOI~-:-~uccionn.l ahsi:cvc·HO de· a.p]1olhn• •.
.
Scguinrlo·os nulos, pnt"'" O· Supremo 'l'ribunnl Fodoral, osto nilo
tomou .couhoc.imento tlo;_ n.pplllln.çã.o por não sol~ cn.·o, n:~ espooio,
do nppnllaçiio ex-officio passando assim cm jul~ndo " scntonç..., :l.
cuja. cxocuçito se lll'Oc•o(lnu rogula.rmonto,
Moroco, pois, ropam, o lilcto do o procm·:tdor so,clon:.l não
tor n.ppcll".tlo.
A t:ommissiio naún. propõo cm· rcluç!io (L. irl'cgnl!ll'idado com·
mottirln por osso l'uuccionnl·io lotlm·~l, pot•tno o St•; ~tinistro da
li1azouda :to cMt.mlunr ost<Js mesmos· pn.pois· OXllOlliu a.vi:;o no dn.
.Justiçn;commuuicnndo·o factu o podindo providoucia.
A Commissiio rio l'inanr;as G rlo p:~ro,ot• que a proposiçiin seja
a.ppro\~n.Ja..

Si n Sonaúo a;sim o ontoudor, tcr:l. nutorlzn.do no corrente anuo
os seguintes croditos:
Pn~ol

Ouro

5. sup.rlcmoutn.J•os,.
O· O!~pcciaos ••••.•••

24 oxtl'aoi'dina.l'ios •.

l. 005: 14G$620
207 :il45$589 40:000.~000
2:544:5411.;;8,!9 12:000$J00.

1'otnt.........

4.417:242$10B 52:000$000

Sala dtts commissões, ·13 do agosto do wos;..A:, o: Gomes de
Castro, prosiuontu.- P; Glyccr'"' relatO!•.- Aluara Machado.-!.
Joaquim da Sou.;a,- F'l•an.ciiCO-Sd.- Law·o .Uüllcr'.-F. Penna.-

Urbano Santos •.
Vol~
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Srs. Mombros do Congro>t<O N~cionai - Transmittindo-vo; o
incluso p:·ocesso rofm•onto ~ cartt~ precataria, expedida cm 7 do
abril ultim·•, llolo juizo lbdoral no Estado do Rio G1·ando do Sul,
par~ pa~:1mcnto do 5:410$65ti ao m",lor .ros<l Rapltael Alv.•s ·do
Az:unbuja, om virtude do sentouça ,judiciaria, peço vos digneis do
coucouer a nocossnria autm•lznç·w para a n.bortur:1 do crorlito do
ign:LI quautta ao Mlnistorlo da l•'azonda, afim do occorro1• á dospoza
com o p.1~amonto deprecado.
Rio do Janeiro, 10 do junho de 1008, 20' da Ropublica.-Affon.<o
~·11'0tulo

J!oreira Penna.

.

·

PROPOSIÇÃO DA CA~I.~RA D·os DEPUTADOS, N,
REF~lRE

7·1,

DW

1008,

A QUE SE

O PAHECER SUPRA

O Congresso Nacional resolvo:

Artigo unico. E' o Prosidouto da Republica. autorizado a abrir
ao.Ministorio da Fazonda o credito extraordinaJ•io do 5:4l!J$1i50,
para pagamento ao major José Rapl:aol Alves do Azambu.:lt, pro1cssor da oxtincta Escola Militar do !Uo Grande do !'ui. om virtudo
de sentença judici:.ri~; revogadas as disposições cm cont: at·io.
Cnmara dos DeputadO', 23 do julho do 1008,- Carlos Peixoto
de Mello Fil/to, Prcsidcnto.-.Mi/ciades Mario de Sd

F~·eire,

Jn Se·

crotar:o.- Antonio Felinto de Sou;a Bastos, 2• Socrotario.- A im·
primir.
205-1008

A pt•oposicão da Camnra dos Deputados n. i5, do 1908, autoriza
o PI·osldcnto da Republica, a abr:r ao Ministorio d,, Fazenda o
credtto oxtraordinario do 5:·10:,$i2il para pa~ramonto ao mn.jor
Adulpho Ca1•noiro •la Fontoura, pt•.. fossor da oxtincta Escola Militat•
do Rto Gr:mdo do Sul, em vh·t:Ido do sentença judiciai• ia.
O cred.to l'oi podido em mnnsngom do Prostdonto ila ltepnbllca,
do 19 do junho do;to 1111oo e, sobre o a.<sumpto, assim se pi•onunclou
a Comml.são do Fino.nças d11 Ca n:u·a dos Deputados:
A1olpno Cnnnoiro da Fouto:1r '· officia1 do F.atado-~!:~lor do
Exorcito. tendo sido exonerado do Jogar do professor do curso prcparatorlo •la Escola Militar do R o Gr mdo do Sul, por decreto de
~5 do agosto do 1804, propoz. em data do 20 do agosto do :uma 80•
guinto, o."çiio contra a Unliiu Fodor11l pedindo su" rolutcgrn.çiio o
que a Fu.zonda Nacional fosso co:Hiomnada no pn.go.mont« dos voncl·
mantas que deixou do I'Ccohor desde a data da. exoneração.
COI·ronuo a U.CQiiO os seus tor.no.<, roi, pelo juizo un !• inst~ncia.
(juizo ledora! da socçito do R•u Grande do Sul), julgo.d11 prooodonto
cm tlotu. do 23 de março do 1806. D sta docisao o proprlo juiz ap·
pr.llon para o Supramo Trtbunl!.l Fodoral, quo ni!o !ornou conhocimouto !la appollu.çiio, porque, cm (acc da loyislaç<To cm •igor, n<To <
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permiUido tal recurso em·otficio, &inDo nos ozccu~i'Dos fltcaes. (Accot•..
dão de 30 do novembro de 1896). Nestoaccol'diio o Supremo Tribunal fez sentir ao procurador seccional do Rio Grando do Sul que
devia exercer seu offlcio, appollando da sentença dada contra a
Fazenda Nacional para quo não ftcasso esta sem defesa, como
acontocuu no caso sujeito a julgamento, cm que a appollacão ex·
oflicio, por impertinente, não pOdo ser tomada cm consideração,
ó' procurador seccional, isto :Ião obstante, manteve no .inizo da
execução o por occaslão do ser expedida carta precataria o mesmo
proce.timento censurado pelo Supramo Tribunal, não ao utilizando
dos recursos permittidos por lei, em f•vor da Fazeuda.
Como quer quo so;a, a carta procatol•ia pat·:t. o pagamento <lcvldo ao professor Fontoura foi expedida com as Jbrmalldados lcgacs o intimacito do representante ila Fazenda, sondo por isso considerada pelo Governo, cm termos de ser cumprida, conformo a
mensagem de 19 do junho ultimo, solicitando para osso tlm ocredito do 5:405$726.
Como o referido protl:osor foi rointogl'ado pelo Podor E~ocutivo,
por decreto do 23 do novembro do 1905, os vr.nuimontos que lho são
devidos e do que trata a precataria. rol'orom-so ao poriodo do 3 do
setembro do 1004 a 24 do novembro do IDOS, cm que esteve fóra.
do exercicio do ca.r~u. Esses vencimentos o as custas contadas conlt·a a l'azenda importam cm 5:405$i20, importancia do credito
solieitado.
·
A Commissiio do Finanças do Sonauo adopta o parecer supra Q
opina que soja approvada pelo Sanado a l'Cibrilla proposição da Ca·
rntLra dos Deputados.
Si o Senado as~im o o•n londol', terá autorizado no corrente anno
os seguintes credites:
Papel

•'
'

.
•

5 supp1omon~~t·os .•
9 espocinos........
25 oxtt•aordinai'ios ..

Ouro

l.GG5: !41l$ll20
207:545fl1!80

49:00~000

Total .. 4. 422: 0·17$83·1

52:000$000

2.549:955.~025

12:000 DUO

--

Sala das Commlssõos, 13 do agosto do 1gos.- A. O. Gomas <I•
Mídtos, presidente.- Alua••• Mítchado, l'CL1to1•.- F, Pomta.- Urbano Santos. - Lat<ro Jltillor. - Francisco Stl. - J. Joaq11it11 l/c
Sou.: a.
PROPOSIÇÃO DA 0.\MAlU DOS IIEPUT,\DOS, DE 23 DE JULIIO DE
,\ QUE 8E REI•'ERE O PARECJ::It SUPRA.

1908,

O Congresso Nacional resolvo:
Artigo unico, J~' o Prosidontc da Republicn autorizado a abri"
no M1nistorlo da Flizon~a o cro!lito oxtrnordinarlo do 5:40l'>$72tl,
para pagamento no major Adolpho Carncil•o da l'ontoum, PI'Oícssor

· AINK1.1!9' ÍJO'' IENl\Illl''

d:v cxt.lnct.a Escola· M'i!itrur• do· Rio•· f:irnnde• db' Sul; om•·vlrtwle•dc;·

sentcnt:a. .iudici.Lritl/; rovo-gn.dns· as·dispuslções' om c11ntl•ario\' · · ·

' Ci11u~m dOs Oopnt~dos, 23' t!u ,i ttnho dfl ·10:18.• - Ca,.Zos Pc&,oto·
de Jlfcl/o Filho, Pro;idont'o.-UilCi·ulas· ,1Já,·ii>: de. Sà Fl•eií·c,. I" Soct'C·
ta.rio. ·-AntoniO 1J'alinto de Sou:a. Bastos, 2° Socrot:u~io.~ A, imp:Jmir.
(J.roqttorimunto •lo 111m anno·do liconçu feito• pe.lo· :uulit.urHI:U;

guerra. do tu districto. nütital', bnchu.r!•}l: NHas.· Fernanlles1 f.cite;
o--ta justtftcatlo• polos atto;i:wlo• r modluos. que o• acornpunllam. A'
Clllnmissü.O tio Finn.:nJJO.S'JHLI'oco" poili, qua··<-1; prop l!iJQftO 1lru C;~marn.v
dos·Dcputados n·. S3 do• WOB:quo a.concmlo,.cum ot•thmadu~ morccc"

:uapprovnQlio do Scnmlo.
Sala dns Commls<õc.<, 13 de agosto do WOS.-,1:. O. Gomc.<·de.

Castro, prcsidnutc. - l1rrmcisco Scf, reln.tor.-G-l!Jccr~·o, - Alum•o
Mtic1úuto.-J; Joa2uhü de Soum.;...;_LaiO'O ~l!üller;-Urbamitl'as Santos.
F&liciallO Pont•tt~
J1n.QPOSJÇÃO· DA CA~fAU.A Dnfi IlEPU'I'j\DOS 1 :-;, 83; nE
ltEFE!tE:o PA!tBCEI\ SUPIU

lfl08, A QUE: Sif

O Congrosl:lo Nn.cionn.l resolvo :
Al•tigo wtico. Flon. o Presidenta Un.. Rr.puUlicn. autm·iza.do. n. con-·
·codot· no ctLpitfio n.wlitor do guerra do In dhJtriato milita.J.',. b:Lcllo.r.
r_ol Elia.s F'crnao~lcs Leit!J, um n.nno do liucnça. com or.lcna.tlo, P.J.t'a.
tr~tamento

de· 'na sande ondo lho conviet·, do!ltt•o ou mru do

p~iz

;

roYoga.da.s as dispn:>it;-ücs um t:ontt•a.t•io.

Canmra dos• Deputado.•, 30 do julho de 1908.-Carlos l't!ixoto
do l!Icllo Filho, Prosidcntu.-)iilcir.tdes •Vario. Sd Ji1•cira, Ju Secrotn.rlo.-An.touitJ· .Et.lli11to de Sou.:ct Bastos, .2'~ Socl'otal•io.- A im...
prlmlt·.

N.,.2lJi.- !008
Bem que .i~ se tenha. pt•onunoi:tdo,. om junho ilo..ttnno findo,
)iolo indo!'ol'imento d:t potiçTto cm, que D. Vit•glni~ CO:incnha· Llns
Scl!icfler roqum• o hanotlcio do uma pous.~o. ê a Commissiio de FInanças, a·reqnet·lmento d~ do Mnrinha·o Guerra, chamada a dizot•:
noyamontc do assumpto.
Tendo cstn ultima, li.. qual o rcq.um•imento Jbl enviado a podido
tló'Si•, Plt·es·Fet•reir.t, se llmitado n; declarar· que ccsc:tp:t ;l' sua
compotoncil\ o por· isso cO!tc!lllc que·dovc·ser ouvida " Commi.<.>iio
do Flnancas> pensa olla, su>tontandu o Yeto :tntorior, constante tio
parecct• n. 42 do 1007, qnu o Senado d'ovo indofórl•· n; petição.
,
1
SaJa;.das Commís;ões: l3 do ngosto•do !1l08. - A•. O~ Goma.< de
G'da&.o;presldonte.-·F.' Glyccrio, relator.-Aivaro· Máoloádo,- J',
JIH!2triwdo. Sou:a•, - FrancisCO' Stl', -J', PimtiO',
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Virginia'Lrrmcnha/Lins Schicflor, viuva ~o capitão-torrente
'João Maximiliano Al~ornon Sidnoy Schioflor, cm rcqu""lmonto·di·
:rigido,a:o ~cnadu, .solicita do Con~l'OS<O ·um« .pensito ·do .200$000.
:Como unicu .alloga:Qilo .,justiflot~tiva da .protcnçiio que ..tem, a
supplicanto depn.ra..,;o ·com a .doclaração do ter sou morido:fu.ll!lo!do
·om vi mudo t!e, mo!estiJtB, contrahidas no .Estado ~o Alll3zonas,
·quando command<wtto !lo .torpcdoiro.T<Upy,
.
'
O. tlosomponho da commi&iio a catgo do finado omcin.J,. com•
quanto do natureza .penosa, .aponas ,podm•ia sot•lovaoio t1 CllD!atàof!dDOrccimonto- .paNt,.futm~u.s promti(JÕOs na .sua cn.rroii·<~, o:j:ulga.; a
.. Commisoii:o .de: Finanças ,niio:sor.:ua:.ordem .daquoUas.quo se "coODI·
Jmondnm :i gl'u;tidfLO/nilciono.l.
~- .
.A rpetic10uaria.davc ~o .aclm no gozo do montopio •o:rooio tSollio
quo· deixam. todos 10S olficlaos :lia:tarra•o..mar c, :portanto,. a.oabm:to
da ])Olllll'ID.
'
.
.
Opina, consognintomento, a Commissiio pelo indeferimento tl~
pmição ·n. 18, do 1904.
·
Sala das Commissõos, 27 tlo ,junho do tn07.- A. O. 'Gomes lls
Cash~o, prosidcut.~.- .F. -Glycario,. rola.t01·~- .Ji.. Pcnna.- Urbano
Santos.- ...t. A.:ercdo.- .lloni,; Freire.- O/iveh·c1 Fioueiredo.- A
imprimir.
·

.'
••

O Sr. Pre,.idente - Tontlo compat•ecido apenas 20
Srs. Scn:tdorcs não pódo bavct• scs>iio.
A ortlom do dia para a sessão seguinte .ó a mesma j1 designada·
isto .ó :
· Votaçiio,.am discussão.unlca,. tla ,,'Odacção tlmLl do projaeio,do
.S(li]Ado,. n. 8, li o o! 008, auto11i2ando ,a :conco.<Siiu ·do um anno de li·
.,cença, com .yoncimantos, ao ·b:tcllal'ei.Fr<utcisco Lins âyque.llo
Moira, thosouJ~ei~o .tia JU!~ndoga do Rio,da, Janeiro;
·votaçiio, um 3'•discussão, tda proposição ~a Çama~a dos 'Dopu,
•tltdos;'ll. '179, •de 1905, :conoedondo !L pensão annual ·do S:CrJ!$•;1
·vi uva o filhas do Dt• ..João do Barros ·Cnssal '(com pat•ecer da Cum·
mLlsão de'F>nauçM ·otl'orecendo ·stib·emonda •11. ·emenda ·o~eJ•eoida
pelo Sr. Erice Coo lho) ;
·
Votação, em .3• discussão, .lia proposlçiio.dli·Carnal·a dos,~
tados,.n .. 27, de '1908, concadondo .a .D. Mt>ria J.;abel.do S s
Torres Homem a pensão mensal de 100$ (com parocer.fil.l'Or~v.el,da
maioria da Commlssão de Finanças).
ACTA EM !5 DE AGOSTO,I)E'l008

.·d<J 1i9r, "'.8u""" Bl'<lnd6o .'( ·2• 'Sccr.tnrio.}
'
.
•oA' ,meiU: hora .tlopais tln ..meio dla . achlllll·se Jlroselltes os
..Sr~. Sllnu.ilOI~as,Bllllno Jlrlllldiío., .Aral!.io.Goos, .Mllira .o.sa, ,.Uvii4'0
.F>oe.rideot~ia

2U

ANNAES DO SENADO

Mach~do,

Coelho Lisboa, Severino Vieira, Oliveira. Figueiredo•
Felinlaoo Peooa, Francisco Salles, LopO$ Chaves, Metello e Pinheiro
·Machado (12),
•
. DeiXIIm de comparecer, com causa particip•da, os Srs. Sena·
doresRuy B..rbosa,~·orl'oira Chaves, Pedro llorgos,.Jonathas Pedrosa,
S;í Puixoto, Silve1·1o Nory, indio do Brazll, Paos do C&rvalho, .Justo
Cbermont, Urbono Santos, Gomos de Cnst1·o, Bolfort Vieira, Pires
Ferreira, Raymundo Arthur, Francisco Sll, Dczorril Fnntenelle,
Gonçalves l"orr01ra, Rosa o Silva, Joaquim Malta, Manool Duarte,
Coelho o C&mpns, Oliveira Valladão, Martinho llarcoz, V1rgillo
Da.mazio, Moniz Freire, Siqueira Lima, Lourenço Baptista, H1'ico
Coelho, Augusto do Vasconcollns, Lauro Sodril, Barat.a Ribeiro,
Francisco Glycorio, All'redo Eilis, Braz Abrantes, Urbano de
•Gouvêa, Joaquim de Souza, A. Azorodo, Joaquim Mnrtinbo, Cnn·
dido do Abreu, B1·azillo da Luz, llercilio Luz, Lauro Müllor, Follppo
Schm1dt, Julio Fruta c Vlctorino Monteiro. (45)
o Sr. a• IS ecreto.rio ( SOI'Vindo de f•) declara que
não ha expediente.
O Sr. l\letello (s.roi11do de 2• sccrelario) lô o seguinte:

N: 208-1008

i' ,,
I;·
.t·i.. '

',.•• :~:.1:.

'I

1:.
li !
i/' "
'• J!

li
i

t

!I

I,

...

l '•

'

• [o'
),

',

'it·

'
:··

1 :: j....

"
Ir: ·.r

1:1

•

'

/''

;I . ''." ·\'
I

i .•

. .j.. I':'

i
'
.
.:t .
j •I'

•I'

1

I

I'

. : i.: !

·~·'

.

'

I

•

.

A Commi~são de Poderes, procorlondo 110 0<11me ·da oloicão
quo te v•) I.1gar, nn dia 28 de junl10 do corrente anno, no gstn.do
do Rio G1•ando do Norte, para preon"bimonto da vaga pelo fuliecimonto do Sonadot• Dr. Pedro Velho de Albuquerque· Maranhão,
verificou que o pl'ocosso ololt"ral corl·ou com regularidade, tendo
~ido observada< as disposições da lei eleitoral cm vigor.
.
Quer na ap11ração gol•al a que se procetleu na capital do
mesmo Estado pela r·espoctiva junta, quer perante a Com missão
de Poderes não compareceu contestante algum c nem f~i anroscntado protesto, reclamação ou t•oprcsentação contra a logalida.do da
cloiçao.
.
.
Ncst~s condições, Yorltlcando·so que o Sr. Dr. Antonio José
do Melio o Souza obteve 8.603 votos para. Senador, niio rocahindo
voto al mm cm qualquer outro candidato, a Commissão do Poderes
e de parecer : .
1•, que sejam approvndns as eleições l'eallzadas no dia 28
de junho do corronto anno;· no Estado do Rio Grande du Norte,
para preenchimento da vaga pelo 1'allecimonto do Dr. Pedro Velho
do Albuquerque Maranhão ;
2.• Que seja. reconhecido c proclamado Semwor da Republic .
pelo mesmo Estado o Sr. Dr. Antonio José de Mcllo c Souza.
· Sala das Commissõos, 1·1 do agosto de 1908.- Julio D~<c•w
.DrandcTo, prosldento.-Pe~rn .1tt!JtUfo Bor!Jos, ·rolator.-Jo•~ Maria

S&SSÃO .SM
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21!!-

Mel<7io,--U>·ba»> O. de Gollolia .-~fanocl Duarlo .-U>•bano Sanlos,
Oo<lho Li•boa.- A imprimir.

· • O S•·· Pre,.idente-Tondo comparecido apenas 12 Srs.

Seoadot•es, não pódn h:LVCl' sossã.o.
·
Designo para ordem do di~ da sos;iio soguintl:
Votação, ern discussão uoica, do. ro.lao~ão final do projecto do
Senado, n. 8, de 1908, autorlz~tndo a concessão do um anno de licenç~. coon vencimentos, ao bacharel Fra.ncisco Lins Ayque de
Moirn., thosouroiro •la Alfandega. do Rio do .Janeiro;
Vnta~ão, om 3' discussTI:o, •la proposição da Cnm\ra dos nopu·
tado•, n. 170, do 1905, concedendo n. ponsiio annunl do 3:600$ :1
vluva o filh'ls do Dt• ..João de Barros Cassa! {com p~>rocer da Com·
mls<ii.o do FinMças oiTerocondo sub·omon<la á omonda oiTcrocida
pelo St•, Erlco Co~lho);
Votação, cm ~· <liscussiio, da proposição da cam~r" dos Deputados. n. 27, do 1008, conccdonrlo a. D. Maria !<Oboi rio Saltos Torros
Homem a.l!onsãn mensal do 100$ {com parecer r.woravel da ma!ot•ia
d<l Comm!ssiio do Finanças);
· Discu•siio unicn da resolução do Congresso Nacional, votada.
pelo Sr. Prcsldont.o da Repnhlica, elevando a 100$ a pensão que
percebo n. Anna Caolho do Figueiredo {com paroeor contrario da
Comm!s,iio de Finanças) ;
ACT.\ E~! 17 DP. AGOSTO OE f 908

Jll'esideucilf do Sr.

fl~tcno

B1•andao

(~ 11

SecJ'etario)

A' moia hora depois do meio·dia acham-se presentas os St•s.
Son:Ldorcs Bnono B•·andiio. Araujo Góoa, Pedro DoNos, Bo!Cort.
VIeira, Francisco <lo S~, Rozorril Fontono!!o, Alvaro Machado,
Coelho Lishoa..Joaquim Malta, Coelho o Campos, Siqueira Lima.•
Lout•e.nco Baptista, Augusto do Vnsconcellos, Franc!s1o Sn!!es, Ai·
frodo RIU<, Lono< Chaves,Braz Abrantes, Joaquim de Souza, Motollo
e Folippe Sehmidt (20).
Dei<nm do compat•ecer com causa participru!a os St•s. sena.
dores Ruv Barbo<a, Fnrre!ra Chaves, .Jonathas Podres.~. Sá Peixoto,
Sllver!o Nery, Jn<llo do Brazll. Paes de C11rvaiho, .Jn•to Chermont,
Urbano Santos, Gomos de Castro. Piro~ Forreh•.\, R•yundo Arthnr,
Moira e>(,, Gonçalves Fol'reil•a, Rosa e Silva, Manoo! ouarto, ou.
voira Val!atliío, Martinho r.arcez, Severino Vieira, Virgillo Da·
maz!o, Monl1. Fro!ro, Oliveira Fi~U'llredo, Erico Coelho, Lauro
Smh•C, B11' 1tn Ribeiro. Fo!iclano Ponna, Francisco G'yce•·io, Urbano
do Gouvõn., A. Azoredo, Joaquim Murtinbo, Oand!do de Ab1•ou,·Brn·
t.ll<o da Lu1.. Hercllio Luz, L~>uro ~!illler, Pinheiro Macha<lo, .Julio
Frota e Victorino ~tonto!ro (37),
·
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Sr. 3' ·secretario ·(sar;,imlo de i') d~ conto. ·tlo se·

guinto
Tclcgl':tmmn. ílo prasideoto dn. .lnnt!L a.pm•n.dorrl! 1ln. eleição a. que
se JlrocedeLI no tlio. 14 do jullio·nltimo no Estado do Espírito Snnto
pat•a proonchlmonto tio. vn;;a plllo pnsst.mento tio SutlO.t!ur Cleto
Nunes Pc.reiro.. communicando.quo obtovo 8.022 votos o Dr . .loiio
Luiz Alvc,, dlplonmdo, ·obtendo o immctUo.to !1 votos. ~A' Commissão do Poderc.i.
Officios:
Um ào Sr. 1' Sccret:wio da Camnt%·tlos Doputatlos, tlo 15 tio
corrente mez, Temcttcndo a segulnto proposlçiio do. mesnu• Ca·

marn.:

"·

no~mos

O CongJ'esso Nacional decreta:
Ar&. 1.' E' concotlitl:' a qualquer syntllcato ou cooporativa
agrlcola qnc cnllivnr o trigo a snbvonçilo annnal tio 15:000$000.
Art. 2. o ESBi.L snbvonoã.o ser;l paga. cm rwcsta~~õo!:l trimustraes,
llurant.c o prazo do cinco a.nno:;.
Art. 3. 11 Slímonto gosa.l'd. dos fn.vorcH desta loi o Ryudica.to on
coopm·:Ltiv:~ que provm•:
a) a.char-so or·ganizudo do confot•millrulo com ~~ logillln.çãu vi·

gonto;
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b) abranger a plantação tlo trigo uma. 1iroa supot•iol' a 200
hoctn.ros ;
c) mnntot• na tl!l'Ccçiio dn. cultura do trigo um tochnico do ro·
conbcclth•·cumpotonuia e prn.ticiL compt•ovnd••·
iParagt•aubo unico. Sot••L concodit!a tambcm a subvenção do
n.rt. 1' a quem ostabolccm· moinho ·hydrl\ltlico, a. vapor 011 tio mo·
lbor systcma. •O moer :paio .menos •l.OOO hectolitros do trigo, coIbido om l"vom•a Jlropria.
·
· ·
Art. 4.'" Quando se·unirom cinco ou mais sYn•llcatos·ou coopc·
rativ"s que satislnçam as condições desta loi, ·para o IIm r.spccinl
do.cstabolccot·em.campos de ex]lotüoncia .o lnboratorios np]lol'.Olha·
dos p:Lra o·ostudo do 'Dntomologio., pbytopa.tltolo~:la. mlm•oblologla,
pbysicll.; cblmica o .moteorologlll. .agrícola, ll8rcoberão.ct~njun~tn
mente, o por ·espnco do cinco annos, n. .subvonçiio .annual tdo
2(t: 000$000 •
'
.
Art .. 5:• J'ioam ·isentos do ·Impostos ;.duo.uoiros as m<~cbinas·e
illstrumentos .agnlcolas ·DIPrqpri11.dos.ao .arroteamento ·O .amanho da.
torro..e::\.oolheita e bonotloiamonto dos •·espeoti~os pt•cductos, os
adubos odnaocticida.s,.•w mncblnrur e a.ppnrclbos-dO!!llnados 11 puritlcnoão .o ll'pt·eparncrro do maHsns .alimcnticias o .outros pt•o!luctoo
do trigo, as machino.s o appaJ•clhos >destinados· aos,Jaboratorlos,

I
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postos motoorologicos o campos de oxporioncia o domai.< instrumentos ncccssa.rios n.o mosmo fim, quando impm·tltt.l.o:; pn.ra uso
oxclusi vo tios syndlcatos o cooperativas.
' Paragrapho unico. Os importaúol'CS retirat·ão ossos objectos
molliantc simples t'oQucrlmonto aos inspectot•es das all'andogns o
a.dminist.rallot.,~s Oa~ mesas do rendas.
Art. G.• Um anno dopui; do posta cm oxooução ost:~.toi, pl'Oviúoncínt·~ o Ooveruo para quo. no 1\stat!o onde existam syndícatos ou
coopm•atívns Jiltl'IL a cult.nra tio t.t•igo, sej;m\ os sous Jll'Otluctos protCr!do·; nas concnrroncin.~ publicu.s l'e~lcracs.
· ·
Art. 7.' 1l Prosidento da Ropublíca pt•omovorá accô!'do com as
cstl'n.d•~~ do forro, cm preza~ do IHt.vog;tçlio o Ollt··os ·mcioa do 'transporto Jl<Ll'a a retlucçfto dos !'rotes dos productos do trigo.
Al't. B.' A< nssoc:açõcs subvencionadas om vil·t.udo desta 'lei g"fio

obriga~as:

a) a prestar :t Dircetorin. Gorai do Estatisticn. o nos ~!ínisteríos
d:L Agricultur" o da Fazenda ns informações quo 'lhes !'orem reqni&itatlas;
/J/ a aprcscnlat• onnnnlmentc o rol:ttoJ•io tlo~ trabalhos exo·
cut11.t os dm•;mte o 11Uno, com .minuaiosn.s. jnl'orrnu.çüos dos o.':ltmlos
:ro1~lizn.dos, ·tln.s ohsorva.çiíes 1'eita.s o dos resultados culhilloll:
c):~ fiLcilit:tr .a.os ítgricultoros, quo.o solilütn.rcm, n. visitn. dos
sons camp,;s do culturn. o lahoratot·ios, ]Jl'Osta.n~o·lhos as inl'ot•mnçõtJs o l'acultando-lltcs os moias do ;ulqnJrirom couhocimontos 1"'"tico~:~ sul:H·o •~ cultura. do trigo.
Al't. O." O Prosi~onto da 'Ropublien., no respectivo regulamonto, cstabolccor~ as regras para a dscalizaçiio das :><sociaçõos
subvoncion:"las por turçJL dcstt~ loi, poduudo altrír os eruditos ncccssarios PiLl'IL o sotl cutuprimonto.
A1•t. 10. Rovoga.m-so as 11idposições om oontral'io.
Cam"m tios Dopntados, 15 do a~osto de'l908. - Onrlos Peixoto

do Jlfello I'"Íllto, Prosalonte.·-.lfilciade'! .lfal'io de Sd Fl'eire, 1° So(:l'Ctn.rio. -/.ui.: Antonio l't31'1'eú·a Gualbe,·lo, 3° Socrott~ria,sorvlndo do 2°.

I

\

-A' .Commissão do FinanQ..s.
Do olinistcrio da ·Marinha, do 13 do cot•ron~o moz, transmittindo a mens~~om co1n <JUO o Sr. Presidenta tl" 'Ropublio~ presta
as )ntormaçüos que lho fo1am solicíta~las poJo Solll"lo, relativamonto ao p!•ojeoto Jlo.Sonatlo, concernente 11. onu;trucQiío do porto•
militares na balliu ~o Guat:,bar:. e em pontos outros do uos•o littocul,~A quom· Jbz a requisição.
Do Minlstol'io·da Guorr:>, do 14 do·corronto mez, ·transmittíndo
a monsagom com quo o Sr. 'Proaldontc da RopnUlica 1'éstitue dous
dos <>utogrupltos da il'csoluçito do Congros<II'Nuciunal, que ·sancciooou, oo~t.itleraudo bachlU'ois•om saí011oias os militaras ,que ·Obtiv()o
t•u.m o enrso :geral pelo .regnlamooto do 12 do,ab!•tl da •lo\r6, :quaos•
quer que touham sltlo.as:sullS ap)ll'Dvações, ·-.:Areltive-'o ;um dos
autogruphos.o communique·sa ~ Co.mura .dos Dapu1ado11. ramottondo.sc-lhe o outro.
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· O Sr. 4° "'corctario (scruindo de .2•) declara que nlio
ha paro cores.
O Sr. Prc .. idente -Tendo comparecido apenas 20
Srs. Sena,, res, não pó<lo haver sessão.
A ordem Jo dta para a sessão seguinte 6:
niscussãu unica do -~"l'Cccr u. 208, de 1008, ela Commissão de
Poderes, opironndo quo sejam npprovadas as eleições pt•ocetlidas
no dia 28 de junho do cort•cnto anuo no Estado do Rio Grande
do Norte par,, o prceachirno.tto diL vt~ga 10clo fallecimont" do
Senador Dr·. Pedro Velho do Albuquerque Maranhão c quo seja.
roconbectdo c ,Jt•oclamado Senador da Republica pelo mesmo Elt.ulo
o Dr. Antonio José de Mcllo e Souza ;
Votadio, ent discru;siia unlca, da t•cdacçiio final do pt•o.. ccto el 0
~coado, u. 8, de 1908, autut•lzando a ccnco;sito de um anuo dO
lwença, com vencimento;, ao bacharel Ft•ancl .co Lins AY•I uc de
Moira, thesout•cit•o da Alfandega do Rio tlc Janeiro;
Vutaçiin, cm 3' discussão, da proposição da Ca.mara dos Depu;
lados, n .170, de 1905, conc·cdendo a pensão annua.l do 3:600.$ lL vluva
Ofilhas du Dr. Joio de Bnrt•os Ca.sal (com parecer da Commissão
do l'in.mç.t.s offcrccendo sub-cmenda :L crnen•la ·ofl:orccida pelo
Sr. Erico Coclilo);
Votação, em 3' discu•siio, da pt•oposlção da Camat•a dos Depu·
lado;, n. ~7, do 1008, conuodondo a D. :>iat•ia Isabel de Salles Tot•t•cs
Homem a pensão mensal de 100$ (com parecer favot•a.vel da maioria
da Comrnissii) do Fina.nç ");
Discussão unlca da resolução do Congresso Nacional, vetada.
pelo Sr. l't•csidcute da RJpubltca, elevando a 100$ n. pensão quo
pet•cobe U. Auua Coelho uo FiguJu•edo (com p~.-~cor contrario da
t;ommissão de l'inancas);
2• discus .[o da pNposlção da. Cnmara dos Deputados, n. 88,
de IUUS, rugu,and•> a substltuicào dos ministros do .-;uprcmo Tribunal F dct•ai (com pa.roecr favot·~vcl da C,mmissiio de Justiça. o
Legislação);
·
:J• discu;siio da propo<IQão d• Camat•n dos Deputados, n. 50•
de 1908, nutot•iza.ndo o Presidente d,, Republica. a abrir ao Minis"
torlo da F"zcnda. u crPdito cxtr~ordtna.rlo de l!I:SOi$1!2 i, para pa.·
gam mto de D. Serafln:~ de Lima Pit11lu.;a, em virtude de seutença
judiciaria (com pat•occr lllvor~v~l d!L .:Jommlssã., .de Fin~no"s) ;
2' discussão da propos!oiio da Camar:. dos Deputados, n 62, tio
1908, autorizando o Prcsi,Jente d" ttcpubllc" a n.bril• ~o Ministerio
da Justiça c N•:oclos Interiores o cretlito oxtroordlm•rio de
5:4G0$5511, 11arapa:amcnto dol votO! me .tos devidos ao capitão dn.
Forca Pvllcl!LI Jo Dlstt•icto Federal .losi! Cicoro Blanchi (com parccol' favoravel da. Commlssão de finanças);
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2• dlscnssiío d~ proposlciío da C~mara dos Dopntados, n, 83,
do 1908, antorizando o Pre;ldoatc da 1\cpuhllo" a oonocdcr um anno
de licença, com ordenado, ao a.uditor de g11e1'ra do 1' dlstrlcto
milhar, bacharel Elias Fcrnan lo> Leite, para tr••t •monto do sua
Haude (com pnr·ocer f•voravcl da Commis ão de Finanças),

70' St:SSÃO

E~!

18 DE

AOOS10

DE 1008

PrtJsidcncia d~ s,·. Bt.tcno Branêlrro (2 11 Sl!Cl'ctario)

A' moia bora depois do melo dia abro·sa a sossio a qnc concor·
rem os Srs. Senadores Bneno Brandão, Aran.fo Góes, Pedro Bor•gcs,
Raymundo Arthur, Francisco Sá, Bezcrril Fontnnolln, Alvaro
Machado, Coelho Lisb~a, Gonçalves Forroi·•a, .roaqulm Malta, .Manool Duarto, Coelho o Campos, Ollveir~ Vallad'io, ~! .rtinho Gat·coz,
Severino Violrl, ~!onlz Frotro, Si~nelra Lima, Lourenço Baptista,
Oliveira Figueiredo, Augnsto do Vasconcollos, Laltr'O SodrG, Feliciano Penna. Francis1io •ilycorio, Alfroolo g[iis, Lopes Chave<, Braz
Abrantes, Urbano do G~uv~n.. Ja:tq1Iim de Souza, A. A7.oredo,
Joaquim Mm•tinha, Mot,ello, Horcilla Luz, Lauro Müllor, Folippo
Scbmidt e Pinhcit•o Machado (35).
Dolxam do camparccor com c 1usa p:ll'ticipa<la os Sr•s. Senadores Ruy Barbosa, Forrein Chn.vos, Jonatlta< Pedt•osn., Si\ Peixoto, Silvorio Nory, ln•lio do Brazil, Paos do Carv •'ha, Justo
Chormont, Ut•bana Sn.nt.o<, Gomes de Castra, Bolfo ·t Vbir~L, Plt•cs
Fort·eira, .Melt·a e Sá, Rosa o Silva, Virgilio lt11mazio, Erlco Coelho,
Bat•n.tn. 1\iboiro, Francl;co Sn.lle;, Candido da Abrou, BrazUio da
Luz, .rulio Frot·1 o Victorino Monteit•o (22).
São snccossivamonte lidas, postn.s ocn discussão o sem dcbn.to
approvadu.s ""actas da ultima sos;iio c das reuniões dos dias 13,
14, 15 e 17 do corrente moz.
O Sr. a• Secretario (Se>·oi»do doi"), d~ conta do sogulnto
EXPEDIIINTE
Oficies:
Um do Mlnistcrio da Justiça c'Negocios Intot•ioros, do 13 do
corrente moz, tt•n.ns nittindo a men<a"em com que o Sr. Pi•osidonto d~ Republica rostltuo dous dos IIUtographos da R solucili do
Congresso N11clonal, que sancc!on,u, aulorlz,,nilo ~ conccsslio de um
anno oie !lconç11, com ordonndo, no bochnrol Antonio Hortoncio Ctl·
bml de Vasconccllos; procurndor• dn Republica na scoçlio da Pnl'n.hyba.
·

•
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Archivo-se um do< 11utographos do. aad:1 uma .das Resoluções
o communiquo-Bo (• .Cam11ra dos .Doptltados, romottoudo·;e·lho os
.outros,
Quatro do Minhrtorio da' Fazenda, ·do '14 do· cm•ronto mce, transmittindo as mcn;ag,ns com quo o Sr. Presidente da ·Republica
rc.'ltituo dous Uos autogl'aphos do mui;~ uma. das Rcsr~luc,•ões do Congresso Nacional, qno sn.nccionou .. n.utoL'iznndo a abo!'tnrn. dos cl'oditos oxk::ot•tlin"t'ios do 337 :s.;:;SS·ltl, para occorrm• ao p •gamonto
devido a Machado & Cat·l·alho o SJlm & Carvalho, o do l·l:~IJ3.S82Q,
pn.rn. occurr:•l' ao pn.:.;a.mento ·devido ·:.'t D. Adclu'ltlo Na:o\cimcnto
Tot•rcH, om vir•t.udo du sentença juLli!!ia.t'ÜL; Telov<Lndo a pt·escl'ipc;ão
om qno haja incorrido D. Ameli:1 do Prado Mariat.h. pal'iL porccpç:io do meio soldo, o rol ovando a m·csct•ipç•iio tia <li vida do montoplo i1 lJ. Mcri ;c Paula da Cunha, vinv11 tlo capitito tio e~orcito
·Augusto Cesni• d11· Cunlta •
.Archivo-~u um do cn.dn. um t.Ios autographos o commuuiquc~so
:í. .CD.J!Ia.ru. dos Deputados, romottondo-;o-llto os ouLr.,s.
Qua.tJ•o do ·mesmo mi11istorio e d" mesma. da tu., transmittindo
·D.S mensagens com que o Sr, Pt•esidouto da Ropubltca. presta ·U.s in·
íbrmac<•os.quo lltll lbram solicitadas pelo Senado ro'ativ11monto·:í.
.conces>ão do urn anuo do licença uo 3' escri pturario da All'an<lega ,do
Rio .d" Jnnoixo .Josl! Th Hnuz Carneiro da Cunlm ,; á cossiio .gratuitn
:l Assccbçito Arotcajuan!L •lo Benotlconcia.tla .aro" das tort'DS do extincto oncapollado do Santo Antonio no !Mudo do Ser~ipo ; á per·
ccpçi'10 da pensão monsal<lo 84;, concedida pelo Im rm•io ao major
Jionr;quo .Jost:í Lazary. o aos vencimentos do corretor da 'Caixa da
.Amorti7.ação o sons aJudantes.
A quem l'oz a requisição.
·
Süo succossivnmonto lidos, postos om dis~uss:io c som dob~to
approvados os seguintes
PARECERES

iN. 200 -

1908

Pnt•n poder :•prociar os rosultndos financeiros de~ proposição da
Camarn. dos Deputados n. ·48 do !007, que·manda ·dosarranch11r os
onforrneiros-mót•os com mais llo .20 a.nnos do bonN ~ trviçus o :darchos :1 ot~pn cOl'l'JBponJonto :\ quo percebem O< alfm•os do exot•clto, a Commissiio Je l'in!Lnças precisa do lnl'orma~õ,~s do Go·
vamo o roquor sojam estas solicitadas,
S~la. dDS Commissüos, 13 do a.~osto de 1008.-A. O, .Gomes de
Ca!h'o, prc:üdooto.- Jiranci .~co Stl, rolator.- Jiranci!co Glycerio."llvcn·o Machado.- :1,

Joa~uim

rle Sou=a. - Lauro .Uúlle>·.- 'Urbano

"Santas.-Feliciano !flfltHm.

·

N.. 210-lOOS

Para. dar parooet••sobro a jlroposioiio.dn.CIImtlra.,dos.Deputatla~
n. 187, do l!J07, qno roleT!L n prescripçio em quo lnool·reu
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Nath11lín; Dcolinrlar do' .~llmquorqno Snix:cs· p:wa so habilitar
om juizo ao roaoblmonto ·do· moln·<olto. c montopio deixado por
sou flnntlo m:LI•itlo tonont•-caronel .lonquim•Justl Noyes de Soixas, ar
CommissiLO do' Finançns 'Pl'O~i~n. qno n Porlor gxr.cutiYo int'orme·nj
l'C:;poito, pl'inuipo..tmoute· n.corea do motlvl, po1• que considtn•o..incm•so ""' prosc:'ip<)KO•ordil•oito :1 h:tlJi!itaç:.o de fjUO se trata. ..
Pc!lu om vista {listo !!UO o Scuu.Uo :::aliei te O::l.'3tt::l int'ormuçães
por intormedio d:t 1\lo.m.
S:Liit das Commissues, 13 de a~osto d" I008 -:l. O. Gomos elo
Castro,

]JI•eshlent.o.-Urbrn~o

Santos,

robtor:.-Fraflci.~co

G/ycario.

-.1l11ar•J Machado,-.T, .ToaqttÚH de Sou:a.-Francisco Srl.,-Joaquim
..l!urtinho,-Lau!'O Jlfullel' .-Fclicümo Peuna.

o

Sanado

~r. Coo!ho L.i~hon-Sr. Prcsitlotlto, como
'PDl' commuoicação tolo~raphica, finou-s~' nn. cicbdo

saho o
do Rc-

clJ'e, on1lc fllr,L om busca do Jo,lith·us· ao· m::Ll" CfUr1 lho minava n.
oxistoncin., o mon distlndo n.mi;.;"o 11~1 intltndin. Dr. App~.~lonio zc..
Porc~rino
A.Repnhlic~.

no.iJos

.'
I

'

<lo Albuqn!:ll'I]IIO.

Sr. PrcsideuGo, voin oacontt•m' o IH·. Appolonio
Zonaillcs milit.u.ndo no pn.rtido coosor\":ndor .. fi'gul•nndn na Assombléa.
Logi•l~tiva tia. p~ovincia ,e oGoYorno. do m:u·Qclw.r Flot:i:lno Peixoto;
após o golpe tio Est:tdo, o Y"lll onco:ttrar n•n pouco alastado da po~
Jitica., ontro:.rue aos lrtlJora~ do SLHL· razcnrln;. A oommissii.o organizadora• do Partiflo R.opnblk\nú da P:~rahyln do ~orto, da <1nal tive
,, honrr~ do lhzor ]m.t•te, •lirigi'u ao illustt•o "(l:t.rahybano um convite
no. sou tido do collllhorar ello na ot·gnniza~ão do \>urtitlo qno devia
ol'iontnr a. pnlitic:L no Estado. O llr. ARpolonio Zunaides. correspon·
tlondo :\. gontiloza. daquella commis>ão, uccodou: to::n:Ll'ldo p:.rto na
organização do p:JJ•tido no qu:.l ,·eiu at~ hoje· Ogurando· D:l politlcll
do ·nosso Estado, com a distlncçlio IJUe .todO$ 'J!lü uom ollo tinham •
prazer do pt•ivar Jllo l"cconlleciam ..
F\l?. jlarto tL~ terceira Io;;-islr•tum comml.zo; representando o
nos'so. Bsta,lo nn. Ca.mn.rn. do,.; Dcpnt:ttlbs, undo ~onho, pot• suas qua..
lhla.des, llohmr um traço dú srmp:\thin. o ami?.n.do, o Yoltando nltimame.nto 1tquolln. Crum, a. !li .o.::cup:tY:~ uma. t:a.dcil·t~. na.· ropro:~onta.~;"'iio
ti.~ P:trahl'h" do Norte, quando u. morto o Yeitr stu•proltondor om
plouo.vi~(i· t!O sua actiYi<latl:o polltic:t ..
Sr. Prostdonto, no Jl:Ll'ttdo mpnbltcu.no da Parabyba Ogurou'o
Dr. Anpolonio Zcuaides com cot'l'ocçio o nctiYidttuo, qno ·o roaom•
mendamm om todu. u. sn<~ Yidn, o quando se discuti<!. 11 escolha do
oondidato 11. alt:t: m:tgistratm·a.. do Estado diL i'arabylJn, sondo eu
consult<~d~ por to!ilgramm:l do monsenhor W:tlft•cc!o I.oal sobro· a
:tpJ•osont.ação do Joiío Machado P"l':t o cargo· do pr•esldonto, discardlllldo tiO urna tal escolha, JcmlJrol :L S. Ex-. o uomo do Dt•; AppO'
lonio Zonaidils,. nosso. velho cot~·oU'glonarlo, digno por todos os ·titu·
los do occuplll' O· alto cargo de primeiro n>n~istrado do Estado.
Votado·ultimamonto a occ~par. uma cadolra· no ·son:.dil d~ Ropublioa. na vas:1 deixada paio meu saudOso mestra o Senador Gama
e: Mol!o, o Dt•. Appolonio Zen:lides oxplrotr antes. do so r,uer: O'Pt'Ocosso tio roconbocimonto ncst~ Caso. c ou vonl!o pedir t\' Mos~· dil
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Senado quo se digno consultar a Casa si consente soja lançado na
acta do nossos 1.r~b LlllOB um voto de profundo pezar por tão pro·
maturo passamonto, bom como so digno a Mesa do Sonado dirigir
um tolcgr<Lmtna. á lnconsolavol vi uva, d~>ndo pozamos pela morte
desse llluslro p<tl•abybano. (•lluilo bem; 111uilo ben1.)
Posto a. votos é approvado o requerimento.
O St•, •'-I varo Uacha.do- Peço a palavra, pela
ordem.
O Sr. Presidente- Tem a p:.Javr<L o Sr. SenadorA!·
varo Mncha.do.
O SI.", Coelho Lisboa-V. llx. poz em discussão o
mou roquorimcnto 1
.
O Sr. Presidente- O requerimento de V. E<. ja foi
appt•ovllo!O ; dei a pa.lavrll ao Sr. Senador Alvaro Machado, pela
ordem.
.
O Sr. Alvaro 1\Iacbado-Sr. Presidente, <l um tacto
a morte do illuotre IJt•. Appollonlo Zenaldrs, muito digno Deuutado
Fodernl polo l~otado da Parahyba, e ultimamente eleit.o senador.
Foi t;r~mle " nos.<a perda, profundo o nosso santimento pelo
desapparccimento dosoo :otllcado ami~o. cuja lealdade lndlscutlvel
ora o c.,racJerbtico de sua acção nobr~. p.ondorada, reflectida, cri·
todos", ao serviço da causa publica.
Vem do ant1~o regimon a sua collaboracão na politlc,\ do meu
Estado, SOlido enLão, no anti"O reglmen, deputado provincial, e no
acLU~J, deput LdO, prOoidento aa assemblêa JegishLt.iva parahybana .
.\ indicaQ co <lo se•t numo para ftgur:.r, como figurou, vantajosa·
monte. entro os representantes IMm•aes pela Parahyba, na- outra
casa do CvngroosJ, n~o 101 slnão o testemunho oio<jueote do partido
roconhcc •ndo os seus merecimentos roaos ; e a sua ultima eleição
par<t sona1i01' foi um :;-r•nde tlcto de justiça, geralmente applaudido
om todo o Eot ulo.
·
O Dr. Appollonlo Zenaides, Sr. Preslt!ento, era portador de
um nome quorhlo, I'O ;poitado, o do uma houostldado immaculada;
em um cot'r"l igivn •rio deúlcadisslmo, do v:sta segura, intloxivel
na execução de seus compromissos.
Em Ala.gõa-Gt•u.n<lo, o municiplu de su" re•ldeocia, fez-se mais
do pm·to sont.r o mllu<o do Bl'U espírito adi<mtado e esclarecido·
ui sompt•o h· .uve a m~ls soveru. llscallzaçiio, a mais probidosa ap.
plicnçõ.u dos <linho ·ros municipaes; lá ex<stom melhoramentos ma·
tOl'ia"' importantissi nos attostanuo a operosidade do Dr. Appol·
Jonio Zena1des, como sejam: escolas pri marlas para ambos os saxos,
edlrtcios apropriados para as se.•sõus do conselho municipal, um
elogante tlleatro, praç11s e ruas arborizadas e illuminndas,. etc •••
Po1• oucosi1io da ultima epidemia do variola que assolou nquol·
lo canto do Estado, multlpllcarnrn·se a acçiio bcmrazeja, n nctiv!·
dude do Dr. Appollonio lennldes, j~ impt'Ovi~llDdo· sanatorlos, jl\
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]ovando posso~! o carinho;amonto o auxilio ~uo m•a rcclnll)ado
pel<;s necessitados,
Bom vO o Senado r1uo 011 tinha o dever do dizer estas palavra~.
do proferir estas oxprcssücs que rememoram ns ViJ•tudcs crvrcas
deste distlnoto p •ralryhano, do .to tlodicndo servidor da causa.
publimc cm sou Estado, Peço~, por d!i!O, tambom um voto de pozat•
prelo fa!loclrnomo do Dr. Appollonlo Zo,raldcs na. acta dos nos,os
trabalhos do hoje, (Muito bem,)

o Sr. Pre .. itlente-0 voto do pezar poJo fallecimento
do Dr. Appol!onio Zonaldcsjú Joi votado poJo Sonil.do.
O Sr. Gonl(:o.l ,.e,. Ferreira (prDftmdamenle em o
cionado) - (') Sr, Prcsidonto, ~ com intenso pezar quo d >li noticia a
V. Ex. o ao Scoado do falleci menta do Dr. 1Jnlaquias Antonio Gon-

ropresontanto do Estado do Pernambuco, na Camam dos
Ucput.dos.
N•tuml do Ettado do Mar·anlriio, oriundo tio familia importante, rcspeit:cvcl e bem concci&uad,, al!ic no Plauhy, onde tinha ramificações, o Dr. Malaquias Gonç,!vcs, rJ.,pois do doutot•ar·sc, com
grande aproveitamouto, na J'aculdado de Medicina desta C<Lortal,
escolheu a então proviucia tio Pcl'nambuco para exercer á sua.

çalv~s.

pt•olissã.o.

·

Tlvo a fortuna de conbccol-o desde que o.Ui chegou e posso dar
testemunho ao :;enodo da dedicação com que clle acolhia todos os
· que o procuravam c do desprond:mento o abnegação com que
prestava os seus .erviços profis•iunao,,
Admittido no sorvrço hospitalar da Santa Caso do ~lisoricordia
do Rccilb, cm pouco tempo conqu.stou uma graodo clinica o tornou-se notare!, pl'incipalmcnte no cirurgia, onde teve n primasia
entro seus pares, que não srl não a conto,tavam, como nem mesmo
tcntava,rlh'a disputar.
A notoriedade da sua reputação nosso ramo da scicncla modica
não ftcorl localizada sómonto nos limite r do Pernambuco, puls ecoou
J'ora e, nilo raro, babitanr.cs do Estados visinhos iam pedir ao DI•, MaJaquias Gonçalves lenitivos aos seus solfrlmontos.
Ape~at· da a&>irluidndo e gosto C•>ffi <lUO se dedicava nos misteres da sua profts·ão, olle sentia arrastamentos poJa politica, qno
sompre impressionon seu espirita, cumo bom patt•ieta que ora.
Dosdo o t•ogimon extincto, cm que figurou no pn~·tldo liberal,
sempro o prcoccupat•am os acontecimentos da politica nuclotlnl o,
pt•inclpalmonte, da politica local, chegando algumas vozl's, pelo
sou tempenmento, a ox!•lt,w-se aJ'dcntomente.
Devo declarai' om homenagom á verdade e honra r1 memoria
do Dr. Mulaqurus Gonoaive;, que as paixücs politicns nunca o ftzerum esqu~cor as I'Oia~õos de amizade, que e!lo sabia cultivar, com
cat•inbo e alfccto.
·
(•) Bua dllcurliO nã!l

(l)i

rnilto polo orador.

224

ANN AES DO BENADO . . '

sou adversaria. que fui, pois, porto nela ao par&!d'o con~et•vndot•,
é-mo g'l'a.to rocooilocer qua.a no&3:~ a.misado nunca.. soffrcu iuterrupçõo nem cstromocimcntos,.apcz:n• das lutas vivisslmas c violentas
que so opm•avam na. antlgn..Pravinclu., nomcu.dn.momo, nos· acontecimentos dn.. Victoria c q)le ião profúuda. impres;iíiJ causaram no
espirita publico. Não tí quo não nos oncontm:li!emos som pro o não
trocallsomos idlin.s, ficando, eutrot.aJt1lo" c.:adn.. um com :.1.. snn. opinião,
mas ó quo o Dt•. Mn.laquio.s Gour;rüvcs m•n. um 110mom sól'iO, um
caracter Joal (apoiar/o.<) om um~t palavm, um llomom do bem.
OSun·t.do mo pet•mittir:t nma. oxp:tilsã'o pos~oa.l, mns ·sincera..
O dosapparocimentu dont ·c oSYivos du meu grande wmigo·, bastante
mo sousibilizon o "pt•uf'unda gratidão que cm mim )Jcrdum do
seu convivia, quo porrli, só·pótle ser mitign.tla•polo b>m nome, pelo
n.lto-apt•cço om•quo S. gx.- ct•a..tido,mll cn.mut'[L quo lmnra.va., pelo.
elovmla ostim~.quo gozava nn·soo!oJn.de de· min~a tor1•n; que ollo
adoptou, c omlo·constituin fn.milia, t•ospoitadu. o·aoatail••· o· pela
cm·ter.' omflm que ton~o de •tu e é ~era! a con;tm•nuçiio do: todos
quo com ello privaram o cJnhoc~raín ~ ex,ollencla do sn:U! virtutles
·
·
.
o qunltdadcs.
O Dt•; Malaquü1• Gonçah·es, no e<tiucto rogimctL pertenceu,
por mn.is de umn., vez, (t Assemblón. Provincial. No•DO\'O ro~i..
mon, t'oz p•rto do Congresso, que decretou· n C>nstituição do EsttLdo tio Pomantbnr:o, o tlojiois, JlOr qu.ctr" vozes, !'oi Doput:.do á
Camarn. Ge1•:.L
Reqaoiro, pois, a V. Ex., Sr; Presidente, que consulto ao Se·
nado, t~i coiUionto·(jUC, mt actn. dos· nossos tr.tUalhos, se· inBtrn. um
voto tle prol'undo peznr pelo· pll.qs>mcuto de tiio illitstrn k•siloiro. p!mto bc.n; muito bem.)
Posto a votos, <! appco\·,cdo o ro~uerimonto.
O S1•. Franci,..co Glyce1•io.(')1 Sr. Pt•osiilonto·, recente; actos o:ilciaes o tambom t•ocento., vol'areucias havitln no
Congl'OSSO• Na.ciunu.l, fizeram sentir u. mau vêr·. Ot'l'U.í.l<~manto,
c1uo 0.:1 a.cto:i· 1e.:.dslativo.o;.vvtu.ndo p...,n~0es, tem 10it(}. a.ttingü m~o
encargo publico,. li. se mm~ c:msidoL'<L~el de Ui. UOO coutos. Entrota.nto, put•eoo que a.vorilado não c o>stt.
.

As pouslios vota.dns pelo menos, d:o.sú.o 1889, não.- a.ttingam

ainda. :t qunnti~ tlo iDO comos de r.lis •. seguotlo e;tou infllrmado.
O Sn:. SEYmUNO Vmm:A-Des<lo ... ?·
0 Sn. FR.oi:.~OISCO. GLYCERio-Dcsdo 1880,
O Sn. ALFDEDO. Er,tts-Isto c, desde• o;. pt•nclnmnção dtt: Repus
blica.

0 Sn. SEYERINO VIEill.A - Vo.i multo mais longe.
O Sn. A. AzEimno- E' sú a. respeito do que se· dlz - poasõos.
':(•) lt\a àirctu•u nio {ai rnh\t ptlt .radtr.
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O Sn. SEVERINO VIEIRA- J;;o ot•a no l' anno, ma< o balanço
do 1004, accusa a quantia do 7 mil o tantos contos.
O Sn. LA uno MuLLER- E' porque englobaram tambom ns
aposontudorias.
O Sn. PnEstoENTE-Attençilo. Quom toma pnlaVl'aóo nobre
Sanador pot• S. Pau lo.
O Sr.. FRA~ct~co SA'- A verba ongloLat!a de pensões, a do 8
mil o tomtos conto~. o ilesto.s, as possoaos, montam n 709 contos.
0 Si<. A. AZEREDO- Apoiado !
O Sn. FRANOtsco GLYCERIO- Dir-sc·ia, todavia. CJUC ~ facil
computn.r .. ::!o ~~ importa.ncia. tlessas pensões, rocorrcndo-so aos a.r.:tos

legislativos votado.;' pelo Congl.'osso. Mas :tcontcco quo dos ..huuu.:!
do Congresso N:i.cionu.l, con!ltam as pensõci! vot~tln.s, ma::1 cão Catl·

stam quaos as que tlvorol!n baixa em virtude do mot•to 'do; pcn·
sionistas.
·
Portanto, o pa.t';J. c1ue de.m.pp;u•eca a duvida quo ainda. n.~ora u
Sanado acaba de vm·ificat' que existo cm alguns e:;piritos, pc1:o
licença para submettor ~ considoraçiio do V. Ex., Sr. Prositlento, o
dos meus collegas, um requot•imento <lo informaqõcs, ao Podar
l!.'xecutivo.
·
Tenho coocluido. (Jiui!o bem.)
E' lido, apoiado, posto cm discu;silo o sem debate approva<lo, o
seguinte
REQ UERJ~!E~TO

Requeiro quo se peçam ao Poder Executivo as informações se·
guiutos:
.
I. A 'tuauto monta a importancia das pensões votadas pelo Pu·
der Legislativo até o oxci•cicio do 1888.
11. Qual a importancia das que foram vottLdas de 1804 ato hoje.
111. Quaos as quo deixat·am do subsistir naquoltos dons períodos,
I'espectivamonte pot• motivos do renuncia, opçiio, fallecimento ou
maioridade.
Sala !las sossües, 18 do agosto do 1908.-GZycerio.
ORDEM DO DIA

ELEIÇÃO DO RIO GRANDii: DO NOltTE
Entra om discussão unica, o pru.•ocei' n, 20~. de 1908, da Commissi•o de Poderes, oprnando quo sejam approvadns a; eleições pt•u·
cedidas no dia 28 de junho do col'!'onte anno no Estado 1!0 Rio
Grande 1lo Norte, pru•a o preenchimento da vagn. pelo fn.llccimcntu
do Senador Dt•. Podt•o Velho do AlbuquoriJUO Mal•llnhiio e quo seja
recoohoci<lo o proclamado Sotmdor da ltepublica pelo mesmo Est•rlo
o Dr. Antonio Jos!l !le Mello o Souza,
·
Vol. IV
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(•)-Sr. Proshlonto, não
ao p:Lrocot•, contra o qual n1iu tenho motivos pam.
contostut• ; venho somoato salientar quo a nobre Commissão do Po·
det•os deixou llrmado no parecer-o isto passar;! aos nossos ,\nnae.,
-•tUO na oloiQão p>m proonchimonto tla vagcc do um Sonador poio
!Mudo do 1\io Grand.• do Not•to nilo houve um voto discrepante,
nem mesmo um voto om brn.nco !
,
Consignando csto r.• cto, nilo sei, St•, ProsidÔnte, si deva tlat• par:~bons ao illustrc collo~a •JIIO ,Jonti'O do poucos til a• sm•;L introdur.illo nosto t•ocinto, 011 si dov"' !amontar, unto o rut.ut•o da ltopublica,
este facto, que t•calmonto demonstra oqtto ,; entro nós o voto popular.
O

Sr,. Severino Vieh•o.

von~o oppôr-mo

O. Sr. Pedro Bor~·o,.-Sr. Pro•idcnto, o illustt•o Se·
naolot• pola Baltilt niio conte;t<L, nem se oppõo no p:trocct• CJUO a
Commissiio de Podoros nc<Lba do snbmottot· á considornciio do
~en:~do. S. Ex. !amonta simplosmonto que o candidato :L vagu.
aberta no Senado polo J'alloclmento do dlstlncto Dr. Pedro Volbo,
tenha sido o unko a roc::oLot· os Yotos, sentindo S. Ex. quo
outt•os caudltl:ttos niio disputassem nas urna.< os sul\'ragios elo
olei torn.do, O honrado Senador lamont:~ o J'o.cto, porque naturalmonto o n.ttL•ilmo :i. dosc.:rença.,.ft nenhuma. coullanc:a que inspiram
a.s ga.t·n.ntia.s do voto.
O facto Heri:~, rmLimcnto, lamcnt:~vol o ou acompanltario. o
illusti•oJ Sona<lot• no sou ropat•o, si, porvoutura, do conhocimonto
e oxamo das acto.s o tio mo<lo por quo cot·rou todo o procos;o cloitol'al, n5.o mo viesse i L co!•toza do quc á oloicü.o cm discussão presidiu o. mo.i; complct" o ab·oluta liberdade tio voto, não chegando
ao conhccimonto d:t Commissiio pro tosto ou t•ocl:LJn:tçiio do ospocio
alguma..
o Sa. StWEl\I:ow Vmm.\- E11 :~bsolutnmento niio me rol'ori
ú. Commis~ão, t:Lnto que vou yotn.t• do t~ccórd'J com a~ suas
uonclusõcs.
o SI\. PEDI\0 Dot<GES->h; OUI'i Y. Ex. i11mcntar o fuoto .•.
O Sa. l'no~.:orcrsco Gr.YcEruo - O ttio llt·ando do Norte sompro
se di:;tingniu nesse pm•ticular.
O Sn. PEDRO 8onag~-Não hositnrtn om nclt~t· t•aziio nt~s lamontn~lio; do tllustt•o Sonadot•, si a abstenç~o fosse dovidn rL comprossi!o; fosso o rosttlt:ttlo 1(0 netos tto· vtolonci<L que tolhossom a
liLot•,lado do voto. :lias nit·J sendo nssi rn, como om vot•dado niio foi,
n !'acto .só pUde rodun<ht• o1n t'<LVOt' do pro>tiglo do candidn.to o do.
isonçiio do animo o cort'Jcção t>olitic« d,, govorn o quo dirigo o
!Mtwo dn Rio Gro.nolo tlu Norte.
OSn. SEVERINo Vmuu- gtt lumontoi tiio sómonto " ostngna~ão da nossl vid~ polit1cn, u.ccusada .por um f<Lcto tios tos ,
(•) Elito Uilicw·ao não foi roviSto pala andor .
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O SR. P.twr:.o lloltril~s- Sfi.n o::~to.s, St• .. Prasidoote, u.,.; Eouco.s

po.liwra.s quo jul::uoi ctmveniorlto
~onador

pela llahi:.. (.llt<ilu bem.• )

pt•uf~t·ir

cm

l'O.ipo~t~~

a.o i lustro

Nlnguorn ma,is poJillllo a. p:t!iwru., cncC'rrrt·So a lliscnssão.

Postas s.tccosslvamont • a votos, s'to appro,·ada~ as coaclusõos
do pnrecor.
O Sr. P~·o,..hlente -Está l',,conhocido o J>ro,lamado
senador da 1\orublica pelo Estado do !Uo Gt•:.ndo do Norte, o
D1·. Autonio Josú do l!J!io o Souza, a <Jttcm so vae olficlar, convi·
dundo·o para tomar assento,
VOTAÇÕES

Vota1•ão, cm discussão unica, da rodacciio flua! do p1•ojocto do
Senado, n. H, de IDOS, :mtorl~audo a concessão .do um anno de li·
conça, com voncimottto;, ao bacharel Francisco Llns Ayquo de
Moira, t.hesouroiro da Al!hndoga do lUc do Janeiro.
Posta a votos, é approvada a redacção.
Votação, om 3• discussiio, da proposioão da Cam:Lra dos Depu·
todos, n. i7Q, do 1905, concedondo a. pensão annu:.l do 3:600$ d vi uva
c ftllms do Dr •.João do BiU'l'OS Cassa.!.
.
Post" o. \'Otos cm csct•tttinio secreto, com a emenda odopta.da
cm 2• discussão, ú appt•ovad:L " pt•oposição por 24 votos contra. IB,
o vao sot• dovalYidn. llqnella. ca.ma.ra., iodo antes :L Commlssão do
Redacção,
Votação, em 3' disoussõo, da proposição da Camara dos Depu·
t:~dos, n. ~7. do 1908, concedendo a D. :llnl'la Isabel do sa!Ios Torres
Ho.nom a pensão mensal de 100$000.
.·
Posta a yotos om csot•utinio secreto, ~ npprov11da a. proposição
por 2·1 votos contra 8.
· A l'O;pcctivll rosoluçõo ya.o s~r submettlda á sancçiio.
ELEVAÇÃO D.\ PENSÃO DE D, A:-iNJ\ COELHO DE FIGUEIREDO

Entra om disonssõo unio:t, com parecer conti•ario da Commissão
do Finanças, a resolução do Congt•esso Nocional vutnda. pelo
St•, Presidente da Republica., elevu.ndo a 100$ a. pensito que percebo
n. Anna. Ccolilo do Figueiredo.
.
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão.
Vao-se procedei':!. votação nominal.
.
O Sr. Scve••ino VIeira (pela ordem)-Sr. Presidente,
V, Ex. ncabn do deolal'Ut' que vae se procederá votação, Pergunto
si o que ;c vae votai' é o pt•o,iocto ou o voto do St•. Presidente da
Republica,
o s~·. Prcslden·te - O que está em vobção O·a l'CIIO·
Iuçiio.

'1·1' 'ií'

. .

"·

I

·.

J-:;.;

~ '~

. .

. 'h1

f:li'·i
..
I,,,:· i '

·11

,

• i :j\i : 1·.

.

~·: '~~~.·.··':ol,'

.

,•

··:;• t;.
,I,',.,

.
!
'.lj;.f
:i..-·
..
::
"':· ...,
•J'~ ',

o

''

I

'

~:.'

.:i'. ·.
:b •.! ~I
:Jl'r
llf'i E1:; . ::·· ·i
•·j(,/ :_' ~I
, I, :~

! '

J •,~.

>t

I''

., \

'

.,

•

"I'

'

·] I I • :. I ,,, I

I

:,,j,Ll

-~-!:h·,! . ;·

.. ~.'

I •

'I

, •

i .:

I "

'

ij i i i •.

:.

if.
'!li )ft':: .'
.I ,.,,'I':,, .. ..
·~

'·I

~

'-'li "!' ,I•
'I•· •I

' .

1 .t

-; .,_. ' ,

.'

.'

',

1.•.-.~l ......

.' :i 'i ,:. . ..
, ~ .;, 'i ,

••
I

: ~ \ -i]•.

i 1 :i

.;

~

: ':

1' .

':~ ,1 "· ••

. I;· t:
.1 I· ·~ · :·~ ~·

I' • ,.,

r- i'' 1:

~1

1
''

~

•

•

•

:ll,~I :,:,:ij.i
.. :
I •• , ''

l
·'

I
,..
1

•·

~
1:

.t

'

,r- •·

~

•

~~ ·.>.}.:,.. ·~.·::.
~-

,.,

'

'

'

'

III ''· :'·J'

.

•'t ,1'.'.
. • I I,

~

'

•

. '. '

' i·. ·,·h ,,

'I

.

~-

.

I

~ '• I I•
I I I ~·

:) )!.;·, y

!
l

\'

.

'I

'I r.J ''

• I,I

;

t

I

1

,

•

~·

;

.1

I -~ ', •
~~ ~ ,j '
'

{'·,

j

'.

',] 'I

~"'i''

·•.,' I
'

·~

I

'

...,
I·

~~

I·

'··•

·'
:,, •

r,·/~
...

I~ :ti I ~

.:,. . ' 'I :I

.,li'II

. •. li

O Sr, A.. ,\.zeredo (') (pela ordem)- S1•. Presidente,
pedi a palavra para fazer declaração om sentida contrario á do
honrado Senador.
Vota a favor da proposição, como o Senado o a Camara haviam
vatallo, porque aproveita a uma senhora viuva o soptuagonaria,
filho. de mi li ta.r distincto o irmíi. do militar ainda mais !ilustro, da
gloriosa voncodor de Corumbll, a quom coube a gloria. de integra·
Jizar, no Esta~o de Matto-Grossa, aquolla cidade, conquistada.
havia. dow annos o moia pelas paraguayas-bravo general Antonio
Mario caolho.
Foi por essa razão qno votoi a favor da propasiçíi.a, quo o Se·
nado acabou do rejeitar.
SUBSTITUIÇÃO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

.Entra om 2• ·discussão, com o parecer fa.voravol da Commissão
do•Justiça o,Loglsl!Lçiio, a 11rt. l' da proposição da Camara. dos
Deputados, n. ~B, de 1908, regulando a substitulçEa dos ministros
da Supr~mo Tribuna.! Federal.
O Sr. Joo.quim Malta -·Sr. Presidente, podl a palavra para enviar• i!. )!e;n um roquorlmonto sobro a ma teria da
propooiçlio cm debato.
.
. . Não venba, nom a caso do discutir a. inde'(!Cndoncla absoluta da
magistratura. Essa. indopondoncia está cons1gnadn o accoita por
todas os bt•azllolros om geral .
(') Este discurso não foi roviato pelo orador,

.

• 1:

que a rejeitaram dü•i!a- não.
Procedo-se ll chamada o respondem- não- os Srs. Ro.y·
mundo Arthnr, Francisco Sá, Pedro Borgo<, Alvar•o Machada,
Caolha Lisboa, Gonçalves Forroim, Araujo Góos, Joaquim Malta,
Ma.nuol Du.:Lrto, CJclbo o Cn.mpos, Martinho Gn.t•coz, Snvorino Vieh·a.,
Moniz Freire, Siquoira Lima, Lourenço Baptista, Oliveira Figuoi·
roda, Laura Sodrú, Felici:Lno Penua, Francisco Glycorlo, ,urrado
Ellis, Lopes Chaves, Braz Abrantes, Urb:mo do Gauvua, JoMJUlm do
Souza, Joa'luim Murtinbo, Motollo, Horcilio Luz, Laut•o Müllor,
Fcllppo Schmldt o Pinheiro Machado; o- sim- os Srs. Bezot•ril
Fantoncllo, OliVOira Valladiia e A. Azercda,
O Sr. pre>'lidente- A resolução fal rejeitada por 30
votas contra tros.
O Sr. Severino Vieiro.-(pola ordem) Sr. Prosi·
dento, poço n. V. Ex. que se sirva mo.n~ll.l' consignar na acta, que
o meu vota nos~• occo.<iiio astll do porl~ito accôrda com a <tUO ma•

'

•I·
I .
i . : l--

liI

Vao se proceder 1l chamo.da.

Os sonlioros qno approvarom a rosolnçlio dirão - sim - o os

11 ,

,·,

. '
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Jlifostci cm 1 2... o ga. disoussões da proposição.
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O reparo que tenho a fazer l1 proposição •í qu; ollu. consigno.
augmonto do dospcz:L o, nesta.~ condições, ain•la niio foi Oll~lda a
Contmissfio do Finança<, caso que motiv:L a nprescntaçilo que agora.
laço para isso do um requerimento,
Vem á Mesa, é lido o tLpolado e posto cm discussão o seguinte
REQUERmENTO

I

'

Requeiro o adiamento da 2• discnssiio da proposição do Camara, n. 88, do !UOS, ro~uiando a substitniçiío dos ministros do
Supremo Tribunal Federal, anm do que sobt•o olla dô parecer a
Commissão Uo Finu.nçn.s.
Saia das sessões, 18 do agosto do IDOS.-!. Jfalla,
O s... Franci,..co G1ycerlo ('}- St•. Prosirlonto,
dou com muito prazer o meu voto ao requerimento do honrado
Senador por Alagons, porque, cm verdatle, a proposiçiio traz au·
gmonto tio dospoza. Poço, pol•ém, licença á i!lustre commissão de
.Justiça, para desde já cbBmar a sua attonçiio para a seguinte observação que vou fazer o que sulm10tto ao sou reconhecido critm·io,'
A pt•oposição no sou art. I' declara que o' ,iuizos scccionaes
quo forem chamados a substituir os ministros do Su,Promc Tri·
bunai l•'edorai, por vaga ou p~r impotlimento temporariO, a!li por·
manccm•fio até que a. vo.gn. sojn. prccncbitlnou n.M que co.>Jse o impcdimonto tomporario.
Peco licença, Sr, Prosidonto, para ob.<m•var que reputo IIi tamonto inconveniente esta dispo.<ição, porquanto, si o juiz soccionlll
permanecer substituindo um ministro do Supremo Tribuna! !'odorai, na sua vagr•, sor~ como que uma insinuar,iio para 11 sua nomeacfio nessa vngon..
O Sn.. Or.rvEuu FIGUEIREno-Nii.o apoiado.
O Sn.. FRANCISco GLYcEn.ro-0 Poder Executivo do facto não
sará obrigado a preencher a vaga oom a nomo<Lçiio do juiz que naguolie momento estivm• proboncbendo a vaga, O Son<Ldo, por6m,
bom ·sento quo o Pt•osidonto da Republica considerará verdadeiro
constrangimento não pt•oondtm· a vaga com a nomeação do juiz
seccional, pela razão tlo que osso juiz se rotlrat•á dn !'unoçiio intot•ina
<JUO oxorcia um tanto desprestigiado.
·
POI•tanto, a disposiçiio da proposição constrange ~ 1\tncçiio constitucional que assisto ao Prosldanto d!L Republica do preencher li·
vromonto as vagas que ocoot•t•ot•om no Snpt•omo Tribuna! Fodorn.l.
Eu me pormitti a libm•dado do chamar para este 1\tc!o, quo reputo tio alguma gr·avidado, a attonção da iilustrndn Com missão do
.Justiça, pam de.;do Jlt ou quando voltar a proposiçiio da Commlssilo
do Finanças, dizer-nos alguma cousa sobro a pt•oposição, sobretudo,
sobro IL disposiçao que acabo do anniys:u•.
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O Sr. Oli..-eira Fi,:.rncirc<lo(')-Sr. Presidente,
a. Commissiio do Legislação o .Tustl~~ rocommonda ll ~pprovttçiio do
Sonado a proposição um debato, porrJrw lhe pnrecon ntil ll :~dmi·
nist.rnção da ,iustiça no m:•is alto tribunal do p:.iz.
A proposiç[o, Sl'. Presiuonto, nas<:eu rle um pro,ioeto ~prosen
tauo ll Co.mara dos Srs. IJoputndo>, pola sua Commissão do .Justiça,
sondo relator o nobre Deputado por Pornambueo, Dr. E'moralrlino

. .;.. ,, .
·• .... '! .
~

'

.. :· . '.

1',•

''·

•'

~

,,.

~· -' '

,,

'

Bandeira.
Citando osso nome, tenho impicitnmente feito sentir ao Sonauo
que loi auto" tio pro,icéto quo "Com missão adoptou o :~presonton á
Camam, um omorito jurista ...
UMA voz->Iuito bem.
O Sn. Or.rvErR.\ FIGUEIREDo-... muito conhecedor das nocossiuaucs do Fúro, no rJunl tem merecido. :• logitim:~ clitmtch•.
A proposição tom por flm impedir que o tJ•ibunal supot•ior rla
Republica, que o tribunal, quu ropre;outa o. cumo d:~ .Justiça Fo·
dera!, ficasse pt·ivado do concurso dos sous membros, com grande
projuizo para o andamento do.< proccssus c, portn.ntJ, da administração da justiça, como se pód~ vcril!cm• do relntorio do Sr. Mi·
nistro d:t. Justi<}a. o Negocias llJtul'ÍOl'CS.
Só no auno findo o tribunal J•ecebou mais do COO processos.
Desfalcado de algltiiS momh1•os, por licença on vaga, o tribunal
n1ío pódo torem dia o julgamonto dos proco;sos que fleam demorados mezes o nnno,q com grande prcjmzo dos contendoro< c Iiii·
gantcs, nos seus direitos.
Adualmonto a substiiui~ito se faz polo modo indicado no projacto, isto é, chamando-so os ,juizos soucionaes pam proonehm·om
as vagas do mirristros do Snpromo Tribun•l Fcàot·n!.
O Sn. LA.UHO )ltlr.I.Eit-Tcm caso.; limitados,
O SR. Or.rvr.m.l FJGumncno-Niio scn:1or, são chamauos segundo a lo\ do outubro de 1890, dcsJo que o Supremo Tribunal n1ío
tenha maiot•i:~.. A un\ea diJTOI'onça q uo o pt•ojecto cstaboloeo é quc
osjuizos soceiooaes so,jam chamados sempro rJno h11ia vaga.
O Srt. LA.Uilo )ltlr.LErt-Cria o legar 1\0 ministro intm•lno.
0 SR. OLIVEIRA FIOUEIREDO-JiL lm !oi C>tlbc!cconrlo Omini~tro
interino dosdo que não houver maioriu..
O Sn. PRI~SIDr:~TE- Poço liconça p~ra observar no oúbt•o
SouadOI' que o quo ost:t cm uisouil!\10 6 o requerimento do
adiamento.
O Srt. Or.rVErRA FrauEmEno-Mas V. Ex. nfio fez ess~ obsorvaç1ío ao nobre SonadOI')201' S. Paulo, si ou ~Ol! obt·!gado. a responder
aS. Ex .. dando as rawo~ po1•quo a Comml<sao do Jus!iÇIL ontondou
que o projecto rl util. O numot·o do minbtt•os do Supramo Tribunal
lllimlt.ado. ncsf•leado do Ires juizos cst:i rorluzluo a I~ ou antes
('"}

Et~to cliticUrllo

niio foi rc\•i11lo polo orndor.
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a 10, porque um oco upa o car•go do presido oto c outro do procurador
geral.

OSrt. LAt:no :lltlLL~r:-Tom sempru maioria.
O Srt. M&TELLO-Para o j ulgamonto do questões constitucio·
nacs, Pela nossa Constituição são nocoss>rios pelo menos 10 juizes.
OSrt. 0!.1\'EIR.l. FrGUEIREoo-Eu in. chcgM'l~.
O Sn. F~<LICIANO PE)!NA dtL um aparto.
OSn. PrtESIDENTE-Attonçiío, o que osttl om discussilo <!o ro·
quor·imcnto cm andamento.
,
O SR. LAurro MULLER-Ainda não houvo falta de maioria •
. OSR. PnestnENTr.-Poço aos honrn.tlos Sonatloro• a fineza de se
rcstriogil·om ll. disoussão do requorimooto.
OSn. OLIVI~IRA FtGUEIRf:oo-Si V. Ex, entendo quo a tliocnssiio
so restringe ao requerimento ...•
OSR. PnestDENTI~-E' o rogimonto <Juo o determina.
OSR. Ouvr.m.\ FIGUEIREDO-... ou nnda tenho a dizet• porque
nada tenho a oppôt• 11 que o pt•ojccto vil 1 Com missão do Finanr.as.
Declaro, porOm, que tomei a palavra porque o ltonratlo Senador por
S. P:nt!o fa!lon soliro a proposição. Guu.rdar•-mc·hci para a. discussão
do projecto, quantia ollo vol tat• para a ordom do dia.
Ninguom mn.is po1lindo n. pa.ln.vL·a. encort•n.-sc a discussão.

· Submcttido a vot.os, <! approvat!o o roq uorimcnio do Sr•, Joaquim
Malta.
Fica adiada a discus;ão tla proposiçiio, q•tc c rometti<h• t\ Com·
missão de Finanças.
CllEDITO PARA PAGA)!ENTO}. D. SE!UFINA DE LIMA PITALUGA

••
I

'

Entt•a em 3• discussilú a. proposição da Camara dos Doplltados,
n •. 50, do 1908, autorizando o ProsidentodaRopub!ica 11 abt•ir ao Mi·
nistorio d" Fazonda o ct•udito oxtraordinu.rio do 10:302.~025, para pagamento do D. Serallna do Lima Pitaiuga, cm virtllllo do sentença
judiciaria.
Niuguem pedindo" palavra., oncerrtHo a discussão.
· Posta a votos <! approvatla. " proposição.
A respectiva. I'osoiução vae sor sl!bmottida. iL sancçiio.
01\EDITO PARA PAGAMESTO A JOS~ C!CEUO DIANCI!l

Eutrà em 2' discu&lão, com ptlrocot• tJ.vor:wol dll Commiss~o
do Finanças, o at•tigu unico d11 pt•oposiçiio d~ Camnt•a dos Depu·
t~dos, u. · 62, do 11108, autorizando o Prcs!tlcnto da. Republica~
abril• ao Ministorio da .Justiç11. o Nogooios lntorloros o .credito oxtraordlna.rio do 5:•i90$550, pa.rn. pagamento dos vencimentos do v!doi
ao .capitão da Forç1' Poiiclnl do Dlstricto Federal Josó Cicoro
Binncbi.
·
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Ninguom pedindo o. pnl<LV!'a, encorm-so o. discussão.
Posto a votos tl npprovado o artigo.
A proposição pnssn 11 3• discussão.
O Sr. ~au.fo Góe,. (pele~ o•·dem) roquor dispenso. llo
intorsticio para o. 3• discussão da proposição.
Consultado, o Senndc> concedo o. dtsponsn.
L!CE~ÇA

AO DAC!!AREL ELIAS FERNA~DES LEITE

Entra om 2• dlscustiio, eom parecer fnvornvol da Commissão
do Finanças, o artl~o nnico da proposl~iio da Cam>Lra dos Depu·
tndos, n. 83, de 1908, autorizando o Presidente <ln Republica a
concedm• um nnno do licença, com ordenado, ao auditor de guerra.
do !' districto militai', bacharel Elias Fern:Ln~es Leite, pnra tJ.•nta·
monto de sua stLuuo.
Ningucru l)odi!ltlo a pttlnvru, encerra-se a. discussão. .
Posto a votos, em esci•utinlo secreto, tl appt·ovado o at•t•go por
28 votos cootr:L 5.
A proposição pnssa á 3' discussão.
O Sr. Araujo Góelil (pela ord•m) requer dispensll. do
intorsticio para a 3• discussão do. proposição.
Consultado, o Senado concede a dispenso..
O Sr. Pre,.idente- Nada mais il<LVOntlo a tratar,
vou lovo.nto.t· a sessão, dcslgno.ndo para ordem tio dio. da sosRiio·
scgUlnto :
2• discussão dn Jll'oposição da Camo.ro. dos Doputo.<los, n, 68, de
HlOB, autorizando o Presidente da Republico. a abrir ao Minlsterio
da Guort·o. o credito especial do 100:000$, para oacorrer ál! despozas com o. installaçiio c o expediente das juntas de IL!istnmento
o do ~ortcio militares (com parecei' fo.vot'M'el da Cummlssiio de Fi·
nanças) ;
2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 72, de
1008, relevando o. pt•osc1•ipção em que porvcutu<·a tenha incorrido
o direito do Fl'O.I!Clsco MILrquos da Cunho. de receber o. quu.utio. do
5:954$838, o•·denados que deixou de receber como ,iulz de direito
cm disponlbllldo.do (com parecer fnvoravci da Commlssõo de Fi·
no.nço.s) ;
2• discussão do. proposição da Co.maro. dos Deouto.dos, n. 74, do
1008, antorlzo.ndo o Prosldonto da Republica a o.brir o.o ·Mintsterlo
do. Fazenda o credito cxtraordinnrlo de 5:411l$650, po.ra 'P•go.meato
ao major Josil Rapbo.el Alves do Aznmbnja, om virt.udo de sentença
judiciaria (com parecer fuvoravcl da Commlssii.o do Finanças) ;
2" discussão da propoHição d11 Camara dos Deputn•los, n. 75, de
1008, autorizando o Presidente dtL Ropubilc>L n ab ..!r ao Miulsterio
da Fazendo. o credito cxtraordlnarlo do 5:405.$72ü, para pagamento
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!lo ~ajo1• A<lolpho Carneiro d:t Fontour~, om virtude <lo sontonç&
.JUd!ciurm (com p:trocot• l'avoravol da Commis;iio do Finanças) ;
2• rlíscussão da proposição da Canuu•a dos Deput:tdus, n. nt, de
1008, autorizando o PI'osidcnto da Republica :t abril' ao Mlnistorio
da Fazondu. o ero<lito extraordinario do 23:025';780, pai% paga·
meutu devido a Bm•is Fréros c .Jos<l Antonio do Sotiza. em vii•tudo
d~ sentença jurlida1•ia (com parccm• favoravol du Commissão do
Fmança.:-i) ;
3• disc~ :siio da pl'Oposição da camat•a dos Deputados, 1\· _02, ~c
1908, autoJ'JZao<lo o Presidente ria Repulllica " abrir :cn MmistoriO

da .lusttça o No·•odos Intm·ioros u credito cxt.raordlnarlo de
5:400$551J, para. p:~gamonto dos v~.:ncimcntos ~tevhlo~ rw ca.pít:io da.
Forca Policiai do !Jist.J•icto Fodnral .Just! Cicot•o Biauchi (com pa·
1'Ccm· lil.vor'NCl da Commissiio de Finanças) ;
3tL discussão da. m·oposiçii.o da, Cam:Lrn. tios Dolmta.do:;, n. 83,
tle 1908, anLorizando' o Prositlonto d:~ Republica a. conceder 11!11 ".nno
do.l.lcon~,.·a, com ol'iltmado, ao ILUtlitvl' do guorl\L do to cit:;trlcto
~lllhtar, baclmrul !mas Fernandes Leite, para tratamento do sua
•oudo (com pareueJ• favornvol da Commiss~o de Finanças).
Lovanta-so a sossi\o á 1 hora o 45 minutos da taJ•do.
71'
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P1·esiclencia do Sr. B11euo Bl'aHd!10 (2° Secretario)

A muitL hora dopois do moia dia. ;~brc-so a soa~ão, a qne concorrem os Srs. Sona.dnres Bueno Brn.ndlio, AL·n.ujo Gàes, Pedro Borges,
lndio do Bmzil, l'rancisco Sá, Bozerril l'ontenelle, Alvaro Mo.chodu, Coelho Lisboa, il!nnoel Duarte, Coolbo o Campos, Severino
Vieira., Virgilil) Da.mn.zio~ Moniz Froiro, :;jquoira. Lima, Lourenço
Baptista, Olireira Figucil•edo, Augusto de Vasconcel!o;, B:tr11ta Ribo!t·o, FJ'ILIICJSCO r.lycoJ•!o, Alt\•oc!o mli•, Lopes Chaves, llrnz Abrantes, A. Azor<•<lo, Mctcl!o, Fclippo Schmi•lt, Pinhe!t•o Machado e Vi·
otorino ,foniolt•o, (2i)
Dolxam do com]laroccr com causa pal'ticip;td~ os Srs, Sanadores 1(11)' Hat•hosa, Fot•roira Chavas, JonathllS Pcdro3a, s,t Poi~oto,
SilVOI'ÍO NOJ•y, Paos do Carvalho, Justo Chormont, Urbano s,mtos,
Gomos (\e Castl'O, Dolfort VieirtL, Pil'eS Fot·roil·:~, Rn.ymumlo Artbm', Meira o Sá, Gonçalvri; Ferreira, Rosa o Silva, Joaquim ~!alta,
OUvoim Vailaoii\o, Martinho Garccz, lCI'ico Coelho, Utlll'<l Sodrê,
Feliciano Po<IIl<t, Fmnci;co Sallcs, Urbano do Gonvêa, .Joaquim do
S?l:l'-"• Joaquim Murtluho, Candido do Abreu, Brazilio'da Luz, Hor- ·
Ciho Luz, Lauro Müllot• c Julio Frotn. (30)
g• lida, post<t om discussão c som doba to approvada a acta da
sessão autorwt•.
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O Sr. :3" Secretario (scrciudo de i')
guinio :

<1~

couta doso-

EXPEDIENTE
OJ!lcio tio Pl'osidenio d~ junta apuradora d" eleição a que se
proco,leu no Estn.do do Pernnm\Jnco no din. () do julho ultimo, trn.nsmittindo a cópia :tt!l.honticn. da neta gora! da apuração da mesma
oloir,ão,-A' Commis1ão de Po:lores.
O Sr, -'.1°
lHL

Scc~·eta1•io

(s,Jrvindo de .2°) docln.t'rL (jUO não

pn.rcccres.
ORDE~[

DO DrA

CREDlTJ PARA A l~STALJ•.\ÇÃO l~ O J:!XPEDIEXTE TJ.\S ,JU:\'TAS DE AI.I.S·
TA:\IE~TO E i:iOHTEIO ~ILlTAUES

Bntrn. cm

2~ t.l.i:3t.mssão, com o pa.t•ot.:cr fa.Vúl•a.vel da Cornmissão
o artigo unico dn. proposição lln. Ca.mara. t!os Uoputa..
do;, n. GS, do l!JOS, autorizando o Presidente da R••pnblica a nbJ•il•

do

Finr~DQ<ts,

ao ~rinistorio da Guerra o crotlito o<poci:tl do !00:000$ para occorrer ás tlcspr·za.s com a installí\ÇÜO e o expediente das juntu.s de alis..
lamento o do sorteio millte~res.
O S1•. Severino Vieira diz, qua,Jou o parecer da
honrada o i!lnstrt~dn Commi8'iio do Fin;m~ns do Sen:tdo rceommen·
dando a appt·ovnção do credito do 100:0008, paJ•a as despozas com
o alistamento o sorteio militare,, institnithis pela nova ICJ do reorgn.nlznção do rxercito.
A

illuatra.lli.t.

Cummi~:sfio

so l'Oforju

::1.

rnonsu.gem do Sr. Pr•o-

sidont ., da !(opu lil!ea, que, pOI' sua voz, so reporta " exposição do
motivca do honrado Sr. ~linistro llíl. Gnorra.. Parece, a.sslm, rtuo
oe.<tc o docum ·nto que de1·o proporcionar os fund:tmentos nocossarlos para se votar consciensiosllmonto o oredlto solicitado,
Entretanto dn oxpojiçào do motivos <lo honrndo Sr. Ministro
dn. On0t'rn apenas consta o seguinte:
•A lei n. !,SOO, de ·1 do jnneiro ultimo, ct•eou, nos
nrts. 39 "-15, juntas de so1•toio do alistamento militat•,
l'nncclonando 11s do sortolo nos Estados e as do alistamento
no> mnniclpios.
Tondo-so de prol'idonclar sobre as t•espcctlvas Instai·
laçlies, roconhoco-so quo o ct•edito ordinario do orçnmonto
vignnte nilo comportn.rá a dospoza com a acquislção de
livros o mnls artigos do expediente nocessat•ios ao rogul~l'
'1'uncc1oll!Lmolli.O dessas ,lnntas, convindo, poJ• i~so. solicita~•
ao Congres'o N~cional a •mtorizaçfl.o par~ n nbm•tnrn. n
osso )lmistorio do Cl'euito ospocinl do 100:00$ pnt•n oe-

.

correr a

:
!.lt•
.'·'
.
,: :I·~·

:

'"

'

r.
'

es~n.

ncf!uislção. »
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Em taes condições, submetto o <t"sl1mpto á vossa esclarecida attenção, para que vos digneis resolver como
julgardes conveniente».
Não consta qual a. despeza que será feita com o expediente de
cada uma das juntas de alistamento e de sorteio, menos ainda o
saldo orçamentario que se poderá verificar no orçamento vigente. Entretanto, o Sr. :\Iinistro da GueITa e o honrado Sr. Presidenie da Republica pedem um credito de 100:000$, do mesmo modo
que pediriam um credito de 50:000$, de 200:000$, e, si não receassem espantar o Congresso Nacional, um crec1ito de 1.000:000$000.
Calculaodo-se que no territorio da Republica Brasileira, não
terá menos de mil municípios effectivamente não fosse muito
I: 000$ pa.r a cad,L um.
E tamhem lJão se admira que o hourado Sr. Ministro da
Guerra reconheça, mesmo a esmo, que o saldo ol'çamentario não é
suff\ciente para occorrer a essa despela.
iVlas o nobre Presidente da Republica. que é professor de economia e de finanças, que alardeia a sua alta competencia e que manifesta pOiltítlcar em rm,teria de finanças, é que ab30lutamente não
tinha o direito de se dirigir ao Congresso no, termos em que o fez.
S. Ex .. sem esses prolundos e elevados conhecimentos da materia, apenas pela pratica de administrador que vem adquirindo
desde o Imverio, devia saber que não é iicito ao administrador se
dirigir ao PodEr Legislativo, solicitando umc. medida desta, sináo
mediante a demonstração da desDeza provavel, do quantum já.
gasto á conta dessa de~peza, para ~dahi se saber quanto ainda é
necessario addiccionar ao credito orçamentario, para então fundamentar o peLlido e ÚlZ r jüs ao voto do Poder Legislativo.
Na falta des:as demonstrações que provavelmente serão fornecidos pela bondade e genero;idade de qualquer dos iIlustres
membros da Commissão de Finanças do Senado, nãs poderá dar o
seu voto, f3omo deseja á medida em discussão.
Receia muito que esses serviços possam ser .levados LI eifeito,
que tenham e-:ecução, sinão em um ou odro municipio como
arma de politica e arma de que, por um zelo demasiado, os amigos
os coripheus e os thuriferarios do Sr. Presidente da Republica não
hesitam L1.nçar mão, com a maior crueldade e desassombro, como
nunca se pr'aticou em tempos idos, quando dous partidos se enfren~
tavam, em lutas constantes pelos proventos do poder.
O SR. "L AZEREDO - Toda gente gosta muito de ser governo.
O SR. SEVERINO VIEIRA - E não ha nada, melhor. Ou por outra
-!la consa ainda melhor que ser governo.
O SR. A. AZEREDO - E' ser o que V. Ex. é.
O SR. SEVERINO VIEIRA - Exactamente. Ser opposicionistn. é
muito melhor.
E não conhece nada que possa, no momento actual e daqui por·
deante, contribuir para o engranJecimento da Republica, do que
uma opposição organizada e perfeitamente arregimentada.
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O Sn.. A. AzEI\EDO -A do V. Ex. cst:!. bem organizada.
O Sn.. SEVEI\!No V!EIM apt•ovoita o aparte para demonstrar
n necessidade de dons partidos ...
0 SR. A. AZEI\EDD- Apoiado.
0 SR. SEVERINO VIEIR.l - ... quo BO onfrontom, disputando O
Governo, niio lloios gosos c provai tos, mas para servir a patria o o
interesso publico, pat•n pt•opugnar pelo bem estar o J'oliuiuado <lo
povo. ll' uma noccssida<lo palpitante (apoiado>). PI•ocisamos desse
dualismo na I'Ogiii.o da politica, tanto mais <JUauto osso du!tlismo
so encontra na natureza pl!ysica como na naturcr.;1 moral.
O SR CDEWO LISBOA - Nós teremos dons partidos quando tivermos eleições.
O SR. SEVERI~o VIEIRA diz quo 6 o contrario : para que
tonbnmos oloiçõos 6 que pi•ocisamos tor deus partidos. Precisamos
~de cidadãos do coragem para enfrentar o.< homens do ostracismo,
O Sa. A. AZEltEIJO- Mas, a massada G esta : quando se cst:!.
no Governo uiío so quer sahil· dello : quando niic so cst!!. no Governo quer se ontrar par~ cUe.
O Sn.. SEI'ERINO YmmA- E' fazer como o orador, quo não
quer entrar p~r" o Governo·.
OSa. A. AzEnEoa -Para e;to governo •..
O Sn. SEI'ERINO YmmA niio dll razão ao aparto, porque o
sou programma, de ora cm dcante, sor:t sempre oppnsicionista.
O SR. A. AzEneoo- E' mais bonito e mais J',.oil, Eu já estou
acostumado. Agora <l que estou aprendendo a sor governista,
O Sn.. SEvERINo ViEIRA niío quor fazot• injusiJQJL aos seus
ccliogas; mas, com os seus botões, acha quo a, actualmontn-niío o
mais lndopcndcnte, mas um dos mais indepondentos nesta Casa.
O SR. A. AZERJmo -Todo< estiLo mais cu monos presos pot•
sympatbias ao Govm·no, mas todos silo indopondcntos. o honndo
Senador pelo Rio do Janch•o, por,oxomplo, o cachimbo foz-lho a
bocca torta.
O Sn. BARATA Rtnemo- V. Ex. far.-me set•vo do Sr. Baolter
quando eu sou ;oldado do general Aguiar.
O Sn. SEVF.RINO YrEmA contlnun dizendo que foi sob o peso
do uma improssiio multo desagrndavel que ao abalnncou a usllJ.•
da pninVI'n c abusar da 11ttonção do Senado (n<10 apoi«dos) sobro a
·
mataria om debate.
Vinha em viagem para esta Cnsn, em comp!Ulhin do alguns
distinctos milita!'os, z•op!'osontantes do nosso exercito, e, do que
delles ouviu, trou•o no ooraçiío pezar profundo. Pelo que so disse,
não tomos oxcro!to, denoto da nova reorga.niznciío; 11 disciplina
osttl rota.
·
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O SR. BARATA RIBEIRO- Está regulando. Entre nós, quanto
mais se organiza, mais se desorganiza.
O SR. SEVERl~O VIEIRA-Nas promoções ultlmamento feitas,
cm mass•, nilo foram observadas as ro 0oras ·estabelecidas por leis.
Si isto é vordndo, estamos em uma situação muito difficil ; e o
orador quo acreditava que a roorganizacão vir i!L trazer todos esses
prodígios que úospm•taJ•am no nobre Senador pelo Estado da Parahyba, o seu distincto coliega, o Sr. Coelho Lisboa, o euthusiasmo
do sou apoio ao Governo da Republica ! .
O SR CoELllo LisnoA-Acompanho o Governo om preparar o
nosso exercito o a nossa armada,
OSR. SEVEI\l~o VJEIIu-vê ago1•a <tuo S. Ex., de boa fé, como
o orador, o.tava convencido de que est:1 Joi do roorganizaçiio do
exercito virl!1 rcalmonto contribuir para dar um exercito quo não
tinbamos, um exercito bom organizado, capaz do enfrentar <J.Ualq!lor cvontu:1lidado (quorl D"" averlal) de guerra oxtt·ema ; vu que
a situa.çilo do espirita do S. Ex. não seria a mesma do orador, ile·
auto dos presagios que ouviu.
O SR. A. AzEREno-Quando h:1 promoção, O.Slim, ba sempre
descontentes.
O SR. SEVERINo VIEIRA-As impressões qua recebeu foi em
conversa com militares já promovidos o outros quo até nilo preci·
sam mais de promoção, porque süo reformados.
O Sn. BARATA RmEmo-As roclamaçõos que sempre a.pparc·
cem contt•a as pt•omocües são porque estas Jtiio obedecem á lei e 1\
justiça.
.
O SR. SEVER<NO VIEIRA acha que, si a lei da reorganização
do exercito trouxer, quanto a outros pontos da sua execução, os
atreitos que vae trazm• oom rolnçiie ao alistamento o sorteio, não
adeantaromos um passo e a bem possível ató que tonba.mos relro·
gt•adndo.
E porque não diznr uma verdade 1 Não acredita que o honrado
Sr, Ministro da Gum•ra já se tenha imbuido dos habitas do uma po.
liticagem muito estreita quo se obsm•va. em outros ramos da alta
administração publica.
O SR. A. AzEnEno-0 Sr. Ministro da Guerra absolutamente
não ê um politiqueiro; S. Ex. é um militar digno, niio faz .Politica.,
O SR. SEVERINO V<EIRA fuz votos para que não. se dô, om rela·
ção IL reorganização do exercito, o mesmo que, intelizmonte, acon.
teca com todiLB as retorma.;; o.s do Ministro do lnt01·ior, por exem·
pio, no que diz respeito á instrucção publica.
C Ministro do Interior assumo o exercício da pasta e Jogo, uns
tantos sabias, mais ou monos Interessados em collocncões, começam
a lho cantar aos ouvidos que eilo pódo ligar o sou nome a uma re·
J'orma. importante; que j!l toem tt•abalhos sobro o assumpto.
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Com ostos cantos de sereia, afinal, o Ministro •o capacita do
que pódo 1•ealmento lig11r o sou uomo 11 Hi;t•,ri:., deixai-o esoJ•ipto
. nos annaes da n.dml nistt•açiiu publica p••r" admirnçiio da· postori·dndo, o attelltlo. Ou' então, o proprio Ministro, nãu obodccondo
mesmo ils su~gostões de interessados, tem sempre c>Lndldatos a arranjar e dispue as cousas do modo u SOl' Mia a reforma,
..
Os Jogares do lentes ou suhstitntos, como todos >abom, são preenchidos por concJu•so; mas o Ministro taz a I'eform~t o poln praxe,
por um voso antigo, colloca em uma cadeira do lento, som concurso, som provo. o.lguma de sabedoria o compotencia, um dos seus
·alllbn.dos.
l'az votos pa1•n. que a rcor~anização tlo m:ercito não tenha tido
o mesmo intuito e não tenha attingido o mesmo fim.
O Sa. A. AzEREno-A ultima roform" rio ensino foi falta no
tempo do Sr. Campos Sullos e r. Ex. cm governo,
~, · '· O Sit. SEVEniXO VIEIRA diz cruc não era governo.
. . ouviu um1• opiuiiio multo sonsat~ aliás, de um bmziloiro illustl'e, que j1occnpoit com muito brilho uma tias pastos do Governo da
Republica c ostovo 11 fronte clolla durante quatro annos, osso brazileiro lllustre gabava-so do não to1· feito reforma alguma.
. O orado: tom muita confiança no ~dministrador que não faz
:reforma assim a<Jsmo, porque o c~so a mui tu cllfficil o só se devo
· 1•orormar um s:.rviço paro. melhorai-o, tendo-se sogu1·nnça do obter
bom l'esultado.
·
· . O Sa. A. AZEitEno - No Minlstorio dit Fazenda, os Jogares são
sempre preenchidos po1· concurso, de modo quo o favoJ• da ro·
lbi•ma nnuc;~ apro1·olta nos seus 1\mccionnrios.
O Sa. SEvEm~o Vmm,, informa q1re no Ministm•lo da Fazenda lm os concut•:.;os pnru. l'L o 2" ontt•u.ncíns.
O concui•so do 1• cntl·ancla ~feito ent1•a aspirantes, outro pre. ·toodontos que não são ompragndos do Fazenda, o es>es que obteom
os primeiros logarcs fazem o concurso para a 2• entrancia',
· ·. Esses concursos feitos om mossa nllo constituem propriamente
- um conouL•so, apenas um simples oxanre.
· ' O Sn. A. AzEnr.oo -E' o que eu dizia: a rofot•ma .não aproveita para as p1•imoiras nomeações.
·
" o·sn. SEI'ERr~o VIEIRA.- Em todos os mlnlstm•ios; no que diz
respeito" promoções, se faz muita inju;tiça. As promoções não são
legues (o discutir:\ este o.ssumpto dentro do po1tco tampo), desdo
· que niio Só fazem em vil'tudo do loi, embora dependam da vontade,
- do arbítrio muito prudente do Govet•no.
'
·Quando ns promoe,õcs nrro >~o logaes,ha gra'"issimas injustiças.
Ordluui•lamonte, os melhores loga~•oj nas promo~üos são alcan' cados ·paios que toem pis!oiOes;
.
O Sa. A. AZEREDO..:.. Isto tlumll vcr(lnde: e funccionam muito
bom entro nos.
0 SR, SEVEIUNO VIEIRA- Dao lii'OS OOI'lisslmos.
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·aguardando 11 palavra de qutdtJUOl' t!us illustrados
Commi.isão do Fimtnç~s o, conlormo '" luzt•s que essa
palavra lhe trouxer vot:trá contra ou a favor da proposição da
Camam.
· O S1•. Pranci,.;co Sú. (•) -·Sr. Presi<lonte, das palavras <tuo acabou de proferir o hom•ado Senador pela Bnlii11,
deduzi qrio S. Ex; não Impugnou cm principio o credito a que so
rot'ere a p!'oposlção em debato. " tanto. tl assim que o honrado
Senador, que comr.çat•a •lcclarando-se forçado a votar contl'/1 a pro·
posição, tm•minou dizendo que, conformo os esclarecimentos CJUC
lho Jbssom trazidos da tribuna, votat•ia cont!'a ou nwor.
OSn. SP.VERlSO VtEtRA- Sim, porque niio sou system:ttico.
OSn. FnANCISCO S,\- Estava ooJ•to, ali:ts, do quu o bont·ado
Senador não Impugnaria a dospr.za, porque não estaria de accôJ•do
com •~ attitudo, que eu 1Lil•ia qun.si govoroamcntn.l, com quo s. E:t.
tom mantido a sua posição nost11 Casa, o tanto assim quo j:l.
ottvi dar a S. Ex. a, denominação do loadm· du Govct•no.
Ohonmdo Sonadot• tcm-so limitado a sor um tlscal vigilante do
todas a.s motl.ida.s de ndministl'J.Qiio publicn, o llJ·incipnlmonto da· .
queiJas que se rororom n dospozns.
S. Ex. ost:l. prcstaildo ronl o relovautissimo sJrviço; S. Ex.
r.st:c liLzonuo uma opposição, quo se podor:L chamnJ•, segundo n lin·
guagom do~ tampOs a.oti!,!os, e Cl'Oio que a.gol'u. pótlo sm· JombNt.da.
som o<c:mdnlo, umn opposlção do sua magostadc.
.
mrocti~amonto. no caso do que so trata, por m:lior que soja "
nossa t•opugoancin IL todo o augmeuto de dospoza, pt•incipalmento
:iquelle quo é trazido sob n fôrma do crcditu extra-orçamentaria,
por nulior que soja a no;sa res,stoncia ao ospirito que tllri~e as
d~sp~za; at6 1is J•aias da prodigalitlnde, ''gora csb,m•amo; deanto
·do n•remodil~vel.
··
O irremedinvel artui tl a lei.
·
Fol n. lei do 4 de ,ianoll·o de · IOOG qno, I'opoiindo, "Há;, a
Constltulção dn Republica, foz do voluntat•indo o do sorteio a base
d~ organização do exet•cito.
Ora, niiu se púdo ·lazer allstamento nem sot•ieio. som juntas do
alistamento o som juntas de 'sorteio, o essas juntas niio poderão
alnda se installar sem gasto; lrrednotlvels o inevitavols.
0 SR, SEVEniSO VIEIR.~- V. Ex. dú. liccn~ll. para Unl aparto!
O Sn. FrtA:o;crsco SA' -Pois não.
O SR. Sl~\'ERINO VJEIR.\- o S1•. lolinistro da C.nct·ra diz-nos
que ha credito orçamentaria, mas que esse CI'Odito. ú insntncicnte.
PoJ•taato, que bn. credito nos sabemos, porque S. Ex. nos afHrmn.;
que esse çredito ú insnlllciente lambem nos diz S. Ex .. c, par" nos
tlttr essa infoi'In"QiiO, proclso Cquo tenha ·calculada a dospezn.
·. (') Bsto dilsc~l'lo 'nio foi revisto polo orador• .
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O <tua S. l':x. não nos informa ú quanto já so gn~tou desse
credito, qual a dospoza. tom! a Jllze,•-so, p11ra que o Congresso
fique habilitado " completar o qu<~nlum noca•sario a os~a.s dospczas.
O Sr1. FrtANcr;Co SA' - Portr•nto, o qne Jmrccc ao honrado
Sena<lor pola Bahia <l quo a exposição do Sr·. Ministro dn Uucrr"
foi insulllcionto, quanto o.os esclarecimentos que devia trazer ao
Congresso ...
0 SR, SEVEIU~O VIEIRA -Sim, senhor,
O Sn. Fli.ANcrsco SA' - ... porque S. Ex. cntcn<io IJIIC, hnvondo
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do yorilicado o saldo <lasso ct·edito ú que so po<lorir• reconhecer
qual a quantia noco.<sat·it• no complemento da. vorl111,
0 SR, SEVEiliNO VIEIRA.- Pot·~o~·mo V. Ex.: não disso isto.
0 SR. FRANCISCO SA-Foi ostu. n interrogação IJilO V. Ex, dirigiu no Sonndo, si h:~ credito, o si o.ind;~ não so so.bo qual o su.l<lo
dos;o crüdito, poruuo dizer insulllciento ?
·
E como se podot•in deixar do rn•ovor que o ct•edito orçamontr1l'io
aborto seria insullicionte, qnnndo nós <lliiJomos que a loi quo Cl'Oou
.essas j unt:~s tom 11 da.t:. do 4 <lo janeiro do 1007 c a lei <lo orçamento ê <le 31 do <lozembro do 1900 1
0 SI\, PINII~mo 11ACJ!A.DO-Pori\Jitamont<J,
O S~t, FRANCiSCO SA-i>' claro quo a lei do or1;u.monto poderia
preve1• todas ns dospc~as, monos nquollas quo haYCriam do l'osultnr•
do lei posteriol',
Portanto, fica a priori evldonto que o orçamento dotou ~o
vorbu. to<las 118 dospozns nollo contl<las o não aqnoll:~s quo resulta·
riam do umr•loi que ollo niio provira.
Si o ct·o~ito devo sor do cem contos, do cincocnta. ou do mll,.algarlsmos citados pelo honra.do Sona<lot• pelo Bu.llia, nem ou, nom
S.Ex .. nem o Senado estamos b:~billtndos a. dizer. Creio q_lio niio nos
cabo a nós tu.xt~r quanto devo so<· o crodlto,pois ostu missao compato
ao Poder Executivo, 6. ndministraciio, unic:~ quo pódo sabot• do,
qullJJto carece para a exocuçiio dos so,•vicos, o as;!m mesmo. St• .Prosi douto sorvimlo-so do oiomontos insutllciontos,
Desde <tue se t·oconhoçn..quoom cada um dos munic!pios daRepublica devo funccionar uma junta do alistamento, pelo monos, quo
em cada um dos IMa.dos ~ovo l'unccionar uma ,i unta do sorteio, é
evidonto, dado o uumoro do municiplos o de Estados, que o credito
pedido não 6 exagerado.
0'SR. ~1. AzEREno-Apoiado,
O SR.. FRANCisco SA.'- Portanto, St•. Presidenta, pnroco-mo
domonstra.da. ao espirita chu•o, coroo o do honrado Sonadot• pola
Bahla, a razão do ser do crodito, tiio sulllcientornonto quanto basta
ara tra.zot• s. Ex. 11. tl'lbuua o fo.zor a doclnrnçiio do que vo.o
otnr a J'avot• do projecto: prlmclro, porctuo o credito. é nocoss!L·
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rio; segundo, porque a. despoza. niio podia ser incluida no credito
orçamontario, pois que foi orcada pot• uma. lei posterior 11 do
orçamento ; terceiro, que, só depois . do .aborto osso credito ·de
100:000$, é quo so podorll s~bor do.qua.nto carooo o Governo para
1\lzor OHcrviço,
·
·
· SI osso credito resultou de uma loi viciosa, defeituosa, insuJJlcicnto para. o llm da organização do exercito, creio que
ainda é cedo para dizol·o.
.
O bonrailo Senndor contou-nos commentarios que ouviu
em conversa em um bond. S. Ex. trouxe-nos a impressão do quo
o exercito niio está perfeitamente 01·ganizado, do que os laços da
disciplina estão trouxas. de que nos actos da administração o da
classe mi!ittu• não so observam as regras de imprcscriptivcl justiça.. Não sol si esta critica feita aHSim rapida.mento, cm uma
ligeira conversa de bond, o que S. Ex., som tempo para cxami·
nat-a ponderadamente, trouxe immodiatamonto á tJ•ibuoa do Senado, sorá su111ciente para. condemnat• a lei.
O SR. SEVERINO Vu:mA-Nom quero Isso ; llllloi incidental·
monto.
O SR. FFANCISC<> S.l - Mas mesmo essa impressão ligeira
manilcsta que clfectivamento na organização militar ha del'citos
I!UO exigiam uma reorganização.
Isso é quo visa a lei quo começa a sol' executada.
EssCl! detcitos que sito asslgnalados nos di;cursos do Congresso,'
ou nas conversas do bondu, 6 que alei vis:1 corrigir. Assim me
parece prematura qualquer critica aos olfeitos que a lei ainda não
pôde produzi1• •..
Permitta o nobre Sen11dor que niio o acompanhe n~s 'digressões
do ordem politica que S. Ex. doSilnvolvou o nas IJuaea ou niio
estarlu.longo, muitas vezes, do o applautlir.
Devo entretanto fazer uma declaração: toda vez I[UO o nobre
Senador quizer exercer a sua fiscalização sobro a grande expansão
da despeza publica, ha. de mo encontrar a sou lado. ·
J~ tive occasião do fallal' nesta tribuna sobre a tondencla de
prodlgu.lldado que se ia desenvolvendo na.s finanças nacionaos.
Disse-o em momento do optimismo. Niio ora o tempo sombrio,
como parece actualmonto, om que se precisa e;ta.r cortan()O do:~
pezas minímas, como que pnl'a evitar uma catastrophe tremonda;
mas falloi em occasião om que sabia perigosa a tondoncin do prodigalidades pnra ]OVa(• OS Olpi!•itos prudentes a reconhecer 108
perigos decorrentes da desordem ftnancoira.
·
o que disso então está bo.io roconhocJdo o o proprlo Sr. Pt•esidonte aa Republica, que não pertence á classe dos peesimlotas,
dnquoUos que entendem que a velocidade da marcha deve ser proporcionai a forca do motor,. quo aliás niio pertence, como ou o o
J10nrndo Senador, ú. juntado oouce, jà soltou o brado de alarmo.
E cm boa hora o foz, porque, olhando cm torno do si, pôde
verificar que om um poriodo reduzido, período 'lue niio chega. n
dons annos, alcançamos uma somma. do creditos· cxtra-orcnmon·
Vol. IV
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tarios, que só foi Igualada. em nos~a. historia dnanoelraom um
arino do c~taatrophe, de cal~mid:"!o; do guorra. civil. '· '
··
() .Sr. Presidente da. 'Répub!lca, .como o. ,Sonndo, r.omo o Coo·
grosso, póde tor vorlftcado IJUo; om um porlotlo breve, a divida
externa dll N:~ção se elevou do cerca do novo milh1íes storUnos.
1~. a.o lado do tudo isso, n burocracia . tom:~ prop trçiics <lesmo·
t!ulns; a. vogotaç ·,o ]mr•sytnrl~> <h Ol'C<Lmonto se a.l:wtra. do ma·
noira. o;panto,a; oro• IU-BO cmpt·cgos cm rcpa.rtiçõos publicas o os
orotlitos tra.nsbord:tm do alvoo
urça.m·cntt~r.Jo.
·
·
, .
,
'
I
Doa.nto de uma situa.cito dostas,.nada. maL~ Jmlt!co do quo o
bt•ado do alarma. •t~e l'oi Jova.ntatlo pelo St•. P:•c<idcnto.dll Repu•
bllca.. s. I~K. o tom !'oito mesmo sob a lilrm11 solomnodo aviso ao
Congros1o No.ciou111, mru: todo o mundo e•t~ voado que-c Sr. P:·o•l·
dente tia Ropublica, quando d:í. osso bt•:J.<lo do cauc.oln., ~··ita da
janolln p:~ra a rua, :niiS com Viijivcl intuito de.Hor ouvido polos
que ostãu dcntt•o do casa. (•lf•ilo bom! •liuito bem!)
O Sr.Severino Vicí1•a. dí7. qu'o u. muíttt conRhlorn.çfio

quo lho mot•occ o oobrc Senador que 11caba de sllntat"-Ho, o obriga
11. usar ainda d:t pn.lavra so~ro n. m:.toria om.dcbn.to.
Cru quo não· so foz bom comprclwndcr poJo ii lustro Senador.
Não prolondou j~mals quo a illustra.da Commbs1io do l'immçru: do
Senado Jbsso obrigado. a dar os c&cln.rcclm•intos tio quo ncco situ.va,
roi:Ltivo.monto ILO quantum quo temos uo duspoudcr com o a.li<ta·
monto o sorteio mHibr. Appollou pnrn olL"L porq no ora possivcl
quo algum <los sons mombros, om conr~buta.ção ·com ooovorno, tlVOI!SC obtido os oscl~rocimontos quo n1io collijt~m dos tlocnmontos
otncinos.
·
Qu11nto a.o Oovorno, as ~Lrguiçõos foit"' t~cm toda a. procoden·
ci:L o absolutamente n1io satisfaz o a.1·gumonto \nvoo•do pelo !Ilustro rcprcsontanto do Cear~. quando diz qu~ o. lei quo reorganizou
o exercito foi vot11d~ postorlormonto :.o orçamento c que, port11nto,
no orcnmonto vigente niio podiiL o~istir. verba p>ra ~o l'azet· osto
serviço.
Podo llconca para lembrar ao nobre SoniLdOl' quo o serviço do
nllstamonto mllit•r j~ edstln niL noss11 logislao<ie o que muitas
vozes se tentou pr:Ltlcal·O.
·
'
Qlll!.uto u.-e~istir vorb11 no orc~monto vlgonto, Ira a pu.lnvra
omélal que, si niio morecem:~i>, moroce, polo monos, tanto quanto
a do hon:·ado Sen:~dor; ha a po.lnvr11 do. Mlnb-tro .d> uuerra., que
tliz ht~vot• crodlto Ol'Qa:nontM•Io para osso serviço..
·
Mas, é exactamonto q un.nto 11 oste ponto que o· podido do
Sr. Prosidcnto IL> Republlcll Oinsumolonto; ;,.cba-o at!l •lesatton·
cioso, niio :1 soberania, mas 11 lndopendencin. do Poder Logls·
lativo. Porque si ba credito no orçamento vigente, ai ha' -verba,
que forneça ao Governo s~ldo para esta dospeza~ cst~ claro que
esla. vorba so destina ulilcamonto a despoza do alisto.m1!1lto o. sorteio
mili,ar. ou cDI!l ao que o Governo tenha de nttom!or· do envoltll
com ollns.
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Nosto cn.so. ost!l.ll 1lcspezas iloom •do ser oonhoclrlo.s, gata. mos no
segundo somostro do oxm•oleio llnancolro; o' Governo·•·rlovla. saber
quanto· go.stou·e calcui<Lr approxlmad~tmonto qual .. o saldo a ser
"provettado.
·
o Sit. Fn.,\Ncisco g,,''-Não ora possivol porque ·a organlzaçrío
das j,unta.s 6 outra.
· ·
· . . ·· "
.o Sn; .SEVFliUNO VnmtA-lsto·~·para nós quo niio estudamos a
organi?.ação; para o [lovnrno, por!lm, quo.a estudou,. 'l"" modl·
to11, rlev!a· sabor qna.l a dospor..\ apprnximnda. feita com O<Lrla umn o
dnhl levantar •cus calculos. dlzoorlo :·~'o tas j1totns a tanto do vem
custar tanto,
SI. cato saldo orçamontario, ••
o Sn. FltANCBco SA'-co'mo se ptldo conhecer o' artldó ot•çamenmontario si u oxorcicio n~o os tá flndo I
"·'
"
O S1.,; Sr.vem~o Vu~nA ost~ ·ati! admirando a. inalstoncia do
S. Ex.,.porq~e ~ col'I'onto om esphora de adminlstraoiio quo. nfiD
ao fa7. o calculo preciso, mas ca.!culi•·se approxim~damonto,
O SIL.',F!tANctsco SA'- Esta. 'a.pproxima.ci<o I! quo demonstra~
insumcloncla..
·
· .. .
'
·.
O Sn. S~VERINO VtEII<A-S. r:x. I! ongonliolro o conhoco porfoi·
ta.monto como.so J\L7.0m estes orcamoatoa. Flz·se o calculo, o Go·
vm•no om cada junta de a.llsta.monto ga•tarf1" tanto'; ,são ncco~<arlos tanto< livros corn tantas i'olha.s o assim r~•-so o· éalculo o,
quando so quh:or, pódo-~o ra.zur uma mar~orn do ovontu11.cs; afim tlo
occorrer a q•lniquer dtlrorença. que posla bavot• p!l.rn mais nn dos·
poza.·oa!culada.
·
· Portaoto;'nesto particular, as suas observações so ma.ntcom per-

·.

M~~~~-.

,.Julga-so m1tito honrado cm s~~ conHldorarlo, pelo nobre Senador, como capaz do acompaohal·o, no quo S. gx. chamou a

•
•
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Agradece a. S. Ex. o declara quo, som pro quo estiver nrssa.
iunta, tor:l. um companhoiro quo irf1 ati! ondo lho f•ltarom as forças,. porque pens' quo quem qui?.CJ' cbogar dopro•sa devo an.JILr
do vagar •.
.Aproveitando uma imngom tirado.· de ,ru.sompto. do conbocimcnto do S. Ex., dovo dizer quo I! roalmon~ arr,scado pro~ndor
so uma velocidade maior do quo aquolla quo o motor pólio dar;
niio s~be se reproduziu hr.m o pensamento do·l•oorado Sdnndor. .,
Mas não crê que o Sr. Presldon~ da· Republica esteja muito
compenetrado da nosPa situação o ainda. neste ponto podo Uconça
para discordar do nobre Sonador, Não crê que o Sr. Pl·O>idooto
au. Republica, neste particular, esteja curado doBSe seu optimbmo,
d8Silll sua qualidade do ser um, homem que anda sem pro muilo
a&tlsfoito coTOBigo mesmo e com os negoclos que são condados 4 sua
administração o direcção.
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·· ·E a prova, o proprio Sr. Presidonto ·dtL Republica cstl!. se cncarrogando do nos mmlstrar a cad~ passo.
•.
·
·
. o nobre Senador pelo Ceará convenceu-se, talvez, dessa rocon.
sidoração do Sr. Presidente da Republica, pelo Jacto do apparccci·cm.aqui alguns ~olor de S. Ex., impedindo o pl'Ob'l'Osso o anda.
monto do pimsões concedida> a pessoas em condições de 11.8 merecer;
Mas do que sorve este movimento do Sr. Presidente da Repu.
biica. em dospozll.B minimas; quaddo vemos s. Ex. empenhado cm
compl'll.r estradas de forro do que a União não necessita, sobropondo ou esmagando, por assim dizer, tL iniciativa ·individual?
· E niio t! um caso i!Sporadico cato da Estrada de ~·erro Muzam·
binho, que está se tornanuo celebro.
.
.
O honrado Senador si quizcr abril• o· Diario Of!icial ver1\ quantos
odltaos . ahi estão chamando concurroncia para a construcção do
estradas do Jorro, mediante a cltLusula de pagtLr o Governo, cm
dinheiro ou em tiLulos que omittir, a 5 •f•·
·
'· VIl ·S.· J~x. que neste particulilr niio ha ·mãos a medir;
o Sr. Presidente da Ropublicn. sabe ·ser um mineiro ds ;direitas.
No . Diario 0/ficial do bojo ho não menos do du~s· estradas do
foi•ro, que S. Ex. quer fazer construir pnl'n. seu Estado: uma tl a
llgiLção da Oeste' de Minll.S, para Bol!o Horizonte, c outra a a Ji•
.gaçfto da Oeste do Minas, pnra Bomjardim, si não ostll enganado,
. , 0 SR. COELIIO LISBOA- Imagino V, Ex. O que pódo fazer a
junta · do couce, diante da estrada de forro, no soculo da oloctrici·
dado, Isso do' junla. de couce pas<ou, G prociso acompanhar os
tempos.
I
"
,,
O Sa. SEVERI~o, VIEIDA - Pódo faze!'· muita cousa.· E
S. Ex. quer que lho dig"' 1 Si o Sr. Presidente da Republica não
_tomar tonto, vac.dcixar a Republica dos Estados Unidos do Bl'ilZil,
após a sua'O:dníln!stmção, como deixou o sou Estado.
A verdade é que par• reparai' os. maios· que 'o S1•. Presi·
dento da Republica causou ao sou gstado, •quando ·o dirigiu, a for·tuna collocou agora em suas mãos o Gove~!!o da Republica. .
S. Ex. estll ~custa dos cot:ros da Umao, do suor e· da contrl·
'buiciio dos 20 Estados da Ropublíca, procurando sanai' os males
'flUC'cn.m:ou IL· MinaS.
·· ~..
.. .. · · .·
. ·,
...
'S. Ex. foz um: negocio muito vantaJoso para o contractanto da
construccão do estradas do t\mo, mas o sou Estado encalacrou-se
·e,.não construiu' nenhuma. Agora S... Ex. está construindo-as,
·felicitando o Estado do Minas, á cush dos recursos da União.
.o Sn. ·A •. AZEREDO- Est4 tambem mandando construir outras
estradas do forro, como, por exemplo, a de lllatto-~rosso o a da
Bahin. · ..
, ..
.,
·.
..
· 'O' Sa.SEVERINO VIEIRA- Levantemos então as mãos para ·o
céo. 'E' possivol'que o· sr. Presidente da Republica venha ainda
'a ser o fmperador ·da'' unival'so.lidado · d~s ·nações. Neste caso; 11
custa do todas as nacões,procurarl\ sanar os maios que, porvonturii,
, tenha te ito ~o Brazll.
·
· .. ·"·
11
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E' po~sivoi que o Sr. Presidente da Republica, oom n fortuna
que o tom CJ.tO agora njudn.do, po.<sn ter. dos;o~ sonhos, dessas li·
lu~üos ; o ot•ador é que niio as tom o crê que o Senado tombem
não as terá •
Ninguom mais pedindo a pn.lt.vrn, onccrt•a-so a discussão, fi.
cando n votação ndindn por ft~ltn do numero. · '·
RELEVAÇÃO DE

El! FAYOP. DE
DA CUNI!A

PRt:SCRIPÇÃO

FRANCISCO )!ARQUES

llntr:~. om 2' discassão. com parJcer fJ.vornvcl da Commissio
do Finanças, o n.rt. !• da proposição do. Cnman do; Deputados,
n. 72, do 1908, rolovnndo a proscripçiio cm quo porvontnra toohn
incorrido o direito do Francisco Marques dn Cttoltn, do receber a
qunntio. do S:Oõ·l$838, ot·donndos quo deixou do rocobor como Juiz
de direito cm disponibiltdado':
.
Niugtlcm pedindo a pnlavrn, oncorrn-sc a discussilo, fic11ndo n·
votação adiada por llllta. do numero.
..
·
Soguo-so cm discussão, quo fico. igunlmcnto oncerrnrla o adiada.
a votru;ão, o a.rt. 2°.
.
.

CREDITO PARA PAG.\I!E:>TO AO

~!AJOR JOS~

P.APllAEL

DE AZA~!BUJA

Entr~ cm 2• discussão, com o parecer favoravol da Commlssão
do Finanças, o "rtlgo unlco da pt•oposiçiio da Camara dos Dcputa.do.i, n. 74, do WOS, 11utot•ir."ndo o Prosldcnto da Republica a
abrir a.o ~!lntst !Pio da. Fazon l11 o credito oxti•nilt'dwario de
5:419$1l511, ~o.ra pagamento ao majo1• Jostl Raphaol Alves de Aznm·
buja,
cm vtrtudo do sentença. judlci,.rin.
· · r
. ,
.
. . Os ... Savo .. lno Vieira. diz que ba. outt•n prJposlçiio na
orrlem do dia debojo,Eio cujo parecer so coohocom com tor!a a clar.OZIL
as condições do !ISsumpto de qtto se trata. Nesta, poré:n, que tt•ata
· do caso do St•. major Azambuja, potes termos om que está fot·muhdo o parecer, paroco·lho quo lia Inteira nnalogla da identidade·
com 'IL·Proposiçlio que.tmta do caso do majot· l'ontout·a. . :.
· ' Crô que foi relator desse parecer o honrado Senador pelo E!Jtado
de S. Paulo.
.
..
.
.
,.
. 0 SR. FRANCISCO Cli.YCeRio-E' exacto.
· · o SR. SEVEímio VmmA..:..Póis bom; pode a s. J•:x; o Informe si
esse senhor major Azambuja, como o major Fontoura, é otncial do
oxerolto.
, 0 SR, FRANCISCO llLYCERI0-0 majot• Azambuja ll officlnl do
exercito c pt•otcssor d" llscota Militar. , ·
.•
0 SR. SEVERINO VlEIM-Crô que O CaSO ·~ iliontico; e," como
não é justo que rlolxo passar o caso do St·. m!Ljot· Azambuja sem as
consldct•açüo; quo pretende 1'11%01' sobro o m!Ljot• Fontout•a, acceltiL o
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~

·

agradece a inforroo.ção do honrado Sooador por s. Paulo o, tratando
do cllSo do Sr. major Azambl\ja, antocip~t a.s consideraoõos · <JUO lho
havia suggót•il!o a loimm do p!tl'Ocer relativo no mu_jor I'ontoura.
Esso Sr. major Azambuja ll o!llciai do oxorcito, do modo quo a
sua occupaciio pt•iucipai é oxuroor as l'uncções inhoroutos ~ sua
pa.tonto, obmiocur ás. luis o disciplimL do oxoroito, Si exercia quai(]uor outro cnrgo, dovorií.l. se1• no cnrn.ctor do comrnlssã.o,' Com missão que perduraria., prestando s. S. seus sorvicoH oroquanto cllos
fossem rocinmados, ou ntó .quando a noccsshiiLdo do serviço do
exercito nfLO o c\mmasso á l'nncçiio olfactiva do sou posto.
Si O assim, osso Sr. mo.jor Azambl\ia., m11jor do oxorc\to, nlío
podia estar ocoupado " iccciouat• >i não tomponrinmcnto, a juizo tio
sou~ chore~. qnot· pot• tor sido abolido o ensino que alio proresS<LVa,
quer por tor lmvi•lo ncco,sidadc do ch11mol-<l ao cxot•cicw d~s sua~
11Incçoos oll'ootivas.
. ..
.
·
Msim sondo, parocc-lho quo nilopódnhavm•diroito•nonhum quo
milito cm liwor do major ,\zambt!ia, autoriznntin·o IL l'OCillmiLr
contra o acto tJUO o privou do contluuaJ' a loccionar cm um<L osco\a.
do. Rio Gmndo tio Snl.
·
O Su. A. ÚeRmno- O direito dosso major foi julgado polo
Podm• .1 udiciario.
OSn.. VIoTORINO MoNTEI no- E' umn. criticn. u. uma. ~ontonçu.
pllllsada cm jui~tLdo.
O Su. A. M.Eneno-IC agor• o Congresso não tom· outra cousa a
fazer sinfio cumprir IL sontone,a.
·
· .
, O S1t.' SI(VFJtiNO VtmRA- Jlstf, cmlnciando a suaopiniiio, o sou·
modo tio comprohcndor css~ts cou,;as, para Eai>Or si po~vontnra os
sons nobres col\ogas estão do .accôrdo com essas !d~as ou si !LCC:LSO
o or~dor cstd t~ra do quo Ojusto, r;isoavol, sonsato, consontanco .•.
O SR. A,' AzETtr.no-As intenções· tio V. ·Ex. são ,11s molharas;
mns, doanto do' nma sontonça do Tribunal Superior... ·
.o Sn. FMNC!sco G~Yo&nw-V. Ex. so J•efot•o ao caso do major
Azambuja I Toro! occas!ão tie oxpliCIII·o.
:
· .
O SR. S&VEUJNO VIEmA-Não·.está so referindo :L sillltono; não
quer qne se tiurespoito a sentença; mas o caso ·ótiio exti•avagantc
quo o oriLc\or tom o c!iroito do perguntar ao sou nobro colloga e
tiist!ncto amigo, que pJ•iva como Go,·erno, si o procurador 8eccio·
na\, Quo deixou correr um negocio destes 11 revelia., som do(oodor "
Fazenda, runda ê procurador seccional.
· ·
'·
·
'
'
.
.
O SR. A. A~EllEDa-Isso não sei nem tonbo que indagar. Q. que
sol Oque lia sentença.
.
o Sn. VtCTORINO MoNTEma-:eostuma-so noga.r o creditO quand0
11iio são. esgotados todo.s os rocursOil,
· 0' Sn. S!vERINO Vn:mA-Dcsde·quoo roprosontllllto dn•Fazonda.
Dão ·recorreu, estilo oxtinctos os rcc11rsos.
·
.
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O Sn. A. AZEJUI'DO- A .~ontonca não deixa do ser sentenc:r.
por isso.
0 Sn. SEVERINO VIEI!tA -·Está porgunta.n<io si a.indn OXO!'CO
1\Jnccões publicas, como procurador seccional, o procurador• quo
.cruzou os. braços o uolxou passar cm .i ui gado uma sentcnç:~ desta.•;
Rontonca om quo se confiava tão .pouco que o proprlo juí1. dn socçlio
rocorreu.e»officõo paro. o Tribunal Superior.
:
O·Su. A. AZEllEOO- E' isto. Houve· nppellnção do proprio
juiz.
O·Sr•. S~JVERrNn Vrnn«~.- Mos, nlio c.~bia a appellação du jul~ o
o Supremo Tribunal detxo1r do tomar della. conhocimonio. por·qno
nU:o era caso disso .
. o Sn, A. A~EuEoo-"-Mas, o procurador •í doríilssivol od nt<tu;n,
0 SR, SltlVMRINn VlEIRA-Dovo .er. Crfl quo.a legi~lação Pl'ÍJUÍ·
tlva lhi roformatlu. nosso sontldo. E nilo pótle deixar do sm·. tme. ú
o advogn.tlo do Governo, dos intot•o!l8es.du. Itopuhlica; consoguintomento,.si,óum advogado inllol, não póde,.cootionat• 11 merecer. a
confiança do sou cJwnt.o, que t:i o Estado, ú a Nação.
Niio ost:\, ropoto, ahsolutamonte impugnando o parecer da. il·
lustro Commill!lão tio Finança.s, manifostantio o aou acatamento o
aconsolbando ao Sou ade :teatamonto a um:~ sontonça do Podot·. J,u·
dlciar·io passadtl um julgado. E' c!Wl julgado quo ft•z do branCo
·preto e do pret~.branoo e cst~ muito no .OIISO do mandat• pagar· 3D
ma,ior M.>mbnja. como 110 moJor Fontoura.a impoi·tanei:~ a <1uo ollos
nilo podl~m e nilo deviam ter direito. O GovoJ•no ~ quo ,qna.nclo
podlu osto croclíto, ou nntns, o Governo niío devia pedir um et·odito
ilossos, pOJ•quo ILntlls de tudo devia agir dn modo quo 0!18a dospeza.
fosso p:.ga.polo proourndoJ• socclonal, que de>curou do seu dcvor,
demittll-o ou mandar rosponsablllzat-o.
.
··O Sll. YicTORINO Mo~TEJRo-Niio ba lei·qoo obrigue e> procur'"
dor a pagu.r essa lmport<Lncia.
O;,Sll; .S&VEnn;o YIEIM..,-Mas, ollo'é rosponsavol o V. Ex. siibo
qoo os 1\Jnccionarles publicos são ostrlct~mcnto rflllponsavcl.s polo
cumprimento do suus devores.
·· · · · ,
..
.
Em todo o caso, ~ este o ponto n. que querin.cbegu.r o, não sabe
porq uo a Commissiio tondo conhoclmonto da falta de exacçlío oapMvarlca~o do procurador seccional, ·não Inseriu na lei alguma cta.u·
aula mandando re.;poosabllisiLI-o. Este A até o dever que a noe!m.
loglalação impõe n. tod<L.autoridado que toma coobecimontotlo um
·tacto como este.
: ·
·
· Silo estas as consldoraoõos que tínbaatazor.
O Sr; Francilooo Gil certo- (')-Sr. Presidente, o
cJISo de qwe so trata, '6 o seguinte: o major Azambuja ora profeesor
da Escola Militar de Porto Alegro e, no fórm~ .da. lei, vit.allolo.

.

.

.

.

'
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' O sn:- SEVER!NO-VtEIRA.::_MilS niío ora offioial vitallcio I

0 Sn, COELI!O E CAMPOS- E tambcm lonte vitaiicio. E' da lei.
0 Sn., SEVERINO V!EIRA-Entito a lei c~tá torta,
O sn:FnANOtsco GLYOERto-Duranto a revolta fedorallata no
nio GranJe do Sul o Govorno fln. Republica domittiu•o, suppondo
que podia fazei-o na vigoncia do estado do sitio. Cessado este, o
major lento da-Escola MilitfLr, intentou sua accão para bavor a importanoia dos seus vencimentos atrasados.
'O procurador seccional defendeu com ardor a Fazenda Federal,
mas fundou...so om um principio errado, <Juai o <lo · sor posslvol
aquolla demissão na vigonoia do estado do sitio.
-O juiz da socQão <lo Rio Grande do Sul Julgou procedente a.
acciio do roforido major o a.ppoliou ox-otficio da sua. sentença J.lltra
·o Supremo Tribunal Fc !orai, razão poJa <JUal o pt•ooundor dotxou
do lnt~rpôr recurso voluntarlo.
·
Os autos seguiram o seu curso o o Supremo Tribunal verificou
que nilo ora caso do nppollaçii.J official, deixando, portanto, de ser
_sustentado o direito da Fazenda, por esta. t·nziio que acabo do
mencionar.
..
Na verdade; o procurador seccional devia, no moamo tempo,
-ter interposto o seu recurso (apoiado•) o porque niío o foz, o actual
'Sr: Ministro da Fazenda, rcp!L!:ando nessa falta do cxacciio no cum·
prtmonto do dever proflsslilnu.l, ao mesmo tempo que pedia o
,Pag~mcnto da sentença no Poder Legislativo, oxpodla um aviso no
Mimstro da Jnstica, solicitando providencias contra o procurador
'seccional do Rio Grande do Sul.
Por consoqucucln:o Governo agiu rcgularmcato.
Bom v6 o Sona,io que a aoçiio do major Azambuja· ora· procedente. itoalmento houvo ostn lncidonto ; o procurador· seccional
-deixou de intorpor recurso da decisão contra a FazcndQ e, por·
t~~to, impediu QllO o Supremo Tribunal julgasse -a questão do menhs. Mas, parece fóra.de duvida, quo a sentença do Supremo Trl·
bunal não podia doiícat• da sor contlt•matoria da referida sentença,
porque niio so comprohonde que, a morcô do estado do sitio, so
dcmltt-a do cargo do lento, .quem o exercia vltaliclamonto·cm vir·
.~udo do lei vigente. . , '
.
lnstruida a sentença lo i olla levada ao juir. executor o ahi- ao
esgotaram todos os recursos o a liquldaçito se procedeu multo
roguiarmonte.
.
··
- A Commiàsiio do -FÚmncas nada encontrou quo solicitasse o sou
rcp!l':O·. Por consequoocla o. pagamento da doolsiio ·da sentença é
mutttsstmo justo o <1evido.
·
Faço notar aiud11 ao.Sonado.que o maJor .Azambuja:om parto
·
-·decahiu da acção, pois quo, ao tempo em que pediu o pagamento
de seus vonoimontos alrazadoa, pediu -tambom, t•oiotograciio .no
cargo do quo fin•a demittido.
Neste ponto o juiz do soociio do Rlo Grande do Sul nogou·lhc
direito; pot•tanto, o anctor fol julgado vencedor em parto.
-
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O SR. SEVERINO VIEIRA-Domi«ido eiio, não foi chamado ao
serviço militar i
0 SR. FRA.NCISCO GLYOERIO..,-Nito foi chamado ao sm•viço militar, porque era. suspeito ao Oovorno de entilo, visto como estava
sob a acção da rovo!uçíio federalista do Rio Grande do Sul.
Cessado o estado do sítio, apresentou-ao a serviço o impetrou
da autoridade competente licença para processar a União.
Não,oncontra-so no oxamo dos papots, que foram todossubmcttidos ao meu conhecimento, irregularidade alguma. a não ser
aquoiia a que mo t•oferi, qua.l a. do juiz seccionai níio hn.vm• interposto seu rocu!'SO voluntarlo.
O SR. SEYERINO YJE!RA-Fol demittído por simples suspeita 1
O sn. FRANCisco GLYCERIO-Por simples suspeita como cumplico da rovoiuçiio foderalisti> o domittido iiicgalmonto, porque
era professor vitalicio.
·
O SR. Co>:Lno E CA~rros-Mas continuou a perceber vencimentos i
·
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-Desde que foi demittido não porcobou vencimento algum e foi por isto quo intentou 11cção para l!n·
ver os vencimentos atrazados.
·
'A' vista do exposto. parece-mo que não ba outro romcdio senão
pagar a sentença. (Muito bmn).
Ninguem mais pedindo a p<~lavra, encerra-se a discussão,
ftcando a votação adiada. por fu.lta de numero.
OREDITO l'AitA PAOAliESTO AO MAJOR ADO!,Pl!O CARNEIRO VA
FONTOllRA
Entr~> em 2• discussão, com o parecer t'avoravel dn. Commisslío
de Finança,, o artigo unico da proposição da Camaro dos Deputados, n. 75, do WUB. autorizando o Presidente da. UopuuUm•
a abrir ao Minlstorio da Fuzenda o credito e•traordinario de
5:403$726, para pagamento no m"Íor Adolpho Carneiro da Fontoura, em vlrtudo do sentença judiciaria.
·
'
Ninguom pedindo a. palavrn, encori·a-so a discussito, ficando a
votação adiada, por falta de numero.
CREDITO . PARA PAGAllENTO DE. DORIS Fl\~r.f:S E JOS!l ANTONIO
.

Dtl SOUZo\

,

.

.

Entra em 2• discussão, com o parecer favoravol da Commissão
do Finanças, o nrtlgo unico ria proposição da. camara dos Depu·
tados, o. 61, do 1908, autorizando o Presidente da Uepublioa
a abrir , ao M!nistci'io da Fazondn. o credito extraor·dinario do
23:62-'i$780, para pagamento devido a Boris Frarcs e Josa Antonio
do Souza, em virtude de sentença judiciaria.
·
· Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discus>iio, flcnndo n
votação adiada por fn.lt~ de numero.
·
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Entra cm 3• discussiío a proposiçiio da Gamara dos Deputados,
n. 02, do 1908, autorizando o ·Prcsidonto da Republica a abrir
ao Ministerio da ,Justiça o Negocias Interiores o credito extra·
ordlnario de 5:4!l0$550, para pagamento dos. voncimontos devi·
dos :ta capitão da Força Policial do Dlstricto Federal, José Ciooro
Bianchi.
·
Ninguom pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando a
votação adiada por !'alta do numero.
LICE:o;ÇA AO DACUAREL ELL\S FEUNANDES LEITE

Entr3o om 3• dlscnS!liio a proposição 1la Cn.mara dos Deputados
n. 83, do 1908, autorizando o Prosidonto da Republica a conceder
um anno do licença, com or,Jcnado, ao auditor do guerra do 1' dia·
tricto militar•, bncharellllins Fernandes Leite, para tratamento do
sna sande,
·
·
Ninguom mais r'odlndo a palavra, r.nccrm-sc a discuss5o, fican
do a votaçiío adiada por falta âo numero.
.
o St·. Pre,..idenie- Nada mais havendo. a t1•atar
vou levantar a se.;iíio, d~signando. para ordem do dh da sessão
segumto:
Votação em 2" discussão, da proposição da C~mnro. dos Depu·
tados, n. 08, do I!lOS, autorizando o Presido11to da Repuhllca a
abrir ao Ministerio do. Guerra o credito O>pocio.l do lOu:OOO$. para
occorrcr ás dospozns com a installação·co o~podieol.c dns juntas do·
alistamento o de sorteio militaras (com parece!' Javoru.vol da Com·
missão de Finanças);
.
Votaçiio, em 2".dlscnssão, da proposição da Camo.ra dos Depu·
tados, n. 72, de lflOS, relevando a·prosorlpciio cm que porventura
tenha incorrido o direito do Francisco Marques dn Cunha, de roce·
bar a quantia do 5:D54$83S, ordenados quo deixou de receber como
.iniz do direito om disponibilidade ,(com parecer favoroi da Com•
missão de Fioaucas);
Votação. om 2" discussão, da proposição da Camnrn. dos Depu·
tados, n. 74, do 1008, autorizando o Prosldento dn Republica a
abrir ao MlnislCrio !la Fazenda o m·mlito extrnordinariode 5:41D$656,
para pagamento no mn.ior ,loal! Raphaol do Azambuja, cm virtude
de scntonca judiciaria (com parecer Javoravol da ..Commissiio do
Finanças);
· ·
Votll.l)ão, om 2" discussão, da. proposlciio da. Camlll'a dos Deputados, o. 75, de 1908, autorizando o Presidenta da Republica a;
abrir ao Ministorio da Fazenda o credito · oxtraordlnario de.
5:405,!.'726, pnm pa~amento ao major .Adolpho Carneiro' da Fon•
toura, om virtude de aant!!Jlçll jndiciarlo.. (com parecer favoravol
da Commlssão do Finanças);
:,
· ·
'
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Votnçii.o, cm 2• discussão, da }lroposiçiio da Cama.ra dos Deputados, n. 61, do 1008, autorizando o Presidente da Republica a
abrir .ao Ministerio da Fazenda o credito cxtraordino.rlo. do
23:625$780, para )Jagamcnto devido a Boris Fróros e .José Antonio
de Souza, em virtude do sentença judiciaria (com parecm• t'avora.rnTcl da Comm!ssão do Finanças) ;
Votaçilo, cm 3• discussii.o, da }lroposição da Camara dos Depu
tados, n. 62, do 1\JOB, autorizando o !'residente .da Republica. a
a.brlr ao Ministorio da Justiça e Negocias• lnlcriorcs o credito extraordinario do 5:•100$550, para pagamento dos vencimentos devidos ao capitão da força policial do Disiricto Federal, Josó Cícero
Bianchi (com parocor 1\lvoravcl da Commissão de ~'inanças);
Votação. em 3• discw;são, da proposição da Camaro. dos Dopu:
tados, n. 83, do 1908, autorizando o Prc<idento d" Republica a coo
ceder um anno do licença, com <>r<lcnarlo, ao auditor do guort•o. do
1• dlstrictc mill~~r. bacharel Elin.s r'orno.nde' Leito, para trat.'lmento de sua sande (com parecer fo.voro.vol dn Commissiio de Fi·
nanças) ;
3• dls::ussão ela proposição da Camaro. dos Doputo.dos, n. 249,
do 1907, autorizando o Prcsldunto da Republica a abrir ao Minlsterlo da Fazendo. o credito oxtraordino.rw de 8:500$308, p"ra pagamento do D. En6'1'acio. M<II'condes Ribeiro do Fn~•in, viuvo. do mi·
nistro do Supramo Tribunal Federo.! Dr. Joaquim Francisco de
Faria, cm vcrtudo do sontcnça judiciaria (com p:~reccr favoravol
da Commissii.o do Finanços) ;
2• dlscussiío da proposiçií.o da Cnmam dos Dcputanos n. 33 de
1908, ~utorizando o Presidente da Ropubllcn a abrir ao Ministerio
da Guerra o credito do 384:000$, papel, supplemouttlr á sub-canslgnaçii.o- Construcçiio da Fo.b1•ica. de,.Polvoro. som fumaça.- da
vorba 14'- Obras ~li lital'"'- do art. IG da lei n. 1.841, do 31 ela
dezembro de 1907, para conolnsiio das obrns da referida 1\lbrlca.
(com parecer favoro.vel da Commlssiio de Finanças); '
Levanta-se a ses sãC> ás 2 horM da to.rde.
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Presidencia do s'r. Bwmo.Bratodao · .,

.. 'A' meia boro. depois do mêio dià a.bro ·se a sessão .a que con·
correm. os .Srs. Senadores .Bueno, Brandilo, .Araujo GOes, Pedro
Borges, lndlo do Brazil,"U~:bllno Santos, Games. do Castro, .. Bolfort
V:icarll;. Pires Ferreira,. Raymundo .Arthur, Francisco S~, Jlozerri! Fontencllo, Molru. e Sá; Alvaro Machado, Coelbo Lisboa,
Gonçalves Fcrrelrtl, .Joaquim Malta, Coelho e Campos, ·ouvclrn
Vall•diio, Martinho Garcez, Severino Vieira, VirgUlO Damazlo,
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Slquolra Lima, Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, Augusto
do Vasconcol!os, Laura Sodré, Barata Ribeiro, Feliciano Ponna,
Fr~>ncisco Glycerlo, Alfredo Ellis, Lopes Chaves, Braz Abrantes,
Urbano do Guuvêa, .Jonqulm do Souza, A. Azorodo, Metollo, Candido
do Abreu, Hercilio L•zz, LauroMIIIlor, PlnholroMaobado o .Vlctorino
Monteiro (41),
.
. · .
Doi<am de comparecer, com causa participada, os Srs. Senadores Ruy Barb •B:., Ferreira Chaves, Jonnthns Pedrosa, Szl Peixoto, Sllverlo Ne1·y, Paes do Carvalho, Justo Chormont, Rosa e
Silva, Mano••! Dnarto, Monlr. Freire, Erlco Coelho, Francisco
Sallos, Joaquim Murtlnho, Brazllio Luz, Folippo Schmidt e Julio
Frota (16), ·
·
E' lida, 'Posta em discussão o, sem debate, approvadaaacta da
sessão anter1or. .
.
· O Sr. 3'. Secretario (servindo do i•) declai'!l.
h a expediente,

IJUO

não
·

O Sr. 4' Secretario (seroindo do 2•), li• o seguinte:
PARECER

N. 211-1908
Rerlacçdo final dM cmondas do Senado d proposiçao da Cama>'a do.<
Deputrzdos, n. 179, de 1005', ccmcedenilo a pensdo annual de
3:600$ d vi uva e filhos do Dr, Joao do Barros Cassa!

Ao artigo unico. F.m vez de:- 3:600$- dlga-se:-2:400$000.
- om,favor da vi uva e filhas, cmquanto solteiras,
·
Sala das Commissões, IIi do agosto do. 1908.-, Coelho Lisboa,-

O!ioaira Valladao,
. Fica sobro a Mesa.pa.ra ser discutido na sessão. seguinte, dopois
do publicado no Diario do Congresso,

o Sr, Severino· Vlelra (') dlz,que, antes deoo.t~ar
assumpto p~ra o qual especialmente pediu a pa!avra, solicita
licença á Mesa para lavrar o seu protesto com relacao a un.< tanto•
equivocas que constam do Diario do Congresso do hoje, nas palavra!!
que teve occasiõ.o doproforir bontem, nesta Casa,
Para 'nno citar outros, cita, por exemplo, o ponto em que se
'lbe.attrlbuo ter dito que «OI'a oeccssario' que ôouveseo cidadãos quo
:·fossem capazes de enl'rentar o homem no ostracismo> •. O que disso
'foi que esc Jazia.· necessario que houvesse cidadãos do coragem,
capazes do, mesmo no ostracismo, enJ'rontar e dm•·combato aos
gOVOI'nOS>,
· '
~o

('') Esto úiacurao nüo foi rcwiuto polo ortulor.
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. Não disse lambam que, em materia de. administração, ora corrente fazerem-se calculas approximados. O quo aftlrmou, quanto a
altO assumpto, foi quo oru. corrente, nas relações do Poder Executivo com o Legislativo, em materla do credito supplemcntar
justlficat• o Executivo o credito que podia, mediante o demonstra:
tive das dcspozas realizadas e o calculo dus quo trmhlim do sor
foi tas com a execução dos serviços,· o que neste sontiuo ora fncil
chegar 11 este rosuit11do. nlio só poJo conl!cclmonto quo o Porlet•
Exee~ttlvo devia ter do quo havia. a. fa1.cr si não ainda pelo
. computo das de.<pozas .i~ realizadas no tempo decotTido do respectivo a.nno financeiro. Para Isto bast:wa. que se fizesse um calculo
a.pproximado.
·
.
. Para. se calcular ostns despozns, ha um crltcrio Jogai, se•uldo
até certo ponto com rigor, nas praticas de outros paizo<, o entro
nós adoptado mais ou monos como uma pruo muito justlficavol
o cabivol, o doso calcular o custo do serviço a t•oalisat· multipli·
cando-so poJo numero do mezes a decorrer o duodecimo do credito ot•çamontnrio.
. Lavrado o sou protesto. cxtonslvo a outros pontos, porlo o orador licença para occupar por alguns.minutos a uttcncão preciosa
do Senado. Crli não molestar eon~lsso aos seus ominenlos.collegas,
pois, at<l ,Julga desta maneira concorrer para tornar elllciento a
sossiio, prolongando-a attl que comparaça nnmcro preciso de Sr.<.
Senadores para as votações das matot•ias cuja discussão jll se acha
encerrada, para o.seguinto faeto.
: ,
Alloga que estão sondo levantados ju;to' clamores tio que, com
a indepcntlencla o abalisado critorlo do que tom dado sobejas provas, se eshl fazendo <lcho o brilhante orgil.o do publicidade desta
Capital A Imprensa, quo o orador admira, não só pelo l'•tlgor dos
talentos dos seus rudnctores, sinão ainda poJa sna. elol'atla o )la·
triotica. orientação, contra. a passivo! exocuçito da loi n. 1.836, do
30 do dezembro de 1907.
.
. · Esta lei no seu art. 1" manda contar aos olllciaos promovidos
ao primeiro posto, om 3 de novembro do 189·1, a anll~uidaJo da
data da com>niSiflo que tiveram no.<so primeiro posto, unta .voz que
attl a data da. reforltla promoção. em 3 de novembro do 1804,
tenham sot•v!ços.de guot·ra, distinguinrlo·so por acto; tio bravura,
dovitll1monto justificados o publioados om ot·dom do dia tio exercito,
ou constantes do suas lils tio ojlloio,
· Como.so.vô, o dispositivo) alludido faz .rotrahir a antiguidade
a. tempo anterior aos actos de· bra.vura 1 porq110 se refuro aos praticados atd a.dala da promoção, o. pot·tantu, cm todo o lapso. do
tempo. tt•anscorrido antro n. eommissào .o a promuoiio; o isto~
tanto mal• evidente quanto a lei n. 981, de 7. do janoh•o do 1903,
jll mnndavn contar, desde a dt~ta da commissiío, a antiguidade dos
olllclaes om quostão, uma voz quo as commissõos lbos tivessem
sido dadas por actos do bravura.
.
·
. ,Ora, .como vli o Senado, essa lo i é . in justitlcavol o iniqua galardoando sot•vloos antes de sorom pl'ilstndos e uonofieiaudo a uns em
detrimento de outros. Aeerosco que o dispositivo do art. I' dessa
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lol est!L om manifesta. antinomia com o para;rr:•pho unico do mesmo
artigo; ·que restringe •o' tempo• da ·antiguidade •11 data dog actos de
bravura.
·
E', portanto, uma. lei incobet•ente, ·
·
llin summa a realidade é esta: ·si o officio.i; promovido .ao pri·
meit•o ·posto em 3 de novembro, havia. sido commis.<ionado por acto
de bravura, j~ tem pelo. lei n• 981 a. sua antigaldMe contado. desde
a data da commissão; si o·acto do bt•avura. foi rrflticado depois da
commissiio, par.•ce que aquelio quo o· praticou so devia. contentar
ooma satisf"çiio moral de haverjustitloado . a·. distincção que mereceu de seu snpel'ior, antes de ter exhibido titulos que lhe dessem
jt!s ~ commlssão.
·•Admittido mesmo que da lei n. i .886 só )treva.leça. o pat·a·
grapbo unico do o.rt. I•, dando-se-lho o. virtude do annulla.r este
artigo, ainda "ssim não deixaria do ser iníqua a lei em questão,
desde que mo.ndt> contar da data dos t•espectlvos actos do brnura.
a a.ntlguiflade do todos os·pt'Omovldos com esoa monção, em 3 de.novombt•o do 1894.
·
Do mais cs;,. lei, além de rotroa~ir. tem o gravo Inconveniente
do !b.zer um" Incursão indevida na é>]lhera. de acção poculia.r do
poder executivo.
·
Note-se que nessas• promoções <le 3 de . novembro já houve um
grande favor· aos promovidos, que o foram com excesso oxtraordi·
narlo dos qnadros do exercito, que j\caro.m a rogorgita.r de otlioio.es
do primeiro posto, e não sabe o orador si no decurso do tempo que
)lassou sobro a dato. dessas promoções ·j:!. se attiogiu a normalização
desses quadros.
.
.
,,
Parece, }lOis, que o melhor seria não levo.t• as. cousas a. esses
apices. · .
.
..
Executada essa lei, observa· o orador, virão a ser foridos.em
seus direitos incontestados, a cuja sombra deviam repouzar muitos
outros officlaos, ]lorventura, pt•omovldos o.nterlormente aos de S de
novembro, e promovidos dentro do quadro do exercito e do accõrdo
com a.Jogislação em'vigor, pois tlc~rão cm ]llano inl'orior si uma
vez que p~ra um certo numero seja retrotrahida.: u antiguidade
como quer a lei n. 1.836, do 30 de <iozembro de 1007.
<JUO o considera eompro muito bem informado; traz. ao couheci·
mento do publico qne o ]lropt•io Sr. murochai Ministro da ,ouorra,
oro conforonci~ com o Sr. Presidente da. Republica.,, havia rooonsi·
der&do sobre os perniciosos atreitos da oxecuçii.o tlossa. lei, .suggerindo ao Chefe da Na.ção que so diligisse, em mCIIl!agem, ao Con·
gresso Nacional, po<ilndo revogação desse acto legislativo impensa.<!_o, votado, talvez, do arogadilho o, JlOI'Venturu, som a. intorposlçao do pa.rooor da iliustro Commlssao do M~rlnha o Guerra do
Sena.do, visto tor sido approvado nos ·Ultlmos dias da sei!Siio do
nono findo.
,
Dado quo soja verdadeiro este fa.cto, a ma.is ama occa.sião que
se otrereco ao orador de Ir ao encontro do Sr. Presidente da RAlpU•
blica., cvi~ndo -lho o incommodo de ao dirigir a.o Congr~sso, podludo
a rovogaçao du. lei quo elle mesmo snnccio11ou, c·sa.ncciouou,cm
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condiQÕC~ em quo não o <levct•n ·r..zor. porque .i~. anteriormente,
muito justamente, intorpuzera o sou uito a uma re•olucão de Congresso quo lilzia analogo ·ra.vot•, cm. caracter singulat• ou pcs;oal, ao capitão do exercito, Marcos .Antonio Tclle< Fcrreltoa .
... $.mais umn. pro v:., que ~ o orador de quo niio ost~cm suas
normllll fazer ooposição B,\'Sicmatic"· já. mais hesitará cm concorrar
para :.plainar dtlllcuidades a.o Sr. Presidente d:c Republica, npozar
·ila antipatllia quo possn.-llto votar c> to quando S. Bx. qnizcr dirigir-se do modo 'lllO, no ontondor c segundo " consc!cnci:. do orador,.
soja consentanoo com os principies da justiça, com as ncct•ssidadcs
do ot·dem pnbl!ca o cm satisfação tios reclamos dos altos interesses
dns cl~ssos 'oci~os o do ~ovo cm geral.
No dosem ponho desse dever, e sem se preoccupn.r do sabor
qual a po~so" quo vno set· bonotlciada ou toridn com ess:t lei, sondo
até do presumir que entro osbenoftciados pela lei n.I.S30, de30do
dezembro do 1007, hnjn alguns otnoiacs a quem consagt•u. ostlmn o
sympathia, sem inqutrir do quem po;sa, com a medida quo vae
submottor á doliboraçii:o do Senado, ser prcjudic,.do, .si 6 prejudicar a algaom pt·omover a eonsngt•ILQü.o da justiç> nn.s J•c!ações de
ot·dom social, vou mandar ll Mesn um projecto po.ra t<ll'·:. sorte qnc
o Sonado lho quizor dar.
·
O projecto tl concouido nos segtlintes termos:
•Arti~o unico. E' revogada a lei n. l.82G, de 20 de dezembro
do 1907. (Jl!uilo bem.)
·
·
• E' lido c ftcu. sobro a mesa, para cumprimento do trirluo regimental, o seguinte

:-1. 2G -
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O Congresso Nocional resolvo:
Artigo nnico, E' revogada a lei n. 1.836, do 30 de dezembro
do 100;.
Sala das sessócs, 20 de agosto de WOS.- Sooerino Vieira.
ORDEM DO UIA

I

•
VOTAÇÕES

Volllçiio, cm 2• discussão, dn proposição da Camnra dos Deputados, n. 08, de !908. autorizao<lo o Presidente da Republicn a
abrir ao Minlstcrio da Guerra<:> eredito especial de 101):000$, para
occorret• ás despezas com n installação c o expediente das juntas
de alistllmonto o sortaio militares.
.
Posto a votos, é approvado <:> artigo nnioo.
Aproposição p:t.SSII a 3• discussão.
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O Sr. Bezerrll Fontenelle, (pela ordem) roqucr
dispensa do intersticio para a 3• discussão do. proposiçiio.
Consultado, o Senado concedo o. dispensa.
Votação, om 2• discussão, da proposição do. Camaro. dos Depu·
to.dos, n. i2, do IOJS, relevando a prescripçlto cm quo porventura
tenha incorrido o direito do Francisco Marques da Cunha, do receber
a quantia de 5:954$838; ordenados que deixou do receber con;~o
juiz do direito cm disponibilidade.
·
Posto a votos cm cscrutinio secreto, oapprovo.do o art. 1' por
30 votos contra cinco.
Posto a votos, ~ approvndo o o.rt. 2'.
A proposição passa a 3• discussão,
O Sr . .Bezerrll Fontenelle (pela ordem) requer
dispensa do Intcrsticio para a 3• discussão do. proposiçiio.
Consultado, o Senado concedo a dispensa.
Votação, cm 2• discussão, do. proposição do. Camo.ra dos Deputados, n. 74, do 1908, autorizando o Presidente da Republico. a
abrir ao Minilltorio da Fazendo. o credito cxtraurdi011rio do 5:419$656,
para pa~amonto ao majOI' JosO Raphael Alves de Az~mbuja, em
virtude de sentença judiciaria.
Posto o. votos, ll o.pprovado o artigo unico.·
A proposição passa á 3• discussão.
O Sr. Bezerril Fontenelle (pela ordem) 1•equor
dispon~o. de intersticto para o. 3• discussão da proposição.
Consultado, o Senado concede a dispenso..
Vota~ão, em 2' disoussiio, do. proposição da Camara dos Depu·
tndos, n. i5, do 1908, o.utorJzaudo oPresidente da Repubiic<L a allrlr
ao Ministerio da Fazenda o credito extraordin11rio do 5:405$726,
para pagamento ao major Adolpbo Carneiro da Folltouro., em
vil'tudo do sentença judiciaria.
Posto n votos, ~ approvado o artigo unico,
.-1. proposição passo. á 3• discussão.
O Sr. Bezerrll Fontenelle (pela ordem) requer
dispensa do intersticiQ para o. 3• discussão da PI'Oposição.
Consultado, o Senado concedo o. dispensa.
Votação em 2• discussão, do. proposição da. Camara dos Deputados, n. 61, do 1908, autorizando.· o Presidente da Republica a.
abrir ao ~llnisterio da Fazenda o credito extraordinario do
23:025$780, paro. pagamonto·dovido a Boris Frores c.José Antonio
da Souz11., em virtude do sentença judiciaria. .
.
Posto o. votos, O.approvado o artigo unico, ..
·
A proposiçiio 'passa á S• discussão,
Votação, em 3• discussão, da'prop~sicão do. Camara: dos Deputados, n. 02, do 1008,. autorizando o Presidente da Republica a
abrir ao ~liniscorio da Justiça o Nogoclos Interiores o credito
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cxtraordlnarlo de 5:490 0õ50, para pagamento dos vencimentos
devidos ao capitão da J?orca Policiul do· Dlstrict.J Federal, Jos~
·cJcero Aianchi.
.
,
.
Posta u votos, ~ appr•ovu.da a propo.içilo.
A respectiva rcooluçii.o vao ser aubmottida lloancção.
Votação, om 3• discussão, da proposição· da Camara dos Depu·
·tados, n. 83, do 1908, autorizando o Presidente da Republica. a
conceder um auno de licença, com.ordenndo; u.o auditor ilc guer·ra
do i• distrloto militar•, b•ohnrel Elias J?e!'nandes.Leite, para..tra·
tu.mento do >na saudc.
,; .
. ·
.. ,,
Posta a voto< em oscrntinio secreto, ~ approvada a proposição
por 25 votos contra oito.
· ..
A respcctiv11 resolução vao ser. submcttida á aanc~üo.

.'

CREDITO PARA PAGAMENTO DE D, ENGnACIA. MARCON!ÍES RIDEmÓ
DE FARIA

Entra cm 3' discussiio, com parecer favoravoi da Commisaiio
de Finanças. a proposição da Camara dos Deputados, · n. 240, de
1907, autorizando o Presidcute da R.opublica a abrir ao Ministerio
da Fazenda o credito extraordinarlo do 8:500$31l8, p~ra pag•monto
de D. Engrncia Marcondes Ribeiro do Faria, viuvado ·ministro do
Supremo Tribunal !'odorai Dr. Joaquim Francisco de Faria, om
virtude do sentença judicla•·ia.
, ··
Ninguem pedindo a palavra, encem1·so a discussão.
Posta a votos, tl approvada a proposição.
·
A respectiva resolução vao sor submettida á s,lncção.
: '!

CREDITO

••
•

DE 384:000$·,

SUPPLEMENTAR. Á, VERB.\
DA LEI N,),841, DE 1007

14'
,

DO ART.

.

ÚJ'

Entra em 2• discussão, com parecer• fuvoravel da Commi~iío
do Finançns, o artigo unlco da proposição da Camara dos Depu·
tados, .n. 33, de 1008, autorizando .o Presidente da Republica a
· abrir ao Minlstcrlo da Guerra o crcd itc de 384:000$, ,papel, supplo. menta•• ,su!J.consignnção-Construcçiio da Fabrica de .Polvora som
fumacn.-da verba 14'-0bras Milltat•os-do art. 16 da lei n. 1.84i,
de 3i de dezembro do 1907, para conclusão das ob••ns da referida
fabrica.
.
·.
·
O Sr. Severino VIeira (')-Sr. Presidente, os pre. pnratorlo> para o podido ·de credito que se discute, niio lncldom
sómonto nas consura.q que tn•e occasi:io do adduzlr hontem,• com
relação ao credite solicitado para as dospezns com as juntas de
. alistamento e sorteio militar.
Aqui ha fllctos mais complicados.
-c·)'Ei\o ,JI•c•tt•ao niio foi revisto volo orador.
Vol. iV

17
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OSr.Prosidonte d~ Republica, na su~mensn.gom ao congresso,
não justificou a despor.a jll. realizada com o orodito quo lho foi concedido; limitou-se o t•eportar-se ll. exposição do motivos do Sr. Ministro da Gu"rra.
.
Diz o Sr; Presidente d~ ·Republica om sua moosr1gem:
cTransmitt.indo-vos a. Inclusa. exposição que mo . foi apresentada poJo Ministt•o.do·Estado•da. Gum-ra, sobre a nocessi•lade do
abrir-se ao rospectivo·•Ministorio o credito do. 420 conto•. Sllpplc. mentar·l\. verba 14•-0bras militarcs-Coostrucção. da l'abrica do
Polvora. som Fumaça, do art. 16, da. lei n. I .841, de 31 do dezembro •lo 1007, rogo vos digneis d" habilllar o Govm·oo com. o respoctivo credito.•
.
OSr. Ministro dil. Guerra, por sua voz, dirlgind()oso ao Sr. Pt•osidente da Republica, assim se exprimiu:
· · cA lei n'. I .841, do 31 do dezembro de 1907, autorizou no al;'t. IG
o Governo a dispender por este Ministorio, pela verba 1·1•- Obras
JDilitares-;:om a .construccão da. Fabrica. de Polvora ~em Fumaça,
no municipio .. de Lorena, Villa. do Piquete, a quantia de 400
.contos.
·
,Para poderem as obras ser. concluidas no cor~ente ,, a.nno, lla,
entretanto, necessidade de quantia..maior, na somma deA20 contos,
· sendo 36 contos .para. o mmaJ forreo 4a. cidade de Lorena. ll. Tiila do
Piquete, e 384 contos para o. dita fabrica, conrorme se verifica. dos
inclusos papeis.,
Por esses papeis se vô serem precisos para conclusão das obras
da. fabrica 348:819$755; .para o custeio· do ramal fert•oo, 36 coo tos o
para a installaçiio da otlleina.'de nitrificação pelo processo de Thom·
soo, 35:180$245, o que perfaz o total do 420 contos.
· Nestas· condições, peço vos dignelnolicitar do Congresso Naci()o
na.! autorização para.· abertura ao' Ministorio da. Guert•a do credito
desta ultima quantia, supplementar á verba J.l''-Obras militares,
· constrncçiio.da Fabrica de·Polvora,,aom Fumaça,. do .. art •. IG, da
cltada.Jei ,,.
·
Ora, Sr. Presidente, antes de mais·na.da, ·si a. lei de·J007, gno
. supponho ser a lei do·orçameoto, autorizou o Governo a dlspender
neslo exorcicio 400.contos·com a construcção e montagem dessa•fu·
·trtca·de polvon som fumaça, parece evidente que o legislador· não
quiz gru.iar, no 'Presente exercicio, mais do que esta· quantia., ou
olla fusso sufficlonto para levar a cabo a conbtrucção e montlligem
da. fabrica. ou não, .
. .
·No.prlmeiro.caso estaria tudo liquidado· c a. f•brica. tuncci()o
.nan•lo;,no sogundp,.natnl'llimento o Congresso. na presente sessão
votara. os recursos, nocessarios para a. terminação d~ fabJ;"Ica.
Portanto, a bem do ver que isso não a caso de credito supplementar, não a desposa inadlavel e, urgente. Quando' mesmo se
quizesse consldN•ar nosso camotor a obra cm questão, · era do boa
norma, do norma seguida 'POr todos os governos, que prest"m- ~()o
menagem ao povo na pessoa. de· seus representantes, demonstrarem
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o Ministro d~ Guerra o o Sr. Presidooto da Republica, mais
llindu. do que o Ministro da Guerra. o Prosidonto ilu. Ropubl!ca,
que O.o reapoos~vol perante a Nação o o Conh'l'Osso Nacional do·
monstrar em que foram despendidos 400:000$, autorizados pela lei
~~~.
.
.
Isso entretanto nilo se encontra entro os \lapcls publicados,
nem creio. que a Commissiío tivesse esses papo1s, porque ella só
tovo a demonstação das obras que ainda são necessa.rins, do calculo das despozas, ainda a realizar para quo a Jabrica Jlquo mon·
tada.
·
E, aproveito a occasião para lembrai' ao meu distincto col·
Ioga, a quem prezo ·e r<Jspeilo-o nobt·o Senador pelo Coard que
.aqui estA um cllSO em quo a despcza. a realizar é calculada pelo
Sr. Presidente da ·Republica-a dcspeza. que. tem do cu6tar a
construcçiio da Fabrica do Polvorasom Fumaça, na.villa.do Piquete.
Vli, portanto, V. E<. que o facto· do não estar amda roalJzarla
a dospeza· não impede quo a admintstraciío publica Jllca o cnl·
colo approximado do que tom do ser executado de, futu1•o.
O Sn.. FRA.VOtsé:o DE SÃ- Aqui so trata do.uma obrx orçada
dotalhadamooto.
·
O Sn.. SEVERINO VtEIRol.- IA se tratava de po.peis para oxpo•
·diento, livros para registro do alistamento, papel pam. impre,si.a
para o sorteio...
·
···
Isso se calcula aqsim como· um oogenboiro· culcula, mais ou
monos, approximadnmonto, as dospezas dos· trabalhos que t"om do
ser realizados, dadas certas oircumstaocias de uma.oonstmcção.
·Ha·tambom profissionaes cm outros assumptos, <!UO calculam. do
mesmo· modo, ossos serviços · a realizar-se cortamento; ossos
funcolooarios'não faltam entre ·os auxiliares da administmção da
guerra.
Mas, Sr. Presidente, a.!óra. osso ponto quo ou considero caplt~i.
porque·o Presidente ela Republioa,. nas condições do Sr. conselheiro All'onso,Penna, summo pontifico em m~teria·de llnaoças, o~o
deve absolutamente Ignorar que o•Exeeutivo nilo se· póde dirigir
ao· Legislativo, pedindo supplemonto de credito;. sem demonstra~•
em que· lol• despendido o ot•tldito• ·e:tistonto, seja elle do natuz•oza
especial on orçamontari~. Si· ~inda se·tem• dospezas• a. Jazer com a
continuação do servioo·que tem de ser realizado. ·
Essa competenchl; e11811· ·sabedoria do Presidente da Republic~
cm mataria• de tlna.oças não pódo deixar do contribuir ~i11da mn.is
paro.a.ggravar a sua. falta, que Jd·seria censurava~ em• outro qun.t·
quer administrador.
'
· .
·
·
Agora outra·consideracilo:.o p1dirlo do·credito do St•. Ministro ·
da Guerra. e• portanto do Sr; Presulento da Republica, ~ioda no'
traz um:~ ccrtn confusão, que dou Jogar a uma manifestação do
·bravura•e ,te•civillmo da camnra.· dos· Deputados, corta11do uma das
parcellas do credito podido. O Sr. ~llnistro dtl Guerra no poduio
do credito, rofm•iu-so. na justitlcaçilo rio uma das parcollas- ou
antes, no desdobramento, porque niio <l proprlamonto uma justl.
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ficaçiio,- rercriu-se á parcelln.. do '36:000$ para. o ramal ferroo da
chiado de Lorena. l1 Vllla do Ptquete •. :
.. ;
A' vist~ da leitura deste tt•ocho so podorll doprohondor que· este
ramal rerroo ost:l. sondo lambem construido ·a c~ponsas do ~Unis·
to1•io da. .Guerra.
.
.
Mais n.diante, o mesmo Mi ·istro. da Guerra. d:l. n.. entender
·
que esta despcziL não tl. foit11 m11is com a construcção ún._. estr'n.ún.
sonilo com o <ou custew.
o documento assignado pelo Ministro da Guerra, no poriodo
seguinte, diz :
« Por ossos papeis se vô scNm precisos para a conclusão das
obras da !ll.brlca 348:819$755 ; para o custóio do ramal ferroo,
36:000$ c para a lnstallaçito da o!ficina do nitrificação •pelo processo •lo Tom•on. 35: 180$245; o que prol\lz o total t!e 420:000$000 ••
Qahi dcprehondeu a !Ilustre Commissão do Senado que sondo
vorba de custeio, não devia figurar no supplPmcnto de credito
para obras mllitares, devia-se antes abrit• um credito ospeoial.
Não sol mesmo, Sr.Prosidonto,si a iJlustro Commissiloapanhou
l!Orn o pensamento do ministro. Quem sabe si, 1\lflnndo cm cu~
teio da estrada, quiz S. E~. se referir, niio ao trarcgo, mas ao
custeio com o rosto da constt•ucção da estrada !
Soja como for, a !Uustro Commíssiio da. Gamara. neste pa.rtlcuiM', não ficou a dever cousa. alguma 1\ Commissiio de Finança• do
Sentido: eliminou do credito solicitado esta parool!a., justificando o.
eliminação com a.s seguintes palavras :
.
· • A Direcção Gern,l do Çoutabilidado d~ G<Ull'l'lh nn informação
que ,·olu com a. mensagem, docll\l"a quo da. verba ..,.. Obras Militllr~s- ha ainda um saldo dlsponiVtll de · 403:394$545, po1• cont<l do
qual pódo ser l'eito o custeio do ra.mal de Lm•enn. a Piquete. Assim,
o cro.lito realmente necossario fica 1•eduzido a. 384:000$000.> _
· Mas, Sr. Presidente, ao mesmo tempo que me1•ece elogios este
neto do energia. da Commisaiio, restringindo o credito podido, não
incorro cm censura a mesma Com missão placibndo oom o seu voto
·um 11bnso como a.queile que é suggorldo na lnformaoiio da Diroaçiio
Geral do Cont~bllldade pa.rn se 0\zor,.por conta da Yerba·conslgnada
a cb1·as militares,. a dospeza. de custeio do trafego do um ramal do
estrada de forro, que, embora-ao serviço do Mlnislerlo da Guet•rn.,
não póde correr por conta das obras militare• 1·, ,
. E' um•abu.<o, se ta.\ se praticar, mas -Infelizmente, este abuso
placitado pelo voto o com n approvaciio da illustro Commissão .da
Cama.ra, 1\llta. que 011 sinto não ter Yisto corrigida pela lllustrada
Commissiio do Finanças do Senado. ·
. .
:;ii•J estas, Sr; Presldonto, as consideraçõos com. que. venho u.
gelrumonto fundamentar o meu voto contra este credito: e deolaro
tlc uma I'OZ por todas que Yotat•ei sompro contra todos os credltos
que niio l'ieromjustl6cados, do·n.ccôrdo com as boas normas estabelecidas neste assumpto.
O Sit, LA.uRo ~ifittER- V. Ex. nega então os moios·do se 1\lzor
uma fabrica de pol VOl'a?
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O S11. SEVERINO Vmm~- O mou voto teria o otrolto do, um
dcspaoho dilatorlo. Votaria a.ponas dopoig que visse jugtificado o
podido de crodlto por conta do qual fossem despendidos os 400:0oo,;;·
o de ver domonstr,.tlos os sorvicos a realizar.
.
·
O meu voto teria apenas o atreito dilatorio. (Muito bcn•).

' ,

f

I

O Sr. Franciaco Sú. (')-SI'. Prosidonto,qulz a minha
má. l~ll·tuna que na ordem do dia do duas sessões succossivas, figurassem pedidos de croditos do cujos parecorcs.fui eu o relator. E
ahi está., porque ou, que disputaria, ao honrado Senador pela Bahia,
a palma nossa campanha contra 11 gravaQiio das dospoza.s publicas,
mo vejo na contingoncia do estar agora defendendo contra S. Ex.,
c1•editos solicitados pelo Governo.
,,
O honrado Senador censurou a Commisiiio do Financas desta
Casa, por. se ba.vor contentado com a exposição do motivos quo
acompanhou a mensagem do Prosidonto da RoJlubiica, e, que só
nessa exposição tivesse ba.seado o conselho que deu ao Senado do
approvar a proposição da Camat•a.
,
Da leitura mais. d~moratia do parecer, o meu illustre collcga
concluiria quo niío houve tlu. parto .da Commissilo a faeilldadc, que
lho attrlbuo.
.
:
·
Com cffolto, tanto não se limitou alia a accoitar a exposição do
motivos do Sr .. Ministro da Guerra que, .encontrando nossa. expo- ,
posição uma. lacuna, tratou do vorifical·a o só depois, do esclare·
cida convenientemente, é que alia formulou o sou pm•ocer. .
O Sn.. SEVERINO VrnmA-Aqui está. um ponto quo não consla do
parecer e que, cntTcinnto, rnuiio abona o procedimento da·Ccm
missilo.
·
O Sn.. FRANCisco SA-Eis ahi porque declaro que o honrado
Senador se c onveneeria disto si lesse o pal'occr, porque o.to ponto
consta. deli o,
Consta do parecer que a exposição do motivos aJlrcsentacla não
pareceu suffiClento, o que a Ccmmissão encontt•ou entre os Eapeis,
que foram submettidos ao seu estudo, algumas falhas que se faziam
necessarias proonaher, o que foram procnchidas po1· informacõcs
do Minislerio da Guorra ao relator do parecer, prestadas postel'iormonto.á l'omossa.. de todos os papeis.
·
0 Sn.; SEVERINO V!EIIl.A-V. Ex. dovo fuzer a ,iustiça de roconhocor que a base da minha censura consistiu na fa.lta de justi·
ficação da despoza feita, em que foi gasta a quantia do 400:000$,
tlradoa da verba de ·ob1·as· militares.
,,
·
O SR. Fn.ANC Isco S.\-Portanto, está liquidado osto ponto e não
toem funcin.molilo as ob;orvaçõos do S. Ex .. do que n.,r.ommissão
so havia contentado com a oxposi~ão de motivos do Sr. Ministro da.
Guerra.
·
·
·
· (') ~,. cli~curio tiio fui l'ovJslo polo orador,,·

A:MKAJ!& IJO SENADO

· O' antro ponto impugnado por S. Ex. I! este : .parece ao
honradoSonndor que a Commissiio do Finanças n&o·devla .tor·con·
oordndo com o pedido de credito supplomentar, sem que tivesse
sido demonstrada a noccssldndo da dcspeza.
·
Devo sorlsto objecto do alguma fórmula·quc roja.os podidos do
ct•oditos supptomcntares, que o hOnrado Sonadol' niio porlori!. citar,
e que ou ignoro.
· 'Com·etfelto, uma disposição destas seria pelo menos impratlcnvol. 'Edtn'prostnção do esclarecimentos a que S. Es. se refere,
seria objecto de uma tomada do contas que só sori:lfelta opportu·
namento o oito no curso dll.'! despozas; ·quando ainda. estão·sll!ldo
utilizados os credltos pedidos pela administração publica.
O que Onccoss>rio, o que cumpro é dcmon~trar·I!O 1ll'elimlnarmonto a Jnsumotonola dos crod!tos atll ont[o concedidos. ·
01•a, esta ·demonstraçiio consta .de documontus, escopciomrJ·
monto om grande volumo, .que acompanham i!.· oxposiQio .da m()o
tivos;·ontr& osqunes documentos cstiio os oroamentos das obras em
axocuçlio.
,
Naturalmente, os. relatores da' commissão do FlnnnQlls do
Senadd,·presumem·quo as questões trazidas ao conhecimento desta
Casa são seguidas por aquelles que as estudam e ns querem dis·
autlr desde o lnia!o. Portanto, sorl!. escu,ndo transcrever no parecer
d~ Commlssão do Finanças da Senado o .da·Commissão da.·Camlll'll.
dos Deputados.
·
01•a, no pnroco1• dn•Commissão ·da :Camara vem n relaQíto .do
todos os credites podidos para estas obras ; dos papeis quo acom·
panham a. exposição de' motivos do Sr. Minist1•o da Guerra, o que
são sómonto resumidos no ]laracor da Commissiio do Finanças do
Senado, .constam os oroamontos, dos quaes so nota que, tendo sido
as obras oxocutndas, a principio orçadas. em utnll olll'tn quantia, no
curso deltas, verificou-se que outros trabalhos seriam precisos-o
guo ll COl'l'onto aliás no curso da oxeouQ[o do todas as·obrnspu·
blicas-o foi apresentado um novo orçamento. Havendo uma dUferenca entro ostn< novas obras e os anteriores, fol ·para essa dllferença que se·podlu um credito supplomcntar.· .
·
· Os credites nntN•iores se baseavam em orçamentos toltos·antos
do Iniciadas os obms.
·
'
· ·. ·
·
Postoriormonto, no sarem montadas as 'macbinas; verifiaou•SO
que para essa montagem ora nccessaria umn d0spezn .aupplementnr, e•pnrn. essa. dospez. n. tl que so pede um.oredito, lambem
~upplomentar.
·.
. ,, . .
· ,
Paroco quo, raramente, um pedid~ ,do credito torl!. vindo a esta.
Cu,sa elo Congresso, tão bom acompanhado do todos os documentos
nocessar\os p~ra ·esclarecerem o espírito do Senado, como o que
oro so discute. · ·
··
Outro·ponto; que mereceu a consideraciio do·honrlido Senador,
foi o relativo i!. vorbn. pa.ra o custeio do ra.mal do Lorena; ·o,
Piquete.
..
Estou de porrotto accOrdo com 11o obJocoiio do S. Ex. Etroctlva. monto trata.ndo·so do custear um ra.mal de ostradn. de !erro, pa.-
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roca quo essa serviço dever!~ sér·feito por outra fórma, quo não
pela vm•ba do -obras militares- do Ministerlo da Guo!'l'a.
Por isso mesmo, a Commissiio do Finanças do Sanado declara
que este ramal do,·e ser transferido :1 adminlstraçiio da Estrada
do Forro Contrai do BrazU.
'
·
Mas. tratava-se agora do um credito de natureza urgente,
porque om virtude do contractos, quo e•tão em· vigor, as obras
d~ Fabrica ·do Polvora devem ser concluidiiS em outubro proxtmo·,

t '

Parceou, po1•tanto, á Commissão do !Finanças, prudente, que
resalvando a sua doutrina, de accôrdo oom a do honrado Sona<for,
so solicitasse a .approvaçiio do Senado,para o credito,nguarda.ndo-so
. ella para no caso quo a Camara não tonba se providenciado a este
respeito, por oecasiiio de apresentar o orçamento do Ministerio da
Guerra, propôr uma medida, que pareça mn.ls conveniente.
Creio, com estas informações, ter satisfeito as 'justas duvida~~
levantadas, pelo ra~to do ser resumido o parecer, 'Do espirita do
l10nrado Senador pelrt Bahia.
0 Srt. SEYERINO VIEIRA..:.Sr. P1•esldente, a resposta do hÓnrado
Senador pelo Estado tlo Coarll. foi do ordem a mo obrigai' a voltar
:l tribuna, quasi q110 para assumir um papo! do defos ...
S. llx. pal'Ocou-mu fo1•mular uma lncrepaçiio pelo facto do
niio tot• eu consultado os documentos existe.1tes na socreta.t·ia. onde
encontraria demonstrada a insuOicienoia do ot•edlto pedido.
Sr. Presidente, eu tenho jll. do outras vezes feito parte desta
Casa como da outra casa do Congresso, e em muitas dessas oocasiõos tenho visto quo os documentos ou, pelo monos, os dados mais
producentos para demonstrai• a necessidade ou insufficioncia do um
ci'Odito são publicados como peças instructivns do pal'Ocer.
A 'illuslt'C Com missão ou a Secretaria do Senad,, fez publicar
conjunetamoute com a proposlQiio a mensagem do Sr. Prosidonte
da Republica o a exposição de motivos do Sr. llfiulstro da Guerra,
não constando, porém, nenhum outro documento alem deste.
.
O nobre Sanador lembrou o alvitro do quem fosse interessado
nessa quostilo e;tudar o; papeis na Secretaria. ·· · ·
O nob1•e Sanador comprohende• que o dever do estudar 'CSSIIS
quostõos tem cada um tios S1•s. Senadores que ·tomam parte
nas dellboraçõosdestaCasa e que toem ·de mantfeslar. o seu voto
nosto assnmpto. Mas o nobre Senador comprohendo tambem que
sorl~ impossivoi,dontro do 24 homs,quo ~o prazo quo medeia.entrea
inclusão do qualquer matorla. na ordem. dodla o a sua discussão,
estudaram, j~ nii.> digo os 63, quo nem sem pro so ..rouneni., aqlli,
.mas os 32 Senado1•es, quaesquor dessas quosties. . · , ·
Por isso o nobre Sanador polo .. Estado do Coarlt niio pOdo estranhai' que ou mo refira tll\lita de osclareolmentos, e;olarecirilo_ntos
mais que nocessa1•ios em assumpto como este do que se tro.ta. ·
.Para obviar essa impossibilidade do todos compulsarem os documentos existentes na Seerebrla, que doam .a· cargo da Mosa, I!
<iUO se exige a publioaçiio de todos os papeis, com o que so J'azom
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grandes despezas, pois tae; documentos Hot'l'am de base ás d!scus
s1ics desta Casa.
.
Portanto, o meti illustre col!ega já so ·apercebeu do que cu não
estou. inteiramente fóra da razilo, roferin•la·mo á falt11 de do·
cu mantos que se nota na leitura do parnccr publicado.
· . Feita esta, declaração, Sr. Presidente, c<l, apczar do confiar
inulto na. palavra do meu bonrndo col!ega, uma voz que os do:
cumontoR não .foram publicados, procurarei oxamina!·os no lntor·
stlc!o da 2• pan a 3• discussão. o então saberei como manifc;tnr-mo
dofin!t!vnmento sobro .o projecto.
·
:Ninguem mais pe•lindo a palavra., encerra-se a discussão.
Posto a votos, <l approvado o a~•tigo.
·
A proposiç~o pnssa. á 3• discus,ão •.
· O.Sr. Bezo1;1•ll Fontenolle.(pcla ordem) requer
dispensa de !nterstic!o ')la.ra a 3• discussão da lli'Oposição,
Consulta do, o Senado concedo a dispensa.
•

.O Sr. Prc.-.identc- Nada mais ha\'antlo a tratar, vou
levantar a. soss?•o, deeigo~ndo para ordem do dia da sessão se·
guinto :
3• d!scnssiio d& ,proposição da C•Lmara dos Deputados, .n. G8,
de.:\908, autoriz>ndo o PreHidonto dr. Republica a abrir ao.Minis·
teria da .Guerra o credito especial de IOU:OOOS, )»ra occorrer ás
dospezo.s com a installaçiil e o oxpodlo,Jto das ,junto.s de alistamento
e.de sorteio militares (com parocot· l'avoravot da. Commissiio de
Finanças) ;
3• discussão da !Jroposição da Camarn. dos Deputados, n. 72,
de 1908, rélovando a prescripçito em que porventura tenha incor·
rido o direito do Francisco Mat·~ucs dn. Cunlia, de receber a quantia
do'5:954$838. ordenados que detxou de receber· como juiz do direito
em dlsponibi!idtLdo (com parecer fn.vot·n.vel ·da Commissiio de FI·
nanQ.11S) ; '
. S• d!soussiio da proposição da Camara dos Deputados, n, 74•
de !908,!1utor!zll.ndo o Presidente da Republim• a abrir ao Mio isto·
rio da Fazond" o. credito extraordlnario de 5:419$656, para Jlaga.
mcnto ao major .lesO Rapbael Alves de Azambuja, em·vlrtuile do
sentença judiciaria (com pa1·eoor favornvcl da Comm!ssiio do Fi~
nancas) ;
·:· s•·d!SCUS'iiO da proposlçiio da Camara dos Deputados, n. 75·
do 1908, autoriz<~ndo o Presidente da ftopllblica a abrir· ao ~Uniste·
rio da Fazenda o credito extraord!na1•io do 5:·105$o126, para paga·
menta ao moJor Adolpho Carneiro da Fontoura, em vh•tude de
sontonça·,jlldiclilrla (com.pa~•ecct• favoravel da. Comm!osito de FI·
nanoas) ; ·
·
' :,,;, 's•d!scussiio dà proposição 'da C\mnra dcs Doputados,'n. :13, ae
de
1908,· Mttor!znnclo'o·Pros!dento
tla ftopubllca
a· abrir
ao M!nisto"
u. '
r'
.
,
••!,
,
,
..

•
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rio tio. GuoL'l'n o credito de.384:000$, papo!, supplemcntllr,lt Sllb-consignaçiio- Construcçiio da Fabrica tio Polvoro. som fumaça- do.
verba i4•- Obras MilitaJ•os, do art •. 16 da lei n. 1.841, do 3i de
•lozombro do 1907, para conclusão ·das obras da roforida fabrica
(com pal'ocor favoravel da Commlssiio do Finanças) ;
·
2• illscus•iio' dn pt•oposicão do. Camarn: dos Deputados n. 121,
de 190i, reorganizando o Cot•po do Engenhoirvs No.vaes (com
emendas otrorecido.s pola Commtssão do :.Iat•inlia o Guerra .oru 1903
o com paroc~r contrario da Commissão do Finanças ) ;
·
2• discussão da proposição da Camam dos Deputo.tlos n. 202, de
1006, autorizantlo o Prosldonto do. Ropuhllco. a concodor um anno
do licença a Francisco do Paulo. Duarte, escrivão da Colloctoria
Fedora1 fie S. Josõ de Al<1m Parabyba, Estado do Minas Geraes,
.flnra tro.tat• do sua sande onde lho convier o em prorogaçiio ll que
obteve (com parecer contrario do. Commissão de Fina.nç<~s); .
2• discussão da propo<içiio da C<tmara dos Deputados n; 35, do
1008. concedendo a D. BeUarmin:~ Alvim da Gama o Mello o.
pensão mensal do 50$, matado da que percebia sua finado. mão
D. Francisca Alvim do Gama o Mollo (com parecer contrario do.
Commlssii.o do Finanças);
2• discussão da proposição da Cama~a dos Deputados n. 40, do
1008, concedendo a o. Mario. Augusta do Lemos reversão do meio
soldo o montopio deixados por seu Ilibo o o.lfe1·es do 7' regimento
do cavalla.t•ia do oxot•eito Oscar Goulo.rt de Lemos, a datar do. prosento 1oi (com parec~r contrario da Cornmissiio ·do Finanças),
Levanta-se a sessão 4s 2 horas da tarde •
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· A' mela hora depois do moio;dia acham-se presentes os Srs. senadores Buono Braniliio, Araujo Gõos, Podt•o Borges, Bolfort Violra.,
Piro> Ferreiro.. Raymundo Artbur, Francisco do Sd, Bozerrll
Fontonelle, Gonçalves Forroira1 Oliveira Val!Mão, Sovorlno.Violra',
Oliveira Figueiredo; Augusto ao Vasconcellos, Francisco .Glycorio,
Alt'l•edo Ellis, Joaquim de Souza, A. Azoredo,Metollo, Laura Mullor
o Follppo Scbmlilt. (20)
·
, · · ·
·
Deixam do· comparecer com ~ausa participada os Srs:•. Senadores Ruy Barbosa, Ferreira. Chaves, Jonatbas Pedrosa,Sit Peixoto,
S!lvorio Nery, lndio do Brazil, Paos flo.Carvalho, .Justo Cbormont,
Urbano Santos, Gomos do C11stro, Meirn. o Sá, Alvaro Machado,
Coelho Lisboa, Rosa. e Silva., Joaquim Malta, Manuel Duarte, Coolllo
o·· Campos, ·lfartinbo Garcez, Virgllio Damazlo, Moniz Freire,
Siquolra Lima, Lourenço· Baptista., Erico Coelho, Laura Sodra,

· ANNAEB DO SENADO·
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Ribeiro', Feliciano Penna, Francisco Salles, Lopes Chaves,
Brnz .Abrantes; Urbano do Gouvila, ,Joaquim Mm•tlnho, Candido de
Abreu, Ura~Uio dn Luz, Horcillo Lu~. Plnhoit•o. Mncb~do, Julio
Frot~ o Victorino Monteiro. (37) ·
..
O 81•, a• Secretario (soruindo de 1•) declara. que niio
ha. expediente.
o·sr. 4' Secretario (servindo de 2•) lê· os ·seguintes
PARECEltES

N. 212- !90S

·na eleição a que so procedeu om Porn~mbuco para preenchi·
monto dn vaga que se o.briu na reprosnntação desse F.staâo com a
renuncia que fez do sou mandato o Senador Herclllano Bandeira do
Mello, foram rcmettit!as ao Senado 222 a.tlthonticns.
Apuradas, as votaçüos de!las const~ntos deram o seguinte
resultado:
Para Senador
Dr. Segismundo. Antonio Gonçalves ........... , ....... ,

Diversos . ..•............•.....•.......•...... , .. , . . • . .

Votos
20,041

10
Codulns

Em branco, . ......•.•.. ·.•.••....••.•..•.•....•••..•

I

I

•

9

A junta. apuradora, no Recife, encontrou, segundo const~ da
geral:
Para Senador

~puração

Voto o
20.451
9

Dr. Soglsmundo Antonio Gonçalves ............. , .... ..
Diversos ...•..
Essa ditroronca provém naturalmonto de toram sido apurndns
pol!l. juntaalgumns o.uthonUcas que não chegaram ll. Secretario. do
Sanado, consignando provn.velmonte votn.çües ma.ts· ou menos
elevadas om favor do candidato diplomado.
.
.
. ,Com oxcopcão das do Limoeiro, 1', 2• o 3• ; · Nazarotb, 2• e .4' ;
Pan.d'Alho, .1'.; Ret:ifo, 3', 6', 7•, 8', 14' ·o 23•: S. Lourenço da
Mn.tta., l""o 2~ ; Bonito. 2"-; Bt-ejo, 2""; Cn.bo~ 2" ;' 'Pa.nolln.s, 1• c 2• ;
Victoria, I•; lluique, 1• o 2'; Co.nbotinho, 5'; Petrollna, ·1•, 2'
e s•; S. José do ~gypto, I' e 2' ; nas quacs ao •notam, ou falta do
concerto, ou: o. ·da lista <lo.s assignaturas, J'altas que evidentemente
õao ·O· result~do do· descuido, pois que não ha lnd!cio·a!gum de
,fto&ude, :o.s •demais authentloa.s• satisfazem, plenamente o.s .exlgenolus
I

'legacs. · · .... '

••• ,, •••••••••••••••••••••••• ,

·

··

•••••• ,,.

. Todas-demonstram• que o pleito .se ·reali1on ·na melbÓr•ordem,
eorcado•de garantias o·lo.rgamente tlscallza.do.s;·· ·
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Assim sando, n. Commlsslio de Poderes o de parecer:
i', que soja. approvadn. a eleição a que se procedeu no Estado
no Pernambuco, a 8 do ,lulho do corrente anno, pn.r~ pt•oenchlmento
da vaga do Sr. Herculano Bandelr~ de Mollo no Senado ;
2', que soja reconhecido e proclamado Sena•lor dá. RepubÚcn.
poraquello IMn.do o St•, Segismundo' Antonio Gonçalvc;,
Sala dn.s Com missões, 20 de agosto do· 1908.- Julio Bueno
B>·andao, presidonte .- Urbano O. de G01•v6a, roln.tot•.- Perlro
Augusto Borges - J. Coelllo Gonçat..s Lisboa.- Urbano Santos.J• .U. Jlfetello,-- A imprimir.
N. 213- 1008

o Sr. Senador soverino Vieira, .nu. 2' discu <SiLO da proposição
da Camaradas Deputados n. 194, de 1907, que autoriza o Presidente
da Republica a mandar construir nm edificio api·opriado para a.
Repartição Central de Policia e sorviços annoxos, apresentou uma
emenda estabelecendo que n. construcçiio tosse re-.lizada mediante
concurrenci:. e doutro do< limites do credito autorizado na lol.
·· Quando so discntlu perante a Commissõo do Finanças a propo6iQiio, foi aventnda a idóa de so cstnboleccl' a.concurroncia. Essa
idéa não vingou por se lho ter opposto a consideração de que a
o:<igenoia do coucurroncin. cln.rn.montc foi ta. om Ulll caso singular
pn.recm•ia indicar que es<a formalidade não é exigivel sioão quando
determinada, qmmilo a concurrencia dove sor sempt•o a norma,
salvo quando 6 ilispcnsndn cm casos singulares.
·
Jlssa rn.zilo aind~ persiste e inOuo para que a Com missão porae·
vore no sou modo do pensar.
Qu~nto ápnJ•to da emenda cm que se determina soja subordinada a despozn. aos limites do c'·odito, J•arcce iut.oirnmoute oscusnda, dc;do que a commissiio já otrorccou emenda reduzindo o
guantun> constante da proposição da CamaJ•a, o que signifton claramonte que sou pensamento é quo a despozn. não oxce ln. do limite
constante de sua emenda, Occorro mais que e.;sa omonda foi suggerida.ao relator pelo proprio chefe do Poder Executivo, quo. por
motivos SUjlerveniontos tomara a doliberar,iío do só permittir a
despoza, aliás consideJ•adn urgontissima, quando caiba dentro do
credito reduzido e hllja quem se proponha a aceelto.l' o. empreitada
ness!IS condições e mediante ·conourronoia.
Por estas ro.zões entende a Comtnissiio que o. emendo dovc
set• rejeitado..
Sala das eommissões, 20 de agosto do '1908.-A. o. Gomes de
Oaslro, prcsidonte.- .Feliciano Pcnna, relator.- Glycerio,-Aiuaro
Macllado,-J, Joaquin• ào Sou:a,-Francisco Sd.-Lauro Mlillcr.Urbano Santos,

,

! ''

'
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EMI,NDAS A QUE SE REFERE O PAREC>:R SUPRA . •

Depois dns palavra~- nesta. Capitul- diga-se: mediante concurrencia publica, dentro elos limites .do credito :1utorizado pela
presento lei.
.
.,
·
·
S. R. Em scs;ão do Odo agosto do 1908.-Scvcl'ino Vieil'a.
PI\OPOS!ÇÃO DA CA)lAJU. DOS DEPUTADOS, :1. 194, DE

1907,

A QUE.SE

l'EFERE O PARECER . SUPRA .

O Congresso Nacional decreta:

..

)/, 214- 1908

"'

.,,

Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a mandai' con>truir nesta Capital um cdltlclo ap!•opriado para a Ro)lar·
tição Central da Policia o serviços annoxos, podendo para isso despender at'~ a quantia do 3.233:512$, papel, .por melo do creditas
especlaes que abJ•irá ao Mlnlstorio da Justiça e Negocias Interiores,
cm dous ou mais·oxorclclos, á proporção que. tal providencia se for
tornando noccssnrla, para occorror ao pn~amcnto das dospezas
respectivas; revogadas as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 3 de do1.ombro do 1007 .-Carlos Pci·
moto de Mel/o Fil/to, Presiilento.-J!ilciades ,vario rio Sd P,·ciro,J• So·
cretnrlo.-Lui: ,\ntonio Fcr1·cira Gualberlo, 3• Secretario, servindo
de 2•.- A imprimil•.

'

,.

:r.
I! i,

...'

A Commisslio do Finanças nada tom a acorescouta!• ao parecer
da Commisslto do Justiça oLogi.ilaç!lo sobro ~• omondas d. proposição
n. 209, do corronto anno, da Camara dos Deputados, doftmndo a
Jottra do cambio o a notu promissora e regulando as operações
cambiaos.
Sala das Commissõos, 20 do agosto do 1008. -A. O, Gomo~ de
Ca~tro, Presidente. - U1·bano Santos, relator.- Glyce~io, com rostricções.-.11cai'O ,][achado;-J. Joaquim rlo Sou:a.-Francisco Sd,Lauro .lfliller .-F. Panna.
·
PARECER DA CO~IMISS10 DE, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO A QUE SE REFERE'O
PARECER SUPRA

.'

.,: .•i
I

. j

'

.. ··I·

' '

:i''"11
, ,
'
: 'r

.

' ' .'·.! ~ ' .• '
·'!'

..
III

.' .
'

.

A' proposição da Camara dos. Deputados n. 209, 'foram apresentadas, em 2" dlscussito, diversas emendas a respeito das quaes
tom de pronunciaNo a Commtssliu do Justiça e Legisiaoilo, em. virtudo de dJ.sposiçlio l'Oglmontal.
.
· .
Tem ollas po1• objecto corrigir defeitos de redacção, salvo as
que foram otl'crecidns nos nrts. 49, 50, 51 o 52, pelo Sr. Sonn.dor
l'ranclsco GlycerJo.. .
.'
.
.
·
:
·
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·A'oniend~ no art. 1•, n·. 11 o V, manda Hupprimir as paln.'l"ras
flUO indicam o logar da lettra em que dovora•sot· lançados os nomes
do saccn.•lo e do !acador abaixo do contexto. O seu autor allcgou guo
ostna palavras imprimem n. proposiciio o cunho do um formalismo
oxa.ggerado, meticuloso e casuistico, Improprio de uma lei. Mas, a
Commlsaiio pensa que niio devo olla ser appromda, porque a
lottra. do cambio é um titulo formal, que 'valo exactamento pelas
palavras em que é concebido, havendo to1•mos sacramentaes para
a sua caracterização. o titulo que não tiver a denominação-lottra
do.cambio-não valerá como tal. Não é, pois, demasiado o fo1•ma·
lismo revcla<lo nas pbrascs que a emenda manda supprimir.

A emenda ao art. 10 tombem não pódo ser admitrida pela
Commissiio. A disposição deste artig-o é analoga á du. segunda parto
do art . 373 do Codigo Commorcial: a sua roda.cçiío exprimo, melhor
do que a emenda, o pensamento nella contido, mandando reco1·rer
succcssivamento aos snccados Jlara o accclte, q•1er cstojam os seus
nomes ligados poJo. conjuncçao-e-qnor pela coojuncçíio-ou.
Na delegaçiío coniuncta ou disjuncta, o portado!' ter1l de observar
~ mesma l'egl•a, ficando o snccado, quo acceitar, vi11culado como si
fosso o unico indicado.
·
.. A' emenda ao art. 21,§2•applicam·sc as me~mnsrazües acima
e por isso niio pódo igualmente ser admlttida pela Com·
mtssao.
A. emenda ao art. 30, n. !1, cst~ do accôrdo·com a suppressão
do instituto das cópias, proposta'. pela Commisslio, o não pódc ser
po1• clln ·repeli ida.
·
ex).lO~tas

..•\ emend!L ao· art. 40 níio tom l'nzão do ser. llsso D.l'tigo tem
1luns partos: a primeira, dlspüe que <llettra. som olfeitos cam·
bi:1es, vale como titulo de divida, como obrlgU:ção civil, o assegura
ao portador o direito de haver ·do saccndol' ou do acceitante a
somma com que se tiverem loouplotndo ll custa deUc. ll' um
principio de di1•oito univm•satmonte .admittido. Por que razão
recusai·o 1
.
·
A segunda parto do artigo detm•mina que. a acção.do portador,
neste caso, sern. a ordlna~•la;: Tnlvez esteja aqui o fundamento do.
emenda· quo, ·poios sous termos ~onerlcos, abrange todo. a disposição. O autor dolia allogou da t1•ibuna que oram inconstltucionaes
todos os dispositivos relàrontos !\i acçõllS pelo motivo .do competir
exclusivamente aos Estados legislar sob1•o o processo. Não procedo
a nUegação.
.. .
Em primeiro lagar, a compotoncia do Congreslo Nacional pa1•a
legislar sobro o processo ê lndlsoutivol. qnnodo se· trata da ,iustlca
t'edornl-ou d11 justlcalooal ào Distrioto Fe1!ornl· e do terrlto!•lo do
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Acre. Portanto, admittida,, a .Jnconstituoionalidade invocada, .niio
poderia ainda assim a omenda ser a.ccoit.tl com a amplitude que tem •
. Em· se~uaclo togar, é um problema. de difficil solução discrimi·
nar exactanwnto nas acções .o <JUO. pel'illDCO ao direito subsltlnti vo
o o que é·proprio do direito processual. na, ontrotanto, princípios
reguladores do asoumpto.
.
. .
· Clovis Bevilaqua escreve: .
cO Codigo Civil, ost~belocondo 'direitos, reconhnco ao mosmo
tempo as acções que os protegem e asseguram o f<~i-a.s extinguir
por moio da prosct•ipção •. A fo1•ça. crendora e a extincttva. d11 acção
onqua.dram-so no Codige Civil .•• Poróm, as fót•ma.s da acção o o
modo de exorcel-a. pot•tencem no processo.>
João Monteiro, no Diraito elas AcçDes, n. 10, ensinn:
cPódo-so amrmnr quo o direito das acções 6 tlinto do direito
substantivo como do a.djoctivo. Si considerarmos a acção sob o
. seu aspecto suhjoctivo, Isto 6, na. dotermlnaçõ.o das r·ogra.s concernentes ~ outorga ou rocusn do .direito de acção, jt!. reiatlvamente,a esta ou t!.queUa relaç~o de direito, jt!. respectivamente
t!.s condições pe,.sonaes para o exercicio do dir•eito de acção; si a.
encararmos como Jbrça propulsora da actividade do direito subjectivo, e sob tal aspecto oila se nos apt•esentar qual elemonto substancial do mesmo direito, mataria <las relações de direito, direito
exigivol- então· a.s regras que concederem ou negarem acção
que lhe definirem os elementos condicionaes sub,jectivos, que Jlw
fixarem o momento de nnsoonça. as linhas da. extensibilidade, o
termo tina! da vidtl, essas sorao de direito substantivo, Deve-as de{illir o Codi,qo Civil. !lias, si apreciarmos a acção com a forma da
defesa judicial do dit•eito negado, então as I'egras que traçarem
o modo pratico de se tr&tar daquolla. doroza serão de: direito a.dje·
clivo, Deve-as lbrmular o respectivo Codigo.•
E' lambem o que ensina Paula Baptista no§ 5'.doCom. do Th.
e Prat. do Proc.: cAcçiio e exercício de acção exprimem noções
dlstinctas. A acção pertence ao direito civil: o exercício da acção
pertence ao regimen judiciario.>
·Em face do exposto, parece que não so,póde ·afiirmar que seja
Inconstitucional o art. 49 na parto em que Indica a. acção
ordinaria .
. · A' omencla..ao art. 51). siio ·applioaveis as, mesmas. razões com
que.n..Commissão repellin a anterior, não.póde ser accelta. •. Q ln·
stltuto da.,lottrade cambio exige a determinação do uma ~~ocção·que
lho corresponda, cap~z.de garantir uogurança.e. rapidu.liquida·
çilo dos·Degocios, afim de que nilo· 1lquo aos Estados al'nculdl!.de de
deturpai-o por meio de acções inadoqundas que cada ,um adoptar.
'

'

'

'

A emenda ao at•t. 51 n~o·se justifica nem so explica razoa.vol·
monte. Esltlbeleoida 11 solidllrloda.de:da. obrigação cambial.(a.rt •. 44),.
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6 conioquenoia nooossaria o direito do portador para accionar,
á. sun. escolha, um, alguns ou todOs os cCHlbrign.dos, som obscrvnnoia da ardam dos endossos. Não ol passivei considerar como

•

mataria. de processo a definição desta direito, consignado no
art. V05 do projecto do Codigo Civil. Não devo a emenda. ser
approvada •

A emenda ao a.rt. 52 o tambem ina.dmissivel. Os 'limitos.da
dofeza., que assa disposição são estabeiocidos, não se comprehen·
dom entro os n.ctos que respeitam 11. fórma, instrucção ou proccs<o
da acção; in torossam ao fundo da .causa, constituem materia de
direito substantivo. O artigo não incorro na allegada inconstitu·
cionallt!ado: encontramos identico preceito no art. !.509 do· projecto do Codigo Civil.
Saia tias Com missões, 8 do agosto de 1908.-0/iueira .l!igueireclo,
prcsldcntc.-J. M. J1!etello, rolator.-Meira e Sd.
.
Proposiçao ela Oamara dos Deptc•
tados, n. 209. ele 1007, a 2110
se referem os pareceres s·upra

Emendas

TITULO I

Da lettra. de cambio
CAPITULO I
DO SAQUE

Art. I. • A Iettra de cambio é
uma. ardam· do · pagamento o
dove contar ostos requisitos lançat!os por extenso no contexto:
I. A denominação clettra do
cambio• ou a dcnomioaçilo aqui·
vaionto na lingua. cm que for
emittida..
II. A somma do dinheiro a
pagar o a ospocio de moeda.
Ao art. 1•, n. rn~ Supprlmamll!. O nome da possoa. que devo
pagai-a. Esta. Indicação pOde ser se as palavras:· cEstn indieação
pOde sor inserida abaixo do·con·
mserida abaixo do contexto.
texto •.- Glycerio.
Ao a.rt. 1•, n.IV. Supprimam.
IV. O nome da pessoa. n. quom
deve sor paga. A lottra. póde sor so as palavras - pdele ser ao porao portador o tambom pódo sor tador, e lambem.· (Commlssãó do
omtttida. por ot•dom e conta. de .Justiça e Legislação.) ..
terceiro. O saccador pMo dosi··r·.
gnnr-so como tomador.
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. r~fct:~

011 pa~oceros

Sllpra

Ao at•t. i', n. V. SupprimamV. 'A assignatura do proprio
punho do saccadot• ou do manda- so as palavras: • A .assignatura
taria espacial. A assignatura deve sor rtrmadn abaixo do condeve ser firmada :J.baixo do con- texto>.- Glycerio.
texto~ ·
·'
Art. 2.• Não .sor:L icttra do
cambio o cscripto a que faltar
_qualquer dos requisitos acima
enumerados.
· Art~ 3, • Essas l'C'luisitos siio
considera<los lançados ao tempo
.da omlssãc da lottra. A prov11
om contrat•io sará ndmittldn no
caso do miL fé do portador.
Art. 4.' Presumo-se mandato
ao portador para inserir " data
o o Jogar do saque na lettra que
não os contiver.
Substitua-se , ru·~. 5' pelo se.

'I

i

. ':.;1

',,,,

',·I

' .:..1
I"

:

I

.

Art. 5.• Divorsincando as in·
dicações da somma do dinheiro
a pagar, a do contexto da Icttra
sor!l. considerada a Yerdndoira.
Diversificando as indicações da
somma. do dinheiro no contoxto,
o titulo niio será icttra de cum·
bio.
Art: o.' A lettra póde sor
passada :
I. A' vista.
1!, A dia CCI'to.
Jll, A tempo cot•to tlo. do.tll.
IV, A tempo corto da vtst:t. ·
Art. 7,' A ~!lOCa do pagamento. deve ser pl'Ccisa e uma o unica
.Para.· .a· tot~lidado da somma
cambial •.

',,,,
'

'

'I'
'f

' ,,

' :'li• ,.:,.1'

,.,

'

:,

I •

..:.,,: "'
'•:··

'

•.

CAPITULO ll
'

.

.•:. DO. ENDOSSO .
Art. 8. • ·o endosso trnnsmittc o. propriedade d<L lottl'a de
cambio.

guinte:

< Havondo diJferença entro o
v:tlor lançado por algarismo c o
que se achar por oxtcnso no
corpo da lottra, este ultimo será
sempre considerado o verdadeiro
o a dilt:orenca não prejudicar~ a
lettra. !Commissiio de Justiça e
Legislação.)
.

,.
. ::
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Proposição ela Oamara <los Depu·
ttulol, 11, 20!1, do 1907, a que se
1'd(crcm os pa,•ecoJ•es s1pra

•

Plll'a a. validado do endosso ,;
sul!lciante a simples asslguatura.
do proprio punho do endoss~dor
ou do ma.ndatD.l'io especial no
verso da. lettl'a., O endossatarlo
pódo completar osto endosso.
§ !,• A clausula cpot• procut'll·
~íio>, lançada no endosso, indica
o mandato com todos os podot•es,
salvo o caso do resti·icçíio, que
devo ser expresso no mesmo endosso.
§ 2.' O endosso posterior ao
vencimento da Jottra. tom o erl'oito de oossíio civil.
§ 3,' E' vedado o endosso pm··

cial.

CAPITULO lll
DO ACCE!TE

Art. O.• Aaprosotação da Jet·
tra ao accolto () faeulta.tiva,
quando corta 11 data do venci·
monto. A Jcttt•a a tempo c01•to
da. vista. deve sor a.prosontada.
ao accoite do saccado dentro do
prazo nclla marcado ; na falta
do designação, dentro de sois
mozos contado! da data da omls·
são do titulo, sob pana do pordm•
o portadot• direito I'egresslvo con·
tt•a o saccador, endossadores o
avallstBs.
PD.l'agrapho unioo. O acecite
da lcttra a tempo corto da vist~
doTo set• datado, presumindo-se,
na falta de data, ma.ndato ao
portador para. inseril-n,
Art. 10. Sendo dons ou mais
Ao art. 10', em ~ez ~UJi.jllfa•
os saocados. o pot•!t~dot• devo vrn.l "- do; fúrmn dtt Jàiftcaç.lo
npresontar a lottra ao Jll'imoiro diga'8o. cda ord.oni' dil'rioriit'ft·
nomeado: na. l~lta 011 J•ocusa do CÜO>,...;. Set·~>'i>IO' Vicl>'<l';
acceito ao segundo, si ustivct•
domiciliado na ID6Sllla. pra~" ;
volt IV

IS
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•

assim, successiva.monto, l!Clll
embargo da. fórma. da in•licu.çno
no. Icttra dos nomes dos sacca·
dos.
Art. li. Para. a valillado do
accclta é sufficicnto a simples
1188\guatura do proprlo punho do
sa.ccil.do ou do mnnda.tario cspc·
cia.l, no anverso do. lottra.
Valo como accoito pm•o n. rlc·
cla.rnçiio quo não traduzir inu11ui·
vocamonto a recusa, llmilt~çf•o
ou modU!caciio.
Paragra.pho nnico. l'M'" oA
alieitos cambiaes, a limitn.r;iio ou
moditlcação do n.cccito crjlll valo
ll. recusa., ficando, por~m, o ao·
caltanta cambialmonto vinculado
nos termos da. limitaçf.o ou modificação.
Art. 12. O a.ccoitu, uma voz
firmado, não pódc sm• cancclimlo,
nem retirado,
Art. 13. A falta. do recusa do
acoalto prova-se pelo protesto.

CAPITULO IV
DO AVAL

Art. 14. O pab-..monto ''" nnm
lottra do cambio, indepon•iuuto
do acccito o do endosso, pódo sm·
garantida por a vai. pnra vali·
dado de aval é sulliciontc a sim·
pios assignaturn do Jn·oprio punho do avn.Jist!l 011 mand~t11rio
ospccial, no verso ou :~nvct•so da
Jattra.
Art. 15. O 11\'ulis\!1 ll· OIJnipn·
• rado áquolle cujo nome lnrlicar ;
. na fa.Jt.a M lndlcnç:to, ~quelic
abaixo de cu,ja u>l.'llgnatm•u Lnu·
çar a sua; li>l'll destes cu;os, n.o
aoccltaotc,e, níio estando :\ceeita
a lottra, ao saccador.
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CAPITULO V

I I

D.\ :\lUL1'JPLICAÇÃO DA Ll::T'l'UA
Df: CAMD!O

SECÇl>O l

Dn• dqplicntos

t •

A!'t. 16. O saccauor, sob pana
do rosponum• por perdas o mtercssos, 6 obrigado a dar ao portador ns vlu.s do lettra quo ~sto
l·oclamar antes elo vencimento,
tlilferonciadas no contexto Jlor
numot•os do ardam ou poJa t•o·
salva das quo so extraviaram.
Na falta da. dilfot•onciação ou da
resa.lva, quo torno lnoquivoca a
unicidade da obrigação, onda. exemplar valor!!. como lcttra distincta.
§ 1.• Oondossadot• o o avalista.,
sob pona do responderem pot•
perdas o interesses, siio obrigo·
dos a ropoth•, na duplicata, o
endosso o o aval firmado no orl·
glnal.
§ 2." O saccado fica cambial·
monto obrigado pot· cada um dos
oxomplat'CS om quo tlrmar o
a.ccoito.
§ 3.• O endossador do deus ou
mais oxomplaros da mesma lottra a pessoas ditl'orontes, o os
~o~nccossivos endossadores o ava.lista llc11m r.ambinlmonto ohriga•los.
~ 4.• O dutoutor dll lottra oxpodidlt pam o acce!te ú obrigado
11 eutre~al·a ao legitimo pol'tadot•
<1~ duplicata, sob J!OD~ do rcspondet• por perdas o mtorcsses.
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P>·oposiçao da Camara dos DcJln·
tados, n.S09, ele 1907, a que se
rc{cre1n os JJarcccJ•cs supra
SECÇÃO I

Dns cótJins

Ao art. 57. Supprima-so.
(Commissão de Justiça o Legislação).
·
Art, 17. O portador pódo tirat•
cópias da lettra do cambio. AMm
da declaração, na parto final d"
traoscripçiio do ser uma cópia.,
esta devo reproduzir fielmente o
original.
§ 1.' O endosso, o anl o o
acceito firmados na cópia obrigam cambi,.lmontc os t•ospecti·
vos stgnatarios.
§ 2.• O detentor da Io\tra ex·
pedida para o acceito ê obrigado
a entregai-a ao legitimo porta·
dor da cópia, sob pena do res·
pender por perdas o interesses,
CAPITUI,O VI
DO VENCl~!ENTO

Ar\. 18. A lettra ~ vista vence-se no acto da aprosootuçiío ao
saccado.
A Jcttra, a dia c01•to, vence-se
nesse dia. A lettra, a dias da
data ou da vista, vonce-sa no ui·
timo dia do prazo ; não se conta
para a pt•imoira o dia do saque,
o para a segunda o tlla do ac·
coito.
A lottt•a, a semamtS, moz ou
anuo no pagamento corrD•ilOD·
dento ao dia do saque ou ao dia
do accoit.o, Na :f;1!ta do dia cot~
rcspoodcnte, venco-so no ultimo
di~ do mez do pagamouto.
At•t. 19. Saccad11 a Jottra om
paiz, oudu vigorat• ouLro l:.:a.lmldnrio, sem 11 declat•açlio do ado-
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ptado, verific~·se o termo do vencimento, contando-se do dio. do
kalendario gregoriano correspondooto ao da omissão da Iottra pelo outro l<alontlario.
Art. 20. A lottra é considerada vencido. 'luando protestada:
I, pela tll.lta ou recuso. do ac~
coite ;
U, pala ftLllooci:L do o.ccoi·
to.nto.
O pagnmonto, nestas casos.
contimla doforido ata o dio. do
vencimento ot•<lino.rio do. Jettro.,
occorrcndo o acceite de outro
sacca.do, nomoa.do ou, nn. fu.lta,
n.cquicscoMio. do portador, oxprosso no acto do protesto, ao
acceito na Jettra Jlolo intervcnionto voluntario.
Art. 21. A lottra devo sm•
n.proscnto.do. ao soccado ou ao ac·
coitanto pat•o. o po.gnmento, no
logm• designado o no dio. do voncimento ou, sendo osto dia t'o·
t•iado por Joi, no primeiro dia
utilimmedi>~to, sob pano. de porder o porto.dor o direito de regresso contm o so.ccador, ondossadot•es c avalistas.
Ao art. 21, § 1'. Accrescen·
§ 1.' Sará pagavel :1 visto. a
tom-so
as palavriiS ftnacs JIO dolcttro. quo niio indicar a époou. do
vencim.onto. Sor<t pago.vel no 'nicllio' de oUtra-ostn.s-in,lliJa..
lo~m· mencionado no pil do nome das pelo ,,accador ou. pelo. aocai•
do saccaolo a iottra q•w niio ln· tante. (Comml~dii.o de Jusltoa o
Leglslaciio.)
·
dicar o Iogo.r do pazamonto.
E' fllcultadll a indicação alternativa do Io~o.ro< do pa~amonto,
tondo o jlot•ladm• o diro•to do
opçiio. A i!tm pildo sor saccada
sobra umtl pessoa para ser paga
no domicilio de outra.
•'
..
§2.'Nocaso <lo rocusa ou falta ·Ao art. 21, §8.•- Em ve~ do
do pa~u.monto pelo accei~anto, dM pulavr~dru. fórm~ .ii&•ID·
sondo dons ou mo.!s os st1ccados, d!cuQ[~tllg~-se: da. ordeli> da
o portador dovo u.prosent111• a , nomeiiQilo;"-"SiltiSI'IICO Vieira;;.

"~8
~I
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Proposiçllo da Camara dos Dcl'utn.dos, n.209, de 1907, a f]1te so
1'tJ(IJJ"Om os zmroccres s-u7wa

lottra ao )Jrimolro nomoa<io, si
ostlvol' <iomicllla<io na mosnm
p1•aça; assim succossivamonto,
som embargo dn. fórmu. da. indicação nalettrn. <los nomes dos
saccades.
§ 3,• Sobrevindo caso fortuito
ou torça maior, a apresentação
<iovo ser feita Jogo que cessar o
impedi monto.
Art. :O.. ,\ lottra 11 vista dm·o
ser a.presentn.!a ao pagamento
doutro <io prazo nollo. marcado ;
na falta desta designação, dontro
do 12 mezos, contados do. data
da omi>são do titulo, sob pona do
pcJ•<ier o portador o <lirolto do
l'Cgrosso contt·u. o srLccador, <mdossadorcs o avalista.s.
Art. 2il. O pol'Lttdor uüo i'•
obrigado a l'occhol· o pagamento
antes <io vencimento da lottl'll,
Aquolle que paga uma lettt•tc,
natos do l'Cspccth·o vencimento,
11ca rcsponsavol pollL vali<inrlo
dosso pa~amento.
§ I. • O portatlOI' il obrlga<lo a
rocebe1• o pagamento parcial ao
tem]lo do voncimonto.
§ 2. • O portadO!' é obrigado a
en,rogar a lettra com a quitação
áquelle quo e!foctuar o pagamento: no caso do pagamento
parcial, em que so não opera o.
tradição do titulo, a!Om.<iu. qui·
tacão em separado, outra devo
ser firmada. na propria lottra.
Art. 24. Presume-se valida·
monte dosonorado aquollo que
paga. a. lettra no vonclmento,
som opposição.
•
Parngrapho uoico. A opposl·
cão a.o pagamento . <l sómento
admissivel no caso <ia extravio
da lettra, do iiiJloncla ou lncapa·
clda.do.do portc4or par11reoober.
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Art. 25. O pagamento feito
pelo accettante ou pelos rospo·
ctlvos avalistas desonor" <liL
rosponst~bilid:ulo cn.mbi:tl todo~
OS CO•Obi•igado<,
O pn.~amento J'oito pelo saca·
dor, pelos oodossa<lores ou rospoctlvos avalistas dosonern <IIi.
rosponsnbiiidnde camilial os co·
obt•igados postm•ioros.
Paragrapho nnlco. O endossa·
dor ou a.vn.lista., quo pn.go. no
ondossatario ou no lll'allata post.m•lor, pódo Ilscai' o proprio
cnúo'"o ou aval o os dos ondoosa·
<!ores ou o.v~Liistas postm·ioi'O.<.
A!'l. 2G. A lottra de c•mhlo
<levo sor paga na moedo. indicada. Design•da moodiL cstraugoil'O., o pa.gamcnto, sa.lvo detcl'mlnnção cm contrM•Io expressa
nn. lottra, devo ser cJrcctuado
cm moed:t nac\ou:tl ao cambio '\
vista do dia do vonctmcnto o do
togar do pagamento; nã.o \.avendo no Jogar curso do cambio,
pelo da }.!raça. mais proxima..
Art • .!7. Si o pa.g~mcntu dll
uma tcttl'n. ~o cambio ni.o loi
exigido no vouoimonto o uccei·
ta.utc pódo, úopoi~ de oxpll'ado
o pra.zo P"I'a o pi·otesto poi' 1~\ta
do pa.~a.mcnto, depositai' o vu.loi·
d:~ mosiUn por. cont:c o risuo do
pol'la<iot·, inilopcn<louto de qua.i·
qual' citaçõ.o,
Al't. 28. A falta. ou rocu;n,
totl'i on p~<I'cia.l, do pa.gnmonto
pi'OI'Il•SO ]JOIO pl'Otcsto.
CAPITULO VIII

no

1'110TI~ST0

Al'f.. 2'J. A tottra. qno houvm•
<lo sm• !JL'otosta<ia ilOL' 1'!•\t:\ de

.. ·J
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accoito ou do pag~monto dAvo
ser entregue ao otllclal compotonto no primui!•o dia ntil que so
seguir ao da recusa do accol to
ou ao do vencimento, o o rospr..
ctivo protesto th•ado dentro elo
tros dias utois.
Parag1•apbo unico, O protüsto
elevo ser timdo do iogar indicado
11a iottJ•a para o accoito ou pa1•a
o pagamento, Sacada ou nccoit:t
a Jott1•a. pa1•a su1• paga em ouh•o
<lomicilio que não o do socado,
naqucllo domicilio dovo so1• ti·
mdo o Jl!•otesf.o,
At•t, 30, O inst1•umento <lo
protesto devo conter:
I, a. data :
II, a transcripção littoral da
twt. 90, n.ll: Supp1•hnam-so
lottm ou da r.ópia da lettra o as Aopalavras:
con da cópia da
das doclaracõos nolla inseridas Jottra ,-Soverino
ViciJ'II,
pela ordem respectiva ;
lll, a oo1•tidão da intimação ao
sacado ou ao accoitante ou aos
outros sacados nomeados na
lettr~~o para accoitar ou pagar, u
resposta dada ou a doclarn(•ão dll.
fulta da resposta..
A intima~ão d dispcns~da no
caso do sacado ou accoitanto
firmar na lottra n. decl~l·aoíio da
recusa do accelto ou do paga·
mento o, nas hypothcscs do pt•o.
tosto, por causa do fullenclu. do
accoitante ;
IV, a certidão de não hav01•
sido onoontt•ada ou do sor desoo·
nheoida a pessoa. indicada para
acceliar ou pagar. Nesta hypo·
theso, o oU!oial am~arll 11 intimação nos Jogares do ostylo e, si
passivei, a publicação poJa• im.
prODIIIL;
V, a. lndicaclio dos lntorve·
nlentos voluntarlos o dAS firmas
por eUes hoQradus ;
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VI, n. acquiosconcia do poriador ao nccoito por• honra ;
VII, a assi~nn.tura, com o signal
publico, do official do protesto.
Pn.ragr•apho unico. Este instr·u·
monto, depois de registrado no
livro do protestos, dovor:t sm•
ontroguo ao dotondor on porta·
tadm• da Jcttrn. ou :lquollo quo
honvor el\'octuado o pagamento.
Art. 3!. O portador é obri·
gndo a dar• aviso do protesto ao
ultimo endossador, clonh•o do
dons dins contados da data do
instrumento do protesto, o cada
ondossatario, dentro do deus dias
contados do rccobimonto do
nvi.-o, deve trausmittll-o ao sou
ondos;ador·, sob pena de respon·
der por perdas e inlcrcssos.
Não constando do endosso o domicilio 011 resideneia do endossador, o aviso do vc ser• transmit·
tido ao onclossudor anterior qno
.houver satisfeito aqnclla l'or•malidado.
Paragraplro unico. O :wiso
púdo sor dado om carta r·o~is·
trn.dn.. Pat·a osso tlm, n crn•t:L
sm•ã !ovada aborta ao Correio,
onde, voriftcarla a oxistoncia do
• aviso, so doclaro.r:l o contendo
da carta I'Og!strada -no conheci·
monto o taliio respectivos.
Ao :u•t. 32. Supprimnm-so
Art. 32. RocJtsadn a ontr•oga da
lottra por aqucllo quo u. rccobou as palavras' pela cópia. (Com·
para firmar o accolto ou p~ra oll'o· missão do Justiça o Logisutuar• o pagamento, o protesto pórlo JaQiio.)
ser tirado por outro o<ompi:lr, poJa
cópia ou, na falta, poh\S indicaçücs
do protestante.
Pn.rngrn.pho unlco. Poln pi'Dva
do facto, Jl<)do ser decretada a pri·
silo do detentor dn lottrn, salvo
depositando esta n sommn cambial

•
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o a importa.ncia tias dospozn.s l'ci·
tas.
A1•t, 33, O Jlortadot• que não
tira, om tempo util o lürmn. rogulal', o instrumento do pl'otostl>
dtl lottra, perde o diroito do rcb'l'OSso contru. o sacu.dot•, ondossadm·os o avalistas.
Art. 34. O olllcial quo não llLvrn., cm tampo util c fót·rnn. regu..
lat· o instt·umcnto do p1·otosto, além
da pona om quo incorrer, sogulltiO
o Codigo Penal, respondo po1• por·
das o interesses.
C;\PJTULO IX
DA I~TERVE!'IÇÃO

Art. 35. No acto do Jll'Otcsto
poJa 1\litiL Ot1 recusa do accoito,
a iottra púdo sor accoita por to1'·
coil•o, mediante lL acquicsconcia
do dctontot• ou portatlm•.
A rospons:1bilidado cambial
<lesto intorvcnionto o oquiparat!tL 1\ do sacado quo acceita.
ll.t•t. 36, No acto do protesto,
o•coptnnda apenas a hypothoso
do artigo anterior, qualquer pos·
soa tom o direito do intot•vir
para ctrcctuar o pagamento da
Jettr11. por honra do qu~lq uor das
tlrmii.S.
§ I.' O pagamento por hont•n.
da firma do ncccitante ou dos
respectivos avalistas tl0!1onor11. da
1'osponsabilidllodo cambial totlo.<
o; co-obrigados.
O pagamento por honra da
firma tio ollocndo1', do ontlossatlOI'
ou dos respectivos ~tvnlistas, do•·
onera tia rosponsnbilid;Ltlo c11om·
hi11l todos os co-obriga1los poste·
1'1orcs •

•
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§ 2, 11 Não indicn.da n. fil'ma, on..
tende-se tm• •ido honrada a do
sacador; quando accoita a lottt·a,
a do accoitanto .
. § 3." Sondo multlpla" ns int~r
vonQüo.o::, concorru.m on não c~
olbt•lgados,dcVO SOl' prot'orido Oin·
torvonionto <JUO dosonot··• m:Liot•
numero do firmas.
Muitiplas as intm•vonçüos pola
mesma firma. dovo sor prolol'ido
o !ntorvonionto co-obrigado ; n:.
litlta deste. o sacado; na l'alt:~ do
ambos, o detentor ou o pot•tadot•
tem a opção. E' vedada a intet'·
vonçilo no acceitanto ou ao ro·
spoctivo avalista.

CAPITULO X
ll,\. ANNULLAÇÃO U.\ I.J~TT!l..\

Art. 37. Justificando a pro.
pt•icda.do o o oxtra.vio ou IL tlustt•uiçiio total ou pnt•cial tla Iot!t·u,
dcscripla com clareza o proci•iio, o propriot.ario póclo t•o<JUO·
t•ot• ao juiz competente do !ogat•
do pagamento, na bypothoso de
nxtra.vio, a lntimaçfw do sacado
ou do accoitanto o dos co-obriga.
dos para não pagarem a nlludid>~
Jottra, o a citaçiio do dotontot•
p~t·n. apresentai-a em ,juizo, tlou.
tro do prazo do trcz mozes, u
nos cllSOB do extt•avlo o de dcs.
truicilo, n cl tnção dos co-obrigo.
dos para, dentro do rofcl•ido pl'll·
zo, opporcm contestação firmada
om defeito do fórmn. do titulo ou
na falta do requisito essencial
ao exorciclo da acçilo cambia.!,
Essas citações o lnt imaçüDl!
dovom sor feitas pela impronsa.,
publicn.dllS no jornal otHcial do
Estado o no Diario 01/icial para o

"

.
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Proposiçno da Camara dos Depu·
tarlos "· 209, de 1907, a que se
rc(er~ o parecer supra

Districto Eedornl o nos poriodi·
cos indicados poJo juiz, uillm do
amxadns nos logaros do ostylo o
nn bolsa da prnç" do pagamento.
§ I •' O prnzo de tres muzes
cort•o dn datn do vencimento;
estando voncldn n lottra, da data
dn. publicação do jornal oatcial.
::3 ~.~~

Du1•unto o curso deste

prazo, munido do cm•tidiio do
requerimonto o do despacho fu·
voravol do jui~, fica o proprieta·
t•io autor•izado n praticar to<los
os :~ctos nocossn.rios :t !jara.nth~
do diroito crJditorio, podendo,
vencida n Iottra, rocln.mat• do
accoitanto o. deposito judicial da
somma dovtda. ·
§ 3.' Decorrido o prazo, sem
se apresontat• ao portador lcgi·
limado dn lottra (art. 40), ou
som a contostação do co-obrigado
(art. 37), o juiz decrotat·~ a nul·
!idade do titulo extraviado ou
destruido o ordonar~. em bono·
ficio do pt•oprietario, o lovanta·
monto do deposito da somma,
caso tenha sido feito.
§ 4.' Pot• osta sentença, fica o
proprietarlo hn.bilitado parn o
oxorcicio dn accão movida contra
o acceitanto o os outros coobrigado~.

§ 5.'Apro;ontadn a lettt·a pelo
portador legitimado (nrt. 40), ou
ofi'oror.ida a contestnciio (art. 37)
pelo !lo-obriga lo, o juiz julgará
pro.ludica.do o podido do annul·
Jncão da lettra, deixando salvo
á parte o recurso aos meios or·
dlnu.riss.
§ B.' Dn sentença proferido no
proceuso cnbu o recurso do ag·
gravo com efi'oito suspon,Jvo,
§ 7.' Este processo não impede
o recurso iL dupllcata. e nem,
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par~

os clfeitos elo. respenso.bilidade civil do co-obrigado, dispenso. o aviso immod!ate do ex·
tro.vlo, por cat'tas !'eglstro.das,
endereçadas o.o sacado, ao acei·
tanto e aos outros co-obrigados,
pela fOrma !ndlcall~ no paragt•a·
pho unlco do art. SI.
CAPITULO XI
DO RESAQI!E

Art. 38. O portador da lettm
protestado. pOde haver o cm·
bolso da sommo. dovid~. pelo
rese~que de nova lettra do cam·
bio, a vista, sobro qualquer dos
obJ•igo.dos.
O resacado que paga, pOdo,
por sou torno, resacnr sobro
qunlquer dos co·obrlgados a. olle
anteriores.
Para.grapbo. unico. O resaque
devo ser·acomp!!Jlbado da lettt•a
protestada, do insti•JllDento do
protesto e do. conta .de t•etot•no.
Art. 39. A conto. do retorno
deve indicar:
I. A somma cambial e a. dos
,juros logaes desde o dia do ven·
cimento;
!1. A somma. das dospezas lo·
gaes-protesto, commissii.o, porte
de cartas, scllos, c <los juros legaes <les<le o dia cm que Jbram
Mtas;
m. O nome do ro>acado ;
IV. O preço do cambio, certl·
ficado :por corretor ou, na fnltn,
por dots commercinotes.
~ l. • O recambio 6 regulado
pelo curso <lo cambio dit pt•nçn
elo pagamento sobro a praçt• rl<l
1lomioiUo ou da. l'~.~idencia do

1908
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Proposiço!o da Camara dos Depu·
lados, "· 209, de 1907, a quo ,.
referem os pm·eceres &upra

reB!Icado; o recambio dovidido
devido ao endo.;sudor ou ao avu·
lista, que resaoa, é regulado pelo
curso do cambio da praça do
rcsaque sobre a praça da residencfa ou do domicilio do rosa·
cado.
Não haventlo curso do cambio
na praça do resaque, o recambio
é regulado pelo cul'ilo do cam·
bio do praça mais proxima.
§ 2. • E' facultado o cumulo
dos rocamblos nos succcsslvos
rosaques.
CAPITULO XIII
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
CAl!BIAEB

SECÇÃO I
Dos direitos

Art. 40. O possÚ!dor !l considerado legitimo propz•letario da
lettra ao portador e da lottra
endossada em branco.
O ultimo endossataz•lo é considerado legitimo proprietaz•io da
lettTa endossada em prazo ; si
o primeiro endosso cstzvor assignado pelo tomador o cada um
dos outros pelo ondossatarlo do
endosso immediatamente anterior.
Seguindo-se ao endosso om
branco outro endosso, presume-se
haver o endossador .deste adquirido poz• uquoilo u propriedade
d•1 Jettra.
§ 1.• No caso do pluralidade
de tomadores ou do ondossn.tiL·
rios conJuncta. ou .rlis,iuncta, o
tomadoz• ou endossat~rio possuidoz• da lettra ~ considerlldo

Ao art .. 40. Supprimam-so as
pala. vms :- ao porlaàor. ·
(Commissiio rio .Justiça o Le·
gislnoiio.)
·

·

·

•
•
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Propodçao da Oamara dos Depu·
lado•, n.200, do 1907, a que 1<
,·aferem os parace1'CS SI'Jlra

para os eJfeitos cambines o cro·
dor unico da obrigação.
·
§ 2.• O possttldor, legitimado
de accOrdo com esto at•tigo,
sómente no caso do má fé na
acquisição, póde ser obrigado a.
abrir mão da Jettrn de cambio.
Art. 41. Quem paga não cstú.
obrigado a verificar autbenticidado dos endossos.
Paragrapho unico. O intorvc·
nionto voluntario, que paga, fie"
subrogado om todos os direitos
daquoile cuja firma foi per ollo
honrada.
Art. 42. O detentor, embora
sem titulo algum, está autorizado a praticar as diligencias
nocossarlas li garantia do credito.
n. reclamar o u.coito, n. tirar os
protestos, a exigir, ao tempo do
vencimento, o deposito da somma cambial.

sgccM u
Dos obrigações

I

••

Ao art. 43. Snpprima-so o pa-'
Art. 43. Pódo obrigar-se por ragrapho
(Commissão do
iottras do cambio quem tom a .rustiça o unico.
Legislaçiio,)
.
capacidade civil ou ~ommcrcial.
Paragrapbo uni co, Tooclo a ca·
· pacidndo pol~> loi br<~zllcira, o
ostt•angeiro fica obriga<lo pela
doclar~clio, que firmar, som em·
bargo dn su~> incapacidade pela
lo! do Estado !L que pertencer.
Art. 44. AS obrigaÇões cam·
biaos.siio autonomns o indopcn·
dontos umas das outras. o iji·
gm1tario da declaração cambial
Jtcn pot• olln vinculado o soli·
du.t•iamonto t•ospons~vcl polo
acoita o pelo pagnmento du.
lottrà, sem embargo da falsidade, do. fulsificnciio ou da nulli·
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dade de qualquer outra. a.ssigna·
tura.
Art. 45. Para os elfoitos ca.mlJia.es, são consideradas não es·
criptas :
!. A clausula. de juros ;
II. A clausula prohibi tivu do
endosso ou do protesto, a oxcludonto ou restrictiva tla rcsponsablidade pelas dcspczas e qualquer aturo. dispensando a. obsorvancl!L dos termos ou das for•rnalidades prescriptas por esta
lei ;
Ill. A clausula prohlhitiva da
:tprcscntaçiio da. Jettra ao acoito
do sa.ccado ;
IV. A clausula oxcludento ou
rcstr·ictiva da responsabi!idado
c qualquer outra beneficiando o
devedor· ou o credor, a!Om dos
limites fixados por esta lei.
• 1. • Para os etl'oitos cambiaes, o endosso ou aval cnncollado 6 considerado nfio oscripta.
. § 2.• Não ê Jottra de cambio o
titulo'em que o eminente excluo
ou restringe a sua responsabilidade cambial.
Art. 46. Pelo acoite, o sacado fica cambialmente obrigado
para com o sacadot• e respecti·
vos avalistas.
§ I •' A lettr•a endossada :10
aceitante pOde ser por este l'eendossada, antes do vencimento.
§ 2. • Pelo reendosso da lettra.
endossada ao sa.ccador, ao endossarlor ou ao avalista, continuam
cambit~lmcnto obrigados os codovedoro" iutcrmB!I,os.
Art. 47. Aq uolle quo assigna
:1. dcclaraciio cn.mbial como mau1i:ttnrio ou representante lcg:ti
de ontl'OJU, bem e.stl\1' devifta-

E,..,ndas
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Propo•içllo da Caniaro dor Depu·
lador n, 209, lk 1907, a que •e
referem o• pareceres •upra

mente autorizado, fica pot• ella
pessoalmooto obrigado.
Art. 48. A substancia., os elfei·
tos, a fórma extrinseca e os
meios de prova da obrignoão
cambial são regula1los pela lei
do Jogar ondo a obrigação foi
firmada.
Al't. 49. Sem embargo d11. des·
oncração da responsabilidade
cambial, o sacador ou aceitante
fica obt•igado a restituir no portador. com os juros leA"ae", a
somma com a qual se locupletou
á custa dest.e.
A acção do portador pat•a este
fim 6 a ordinaria.
Art. 50. A acção cambia.! ú
executiva..
Pot• olia tom f.ttm l1em o ot•edor
o direito do recl~Lm!lr a importancia que rccobot•ia pelo t•es!lque (art. 39).
Al't. 51. A acçii.o cttmbial pódc
sor proposta contl'a. um, a!guns
ou todos os co-obrigados, sem
estar o credor arloiricto 11 obsormncia da orrlom <los ondosssos.
Al't. 52, Na acção cambial sómontu ~ ndmis;ivol defesa funda.du. no direito po.<sot!.l do rilo coo-·
t1•a o u.utot•, om defeito de türma
do titulo o na laitn de requisito
necessa.t•io no cxorcicio de acção.

}1)08

Ao art.
Glycerio,

•9.

' 1

Supprlma·se •..:..

Ao urt. . 50. Surn•lma·le.-

Giycerio.

Ao

&l·t.

Glycerio.

51. Suppt•imn·•e.-.

Ao •wt. 52. Supprima.-so.Giyccrio,

CAPITULO XIV
DA. PRESCRIPÇÃO DA ACÇÃO
CAMBIAL
'

,;,

Art. 53. A acção cambial con·
!.t'll o sacador, aceitante e rospoct.lvos nvalistns pre.scrove em
cinco annos.
Vot, IV

'"

•
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Aacção cambial contra o endossado!' o respectivo avalistlL
presc1•evo om 12 mezes.
Art. 54. O prazo da prcsr.ri·
pção é contado ·do dia cm que a
acção póde ser proposta, para o
endossador ou respectivo avalia·
ta que paga, do d1a deste pagamento~,.·'···
..
TITULO II
Da nota promissor!•

CAPITULO I
DA EMIBSÃO

Art. 55. A nota promissoria d
uma promessa de pagamento e
deve conter estes requisitos cssenciaes, lançados por extenso
no contexto :
1. A denominação do - Nota
Promlssorla'- eu termo correspondente, na língua om quo ror
emittida.
11. A somma do dinheiro a pagar.
. .
.
Ao art: 55, o.·s. Supprimam-se
111. O nome 1la pcSBoa a. quem
deve se1• paga, podendo a nota as palavras podo11do a 110ta ~~~
ser emlttfdn ao portadO!'.
""'ellida ao poria dor. (Comm lsIV. A asslgnatura do prop1•io s!o de Justiço e Legislaçllo,)
punho do emittente ou do manaatario especial.
§ I. • Presume-se ter o portador o mandato Jlllra inserir a.
dada e o lagar da emissã.o da.
nota promissoria que nii.o contivor estes requisitos.
§ 2.• Ser!l pagavol á vista da.
notapromissoriaquo não Indicar·
11 época do vencimento •. Será
pa.gavcl no domicilio do 'emittente a nota prOJDissoria que não
indicar ologar do pagamento.
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g• f~cultada IL indicação ILI·
tcrnativa rio logar de pagamon·
to, tendo o pOI•tadoJ• dimito do
OjlÇ[O,

§ 3, Divorsidca.ndo as indicaArt. 55, § 3.' Substitua·se polo
ções dn. 110mma. de dinheiro, o seguia to:
·
titulo não sará notiL Jli'omis·
Diversificando as indicações da
BOl'ia.
somm:L do !linheiro, sor:t 'consi·
dm•ad~t vorda.dclra. ·a que so
aoln•r J~nçada por oxten110 no
contexto. (Commissão de Jusliça.
o
Legislação.)
§ 4, 11 N1!o ~m·iL nota pru111i:~so ..
riu. o cscri}Jf.o ao flnaL fidt<Ll'
quiLiquer dos requisitos acima
enumerados. Os requisito esson..
ciaos nfío considerados hLnçados
ao tempo da. omissão da nota pro·
missoriiL. No caso do má fé do
portador, SOI'á omittida. provtL
om contrario.
Art. 55. A notu. promi;~oriiL
pódo ser passada :
.1. A' vista;
!!. A 1lia CO!•to ;
lU. A tampo corto da du.ta.
I'aragrapho unlco. A época do
1l"b'lllnonto devo sm• precisa e
nma o unlca para tod11 " som m;L
devida.
11

CAPITULO 11
DISPOSIÇÕES OEB.AES

Ao a.rt. 57. SupjU'Imam-se as
O·;~a cépla.s• (Comml•·
são do Justiça e Logislao[O.) '
Art. 57. S5o applioavois tl
nota promis<oi•ia, com ''" modl·
ftcaoõe• neoe&larla.s, todos os
dispositivo~ do titulo I desta. lei.
excepto todos os quo se rofAJ•om
ao acceite, ás dnplioata• e ~s
cóplns.
·
p~IUVI'&SC
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lados n, 209, do 1907, a que so
refere o parecer supra

·.·

Emenda•

Para o ctfcito da applicacão do
tacs dispositivos, o emittcotc d~
not.~ promissoria O equiparado
ao acceitrmto ria• lcttra de cam·
bio.
Art. 58. Ficam revogado• todos os artigos do titulo XVI do
Codigo Commercial e mais dispo~ições om contrario,
Camara dos Deputados, 6 do
dezembro rio 1907 .-Uarlos Pei·
.xolo àc Mullo Filho; Presidente.
-MIIciaàcs Mario de Sa Freiro,
I' Socrctario,-Lui: Antonio Per·
•·eira Gualbe•·to, 3• Secretario,
servindo do 2'.
N. 215-

IDO~

A p!•oposição da Camnra dos Deputr.dos n. S.õ, do corrente
anno, :Lutorizu. o Pt•esidcnte da Republic~ a pagai' á vluvfL c. aos
filhos menores do ox-administrario!• das cap~tazias da Alfandc~a. do
Pai•anagud, Albiuo José da Silva, a contar riu. data. ,tie sou faileci·
monto, a pensão do monto:(lio por ollo instituída.
Sobro o llssumpto asstm •o p!•onunciott a Commlssão do Jli·
nancas da Cnmnra dos Deput~dns:
« gm requerimento, dat~do do 17 du aln•il do corrente anno,
cliz O. Rosa do Soflza o Silva, viuva do ox.,.dministradoi• das
capatazias da Alf•ndoga de Paran:Lgml, Albino Jos6 diL SilVil, que
sou marido comribfliu par" o Montopio dos Funccionarios · Publicos
durante 15 anno.< consceutivos, tendo sírio pagas todas as contri·
buições respectivas desde a data do sua inscripçiio ati! á do seu
1\~llecimonto, cm ,iunho do 1005, o que, tendo clla t•oquel'ido :•o
l\linistorio da Fazenda, para si c seus filhos menores Alda, llstltor o
Paulo, a expedição dos titulas da pensão a que toem direito,
juntando todos os documentos exigidos por lei, foi-lhes isso denegado sob o fundamento de que as contribuições rel'erentes aos
mezes do dezembro tle 1893 a maio de 1894, pagas cm junho deste
ultimo anno, o lbra.m l'rlra. do p1•azo estabelecido pelo art. 20 do
decreto n. 942 A, de 31 de outubro do 1890, facto este motivado
pela revoluçllo que então dominava. o listado tio Paraná, Impedindo
o funcclonamento das repartições publicas;· recorro, pois, ao Congresso Nacional pedindo mandai' pagar-lho e a seus Hlhos menores as pensões a que se julgam com direito.
Instruem a petição tres certidões da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal· no Estado do Paraná e uma outra do oommaudo
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superior da Guarda Nacional do mesmo Estado, das quaes so .verifica
que o fundamento da clonegaçiio do monteplo á suplicante o seus
filhos menores íbi clfectivnmcnte a falta de pontualidade no pagamento das contribuições referentes ao~ mezes jo dezembro de 1893
a maio do 1894; que esta falta foi devida á anarchia cm· que,
durante aquelle per iodo, se achou o Estado do. Paraná, , invadido
por força' revoluoionatias, o que. con~ta da propria guia com·que
foram recolhidas as contt·ibuiçõcs alludida.s ; , o, ainda, que o marido da suppllcanto, toado tomado armas em defesa da logalldade,
foi obrigado a retirar-se, em janeiro.do !894, com o 7•: batalhão de
infantaria. da Guarda Nacional do Paraná para o.)!;stado dos,. Pllulo,
onde se Incorporou ao corpo de exercito sob o r.ommando .do coronel
Pires Fert•eira.
Do e>posto conclue-se:
J•, que o funcclonario folllcceu quite com o montopio;
2•, que as contribuições, fúra do prazo osia.belocldo ·pelo art. 20
do decreto n. 942 A, do 31 de outubro de 1890, tiveram por c'ausa a
t·ovolução no Estado do Paraná, impedindo o funcclonamento das
repartições publicas, sondo entretanto realizadas na primeira
opportunidade, Isto i!, em junho de 1894. ·
· '
A Commissiio de Finanças do Senado, conformando-se com o
voto da Camara dos Deputados, ó do parecer que sej:i approvada
"rel~rida proposição.
Sala das Commlssões, 20 de agosto de 1908.-A. O. Gome• de
Ca•tro, presldooto.-Aiuaro Machado, relator.-F .Giycerlo.-J'. Joaguim de Sou•a.-Francisco Stl,-Lauro Müllor,...:..Urba>lo Santos,
PROPOSIÇÃO DA CAMARA 009 DEPUTADOS, N. 85, DE
DEFERE O PARECER SUPRA

1908, ,\

QUr. SE

O Congresso Nacional resolve:
Art. I, • E' o Presidente da Republlcà autorizado. a pagar á
viuva e aos ftlhog menores do ex-administrador ,das capatazlas
da Alfandega de. Paranagu:1, Albino Josil .da Silva, a contar da
data do seu talleclmento; a Jlensão do montoplo por elle instltulda.
Art. 2.•. Revogam-soas nisposiçiíos em contrario.
Camara dos Deputados, 3 de agosto de 1908. - Carlor PcU:olo
de Mello Filllo, presldente.-Milciadcs Mario de Sá Freire, 1• secrotarlo.-Anlonio Fclinlo de Sou:a Barlos, 2• secretarlos.-A imprimir.
N •• 216 ,.- 1908

. A, proposição da Camara dos· Dejlutados n. ,86, do corrente
aono, concede relevamento da presortpçiio em. que incorreu. o direito de D. Leopoldina dos Santos Barroso ao melo-soldo de seu
marido, o oapitiio da Guarda Nacional, João Antonio do~ Santos
Barroso, da data do fu.llealmonto deste, em sorviço de ,guerr~. 31
do maio de 1894, 11 4 de março de 1906.

AKKUI :00 811:KA.DO

A' petlçio que dirigiu li Camara doR. Deputados, a suppllcauto
.Juntou dooomentos que provam· ser olla a.nalphabetn e residir no
Interior do Eltndo do Rio de Janeiro.
. .·. : :
· .
· Estas clrcumstancl118 explicam perfeitamente que ella niio
so tenha habilitado á percepção do melo-soldo: que lhe competia
deniro do qulnqllennlo Ioga! e a tornam ·merecedora de aprovoitlll'
' da. excepção ~ueon. i·doart. 7•dodooreto n. 857,de 12do novembro de 1a;;1, abriu em favor dos menores, dcs... isados e outros,
quanto li. prescrlpção, como judiciosamente pondero. a directorir•
di. oontabllidada do Mlnllterlo da Guerra na Informação que
prestou li. Commlssiio do FinanQIIS da Cllmara dos Deputados.
:..
Nos mll1tiplol casos do relevamento de ·prescripçii.o sobro os
quaes se ha pronunciado a Com missão do· Finanças do senado, em
sou espírito tom prevalecido, para rocommondnl-os 11 benevoloncia
desta Camara, exactamente o facto de se tl'lltlll' quasi sempre do
pessoas qlle, ou por ignoranclli ou pelas condiQi'les espe•Jiaos'em que
:;e 1111contram, afbeiAS 11 tudo quo diz respolto nos seus dtroltos, não
podem zolllr por olles como deviam.
·
·
.
Ora, molbor do que em qualquer outro, no caso presento osto
facto se vor!Oca · de maoelra indubitnvol o, sendo assim, ·a. Com·
mis!io de FhmnÇll!l penso. usar do .lustioo. neooselhondo o Sonado o.
quo approve a proposição· do quo cogita o presente pnrecor.
Sala dll8 Commissües, 20 do agosto de !908.-Gom•s do Castro,
presidente.- Urbano Santos, ro1ato1•,- fc, GlycB>'io.- Al•aro Jfa·

ehado,-J. !oai"im da Sou:a.- J\oanmeo Sd.- Joaquim Murtinllo.
""Lauro Mül/61",-FBlicinno Penna, vencido.
PROPOSIÇÃO DA CAIIAIIA DOS DEPUTADOS, N. ~6, DE 1908, A QUE SE

REFERE O PARJlCER SUPRA

.

O Congre§so Nacional roso!;·e:

.
. Art. 1. • Ficare1evado.a pl'Oicripção om quo incorreu o ·dil•clto
do D•. Leopoldina dos Santos Barroso a perceber o meio soldo deixado por sou fllllecldo marido. ·o capitão da Guarda Nacional João
Antonio dos Santos Barroso, a contar de 31 do maio de'1894.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 3 de agosto do 1908.- Carlos P1i:l:oto
d• Mi:llo litlho, Prelifdento.-Milciades Mario de Sã Freire, t• Secrelario.-Anlcmio F•ll•lo do Sou:a Bailo1, 2o' Secretario:- 'A im•
prlmtr.
·
·
··
N. 217.;;;1G08

Pot• se achar gravemento affectado·da· viltn roquer o amanuense da. Secretaria ·do Mlniaterio do F.xterlor, Herculano de Mendono~o<lunha, & oonoesaão·de um 1.nno do llceooa com· ordenado
p&'l'l tratamento di. saude.
: ·
·. . .
A Com miado de Flnanç&$ tendo verlftclado eat~r provada· por
attestado medico, a moi estia do suppllcante, !! de ptlrecer que lleja
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deferido' o pedi elo, approvaodo-so.paralsso :L proposição daCamara.
dos Deputados ri. \lO, de 1908 que autoriza a cooccssí1.0 ·da llcelica
solicitada.
· ··
· ,.
·
Sala das Commisaõcs, 20 do agosto do 1908. -A. O. Gomos do
Ca•lro, Proaidonto.-F. Glycerio, relator.- Alvaro Machado. ~· J.
Joaguim do Sou,a.-Francisco Sd.-Lauro Mü/ler.-Urbana Santo•:.;..

F • .P•nna.

PROPOSIÇÃO DA CAliARA DOS DEPUTADOS, N. 90,
REFERE O PARECE& SUPU

DE

1908, A QUE SE

..

· O Congresso Nacional resolve:
art. 1.• llica o Presidente da RepubllcB autorizado .a conceder
um aono de llceoça, com ordenado, ao amanuCDBo da Secretaria
das Roiaçõos Extorioros, Um•culaoo do Mendonça Cunha.
· ·,
Art. 2.• Revogam-soas disposicõetl em·contt•ario •. ., ...
Camara dos Deputados, 5 de agosto de 1908.-Cm·lo• Polmoto de
Mello FWw, Presidente. - Melciades Mario de,Sr! Freire,!• scct•etario.-Autonio Filinto deSou;;a Baslos, 2• secretario.- A irnpt•irnil' •
. N. 218-1908

e

Estribando-se nos precodootos, :L Commissiío do Peticões Poderes d:L Camarn dos Doputados doreriu .o .requerimento om;que
o Dr. R~ymundo da Mott~. do Azevedo CorrG~, juiz da ~ vam
criminal do Distrlcto Federal, pede um anoo de .licença, •caro· todos
os vencimentos.
· , . .
, · .,,
Conhecendo do IIS>umpto a de Finnné:LS, tarnbom daqtielll\ Clil!il.
do Congresso, opinou igualmente pela concesslo da. licença. s0Uci·
tada, ma.s apenas com o ordenado.
..
,
Sujeitos ambos cates parecet•es á. deliberação d!'quella. Camllol'&,
acceitou eUa :L prlli)Osta du. Commi.ssiio. de Peticoos.e Podares e
deferiu o pedido nos termos propostos por. esta Commissão.:. ... ,. ..
li:' o que ooosla elo proc~!so relativo 4 proposição .da Cllllll\l'a
do~ Deputados, o.!l4, de 1908. . . . .
.. .. ,"·'
.· .
.
A Commissão de Fioll!lçD.S do Senado JIOr. sua voz acoaseihao u. conceder a licença com todoa oa venoim.el!toiÍ,, opinando em
cooaequencla pela :~pprovaçiio diL citada propoSIQRO •..:.. . . . : .. ··''
S11la das Oommissões, ·20 de agosto de .1908,-A~ O. •Gon"""•
Ca•l•·o, presidente.-liranei•co Glyoerio, · ·re1ator.-Aivaro·.Machlldo.
-J, .Joaquim de Sou;a. -Franci•co Sd, -Urbano

SaMio~;

PROPOsiçAo DA oAMARA·Dos DIPUTAons,•N. 94, oE 1908,

.l "QUE

·se

REFBRE O PAREOF.R :IUPRA

O Congresso Nacional resolve: . ' ·:
AI•tigo nnico; b~' o Presidente ·da Republica :Lutoriiadô' a' conceder ao Dr. Raymuudo <111. Motta ele Aznvedo CorrGa, juiz de'diroito

,,

.Z96
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da 5~ vara criminal. do Dlsh•lcto Federal, um anno de licença, .com
tOdos. os vencimentos, para tratar de sua saudo, onde lhe convim• ;
J•evogadas as disposições em contrario.
Camnra. dos Deputados, 7 de agosto de 1008.-Carlos Pei,olo do
;lflllo Filllo, presldente.-Milciaà•• ,lfa.•io do Scl Freire, I• secret.n·
rlo.~Antonio.Fi/olo .de So11•a Basto•, 2' secretario.
N. 219- 1008
A' Cemmissiio de Finançasfoi presente a proposiçiio da. Camara
dos Deputados, n. 08, do 1908, autori1.ando o CJovoJ•no a conceder ao
inspeclot• sanltario D1•, Francisco Firmo Barroso um anno de
licenQII, com todos os vencimontos, para. tra.tameuto de sua sande.
Consta ·da petição e doournentos que acompanham que "
licença foi pedida com todos· os vencimentos, ·apoz exame •lo
va.lldez.
·
·
A Commlssão de Poti~iies e Poderes· da camara deu o seguinte
parecer ; .
·c O inspector sanitario· da Directoria Geral de saude ·Publicn,
Dt•. Francisco ·Firmo Ba.rroso;· requer um anno de licença. para
trat~r-se de graves lncommouos de saude.
Faz o petlciono.rlo acompanhar sonrequorimonto do laudo d!1
e~ame de vall<lez firmado por funccionarios e pelo diro.ctor Aet·al
de S:.udo l'ubllca o dousoutros attéstndos assignados pelo~ l'opu·
tados med1oos Drs. Rocha Faria o Miguel Couto, nos <1nn.es; atnr·
mada a gravidade.âo mal de que ·eoll'ro o requerente e a impos<i·
· b!lidade de exercei' 'a..q 1unccões publicas de que se acha investido,
accentuam a necessidade de retirar-se o supplicante' por um
anuo·, de qualquer sorvi~; para conveniente tratamento ft\rn. •leNta
cidade,
·
··
·
O requerente l<l!Dbra ter o Congresso Nacional 'concedido o
mesmo favor,' qual o da licença com todos os vencimentos, a outros
funcciooarios publicas; niio sendo, portanto, excepcional que o faca
extensivo a quem, como elle, tem concorrido com o melhor do' seu
edbrço pat•a a grandiosa obra do Dr. Oswaldo Cruz no saneamento
uo Rio dO Janeiro o na debellaçio das molostlas epidemlclis. ·
· A:llega, a.lêm disto, que a concessão 'da licença requerida.
s6mente com o ordenado, determinará a reducçiio do seus venci·
mentlis á importsncia de461!$ mensaes, exiguo ·para occorrer ~s
necessidades. ordlnarlas da, tllmilia e poslttvamente insulllclente
. pa.ra prover 4s despezas com o tratamento de sua sande nas condições aoonselhadllll.
Não obstante o criterio ultimamente adoptado pela Camara
de só conceder licenças com ordenado, salvo ca8os excepcionaes,
pensa a Commissão de Petições e Poderes que o petioionarlo rst~
nas condições de merecer, por equidade, a llcenc!l. solicitada com
todos os vencimentos, nttendendo ao seu estado de molestiu gJ·a. vllislma e aos serviços .pl'llstlldos á byglene. desta Capital em i!poca
,de calamidade.publlca. . .
.
.,
..
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otreL·ccc á consideração da C•mru•a o segr1into
PRO.JEC1'0

•

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a concedei' ao inspoclol' ,sanitario da Directoria Geral de Saudo Publica, Dr. Francisco
Fn•mo BiU'l'OSo, um armo de Jiconçn., com todos os vencimentos,
para tratamento de sua snude onde lhe convi ar.
Art. · 2.• Revogam-se as disposições cm cont1•ario.
Sala das Commls•õcs, 7 de julho de 1908.-C~<ni&a Machada,
presidente intorino.-Eu:cbio de Andrade, reh•tor.-E. Me•guita.Rlysio do Araujo,-Joao Gayoso,)

A maioria da Commi&<iio do Finanças da Gamara entendeu quo
osto pro,jocto podia ser approvado com esta emenda:
.
cOnde se diz: com todos os vencimentos- diga-so : com ordon:•do.•
. _Esta omonda, por~m. niio lu i approvada, como so vô da propo-

su;ao.

A Commlssiio do Fin:~oças, do accul'do com o l'"rocOl' da Com·
mis;lio do Po&içüos o Poderes da Camnra, nii.o tendo Yingado a
em onda d~ rcspoctim Commissiio do Fin~uças, para sor conceclida
" licença •ó com ô ordouado, opina pelo. ~pprovação da proposição.
Sal11 cl:1s Commlssõos, ~O do ~gosto do 1908.-A. O. Gomes de
Cash·o, prosideotc.-J. Joaquim de ,")'ou~a, roi:Ltot·.-F.· (Uycerio.-

Alvaro Jl!achado.-Francisco Sd.-Orbat~o Santo.'l,

Pll.OPOSIÇÃO UA OA:'ITARA DOS lJEPUT.\.DOS, r-;. 08, DJo:! HJ08, A QlJE SE
R&FEI\E O PAlU:CER SUPRA

O Congresso Nacion~l resolve:
. Art. 1.• E' o Presidente du. Republica autprizado a conceder ao
lDspectm• s~oitarlo dn. IJirootori~ Geral do Saudo Pu~lica, Dr. Fran·
cisco Firmo nart•oso, um anuo do Jioenca, com todos os vencimon·
tos, JliLl'!l. tratamento de sua •e~udo ando lho convier.
· Art. 2,• Rcvogam-so ns disposições cm contrario.
Camara dos Deputados, 12 ele agosto de WOS.-Carlos Pei.11olo
do Mel/o Filho, presidente.-Mi/ciades Mario de Scl Freire, i• secre·
tario,-Antonio Simeao dos Santos Leal, .J• secretario servindo de 2".
N. 220-1908

O amanuonso da secretaria da Escola Poiytechnica, lnnocencio
.de Ul·ummoncl Juntar, solicita um nono do lkença, oom ordenado,
aprose11tu.ndu um attcstado que diz soll'l•er u petlclonarlo de dis·
pepsla ueryosa. ~oiicltadas iufoL•mações do Guv"rno, !oram estas
ou vindos em mensagem do 30 do julho do col'reute nnuo, du~ quaes

A!ClCAIS DO SEliADO

se voriflo~ que 11 datar do sua nomoo.ção o potlciom1rlo tom gozado
das seguintes licenças com ordenado :
Sois mozos om !893, trcs mezos om 1805, sois mozes em !896,
sois mozos em !8n7, oito mczoo em 1902, troa mozes em !903, sois
mezes em !904, novo mozos em !907 o tros mozes em !908.
A alludida mensagem vem acompanhada. da Informação mi·
nistrada pelo director da Escola Polytechnica, concebida. nos se·
guintes termos:
.
.
·
.
·
«Obedecendo á ordem de V. Ex., constante do aviso de bon·
tom datado, o qual manda <JUe informo soL,•o o amanueuse desta
eacola ]DDOCODCiO do Drummond .lunior, fjUO t•cquereu ao Senado
um anno de licença., passo 1ls mãos de V. Ex. o incluso quadro,
pelo qual so vti quo osso funccionario tem li1ltado extraordinaria· ·
monte ao serviço, porto do um terço do tempo contado do sua no·
meação, Ainda agora se acha licenciado. Isto basta pa.ra·pa.tonteat•
a.pouca dedioo.ção do Sr. Drummond Junior, o quai.allásj:l solft•eu
uma pena do suspensão por oito dias, pot· tet• d~Jo inlbrmaçüos
f•isus om requorimonto do um nlumno. Bm 1004 dou em junho 24
faltas e nenhuma foi rolovrula pela directoria, por motivo do Rua
cconducta reprobonsivol> como consta do seus assentamentos>.
A' vista destes csoiaroclmontos a Com missão <lo Finançns on ·
tendo que o requerimento devo ser indeferido.
.
Saia <ias Commissiics, 20 do agosto do 1008.'-A. O. Gomes de
Castro, presidente.-Feliciano Penua, relator.- Glycerio.-Al•aro
Macharlo.-J. Jougmm de Sou:a,-Francisco Sci.-La11ro Mü/ler.Urbano Santos.- A imprimir.

o

Sr. Preooidente- Tendo comparecido apenas 20
srs. Senadores, não pódo haver sessiio.
·
A ordem do dia para a sessão seguinte é a mesma .i~ designada,
Isto é :
3• discusslto da proposição da Co.mnra dos Deputados, u. 08,
de 1908, autorizando o Presidcnt.o-:da Republica a abrir ao Miniaterio da Guerra o credito especial do 100:000$ para occorrot• ás
dospezns com n. installaçlio e o expediente das ,iuntllS do alista.mouto
e de sorteio militares (com par"cer favot•nvcl. da Commissiio de
Finanças) ;
·
. S• disoussilo da proposiçlto da Ca.mara dos'DcputadoB", n. 72'
de 1908, relevando a proscripção cm que porventura tenha inoor·
rido o direito de FranciRco Marque< da Cunha de receber a qunn·
tia de 5:954$838, de o!•donados que deixou de receber como juiz do
diroi!o em disponibilidade (com p~rocor fuvoravei da Commis~iio
do. F1nanç~s) ; .
. .
.
.
·sa discussão da proposiç~o da Camo.ra dos Deputados, n. 74•
de 1008, autorizando o PreRidento da Republica a 11tirir ao Ministe"
rio da Fazenda o credito eztraordinarlo de 5:419$856, ·para paga·
mente ao major Jo.<i! Rapharl Alvos tle Azambuja, em· virtude de
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Hontenç~ .iudicl~rla (com paronm• J'avomvel da Commissdo do .FI-

UM•;

··

3• discussão <la proposição da c~mnt•a dos· Deputa<! os, n. 75,

de 1908, :wtot·lzando o Prosidont.o do. Republica o. abrir ao Minlstet•lo da Fazenda o credito cxtrnordinario do 5:·105$726 paro. pagamento ao mo,jot• Adolpho Co.t•noh•o da Fontoura, em. vlrtuilo de
sentença. ,judiciaria (com parecer filVOI'avel da Commissão de FIcanoas) ;
· 3• dlscussi'lo da proposição d:t Camo.ra dos Deputados, n. 33,
de !90S, autorizando o Presidente da Republica a o.b<•it• ao ~llniste
rlo"do.·Guorrn o credito do 384:000$, papel, supplementat· 4 subconslgnaçiio - Constrncção du. Fabrica de Polvot•a sem fumaça da verba 14'- Obms ~!liitares, do art. W da lei n. 1.841. de 31
do dezembro do 1907, para conclusão dus obras do. referida fabrico.
(com parecer lll.voravel do. Commissiio do Finanças) ;
·
2' discussão da proposkiio da Camar:t do< Deputados, n. 121,
<lo 1901, reorganizando o corpo do engenheiros nnvaos (com
emendas otroreclda.' poln CommJ<a[o de Marlnhn· o Guot•ra,em 1903,
o com pat•ocet· contrM•io da Com missão de Finanças);
2'discussiiQ. da proposição da Cnmara dos Deputados, n. 202•
de 190ü, aubrizando o Presidente da Republlc" a conceder um
anno do licença a Francisco do Pau1:t Duarte, escrivão dn. Collectorla Federal do~. Jos~ do Além Purahyb:L, !Cstado <lo Minas Gornes,
para tratat· do sua sautlo ando lho convim· e cm pt•orogo.ção á que
obteve (com parecot• contl•ario d:L Commissão do Ftn:tnças) ;
2• discussão da proposição d~t Camarn. dos Deputados, n. 35•
de.l908, concedendo a ll, Bellarmina Alvim .do. Gama e Mello a
pensão mensal do 50$, metade da que percebia sua fillada mio
D. Franctsca Alvim da Gama o Mollo (com jl<Lrocot• contrM•Io do.
Commissilo do Finanças) ;
2''disciÍssiío.do. proposição da Cn.mnrn. ;los Deputados, n. 4Q,
<lo !908, concedendo a ·D. Mal' I:• Augusta· de· J.o~os reversão do
meto .soldo o moutejllo deix:~dos por seu filho o alloros do 7•rogimento do cavallarlu fio o•erclto Oscn.r Goulnrt .do Lemos, a .dotar
du presente lei (com parecer contrario dn Commissão de Finilnça.s.)
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Pre.'lirleracia do Sr. Bur.no Brandira (2a Secretario)

A' moill hora depois do melo-dio. abro-so 11 sossiio, a que coocorrem os Srs. Senadores Buooo Bt•o.ndão, Araujo GOes, Pedro
Borges; Raymundo Arthur, Francisco S,, Bozerril · Fontenolle,
·Melro. e Sd, Caolho Lisbon, GonQillvos Ferreira, Manoel Duarte.
Coelho o C11mpos, Mat•tloho Garcoz, Severino Vieira, Virgillo Da·

soo

AN1f.t.IIS llO SIIN ADO

mazio, Siquelrn Lima, Lourenço BnptistiL, Oliveira Jllgueirodo
Augusto do Vasconcollos, Laura Sodré, Follcln.no Ponna, Franolsco
Olycerio, Alt'roda Ellis, Bt•az Abrantes, Joaquim do Souza, A. Aze·
rodo, Motol!o, Hercllio Luz·, Lauro Miillor: Jlollppo Schmldt o PI·
nhelro Machado (30),
·
Deixam do comparecor, com caus11 participada, os Srs, Senadores: Ruy Barbosa, Forroira Chavos, .Tonathas Pedrosa, SIL Peixoto,
Sllverio Nory, lndio do Brazil, Pnes do Cat•valho, Justo Chormont,
Urbano Santos, Gomes do Castro, Belfort Vieira, Pires Ferreira,
Alvaro Machado, Rosa o Silva, ,Joaquim Malta, Oiiveil·a Valladii.o,
Moniz Freira, Erico Cooll•o, Bt~rata Ribeiro, Fr!Litcisco Snlles,.LopeH
Chaves, Ut•bano de Gouvílo., Joaquim Murtlnbo, Candldo •lo Abreu,
Brazllio da Luz, Julio Frota c Vtctorino Monteiro (27).
.
Siío successi vamonte lidM, posto.s cm discussão c som debato
approvadas a act:L da ultlmiL •·•ssão o a da ro.uniiio do dia 21 do
corrente mez.
O Sr. 3• Secretnrio (soruinrlo de !•) declara. quo não
ha expediente.
São successivnmonto lidos o ~ostos om discussão, que so encerra sem debate, lleantlo a votação adiada por falta de nu moro, os
requei•imentos constantes dos se~uintes
PARF.CERES

N. 221-1908

Tendo de emittir pnrecor sobra o proposlci\o da Cam1Lr~ dos
Deputados, n.2~. •lo 1908, rolovnndon PI'escripçiio para que D.Ma.ria
da Conceição Gastro Gama. se possa ha.bllitnr IL percepção do melo
soldo e montepio deixados por sou irmão, o tenente do 6• batalbiio
do infantaria, Josil lgnu.cio da Gama, J'allecido no Pnraguy ; a
Commissiio de Flnlll!ça.s requer se solicito do Podar· Executivo ln·
formações sobro·o a.ssumpto, espoci!llmcnto quanto aos fundamentos cm quo se baseou o Governo p:tra declarar proscrlpto o. direito
a que se refere u. mencionado. proposlçiio,
Sala das Commissõos, 20 do agosto do 1908.-A. O. Gome~ de
Oa1lro, presidente.- Urbano Sanlo1, relator.- Glycerlo,-AI•aro
Machado.-! • .Toa2"'im do Sou:a,-LaUI'O Miitler.-J•rancisco

~d.-

11, Penna.
N. 222-1908

DD. Esporldiann S•m•lio o Elidi& Antonin. do cast1•o, mãe~ tios
.praticantes macbhtist~L~, 2" sargentos do corpo de Inferi ore$ da
armada, Dionrsio Sorl'ão o J nllo Antonio de Ca$tro, •lllog;Lndo. que
seus filho• fu.liecat•am n. bol'do do Aguidaban, por occaslíio do deSW!tre em Jacuocauga, sollultam que lllo~ sejam concedidos o; 1\1·
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varos, de IJUC trata o proJecto da Ca.ma.ra dos Deputados, par& o
fim do beneficiar as VIctimas do alludiclo sinistro, visto como cada
uma das peticionarias só roc0bc do Thcsouro uma pensão de

42$500.
'
Não tendo vindo a potiçii.o acom~anbada do qualquer documento, do qual ss infira •~ exactidão da u.Uegação relativa ao

lacto do torem tdollecido a horda do A111ida~an o em virtude da es.
plosão nello occort•lda os lllbos das peticionarias, a Comnlissã.o de
Finanças requer, por lntcrmodio da Mesa do Senado, sl\iam solicltildos do Governo os nccossarios csclarccimcntoa.
Sala dilS Commissõc.<, 20 do agosto do IOOR, - A. O. Gomos da
Caslro, ~rosidonto, - F•liciano Pcnna, relator. - Glyccrio, -

Aluara •llachado. - J, Joazuim
· Lauro Miillcr, - Ur~ano Sanlos.

dc Sou:a, -

Fra11cisco Sd, -

N. 223- IUOB

D. Alice do r'ig•toil•ado FCI'roit·"· vi uva do sub·commiss;u•io
d11 Costa r'orrail•a, l'aliocido iL bor<lo do ,!quidaban, roquor
lhe sejam concedidas, bem como à dua lllhu. Aracy, todas il8 van·
t;,gons constantes do art. 9• da lei n. 108 A, do dezembro de 1889,
tlgurad;~ a by~otheso do que a dito sub·commissarlo tivesse perecida no posto do 2• tonente comroissario,
r'undaudo a peticionaria sou ~odido cm factos, de cuja existoncia.
niío juntou um só documonto c dos quaos deve tOI' conhecimento o
Minlstorio d11 Marinha, " Cummissão do Finanças uad11 póde rcsolvor sem que lho sejam ministradas osclat•ecimonlas pelo Governo. Roquci', pois, que sejam elies sclicit<Ldos por intermcdio da
Mesa do Senado,
Saiu. das Commissõcs, 20 do u.gosto do IUOS. - ,\, O. Gomer do
Caslro, prcsldento.-licliciano l'onna, reliLtOI'. - Glycerio.-Atuaro
~liLIIOOI

J1Iacl•ado.-J. Joaqui>n d• Sou:a,-lirancisco do St!.-Lauro M>ill•r.
-Urbano Sanlo3.
E' lida o posta cm discussão, quo so onc01•ra som debate, ti•

oanda a votu.ç~o adiada )lor 1';1ltiL do uumoi'O, a redacçiio final diiS
omcndu.s do Senado ilpropusi~ilo da Cama1o;c <lo.< Deputados, n. 179,
do i005, conccdomla ii ponsão annutll do 3:600$ tL viuva o rtlbos do
D1•. Julio d,o Bnrt·o~ Cassa!.
O Sr. Severino Vjeirt• (')- St•, Prosldento, 011 sei
que nesta regimen níio é admlsslvol n. pra.tica do se dirigir Interrogações ao Governo, nom o Governa tom pcmntn ostn. Casa representante seu otncial; mas, em todo o caso, soi quo entt•o os meus
distlnotos collegilS muitos h" que p1•ivam com o aovoroo e estão
iniciados cm todos o~ segi'Odos altos ou baixos da administração da
Rcpubllc11. E como niia tleix~ do mo n.sslstlr, quat• como simples
(•) llte
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cidu.diio do um paiz regido por nm11 Cou~titui~íio qcmocl'atica..
tJUer, · principalmente, na qualidade dr. membro desta. Casa, o di·
roito de procut'llr Haber de alguma~ cousa~. de uns tanto~. factos
•, mais import11ntos d& qno depondom a paz o a tmnq nillldndo da Re·
publioa, por isso mo aventuro a l'ormnJILr algumas interrogações á
boa ventado do qumn a" queira t•ospondor.
. .
.
. Bem verdade 6, St•. Prosidouto, que ou .não tenho.muita courtanoa·ncsso mou chamado direito; failoco-mo, ás vozcs,:essa confiança, porque o considero sempre 11. mct•co do Sr .. l't•csidente dà
Republica.
·
1~ não siio vãos os meus rocoios. Tomos no Bsttulo du. B:Lhia. um
Congresso, que niío,; tão importanto, tão rospcitavoi como o Congresso Nacional, mM 6 uma miniatura dos te. g• um Congresso
croado pol" Constituição do g,hdo, olaborado1.0 adoptada do accôrdo com os preceitos da Constitnlç1ío Federal ; pois bom, ·osso
Congrosso niio tom actualmonto J'uncção roprosontatlv>L, nem do
outra. ospocio i ach!t""''io ás moscas, por orUom ou consontimonto do
Sr. Prosidonto du. Republica ; os satrapas do S. Ex., no meu Estado, lho frust.mm complotamonto a acçfLo.
·
'
'
O Sn. A• Az~<tEoo- NiLo pódo ser pot' ot•dom do St•. Presidente
da. Republica.
O Stt. SEVERINO VIEmA- Vou, dentro om ·pouco;· demonstrar
a V. Ex. a vordado do mou asserto; não estou fazendo nccusa.çõos
villl o lnjustOLs.
·
··
· Auto; disso, porllm, pormitta.-mo o honrado Senador oxpôr
o modo pelo qual agiram neste caso os sn.trapn.s do Sr. Presidente
da Ropublictl,
· ·
.
·
. · A 7 do !Lbril •lo anoo f!U!l corro devia. inau~urar-so poJa
Constituição do IM:ulo" sessão iflgislativa ordinaria da «AssembMu.
Gorai>- expmsMito tocbnica, con1ormo a Constituiç!o do. Hahia.
Hn.vondo na capital, como or!L it•J•ocusav~lmonto notot•lo, 37 Deputodos, o Ooputado que prosidiiL as sessões proparatorias da Caml1l'IJ.
cammunicou !LO prosidonto do Sona1lo !L oxistoncia do numm•o Jeg!LI
para.. quo esta pitdos<o J'unccionat·; o o prosidento do Senado, por
suw :ve~. como do direito, communicou ao governador que a Assomblaa· Gorai estava em condições uo inaugurar os sons trabalhos na.
data oonstttuclonal.
. ··
·
.
Mas o governador respondeu quo tlnba commllnlcação de 17
Deputados do !JUO JIÍÍu poderiam comr~<~·ecor temporariamente 11.
sessão. Ora,,bavondo qu ..tro vag..s,dcsdectno 17 Duputados não compareciam, ficavam prompto> sómento. 21 ,numero intoriot· ã maioria
absoluta, que é de 2~. e assi111 não h;Lvia maioria absoluta pam
luncoionat• a Assomblila. Desde .então a Aasemb!Ga Gm•al do meu
Estado. acha·SO om SllS!lÕOs proparatot•itw. .
, ·
. . O chamado J!t'e.<idento •ie&;a As.;ombiéa, •JUO lbi oloito na sessiLo
ordinaria do abrtl do JU07, mas que, depois do oloito, uo desdobt•ar
dos· acontochnontos, aban1lnnou a. miLiot·ia, do cu.in. confin.nçu. et'ri.
depositaria, mantendo, por um critot·io do mural )lOJitica multo
especial, esstL commlssiio que recebeu da<tnellAR de quem se tez n.d'
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versaria, osso pi'Osidonto está aqui apreciando a Exposição, assim
como lambem aqui so acham antros Deputados, que desprazam
com ~tdmiravolabnogação o dcsomponho do su,. funoçii.O de .ropro,
sentantes do povo, omquanta a Assomb!Ca do t:stado, po1• falta do 1
comparoclmonto destes mesmos o ·do outros Deputados, continúa
cm sessões pJ•opamtarius,
i~ a corto, S1•. Prosidonto, •i quu ossos ropl'OS~nt:mtos da povo
(não sei si o serão vm•iladciramonto) híio do ser galardoados,. un
sBlido reeleitos para a cadeira de Deputado estadual o outros
teriio talvez premio maiO!', tendo cm recompensa do sua <lciorção
o mimo princlposco do uma cadoiriL mt ropJ•csontação ledora!, .
Quem viver vcl-o-ha.
Eu atnrmni que isto so Jazia por oJ•dum do Sr. PJ•csi<lontc da
Republica o ago1•a vou chagar 1í demonstração.
O Sr. Pr08idonto da Republica ustá ainda hoje muito convoo·
cido do·espirllo de reclidllo c iu•liça do governador <tua tovo 08tc
procodlmenta; que fl·ustrou 'que a Assomblcla se l'ounisso na data
consütucianal, violentando a liberdade das ·sous amigaa o ilnpondo-lhes o esquecimento do clcvc,ros imperiosos, fuzendo-os.mentir
~ confiança popular-, e ou estou profundamente convencido do
qno·foi por dispor do miraculoso lavor deste alto conceito e do
outras graças do Sr. Presidenta da Republica, divindade suprema
que faz croa.turas por cartões, que o ex-governador da Bahia cammotteu aquella audacla.
.
. Estou certo do que bastava um gcs1o da sr. Presidente da
Republica, bastavam quatro palavras, coma aquellas que chegaram a ser attribuidas, não som contestação do Sanlo Padre
Pio JX; dirigidas aos bispos do Pará o do Pernambuco, ahi pelos
annos de 1872 ou 1873- gaslo tua non lauduntur - Jllll•a quo as
cousa.• entrassem no bom caminho, p~tra quo entrasse no oxorclcio
do bllll.B funcçiios a AssomblO<t Gorai da Sabia.
0 Sn: A. Az&rtEDa.-lsto não quórdlzer que o Sr. Presidenta
do. Republica IICODsolbo, quoiJ•n. assa .attltudo.
O Sn. s~v&!UNO V!EmA.- listou dizendo que bastava um
gesto de S. Ex. para que as causas entm&<em no seu curso legal o
constitucional, porque a conducta do ex-governador não tem outra
determiU&nte sinão o pensamento de ser agradavel . ao Sr. Prosi·
dente. da Republica.
0' SR.. A, AZEREDO,- Então o Presidente da . Repu!Jlica póde
intervir em um Estado sou qualquer prete<to.
0 SR.. SIIVERINO VIEIRA.- Nesta caso O poJo processa a· IJ.Ue
alludo, Jltl·o-hin atil com npplnnso e "til cm ligeira J'eparação de ID-.
tarvenção illogalinent.o praticn.,la. Deixando do pllrto este inci·
dente,. ou sei que seria difilciJ, que ooria mesma lmpOBBiveJ ~
Sr. Presirlenta da 1\cpublica conseguir da maioria das honradas S&o
na.do1•es o que o' sat1•apa do meu Estado,de aocôrdo som duvida com
o ponsameuio do mesmo Sr, Presidente, conseguiu tios seus &migos,
membros d~ Assemblé~t Geral ·da R"hia, mas, em todo o caso, é de
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boa caut~lt~ a.dmittir COJl!O poss.ivel que S, Ex. posso. exercer
contru. mmha humildo lndtviduo.lldatlo qualquer u.ctu ma.!.; cnor·
gloo da soborania presidencial do !JilO · ostá mvestldo. ·
I
· Entt•eta.nto, St•. Pt•osidonto, omquanto isto não acontece vou
usando do um dh·oito que presumo tor. attl que essa prcsu 1;tpção
tenha de codor á roalldatle cm contrario..
..
Desejava· lançar á· bondade de quatquor.dos meus distinctos
collegas c amigos do Governo ncstu. Casu. a.lgumas perguntas. ,
Uma. dellas, sobre assumpto que me preoccupou hontem durante todo o dia, tom ho,io, doanto âe oxplloações que constam da
irnlJrensa, insistcoclu. monot•, podorln parecer rncsmo a. alguns escusada, mas, cm todo o caso, niio devo silenciar intelru.mento sobre
a materln.
Na quat•ta.-lcira ultima, um iJlustt·o o talentoso .Doputa.do,
representante do Rio Grande do Sul, annunciou na outra. casa do
Congros<o que o Go9erno ~ la, que «estava disposto a reconhecer
dentro de pouco tomvo ao Governo ot·iental o. liberdade absoluta
de navogacão o a tgualdado do pcodomínio nas aguas da. La.gôa
Mirlrn•;·ou,ia parto principal, póde-se úizet·, .constituo aguas territoriaes brazUolras no Rio Orando do :;ui, sendo 11 uutra, parte
r•iboirinbn ·com a Republica Orient.al. ~:Sta tleclaracã.o · P!1.1sou no
momrmto,'na..Camam do; Deputados, como uma· faisca desprezada;
não solicitou;a.o·quo pat•eco, a atton(•lio de uin~uom; .niio provocou
susceptibilidades, não dospm·tou ciumes; .pa.ssou som reparo, por
ligeiro que fosse.· Uma va.J•ia, porem, publicatla bontom pelo velho
o concoituadisstmo orgiio· da imprensa bt•aziloii•a, o .ror,.at do Com·
meroio, ·tez I'Jontir a. posição caquorlln. cm que~ POl'Ventura, se, encontravam Ueputa.dos mais estreitan1onto t·olacionado~ com o Governo, nomeadamente o lt:ador dartttolla Casa que; segundo <I praxe
ultlmamonto a.loptada, é um leador tio c~rta, diplomado o não
monos constt·~nglda devia MOI' to.muom a posição do honrado' Deputado membro da Commi~são do Fiuuncas t•olatot• do orçamento do
Ministerio das ltolaçüos Extoriul•cs, tunto assim que este, si está
bom ín1orma.d11 a apreciada folha esta. manhã, não teve mão cm
si guo não intot]lollusso uo St•. Prositlonto da Republica.
Havia neste m1so 1\tco dupla: um" que ora do cozinha politie~
ou governumonta.l o outra. 1\lce quo il multo mais lmportauto
prondcllllo-so n. questão muito sili•ia ilc caraotor internacional.
Quanto ao ponto do visto. diL oxautoracão do .le~rlor da Camut•a
o o do hont•ado .IJoputudo, momhi'O d:1 Commtssao do Flmincas,
relatot• do orçamento .to oxteriot• •..
OSa. A. AzEREl>o-)lao houvo cxa.utot•ação ; 11. tloclaração niio
foi olllcial. .
• · '
O sn. SEVEUINO VIEIRA -V. Ex. sabia hontom que 11 dccln.raçiio não era otllciul 'I
O Jornal do Commeroio declarou que on ontclal. Estou pondo
em destaque o ostu.do em que so encoutriiVa meu, espirita bontcm ;,
não mo estou referindo ao que 11hi se passa hoje depois de lida a
1
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doclarnçiio publicada sob a t•ospoosabilid~Ldo da Secretaria das Ro.
lnçõos Exteriores.
·
!
OSn.. A. Az~n.Eoo·- Wa Impressão do v. Er., hontem.
OSn.. SE\'EIIt:<o VIEIRA - Estou relatando o que trabalhou,
durante o dia do hontom, cm meu osp!r!to; mas, V. Jlx. fo~·mo
perder o fio das idéas. Emtlm, vou procurar reatai-o.
Não tenho que ver com a oxautoraçiio que teria havido, •i
a declaração feita pelo talentoso Deputado a que mo referi ti·
VOS:lo sido offlclal.
Realmente, Sr. Presidente, si a dcclnrnção do llluSiro Depu·
tndo opposic!onista ll situação riograndeose do sul tivesse sido
efficial. a oxautoração m·a manifesta, inilludivcl e. talvez mesmo,
irreparavel. Prescindindo do outros pontos, nos quaes poderiam
ser affectadas as susceptibilidades just!fioavels dos honrados
Deputados, que, ao monos em apparoncia, podem mais natural·
mente ser tomados por orgãos do Governo, linstal'ia tet• em con·
sidoracão que os p~osontcs agradam até aos deuses, e a satisfação
d c quem os recebe sómontc póde encontrar medida exacta no goso
o no prazer de quem os dd.
.
Ora, Sr. Presidente, que presento de maior valia, mais precioso, do que a boa nova levada a um povo ou ao governo que o
~eprosonta da se~ut•an~a de ver satisfeita 11ma das suas maio ai·
mejadas asph·açõ3s 1
. Sondo oficial a declaração do honrado Deputado opposicionlsta,
no Rio Grande do Sul, ficava patente que o uovcrno, escolhendo-o
para o desempenho des;a honrosa mensagem, tivera preterido os
seus mais dedicas amigos, aquoUes mesmos que, p1•ec1samento na
sessão da Camara om quo e1•a annunclada por um opposicionlsta
a boa nova, f<~rlam talvez o sact•ificio do suas convicções, para
apolarom a politica do Go~erno.
De que ouka moeda dispõe o Governo para t•ecompensar sa·
crltlcios dcst" ot·Jem, si não do lncumbonclas. honrosas, traductoras
do sua intimiuauu e confiança, como a que tivera desempenhado
·o illustrado iloputado opp0 slcionlsta, si a sua pnlaVI'a ti vosso cunho
. oficial !
>1 ves
·
·
SI assim bonr11so sido, nin((uem tivera razão para invejar a
situação do 01• do do leader uo Governo na Camara, nom a do
illustro relate u.o orcnmooto do Ministerlo das Rolaclles Exteriores,
Reft1•e·m crio lead••· da Camara, ao lllustre relator do orw•·
monto do Ext 1'. Mas esta ora a questão de cozinha.
. A questão mais imp01•tante, porom, a que forla .mala proCUn·
du.monto mou 08plrito, ora a de saber si realmente o Gove~ne
hrazileiro ostaVa disposto 11 l'econhoccr no GO\'OI'DO da RepubiiC:I
Oriental a liberdade ••bsoluta da uav~gação na Lagoa-Mirim o a
jguaJdndo do predomínio nnquollas agnus. Era possível quo o
Governo da Republica ab1•lsse, com tamaubn largueza, com tal
generosidade, sem o Yoto do Congt•osso, mão de d1roitos do qno
estamos no gosJ exclusivo o Incontestado 1 gm esta; nos meus
olhos, a face gt•avissimu da quostilo.
Valo IV
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Folizmento 11. cxplico.ciio que o Jornal do Comm.orcio publico.
bojo, do procouencio. da'Secrcto.ria <Jas Rclncõcs b'xtorioros,-tl'ollXe·
mo ao espírito relativa cnlm<L o tranquiilidado paro. conservar,
quanto.:t~oompetcnoin. .o JPatrioliomo .do bouomot!ito Sr •. Minlatro
dn.s.Rolaçõos Extoriorcs,.a.conftança que S. Ex. tom.moreciclo até
)lqjc do todos ,os chlad~os brazilciros que o.mam sinceramonto .. n
sua Patrin.. ·
.
Não se trn.ta, Mizmonto. de reconhecer no Governo da .Republica Oriontlll ·a !ibordado.o.bsol\lta do n:l.vogar as .aguas d:l. Lagon.Mirlm, nem tão ·pouco do ·lhe ·dar naquollas aguas predomínio
jgual ao que, comjusto titulo, exerce o Governo brazlioiro.
E' essoncl~l que ·nquo do uma vez .Por todas· firmado que se
cogito. apen:.s do concossõos que sorito regulada.; ]lOr trat!ldo, 110
,qual dovm·llo llcar provistas o acauteladas qun.osquor emergenclas
.tuturas. SI assim O, agua.J:dcrnos o .acto ~overnament.. J, quo uiio
]loder~ ser excquivel, nem produzir elfoitos som a sancçiio ·do
.Congt•osso.
Port!!Jlto, neste ponto n. >olicit•ule com que n nossa cbancollari&
veio tranquiliizat· n. opinião· JlUblicO:, satis1az, s:.lvo qualquer
particul<Lrídatle que possa vir a lume, a minha ouriollidn.de .
. Dirijo agora minha intori•ogacão pn.m. outro ,,ponto. Que ha
~obre D.,Jlossa situação'l\o i\.Cre? Hn. realmente alll alguma. revoluc""a.o I 'Hn. dias vom sendo pr~n.ln.da, entretanto, essa noticia; pa·
roce quo n.M ho,ill o Governo nno est1l habilitado.aJnformar a opi·
nião publica sobro a .exactidão uo que so pt~ssa naquellas longínquas pa~gcns. Dir-so-ha talvez que lhe fn.Uecem o< meios de· conhecer c, portn.nto, de inteirar o publico do que por lá ae passa.
Não aeria grande ousadia ·do minha ,parte comparar o Jtosso
Governo a umas cortas mundn.nas, que •o cobrem de sedas o velluúo•, de.enl'oitos o dQsscs grandes chn.pdos cap~zos,de oclipsn.r a lua
c o sol, o não ra1·o solfrem Jlortas a llontro d<t m:msarda em que
vivem as mais atrozes misol'lllS.
·
.
1E', ma.i, . ou monos, St•. Prisldente, um •exemplo aDD.logo •O que
·esia.mns d!Uldo. Tondo•em de~caso o~·oonsolhos da .JWldoriiÇiJ.o e d:l.
;prudencia,·estamos a ostent~t· megalomania, .quo,.,bam ;u.preciada
á lace da realidade das cousas, nos coiloca om s1tuaoão ridieu!a.
Enoommendamos q~ara. .o e&trn.ngoil'O,IOOm ·oscaudalo doa. que oonbe•oem nossos rroclll!sos, .J>re~~odr~oughto, cr!Ua.úores 8Coub ., não .sei
mais que ; .emquanto vivemos á. mingua da ,olo.montos ,os mais
·neoossarios, do. instrumentos os menos •custosos ,,o lndispensa.veis a
uma. regular a.eoio .admiul:ltratt-.,a. Encommoudamos ipesad:l.s <lllll•
· -chblas de .guor.ra.e nito temos emba~caoões leves, b11ratas &dapta. •W ~ navogaçã.o rra;pida em os.noB.ioB .rios ·mesmo ~caudnlosos e ~pro·
.:f~~ndos:como o .A.mMonas e ·~eus n.Jlluenlcs, 1do . modo .qoo .se:dão
.acontooimeutos de sumlQa gravidado :nas .zouas.atro.v.essadns por
.essas a.gun.s .o o Governo,Jlca.dillll e~mezes,scm.sabor do .que se
.passa.
O Sn.. A. Az&a&oo ,_;No Acre, já oxistom qu~tro on.nbonoiras

poquenas.
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O SR.. SEVEIUNO VIEIRA- Mas, essas canhoneiras ainda: não
trouxeram nenhumn. noticia ao Governo do que está occorroudo no
Acre o a prova <!que ello nõ:o est~ lmbilitado a informar o :pa.lz
do que n!li·so passa.
O Srt. METELLO - Ej{l estão construindo n linha teicgrapbica
,
.
até o Acre.
0 SR. SEVERINO VIE!!U- 0 tolegrapho? Mll!l, no CMO, o telegrapbo, quando ,iá cati:vessc •Construido, não aproveitaria. multo,
porque, ti-atando-se do:uma Devolução, dosde que esta tenha uma
corta<>rieatação, o sou ;primeiro rno\imonto seria apoderar-se do
tolcgrapho, ou inutilizai·o. .
.
Agora poreunto: .qWII.a causa desta revolução?
A quem se attribue a.revoluçiio do Acre!
Póde·se, som .rocei o de errlll', loval·a .11 conta da mil. politica
·do Governo.
Ao que. consta, acba-sot fronte do movimento revolucionario
•O coronel Placido·dc.Ca.;tro,
Ora, Sr. Presidente, o coronel Placido de Castro .é homem de
•grllJldo valor, qualquer. que soja. ;a feição por quu seja considerado.
E' um moço inlOiligontc, que dispõe do um~ instrucção muilOre·
gullll', do gr;.ndo criter10, do nota.vol ~restigio n~quell~ rogii1o, de
tanto prestigio, que j~ o.mpa.rou o ~uxtliou podero;amonto a acção
do Governo Fodm·a.l naq uolla zona.
O Sn. PlNUEmo MAO!!ADO·- Apoiado •
. o Sa.. SEYEltiNC VIEIR.A-:Com estas ·qualidades superioros.e
oom o~ nobres sentimentos .patriotioos de que já dou pruvu.s incon·
cnssa.s, é certo que o Governo, :si obedecesso·c<clusivamente ás·soli·
citações do bom publico, n:to acharia ningucm oro melhore; condi·
·çõos do que o ·coronel Placido de Castro_Par~ ~dmiDJstrar o Acre .
.Longe do al,lrovoitar.serviçose aptido;s querscriam de summo
proveito o nmx1roll utilidade a bem do.progrosso -daquollas .lute.
lizos populaçüo•, o Govorno tem mais do uma voz mandado admi·
nistrat• aquollas regiões indivíduos que toem dado all! os mais
tristes e cuudomn•veis exemplos.
Sal que o movimento ·de· que me occupo se está desdobrando
na zom1 •oh o. administraçiio do coronel Gabino·Bezouro, cujos eraditos de administrador oconomico ficaram bom firmados durmte o
tempo em que o !Ilustro militar dirigiu o sun llsiado.nMal, o Es·
tado das Alagoas; mas isto .não é sufficiente, não·basta. par• justitl·
car-lhe a attitudo :coutt'lt. a qual sel'ovolta o COI'onol Placido do
·castro.
conhecendo a um o.o..outro,lnmorito.,Prrifundamoute 11 dlvergcncl~ profunda que chegou a Javru.r. entro ambos, atirando nos
perigos e azll!'os do um movimento nrmado aquolle que pódo ser
:conatdet•ado·como o bro.ço•potcnte que lnCOI'JIOl'OU ao torritorlo.da
Unlito as terras do Acro.
· SI me rosse dado escolher administrador pnra aquella região,
·11ão ·osuolberla outro alniio o·coronol Placido de Castro.
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Noto, porém, que estou fazendo estas considoraeõos om torno
de ml!ras conjecturas.
Quem estar~ habilitado " dizer-mo o quo ba pelo Anro 1 si h11
realmente movimento armado, qual a sua causa o extensão.
OSn. A. AzEREno-Um dos jornaes disso hontom .•• •
O SR. SEVERtl'(o VIEIRA-Ora, os jornaos I•••
Pordoo·mo V. Ex. Os jornaos niio sabem do nada, o a prova ó
que, a roprosontantos dos jornaos procurando intbrmaoõosdo Sr. 11i.
nistro do Interior, o Sr. Ministro declarou quo niio.snbia mais do que
o que havia publicado tL imprensa. S. Ex. disso quo havia recebido
um telogramma, mas osso niio dizia mais do quo o tolegramm&
publlcado pelo conceituado orgão da imprensa carioca O Pai:.
Entt•otanto, ora preciso quo o Governo empenhado, por dovor
ftindamontal, om manter a o1•dem naq uella região, om fazer prevalecer a justiça naquolla pa1•agom o em garantir as liberdades; o
Governo, portanto, mais do quo uinguom, interessado om sabor o
quo ha, lambam mais do q no ninguom appll'Olhndo para obter
conhecimentos o iulill'mes, ostivosso a par da situação, para poder
agir o dominai-a.
O SR. A. Azr.REDo-Com certoz~ o GnYorno j~ providenciou
nosso sentido.
O Sn. · SEVEIUNo VIElRA-~las, O'llotamonto o que se precisa
sabor c não é curiosidade exaggernda., ó si o Governo tomou, do
facto, o;sas providOllcias, como as tomou o quaos foram ollas, porque só assim so poderá. fazer ldtla da effic11cia dos suus resultados.
Haverá nesta Casa quom possa dizer uma palavra que oriento a
opiniiio ?
Soj11 como for, si ninguom mo pudor informar, alli deixo a
minha intorrogaçito no espaço dosto recinto, para quo elia tenha a
so:•te quo o destino lhe reservar!
ORD8M DO DIA
CREDITO PARA A lNSTALLAÇÃO E F.XPEDII:NTE DAS JUNTAS
TAl\IENTO E SORTEIO MILITARES

DP.

ALIS-

Entt•a em 3• discussão a pl'oposiçiio da Camaru dos Deputados•
n. 08, do 190;, autorizando o PI·csldento da Republica 11 abrir ao
Ministul'io tia Guort•a o credito especial do 100:000$ p1r11 occorror
~s despezas com a instailaçiio e o oxpodionto das Juntas do alistamento e sorteio militarás,
· Nlnguom pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando a
votaçiio lldin<ia por· fulta do num oro,
l\ELEVAÇÀO DE PRESORIPÇÃO

1:~1 FAVOR DE FRANCISCO MARQUES
DA CUNUA
Entra cm 3' discussão a proposição da Camnra dos Deputados,
n. 72, do 1908, I'elovnndo a prosoripr,ão om quo porventura tenha.
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incorl'ido o dil'oito do Fmncisco ~!•r•111os da Cunha do receber a
quantia do 5:054$8:J8, do ot•,Jonados qne deixou do rccobor como
juiz de direito om di~ponibllldado.
·
Ninguom pedindo a palavra., onccrra-so a discussão, ficando a
votação adiada pol' f•lta do numero.

'

,

••••

CREDITO PARA. PAOA.m::>~TO AO ~I AJO R JOS8 RAPilA.EL DE A.7.Al!DUJA

Entra em 3' discussão a proposição da Camn.ra dos Deputlldos,
n, 74, de !008, autorizando o Pt•osldonto da !lopnblicn. n. obrh· ao
Ministcrio da Fazenda o credito oxtraordinario ilo n:4i!l$G5G pam
pagn.monto ao m11jor .Tosa Rapha.ol Alves do Azambuja, em virtude
de sentença judiciaria,
Nlnguom pedindo n. p>ln.vra., onccrra-so n. discussão, ficando a
votação adiada. por falta de nu moro.
CRf::Drro PAIL.\

PA.GAliE:STO

AO ~rAJOR
FONTOCRA

ADOJ,PHO 0,\.RNEIHO

D.\.

Entt•a om 3' discu;sio n. proposição dn. Cn.marn. dos Dopntados,
n. 75, do IDOS, autorizn.ndo o Pt•csiclonto da Republica a r.brit· ao
Minlsterio da Fazonda o crodito extraorclinario do 5:405$726 po.ra
pagamento ao mnjot• A.!olpi!O C:crnciro da Fontouro., om virtudo
do sentença jud!cl:~ria.
Ninguom po4incio a p~in.vro., encerra-lo a disctt,siio, ficando a
vot~çiio adiada pot• raita do numero .
•
CREDITO DP. 381:000~, SUPPLEl!P.NTA!t ,\ YERUA 14' no ART,. lG
. DA LEI N. 1.841, DE !n07

,.

Entra om 3' cliscus>ão a propo<içiio da Cam•rn. dos Do]lutados,
n. 33, do 1008, autorizando o Presidente dn Republica a abrir ao
Ministnr!o dn. Gttort·a o ct•odito do 381:000$, p:~pol, supplementar á·
snb-consignaçiio-Constrncçilo da Fabrica do Polvot•a som fuma·
ça-da vOt·b~ 14'-0brasMilltarcs-cio at•t. lü da lei n. !.841, do
31 do dozembro do W07, para conulusilo das obras da rororida
li1brlca.
O St•, Severino Vieira.(') -Sr. Prosidonto, na deftcioncia da publicação dos documentos quo lnstt•uom o podido do
credito do quo trattL a rosoluçito om debato, til•o do t•ocot•t•et•, obe·
docondo <L indicação do honmdo Sonadot· relat,r do parecer, p11ra
quem nunca serão sulliclontos as minhas deferoncias o a. quem·
consagro a mais prol'unda estima o o malar acatamento, aos pa·
pois c.~tstontcs na socrot,trio., Por o'sos papeis, si mo niio falha
n memoria, si me não enganei n11 lo!tnra, ns obt•as para ~ con·
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struoçiío de uma fabrica do polvoriL som fumaça tiveram parcellatlamonte dou~ orÇ'~mentos : uma. parte· das· obras foi orçad&
em 900 o tantos contos o a outra cm 400.
Do uma ox.posicão Jeita pelo distil1cto o brioso official enge·
nboiro encarregado daquellas obras, pareceu-me deprebender que
o Governo destinou 11. sua execução a importanuia dos deus orçll·
monto.; o maJs um accrescimo tlc 50 e tanto' contos.
A ser assim, tl claro quo jú se despendeu com as obras da fa·
brica do poivora da villo. do Piciueto importancia maio1· do que
a consigno.da nos orçamentos, não constando o.bsolutamonte dos
· documentos o. detalho dessas dcspozas.
1\ro. osso. domonstraçiio que ou entendia do necessidade que o
Governo enviasse ao Poder Legislativo como justifico.tiva do
credito pedido.
Sei que o honrado militar, que, si não me engano, 6 o mesmo
que se dlstin~ui u na construcção da fortaleza do lmbuhy, procura
.tustiticar o excesso da. despoza sobro o orçamento feito; mas, ainda
assim, não doixarin de sc1· uma deferencia muito recommcndavel
do Poder Executivo para. com o Legislativo a remessa do uma.
demonstração detalhada das despezas realizadas, porque, não só
seri" muito natural, como muito justo que aquollc que autoriza a
despeza so resorve o direito do saber como lbi despendida a importancia destinada á execução do um corto SCI'Viço.
_O Su. COELHO E CAMPOS- E' umn consoquoncia da autori·
zaçao.
O Su. SEVERINO VIEIRA- Quem diz. que não foi.sutDciente
aquillo que :rccobeu para umit <'Jlrta applicação precisa domonstra~·
om que consistiu a insullicioncia DJ•ticulada ..
·w, portanto, o honrado Senador, meu.distincto amigo, repro·
sontanto do Ceará, que as minhas obsorvaçõos não oram infundadas
c que mesmo üOtro os documentos que instruiam o crodito não se
C!lcontravarn aquollcs.do cuja nccessido.do tratai em sessão ante·
1'10~ •.

Venho sómonto, S1•, Presidente, justidcar a minha altitude, as
minhas. obsorvações. Sei que o illustro Sanador já cumpriu o seu
dever, como sol tambem que o credito. vao passar murto naturalr
mente, como todos us outros que vierem nestas ou cm inforlot·es ou
em melhores condições, porque o <1ue fica de p~ ~ que não tem no·
nhum. valor o protesto do. Sr. PresidCllte. da. Republica, quando,
apavorado derwte da somma dos croditos.supplemental'Cs, extraor·
d!nn.rlos.ou. espuciacs, votados no·cor.ror: dA sossão. pu.ssada, }Irotestou que e~tõ.anno não solicitaria. maia autorizaçüo paro. creditas
extrnord1nar1os •.
Q.protesto dos~. Presidente, da. Republica ficou,. neste. caso,
tendo. o mcamo valo~ do.< p~otestos.do morido·àa Faiismina,.de <lUC.
no~,faliou,um !Uustr·e folbutimsta dosr.tJ..CapitaJ•,S· Ex. contiDila a..
solicitar os creditas extraordinarios e supplumentaros.
Ningucm mais pedindo a palavra, encnrra-so o. discussão, tl·
cando a votação adiada por faltuo de numero·.
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Entra cm 2•·diaonssíio, com a emendo. oll'oreelda pcla·Commissíio
de·Mar!Jiho. o· Guerrn. em !902, e com os pareceres• contrarias. dds
Commissõ•s•de·Ffnança~ e• de· Marinha e Guari-a, dados om 1902' e
!908, o art•. 1• da proposição da Camara. dos Deputados, n. 121'; de
1901', rcorganiza.n<fo o corpo de· ongonhoiros nnvaes.
·
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando a,.
Tataçiio· adiada.Jlor Jalta do nnmero.
Seguem-se em· discussão; que troa igualmente oncerrad& o
adiada a. votação, os arts. ~· c 3•.
·
LICENÇA A FRA..,ClSCO DE PAllLA l>llART&

Entra em 2' discussão, com parecer contrarro da Commissiio
de Finanças, o·at•ligo unico da proposição da Cb.mnm·dos·Depntados,
n. 202, do 1906; autorizando o Presidente da Republica a conceder
um a.nno·de· Jiconç:t a Francisco de Paula. Duarte, escrivão dtL
Collectoria·Fedcral dO' S. Josú de Alêm Para.hybn., Estado de Minas.
Geraes, para tt•Jt:Lr de ;ua saude onde lho· convier o em prorogação
á' que obteve.
Ninguem pedlrido n palavra, encerra-se a, dlseussão, ficando. a '
Totncão adiuda. por falta. do numero.
.
PENSÃO A D. DELLAmONA ALVnt DA G;\~!A'E MELLO

' Entr11 em.2' discussão, com o parecer contrario da Commissão
do FlnanQnS; o artigo unlco da. proposição da Camara dos Deputados;. n·. 35, de 1908, 'concedendo a D.Bollarmlno. Alvim d:1 Gama: e
Mollo a pensão mensal de 50$, motndo .da que percebia sua tinadli.
mão. D. Francisca Alvim do. Gama e Mollo.
Ninguem pedindo n pal:wrn, oncet·ra-se n. discussão, fica·ndo a
Totaçiio adiada por tll.ltn. de numero.

• ••

REVEitSÃO DE·:'Ullflo'SOLDO A. !lo. )fARIA .!.U6llSTA,DEoLE!I!OS

Entra em 2' discussão, com o parecer contr:uüo da Commissão
de Fi.nlwlçllllj o· art. l' da proposiciio da Camara dos Deputados,
n. 46,de.J908;.concoúendo a D. Mat•!a Augusta de Lemos t·evorsiio
do. melo-soldo o montopio deixado.i por seu filho oalt'eros do 7• rllfli·
mentodQ.eiU/a.llaria do o.~ercito Oscar.Goula.:t.de Lemos,. a datar
da presente lo!.
Ning11nm po~indo a. po.lavra, encerra..so a wsoussiio;.· ficando a
votaoiio.ndlildA por fa.lto,do numero.
· · Segue-r;e em.. dlsewsão, que• ftoo. igua.lmenla ence~~ada. c adiada.
aovotaçãll', o art. 2'.
·
·
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O Sr. Pre,.i<lente-Nail~mais havendo a tratar, vou lo·
vantar a sessão, designando para ordem do dia da sossiio seguinte :
Discussão uniea do parecer n. 212, do 1908, da Commlssão de
Poderes, opinanrlo que seja approvada a o!ciçiio a que se procedeu
no Estado do Pernambuco, a 8 do julho de cor1•cnto anno, para Pl'?·
enchimento da vaga do Sr. !fei•culano Bandeira do Mrllo, c que sc.1a
rooonbccido e proclamado Senador da Republica por aquc!!o Es·
tado o Sr. Segismundo Antonio Gonçalves;
.
Votação do parece!' n. 22!, de !908, da Ccmmissiio doFJnancas,
requerendo se solicitPm do Poder Exccuiivo informacilos sobre a
proposição da Camara.•!os Deputados, n. 28, de 1908, relevando a
prcscripçíio para que D. Mar1a da Conceição cwtro Gama se possa
ha_bilitat• Jt percepção do meio-soldo o montopio deixados por seu ir• mao, o tenente do 6' batalhão do infantaria JosG !gnacio da. Gama,
t:tllocldo no Paraguay ;
Votação do parecer, n. 222, do 1908,da Commissão do Finanças,
requerendo se sollcltom do Governo informações sobro o l'Oqueri·
monto n. 7. do 19117, em que DD. l!:spcr!dian~ sorriio e Elias Antonla
do Castro, miios dos praticaates-macbinistn.s, 2" sargentos do corpo
do inferiores da armada, Dinnyslo Serriio o Julio Antonio do CtLstro,
faUecidos a bordo do Aquidaban, por cccMiiio do desastre cm Ja.' cuecaoga, solicit:~m que lhos sejam concedidos os favores de que
t1·~ta a. proposição da Camara do.> Deputados, beneficiando as viclimas duquclle desastre;
Votação do parecer, n. 223, do 1008, da commissiio do Flnan·
cas, rcquoroo<lo que •o solicitem do Governo osclarccimcntos sobro
o ~·cquerimento n. 12, de !908, nm que D. Alico do Figuolrodo Foi"
l'Ctra, viuva do sub,commissarlo .~ranool da Costa Ferreira. fa!locldo a bo1•do do Aquirlaóa!l, roquor lho sojam .concedidas, bom como
li sua filho. Aracy, tod.1s as vantagens cooltantos do art. ·9' da lo i
~· 108 A, de de.zembro do 1889, figurada. a bypotheso do quo o di.to
bUb-commiss~l'lO tiVéôSO (•liocido no posto de 2' tonontO·COmmlS•

sario;

Votação, em discussão unica, da redacção tina! da~ ornéodas do
Senado á proposição da camara dos Deputados n. !70, do !905, con·
oodendo ·a. pensão annua.l de 3:600$ á vi uva o filhos do Dr. João do
Bll'rros Cll.!lsal ;
Votação, om 3• <liscussiio, dn. proposiçilo da Cama.l'IL dos
. Deputado;, n. 08, de !908, autoriza.ndo o Presidente da RopublleiL
n abrir ao Ministerio da Guerra o credito ospeclal de !00:000$
~ILra occorror ás dospozas com a inst!LUação o o oxpodlonte das
.Juntas do alistamento c rio sorteio militares (com parecer tllvoravel da Commissíio de Flnan~as);
·
·
·
Voiaçilo, em 3• discussão, da pl'OPO.!Iição dll Camara dos Deputados, n. 72, de 1908, relevando a prescripçiio em que porventura
tcnila Incorrido o direito do Francfsco Ma1•quc; da Cunha, de roce·
bor a. quantia do 5:954.$338, do ordenados Quo. doltou de rooebor
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como juiz do direito cm disponibilidade (com parecet• favoravcl
da Commlssiio do Finanças) ;
·
Votação, om 3• discussão, da proposiç~o d" Cttmara dos Depu·
tados, n. 7-1, do 1908, autot•izando o Presidonto da ltApublica a
abrir no Ministcrlo dtt Fazen<la o credito oxtraor<linario do
5:419.$650, pu.t'<> pagamcato ao major Josil Raphaol Alves de
Azambuja, om virtude de scntoaça ju<liclaria (com parecer favo·
ravol <la Commissiio do Finanças) ;
.
Votação, cm 3• discussão, da proposic~o ola Gamara dos
Deputados, n. 75, elo 1008, autorizan<lo o Presidente da Repu•
blica a abril• ao Mlnlstet•io da Fazon<la o credito ox!t•aorolinario
do 5:405.~120, para pagamoato ao mo.jot· Adolpho Carnoit•o dt~ Fon·
toura, om virtndo de sentença judiciat•ia (com parecer favoravol
da Commis;ão do Finanças) ;
Votação, om 3" tlbcussiio, da proposição da Gamara dos Depu·
tados. ·n. 33, do 1008, autorizando o Presidente da Ropubliea
a. abril• ao Ministorio da Guerra o credito do 384:000$, papo!. supplcmontar ~ sub-consignação-Construcçiio da Fabrica do Polv<mt
som fumaça, da verba 14"-0brasMilltares,doart. 16 da lei n. !.8,11.
do 31 do dezembro de 1907, para conclusão das obt•as da referida
fabrica (com pM•ecor t'avoravel da Com missão do Finanças);
Votação, om 2• discussão, da pt•oposição da Camarn dos Depu·
tados, n. 121, do 1001, reorganizando o corpo do cng~ohciros
navacs (com emendas otrCt·ecidas pela Commissão de Marinha
c Guerra cm 1903 c com parecer contrario da Commissão do
Finan~as) ;
Votação, 0111 2• discussão, da pt•oposiçiio dn Camara. do; Depu
lados, n. 202, do 1006, autorizando o Presidente da ll.epublica ~~
conceder um anoo do licença a Fmnclsco do Paui~~o Duarte. escrivão
da Collcctoria Federal do S. JoMl do Al~m Parah1·ba, Esta: lo de
Minas Goraes, para tratar de sua saudo onde lho convier o em pro·
rogação á que obteve (c•>m parecer contrario da. Commissão de Finanças);
·
Votnçiío, em 2• discussão. da pt•oposição da Camar• dos Depu
todos. u. 35, do 1908, coocodendo a D. Bcllarmina Alvim da Gama
o Mollo a pensão mensal de 50$, metade da que percebia sua finada
mãe D. Francisca Alvim da Gama e ~!cllo (com parecer contrario
da Commlssiio de Finanças) ;
Votação, om 2• dl~cussão, da proposição da Camara dos Depu·
tados, n. 40, de IGOB, concedendo a D. Maria Augusta de Lemos.
roversiio do moio soldo o montopio deixados pot• seu filho, o tdforos
do 7• rA~imonto do cavall~ria do exercito O~car Goulart do Lemos,
a datnt• da pt•esonto lei (com parocor contrario d~ Commiss~o do
Finanças).
Levanta-se a sessão a 1 hora c 20 minutos d" tat•do.
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do Sr. Bueno Brandt1o, (2• S•crotario)

A' moia hora depois do meio-dia abro-ao n sessão n ~uo concorrem os Sr. Smll\dorcs Bueno Brnndiio, Araujo Gócs, Pedro Borges,
Jodio do BraziJ, Urbano Santos, BclJbrt Viaii'II, Pires llerroirn,
Raymundo Arthul", Frnncisco S:i. Bczerril llontonolle, Mcirrt c Stl',
Alvaro Machnd~o, Coelho Lisbüa, Gonçalves ForJ•eira, Mll.ll\Jol Duarte,
Olivoii•a Vallniliio, Martinho Garccz, Severino Vieira, Moniz Freire,
SiquciJ·a Lima, Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, L11nro Sodrl•,
Barata Ribeiro, Feliciano Penna, Frll.llcisco Glycorio, All'l'Cdo Elli•,
Brnz Abrantes, Urbana de Gouvêa, .Joaquim do Souza, A. Azoroda,
.Tonquim Mm·tinho, Motollo, Candido do Abreu, Horcílio Luz, Laura
Müllor, Folippo Schmitd, o Pinheiro :lfachndo (38).
Deixam do comparecer com caus~ partlciparln os Srs. Senadores Ruy Barbosa, Ferreira Chaves, Jonathus Poth•osn, S~ Poi·
xoto, Silvcrio Norv. Paod do Carvnlbo, Justo Chormont, Gomos
do Castro, Rosa e Sil\'ll, Joaquim Malta, Coelllo o Campos, Virgil!o
Dnmazio, El'ico coelho, Augusto do Vasconcollos, Francisco Sallca,
Lopes Chaves, Brazilie da Luz, .Jullo Frota o Victorino l\lon'ieiro. (19)
E' lida, postn cm discussão e som debato approvadn a acta d:t
sessão antorior.
O Sr. :lo Secretario, servindo de I', d:l conta dO
seguinte

EXPEDIENTE
OOlcios :
Cinco do Sr. I' Secretario. da Camarn do' Deputados. do 22 do
corrente mez, romettendo as seguintes proposições da mesma
Camara:
·
N. 100-1008

O Congresso Nacional decreta :
Artigo unico, Fica o Presidente da Republica autorlzado•a
abrir aoMinistorio•da Marinba o credito· especial ole 17:289$410,
parac occorrer ao pagamento do· vencimentos· devidos ao capitão
de corveta. Franctsca do Mattos, cm virtude do disposto u· lei
n. L·174, da·9 de·jaoe!ro de·l906 ; revogadas as.disposlçüos cm. contrario.
Camara dos Deputados, 22 <lo a~osto do 1008. -Carlos Pel:toto
de ,l!ollo Filho, p!•esidooto.-Jl/ilciade• Mario d.o Sd Fi-IIi,.., I' socl'e'
tario.-Antonio Felinlo ele Sou:a Bastos, 2o soorotario. :..... A' Commissão do Finanças.
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N. 101...:..1908

'

!i

••

O Congresso Nacionn.l resolvo:
·Art. 1.' go contado ao 2' tenente mn.chinlsta rororma.do da
armada Antonio JosO do Andrade, para os elfoitos do melhora.
do sua reforma, o tempo quo se voritlcat• tor sorvido como operario do Arsenal do 1\la.rinha o como ma.chinista na alfandega. desta.
Capital.
Art. 2.' São rovoga.dn.s as disposições cm contra1·io.
Gamara dos Deputados, 22 do agosto <le 1908. -Carlos Pci.,fo

de MtJlo Filho, presidenie. - .JVilciru/es Mario· de Sd Freir~, 1o secretario. -Antonio .lielinto d• SoH;o. Bastos, 2° secretario, -A' COm·

missão do Finançn.s.

N. 102-IDOB

O Congresso Nacional resolvo:
Art. L' E' o Presidente da Republica autorizado a concedera.
Augusto Oi<LVO Rodrigues Ferreira, ongenheiro flscal das obras de
rnolhoramontos do porto do 11a.náos, uma. licença pelo prazo do um
anno, recebendo apenas o ordenado que lho compete.
Art. 2.' Revogam-se as disposições cm contrario.
Camara dos Deputados, 22 do agosto de Hl08. - Carlos Peizofo
de Moll<> Fíll10, presidonte.-Jlilciadc• Mario de Srl Freire, i' secretario. -Antonio Felinto de Sou:a Bas.tos, 2• socrot<trio. -A' COm·
milíliio do Finanças.
)1.

103-1908

o Congresso N:1cional resolve:

• ••

•• ••••
I
'

Art. 1. • Fie!~ o Prcsitlento tl~ Ropublic~t autorizado a conceder
seis mozos de licença, som vencimentos, pa!':J. tratar do seus interesses dentro do Est11do, & Victorino Borges do Medoiros, escrivão
da Justiça Fodern.l na secção do Rio Grande do· Sul.
Art. 2.' Rovogam-ao as disposições. em contrario.
Camarn dos Doputa.dos, 22 de agosto de 1908.- Carla• Pcia:olo
do M•llo Fil/10, rposfdonto.- Mllciados Mario de Sd Froire, J• sccretarlo.-Antonio li•linto de Sot~:a Bastos, 2• secretario.- A' Com·
missão do Justiça o Logisl~!:iON. 104- 1908.

·Art. 1.• O processo do Jnt'racçlio do. leis. o postlll'lLS. municipn.es
sel•á oral c uorrorll po1•antc o Juizo dos Feitos da Fazenda ~lu·
nlcipal.
i'· I·." Sol".\ iniciado o findo na mesma andioncia o, no ma.ximo.
na. segulnw, representada a accusaçiio pelos \)t•oouradores ou solicitadorcs•dos Foitos da Fazenda. MunJciJIIII~
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§ 2.• N~ defesa, que ser(• oral o vroduzida pela parto ou sou
a<! vogado, podará o accus~tdo ,iunt,tLr documentos ou produzir tcstomunhns, que serão lnquii•idas juntamente com as do accusacão,
si as houver, summat•lnmonte o do plano, sem tm•mu de assen·
tada.
Estas diligencias tloariio constando do auto rrsumldo c logo
:~pós scrll. proferida a sentença pelo juiz dos Feito; da Fazenda
llluniclpal.
§ 3.• A appellnçlio só podct•it ser intot•posta na mesma :.udloncla cm que for prolbrlda a sontonça, quando a parto estiver pro·
sonte pct• si ou seu p•·ocu•·ador; o, no caso de revcli;;, ·18 boms
depois do sua publica~ão na lolhn. officln.l da Pt•ofoitura.
Em qualctuer dos casos, só podet·á >aguir a 11ppc!lação si o ln·
fi•actot• depositar n impot•tnncia ela multa, dentro do pmzo do oito
dias. Qua.ndo a: pena tor prisão, só poderá seguir ~ appollnç~o
depois do preso o inlhctor ou do prestuda a fiança.
§ 4.• A's razões do appellaçõ.o po,lom as pal'les juntai• do·
cumontos lJcm como ju,tificaçõcs que hajam produzido no Juizo dos
Feitos, com citação do representante da Fazenda Municipal.
.§ 5. • Os autos de inft•acçiio o mais termos do processo poderão
ser Impressos.
Art. 2.• Quando, perante o .Juizo dos Feitos, 1ilr necccssnt'lo
vistoria, exame ou qualquer outr:> u!ligencia, 11. audicncia do jul·
gamonto será adiada para oito dias depois, o, flndo este prazo, o
processo serll. julgndo afinal, independentemente do resultado da
uillgencit<, que o interessado juntará ás razões de appcllução, si
lho conviei•.
Art. 3. • Quando se tratar do intl.·acçiio do posturas sobro ouras,
demolição, int01·dicçlio ou despejo, o cassação elo 1\ccnçn ou do
clausura do ostalJoloclmonto. alt1m do processo criminal re•p~ctivo.
ser;\ affixado no local da inft•acção um edital que dó conhocimcnto
no Interessado da pon~ imposta ou da dillgonch• a cumprir, incor·
rendo nas penas que forem cstabelocldas os que desrespoitnrom o
prescrlpto no edital.
Art. 4.• Ao pt•ocQsso e julgamento das inft•acções de leis a
rcgulnmeutos sanitarios serão tambem appllcaveis as disposições
dos at·ts. I•, 2• e 3• da presento lei, munt•da 11. compotoucla pt•i·
Yativa do Juizo doo Feitos d:•, Saude Publica, ficando a União
sujeita :1 condomnncão nas custas quando decablr das acções propostas.
Art. 5,• Revogam-se as disposições cm contrario.
Cnma.·a dos Deputados, 22 do agosto de 1908.- Ca>·los Peixoto
de M•llo Fill1o, prosidouto.- !tli/ciad•• ,lfario de S1l Frei>"•, I' se•
orotnrio.-Antonio F•linlo d• Sou;a Bastos, 2• sccrotario.-A' Com·
missão de Justiçn e Leglslaç[o.
Um do mesmo St•. Sooretnt•io o da mesma data, communicando
que aquella Gamara adoptou a emenda do Senado á proposição da
mesma C~maJ•a, autorizando a abertura de oreúitw para paga·
monto da dllferonça do veorimentos o de soldo a que tem dtreito
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o almirante Arthur de Jaccguay, e nessa data enviou á sancção a
I'espectiva resol uçiio. -lnt.cirado.
Requerim<mto om que Augusto Roberto Wallersteira Pacca,
engnnhniro ajuolanto da ext!nct:. Delegacia da Inspectoria Geral do
Tot•t·ns c Coloolsaciio no llstado do Espirita Santo, allegando não ter
sido aprovei todo polo Governo e achar-se até bojo em disponibi·
lidado o não podct• mais prestar os seus serviços á Nação, pede ao
Congresso Nacional lhe scj" concedida arJOsontadoria no cargo que
nxcrcer ... -A' Commissiio de Finanças.
O Sr. •.l.' Secretario (.. rvindo tle 2•) lê o seguinte

••

PARECER

N. 224- 1908
Foi presente á Commissão de ~farinh~ c Guerra, ~fim de dar
o rer,uerimento n. 24, de 1908, do ex-1• tenente da ~rm~da
Luiz de Paula M:J.llcarcnbas, que solicita do Congresso Nacional
identico Jbvor ao j~ concedido por lei aos veteranos da guerra do
Para.:;ua.y.
.
O St·. Ministro da Mal'inha, a quem foram pedidas informações
acerca do a>sumpto do l'Cforido requerimento, declarou, transmittindo cópia da inJbrmução prest Lda pehL Inspectoria. de Marinha o
bom n>slm cat•tas olllcians dos almit·antes Arthm• do .Jaceguay, An·
tonio Cordovil Maurity, ~'rnncisco Jos~ Caolho Nctto o lll<siar!o .José
p~recor,

Ba.rbo;a, do gonoi·al Dio:1ysio E\'angeJista de Castro

••
•• ••

Ccrqucir1~

c

visconde de Ouro Prato, quo nquolln cidadão portara-se na maneionada campnnhL com horoismo e !nexcedivel rectidão.
A Commissão ó a primelm a rccJahecer os import:mtos ser·
viços prestados pelo rnqneron~o. niio occultando mesmo a rolevanc!a tles<Oo 'orviços em relação á patente de sub~lterno quo
então JlOSSUil~ .
Pot· estas consld~raçücs julga a Commissiío qu~ o l'equorcnte
é digno do Jilvor, pelo que otfcreco o seguinte
PROJECTO

N. 27- 1908

•

O Congt•csso Nacional rcsol ve:
Artigo unico, l'icam oxlonslvos ao ex· 1• tcncntn da armada
Luiz Paula Mascat·nubas, vctnrano da. guerra <lo Paraguay, os
t\lVorns con,butos do dccrctu n. l.OS7, de 13 de agosto de 1907.
Saht das Commissücs, 24 de agosto de !DOS.-Pires Ferreirc<.
pi•esidcnto.-Bel(ort Vieira.-Lauro Sodrd,- Felippo Schmidt.- A
unpt·imir.
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E' lido, .apoiado o vae o. imprimir paro. entrar no. ordem dos
trabalhos, o seguinte projecto de·Iei, que se achavo. sobro a mesa
para cumprimento do tt·ldno regimental:
O Congresso Nacional resolvo :
Artigo.unieo~ E' t•ovogo.dn. a lei n. !,836, do 30 do dezembro
de 11107.
Sala.das sessões, 20 •de ago;to de 1908.- S•••rino .Vieira.

ORDEM DO DIA
ELEIÇÃO DE PEllNA,!AUCO

Entra em discussão unica o parecer n. 212. dQ 1008, da Com·
missão de Poderes, opinando que seja appt•ovada o. clclçiio n. que
so proceden no Estado do Pernambuco, ·a 8 do julho do cm•ronto
anno, pat•u. preenchimento da vaga do Sr. Herculano Bandeira do
'Mollo o qno se.ia•reconhocido c pt•oclamado Scnn.dor da ,ncpublicn.
]JOr aquello.Estado o Sr. Segismundo Antonio Gonço.lves.
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se ·a discussii~.
Postas, succossivamente, n. votos são approvadas 118 conclusões
do parecer.
·G·Sr. Pre ... ideo:te-E•t:!. reconhecido e ·CU proclamo
Sona.dor da Republica pelo Esto.do do Pm·n~mbuco o Sr. Segismundo Antonio Gonçalves, a quem so vae oatciar convidando-o u.
vir tomar posse.
Votaç~o do parccor n. 221, de 1008, da Commiss1io do FinM~'IS,
requerendo so solicitem do Poder Executivo informações 11ubro a
proposição da Camat•a dos Deputado;, n. 28, de 1008, .t•oleva.mlo
n. presci•ipção par~ quo D. Maria dn. Conceição Castro Gama
se possa habilitar :!. porcepcão do meio-solo o montopio deixn.do
por seu irmão, o tenente do a• hlltalhiio do inf<Lntaria JosO Igun.oio
da Gam11, .f11llecido no Paraguu.y.
Posto a voto!! 6 approvado o parecer.
Votação do parecer, n. 222, do 1908, da Commi;siio de Finanças,
1'oquorondo so solicitem do Governo inJbrmnçõos sobro o requerimonto n. 7, do 1907, em que DD. Esperidinna Set•rão e Elisa Aotania de Castro, mãos dos .praticantos-machinistas, 2" sargentos
do corpo de inferiores da armada Dlonysio Serriio o .Julio Antonio
do Cll!ltro, ftlllocldos a b01•do do Aquiàaban,pol' oco!ISião do dosastro
cm Jacuocanga, solicitam que lho~ sejam concodido; o; lavores de
que trata a proposição dn. C&marn. dos Deputados, beneftcin.ndo as
victimas daquolle desastre.
Posto a voto; tl approvado o parecer.
'Votação do )lllrocorn. 223, de 1908, da Commissão dO'.Fina.n·ças, requerendo que se solicitem do·Govorno osclarocimoutos sobre
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oreqnorimento n. 12, do 1008, em que D. Alice do FigueirodC> Fcr·
roira viuvado sub·eommissario Manoel da Costa ~'ureira.,-fullo
cido ~ b01•do do ,!quidaban, rortuer lho "ojam concedidas, bom como
á srm filha Aracy, todos as vnnta.gcns constantes do art. ·g• d~ lei
n. 108 A, de dezembro de '1880. figuraria a hypothoso de que o dito
.aub·commis.•w.rio tivosso fallccido no .posto de ~' tencnto-com·miBsario.
Posto a votos, ,, :.pprovado o parecer.
votaçiio; om discnss[o unica, da redacç[o final dtts emendas do
Sem•do á pr•oposi~iio ·da Camaro. dos Deputado" n. l7U, do 1905, concodondo" pensão aunual ue 3:000$ <í viuva e 11lhos do Dr. ,João de
llarros Cassa!.
Posta a votos, 6 approvada a t•odacção .
Volttçllo, on\ 3' discussão, .da proposição rln. Camara dos Depu-tados, n, 08, de lQOS, :>utorizando o Presidente da P.cpublica. a

u.bru· n.o Minlstol'iO da Guorr~·o ct•eii!,to ospccial4i~ 100:000$, pa.ra.

occorror· ás despJz:>s com a rostallaçao e o Pxpodoente das Juntas
de alistamento o ~e sort•,io militar.
'
Posta n. votos, é approvada a proposição.
A respootivn t•esoJuçilo vac ser suumet~ida á sancção.
Votação, em 3• discUBSiio, da proposição da Camar:> dos Depu·tn.dns, n. 72, de 1908, relevando a prescripçiio em que porventura.
ionha incorrido o ·direito ue ~'ra.ncisco Marques dn. Cunha de rece·ber "quilntia de 5:954$838, <lo ordenados que doixou de reco3ber
como juiz do direito cm disponibilid:o.tle,
Posta " votos, om oscrutinio secreto. (• <~ppr•ovad:o. a proposição,
por 20 votos contra 4.
·A respoctivnTosolução vae sor submettido. :l snncçiio,
Votação, cm 3' discussão, da pr·opasiçiio da C:>mt~ra dos Deputados, n. 74, de 1908, autoriza.udo o Pt·csiuonte da Republica e alirir
ao Minlstorio da Fn.zend!' o cr•odito extraordina.rio do 5:410$556,
para pagamento ao . ma.J~l' .José Raphaol Ah·es do Azambuja, om
virtude do sentença JUdocrarw..
Posta a votos, I) aprovada a pr·oposiçiio •
.A rospcctl va rosolnçilo vae ser· submottida á sancçiio,
Votação, em 3• dlscUSiãO, eh• proposição ua. Camnra dos Depnta.dos, n. 75, de 1908, autorizando o Presiclcnte da Republica n abrir
a.o Mínistor•io da Fazenda o orodito extraordinario de 5:405~720
para pagamento a~ mn:jot·.•ldolpho Carneiro da Fontoura, om vit•~
tudo <lo sen~enç> ,tudooral'lll.
Posta a votos, ó appr•ovada a. .po•oposiçiio.
A.ro;paotiva resoluoão vae ser submettida !l sancção.
Votação, cm 3' dlscusaiio, tln. proposição da Camara dos Deputados, n. 33, do 1908, autoriz!Wldo o Pt•csidente da Republica a abrir
ao Ministorlo dn. Guerra o credito·do 384:000$, papel, supplomontar
á suboconsignaç~o-Construcçiio da F~tbrica do Polvorruem fumnoo.
-dn. verba 14'-0brns Militnros, do art. ltl da lei n. 1.84!, de
•
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31 do dezembro de 1907, para conclusão das obras da referida. la·
brica. ·
Posta a votos, ~ a.pprova.da. a. proposlçiio. ·
A ro1poctiva resolução vao ser submottlda A smcçiio.
Votação, em 2' discussão, da. proposiçiio da Camara dos Deputado;, n. 121, do 1901, reorganizando o Co1·po de Engenheiros
Navaes.
O Sr. Pire,. Fer•·eira (p•Z• ord•m)-Sr. Presidente,
desuja.va saber si osto parecer ~do 1003.
O SR. PRESIDENTE-Este parecer é de 13 do agosto do 1008, da
Commissão do Finanças.
O SR. PIRES FERREIRA.-Porg•mto porque as ómondas da Commissão de Marinha c Gu01•ra siio muito an&igas o ou desejava. sabor
si estas omonda.s são contrarias á proposição da Camara.
O Sr. Prelilidente-A Commissão de Marinha c G~<Orl':l.
apresentou parocm• om 1902, p1·opondo uma emenda a.o art. !• o
outr<t suppro.<sivn. do art. 2•.
Vao-so proceder 4 votação por artigos.
O po.rocer da Commlssão do Finanças do 13 do agosto do 1008
termina declarando que o Governo já. ~inba dado as nocessarias
providencias, expedindo o respectivo i•ogulamonto o que, portt•nto,
a proposição da Cama1•a não tinha mais razão de ser.
Vao se votar o art. I• (IB) :
O S1•. FranciJOco Sá (pela ordem)- Sr. Presidente, o
parecer da Commissiio do Finnnças opina pela rejeição de toda a
proposiçilo, não por entrar no merecimento do sou assumpto, mas
por entendei' que o!la já. não tom ra~ão do ser o que pódo consiôorar-so prejudicada, visto que trata do autorização$ de que o
Governo j~ se utlllzou.
Portanto, a proposição devo ser considerada condemnada om
conjuncto desde que soja. rojoibdo um do; SúU< artigo•.
Posto a votos, salva a. emenda da Commissão do Marinha o
Guerra, é I'O,ioltado o art. !.•
FJcam prejudicados a emenda e o a~•t. 2•.
.
A proposição vao ser dovoll'ida á Camara dos Deputados.
Votação, cm 2' dlocussiio, da proposição da Camara dos Depu'
tados, n. 202, do 1906, autorizando o Presidente da Ropub!lca a
conceder um anno do lloonça a Francisco do Paula Duarte, escrivão
da Co!loctoria Federal do S. José do Alóm Parahyba, Estado do
Minas Goraos, pat•a tratar do sua st•ude onde lhe convier o om
prorogação a que obteve.
Posto· a votos, om osc!•utinio secreto, ~· l'Ojoitado o m•tigo
unico por 22 votos contra. 12.
A proposição vae sor devolvida. àqnolla. Camara.
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Votação, cm 2• dlscussiio, da proposição da Camara dos Deputados, n. 35, de 1908, concodendo a D. Bcllarmln:. Alvim da Gama
e ~lollo a pons1io mensal do 50$, metade da quo percebia sua finada
mãe D. Francisca Alvim da Gama a Mo!lo.
Posto a votos, cm cscrutinlo secreto, é rojoitado o artigo unico
por 22 votos contra 12.
A proposlçilo ':ao ser devolvida áquolla Camara.
Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos Deputados, n. 40. do 1908, concedendo a D. Maria Augu·ta do Lomos
rovors1io do moio soldo o m'ntcpio deixados por seu filho, o altcrM
do 7• regimento de cavallaria do <Jxercito Oscar Goulart do Lemos,
a datar da presento foi.
Po,to a vot~s. om oscrutinio sccroto, ú t•ojoitatlo o ;crt. I• pol' 20
votos contra 14. •
Fica prejudicado o nrt. 2•.
A propo;ição vae ser devolvida áque!la Camar&.
O Sr, Pre,..ideute - Nada mais hnvcndo a tratar,
vou lovu.ntar n. .sessão, designando pn.rn. oràom <lo clin. Ua scssilo
seguinte:
ContinunçitO da 2• iliscussão da proposição dn CamaJ•a ilos Deputados, n. J9.J, do 1907, :~utoriz11ndo o Presidente da Ropublic:• "
mandar con;tJ•mr nost• Capital um cdiftcio apropriado paro aRepartição Central do Policia o serviços annexos, podendo p.ra isso
despender at<l a quantia do 3.223:512.$, papal, po1• maio do era·
ditos ospeciaes ao ~linistcrio da .Justiça., om dons ou mais exercicios, (com parecer contrario da. Commissão de Finanças :1 emendn
oJforecida poJo Sr. Severino Vieira);
Continuação da 2• discussão da proposição dn Camara dos Doputados, n. 209 do 1007, definindo a lottra do cambio o a nota pro·
missaria e l'Of(itlando as opnl':tçõos oamblaos (com >Ja.t·ocer elas Commissões ileJustlca o Leglslaçiio o de Finanças, ravomvllltls omend;,.<
otforocidns poJo Sr. Severino Vieira o contrario :Is do Sr. FJ•ancisoo GJycorio);
2' discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 85, tl•l
1908, autorlza.ndo o Presidente da Ropublica a. pngm• á viuvn. o aos
filhos menor.•s do nx-administr;~dol' das Capn.tazias tia ,urnndo~a do
Paranaguá, Albino José d" 'Silva, a coota1' da data do seu 1\lllocimooto, a 110usii:o do moutepio pOI' ello institnido (com parecer llt·
voravol d~ Commissiio do Finanças);
2• discussão da propo>lçiio da Camnrn. do.< Deputados, u. 86. do
1908, t•olovando a proscripção cm que lncorl'OU o direito do D. Loo·
poldlna dos Santos Barroso a perceber o meio-soldo delxntlo por seu
Jllllocido rnat•ido, o o!Lpitiio da guarda nacional .Toâo Antonio dos
Santos B!l.l•roso, a contar do 31 de maio do 1891 (com parece!' t~vo
ravel da Commlssão do FiniUlQM);
Vol, IV
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·. 2' 'dlsctissã~ da proposiçiio'da C~m~r~ d~s 'ocpÜIMoS,,
00,
fio !OOB,'ilutorizando o ProsJdonto..daRopnblloa "',oonood'~r um· o,nno
fiO Uconç~. oom ordenado, ao ·.iim~nuonso da .sccrpto,ri". das Rela~
f,1üos Extet•iot•cs, Herculano ilo·~londonça Cunha (com parocot• ltt.vo·
r:.vcl da Commissiio 'de Finanças);
·
,. · .· · ' .:: ·
2' discussão da proposição dn. camara ·dos Deputados; n. 04,
fio !OOS, nutorlzando o Proslionto da Republica· o, oon~odot• ao
n,·,·Raymundo:.dn. Motta do Azevedo Corrôa, ·,juiz dc'd!J•eitoda
fi" Vara Crimin~l fio Distt•icto Fodornl, um aono : do liccnQJJ., com·
todos os vencimentos, po,rn tr .tar do sua sa•t•io ondo lhe convier
(com parecer f~\·oravel da Commissão do Finanças);
· ·· ·
Lc\'!lnlMlc n sessão (, I hora o lO minutos d<L tardo .
I

•

'

'.

•

1908
p,·~.·.n'dencitt dos Srs, BucM Brandüo, 2° Sec,•etario, c . PcdJ•o Borpcs,
4° Secretario
A' meia hora depois do mrio-dla, abre-so a sessão a quo concorJ•om os :>rs. Senadores Bucno llrundão, Araujo Gócs, Pedro Borges,
Jndlo do Bra.zil, Bclfort Vieira, R~ymundo Artliur, Bozorril· Fonte·
nello, Moir11 o Sá, Cocibo Lisboa, ·Gonçalves Forrl!ira, Manuel
Dua.t•lo, Coelho o Campos, Oliveira Valladão, Sovorlno Vieira, Vir·
gillo Damazlo, Moniz FroiJ•o, Siquoit•a Lima, Lourenço B•ptista,
Oliveira. Ffguoirailo, Erico Coelho, Augusto do Yasconcollos, Lauro
Sodt•é, Barat11 Riboil•o, Fcllcia.no · Peona, Francisco Glycorio, AI·
f'l·cdo Ellis, Bt•az Abrantes, Urbano do Gouvêa, Joaquim do Souza,
A. Azcrcdo, Joaquim Murtinho, Metollo, Candido de Abreu, Lauro
i•li'Jllct•, FcliP}JO Schmidt, Pinheiro Macha.do c Victorino Mon1.cit•o (37).
· Deixam do comparocet•, com causa partiolpa.da., os Srs. Sena·
•!ores Ruy Barbosa., Forreil•a. Chaves, Jonathas Potlrosa, Sá Poi<oto,
~ilvorlo Nory, Pacs do Cat'VJJ.lho, .Justo Cl1ermont, Urbano Santos,
1.:omea do Ca.stl•o, Pires Fm•ro!ra, Francisco Sd, Alvaro M .cbado,
J:osa. o ·Silva, Joaquim M11lta, ~!artlnho Ga.rcoz, Francisco Sallos,
.Lopes· Chavo<, Brazilio da Luz, Hercilio Luz o .lullo Frota (20).
E' lida, posta cm discussiio o som debato apjlrovada a acta du.
:-:o~!lüo n.nwrlor ·:
·.
.
.
.
O l5t• •. 3• Scct•otarlo (servindo d• 1•) dll. conta do seguinte
.
·
. ·
.
.
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' · · Dott.l officios do l" Sccrotnrio d11 Cnmnm dos Deputados, do 24
io cot:rcnto,romottondo as soguintos propoo!çõos daquolia Camarn:
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O Congresso Nacional •iccreta: .
'· ·· Art; L• o PL•csl~outo da Republica·~· autoriza~J o despende
polo Mlnistm•iJ da~ Rclaçüc; Exterioros.as som '!las do 2.155:592$76(

.,
••

ouro, o ) .962:800~, papo!, com o.; scrv1ços dcs1gnados nas segu1nte
yorbas:
.
Ouro

J. Secretaria de Estado.........
2. Empregados em disponiililidu.lle •• ..................
~.

•

.'
••

105-1008

. Papo!

2i .O[l().j;436

400:800$00•

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

100:000$001

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

. 512 : 000$010•

Extraordinarias no interiorReduzida do 100:000$ a
consignaçiio para. obras,
'.
rop:u·os o couscrvao1io do
Palacio ltamaL•aty •...••
4. Commissão do limites ........
5. LegaÇões e consulados- An·:;nio'D~adn de 34:000$Po<aoal-pa1·a a rcprescntução dos mini .tros plonipotonciarios: na Hcspnnha
0:0311$, na Bollvln 4:000$,
no Perú 6:000~. no Mexico 2:000$, na' Hollnnda
2:000$ o para os ministros I'OSidon tcs : om .
Cuba o Amcrlca Ctmtral
2:000$, ColomiJia ·1:000$.
l·:qua~OI'4 :0010$, VCDC7.11CIIl
4:00.1$ o do 33:0~3$.133 no
-MntOL•ial-;ondo 7:000$ ·
D:t consignação nluguol
do cn.sn pn.ra a cmbni ..
~ada 110 Washington ,
13:09l~33 para a chaocellari~ da legação; cm
Buenos Aires, 7:0010$ par(l.
a do Montovld6o c 0:000$
para a do Porll.. . .. .. .. L427 :593$333
6. Ajudas do custo, ........... ;. 200:000$000
7. Exti•aordlDnrins Do exterior · Reduzida de !OJ:OOO$ "
oonsignaç~u prrn 11 repre" : .,
scntnção do Brnzll DOR
congressos
IDtOL:nncion~"s ·
.

. 700:000$001

·-

.

J.:
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Ouro

Popol

qno so reunirem durante
o exorcicio..............
500:000.~000
8. Tribnnucs arbitl•aos.......... .. .. .. .. • .. ..
250:000$000
Gamara dos Deputados, 24 de agosto do 1908.-Carlos Peixoto de
,l!elw Filho, Presidonte.-Jlfilciadcs Jlfario de Sd Ji'rcirc, J• Sccrc~a
rio.-Antonio Si mano dos Santos Leal, ·1° Sccrctorio.-A' Cumm1ssao
do Finanças.
N. !06-1908
O Congresso Nacional resolvo :
Artigo unico. E' o PI·osidento da Ropubl!ca autoJ•izado a co•• codor ao Dr ..José Mai•iano Col'r ila do CamaJ•go Aranha, lento cathcdratico da Faculd11do rio Dit·oito rio S. Paalo, um anuo de liconç:t,
com ordon<L<io, par" tratamento do sn.udc; rovogu.das us disposições
em contra.l'io.
Cn.mat'lL dos Doputcuios, 2·1 do agosto do 1908.-Carlos Paixoto
tlc -~.l!tJllo Jiil/w, Pl'O:údcnto.-Milcirules .~l!ario de Sd Freire, 1° Secrotario.-Antflu.io Simcélo dos Santos Loal, 4° Sccrctu.rio.-A' Com-

missão de Finnncu.s.
Um, do prosidento •h• junta apuradora da elci~ilo naParahyba,
do 10 do corrente, J•.uuettonrlo uma das cópias da acta do apuração
da eleição, a quo aili oO procedeu no dia lO de julho ultimo, para.
preenr.llimouto da. va~a que no Senado so abriu pelo fallocill!cnto
do Senado•· Anta mo ,\llredo da Gama e Me!lo .-A' Comm1ssao de
PodO!'• s.
Roquerimnnto do D1•. Beilarmino da Gama o Souza, juiz da
Côrte de Apoellaçlio do Districto Federai, solicitando um anno de
licenca, com· tudos os vencimentos, parn. !••a!amonto da sua saudo.
-A' Commissão do Finn.nçns.
O Sr. -~· Se ore ta ..-i o (sar•indo de .2•) procedo á leitura
do seguinte
PARECER
~.

225-1908

I. E' bom verdade que-a organização judiciaria, como pondera Dubarle (rodo cl'organbationjudiciairo allcmand, 1877-lntJ•od.,
UI) niio cunslste sómcnto na claBsillcaçilo dos tribunaos c na distri·
buiQiio moobanlca do pessoal entro os diJforcntes orgãos da justiça,
mas confina com todllS as quostücs que interessam á•sogurança e
!ibcrdado do um povo.
Roalmonto, -na lei organica judiciaria estA ou . devo estar o
apparolho completo e etncaz do protecção ás inviolabilidades con~titutivas dn nos•a personalidade: igua.ldade, liberdade, sogu-
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rança e propriedade-que silo outros tantos bons juridicos, isto é,
interesses humanos quo o d!J•oito prologo, o, por isso mesmo,
dovom ser assegurados cm suas manifestações, ou roinr.ogrados
quando usurpados, mediante intorvençiio do J>stado, toda vez que,
nas multipias relações da vida social, se produza o phonomeno no.
gativo das mesmas inviolabilidades, Esse pbonomeno I! sempre
uma vio!açi!o ou transgrossiio da ortle>n jt~ridica, que fl o supremo
fim do Estado, o, ao mesmo tempo, condição de ordem e ox!stonclu.
da communliílo política.
Ora, a protecção do interesses humanos jnridic~monte tuteIndos,-protccçíio que constituo a ~>s.•oncia do direito, o qual mais
não é do quu prnducto da idda {inalistica, no dizer do von Liszt
(Tra!. de Di•·· Penal Allemüo, ed. do .r. Hygino, § 12, n.
conso- ,
a.ntc o fucundo pcn.<amcnta do Ihorin~. que diz ser o dit•oi n, antes

lll,

do tudo, uma. idc!a pratica; essa pi'Otocção, diziamo$,

ma.nifo:~ta.-se

e I'caii>.a-so por intormodia da jui;, como orgão, o mediante a.
acçao o o processo, como moias ou armas 1!a defesa o t•ointogmção
dos direitos.
E tncs são, com ofl'oito, o~ tt•os factores. si assim se pódo dizer,
do sogumo~a roM e r.ositiva da protecção jurídica, sign!fic<Lda. na
PI'opria no'"'a lega, 6 verdade; mas sem os qu:Les esta sorâ
parola t~aua erl illusoria, na. phrn.so cxp1•os..;i ra do Ludovico Morta.ra
-Prú•cipii di Procerlura civile, 1805, n. 1, pa.g. 6.
E porque assim 6 t•ea!mento; porque do conjnncto de;scs trcs
factoi'IN, que se auxi!i11n1, se completam o se intwNro, depondo a
segura.nca o garantia. dos direitos individuao:-::, c. port·~nto, ao bomestar, da. vida, conservação o grandeza. dos Est ~dos, é que, om
toúa.s as 6pocas o cm todos os pai1.cs, dignos desso nome, o di·
rcito judicia.t•io, entendido no seu mais l<~rgo signifimtdo-compre
boosivo da~no!los trcs tactot·os, tom sido assumpto obrigaJo de
aoui·ndos estudo.;, tanto da parto tios legisladores, como dos pu·
b!icistas.
Uma magisti·aturn. fortemente organizada, o que quer dizer
om condições do idoneidade o indopendoucia completa; lois do
processo com acções adequadas :1 defosn. dos direitos, expeditas no
sou dosonvol vimonto o de:;dobramonto pratico, ;em pr ~uizo da garantia cort·ospondonto nos contendores, e com o nunimo sacriftcio
individuai do !!bordado o de força economica, do modo que niio se
possa dizOI•-quo a justiço. civil 6 feita sd pm·a os •·icos;simpliflcacão
e roducçi'io das tormu!ILe, com o!iminiLçiío do tudo quanto tiJr imiif·
Jilroate, ou inutíi, par~t o dcscobt•imcnto da verdade o Intuito do
processo, quo é ou doro sol' a. victoria do dlruito amca~ado,
ilcsconhoc!do ou violado; roprossiio sorcra. dos abusos oxtorslvos a
bolsa Jos litig:mtos, por p;uto dos fuuccion;~rios do t'ôt·o-matcr!as
siio cstns, n!dm do outras, quo estão rcci<Lmaodo, entro nós, carlnho.;o osr.udo dos compotonto< o otncaz solução log!sl:.ttva.
O projecto que a Commlssiio agora olforo~o ao exame o cstud?
do Senado não visa osso largo escopo; tom intuito muito mats
modesto-qual é o do fl\Zor rnodificacõos, retoques o supp!emontos
na lei n. l.s.;s, do odo j!lnciro do 1~05, cm pontos que rccl•mllm,

1
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jll c já, promptas p!•ovidencins, das <JIHLC" passamos n. tJ•atn.r, · syn·
theticamcntc.
.
· ' .
. 11 A pratica tem demonstrado de modo) mn.i< positivo o inoln·
diva!, que o. referida lei, que !'COI'!:ILni•on a justiça local oJo Dlstric·
to Federal, oslú. exigindo urgentes modifiC>!çõcs.
Segundo vê-so do quadro transc!•ipto ola ultimo J•elatorio do
illustre o compotente Sr. Ministro d:1 JuRtiça, o movimento dos
feitos nos diversos juizos do Districto Federal, no auno de 1007,
elevou-se aos numeJ•os seguintes:
· '

..

..

--. .. - ..--•
r.
•

'

o~:,

JUIZOS

.... ::f Q
g.,;.,":l

•

•

' o

....o :=..,c:
·~
Q

Q

d;::;

r,.

Provedoria. c reslduos: ............... ,.
1• Vara de Orph1ios c Ausentes .........
2&
..........
•
J• , commorcial ........ , ........ ..

, , •
•
·2& ,
•
3• ,
•
I• , do ctvol .. ....................
2& , , ,
3• , • ,
Feitos da Fazenda Municipal. ...........

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

o . . . . . . . . . . . . . . . o ••••••

•••••••• o o . . . . . . . . . . . . .

,,

·1a. Vu.ra Criminal. .....................
·2·
·3•
o ••••••••• o •••••••••••
· 4' Vara CJ•iminn.l .••.• ." •••.••...••..•.•
• • • • • • ' • o o •• o • o • • • • • • •
5'
·1· Proto1•ia ......... ... , .....•.........

••
•

9•
~

3•
4'
5'

o•

7•

8•

ga
JO•

·u·

,,•
,
•
••
•
,,•
,,
,

• •••••••• 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 •••••••

543
453
1.256

21JO
464
303
275
183
241
952
26·1
140
381
163

153
771
063

-

.

50
45'
121
08
5
51

219

304
8fi9

800
1.542
6711
iOI
577
1.100
717

2.!Jf)

147
170
142
0!14
:J40
270
70

::no

152
40
1.275
220
360

o

'.

006
1.2·2·1
1.919
209
404
303
:134
228
302
332
432
145
433
103
219
5·l!
1.039
9~12

2.238
1.016
980
G47
L419
800
299
1.771
1300
927
490
377

496
380
o ••••••••• o • o • o ••••• o ••••••••
51i7
.
.
o o o o
o
o o o
o
285
~05
• • • o o • • • • • • • o • • o o •• o o • • • o • • •
40
:l28
c Rcllectir. sobre estes numeras • diz, com !ntc!r~ raziio, o 'pon;
dcmdo espirita que c,t.1.d fronte do que diz l'Cspcito.a este impor·
tantissimo departamento· dos negocias publicas, c~ l'econhecor, á

12"
13"
14•
15•

' •• o • ' • o • • • • • o •• o • • • • o •• o •• o

• o •••••••• o •••• ' • o ••••••••••

O O I

t

O O 0

t

O O 0

O

O

I

O O

t

O O

primeira vista, que o augmento de juizes o o correspondente dc:~
dobrnmento dos officios de justiça ol umn. modlda inad!a.vel, • . ·
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, ·. Poucas-linhas,alr~z. e no me;mo relatorio, escrevou.o honraJ,,
Ministro o;ta.s.palav!•as do justo acerto, com rolacão nOY;:juizcs:
c Mutta vez,." estes faltará, materinlmento, tempo para·cstudar,.
doutro, dos, prazos lo~allS, os processos que sobem ao soujulg<Lmentn
c dahi o amontoal'em-so os autos un . sobre os outros, Pl'C,judicant!o
os dir•ojjos dr~< parte;, quando oiio ln iorcs;cs publicas respeita veis,>
..- ;Ro"lmontc us.iim ó. E não restn duvid~ que o movimento dos
feitos nas 2", ·1', 5", 8" c 11• protorias, com o totnl do feitos julga~lus: 1.039 m• 2•; 2.231J na 4'; 1.410 "'' s•; e 1.7il na 11•, est;L
indicando que essas pretorins proeizam sor do-dobradas ; assim
como p1·ecizam sor t!cs<iobradas as uuus varas do orphiios, coro o
moviruentu de 1.224 lbltos julgados na I• c LO! O na 2•, Conveniente ~. por outro lado, crea1• roais duas varas, uma da provedori:'
o t·csid.uos o oul!·a da fazenda municlpul.
.:. Dest':u·tc justificam-se as disposições do Jll'ojecto, art, !• atG :i
lottra e.
. ,. ,,, .
· . o dispositivo sob a letm por si mesmo se explica. Osjuizes
devem participar, com igualtlado, das vantagens c incommorlo;
rcHultu utes do exerci elo das diversas vams; nao h:~ rr~zilo ·qtw
justiHque, razoavcbnenic, da<ia a organização ju<irciaria actual, ''
dosi~ualdado e <Jllasi privilegio que oru. se obsOJ·va entre os juizes
do direito,
O dis}loHitivo sob a letra ud(, como cl'iterio ]lara o acccsso :>
Côrte de Ap~eliação - um meio. termo : ln media •irlus. Nem a
livro nomeação pol' parte do Po<icr Executivo, systcma que muitos
combatem com razões de alto valai', nem a antiguidade absolula dlL
lei actual, que é um criterio eêgo e que, por rssc rnesn;o, atr•. p!rii•
c mata o oatimulo. Conciliar o prirrcipio da autiguiJade com a nomcaçãn pelo merecimento loi o que I'/ acurou Jaze!' a Commis;ito,
dando o ilh•eito tio rromeação ao oovorno dentre cinco ,juizes do
direito mais antigos, conlbrmo lista organizada pela Cõ;·to de Appellaçüo, á semelhança do systcma belga, pa1•a os consolhcil·os <la
Côrte <ia igual nome (a~•t, 99 da Const). E ;i ainda a~sim não acertou, que v.,lha. a boa intenção, .
. .
III. O systcma das duas eamarns com {uncçües cunullnlivu<
tom pr·oduzi.do, a_ confus~o, .o. atropolo,_ não poucas,vcz_es u. demo1:a
na admmrst, acçao da JUStiça, cançando as partos o, o que é mats
gravo ainda, a contradição dos, ju'gamontos, Ora, nada m•ds no;
civo, do· <111e, a iucór~cia e v~riedauo das decisões dos tt-ihu~aos,
c~m·. dó~i!l:ç~tigio, dos preceitos· Jogacs. o falta do sogul•unça nas rela·
çucs d" drrorto.
·
.
Par" corrigir ossos c outros inconvonientos, som projuizo· du
organ;smo judrcia.í-iu.da foi n. 1.338; que o trouxe da lo i anterior,
adoptou' o p!•ojccto. as disposições. constantes da lctJ•a 11 us, I, 11,
DJ'.c)ar!Ílr;,pjios, :ctisoriminando,. dó. 'um Judo, as com potenCias da
cllila um!l das.Cariuiras, do Coiiselho: Supremo o das camrira.s Rounrdil'i d<L ·corto do AppollaÇi:to; ·c; do: outro, l'esolvou:.c,-~uvldàs,
afastando o prevenindo outravos.,que at~ a<JUI toem apparecldo, ou
podorn•m. rlpparoeoi', no t'uricoionamonto da jus•lça- ilo Dlstricto
Fodcrnl; ·
·· · '
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COnformo o proJecto, lL {uncçao cumulrtliva dns duas c11maras
o. a eumpotoncia blp~rte-se entre as mesmas, segundo
a na.turoza o matorlo. dos recursos a conhecer; do modo a ovlt<L·
rem·'"· q uauto passivei, o atropcllamonto o a sobro-cargn. do
>erviço.
Quanto ao ilnbeas corpus o respectivos recurso<, .9uor voluntarios-por srm Uonega.ção, QUOr ex·officio-pcla. concossao da soltul'a,
a compotoncia, pnra cotthocor o ,iul~al-os, fica concentrada no Conselho Supremo.
A quem for entendido nestes assumptos não escapará o alcance
proveitoso, queremos crer, das disposiçõ<'S intlicn.das e das outms
quo so lhe seguem no' respectivos pa.·agraohos, cnlimaodo a uni·
dado o tlrmoza da jurisprudcnci" quo devo sor, na :phraso do lheriog:-o pr<·cipitado da sã razão humana cm matorm juri.!ica.
Como qum• qno soja, ou osso plano. aliás simples, para aprovoita.r a ostructura ot·gn.nicn. ,iudicin.ria. dtt loi vigontu, ou nosso
údificio om basc.-t o com orga.nização no,ras, o qno rlema.udn.rln. cautoloso o am<~Jurcoido estudo de competentes, o vet•ia prejudicar
uma t•oforma roputada urgonto.
Com ossos ligeiros esclarecimentos n.CBI'ca dos ponto~ ma.i.i im·
pot•tantes, ofieroce a Com missão ao exame e· douta, consideração do
dos~ppat·oco

~enado,

o soguinte

PROJECTO

N. 28 -

1908

O Congresso Nacional docrota:
Art. I. • A lo i n. 1.338, de 9 <lo janeiro do 1903, continuará a.
sol' obsorvo.da com as soguintos modificações:
a) dca eli!l'ado a 21 o numero <lo protot•ias;

b) são

CL'~adas

mais trcs varas de direito, sondo para isto des-

dobradas as de orphãos o ausentes, pt•ovodoria o reslduos o Jeitos
da fazondcc municipal;
c) é augmontndo para oito o numero do ndj untos do promotor;
d) om ca!ln uma da< antigas oomo das novas pt·otorlas haYori
um escrivito c cm cada Juizo singular, quor já existente, quer
crendo em virtuuo desta lo!, oxcop&uados os do cri mo, havor:!
dous;
e) fica elevado a oito o oumet·o do cur<~dores;
Govoruo C!ILsSificarli. as varas de direito, de modo que O'!
· juizos, que niio puderão servir por mais de um anoo na mosma
varli, passem. no mez do janeiro de cada anno, do um~s para
outros, re,·cs•ndo-sc, na ordem previamente cstabolllcida no rognlamonto que ror oxpedldo;
al Os liciOlmbargadoros sorão nomeados dentre os jui~cs de
dlretto om lista qaintupla dos mala antigos, organlzuda pela Côl'to
do Appellac~o ;

no

,
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. h) I As :.np Jllações civois e commerci~es da com potencia da
Corte do Appoll••;ào seriw Julgacl:.s pela Primeira Camara.
As cn.rtu..q toatemnnhn.voi"l o os n.ggra.vos, os recursos o as
appellaçõe; crimuute.i serão julgados pela Segunda Cama<·a.
II. Ao Conselhu Supramo compota, além das suas actu:.os attri·
buiçõos, a conco •.,iio do habsas-corp01s c ordem de soltut•a e Julgar
os recursos volunt:1.rios interpostos dn. dcncga.l,·ão de habeas-corJWI,.
de que trata o urL. 2G. 11<. 111 o. IV, da loi u. 1.338, do 9 do janeiro
de 1905, bom com" os l!:c-of!icio interpustos, contarmo a lei n. 1. 748,
do 17 do outub1•u <lo 10117.
. III. Com pe&o ds Camnr"" Reunidas da Côrte do Appellnçiio o
Julgamento dns omba gos do nullidade da sontonçn, dos in!'rin·
gentes do julgad.~ u tios 1Lt3 restituição, oppostos r..os n.ccórd5.os pro1ct•ido; poi<L PJ'IIIIoil·, Camara, o bom assim o julgamento da; acções
roscisoru.1.s: da son tonç<t do.sta. ca.mn.ra..
Annullalio u aeetil•dã.o emba.rg-ado, as c~~maras Reunidas julrjJ.l'ão em SI'Sitidn. :1 'lausa., salvo si u. oullidu.dc 1br U.o "PI'uccsso ;
ne.:;to cn..;;o, ma.nda.r<io q11e os autos sejam rcmottidus a.o juizo compotente pam que a; partos pt•omov:.m ahi a reuova(•ão do <JUO foi
annullado.
·
§ 1.• Emhat•go; de nullida<lo do sentença siio unicamente
:~quolles cm fJU" s • a~loga mnteria compt•ohon lida no <Lrt. 680 do
decreto n. 7:n, do 2:1 úo noYembro de 1850, com as rcstricr,~ões, no
toc:.:mLo á competcncit, constn.ntes do n.rt. 3· do decreto n. 'i83, do
19 de setembro do 18.10, o art. 50 da lei n. 1.338, de 9 do janeiro
do 1905.
§ 2.• Aos :J.IlcÓ<'·Iiios das Gamaras Rcunid;cs pjrJem sómcnte
ser oppostos e·11ba!'gos do declaração, applit:aveis tambom a nccordãos profnridos •Jbt'•l ag;,•tm·os e recursos criminaes. Esta diilpssiçiio observar-se-1m mos mo no caso de ter o accórrlã.o embargado
data o.ntol'ior á presunto lei.
§ 3.• As di.;posiçéies . do n, lll e as dos § § 1• e 2' tet•J.a
iJ!te~l'IL upplicaçã,, '!OS julgamentos chs junt:IS de juizos do
dll'OltO,
§ ·1 o Ficn. rovo;.:-ado o a1·t. 12 § 1°, n. I, lcttra. c, da. lei,
n. 1.3:18, de 1905, on r.rnnrlo as clusas de qno ahl se ll·ata n.1 medida
gernJ. das u.lçn.las, l'ogulnda.s peltL referidn.loi (cu•t. 1.2, § 1°, n.I,
lettra a, o ~Lrt. 11, § i", n. I, lottra a).
§ 5, 0 As Cnmu.t·.~-~ Reunida.::; podo.n fLtnccionu.r osta.ndo presentes o presidente d11 Cô1•to ou sou substituto o qu11tro dosomb>rga.doros de cada ca.m,.ra, ou seus substitutos, juizes do direito, que
serão convocn.los só.neute 9uando fot•. preciso complobr aquolle
numero.
§ 6.' Estan<lo 1\ll•a do oxercieio ou impedidos pet•manentemente
mais do dous dosemuil1'gado1•os do uma ca.ma.m, set•ilo <lonvocados
os da. outm camat•-., tmra complota.r-so o numero do quatro, alam
do pt•esldonto.
§ 7.' O j nlz do 2• instancla. que houver funccloondo no feito
em !•, só cst!l. impouido do julgai-o si tlvot• proferido a decisão que
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dou 1oga1• ao.l'ecm•so, ou qun.l1Juer sentença dednitiva ou com forcn..
do dotlnitiva. . :
. ·- . .
·. , : . .
,
i) Sijmpre 'JUO . o ,iulz ou dcsembat•gado~.oncontrar. nos auto•
injuria ou cal!ImnhLcontt•n. .sua. :11ossoa, pot.Jor:í.:ort.lennr a remcs!!m.
dos autcis oo presideutedo.,Côrto do Appellação, a quem compota
mandar 't'ism•r as ualaVI'llll in,inriojas ou· càlumniosns o impor a
multa do 200$ a 500$ no t•osponsavoi, 'lUC a pagar:l no prazo do
cinco dias, sóh.pena do ser· uolorn.:l' CXOCIItivam·cnb. SI o mult:ulo
for doso nb 'ú•g11dill'; j:tiz, momhro do ;Uniste rio Publico, otncial.in·
dici~l. advogado ou· solicieador, ficará susponso lias ros~oct!ns
l'unccõos, aM IJUO naguo a multa. som proJnizo do qualquer outrn.
pena a '!UO pos;~ estai' su,ioito. Si,, in,luria Oll calu'mnia for lrrogada
ao prosid•mta d>t Cu1•to da Appcllaçio, a attribuição acima lnclicada
compctit·~ 6.< C:l.m,lras Roun da<, indcpendcnto do rcvisiill.
·
j) Os cscriviics d:. Côt•to de Apncllaçiio servirão em ambas ·as
c~mnt'"s por distribuição do prosldonto da Càreo.
I<) Fica o Poder Exocueivo autorizado, niio só lll'ei'Cr o roguln.mcnto '1110 baixou com o decreto n. 5.561, do 19 do junho do !005
no soo tido de ada.ptn.l-o :Ls disposições desta lei c a 1'11zerlivromonto
asp1•1 moi I' tS no~ucaçüc$, c nno n. a.IJt•ir• os ncccssa.rios creditas. ptLNL
sua exeuução c a do n.rt. 50, n. 1, d:Lloi n. 1.338, do D do j 'moiro
t!O I il05.
D1:3POSIÇÃ•J Tit.\NSJTORI.\

As n.ppellaçocs ciYcis o commet•clacs pondentes do ,julgamento
da Sogunua cama.ra :la Côt•te do Ap::ollação, nn.data em que ontr:tl'
cm exocuçãocst!l lCI, set•iio julgadas P•los desembargadores aOBSa
cn.marn. qu" j:i tiverem· posto o. visto nos n.nto.i, com,olotandu•SO o
numort> lcg.Ll de l'ev:sores, quando isto fOI' noccssarlo, co:n dcsombarc"ad •res da Prcmo:ra Gamara.
·
O dis1osto na lottra 11, n. III, o§§ 1' o 2' applica-so tambem 11
estes Julgados o aos pt•ol'ol>idos pi!la Sogundn. Gamam, nas appella·
çãos ccveis e commorolaos, antes de cntra1• oro vigor a presento
lol,
Art·. 2.' Rovcig~rit-siJ ~· dlsposiçõos cm aontt·ario,
Sn.la das Comm.losõos, 22 de agosto do IDOS. - Oliveira Figuci;
redo, presldonto.-.llcirll c Sr!, I'Olator.-J. ,1[, Metelto.-.l!arlinilo
Gare e.:.

O S1~ ,. Coelho Lh•boo.-St•, Prasidoote. sendo costumo I'O!!!llat• .a ~bct•tur~> do Senado.• pela listn da porta, nno so fazendo, portanto, a chamad:1 de fót•mau saboi'-So quaos os.So,
nad .•rc•s quo ostii• presentes, e '!Unes os que Jllltaram, pcço,lt Mesa
a gentileza do :ne lnii:l!•mat•, pelo St•. 2' Sooi•Otnl•io, si o St·. Senador
Alvaro Machado cstú na Casa 1
,
·
..
. O Sn. PII~SIDENTE-Nii.o ostt\,
·'
O' SR. Co~Lllo· LISJiM-Nikl os tá ! 'I
'
•, ,
!

•

• ,I~

•
SESSÃO EM
'

',

•
;,·. I

' :"

••

'

"

'

'

25. og• Á.GÓSTO
'

'

'oE

1908

' r"

•r

2S1
'

·

Ir

· Hcntom· ·achava-mo ou n~ )!cs~. quanto vi quo o .sr:. Senador
Alvaro ~l!1.7hadu começava do novo a. J'roqucntaro· Son:•do; · " "
· · Tendo. ó:bitn!fonado a bancada do Parnhyba., S, g,(; 'so abt•igara
.<L banoadn/ do S:mta Cl•tbarina, Dos bancado dali i, como .i>• disso om
um dos mo'lodiscurso;, s. g,. se abriga l'óra :1 bancrLda.· do. Rio
Granrlu do ·Norte.
· Ultiinamonto .itt S. Ex. so approxlma.v" pouco a pouco lia ban·
caua da· Parahyba do Ntll'to, pois ou o via ostootan•lu satislhçiio,
abt•igni'SO · do novo :L hlnc,.da de S:mta C:Lthal'tna, prou•tranJo ali·
montar uma couversaçiio em quo transluzia jubilo inttmo.
Fiquei bom in\pre>sionado o intima monto satist"oito om vor quo
o mou companheil·o de bnnc~da se sento mais rtrmo 011. sna ryosiçã.o,
nesta Casa, o ftz o seguinte racioclnlo: o Senador 1ivnro Machado
son duvida jiL so Mha do posse do documentos com que J!.rovará.
perante o SO'Ht.do, pern.nto a. Nução, o. itljusliçtt do.s n.ccusaçoes quo
lho fez a imprens~ do mett Estado o que, no cumpt•i•nonto <lo meu
dovm•, eu tt•o•txe a e.•ta C'"" por discurso '1'10 foi tmnsct•ipto no
Estado da Pa>" •l•yba, bomolognndo assim o;to jo••na.l a responsnbi·Jida.de úas accusaçüe.< aqnl trazida<.·
·
· Espct•oi, Sr. Pre.1idonto, vor presente o meu comnanhoiro· do
bancada qno, como u Senado sabe, é feitura minha ·Jm politica e,
p01•tanto. úesejo ver do tronto altivn. destruindo as accusaQÕ"s· que
.J,ho 1\lz a improns.'l. o ou trolixa ;1. tt•ibuna, convidaudo·o li. dcfoza do
Jüt•mn a se· tornar que digno de occupat' altiva o nob1•cmento a cadeira quo lhe foi dc•linada ne·.ta Casa.
. . Approxim,.ndo-mo d11 bancada, n.visci Jnuircctamonto. a S. Ex.
que pedit•ia hoje a palavr" no oxpodlcnto pam de novo podlr·lho
contas pelo que vao cot•rondo no Estado da Pn.•·abyha um actos do
p •rscguicücs a famillas inteiras, de nssassmatos e do rouhos, dos
qnaos espero que S. Ex. possa demonstrai' niio ter sido cumplicc
on mesmo mand~nte, porque vejo e <JUOro vet• om S. Ex. um
ch.·fo politico ...
O Sr. Pl"e,.ldoute-Chamo o. a.ttonçiío do V. Ex. para o
1\l't, 34 do Regimento, que pt•ohibo attrib11ir más intenções ou uzat·
de exprcs.,!X)s·dosi'Ospoitosas para com o.< senadores, Deputados o
Chefe do. Nac to,
.
.
.
0 SR, 'Coi:LUO LISPOA- \', Bx, me dit•d. I[U~l J'oi !L expressão
esrospeitosa •le que usei..
·
o sn. Pn.~~lDE~TE ;_v. Ex.' J•ef.ir'indo-s~ a'o St•. ScnatlO!': AI·
varo M;~.chado, fez me.wão do se!' olio cumplice de ass!Lllsinatos e
roubo~.
.
.. · . . ..
0 Si\, COELUO LISBOA - Pm•dõO•OlO V, Ex.; rl! disso quo n~o
J>Odill. :~credltur qno s. l~x. fossa um cumplico ou mandante de taos
'

-~~.

..

.

. O SR. PRESlDI1~TE- A' Mesa pareceu que V,. Ex. bavlà' dito
que acreditava nessa cumpl!cidade.
·· .

ANNA.BS DO SENADO

O SR. CoELHO LISDOA- Não, Sr. Proshlonto ; não acredito
nem quero aCI•editar, digo bom alto.
Quoi'O o Sr. Sonnadot• Alvaro Machado porlbitamonte livre das
aocusaçües que lho fazem o é por ÍiSO quo llle venho dar ensejo pam
se defenrlot•. Quero o reclamo do Sr. Senador Alvm•o Mao/indo que
vcnhapt•ostnr cont.as ao Senado da Ropuh!io<L, ao Con~rossu Fodot•al,
porintormcdio do governo, da applloa~ão dos 350 .OOOMOO votados
como auxilio 11 urganlzação da politica. do. Parnhyba 'dn Norte, do
aooordo c:~m a lei, j(, pot• mim citada, qno oxigin a prestação do
contas, do aooordo com o parooer da illnslrada Com missão do Fi·
nanr.as do Sonarlu, quo cancodeu ultimamonto !50.000$100 do ~tuxilio
!I Pnt'ithyb~t, o n~t sn" redacção, feita pelo honrado ont.ilo ~onadot•
• pelo Rio Gran<i' dn Sul, Sr. Ramit·o Bat•collos. lembr.wa aobt•ignção
do governo do g;tado, do prestar contas, do accot·do com a omonda
que o grrtwlo c:<ractot• quo se ohn.mou .lo"quim Catunda apresentou
e o S<!Uado a.pprovou, omendn que rocobt!ll tambon1 :LJlpt•oVi~ção da.
Camat·a dos Srs. Dcput:<do<, sendo inoorpuJ•ada áquelln.loi.
Venho ohamo\1' no Senado da Ropul>lica o Sr. Alvaro Mac!Jado
aos devores que o Senado lho irnpôz ...
:'Ião, St·. Pt•osi,lr.ntc, ni\o dostoat•oi jamais da linguagem quo
reclama a augusta C"<a du Senado da Republica ; sol por/'oitamontc qual n. linguagem condigna com a honot·abilidado do meus
dignos companheiros, não destoarei jamais como jrunais pudo
destoar nem mosrno quando usoi da linguagorn jurídica, quo não
pódo set• expulort do grande tt•ibuual, do primeiro tribunal da Rc·
publica. Nilo, Sr. Presidente, ou creio quo não mo illndi. creio
que amanhã o Scnndor Alvaro Machado virá dolbndor-so poranto
o Senado, o ou ,irt o disso deanto do diversos collogas o amigos:
si S. Ex. j:i conseguiu reunir doournootos par~ ao dofonclor, o
não tom corrLgom p~tl'll f~tzm· a defesa pessoal monte, ono mtrará no
Senado muito; co!lcg:ts quo a lll.çn.tn, e si S. Ex. pt•ocisrLr do meus
sorvi~os pat•a su" clol'csa porei a disposição do S. Ex. os meus sor·
viços humildes, por•im sinceros ...
O SR. SEVERINO VIEIRA-Mas se S. Ex. é o accusador!
O S~t, CoEr.no LisBoA- .•. para demonstrar quo S. Ex. ropreoonta um pr~pol do todo digno perante o paiz, como eu esporava
que o ropt•csoutag,;o quando o fiz pessoa politica.
Niioson souaoousador, dou apenas u. S. Ex. onsojo do dofondor-so. As nuticias quo recebo dos jorn:ws do mou llst"clo são de
mais a mais c<tlarnitosas. Eu passo rLlOI', rapidamente, o quo diz o
Estado da Par,,hyba, LB:

Todos que voem para o governo trazem o grande scquito dos
obrob·us do. desordem do passado, continuando a pratica ostabc·
locida do esforço coustrangido do muitos pelas nntagons a dis·
tribuir com poucos, a quom ficam oonnados os intm•ossos do
um que prosiJo o dolibor~t discrioionariamonto sobro os nogoolos
publicas,
Sobro o caracter posam as convonleoclas da subniissiio de
pessoa d pessoa, pelo dosorodito da lo! o vilipendio 'd& justioa
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o a convicção da inutilidndo da força do direito contm o direito
da forç~ do quem nos governa, com o consentimento tacito da
maioria indefesa.
O morocimcnto dos governos transviados do seus deveres
l'oz-sc JlOia !Jajulnção explorando o ogoismo, intumescendo "
vaidade o concitando a fraqueza a conquistar, poJo; elogios, o quo
não pode obter poJa verdade.
EiB o IJUO estão a domonstmr os factos, o <JUO exprimo a
aetnu.Iidado o se traduz na obstinação com que, d"sde 1892,
nossJs administr~dores. cobrindo-se com os encomi"s tia Imprensa
otnchtl, os;:uolram-so por entro as cifras cspars.ts do suas mensagens, adrede preparadas, .iusttacando, pot• hypotllosos, os grandes
d•pcits que deixaram a seus succossoros, som oxhibir os rcspocttvos balanços do Tbcsouro do Estado.
Este desprezo á obt•igaçao, no salvo conducto da honombilidado
aclministrativa, cst<Lbelccou o desgraçado precodontc cm que se
firma monsenhor Wall'l•cdo Leal para i;ontar-so de apreciações
detalhadas das devidas ou indeVIdas applicaçüos que fizera da<
rondas pu bl!cas, durante tros anoos do governo cm que so salientara pelo lado oconomlco, embora sob os mesmos mult!es politicos
do seus 11nteccssoros.
!h, porllm, não sn bomos que mystorio oppondo-so a que as
razões do ordem o moralid~Ldo t•oclamom ns balanços completos
da administração pelos quaos pudcssomos aforit• o V11lor dns
mcnsag ·ns capciosas ou imperfeitas, lançadas entro os legisladores
parci:~os e o.< contribuintes sacrificados.
O silencio continuará a servir do vllo 1\0 passado, onde
deixam guat•dados os escandn.Jos, para manter illes.ts as reputações duvidosas dos que, ainda com a !'Ospumabiiidade delles,
ostentam cm publico a honra o o prestigio, por emprostimo dos
elogios partidarios, do vido tis posições que occupa.m.
O povo devo ignorat• tudo para obedecer cm absoluto ao regimoo do servilismo que lho impõem os governos assediados :pelos
compromissos absorventes das protcnçõos dos que cercam no caracter do agentes pedintes do favores, por sua d•dicaçao incondicional, on como moto de csdapar ao l'uror da porsoguicão a cargo dos
representantes do pcdm• nas local!da~oc.
Ahi está o caso de Plancó o lllisericordia cm o~iuoncia, a deso.fiat• ,iustiftcativag pot• parto do seus autores e as providoncias
promottidas pela prcsltionte do Estado, como sempre a informar-se
e o. rosoivct• pelo que lho dizem os pcrsoguidurcs.
Muitos p~ocedontes autorizam-nos a duvidar do. emcaoill do
a.pro~ondus ordens do governo exigindo o rost.aboiccimonto da.
ordem e n otroctivldado das g11rantins que lho pedem, om nome da
lei ; cm todo caso aguardamos pacientemente o resultado do abandono das vintimas pelo poder publico ou a acção bonotlca da justiça
ampnrnn•io-as no desespero em quo se ncbam.
Vê o Senado que o. Jlngnagom <l inteiramente calma; não <l
uma opposlçiio systomntlca.
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, •···A ponna rlo Dr.. Lima., Filho, o,x-Deputado· fede~al, republicano
bistorico, .oJm rosponsabilld~dos .. po)lticas ·no E~tado, ,reclama' cm
prol da moml1dado da udmtnistrac1o quo se abra·o Tbo:<ouro iis
cortitiõo~ qUJ so pcdomdo dinheiros que so reth•nm som aútorlr.a·
çiLo,da assomb!~a. .
,
·
, 0 Sn, SEVERINO VIBIRA- Ah! por llt tambom SO .fuz disto 'I
Julguei que fosse privilegio d~ adminlstraçiio do meu l•:stado.
·. , o Sn. Coewo LtsnoA- Faz-só di;to por lá, m~s comeu ma
dlll'orcnça: na admiuistraçfio do Estado quo v; Ex'.·tiio.nobro c
dig01imcntc ropt·osonta nesta Casa .a rospunsablli.iadc .ainda ilão
volu aM ao Senado, SI o agente do tacs actos ttvossc uma .. c:Ldoll'a
nesta Casa, v. Ex. ,iá lho teria podido. contas c ou ostiai'corto'quc
ollc lb'llS daria.
.
.
.,
·.
. .
0 SR..SEVERINO Vll:lR.\ -Si pudesse dar.
. o sn. CoELIIo LtsnoA - Ai <laria si pudesse, mas no menos
tontaria dai-as.
.
, •
, VJr!a om !leres~ do sou n~mo ; rriio pormlttiri>~ que· seu nomo
fosse objoc o do chacotas o I'Jdtculos quando assumptJs deatn. monla
fossem traziuos ~ alta coosldoraçilo do Seua~o. . ·
, .. , Ma<, Sr. Presidente, descrevi. no meu ultimo discurso o ataque
a uma villa, o roubo do tudo quanto nossa villa foi oncontrad .. , a
porsogitlçito do todos os seus lmbitantcs, o arrombam<·nto do todllS
as casas; onde se JlOdinm encontrar bons, a, venda desses. bons uns
Jolr"s das cidades cJrcuml'isinllas, ,.llf!sim lambem o· roubo .q11c
soll'reu um o.•gonho central do algodão c avonua da sua machina
avall~da em 8:000$,. propriedade do uma v! uva!
..
, Estes r~ctos de vandalismo ou denuncio! ao Senado; o; jornaea
do meu Estado do uma c outra pat•cialidado r.onf!,•mam-nos, c •~til
bojo nem medidas no Estado Jbram tomadas, para a justiça .'sor
appllcada, contra os au•.oros dessoslatrocln!os, nem o l'opruscntantc
rospoosavcl da politica da p,,r,.hyba,do.Norto, voiu cxplio<Lr, à s.ou.
moao, como se costuma fazot·, !'actos no latroo iuio o a>sassluat.s,
cuja rospoosabilidade ~ lanca•ia sobro a sua cabeça •. · : ,
, , Pelo contt'll.t•io; O Notle, jornaltndopondonto, que níio. cessa do
mo.nifostar as suas sympiLthias pelo Governo, coodomna cssas'doln·
'(lidações c mDl·ticlnics l ·
· · ·· · ·
, ·,,Respondendo no O Norte, <Iii o Estado daParai'!IOa:'(L8):
'.. 1

· c·.O :Est1d.0 C O,NDl'lO :

A elevaçiio dada ·pelo o Norte como imprensa livro, :\ no.,sa
discussão sob,·o nssumptos presos no intet·esse .publico, lmpoz-uos
0 devor de acompanilal·o, lado a l~tdo, na. .a.prec!ociio dos. ados,
pelos aews, som visar a personnlidnde lnd!vtdual · de quom ·os.

pratica.

·· •

.

·

··

·. ·

. · .o.colloga, cm sou artigo do3ldo julho, reput11ndo clnopportilDa.
a rapi·!D publlcaçiio de um balanço financett•o d,, administração,
som.uma.deuuncilL.dO valor, achando.clnexpllcavci9uo uma foitla
estojo li exigir esta. publ!caçKo do contas.·o. '•o governo
apenas
. :.' n fllco;
,' .. '.
'
.,

(
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nm consitloraçiio a clia • forçou-nos a chegar no seguinte dllemma:
ou o Norto nega o direito do l!soali~ar·os actos du poder publico·
;t emprensa oro nome do um dovet• ·perante a lei o peranto· a
nhot•a administrativa e é pat·tidario desta it•rogularidado, ou niio
hn.<ltscurtino capaz do t•ttingir HOU pensamento ooculto no quo·
oxpoz..
. q: .
· ., O Norte exigindo, nl<lm do quo tomo• dito om unia.longa.'sório··
do t1l'tigo8, uma denuncia gravo, com >orios:fund~nioritus, para·
coilocaNo a. nosso lado, juign som 'fn!or os csban.. amontos pro·
toccionistas at•ticulados por nós o concit:c-nos, itnplicitamonto, ri
convidai-o para c •Dseguit• do govm•no plena autorização para um
ox11me do livros no Thesouro e ordem para serem <lnda< as certidões do que for apurado, :1 f<L'!'Dr ou contrtt o; que toem fu 0ido t\
obrl~aoiio de tornar publico o que fizeram.
.
. .
. ·. Som isto nossa discus;U:o tot•li.' o .caracter particularizado das
'!Uestõas pess.,acs que o No•·tc repugna como nós fazendo a dovidn
justiça ao merecimento iotellectll~!'c o.o patx•ioti;mo ,te seu illuotro
x•cdactor·chof". scicntc o consclonto,da ·necessidade d". agir contr~
os abuso; in vcterados de nosso me•o soéial, on<l.> <losdohra ~tia actividoAo,_ cacla dia, apontandv de leitos. om dtversus ram.-s da adminlstraçao.
.
. .. ,. .
··
· .
' Sinão preponderai' contra suas i<lons c sou modo do sentir n
for~.a . <lo convcniencias alheias ti. suas Intenções, o Nvrla;. sob
melhores auspicius ·intollectuaes do que nos, conqu•sta•·â a gloria·
do iucutir no espírito do povo o conhoeimonto dos •noi.-s t·c~uln.ros
de 11•zor val.n· seus direitos o os da ·lol desvirtundn poio pessimismo politico da situação dominanto. ·
A prcm desta nssor~ão ost!L manilbsta nns censuras com que
olle tom ct•imlnado a incuria das ·~utorida.dcs prosas ao dJspvtismo
pat•tid't•io do um, empolgando o direito do todos. · · .'
. •:: ·
Agot•a. mesmo, om.sou numero 77; do Odo corronte,t•uclama.
pt•ovldencla.~ para ~:arantir a vida e p.·opriedade do· distiniltos ci·
dadãos lbt•agidos de seus lares poJa solvagorin. d11 persognio~o
do:ionf1•eiada das autoridades de Piancó o Misoricordia, opprimindocidadãos inoJ•mes"o pacillcos, cujo crirno é torQm militado com a
oppos1ção e tt•azido para a imprensa a historia. do do,potismo ·do
seus põrseguidoros..
· · .
. Corrobút'a!Uo< o que diz o Norte sobro as condlçüos om quese aclmm as victimas mencionadas por ollo, sobro as qnaos posa. a
triste·: coutingencia ..da neces;idude de irem procurar cm outro·
Estado as garantias .que lho negam neste, para cujo. proo'l'esso.
tcom.conti'lbuido..
;
.. ··' ·· ..-·:
. Tomos como cet•to o dospt•eso c a impt·ovldoncla do governo.
dcsl'a.vorecendo o~ perseguidos que vieram trazer-lho as queixas;
das ,qunos. resultará, talvez, .acirrar 1m-se.mliS a·pt·evonçil.J .'c o
odio do seus a.dvorsat•los, junto do quem se obe~ooe ou morre. ,"' ·
. , ,A,,t•ecia.macão. feita por nós seria tax$cln do opposleionismo
<yste~atico, qualificatiYo · quo. ·não .nttingi!·:t o collega, por ,su.n,
po.~lçoo Insuspeita ante os poderes publicas.
..
· • ,,
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Contra nós perduram os resíduos do ,antigas paixões partidarias,
apesar do isolamento a quo nos condemllilmus; mas contra o
Norte só ha motivos dA attoncõos o condoscondeucias.
E', portanto, Sr. Presldonto, corrcboJ•undo as accusaçõcs quo
aqui fiz, qno o Norte, jornal que proclama d!aT·iamento as suas
sympathias ao Governo, accusa a esse me>mo Govet•no do deixar
som uni romodio prompto quo continUt•m as peJ•seguiçõos a fa•
milias il!nstres, que so retiram, abandonando as Sllas f;lzendas
por não encontrarem mais recur.~os pa1•a se dclbudorem peJas
armas.
O Sn.. SBVERlNO VIEIRA- Si n Governo não pódo manter a
ordem, ú o ca.so do .:so rocorror á intorvençiio fetler.d.
O Sn.. CoEJ.JJO LISDOA- V. llx. diz m11ito bem ; 6 o caso de
intervenção ledora!. Estou 11reparando o ospll·ito do Senado, estou
trazendo ao conhecimento do Senado llOl' partos aliquotas o grande
des•alabro qno vno na oly~archi:t da Par;~hyba, em vesporas de
assumir o poder o Soba .João Machado.
Porgunto: a satist'oção 'l_Ue o honrado Sanador Alvaro Machado
ostentava hontom e quo tao boa impressão .do>portou om mim,
soria por acaso porque tivesse recebido telegramma do presidenta
da Parahyb:1 communieando que rosdvera npplicar os 150:000$,
que o Governo r'edornl deu para auxilio aos pPregr·inos da desgraça,
om serviços contra os efroitos da socca 1 Serta pcrqne S. Ex. já so
sente firme pela remessa do documentos que <lo~r:onstrnm a sua
innocencia om todos os ci·imos quo lho silo lillputados i Que peM
explicar a applicnção dos 200:000$ em açudes i !
Esta satisfação é justamonta quo quero vor conllt·mada, convi·
dando S. <:x. a vtril tribuna.
S. Ex., fa!lando ha poucos dias a respeito do meu saudoso
amigo, Sr. Appoilonio Zenaides, disso quo o-se n,.sso conterraneo
tinha tido escrupuios na distribuição dos di11hoiros publicas.
'
Si isto o u:na virtude, Sr. Presidente, como tudus nós pen·
s11.mos, porq11o não vem S. E.~. dofonder-so precisamente do umw.
accusação em contrario ~ Si a honestidade tl por.s. t'x, apregollda.
oomo titulo do nobreza, porque não culd11. .S. Ex. do se oobiliiar
para se aprél!oncar, .anta os seus pares, de l'!·onto a.ltlva·l·
Voobn. s. !IX, prestar contas do quo ''ni pela Parahyba do Norte-;
ou continuaJ•oi no mou dovor, honrando a cadoil•a q11e occupo no senn.do da Republica o J"mbrando-me dos tampos om quo, quando qual·
quer politico, de volta da administração dou .,u, provinola, era lntcrplllllldo na Camai'a ou no .Senado do Imperto, s -bre sua adminili·
tracção, orguh1-se na sua cadeira com os d"cumontos em punho o
mauifo•tn.vn as suas intenoõos, dofondendo-so dos erimos que acaso
tivessem sido lançados sobro a sua 1~onto.
.
. Vós ouvistes, senhoras do Senlldo, .naque!la o nesta Casa, "''
tempo em que havia. responsn.bUldlldo, ao tempo em quo o velho
Imperador, honrado o.nouro,prcsidia os dostmos do Hrazli,um hon·
rlldo velho, contra cujo. polit:ca levantaram.so por prlnoipios as
phalangos •. ,da mocidade que "'"Piramvn a Ropublioa, por ser um
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. governo privilegiado ! um governo democratico o barato, mns que
. durante a cll'crvcccncia da .propaganda. fJ!, sempre respeitado em
. sua pessoa c om seu car!Lcter ; , nesse. tempo em que os pras!. d~nte•, que voltavam da gestão dos pubiicos negocios, nas. provinclas se icmbravam,do ltmpido,ollwr a;ul do Imperador que lhes
investigava a conducta !
·
..
· 0 SR, FRANCISCO• GLYOERIO-Ahi OS presidentes eram delegados
do governo geral, tinham• obJ•igaçã.o do prestar contas •
.· . O SR. CoELIÍo LisooA.-"Diz' o meu distinoto mestre da propaganda, diz o· general Francisco Giyoerio que os presidentes oram
delegados do Imperador.
·
0 SR. FRASCISCO GLYCERIO-Dolegados do governo geral.
O SR. A. AzEREoo-Do governo de gabinete .
O Sa. FnA.soiSco GLYcEmo-Niío eram dcle~ados do Imperador,
eram dos ministrol,,quc.govcrnavam. Os prcs!danlcs l10ja alio do·
Jogados do povo.
··
O SR. SEVERINO VIEIRA-Davem·contasao povo.
O SR. ALFREDO,ELLrs -Mas· os povos tecm os ·governos que
merecem.
O SR. CoELHO LrsnoA-A'quc povo se refere o Sr; g.oncr!U!
.
No meu Estado, o Sr·. Wallredo Loll tl um delegado do Sr. AI·
varo Machado-é um .calo inconstitucional, Coram populum-em
plena Republica, o governador do um.Estado calcando a sua constituição, foz a eleição de um terceiro para o succcdor na cadeira,
"omquanto o successor legitimo era posto de lado. Pergunta-se:- Como o povo da Parahyba se podia armar o obrigar o governo a
. .
..
.
,
·
respeitar a Constituição i
Como, IIi eUe tem o pavor da reposição do deposto I E' o unico
• argumento que se .levanta por toda a part.c:-si o povo niio tivcs.<O
medo de que o Governo Federal mandasse repor o detentor do ~odor,
· o povo saburia. cumprir o seu dovor •. E: osso o grande soplusma.
Estamos tão longo da Republica como. cstavamos na colonla; no
imperio ainda havia essa. ,responsabilidade de ~ uc faUa o gcnor!U
Glyccrio: os politlcos C(UO admrnistravam as provtncins tinham zelo
da sua. conducta.·da quill t!Dham.dc,prestar contas ao govorno de
gabinete que tinha. de sm• interpeliado no Parlamento.
0 SR. SBVER!NO VIEIRA -·Nosso ponto, V. Ex. devo dirigir
tambcm as suas settas para os lados do cattete o al!via.r ;~m pouco
ooostado do nobre Senador pela. Parahyba; •
.
O Sa., COELUO LISBOA.-' Eu iliío dirijo setto.s, não tenho a
honra do descender do índios, trago na fó.ce os caracteristicos da
raça. caucasiana.
··
·
· ' . 0 SR, IND!O DO BrtAZIL- Os· índios são muito leaes.
· · . O SR. Com.uo Lrsuo~ ..:.. É eu tllo'o justiça a essa beUa l'nça
aborigena, não tenho a honra de descender de lia, n~o dirigi sottns ;
~"

-
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ou atiro a luva a quem· tem rosponsabllidn.des. Não, Sr, Prcsl·
dento, educado na politica das rosponsabilldados; só·conhoço a·desall'ronta pelo direito ou· pelas armas. Sr. Presidente, continuando
na· sorie·âo considerações que so adduzlam, não quorondo sor·arras·
tado pela dlscussiio·do·accôrdo com· o babll orador, que mo apal'·
teia, venho dizer ao Senado que faço votos·pnm·quo· o Governo da
Republica lá·. no ·Catteto, .nesta. o na• outra. Casa. do Congresso, no
Supremo Tribunal Federal, saiba negar favores aos ollgarchas,
saíbo. fazer justiça.ao Povo, saiba negar a mito áquellos que sorlll!ll
. con.domnados pelo limpldo olhar azul' do imperador D. Pedro 11 si
cstlvcssomos no Imperio !'Nobilltom a Republica.
.·
O Sn •. A.. AZER&oo-Arnon.
ORDE~I

DO DIA:

EDEFICIO PARA· A R.EPATIÇÃÓ CENTRAL D!l POLICIA

Contlnlla em· 2• discussão com· as emendas otrerocldas· poJa
comrnissão do Finanças o pelo Sr •. Sevorino Vieira, o artigo unico
da proposição da Camara ilos Deputados, n; 194, do 1907, autori·
zando o Presidente da Republica a mandar construir nesta Capital
.um. odiftcio apropriado .para a Repartição Central' de, Policia o ser·
viços annexos, podendo para Isso despender até a. quantia do
3.233:512$, papel, por !JlOio de c~edltos ospeclaes ao· 1\llnisterio da
Justiça, .em dons ou mats oxorclc10s;
o Sr. Severino· Vieira- Sr. Presidente, q)lando
llf!'OSOntoi uma·omonda. ·ao projecto em debate, não. tinha.. duVIda nenhuma a rospoito da repulsa a '!.110 alia estava condomnada.
a.· sotrror por-parto··da illnstre Commlssao.do Finanças do Senado,
Fll~o simplesmente; Sr~ Presidente, no cumpnmonto,do meu:devor
do ftsoal dos direitos o· do interesse , desse mesmo• JlOVO. que; sogundó• se doprebcnde·do·disonrso·do nobre· senador, dlstlncto·ll'cpro·
aontanto do Estado da Parobyba, tl·preclso,alnda inventar para que
a Republica.possa funcclonar normalmente, de:accõrdo,•com.:os
mtnltos·domoora'licru com ·que: foi• constltuida.
No desdobrar• da· nossa vida·ropubllca.no. oporam.so: com,.malor
ou menor troqucncla.· modiflc119ões · &ensive!s: entre 08• homens' po·
lltlcos •. Conhocodor:dcsaos .caliOS, não. me· causa. .grande admiração
vor a: attitndo em. que, se acha nesta. ca1111. o· Jllllu,.tllustre. amiiJo,
caracter altivo e sobrllllce!ro,, que:ba sido aqui, como em, qWilqWJr
posto do. representante do, povo, uma voz Independente e conven·
cida .a.. pugna.r sempro·com a maior nltlvoz·em bem· ·dos·l'oclamos
·dos lnterossos·publicos, pelo respeito ti: lei· o· aos·prlnclplos ·eonstl·
tuclonaes.
··
VeJo, .pordm,:quo S. &.., por· llgaçiios,.politlcaa·de. ·mQDionto,
.npcza.r. do.sua boa ~ontado o do sua ftdolldnde aos sons prlnclplos,
:Jil!o deixou dcpassar:pelas modiftc:açliOS' a·que.u.lludi, multo.·cxplicavels, aliás, c sem dcsar·para' IUllll''dlstincta;·pessôa• · , · ·
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OrSR, FE~ICJANO PENNA dá.. um aparto •
. 0 SR,, SEVEIIJ~O VIEIRA -Perdôo-me S •. Ex., Jlão,.o)·.questiio

,

t

t

"

••

de quebra do cnnft.mca minha. V. Ex. contin4a. a morocer·me a
meSma conftane,u <J uo sempre ·lhe consagrei.
·
· . O, nobro Senador, que foi relator do parecer relativo. á emenda
·por mim apre.;.,nt:.da-e poço Uconca para destac•r o nome do
V •. Ex.,.por. ost~ conoldoração-na& razões' com que recusou o sou
.a.ssont1monto, no .11 ue foi tambom acompanhado pelo .voto d• Commlssiio á omond" <JUO tive occasião de apresentar, disso que não
vinha ao. <:lL:lc impur-.o a obrigação do fazer-se a obra por concurronc,!a puiJiioa, porque Isso já estava consignado no nossa
legislaçao.
N"'ao bJL uiiViua quo,o.precaito peiO·fjUILl SO exige, qpo. as obra;
·.que demandam o ump~ego·do.quant!a maio avultad~ sejam feitas
por·concut•runcia, p"blica, <l uma determinação do nosso direito
administrativo pu<itivo.
Temos lois nussc sentido, mas apozar da clareza c procisito
dessas leis. >ln; ;ii.o esquecidas' pelo· Governo, •om quo por i;so,
este tenha que dar contas a quem quot• que soja, porque quem lhe
podia. tomai· com,,s é o. Congress~. o oslc. abdica de. seus. direitos
o. das attt·ihuir;ues slliutar.e,. que lho focam conferidas pala lo i
1'Imdamentnl. ·
.
Ainda lroutnrn fui casualmente informado de que as obras om
execução no V<'lbu ediftcio na rua do Sacra monto, no .Thosouro
Naoi011al,.aão l'uitas som conourrencia e-o. CJUe é mais para notar
-o seu enc<u·J'ilgiLdo não é nom . engonh'eiro nem. arclmecto, m"s
sim baoharei em direito. Foi o.que ouvl!l de cavalheiro. que não
o! estranho ~<JU<llll• ropartiçi!o.
..
Eis· ahi JlUI que com um Gai'OI'no deste> não ê de m~is a
adopçiio do rcsti·wçiio c soguranQa que teve occasilio. de .offerocer á
considcraçãu du !:lenndo.
um, Governo cumo este íl p1•aclzo quo.se o toma pelo, braco. se
o levo á presonça da lei, obrigandooQ.<L compulsaJ.IJ.,o por ultimo
ao aponte.coru·.~ dJdo a diSP.OSIÇiio quo ,Iom do ser,obsor.vad~J:.; e
depois do tudo J8so toJ'li ainàa a certeza de quo olla sorlt cumprida.
Por esse motivo; não me· parcela multo procedente a. primeira
razão em que •o os·.ribcu· a Uiustrada Commisaão para. rejeitar a
. m!nila.cmEnun.
llm.segundo· Jogai', allega ,a Commlssiio:
c·Quanto·(; p11rte da emenda om que se determina se,ia subor. dinada: a desJIC'<·• · aos·llmltcs ·do creil!to, parece· iniolramento escusada, desrie <JUO a Commisaão· já olfereceu emenda reduzindo o
guanlum cunst:Ln w da pl'opos!ção da Camara, o que significa clammente que seu P<'Usamontc o! ,,que a despoza não exceda do limito
constante do sua umonda. Oocorre mais que essa omonda foi suggcr!da ao·relator prlo proprio-ohefo· do Pod<'l"Executivo, que por
motivos surOI'I ,,jontoo tomara a dclJboruQàO· de· SÓ ·jlOI'mlttil• a
. despllla; o.lilla . oou;idor~~oda urgontli!iiima,.quando co.iba dentro do
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ct•edito reduzido e ha.j~ quem se proponb~ a. aééeitur·a empreitada
·nossas condiç5cs.e mediante coocurrenol~.• ,.,. , .. : .. .·
".. oro., sr •• Presidente, .esta. razão ,a.dduzida ,pclli ·:,müstró .Com.
missão do Finanças não merece menos. o meu t•opat•o ..• o· nobre Se·
nador mesmo já passou pelo constrangimento do invocar sem no•
. nbuma. otncacia " palavra. do lllustre Sr.~ Presidente da Republica.,
c S. 8x., não invocou sómcntc cst~ palavra., citou documentos que
. conslgno.va.m e 'teve de,perdet• o seu tempo. o sr, Presidente da
Republica. em um dia achava justo, ràzo<Lvel, que fos;em a.ugmen·
tados os vaooimontos de' uns tantos mnprcgadtis ; e'dias · depois •ve.
t"va a resolução do Congresso' que decretava ossc:augmento, resolucão que, se pOde dizer, mereceu o voto' ilo Senado na ftl da· pa~
lavt•a presidencial.
·
··
·
Pergunto : ttue valor pódo tor no caso · prosanto ~·. palavra do
Sr. Presidente diL'Ropublica, apozar do testernunho.lnsuspoito o ir·
rocusavol do honrado relator do p~recor, quil.ndo olladalhou .por
completo com a solemnidade do uma mensagem. enviada ao se~
·nado 1
•
•.
.
,
POQO liconca á.UlustrJ Commissiio para .manter o. meu. voto a
respeito da emenda. :
,. . . .
,
, ... ,
, ,
A palavra do Sr. Presidente da Ropubllca nllo mo pódo· · mo. rocet• fé, como não merece nom pódo merecer aos que-se· derem ao
tl'abalho do pôr as, su11s :.promoss•s
em confronto
com
a-realidade.
'
,
'
I.
,
O Sn .. A.,Az~n.&oo-)iiio 1lovo morocor.a V. Ex. ,
· · OSlt, SEVF.n.tso Vt&li\A.-V. Ex·. sabe <1uc este governo tl todo
ollo uma oootralliç'io· comsigo mesmo. ·
· .
·
·
O Sr. Prosldootu da·Republicaftxou,ou melhor, fe7. por sua. ln·
nuoncia que fosse fixado o c11mbio á taxa•do 15 dinheiros •por 1$000.
0 SR. ~]RICO COELIIO-E foi fixado muito.n.lto,
O Sn.. Sev~Il.!NO Vt&tn.o~.-Paroco que não devi~ haver cm todas
as ro!llQõos officiO:gg outra ta.x~ sinão esta, mas tl este ·mesmo Governo quo, quando·tom do cobrar impostos nll.· Alr<Lndcga. mandn.
fazer o calculo dll cambio á ·taxa do 121llnholros por·l$000. · .
,
'
.
,:
I
'
'
.O Sn.. F&t.totA.NO PESNA.-!Má-se ,oumprin1io a .lei. Isto não se
faz pot•. vontade do Prusidcnto da Republica·.. .
., .
.
•
O SR.. SeVEn.tNo VrEmA.- Qual a lei que está ·sondo cumprida! A quo fixou·· o cambio ·~ taxa .J5 dinheiros por 1$000 ?
. Si temoi •. O cambio fixado al5,dinheiros, por ,que rn.zão os
)lrcpostes, do,Governo nas repart!çlio~ ,alfandogari~s,' . quando teem
de.cobrat• direitos ad ~alo>·em, fazem.ca.lculo do.cámb!o a 12dhlbol·
rospor.l$0001.
. . .
..
..
. ::, · .. · .'.: .. .
OSR. A;· AzER&Do.:.... g• a lol·quo uitlnda ..
.
O Sn.·. Sev&R!SO Vt&IIl.A.-Alol qup· osilt. cm, virM·,'axa o
cambio cm 15 dinheiros pGr l$000.,
.,
·;
·'
· OSR. Mo:m Fn.em& ~ Niio ba lei nenhuma.<ftxando o cambio,
''''
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·------------------------------------------0 S':.,SEVERINO VIEIRA - Jia. a lei que fundou a,
do
C~ixa

Conreroao. ,,
.
.
.
,
Oi SR. 'Mo:m FREIRE- Ma.s não é fixando o cambio.
0 SR, SEVERINO VIEIRA -Essa. lei mand~ receber .officialmentc o. pa.pcl,convorsivol ao cambiO de 15 dinheiros; si a esse
cambio o. Governo o I'Ccobe,como ouro',' c por outro lado lbe con- ·
cede todo; os clicites liberatorios da. ,moeda corrente, tanto vale·
como.ftxar-lbc esse valor.
. ·'
·
! : '.'
O SR. Mo~1z FREIRE- Não é a mesma cousa. ·.
. 'O,SR. 'SEVERINO VIEIRA _i Si a lei por essa taxa .o equipara·
á nossa mootla. corrente c lhe concedo o me;mo prestigio dol!bo''
ratorio, como não é mesma cousa! ·
' ·
·
· '· ·
· ·. 0 SR.FELICIANO 'PENNA-Não senhor; a Cai~ado Convorsão não
passa do uma caixa de deposites; rc~obe a um cambio o paga ao.
mesmo cambio.
.
,
,
.
.
' ' 'O SR. SEVERINO VIEIRA·- E está. nos custando os olhos da cara.
A Caixa do Conversão foi inst!tuida para rogulor o cambio, para·
gerar a expansão do. nossa moeda na tcndoncia para a· alta ou produzir o sou rctrahimonto, 'dadas causas que determina.ssom a. corrente opposta, não tom desempenhado até agom essa runcção pois
dizem. até que o Uovorno, vara manter. a taxa do 15 dinheiros j~
oon~umiu os 3 milhões sterhnos...
· ·· ·· ·
. O Sa. FELICIA.-;o PE:oõ;.õA- Tudo isso !i inexacto; não pa.ssa do
beatos o ,phantasia. V.Ex .. com a responsabilldade'de representante
daNação não deve a.ssoalhar factos que niio são verdadeiros.
O Sr. SEVERINO VIEIRA- h'u não .sei si sã~ verdadeiros, niiÓ.
lenho dado pa.ra •o.ffirmal-o, estou ,dizendo o que so ouve e o que
ta.mbem tenllo ouvido.
.
. .
O Sn. FELÍCI•N<fPESNA- Si niio tom dados não <levo amrnia.r
O Sn. SEVE1tiND VIEIRA- o que estcu dizendo é o que· se lio.
dito até _pela imprensa; o, si pnra.isso não ha fundamento o Governo ontao é quo tem o·devcr de oxpl!oar.
· '
.'
Não .é pelo meu orgão !lue essa noticia venba pelo. primeira. ·
voz; a luMcm
' I '.p :•.'• ·
•
·
" ''
' ·
•
lo
.. OSn. MONIZ·FREI~E-.Eu.nãovi, 1 , 1
. '" ,
, • ,
"
·o Sn. SEVERINO VIEIRA';_ São esses e outros factos de contra-'·
diçilo que•me ·tnduzem a não conftar nas•affirmaçües do Goverao;.:
Quer V. ~x. outro exemplo. O Governo actua! é favortivel 'ao·
proteccionismo; •'mas 'sOmente agora.•sc far~. publico• que o Sr. 'Ministro da Fazenda tomou a deliberação de favorecer esse protecc!D-•
nlsmo,, a· que não SO_!l ,aliás infenso em modid11. mo~erada. e cr!toriosa, d!SP,ondo-se ·.nao. conceder mllis., !sençlip de ... dlreitos .aos..
prod.uctos Importados .dos ,quaes hllja sim!lares:no palz...._. ,,·~ . ~.
Quando .seja. mantid!l· d'ora cm deanto., essa. resoiuoao, DaG é,,
monos certG que até agora, apesar de ultra-proteccionjsta oGGyer.ne, ,
' '

f
•

t

'i'

'

I'

ao pa!so que fw.la·pagar pelos particulares o cu.to <da. prolecçiío·
niío raro gravosa, oscapava aos sons encargos lil.zundo despachar·
livres do direito ,gonet•os importadoi J:lnra fornecimento dos .diversos serviços publicas a seu mu•go •.
Alli e;,iá outra contradlcoíio: O Governo 'f<1z deHpozas com ·propaganda,custosa .para incrlmontar o 'lllovimonto immigratorii>",
mas oni ·.voz de assegurar internamento as cond içiío; do 'tranquilil"'
dade, o·sogurança da vida' a ·naciooxes·o ostrao~01ros que entre nós''
venham residir, abusa da conllanoa do povo·nos·serviços·quo•toma.·
a sou cargo dosompenbar,.o,quo .por•toda.parte, Olll todo o·mlllldo
civilizado só pela admin.istraçiio publica podem sm• rogularmonto
dosomponhados. E nssim que ninguom pado coo !lar nos teiegrapbos
• o correios do Estado, onde a corrc~pondonciapat•t.ioula.l' é rotar-·
dada, extraviada, quando niio propo~ital o criminnsamnnto violada;
Por ontro·lâdo, uma das·conillçoes ossenciaos Jl"l'll arumontar
a ·emigração estrangeira. e levar áquelles•quo prot.ondom adoptar·a.
nossa patria a conlinnça quo lhos 6 imprc•cindivol das garantilll'
do·'Vitia;o de seus direitos e lcvat~lbo a. certeza •lo uma. regular
distribuição da justiça. ·
.
InfoiizmontB, Sr. Presidente, salvando as honrosas oxcoJ)ções,
ntnguom ignora ·oomo é lastimavai neste parti,ui:~r a nossa. •si-· ·
tuaoão,
.
O Sn. 'FELICIA.'!O'P~::m,\:....Qu:ll é a responsàbilldade do Governo·
nosso pat•ticular.
. 0 SR:, SEVEIUNO VIEmA-Ainda ha. 'bem pouco um ·orgão aa imprensa. dess<~ Capital vinha citando, tlia a dia; ·fnot"s qual mais dopri~onto, anal mais triste, qual mais oscantluloso. o desolador cm
detrimento dos credites a magietratura local ou •ledortll.
Não melhor, slniio talvez Inferior a.sitnação d" Justiça .local.
Quo providencias tom tomado ou cogita tomar o Governo llara;
cohlbir essos·abusos 1 Que medidas pretendeu .pl·opor nesse sentido 1
Nenhuma •
.,, Pelo contrario, .ainda.ngora um abuso desses acaba do·surgir,.
cm que o proprio Govor!lO .figura como J)rotagonista. Uma sentença .prorot,ida cm 15 de julho passado, cm p1·ocosso em quo é'
pat•te o proprio Govet•no, só voiu a· luz da pnLiroidade em .s do
agosto corrente. Entrot~nto essa sentença profOl'iria por um juiz·
substituto, em exercioio dajnrisdicQíio noimp!idimoiito·do olfeclivo,
velu•e.appa.oocer a·S·do corrente, .quando dãsde .17 do ·moz .)IO.Ssado
j4 dlllvilli·cossatio' o .impedimento, ·.e. OOllsado.a, autoridade do JUiz quo·
aprof~riu,

· Sllllla possili'al1que,·csso. armojo .fosse feito som .soiencill do
Govcrno·Y , . . · .
· ·Deus 'l!lirniitta ·que· niio·a tivesse' tido'; :mas ·om ttOdo< o. 111180'
qutlla provid0l1ola quo'protende tomar o ·Govm•no <p~n. ·conJVorter·
em uma garantia real e etrootiva·ll distribuição da justiça; .ltli!Di'iD ·
dlgo'n·o .torritcrlo do: Republica, maa nló'espbora·dB' acçio,reáoral o
nd·DistriotcH'edom'r ·· · · ··
·
·:
· ·. : ·
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Ouvi, ha pouco a loltura.de um projecto que, croio,.niio .ser
emanado directamente do Governo, más tambom 6 muito .do
suppor que não tenha sido.aproscntado.senão dopois do ser proco·
dido a sua audicno.ia,
Neste projecto, as dispoalçõos que pude perceber, aquolln.s •que
11. :voz do illustre secretario da Mesa poude trazer aos meWI ouvidos, .não ·exprimiam outra cousa smlío augmento de lagares,
croaçiio de novos juizes"pretores, ·escrivães e tudo mais nesta
solfa.
Estes e outros factos, aoxperioncia .que tonho da .nenhuma firmeza da.< promesas .do Governo me induzem a votar contra o
credito solicitado.
Obrigado como sou a sW!tontar a minha emenda, faço votos
para que as minhas previsões não si .realizem cm .futuro talvez
mais ~~·oalmo do que porventura .esteja na previsiio da honrada.
Commtssão.
Desejo ardentemente que o illustro Senador .mineii•o e seus
dignos collogas da. Commissão do Finanças do Senado, signatarlos
do parecei' não se,ia.m illudidos cm sua .conllança.
.
Pela minha Jlarte, Sr. Pl'Os!donto, si ""lll! votos, se não .realizarem realbados os mous,Jliio será a prlmolra ve~ que eu .tonlio..elÍ·
tado com.a verdade. Quando se discutiu aqui, muito afobll!iamonta
quasi do surpreza o projecto, creando o Ministcr!o de ,\grlcultura.
t!ve·occasliio de fazer considerações sobro a mataria, do mostl'lll'
as dilllouldades em que se oncontrarin. o Governo pJriL executar
nquolla lei, que seria muito melhor, mais segut•o, mn.is prudente
um dlll!onvolvondo, a pouco e pouco com criterio, subordinado o.
um ou muitos ministerios,. os diJferontes serviços .que depois pudessem ser comprehondidos no p1•etondldo Mini.sterJo da Agricul·
tura e assim chegar-se, com maJs llrmozo. o segurança ao alvo
oolllmado.
As minhas palavras .não foram ouvidas. Houve ato cm torno
de minha obscura individualidll!io um .. certo ruído, umas tantas
suspeitas do OJ•posicionismo por tal' uma conducta harmonica com
os meus precedentes, accordo·com as minhas normas.
A lot foi approvada, como .dosqjnvn o Si'. Presidente da.~epu
blica, o até bo,ie não teve oxocuçiio. Esttl ah! conll1•mada ulllll
das .mtnbas ,previsões o demonstrada de meu lado a .raziío:
0 SI\. A. AZEI\EDO dlL um aparto,
•·
OSI\. Se:vcRI~o ViEIRA- Posso garantir a Y. Ex. que a ap,;
prov11çiio dojsa lei foi solicitada nos •ultimas dias da sessiio·lle '1006,
pelo Governo actual.
.
.
Na mesma occasiiio, por uma .inversão da ordotn.logal estabelecida, apresentou-se aqui um projecto do lei, autorizando, o ~pre
feito a contrahir um emprostimo do !O milhões.
Combati esse projecto 'Porque ora no meu ·entender•aqulllo que
vulgarmonto se cha.ma : fazer andar o car1•o adennte dos bOis, Por
uma dus ultJmas.roror.mas tia loi.organio&·do.Disllicto Federal, no
caso .de sm•, poJo conselho do:lntendentl).l, autorizado o Jll'flfe!to.a.

contrahlr emprostlmo~; a lei' doi conselho niio é oxequivel, som· approvaçiío do Congresso Nacional. Dessa 'feita 'se quiz e· se obteve•
a· autorização' do Congres~o para um omprostimo; sobro o qual niio
so1havia ainda manifestado o legislativo municipal. ·
"
' ' Parecia: mesmo que o Con~rosso Nacional niio ficava bom cal·
locado,' na hlerlircllia coristitucloo.l,' antecipando o seu voto sobre
a. materia,' antes 'de l'allar'o legislativo municipal: Essa inversão
era'oxiglda parti· niio perder tempo, porque 1a operação' devia ser
reaJlzada antes do maio de 1007, quando se devia reunir o Congresso
que estava emvesporas 1'do realizar a sua. sessão de· 1906, o eu il
que estava com a razão; 'Sr. Proside01e, porque até hoje o decan~
tado omprestlmo não se realizou.
' · '' · ·
' .. ·Essa operação ainda· paira nas regiões escuras'da incm•teza, da
duvida o talvez'do inex'equivel. '
· '· ·
''
:· ·Fui' propheta ne~tas duas occasiões. Faço votos· para ·que niio 'o
seja ainda uma vez •. E' n expressão da muita consideração· q. ue
devo aos honrados membros 'da'Commissllo de Finanças; · ·
:

I' . . .

o 'J''

I'

'I

•:.

11 ;

'o

I

· li•

O Sr. Feliciano Pl'mria- Sr~' Proilidonte,o honrado
Sonador'polo· Estado da Bahia ób!lmou' 'a si o dosompenho de uma
commissilo' patriotica; qual ·seja a de commcntar diariamente os
actos do
Governo,' 'os acontecimentos politicas, com os seus'' concei'
tós de 1eritica, ' · · ·· "
·
· ·
· ·· '
'' ·
:' No,dosompenbo'dessa nobillssima commissiio, S. Ex.' manifesta
todas, as qualidades superiores do seu espirlto, salientando-se, entre
outrns; a de sulllotivavol sinceridade' ·1·
·
' '::
'. Assim '6·quo s·. Ex,·, ao oomcçilr a discussão da emenda que
apresontoit ao ·~arecer. da Coinmissiio de Finanças; foi logo decla~
rando ao Senado que nunca teve duvidas sobro n. repulsa que a
mesma cmenda'doveria:re'rieber 'da Com missão. · ·
· · .''
Esta deciarnçiio do S. Ex, envolve evidentemente .a confissão
de que a sua emenda ou era de uma manifesta impro·cedencln ou
que S. Ex; visava•outro flm. ;~
· ' '
'" ' ' ·"
O Su. SEV.ERINO VIEIRA.- Apertava um· pouco o Governo .
.. ; d Sa; FELICIANO PENNA- .. , tinha outro 'intuito, que; nas
condições politicas em que·sua·Ex:' se· tem collocndo; seria muito
explioavol; ·mas ·quo"a Comniissiio não "podia subscrevet~·' porque
muitooutroéo seupontode.vista., ,., ·:. ,.: ,:. ,,. .. . .
'
.... , S. Ex. lamenta que,, por oiroumstancias .transitorias. esteja eu
desmentindo.maia ou, menos o meu passado ... , ", .. , : .,.,. 11
o su. SEvEnt~o VtEtRA - Perdão ; niio t'nllei em •desmentir o·
PIISsado;, 'disse que •V .'Ex~ póde 'estar ·modificando• um· pouco as
snas linbBSJ• ' · · .. :)· . :
····1•. .•11: •]:.
. ~~- ·• · · ~··:,,.:,
:·~_,..
.
'' •·1•1 ir
.
·.
•
. •
11 ·
•
,,,
.,,,,o..su •. hLtOIAN<i.PEN\IiA- Pois bom ; nos~e caso darei .outr~
fórma 11 minha phrase. , ·. . ·. , ·• ·• ~;,: .
· , ; ··. ;, 1•:
''' Lilmontao::honrn.do:Senndor .que eu, por clrcumstancias 1de
IIAltualidade, níio·tenha .guardado em relação a acto.s ,do Governo
'•
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.a.s mesmas normliS:, de severidade que:. sempre mantive dosdo o

tempo om que boi occupado posição politic<L neste palz;• · ··
'
I
!' /[
0 SR. l SEVERINO
VIEIRA-Porfeitamontc.
'' )
ol
.
••
0 SR. FEiolCIANO PENNA- Ot•a,·Sr. Presidente, não' ba mais
gravo injustiça do quo .essa que mo irroga o honrado Senador pela
Bahill e' 11 prova é a. qua vou deduzir do meu procedimento em
I'Oiação a este mesmo·projocto. · '
·
·
'
"·
<>.·SI porventura. ou·tlvesse, Sr. ·Presidente, polo Governo actual
uma cega dedicação, o meu procedimento ,estaria prévlamente
traçado: "erlo. o do acccitar,: sem alteração nom ro,erva, o: pro·
jecto.vlndo da Camara que consigna a vcrbo.·3.300:000$ .para .as
obras do construcção de um 11redio destinado ao !'unccionamento da
Repartição G01-al do Policia o seus annexos, porquanto este projecto
tinba.sldo uma inspiração do Govet·no, tinha provindo da Camara
e 11111 tlnlm sido gerado em virtude de mensagem do Poder Exe•
t ~

t

'

•
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•

·
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.. Muitos representantes da Nação, que não .teriam os. mesmo~
motivo;. que, tenho de reverencia para com o personagem que
actualmente · oxorce. o cargo <1e Presidenta d• Republica, talvez
tivessem procedimento d!JToronto do mou, talvez accoitnssem o
projecto tal qual veio da Camara. Eu não o accoitei.
Quer o nobre Scnadot• prova mais signitlcativa; da isenção do
mOit espirita •.• 1 ,
.
.
. .
.
· ·o Sn. MetRA E'S!- Todo< fazem justiça a V; Ex. neste pÍLr·
ticulo.r~'
'
·· ·
'·
.. O SR. FÉLICL\NO PENN~- ... da aútonomia que preside a todo~
os .meus actos, ainda .mesmo qua.ndo sou chamado a. emittir parecor sobre fu.otcs, acompanhados do uma recommcndação como seja.
a quc.provdm de uma mensagem 1 -: .. ,.
,
.... ·.
' O So.~ SEVERINO Vniuu.-V. Ex. neste )!articular, do 1891 para.
"cái sempro pertenceu á junta do ·couce .'
'·
· ·
·
. O. Sa. •. FELICIANO PENNA-Sr. Presidente, de~dc:o momento em
qno vi·a rcnda,publica deorescet•a olhos vistos, o tendo ponderado
quo o etiitlcio pr ejectado não precis11va ser um palaoio apparatoso,
quo Impressionasse pela sua magnltlcencla, ,mas sim um predlo
• aom a nocessaria amplitude, sem prejuízo da solidez, lembrou-me
consultar ao Sr. Presidente da 'Republica' sobre·a'oonveniencia. da
alteração do plano e elle que tinha dado o seu,assentimonto a esse
prQjooto .. no anuo ,passado. ,quando: as, ..oircumstanciaa . eram muit{)
ilitrerentcs, immcdia.to.mente,corretl:. o. mou encontro .c concordou
com as considoraoües quo para osso fim lho foram apresentadas
ficando, assim; · a.!>áentada· 'lmmediatamente uma"diminuioão de
mais·de~.OOO,oontos . . ,. :·.
. .. ·- ,. :. · ... ,,., : •. ,
.. , . ·A,', v1sta disso póde, ,:V. Ex •. amda ,dizer quo cu perdi os meua
babitos do economia e que estou a plquo do desmoroce~,da honrosa
confiança .com que V•1 J>x •. mo tom distinguido o· de: que acaba do
mo. dar,. nessa rorarencia, um nov~ .oaptiv!lnlo testemunho! ,. ,._: .,
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Ora., Sr.:Presldente •. tendo.eu apresentado uma..emenda.; alterando a proposiQão da. Cama.rn. dos Deputados no sentldo•de dlmi·
nuir do credito· solicitado a. quantia. de mais·de .2.000 contos, pa·
roce-mo q11e o honrado Senador deveria ser o primeiro u. correr
em meu a.uxUio e pedir a.o Senado que11o approvu.sso •.•
0 Sr, .SEVEIU:'IO VIEIRA-DiSSO niio ba. duvida, niio <!,preciso O
meu auxilio. O parecer da. Commissiio, e a. a.pprova.çno .c certa. .•
O SR.. FELIOIA~o·PENNA-Ao omvoz disso,.s •. Ex. apresentou
wna emenda. detet•minando que a despeza. fosse feita. mediante
conourrencia publica c dentro dos limites ·precisos do credito. Ora,
Sr. Presidente, ·a. ra.ziio que, no·examo deste projecto, apresentei á
Commissiio de Finanças, era que, sendo ·um priaci~;~io gorai· de
a.dminiatraçito que na construcção de obras do certa 1mportancla
sejam. estas executadas por empreitada, ·mediante ·concurrencia, o
facto da. •oxlgencia. dessa. formalidade om um projecto, all!m.de
escusada., daria Jogat• a uma. interprota.ção inconveniente, por·
quanto.natura.lmentc se pensaria que· essa· •regra salutar ·havia
desapparecldo e que ·Só poderia reger os casos em quo fosso ex·
pressamento determinado.
O SR. A. AzER.Eoo- Isso est.l consignado no parecer.
·O Sn. F&r.ICL\No PENNA ....:Est11 consignado· no parecer quo,o1fe·
reei 11 considoracao do Senado, analysonfio a emenda do ltonrado
Se)la_dor pela llahia o ncllo fiz a declaração do que perante a pomll!.tssao de Fin<~nças tlulla sido suscitada a idéa da conourrencta, só
nao sondo acceita olla pelo motivo que acabo do expor.
·Sr. Presidente, desde o·momento q11e eu declarei 4·Commissão
de Flnuncas e communiquei ao Senado no parecer, que está.
a.ctunlmonte em discussão, que foi em virtude da conferencia do
l'elator da Com missão com o Presidente da Republioa·que BC!modlficou o m•odito do 3.300:000$ para 1.200:000$; desde o momento
que ou declarei 'JUO o Presidente da.Ropublica. acceita.vn. .essa idda
o mo havia declarado que em outras condições não mandaria fazer
a• obra o·que esta ·seria feita por concurrencia ·publica, duntro dos
limites do credito, alnsistenoia da Commlssão, o·seu ·assentimento
4 emenda do honrado ·Senador, seria pouco delicado ·O indicativo
de descontlanoa que nada justificaria.
·
~o Sr~' S&vEarNo VIEIRA·- E' um :ponlo de viBta •.
. ·O Sn; FELrcrANO ·PE~'NA""'Taoto mais quanto o noboo Senador declarou que·a-raziioda sua emenda ·d que a palavr~ do•Sr. 'Presl·
dente da· Republica niio ·lhe merooo·conrtança,
·
· ·
O Sa.· SEv&aiNO
Não .roi exactamente êilsa.
0 SR. FELiciANO PE:>INA. - S. Ex, citou até .diversos ·CIISOS•em
qae ·niio tem · havi~o harmonia entre opiniões e actos do Chefe do
Poder Executivo·;
·
. ora., Sr. ·Presidente, 'desdo o·momento que o Presidente d•'Republica fez ·a aUadida declaração, s6 o ·honrado Senador, que tem
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motivos cspeciaes para não acreditar na. sua slncerldatle, seria o
unlco.capar. de ncgar.o seu veto ou lnslstir •cm que a sua.emenda
fosse lnclulda no projecto, m~.s o Senado, ou antes a. sua Commissão
de Finanças, não estava no moamo ponte de vMa e acreditou na
slnoorldado do Presidente da Republica e por essa· razão não a·
julgou necc!sarla, considerando até desairosa a ·oxigoncia. que a.
emenda do nobre Senador encerra.
Sr. Pr<•sidontc, V. Ex. ccmprebende perfeitamente que, desde
o momento cm que estas declarações existem cm pareceres da
Commissito e sffo repetidas nn·tribuM, niio orn. t>OssiveJ·Imaglnarou
suppar·possivol que factos derivados da autorização ora discutida
venham a. divergir do que tão insistcntemonto se acha afirmado.
SI o·uobre Senador peln Bahia ·me permittlsso um~t consideração, aut01•iznda {lolos nntigos laços do nm1zadc e respeito que
sempre lho votei, 'I permlttlsso que ou lhe· Mssc um conselho ..•
O SR. SEI"Ermw VIEIRA- Sou sempre muito docll a conselhos.
0 SR. FELICIANO PENN,\-... :ipezar do que, pela SUll idade,
S. Ex. cst.\ milito mais no caso do me os da1• •.•
O·SR. SEVERINO VIEIRA-Isto é que não. Creio que niio tenho "
mais idade do que v. Ex. (Riso.) Por este lado venha do lá o con·
solho.
OSn. FELICIA:o;o PEl/:o;.\-... diria a S.Ex. qucprest:ll•in. serviço
multo mais valioso si, porventura, não se deixasse levar pelo e.;pirlto demoninco da opposição, qu~ muito desmerece, todas as ve?.es
que não 6 inspirada nos p••iucipios:rlgorosos de justiça o do verdade.
O SR. SEVERINO VIEnu-V.Ex. oatlt me fazendo uma ituustiça;
não hlli·opposição mais moderada do que n minha.
· Osn. FELICIANO Pr.:o;NA...:Para confirmar o seu asserto do que
o·Presidonto dn llepublica nem sempre cumpria palavras dadas,
S. Ex; voiu tl'II'-Or,aqul á discussão, IU.ctos ha pouco succcdldos.
Entre outros rel\ll'iu S.. Ex. que, tendo o 'Presidente da Re~u
bllcn, om informação fornecida ao Senado, julgado que ora eqmtativo o augmeuto do vencimentos do certos empregados do Hospício
Nilclonrll'do Alienados, vein maisiardo a ·votn1• o projecto.
Ora do facto, concluh• disto gue o'Prcsldente·da Republica fuiteu tlipnlavra, é pedir insplraçao.simplosmento !L má vontade.
Primeiramente, esta Informação tbí dada: o anno passado,
quand()as clroumstaoola; permittlam cortas· lnrguozas(apoiados) ;,
om:sogundo'loga.r, s. E.~ .• que já ·foi membro o·dos mais dlstlnotoB.
deum·Govorno, sabe como estes filetes occorrem.
. Osa. SEVERINO VIEII\A - As cir~umstanoias 'do ao no ,passado.
Cllllm. as mesmas deste anno.
0 SR. FELICIANO PENNA ·-·EstiiS· lntbrmaoõos sAo dadas poJo
mlnlstcrlo. competente e depois levadas ·no· P!•csldonte da RopubliC!I; de·onvolta com grande uumeJ•o .ao.outros 1Jlapeis1 que S. ·Jlx.
asstgna;, Pnss:~dos ·mezos, nnd~> mais naturol do que o e~~queal
mento •de· que taca ·infot•maçiios·:tcnblllll• sido ·dadas..
·
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.. O SI\.- PINJJEIIlO MAonAno ..,. Ainda ,que estivesse )emb~ado.,
· O SR. FELiciANo PENNA :.l. E'alnda· quo estlvosao lembrado~:·~·
·. 0 :sR; SEVERINp'VIFiltA ,;_ A sÔcrotariâ sorve para isso';.: tÚdQ'
flcareglatrado.
... '", ,,·;.,··
-"
,, ·,,.
..·. ... :.....·'
O SR.. FELICIANO PENNA•- Mas.qunndo mesmos, Ex. estivesse
lembrado dessa luformaoão, sapicnlis 011 mutare consilium. · ; . ""'
' 0 SR;' SEVERINo' V!EIRA-PorfoltJLmento,
·• · ' 0
,
'
,
· . •,
• ·
I
I·
, .
!IJ.o;,
l
. O Sn. FELICIANO PENNA- S. Ex. podia pensar que um acto.
louvavolmento pt•atlcndo o anno 'pàssndo já este nono nfio.poqoria
ter justlficaoão.
.
. .
, .
. .o nono passado também S. Ex: não negou sancoão a diversos
projectos de pensões, .o este anno.,a tom aystomntlcamonto .. r.ocusndo, porque as circumstancins já não pormittom ,taes' libera:
Jidlidcs.
'
·
·
·· 'Ó SR. SEVERINO VlEilu...:.·v. Ex. ha de reconhecer que o uma
economia de palitos. •
· · · ·
· ·
0 Slt, FELICIANO .PENNA _;'E' cOUS" Jilferento; !estou defOti·'
dendo o· Presidente da Ropuul!ca, das' incongruonclo.s de· que V. Ex.
o nccusou, · '
··
· · ··
. ,
111
' I•
O Sn. SEVER.IXO VmmA-E' melhor V. E~. não o dofonder.
0 SR. FELICIANO. "PcNNA - y,' Ex.• lambem lhe foz carga de 1
actos praticados Jl"los juizos desta Capital... .
"..'i
OSR. SEVERINO Vmm.A-Pordõe-mo V; Es.
""
· · O.SR. FELICIANO PENNA-Não digo quo O'bonndo Senador formulasse tal nccusnção do má f•1, mas difllcllmonto se poderia,
acreditai', que um homem, com t11o alto discortinio, com pratica
de.nogocios, com o exorciclo lnr:,to que tom tido ila'advocacia, em
todo caso, um esplrito"tão cscià.roctdi>, como o dos. Ex,', ll admi-:
ravol que .traga accusaçõcs desta ordem, doslombrndo do que o
P1•osidonte da. Republica· nilo tem absolutamente ingorenoia. em
casos como aquellos a,f!ue s .. Ex. alludiu. .
. . ·
...,,
Sup_ponha v. Ex.' que o jul;i'tonba praticado um acto.de p~e~.
vnrlcncao, Que papo! podla.sel' dosemponbado pelo Presldentõ da
Republica, que não fosse .uma intervoncão indeolta,' illegal, .cm os·.
pbe.ra da competenclade outi'o .. poder? i .. . ..
. ., " ·
. ,. , Supponba V. Ex. quo.o,Iuiz proyarlcou, commotteu uma.,ln.,
justiça, deliberou contra n; Jol,.sonten~lou contra o.dirolto, Qual é'~'
missão do Prosidonte.da Republica YElló está do mãos 'e .p~ntadóll,
deanto do factos desta ordem. Pensa V, Eit',''quo porvonturO:, chino'
nós' outros,niio himenta ollo ·esses' successes verdaiJei'ramente·deplo·
raveis 1 Lamenta como nós outros, mas ·n~da pOdo 'fiiZer, ·está'imp&-' ·
dldo de os romed(ar ou de cot·rlgir.os soas.autoJ•es •. ; ·· .. · ,,
.. Todas as·vezes.que.um juiz . delinquo, o romedlo.tl,da.,oompe-.,
toncla do. Poder Judlclnrio. Não ê :O :~esldenio da Republica 'queJD.,
manda processai-o,. não é ·o Presidente .d11 Republicai. quem o julga,,
Que promovo os processcslsiio·os promotores •. st,calos·uiio.o .procllll:,
'
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àarem'não cumprem oseu devor .. SI os :juiz osniío às condemn~m c
sl contribuem p~r~ que mais se radique 'no csplrlto p ubllco a crença
desconsoladora de que lobo não''como lobo,"'culpa· não ó'do Presidente d~ Republica, m~~ daquelles que não· sabem cumprir os seus
doveros e quo,deshonram a tog~ que vestem. "· , . , . .
.• -; 11 Pensa,V, E1 .. ,,porventura, que .apezar do.podet· que exerce o
Presidente da Republica tem elle a l':t.culdade de . mudar a l':t.ce das
cousas, 11lternr o caracter tios homens, lazer _que m:tos juizos se
tornem bons 'I POoJe por ventura o Presidonto diJ; Republica dar vergonha a quem não a tem! Porvenlttr~ não e~tiio os juizos pt•otc'gldos· pela sua vitallclodndo!'llão_ estão oo!·cados ·do todas as· tmmunldades, de todas' as ·garantias, creadas, allils, para a boa dlstribuiçãó da'.)ustiçn, mllS ·que so convertem muitas '.vo~es om escudos,
a.traz' dos'qu•es tlcnm elios ~bro'luelnclos para' _desnatut•arem' sua
eleVada missão, trnn<formnrem o11retorlo cm balcão e darem ·expnns~o a seus ~nstlnctos subnl!e~n?s; reppgnn~tes'e inf~rloro; 'I.'
· · ' St·~ Pre;ldento, e:t tambeln já fi,i:. ncau;nçõos, muitas ~czesmc
vl a.nim11do do me;mo zelo o fervor que or~ lnllammn o nobre Se·
nadar pela BahhL; m<~S sempre·' observo!'• que s0 1procedem, só são
,c(llcazcs, fructiferas, nquellas q~e s,e bnsolnm D!L justiça. e na verdlldc. M outras geram eiTclto mlolramento dtverso, produzem·
resultados. c0nlt•apoduEent'!,S. porque do;:lo ,,o momento cm 11ue so
vorlHca que as accu;açues sao feitas nércamente e som fundamento,
todas·as vezes que se apura 11ue t!· um esplrito :estranho no da jus·
tlça que as inspira, o publico que dollas toma conhecimento o veriJlca sua inverdade, aj_uiza. de todas com o mesmo critcrio, e, pllliandci o accusador ,em uma ,lnexactldlto considora. _pelo. menos
·suspeitas t<?dns as. accusnções; applicnndo-lbos. a,. regra : . (als11s ;,.
unofalltU •n.toto.:·. _

f.•:

,

,

:r·Jt •.

,,,. , O ..ceusndor encontrado em f11bldnde, ou aqucne: ctuo revela.
:nKo possuir a pr"cls:t. serenlda:le de espirita para accu<ar,•perde
-inteiramente a.a.utorldadc.mornl;'e as censuras, que J!.Odorlnm·lmportnr.nsslgnalados .beneftalos ::t. cnusa publica, passarao desperée·bl~as.e cabirio na desmorallzaçlio n que. es~lio 'condemaadas todas
-as .acousaçõos ·n· que fnltn·O fomento ile JUStiça·,
. · '' .• >1 "
0 .Sn.. SEVERINO. VIEIRA- Observo li. V,. Ex, . que'.niio.'torlloi
'rcspbnsavcl o sr. Prcsldenie dil Republica poJa: falta dos .. jiilzas;
~I'(J8~D~sablllz~I:o· pot• ~ão pro~ovor pro~ldoncln8.
. ·
· :., .. O,Sn.. FELICIANO PESNA-0 honrado Senador ftco.•nosta gane.ralidade que' stl;póde impres<ionar a.s pessoas. que. não têm''corto
.traquejo o conbeoimoeto das cousas•'· '· ,' ,. '"' ' ·. · ·.'' · ;
Diz o·honr~do'Soaador 'luo'rospons~blllza·o sr: Presidente ~a
Republica porque não' providencia.
· .' ·
' ... ·.. :
· o melhor .meio. de responder' à s; I~. ó pcdi~lhe a graça, do
dizer que provtdenctns podia clnr o Presidente da Republica.
·
· ·:, ,0 Sn..' SÊVERirlO VllltRA...:.:. N.rfo esto.~'il:~b!ttl~do â dizilr, porque
no tenho a· relponsabllldnde do poder.
· -
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0 Sn. FELICIANO PENNA - ,y •. Ex. de.ve dar. resposta, uma. TeZ
que assumlu.a. r.cspousahUJdade dtL accusação.
Pediria o. V. Ex. qae dissesiC quaes as providencias quo podiam
ser dadas poloSr. Presidente dal!opublica.
:, .
O Sn. SEVERINo VIEIRA - O· anno passado o Governo·da·ltalla
teve nacessida~o de:tomar providencias sérias para oohibir abusos
da mu.gistratura. ·
·
O SR .. :RllLICIANO· PENNA - i\las foJ•am provhlcncias de caracter
legl.slativo.
,A:inda agora o honrado Senador fez referencia a um projecto
que acaba de oor apresentada pela. digllll Commlssiía.do JustiÇ& o
LegiSlação,. e apozar de já tor dito que cose projecte foi Jeito :para
accommod!ll' afilhados, posso gara.Jitir as. Ex. que o j>ro,iecto llódil
conter medidas.que reclamem correcQão, póde não attmgir o. ifm.a
nobre Comml.ssão tove.om vista, mas om todo o caso, o de justiça
dar testemunho de que olla nlto :procedeu sinão com o intuito do
melhorar este estado de coisas.
0 SR. ÜUVEIRA FlOl!EIREDO .. E Ol!TROS- Apoiada.
0· SR, MEmA ESA'- Bem desejavamos para e~se projecto .o
apoio do honrada Senador pela Bahia, mas jf• estou desenganado.
Pois se S. Ex:, não conhocendo o projecto, j~ o oonde,mna. ·
O SR. SEV}JRINO :VIEIRA.- Niio· conheço facto ; refiro-me ,.ao
qno havia.
.
O SR. FELJCt,\No· PENN.I.- Seja como for; o honrado Senador
deve dar graças por ter· encontrado mais uma occasiüo do manl~
festar o seu modo·do· pensar· a respeito de todas questões quo ·se
agitam, V. Ex. tomou a sf fazer essaanaiyse diaria.
·
.Faz muita bom; a .sua. intenção é muito louvll.vel, Desejo
mesmo, que s. Ex. sempro ..o fuça, :porque proporciona. ensejo. ao
Governo, de responder:com :va.ntagom.a .todos. os reparos e a. manitestar as intonções.oievadaa.e patrioticiiB que o inspiram. ·
Si ha. um.terreno.em que o cv!ver•4s clai'as soja. um:proooito
impreselndivel, 6 aquelle em que. assenta: o desenvolve a. aomlnis·
traçãe publica.
.
.
.Nunca censurarei a ,quem quer .que seja. por ter aJ•ticula.do
acausações ao Governo ; mas e. preciso o é mesmo um requisito
essencial ·para o proprio· successo, que ellas sejr1m verdadeiras,
que o .proprio acoulllldor esteja: deilas-couvencido .c uilo seja. apenas
o ,po$J.~voz do. que se-murmura pelas ruas. e do que sc·&WIDI'r!l
aos ouvidos do uns e de outros, .sem a. coragem,·de lhes ·tomar· n
responsabilidado, ou,de lhes a.}Uiltlll•.a neccssãrla., prova. .
O Sn. SEVERINO. VIEIRA.- Perdão,. ba. aocWI~Qão. e aaaWIIIoiío.
Ha. accusnções.torlllaes.e accuillciles a.. que se aUudo. para. que se
flloa luz entre os; que. vivem. as clarns.
0 SR, F.ELICIANO PENNA,_; Do. mesmo modo porque S. E:r.
PIISSO'!I·d 11ol" d'oi•eau sobre certos ·pontos, :~sponderel .tn.m~om
~I •

' ' ~~11
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mpidamento; A accusaoão do quo.o Governo tem despendido ai·
guns milhões com a fixação do cambio;
O Sn. SEVERINO \:llllltk- Não· foi acousaoão ..
· Lancei essa. propopcíio som ter in tonoão de aooullllr e a6 porque
tenho duvidas, repetindo o que: se diz.
0 Sn. FELICIANO PE:.INA- V. Ex. ost~ muito longe do-ser um
João Ninguem, cu,jas po.lavraa.não·sojam.tomadas na dev.ida coo·
sideraciio ; 6 um homem de rcsponsabilidados ...
. 0. SR .. SEVERINO VllllRA·- Muito obrigado:
O SR •. FELICIANO PENNA- .••. não. dovo oosiou~r cousaS•IlJIO
poss:tm trazer o doscredito ~s.ftnançaa•do seu· paiz •••
· qSR. SEVERINO VIlliRA- Eu. não enslnuei.
O·SR. FELICUNO PENNA- .... desde quo:não.tom.cortcza.
0 SR, SEVERINO VIEIRA - Perdõo-me ·V; Ex. o nesse pal'ti•
cnlar eu, si tivesse certeza disso, é que procurar!& &V. Ex. e
outros;•p&ra tomar prol'idoncias ; mas; como ba. · dnvid&a,. quero
que a.·luno Jllça,
.
.
O SR. FELICIANO PEssoA- V. Ex. bem sabe. que, neste paiz,
mais do que em qualquer outro, a insinuação G uma das formas
mais•segur&a do·ata.quo e d&s de poior especie· porque, quando se
teu~ tomar da insinuação para. combatei-a, eis que escapa. como
um& enguia. o,appa.roce então com. apparoncia.innoconte que.110 rosoLv.e nestas ~bt•nsos,. nl!o saWa, tinha duvida•·....
Atnrmaçuos desta ordem-não. devem ser:n.tiradas dessa tribuna,
sinão.qull.IIdo.se.tom certeza e se. a.s podO documentar. Ora, em
contraposição ao que o nobre Senador affirmou oque posso n.ffirmar
é que nonbam .vintem desses milhões. foi gasto •. Apezar do momento não ser propri~ e não so tratar dessa questão, parece-me
.que· S•. Ex. praticou uma.injustioa dagranto,.dizendo.que a croaoão.da.Caixa de conversão não tom: dado na :.>ratica. resultado
·o.lgum: aprecia.vei, tendo sidodntoira.mentc perdidos os saorlftclcs
feitos.,
.
Entro os resultados ha um, pelo menos, guo t! forçoso confessar,
.a dxldoz.do.aambio, .porque não. se pode dolxllr de attribnlr 00110
·.phenomono IL Caixa do. Conversão,.porquo :esse é.o factor. unico,. que
:acorescou ao.orga.nismo ftnanaairo, que .ata então 1amals. coosegnlu
·excluir essa c&lamldado, representada na Instabilidade do camlllo.
·: :01SR. SIIVBRIIIO VIE!R.\.-·Então pede-se :.tambeuuttribuir 4
CaiM· de ·:oonvorsiio• o ter evitado: que o oamblo: subiBSe•e:que>a
moeda se>vo.loriliiiBSe•
O SR. F'BLicr.uo· 'PENNA- Ouviu· mal,.niio·ora.a·taxa:mailrou

·menos.alta; era a iostabilidado, •.

,·o so.. SEvBaiNO· V!ElllA-Mas O.llla estabilidade jtl. .existia,
0 SR. FELIOI4NO PENN.I.-Quaodo foi consoguid& t
0 SR. SEVERINO VIEIRA-Golll• o.mo'i<JmODtG aaGOIIOJoiiAI> ;.
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·O :Sa;. PINIIEIRO ·~LI.OIIADo-0 movimento' :asconciona.l a. que
V. Ex. sororero ~ a negação da. .estabilidade.
."
! ..
0 Sa. FELICIANO' PENNA"'-V•.' Ex. ·sabe que: as· dif!IOUldades tiO
•:governo neste paiz são enormissimas. Nlnguem devo. sabei·o mo·
Jhor do que o honrado Senador, que já exerceu uma das•pastno·do
,,gov:erno.... .:·' .
.:·. .
·
·· · · O sn:; SEVERINDVIEIRA"'-)laquelie tempo eram·enormlsslmas •
• • • . ·'
ti.
!'
•!
' "'
O Sa. FELICIANo PENNA-Acredito que o. magua ma.ls dolorosa,
que possa experimentar um membro do·'Govornu; ê a. iQ.Í ustioa. com
. que soja.trabtlo, ê o descoallecimonto. do benotlcios·quo, com sa·
crlftcios, tem proporciona.do.ao paiz.
.
.
O honr:>do Senador. quo já tllliíovm•no,.mais d_o que ninguom,
devo ter sentido o·que·Iui do' artlicllvo naslnjusttoas· que se Jazem
áquelles:que,exercom o poder·publico. E'•uma·raziio parner tolo. rante e para. procurar ser justo. .. . · : : .· . ; . ,· .
,. .:·. Levatlo:poiiiS divagaoões do nobre .Senador pela ,Ballio.,.o,quo
, prova que os .máos exemplos siio sempre contagiosos, dcmornl·me
na tribuna mais do que âeseja va. e, em dosaccôrdo com, os meus
babitos, peço aoSenado que mo desculpo esta intemporanoa.,(Muito
·'bem; muito
bctn.)
'' '0 · .. '
.
· . ·:
.. L, I .
I
I 1I.
,
,• . '
:
I
._., .. · Nioguem mais pedindo a.pn.Iavra, oncer~a-se.a.dlscussão •. :..
· r.. · VortftcandO.so não haver numero no recinto; procode";o á chn·
· mada;'â qual deixam· de responder os Srs. Bellort Vieira, 'Bozcrril
Fontonollo, Araujo Góes; Siquelra. ·Lima, Augusto'de vasconcolioll,
Barata Ribeiro e Oandldo du Abreu (7). · ·
'
· ''' 1 • •
1
·· ·Fica adlad~' por· falta de numero a votação dti' proposição;
-I
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·· _.,, · Contin~a em' 2" discussão '!com'' !IS emendas oll'erecidas'pelos
'· Srsl"Francisco'Giycorio e Seve1•ino· Vieira, ·o ·art. !•' da.proposiçi!o
'-'da Ca.mara dos' Deputados,' n'. 209 de 1907,- dofiniodo"a Jettrn: do
cambio o a _nota promissor lo. e reguiando.as operações cambiaes.
,'J.·._:;,j,;l,')l'.''') I

'!,,(·';::'.: ..

o;

',"

!

jj
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Jf

·, '.

".: ;•,_!

,:
·ro' Sr; Frano •.•oo Gly~~ rio· (·)'-Sr~' P~esidonte, 1 eu
' me.'havia oompromottldo ·a tLprósontar voto vencido o fundamon"t~o 11ilerca. dós ta· proposioiio~· quando ella_'tosso; 4 Conim issito d~ "Fi·IuJ.non.s,t
,,,
... ...
. ··!·•J;.I '
.•.•••. _ •
.,,:.NiioJestranhe, porém, o Senado que ou:m&:llmitasso. a a.ssignal'
.. o.parecer,•apeniiS com ·11 declnração do Jazei-o oom .rostrlcoões; .
Asslmprocodi, porque, do accôrdo oom o· meu lllustre collega
.. do.commlssiio, o nobre Senador por.MiniiS. Geraes, tomo! ~ roso'·luoiio' de tazor;'na 3• discussiio,"um estudo.·m~is' completo ·.u,.mais
detido.da. propo•loiio, tentando' 'alçancar urri · ~cciirdo gorai, para
que ·a''Commissiio ·do· Flnanons nsslgno'·'um· :parecer ·commum •
0

.,.._ _ _ .··~ 11)
1
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Eato'dlacai•o Dlo' (oliroviato pelo orH•;· · '· ·' · ' :·.: · · .~: · · ':.
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illo par•ocuu is~o mais u&ilo m~l< pral.ico. Eis por quo nom J'Ull·
rlamentci voto tlivot·i~unto 1 num intOI'Venho agor;J na discussão da.
mataria.
Nlnguom mais potlin<io r• p~laVl'a, encerra-se n discuss~o
tleanrlo a votaçiio ~<tliatln por falta rio numero.
Soguom·so, com as respectivas omoridas, om discussão, que so
oncorm som debato, ficando n votação adiada por falta do numero,
os arts. 5', lO, 21, 30, 32, 40, 43, 40, 50, 5!, 52 o 55,
PMAlmNTO DE l!ONTEP!O AOS J!ERD~!ROS DE ALlliNO JOSÉ DA SILVA

Entr•a om 2" rliscussão, com parecer Javor•a.vul da Commissão
do Finanças. o art. l' da proposição da Cnmar·n dos Deputados,
n. 85, do 1008, autorizando o Presidente da Republica n pagar• li.
vi uva o aos filhos menores do ox·ndmlnistrador das Capatazias da
Allanduga do Pnranagml, Albino Jos6 da Silva, a contar· da data do
sou JiJ.IIocimooto, n pensão do rnontopio por ollo instituído.
Ninguom pedindo ~ p~Ju.vr•a, oncorr~·su a discu>l!ãô, Jlcando
a votação adiada por falta do numoro.
soguo-~o om 2• discussito, que se encerra som debate.
RELEVA~ÃO DE l'RESC!l.IrÇXO EU l'AVOR Dfl D, LEOrOLDINA DOS SANTOS

BARROSO

•

r>ntra om 2• discussão, com parecer fuvomvol da Commisaiio
do. Finanças. o art. 1" da proposição da Carnar'IHios Deputados,
n. 86, de 1908, relevando n Pl'escr•ipçiio cm que incorreu o direito
do D. Loopoldin"' dos Santos Barroso a perceber o meio-soldo deixado por sou fnllocido marido, o capitão da. guarda nacional João
Antonio dos Santos Barroso, a contar do 31 do maio de 1894.
Ningucm pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando o.
votaciio adiada por Jalta de numor·o.
Seg~e-so em discussão, quo se oncorra ssrn dcbat.e, o art. 2•.

•

••

LICENÇA A l!ECUL.\NO nE l!ENDONÇ.\ CUNll.\

Entra cm 2• discussiio, com parecer favoravel da Commissilo
de FiniLDQI!.S, o art. i' da proposiçn:o da Camara dos Deputados,
n. 90, de !008. nut.ori~nodo o Preoidente da Republica 11. conceder
um anuo de licença, com urden~do, ao amanuenso da Secretaria diiS
Relações gxtoi•Jo•·os, Herculano de Mendo ar"' C~uha.
.
Ninguem podiudo a pnla\1'n, cocol'ra·so a discussão, ficando u.
votu.çiio adiu.dn por falta de nurner•o.
Segue-se oro dlscussfLo, que so encerra som doba to, o :•rt 2'.
Vol. IV
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Entrn. cm 2a discussão, com paNcor fu.vorn.vol da. Commissão âo
FinançiiS, o artigo .unlco da proposição da Camara dos Deputados,
n. 94, de 1908, autorizando o Prosidento da Ropublioa a conceder
no Dr. Rn.ymundo da Motta do Azovodo Cot•rúa, j ui r. do direito da
5• Vara Criminal do Dbtricto ~·odorai, um .anno do licença,
com . todos ós vencimento,, para trn.tat• do sua sa:udo onde lhe
CODVlOr,

.

Ninguom podindo a. palavra, oucorra-so a. <liscussão, ficando a
votaÇão adiada. por lalta dó Iitl"mo·i·o.

·...
: :·.r.

..;

.'

·'~·I

ó 'i!ir. :Presidente-' Nad~ inais haVendo n trn.tat•, vou
levantar a sossilo 'ó designo para ordom do ·,ua da sessão se'
gúinto:
.
·
Votação om ·2" discussão da. pt•oposiçlio da ·camar11 dos Deputados, n. 104, do 1007, autorizando o Presidente da Republica ·a
mandar construir nest~ Capihl um odiflcio apropriado Jl.lt'a a Repa'rtiçli.o Centrlll de Policia o sot'vl~o 1 annoxos, )lMcndo para isso
despender atO a quantia de 3.233:512.$. Jla}jol, por màio 'd'o ·crodltos ·
ospociaes ao Minliterio da ·.Justiça., em •lous on mais exoroicios (com
parecer contrario da. Commissão do l'iniLnças 1\ emenda on'oruoida
pelo Sr. Sovm·ino Vieira) ;
Votaçiio om 2' disoussão 'da proposição da Camara dos Deputados, n. 209, do 1007, definindo a lottra do cambio o a nota pt•omissoria ·e t•ogulando as opet•açõos ca.mbiaes (com pal'oJOOl' das Commissões do ·Justiça ·o I.;egislaçiioo·de Finanças, favot•a.vol ás emendas
offorccidas pelo •Sr. Severino Vioit•a c contrario ás do ·Sr. Francisco Olyilot•io ) ;
·
.
'vota'çlío ·otn 2' ·àtscussiio"d~ propdsição da ·ca\'nam dos Do)luta.·
dos, n, 85, dà 1908. autorizáMo o Pràsidontil ·da Republica a pagar
i!. viuva 'C aos ftlbos 'Dienoro5 do ex•adminlstrador das 'Capataz!a;s da
Alfandega do Pat·anaguu., Albino ·Josê da. Silva, a contar ·da 'data •/lo.
so11 faUeclmonto, a ponsiio dp IJIOntopio por. elle instjtuido .(co1n parecer 1llvoravol da Cummissito de Fmnnças) ;
Votaçiio cm 2• discussli.o da proposição .ela Camara dos Deputados, n, Si!, de 1908, relevando a prescrlpçiio om que lncort•ou o
direito do o, Leopoldloo. dos Santos Barroso a :)lercoboro meio-soldo
deixado. por sou f.Lilocido marido, o capitão da guarda nacional João
Antonio .dos Santos. Barroso, a contar de SI de maio de 1894 (oom
plü'ecer favoravel da Commissli.o de Finança:;) ;
. Votação em 2• diJdussão 'da proposição da Camara dos DeputadOI; ·n·. 90, 1le 1003, ntltorlzando o P•·csidonta d" Republica 11 conco·
dor um anno do hconca, com ordenado, ·no amanucnso da Secretaria
das Relações l~xtorioro;, Hot•cnlano do. Mondonca Cunhu. (com pat•ocor fuvoi'ÍLVÔi 'da Comínissão ii o 'Fin:lnças) ;
·
.. ·
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Vota.clio em 2• discus.s~o d'!- propo~loiio d~ Çlamara dos .Daput.a.dos,n. 94, do 1908, uutorr"ando o Prcsrdanto da Republica ·a conre,
dor ao Dr•. Raymundo da Motto. do Azevedo Corrêa, juiz da direito
do. 5& Vara Criminal do Distrlcto Fodoral, um nono de licooça, com
todos os vencimentos, para tratar do sua saudo ando lho convier
(com parecer favoravol da Commissiio do Finanças).
2• dÍspussiio da proposiÇiiQ da. Camaro. dos Deputados; n •. oa, do
J9()8,autoi•Izando o Presidenta da Republica a. conceder a.o Inspector
sanito.rio do. Directoria Geral dp Saudo Publioa. Dr. ~'ranciso? Firmo
Barroso um a.nno do licença, com todos os vencimentos, para. tra•
lamento do suo. sn.udo onde lho conviei• (compareoor favor1wel da.
Com missão de Fipancas);
·
Discussão unica do pa.rocm• n. :!20, do lllOS, da Commissiio dq ·
Fina.nças, opnlando pelo indoforimento do roquerlmo 0to n. 57, de
1007, om que oamu.nuonso d~ Escola Polytochnlca InnocenCio do
Drummond~unlor solicita um annó de llce~pa; ·
·
·
. V dlscuss~do projooton. 26, do 1908, rovogandoaloi n.l.836,
do 30 do dezembro de 1007. · · .
.· ··
.
· Lovanta-so 11 sosaiio ás !li/~ homs dá tarde. ·

ACTA EM 26 DE AGOSTO DE 1908

Pr.,idencia do Sr, BU<lno Brandao, (2"· Secretario)

•
f

.

•

..

· A' moia hora depois do melo-dia acham·sn proscn;es os Sl'l. Se·
nadaras Boono Brandão, Aro.ujo Góos •.P.odro BorgllS,Jodl9 d9 Brazll,
Francisco de S4, Coelho Lisboa, GonÇalves Forrelra coolho a· Co.tnpos,
Severino Vleir~, ·Lonrenco Baptista., Oliveira. F1g~elrOdo, B<irat~~o
Ribeiro, Francisco Glycerlo, .1.1frado Ellls, Braz Abrantes, A; Azo-'
redo, Joaqui111 Murtlnho, Motcllo, Horcillo Luz o Pinheiro Ma~
eh ado (20), ·
·
· ··
'
·
·
.
Deixam do comparecer com cousa participada os Srs. Soóa~
doros .Ruy B&rboso.,.Ferrelr& llbaves, Jooatllas'·Piidrrua, S4· Peixoto,
SUval'lo•!Nery, "PileS de .ca~valbo, Justo. Cbermoot, Urbaoo Santos,
Gomes ·ao · Caitro;· :Bollol't I.Yioira, Pires · Forrolra, Raymundo
Arthur,c Bezorl'il Fontonello, Moira o·Sá, Alvaro ~faohado, Rosa e
Silvo., Joaqulrn Malta,•Manue!Duo.rte, Oliveira Vallad~. Martinho
Garoez: .VIrglllo ·Damazio;• ~loniz ·Freira, Siquo1ra Lima, Erloo
Coelho, Augusto de VasconceUosi· Lauro Sodr~. Follolano Penna,
Frn.nolsco Salles, Lopes Clin.vcs, Urbn.uo do Goum, Joaquim· do
So!Ua, Caodido do A~reu, BriiZIIio :da Luz, Llluro ,lll:üllor, F~ppo
Schml~t, Julio Frota e ·Vi!oi:lno 1\lon~o (37),
·· ·
,
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O Sr.
aoguinto

a• Secretario

(sei'Vindo de i•) dá conta do

EXPEDIENTE
Olllcio do I• Sccrotario da Camara dos Deputados, de 25 do cor·
rente, remettondo a soguinto proposioiio daquella Camara :
N. 107-1908
O Congresso Nacional resolvo:
Artigo unioo. E' prorogada até o dia S de outubro do corronto
anuo, a. actual ~essiio legislativa.
Camara dos Deputados, 25 de agoslo de 1908.- Carl01 Pci.llolo
tk Mello Filho, Presidonto.-Milciades Mario tk. Sd Jirelre, I• Socretario.-Lui: Anlonio Ferreira Gualberlo, 3• Secretario, servindo
do 2' .-Fica sobre a mesa para SOl' diso11ilda. na sos8io seguinte,
como matcria urgente que é, do accôrdo cam o Regimento.
Outro do Sr. José Antonio de Araujo Vasconcellos, da mesma
data, o!forocendo, para serem dlatribuidos pelos Srs. Senadores,
100 e1emplarcs do Almanack da E"'Jloslçao Bra:iloira. - Distribuam-se,
Requerimento de D. Mat•ia Honorina do Azevedo Santos, pedindo que o Senado dê solução 'definitiva á proposição n. 248, de
1907, autorizando a abertura do credito para pagamento do q11e é
devido á suppllcante, cm virtude do senteoçajudiciaria.-A' Commissão de Flnanoas. .
.

O Sr. 4• Secretario (seroinúo do 2•) doolal'll que niio
ba pareceres.
·
· O Sr. Preoilidente -Tendo comparecido apenas ·20
Srs. Senadores, niio pódo haver sossiio. Designo para ordem do dia
da se1siio seguinte :
Dlaousslio unica daproposioiio daCamara dos Deputados, n.l07,
do 1908, prorogando asessiio legislativa. ati! o dia 3 de outubro vindouro;
Votação, em 2" dlscussiio . da proposição da Camara'dos Depu.tados, n. 194, do 1907, autortZ!IDdo o Presidente da Republica. a
mandar canstruir nesta Ca.pital. um edlftcio apropriado para a Repartição Centl'lll de Policia e sorvlcos aonexos, podendo para Isso
despender até a quantia. de 3.233:512$, papel, por meio de creditas
especillCs ao Min!storio da Justiça., om dous ou mllis oxeroic!os (com
parecer centraria da. Commissão do Fina.nca.s 11 emenda o!fereclda
pelo Sr. Severino Vieira) ;
·
'Votação, em 2' discussiio, da. prOJiosioãÓ da Camara dos Deputados, n. 209, de 1907, definindo 11 leítra de cambio e 11 nota. pro·

..
•

·,
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missorla o regulando as operações ca.mblaos (com parecer das Com·
missões do Justiça e Legislação o do. Finaoçllll tll.voravelás omondas
olforocidas pelo Sr. Severino Vieira o contrario !Is do Sr. Francisco
Glycerlo) ;
Votaciio, om 2• discussão, da proposição da Camara dos Deputados, n. 85, do 1908, autorizando o Prcsidonto da Republica a pagar
4 vinva e aos filhos menores do ex-administrador das Capatazias
da Alfandega do ParllJiagul1 Albino .Tosll da Silva, a contar da data
do seu Jaliocimonto, a ponsiío do montopio por oilo instltu!do (com
parecer favoravol da Commissiío do Finanças) ;
Votuçíio, om 2• discussão, da proposição da, Camara dos Deputados, n, 86, do J908, relevando a prescripçiío om que incorreu o
•l!re!to do o. Leopoldina dos Santos Barroso a perceber o meio-soldo
doi•ado pot· seu J'ni!oclrlo marido, o capitão da guarda nacional Joii<•
Antonio dos Santos Bat•roso, '' contar do 31 do maio do 1891 (com
parocot• tll.voravel da Com missão do Finanças) ;
Votação, em 2• discussiio, d~ pt•oposiciio da CoLmara dos Depu·
tndos, n. 90, do 1908, autoriz~ndo o Pt•osidento d~ Republica a con·
ceder nm anno do licença, com ordenado, ao amanuonso da Soci'O·
tat•ia das Relações Exteriores Herculano de Mendonça Cunlm (com
parecer fa.voro.val da Commissüo <lo Finanças) ; .
Votação, om 2• discussão, da proposição da Cumara dos Deputados, n. 94, do 1908, autorizando o Presidente da Republica a
concodor ao Dr. Ra.yn:undo da Motta do Azevedo Corréa, juiz do
direito da 5' vara crlmina!.do .Districto Fadara!, um anno de li·
conça, com todos os voncimeotos, para tratar do sua saudo onde lho
.convier (com parecer favot•avol da Co.mmlssiio do FinllJiças);
2' discussão da proposlçiLo da Camara. dos Deputados, n. 08,
do 1908, autorizando o Presidenta da Republica a conceder ao lnspo·
. ctot• sanit .•rlo da Directoria Geral de Sau~o Publica Dr. Ft•nnoisco
Firmo Barroso um anno de licença., com todos os vonoimcntos, paro<
tratamento do su.• sande ondn lho convier (com pa!'O)lll' t;,vorn.vel
da. Commlssão de Finanças);
Olscussiio un!ca do parecet• n. 220, do 1908. da Commissiio de
Flnancas, opinando pelo indeferimento do l'Oqllm•imonto n. 57,
de 1907, cm que o amanuenso da Escola Polytecnnicu lnnoconcio fio
.Drummond Jun!or solicite. um anno do !icmça ; .
i•discussiio do.pt•ojooto n. 2G, do 1908, t•ovo~an•lo a lei n. l,83u,
do 30do dezembro ae 1907.
16• SESSÃO E~l 27. DE AGOSTO DE I908
Pre•ideiiCi<l do Sr. · Buc11o Brar~<l<1o, (2• Secretario)
A' mol~t bor~ depois do meio·dia abre-~o a sessiio, a que con. cm•rem os Srs, Senadores Bnono ilmnrlão, Al'aujo Góes, Pe.cU•o Rol'·
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ges, Indio do Brnzil, Urbn.no S~nlos, Gomo~ do CMtro, Belfort VIeira, Pires .Ferreira, Rnymundo Arthur, Francisco Sá, Bozorrll Fon'tonollo; Moira o Sá, Alvaro Machado, Coelho ·Lisboa; Gonçalves
Forroira, Manuel Dunrto, Coalho o Campos, Oliveira Vnll~dilo, Martinho Garo"z, Sovorln~ Vlolra, Vlrgillo Dnmnzlo, Moniz Freire,
Slquoira Lima, Lnut•o SodrO, · Barata Ribeiro, rol!oiano Ponoo.,
Fraoclsco Giycerlo, Alfredo Ellis, JonrJulm de Souza, A. Ar.orodo,
.lonquim.Murtiollo, Motello, Cnndido do Abreu, Horollio Luz, Lauro
Muller, Folippo Scbmidt, Pinheiro Machado o Vlctorlno Mon·
toiro (41).
Deixam.do comparocor com oausn participada os Srs. Sena·
dores !tU)' BtLl'bosa, J'm•rolra Chaves, .lonathas Podt•osa, SrL Peixoto,
Sllvorlo Nol'y, P1ws do Carvalho, .Justo Chormont, Rosa o Silva,
·.Joaquim Malta, ·Erice Coell1o, Ftoaoclsoo Solles, Lopes Choves. Br11z
Abrantes, Ul'haoo do Gouvlla, Brazltio da Luz o Julio Frota (10). ·
São aucccssivamonto lidas, postas om discussão o som dobnto
approvadas 11 acta da ultima sessão o a da reunião do dio. 20 do
eorronto moz.
·

0 Sr, 3• Secretario (8111'Cindo de i•) d4 couta do SC·
guinte

oméios:

•

Um do Sr, I• Sooretllrlo da Oamara dos Dojlutarlos, do 26 do
oorL"Onto mez, romettoodo a seguinte proposiçno da mesma Oa·
mara:
N. 108-1908
O Congresso Nacional resolvo:

Artigo 1. • E' o Pi·osldonto da Ropilb!loa autorlzlido a abrir ao
Miolstarlo da Fazenda o credito oxtt-aordlnario do 174$257, ouro, o
826:394.$030, papo!, pora pagamooto do dividas do oxerclolos findos,
assim discriminadas pot• Minlstorlos:
· ·· · ·
' ·
Oaro
, Papo!
Justlçll e IotoJ•ior ...............
276:479$001
Relacões Exteriores.. .. .. .. .. .. .. •• .. ..
174$257
Marinho.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
85: I 0.28
úuerru. ....... ........................•..
221:5° 975
!odustrJJL, Viação o Obras .Publicas •• , ••
72:3fl0, 13
Fazenda ... ...........·.•.... , .......•••••
100:820 813
o ..... ;

-

174$257

.

•'
,•

,,

.

. .t.;'
1'·,·.
'
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Art. 2.• Rovogam·so as disposições om contrario.
Camara dos Deputados, 26 do agosto do i008.-0arlos PeiZoio
da .l/alio Jiillw, Prosidcnto.-Jllí/ciados Mal'io de Sd li•·eirc, i• Sccrc·taL•lo.-Lui; Antonio Ferreira Gualbcrto, 3' Secretario, servindo
do 2•.-A'·commissoo·dc Flnançtts.
Outro do presidenta da Junta apuradora da olclção a que so
proeedou no Estado do Espírito Santo, em i4 de julho ultimo, para
preonchimonlo do. vaga do Senador Fedoral pol' aquollo Estado
·datado !fo 15 do coJ•ronte mez, L'omettendo a authon\lca da aCta .h
apuraçao gorai da musma uloiçil.o,-A' Commissão de Podcros.
O Sr, 4' Secret•~rlo (servindo de 2•) lil o seguinte
PARECER

N. 226-1908

A eleição a que se procedeu no Estado da .Parabyba, para
preenchimento da vaga aberta pelo fallecimonto do Senador Dr. An·
tonlo Alfredo da Goma o Mollo, correu com toda a rogulal·idade,
nilo podendo inftuir sobro o seu l'csultado inslgnlflcantos faltas quo
devem ser attrlbuldas antes a óescuidos do que á fraudo, nKo tendo
sido feridas disposições da lei oleitoral, que possam inquinar do
nullidado o processo eleitoral.
,
Entrotanto, a. Commlssão do Podaras, acbn. conveniente sejam
~>nnuliadas as oloições realizadas no municipio do Teixolm, porquo
o Supt•omo Tribunal Federal, por accórdão do 6 do ,julho do corrente
anno, annullou o respectivo alistamento.
Assim, pois, 1\puradllB sob este criterio, as 95 authenticas rela·
tivas ao pio! to de que so trata, o que foram enviadllíl ao Senado,
deram o seguinte resultado:
.
Votoo

Dr. A)!pollonlo Zona!llos Porogrlno do Albuque~quo ... .
Dr, Joao Pereira de castro Pinto .......................
Desembargador Antonio d:~ Tt•intlado o Antunos .Moira

1-lenriquos •. , ........................._••.••••.••...••••••••••
DI', .Mn.nool Cn.l'los do G01rvêa. ...• •.•.. .,._._, •.•••••.•.•...

Dr. João .Poro ira do Castt·o .... ..........• .-............. .
Dr. Antonio Bernardino dos Santos ........................

9.,731

,4.556

471-1
2-"0
100
5

A Commissão, portn.nto, ll de parecer:
· 1•, que sejam apprdvadas 118 eleições :a. ,que,se prQCedeu.em i O
do julho proximo findo, no Esta.~o da Parabyba., ,pa.tu. ,prcen.qhi·
monto da. vnga. c~;stento.de um,sonadot• por oll:le:Esta.do:;
2<>, que sojD>lU11Unuiladas as do município 'do'Teixelra·;
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3•, q_uo so mnorln procedei' n nova eleição, por tot• lallocldo o
candidato m1ds vottulo, Dt•. Appollonio Zonaide.i Pm•ogrlno do AI·
buquorrJUO.
Sala das Commissõos, 20 rio agosto do 1008.-J, lluona ll1'a11rlao,
pJ•csldonto.-Parlro Augusto Borges, rolatol',-~i·lmno.C, '''' Gouo8a,
- J. Jl{, Jlfalcllo.- Urbano Sarilos,- A impt•imit•,

O Sr . .Al1'rodo' Ji:lll,.. -Sr. Presirlonto, em dndn.
occ:lnirU>, cm uma cm•tn. llpoca, um dos mniH lormosos tnlente• do
Importo, doanto dos pcz·Jgos qno corria n virln do rol, no inicial'
um do!Jato na Cnm:tm rios Deputados, principiou a sua oração com
ostas pnlnvrn.s: «Louvado sojlL Dous! Ainda vivo o roi! •
l\fais tarde, om uma llpoca sombria, para o espirita o par:i o
coração republicano, no dil1! do novembro do 1891, quando, sobro
"Ropubllca, esvoaçn.vam os maiorn,q perigos, um dos mai.< bollos
talentos da nctual geração, um dos coraçüos mal~ domocratlcos,
erguendo-se t11mbom da tt•lbunn, principl:m1 a Run oração com
nstas mosmissimns pn.Jnvrns: « J,ouvado sQja Dcns! Ainda vivo o
Congresso ! »
Nonhum brazilolro, Sr. Prosidento, dovo ignoz•ar este fncto.
Quando o illustro Sr. Dr. Serzcdollo CorreJa pronunciou osta phrnso
no Congresso, ostnvamo• sob n. amoaç:t da dissolnçiio o snbiamos,
sentiamos dentro da nossa alma ropublicana, que a ConstituiQiio,
quo havia sido promulgada, cor1•ia o porigo do sm• violndn., como,
infolízmonto o por desgraça, o proclamador dn Republica o foz.
Pois bem, Sr. Prosi<lonto, bojo levanto-mo dcst:1. tribuna para
!•opotlt• a pbraso lltstorlca: • Louvado s~ja Dons! Ain<l,'J, vivo ,'L
jnstiça I•
A quostiío, Sr. Prosidonto, hontom .ínlg:tda, om recurso d11
aggz•nvo poJo Supremo Tribun:tl Fodoz•al, Jbl iniclaclauostll tribuna.
Pódo-so dizer CJI!O aqui teve o sou prologo ; ,insto ú, po!•lanto, CJIW
ou vonlla dlzor algumas p~lavl•as sobz•o o sou op!logo,llojrJ ctuo olh•
está terminada.
Em primell•o Jogar, a.grarloço do tunda da alma a solida·
rlodado, aomquaoto t.~clta, por~m generosa, condoscondonto o
n.trectuosa dos meus :tmlgos c companlloiros tio banCil.da. <lm•anto
ostn rudo jornada.
.
Tondo rocobido dollonl inaumbencill do vir tratar o discutir o
assumpto do magno interesse não só para o Estado do 8. Paulo
como para o Brazil, suppuz, julguei quo as minhns forças não bas·
tariam, o si niio J\Jsso o alento quo dollos recebi, ú bom provava!,
ll quasi corto quo a tarefa torta sido ingcnto do mais para os
meus llombros o para a m!nhn. capacidade.
·
Bom sabia que no tuodo ora uma quostiío do direito .publico
que so dlsoutla.
. .
, ~. ..
.
Sabem todos que nilo sou jurisconsulto; entretanto, oiio <l pro·
ciso sor cogonhoit•o ou mathomattco pam conhooor os prlncipios
1 •

·,.'i.

r

: ·'!

,.,

I,;) '

\·o

I,
.

,•

'1,

I

'

'

SESSÃO EM

27

DE AGOSTO DE

1908

361

rudimontR!•os ~a ru•ithmotien ; nilo ~ pro ciso so•• pbysieo nem mo·
dico para conboeor lambem os pr incipios gemes <tuo rogem a pby. sica o principalmente ~~ biologia. Não 6 preciso ser jurisconsulto
para conllecer os pi'ineipios <lo ~ii·oito, o ba.i" vista o bl"ilhanto
talento de Manool Victorino, quo tanto illuminon a tribuna ~esta
ÜltSa,

Atfccta como estava n quostiio no Juiz fodm•al, o Dr. Henrique
Va1. Pinto Coelho IIIVI•ou a sua sentença .
•Tu ir. pobre o integro tovo a I'tll'a Jellci~a.<lo <lo vor n mosmn
sentença confirmo.~a pelo mais alto tJ•lbunal do paiz.
Atacado, viJipcndm~o no ,p1o um juir. tom de mais intimo o do
mais sagrado. nfio lho devo isso importtLr; pelo contrario.
S•. Ex. devo ata estar satisllllto, porque '" lottras dos.;n
sentença Juram dour~tdas polo brilh~nto npoio, quasí quo un~nimo,
~o Sup1•omo 1'ríbun"'· translorman~o-a om um Jloriio do glol'ia,
pai•a. a suo. 1'6 do oalcio do magis!I•ttdo honesto c digno.
Bem aoi quA o juiz precisa· tlo estoicismo, da. abnogaciio tlo~
antigos mo.rt,vi'Os, <JUando do>ciam no circo ••omtLno, para onl'l•entar
as f6rll8 proposita.lmonto guat•dn~as, afim do lhos a•irrn••om a fomo
o a foroculado.
A esse nobilisslmo juiz os meus applu.usos, o npplauso tlo uma
conscioncia que nunc~ torgivot•.<ou, I'octn, III•mo o tlnstora.
Fiquei extraorclinnr·iamcntc sut•p••obendi.io, SI'. Prosl~ontc,
quando li, sobro o a..-;.;umpto, um:Jo~ln..i cv;u•in.s• do Jornal do Commcr•

I f

cto, quo l'OPrcsontn, no nosw meio, o mesmo papel do Times, na

Gr1l-Brotanlm, mantendo sompro atro.voz tia~ ~poc~s mais tormenda noss~ oxistoncla nolitica. uma Jiohr• cort•octa o discreta,
nnalysando suporlormeoto todos os incidentes quo toem agitado :•
noss~ nac!OntLiidado com a mn.ioi' lmparcialidado.
Extranhoi, Sr. Prnsitleoto, o não extraoimria "' mesma linguagom, si por voutura. o!ln. lb;sn usada. pot• outros orgiios, que
couhoco e todo o mundo conhoce como adeptos sincero< da ~:m
tosa~

JH•ozn. Dúcru; de Santos. Em J•uln.Qão, pot•úm, ao Jm·ual tlo Oommercio,

subiu do ponto n minha. tLdmii'Ução, pot•quanto ·nunca. suppuz que
o autot'Ü'.a.do ot•gão 1in noss1L impt•onsn. cliat•i::t. viosso n.ta.co.r um

•

••

juiz po1• b~vm• pronuncia~o uma ~ontonQa contral•ia, !iLivoz, no
~ou macio do ponsai', ma;, om todo caso, laVI'a<la do acclirdo com
as Sllll.'.conv•ccues o com a ioi.
.
· B malar toi o mou espanto, <JilllUtlo bojo ao abril' o Jornal li
:t noticia quo ollo dtl. cm uma .varia• >obi;O o resultado tln. HOssiio
no Supremo 'fi•ibunal Fedem!, I'OiLI!zada hontam.
Nossa Varia, Sr. Prosl<lonto, o lllustrndo org[o, cüz:
• SI vingar cota docisito do· GovOI'OO (pedimos desculpa) do
Supremo Tribunal, bom podemos dizer adeus ~~ immigt•açiio o em·
pt•ogo do capltacs ostfungoil•os tJUO so preparem para oxhiblr su11
.osoriptur:tQao aos nossos fiscaos. A commi&lão do Sr•. Paula Ramos
devo declarar " todtL n Europa isco mesmo ; podondo accroscentat•
quo, sl um11 companhia br•zlloiJ•a t[UO existe ba uns 20 annos c do
cujos livros o Governo nunca oxigiu exhiblciio (sem duvida po1•
termos tido MlnistJ•os da Via~iio relaxados o compi'!Ldos com o oui'Il

•
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que t11nto lncommod<L o digno Sr. Oliveira Ribeiro)~· ho,je obrigada
u. mostrai-os, quanto m;us os ostrangulros quo vierem agora I•
Po3do do parto, S1•. Presidenta, n. affl'Onta. feita ao Supl·omo
Tl'ibnnal, lia um poriodo om que o .ro,·nal do Oommercio niiq <liz a
vordado.
na 20 annos, diz o Jornal, existo n. Companhia das Dbcas o o
Governo cnunca exigiu dollu. a oxhlbição do seus livros •·
Não 6 real, Sr. Presidente, níio ll verdadeira esta. assor~íio.
Sinto nesta momento a ansoncht do mou ·illustro colloga, oxtituliLr da pasta !ln. Viaçiio, no Oovorno pasSildo, porque ou appoll!Ll'ia
para o testemunho 1io S. Ex. comn contost!L<;iio a csm. alllrmativ<t
da Varia <lo Jornal do Oommorcio, do ho,jo.
.
s. ·Ex., om data de i do novombro do 1900, antes, portanto, do
deixar o Governo, baixou um li· portaria, dotermin~ndo a exhiblção
!los livros por parte das emprezas do portos do Brazil. Existindo .
~pon~s dun.s, claro está que e.;sn po1•tarlu. se rof'oi•ln á Empreza das
Docas do Santos, porquanto a out1•a jamais oppoz duviuaalgumo. 11
oxhiltlciio <los seus livros o prestação do sua< contas,
·
Não ll exacto, portanto, que f'osse o actual Ministro da Viação
o primeiro a exigir n. prestaçao de contas o a exbibição do livros
om roJaçito a essas cmprozas. S. Ex., com o docreto n. 0.501, do G
dojunbo de 1907, aponas regulamentou a lei de 1869,
· O Sn. Sli:Vli:RINO VIJi:IRA-.1~ está presento o muito digno ox·mi·
nistro da Viação do Go~erno piiSBado.
,
0 Sn. ALFREDO ELLIS (dirigindo-se ao Sr. Laura MüUer)-V, Ex.,
naturalmente leu a. Varia do Jornal do Oommercio, de hoje, dlzoudo
<file nenhum governo, exlstinclo u. Emprezt• das Docas ~~~ -20 anoos,
Iembrarn.-se de exigir 11 pt•est.ação de oontns o exbiblção de livros.
Acabo <lo contestar essn nffit•mativa, lamentando n u.usencla do
nobre Senador, porquo.nto V. Ex., por porta1•ia do 7 do novembro
do 190B, f'oi o primeiro a ~xlgir a presttLção de contu.s ás em prezas
de p01•tos do Brazil.
0 Sn, LAURO MULLEit- Siia actos publicas.
O SR. ALFREDo ELLIS- São actos publicas, a.caba <lo dizer
S. Ex,. o isiO contos ta e uesr~z o equivo~o do Jornal do Oommorclo.
Niio compr.Jhon<lo, St•. Pt·osideute,o. attltudo do uma parto da.
lmprons11 da Capital !'odorai.
,
·
·
Aproposito destaquost[o, verifico que' eiia. tem dous pesos e
duas medidllos.
·
·
·
· Soa ti, senti sempre, u.o dlscutll• esta ques~'Lo, C(Ue so fazia o
assodlo do sl!onolo, que se procurava o.ba.f\lt' a voz do obscuro So·
uador <ruando tratavu das Docas.
· ·
Os unicos jornaos, Sr. PI•esldonta, que se ooiiocaralll uo lado
desta catlelra, !'oram o Correio ela Manl1<l e u Trib11na,
Sr. Prosi<lento, sl'llot•vcnturu a impJ•ensrt tio, IUo d!l Janeiro
delbndoss6 as Docas o durondosso tambem as outras grandes cm·
prezas simiiaros, nada, abjolutamonte nada torlu. ou o. oppclr;
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mas, como disso, parece que olla tém dons pesos o duas medidas e
a ·lJalanca niio ostll bem ateridacom a imparcialidade quo o. im·
pro usa da capital do pai r. do via tor.
'
l!im ·Umu.. columna. a.tn.ca.-so u. L1'gM anel Polccr, atn.ca.-se a
.Jardim Botanico ; na mesma pagina dofondo-so a Empt•ouJ. das
Docas. :rodii.S as oxigoncias para as Olttrii.S omprozas, todas as
condeseondoncias para a Emproza das Docas. Pois, St·. Presidoutc,
os intohisses do povo do s. Pil.ulo, quo vonbo dofoudondo nesta
t.riuuna, não serão identicos aos do povo d11. CILpit.al Federal!
!>busos commottidos pela Ligllt deixam do ser abusos quando
prattcadospola Empt•oza d11.s Docas! Por que razão cntiio,a imprensa,
em sua maiorio., defendo a cmpror.ll das Docas o il.tO.oil. "" outt•ns !! .•.
. . Porvonturn. pat·tiu dost11. tribuna alguma aggrcssiio injusta ou
tntqua ú. Empreza das Doca.<! Seria ou incapaz do formulai-a som
oaso o som !'uodamcnto · o foi com pozar, com dôt• do coraciío que
mo vi forçado a pleitear' esta causa. a bom dos diroitos do pov~ de
mlnlm torra, 9-uando ser-me-hta muito mais agradava! o ~o accordo
com a minha mdolo, levantar dost!l. tribuna um hymoo do louvores
ás grand!oSILS obras que aquolla empt•oza realizou na pequena orla
do !lttorai paulista. Nenhum despeito, nenhuma animosidade,
nenhnma. inveja tonbo dessa emproza.
Despeito por que, quando sou o primeiro a roconhocsr que ol.la.
tom prest3do grandes o extt•aordinarios serviços ao Estado do
S. Paulo o ao Brazil!
·
Inveja yor que, quando osso sentimento ,iamais tovo guu.ridu.l!o
meu coraçao! E, si porventura o tivosso, seria para deseJar poss~ur
mais talento, mais capacidade paro. molbot• sorrir tt minha patrta..
. :Animosidade por que 1 Odio por que!
Sr. Prosideqto, do que se tratava 1 quaes os interesses em jogo?
Do um lado, tres milhileS de contribuinte>, que nunca se revoltaram
contra as Docns do santos o que apenas exigiam o cumprimento
úo. loi; do outro, uma ompt·oza gananciosa, que não se satisfaz com
ns rondllS que, com o. maior facilidade, retira dllS taxas que cobra
da importação o da exportação, som a necessidade de esmagar o
~ontribuinte como o fuz;
Ha ou niio ha verdadeira. communhiio de interesses 1 Existo ; positivamente existo.
E nem o· Poder Publlc•>, que tl o zelador supremo dos Interesses
da Nacito, podaria, quando assignou o contracto, moldado, all:l.s, na
.lei n. I, 746, do 13 de out111Jro de 1869, nem o Poder Publico podo·
1~la, repito, em caso a!gu1n, maniatar, osora.vis~r tres milhões do
( 10ntriüaintos para ra.zo.r oxolusimmonto a· fortuna dos felizes
c oncessiooarios das Docas do Santos. ·
:. Niio, Sr •. Presidenta. Houve concossõos, mas houve onus; havia
v. anta.gcos e regalias ilo um Indo e bilvla obrigações o restricçiles
d e outro. Niio podia doixnt• de sot• assim, Toda< as concessões toram
te titas, todils as ror,alins toom sido dadas, nenhum titvot• tom sido
ri s_cusado tt omproza. mas qunl o onus de quo até bojo oUa tom sido
SI lUrooart•egnda I Qua( a res!ricciio I Nenhuma,
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l~ra. obrigada. exclusivamente :l revisão do tarifaB o IL roducçilD
do taxas, dosdo qno os dividendos oxcodcssom de 12 r. . E a lei ,;.
cl11ra c positiva.
No§ 5• da lei o. 1,746, <ic 13 do outubro de 1869, v8-so o se·
guinte:
• Os omproza.rlos podoriio perceber, pelos servicos preBtados om:
sons ostabelecimentos, taxas roguladns por uma tarifa proposta.
pelos omproz:u•ios e app!•ovada pelo Govm•no Imperial.•
Attenda bem o Senado para csto <lispositivo:
« S8tU' R8VISTA ESTA TADIFA PELO OOVE!INO I!!PE!IIAL DE CINCO
E!t CINCO ANNOS, !tAS A DEDUCQÃO GBDAL DAS TAXAS SÓ PODE!IA' TEr<
LDGARQUANDO OS LUCROS LIQUIDOS DAEMPREZA EXC8DEREM A 12"/o.>
Far·so-ha a t·ovisiio das tarl1i1s do cinco om cinco anno<, diz:
a lei.
.
Quando devia ter sido feita esta revisão 1 Qual o principio, quar.
a ~poctt do inicio para contar o prazo do cinco :mnos, siio cousas:
que rnuitall'onto ignora.
·
Naturaimonto, deve-sa contar da data om que a ompt•eza co-·
mocoua cobrar taxas.
·O SR. SEVERINo V!EIR.I. - Paroco que do via sm• ·da data om
qno a. omprcza começou a cobrat• as primeiras tarifas.
0 SR, ALFREDO EL!,JS -Está claro • <l ovidonte,
lia IG >~nnos que a emproza. ari•ocadn. taxas de accôrdo com o
regulamento approvado om 1892 o até hqjo nunca so lembrou do
acordar o Govol'tlo parn. concorrer para que csla rovisAo Jbsse foi ta,
O SR. SEVERINO VIEIRA -Mas o Govorno não precisa· ser acordado.
·
O Sn. AT.Fneno ELLIS- Mas V. Ex., que foi ministro da pa.stn,
por <JUO não ordenou o cumprimento do. lei!!
,
O Governo I! o supremo zelador dos interesses publicas, depositaria da sobomnia <tuo I'esldo no povo, por bso devia ser o primeiro
n chamar a omproza a contas, p~ra so J'azcr ·a revisão de tarifas,
porquanto, quando essa. cmpreza principiou a cobrar taxas, o trafego
l~lto pelo porto do Santos ora reduziái!L!lrno, no passo quo hoj"' 1\
oxtraordfnarlo. Do 70 a 80.000:000$, passuu o valor do trafego a t!B!~
de 550,000:000$, o, entretanto, nunca bouve modlftcaciio d~s taxtWJ ..
Sor:L passivei que, dado o ·oxtraot•dioDlrio augmoato de .tt•alllg· o
do porto do Sautos, a. ompreza niio tivossu, durante todo esse lapa o
<lo tempo, rotirndo porcoutagous superiores ás que lho dtl. a lo! I
Estll ciaro,l! evidente o foi ,iustamento por osso motivo q' JO
vim <lcst~ tribun• I'oclamar a tomado, do contas e a exlilbiçiio a os
livros.
Nós, contribuintes p~ullstas, niio recusiUDosnemjama!s reeut lll•
romos, dat• á empreza o que alei lho faontt.~. Isto ~. os 12 y., • ~o
capital •ffecti~amente emprogado.
.. .
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Sabo, pot•ventura, o Governo si a somma dos orçamentos
approvados foi real' e otrcctivamont.o empregada nas obt·as 1 N""ao
sabo. E a prova de quo o niio sabe () IJUe ao requerimento do in·
fot•maçõcs que ha tlous annos desta tribuna, do aecôrdo com os
meus !Ilustres collcgas o companheiros de bancada, JlOl' intermedio1
da Mesa, envioin.o Poder Executivo, este respondeu IJUO ignomva·
o que n. unica haso que tinha era a sommu. dos orçamentos approvailos.
Todos sabem o quo ó ot•çamento ·o o que é dospoza cf{ectioa"'"nle tllitu.. Pelo tacto do so tot• leito um ot•çamonto, nao quor
dizer que toda a sua imt•ortancia tonilt• sido offectivamonto cm-.
pregada.
·
O Stt. SEVEitiNo 11IEmA-Na adminisli'ação da União ó sempre
o que so dtl ; o orçt1monto tl excedido. V, ~x. tem oxpct•icncia
disso.

:

0 Su. ALFREDO JlLLIS-Cl'OiO que V, };~. tom muito tnai~ do
IJUO OU,
O Sr<, SEVEitiNO V!EiltA -Todo~ nó; dov"mos tor. Abi estão
o~ credites supplomoutares, uxtraordinarios e uspociaes.
O Su. ALFREDO JlÚ,Js- Mas V. llx, ainda mais, porque, 11ltlm
do ex-ministro, é ex-governado!', tendo tido tL sua disposição os recursos do Tbo<ouro, taoilitudos pot• uma Camara, que naturalmente
lbc CI'tl favoravol o amiga,
·
0 Su. SEVERINO VIEIRA- Peco a palavra,
O Su. ALFREDO ELLTS- Sr, Presidente, ia perdendo o fio da
oração, !ovado pelos apartes do meu nobre amigo, Senador pela
Babla,
Roforla-mo, Sr. Pl'e8ldonto, ao dividendo do 12 % quo t1 Em·
preza. das Docas tem n direi to do perceber correspondente ás
sommas elfeclioamenle empregadas nt1 eonstruccão das dócas.
Ma.s, pergunto: qual o meio, qual o recurso de que o Governo
poderia lançar mão, para sabor sl osso dividendo jtl tiniu• excedido
ao maximo provisto na lei I
.
A palavra da Emproza da.s Dooas1
MIIS essa seria suspeita, por ser a palavra do interessado,
o eovo naturalmente reclama a reduccão, porque é essa a IIBPi·'
racao do contribuinte: diminui!• a somma com que entra para. a
obtoncão do um certo o determinado serviço. O Governo Dão tinha
outro recurso sioão instar com a aompaubla para que apresentasse
os seus livros, afim de verificar qual o capital empregado niiS
obriiS, e ver si podia ou não fllzer a reducçiío das laxiiS e a quanto
devia. moptar essa J'educciío, satlsfllzeado assim as justas exigen•
cias da. opinião,
Era simplesmente esta a questão,
A companhia OJ>POZ·se porque, ol preciso dizer, ja.mais a em·
praz& publicou um balanco por onde se pudesse verificar qual a
rend& que u.ufere dos serviços que presta..
'

·! '
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Soubo, Sr. Presidente, li algures uma afflrmativa do havm•
olla retirado até bojo do 9 a 12 %, não sobre o capital effecliuamonlo
empregado, m11s sobro a somma total <los orçamentos aceitos pelo
Govot·no passaolo o que asccndom á. quantia do 05 mil o tantos
contos! ! l
Ora, Sr. Prcsidcnto, a cm preza. ainda niío dospondou esta
somma. Como, p01•tanto, protenilo olla auferir dividendos do um
capital que :linda niio omprogon?
Pot• quo lm do o contribuinte pagar ,iuros do um capital dopo·
sitado no banco o que ainda niLo f'oi empregado na c:onstrucçilo das
obras~

Isto vem confirmar a ,just.iça da nossa causa, :1 necessidade do
um oxamo minucioso nu. oscr!J>tu. da Empreza <las Doca.s, porque
uilo dosojamos outm cousa sinao <jUO ao faça a luz o que so digo. 'I
verdade.
Si a omprczn. porventura, empregou Ofl 05.000:000$, justo I!
que retiro os 12 % do dividendos sobro osso capital ; si, porém, não
os empregou, o contribuinte não devo pagar n<tuillo n que não 6
obrigado por lei.
·
E que h~ communhão do intm•osscs, qúo 'havin obrigação lmpo·
rios~ do uovorno intervir, não preciso, parn proval·o, mais do quo
ler. uma pagina do um lllustro jtll'isconsulto, que 6 uma ltom•a
para n. magistratura bra?.iloit•a o uma gloria para a montalldado
da nossa pntri~.
Peco licença ao Sanado p:u·a ler umn. pagina quo dirimo a.
questão. E' do illustro Dr. Amaro Cavalon.nti- Rosponsa/Jilidadc
Vi"il do

...,' ..

·
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E.~tatlo- Concostrüos

o Priflilegios.

c Tendo feito monção do teor <ia nossa .i urisprudoocia relativamonto a rosponsabilidn.do civil do Estado pelos damnos rosultanlos
da infracção ou do não cumprimento do obrigações contractuacs,
rost:~-nos a~ora considerar :t. mataria dob"ixo do ponto do ·vista.
pnrllcnlar dos direitos que o Poder Publi•Jo se deve resorvor nas
concessões feitas aos Individuas on a omp:rezas par~ roiLiização de
certos melhoramentos on·~or\1ços de iotol'<lsso publico;
..
Como so l!llbo, 11 concmao tanto póde t,er jlOrobjecto·uma autorização especial ou roconhectmonto do um dtrolto para o:excrclclo
do certos privlleglos e regalias, 11 oxploraQiio de algum aervlco ou
lodnmia, 'llllo do determinados tlt.vorcs ou 'iseoQlias, como ainda, a
poSIO de bons de ·domlnlos do Estado usufruindo os ·cessionarlos ou
tirando 'dollcs commodos ·e. ·vantagens nas condições e limites de•
terminados.
·
·
Mas nllo seria preciso ·accrescentar 'desde qogo ·que as regllllas
ou privllogios concedidos pelos JlOdoros publloos, quliOSquer •que
sejam,' só RO justificando em viAta do bom publico que · devo·provtr
da sua oxccuçiio ; o logico, é consequente, ·que no ·podor ·COiloodente
pormanoçn ininterrupto o sou direito do regular o fiscali:ar o desomponbo das obrigações so~undo na .qu~os o concesslonar.io .obteve
o ~orá do gozar ilos rcspecttvos pri'l'lllog>os. · ·
.•
·corto, uma voz feitnlegalmente a concOSI!iio, ·soja ·de 'bens matoriaes, soja tio 1lotormlnado privilegio para ai!Xplornção•de indus-
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triiiS ou para o goso tio cortas regalias o faculdade (a tio conferir
grilos a.cndcmicos, · pot· oxomplo) somclhanto concossiio devo ser
rcspoi!n.dn o mantida pelo podar concodonto, como um direito
adqui>·ido pelo concossiona.rlo ; csto ponto fica 1'<\ra do duvida.
Mas o quo não monos impo1•ta. tl doflnlr ou, melhor t!izondo,
ciroumscl'Ovor os limitas o condições cs.<onciaos ao oxorclcio dcsso
direito do natureza oxcopclonal.
03 A. Admittindo que a. concessão so tornn, por assim dizer,
uma. propriedade intangivol, qumto ~ sua substancia, tl manifesto, toda.via, quo o mesmo não so po<lcr~ j~maisprctondor quanto
aos modos funccionaos dolia, isto tl, quanto o.os maios do sua oxplora.çií:o.
A monos que não so quoira despir o poder tmblico da snil. qmL·
lidado institucion:Ll lnliDrcnte do fisc~i coustnnto do bem p11blico,
oilc não pódo <loixM· de consorvttt• o cliroit.o-nw<c et semper do
•·egula>' a acção do concossionario, o toda voz que o~ta alfccto aos
intorcs~cs communs do governo da sociolia.do.
Queremos dizer, ou si !rato do concessão relativa r, vinçiio publica, :Lo commorcio o :\ industria ou do um pt·cvllogio sobro cst~
!Jolccimontos relativos :\ s~udo pul!iica, 11 instrucçiiO ou qualquer.
out1•o ohjocto somolhnntc, n regra da mrttcr·i<L não podar;, ser
sin.to esta: dosdo que o poder publico, flUO o 1iL1., tom sobt•ot.udo
urn vista. ~~ ron.lizn.çií.o flo um bom ou serviço do interesso tJtlblico,
o não proveito pcssont do conccssionario. Jlml consoqucntcmonto
subontonrlido qtto o mmmo podo<· nito alldica.r~ (nem podia 1\Lzol-o)
j:tmiLiS a. sua attribniçiio cssoocia.l do superintcnricr os modos do
oxccuçiio do privilegio concedido, a dizer, o direito do modiftcal-o,
do corri gil-o, si fôr .mister, ele accllrdo com as oxlgonclns do bom
publico, MS circumst~ncias.
Por outro lado, aqucllo quo solicita o obtem a concessão do
favores 011 privilcgius do poder publico, por ·corto tambom não
ignora, que ·este tem proroga.tivM ou attribulçõ~s. das.quno; não
lhe fôra licito n.b1•ir · mão, qualquer que so)1., ou paroçn. ser, a
amplitude das t•ogalln.s ospocirtcadas no tit1110 da coucos•ão.
.
Ora, a. prorogativa inhorento do poder publico, de regular a.
acção dos individuas o dos ns~oeinçõos particulares om .gora!, no quo
cliz respeito á propriodado, ao oxorcicio das profissões, ou á oxplom·
çiio do quaosquo1• serviços industrinos 6 co.u~a que ninguom ou.,nrla
contestar, pot· ser, no cuntrnrio, uma razlio cardeal, sinão o fim
legitimo da in,tituição ou organização do proprio poder publico.
Oomo, pois, duvidar dasnblist.oncin do idcnttoa prez·o~ativa em
roLLção aos indtviduos ou associações privilogiiLd<ts pelo dito poder i
Os pt·lvllogios ou l'a.l'orcs oxcopoionacs, concedidos a certos
individuas ou n.ssoci<Lçõos, j:l . siio, por si mosmos, rostricçõos im·
postas aos direitos communs dos cl,Jm<tis iur!JVIduos o ·associações;
o esta só ri1Zão basta para niio iixaggorO:i·os uo son aic•nce o oil'oltos.
Pelo contra~•lo, ua sua intcrjll'Otn~ão se devorá não esquecer a
·
..
.. . , ·
· applicação dessas duas l'Ogt•as :
1", o coucessionario niio poJará pretender tilvor maior• <lO qnu
o docln.rado <Z)JrDssmuenle no acto dn concessão;
· ·
'
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2', o mesmo niio poderá jamais obstar a intet•voncão do podm•
concedente, sinão, na<JIIillo, o att:í onde, osto so haj:~ obrigado clfectivamonto n. não intm•vir.
D'ondo, som outra.s razões ou argumentos, é licito concluit•
que, si o podet• concodonto do um privilegio não so tiver obrigado,
po1• clausula oxpros•a, a abster-se de taos o taes actos, concernentes aos modos da. sua oxocut)iio ou oxploraçli.o, tl indiscotivol
que o mesmo se •·ese•·•o" intoira compctcncla a osso respeito, isto é,
compotencla pnra. moditlca.t• as rogt•as da sua execução, siniio
quanto 11 substancia do privilegio, cortamento om tudo que so retorir aos moias praticas do uma molhot• tiscn.lizaçlio, om vista. do
bom publico, que devo ser realizado •
.l!i, si dnhi resultut•cm novos encargos pn.rn. o conccssiona.riu,
osso dovor4 satislazol-os, como obrigações suas implicitamonto contr~thidas, Jogitim"'l o consequontos do proprio privilegio de qno so
acha investido, sem quo se possa llpt•ovo!tar 11 a.ilogaçiio do que so
trata do unm inlra.cção contmctual pot• parto <lo concodeoto.>
Sondo, como é, i.L Emprczu. das DOCI.!-8 mora usutructna.t·ia., -si
tanto isso <l vcrdado quo olla reclamava fu.vot•os o concossõos do
Governo, dizia-se rep~trtição publica federal, equiparando-ao 1ls
t•oparti\•Õ~s dos Corroias o da Estrada do Ferro Contrai, como
impugna um11 ordem tio Govot·no, basoada cm lei, para que aprosonto sons livt·os o prosto contas? Porvontura, uma omproz11 qualquot•. a Empreza do Gn.z, por exemplo, ou uma omprozn do :~guas
não tem o diroito do vm•iftcar qual a quantidade do gaz consumido
ou de agua gasta, não tem o direito do fiscalizar, applicando re·
Jogio om casa do cada consumidot•? E o Governo, quo ropresonta
justamente a coilcctividadc quo concoi•ro para o pagamonto du.<
taxas, de que meios lançat•d. mão para suppt•ir a a.prosontnçiio dos
livt•os, a voriticação dos dividendos o taxas rocobidas 1 Quando so
dat•ia ontiio a t•oducção ot•denada poJa lei 'I ·
St•. Presidente, ainda h:~ pouco o presidenta dos Estados
Unidos onvlou uma mcn;agom ao Congrosso, pedindo a nomeação
<lo uma com missão para oxamo o vor!Ucaçã.o da.s tarifas cobradas
em todas 11s o;tra.das do fot•ro da Uniiio. Entretanto, a União
Americanu. não possuo um llllomotro do estrada do forro, niio d~
gnrantias do juros e nom subvençito a qualquor ompt•oza.
O Slt. SEVERINo VJEJIIA - Mas isto ú cousa muito diJI'cronto du
uma oxhlbiQão do livros commerciacs.
O SR. ALFREDO ELLJB - Mas, pergunto ou ao honrado Sonadot•
pela Bahia:
Como é possivol 1\uor-so uma rovisiio do taxas, som se conheoor o capital das cmprezas fot•roviarias 1 Ha otr não necessidade da exhibição do livros 1 Som conbecimonto do capital, como
se farll. um o. revisão I Porque, naturalmente não é intuito da União
Americana privar estas emprezas do. remuneração necessarla ~
contlnu~ de seus serviços e ti. garantia do sua proprla oxisteucia
Industrial.

SE~HAU
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Eu ILllcguoi cstu Jiwto para domonst!'ar que lá, som gm•antia
dn ,iuros.,.
O Sn. FR.INCISco GLICBmo-1~ som subvenção.
O Sn. AI.l'll.EDO ELLIS ..• c sem subvenção, o Governo ,iulga.so
autorizado n intei·vir nas tarifas. Com muito mais razão, pois,
eaboria osto procedimento ao noS$0 llovci•no, porquanto o contracto
assignado cm .iulho de 1888 foi moldado soln·o n lo! n. ; .746, do
13 do outubro do 1869, que ú clara, positiva o taxativamonto
nmndiL fazer " revisão de tat•lfas do cinco om cinco annos o reduzir
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taxas, Uc!:ido quo os dividendos oxcedn.m de 12%.

. A Emproza das Docao .iltmais publicou a somma dos dividendos
que distribue ; ,iámais publicou as rondas quo percebo dos serviços das Oocas,
E ora J'acil :L cmproza conJ'undil• o obscuro oradot· quo ot·a so
tlil•lgo ao Sanado !
. Denunciei desta tribuna quo us ot·ç:Lmonto$ apt•osontados pula
gmproza. das Docas não or;~m reuos, não exprimiam t~ vorda.do.
As unidades toram sompt•o calculadas pelo duplo o a prov11 ~ quo
as obras rcalizadtLs no porto do Santos, ombor11 modelares o so·
bot•bas, representam um preço cxtt•aot•diJmrio, assombroso c som
rival cm todo o mundo.
·
·Sabo V. Ex., St·. Prolitlcnto, pot•que denunciei que ostos orçamantos não eram I'oaos 1 Vou dat• a t•azão.
Bm 1802, a cm preza tinha j1L construido cm•ca de um terço da
oxtonsã<> de caos tio seu primitivo contracto.
Blla havia contractatlo com o Governo lazer cerca do um
lülomctr-o por 5.851 contos do réis o já. h~tvia oonstt•uido um terço
tlosta extensão, mais ou monos na vigencia do seu contracto.
Pois bom. l~ra Ministro da Viação o Sr. Sorzodollo Corrôa,
t•opublicano que admit•o, caractot• nobilissimo. Doante du. crise do
transporto que j:L historiei neste recinto, mostt·ando as suas causas
o origens, deanto d11. crise do transporto, o illustro Ministro foi.-· a
Santos vori1lmLI' da ·•i•u a sua extensão o gravidado o ao mesmo
tempo cogitar dos meios do a t'Osolver.
. Sabo V. llx. o que nossa oocaslão so dou om Santos? De um
lado havia o intimo desejo, a sincot•a aspiração patt•iotlca do Go·
verno de resolvet• a crise, do outro lado, a g~~nancia astuciosa da
dlroctot•ia tlo angmontat• os pt•oventos daquella ompreza.
Ofacto é que, deante das allegaçõcs da dlroctorla das Docas, o
1llustre ministro. de um traço do penna, por um docroto, elevou ao
duplo"' somma de 5.851 contos, ~om corrosponllento accruscimo da
extensão du cáes que as Doca< eram obt•igadas •• la~or. Quer di~ot·
. que o ministro, duplicando o capttal do contracto, quando oiJa. jtl.
havia consLrttido um11. t~rca pat·to d.•s obras contt·ao&adas, obt•igou
o contrlbuin&e paulista a pagar 24 •f, sobre os 5.851 contos do oon·
traoto primitivo.
Esse oontrlbuinto espoliado por essa rõrma. pm·gunto, não tinlla,
ao accôrdo com a lo! a que estavam sujeitas as Docas, o dlt'Olto do
sabe!' qllando os dividendos que ella percebia e retirava dos sou 1
Vol. IV
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'ostabcloclmcntos attlngiram ;L somm;t do 12 •/, não sobro 5.851
contos do ~rimltivo contracto, mas sim do duplo .1
Acred1ta V. Ex., Sr. Prcsitlcnto, qllo o oniprozario das Docas
ficou satis!lllto com esse acto generoso do ministro? Niio; n11 mesma
occasillo, .exigindo 11 ministro que o omprozarlo d11s Docas apres·
sasse as obras e as conciuisso pam jugulal' a crise do transpo1•to,
declarou oile que niio podia fazei-o com a ttrgoncla roclamadu., som
que se lho désse ~~olnda mais uma quota por conta do tl'l1haiho forç~~odo
Jeito li noite, e que vinha lnoldir sobro o orça.monto das obras.
·
o ministro t'oz então nov" concessão do 50 "/o sobre o capital
primitivo; do mrma que cho!,'ltmos a esta solução: u. Companhia da.ij,
Docas tinha. contractado com o Govcrnó Impm•lal 11 construoção do
900 o tanto< metros do cács, com armazous, guindastes, t1•ilbos,
cmttm·; todos os u.pparelbos, por 5.851 contos; Com a ida do sr. mi·
nistro da Vi•çiio a Santos para resolver a crise do transportes con·
seguiu,. companhia. mmlificar o sou contracto paru.l4;627 contos.
ci Sn. PitEslDENTE -'- Peço licença pa1•a obsorvat• ao nohrti ~o
nadar rtüe está findo. a bor•t do expediente ..
O Sn. ALFREDO Er,Lls- Sr. Presidente, si não ba numero para
as votação;, poço a v. Ex., quo consulto o Senado sobro .si mo
concede o tampo nocossario para ooncluil' IJ,ij considerações .que
ostou fazendo.
O sn'. PRESIDENTE-Já ba numero.
O Sn. ALI'REDO E!.tis- Neste éaso, poço a V. Ex. quo mo con·
sorvo a pilla.vra para o expedionto do amanhã, afim de terminar as
considerações quo nllo pos<o deix:~r do fa.zcr como epilogo á cam·
· panhu. dris Docas. (Muilo bem ; 11•uito bom. O orador d muito cómpri·
melitado.)
OitDEM DO DIA
PROROGAÇÃO

DA SESSÃO !.EGISL.\TIV.\

Entra em discusmo unica o tlrtigo unico d11. jiroposiçiio da Ca·

mar11 dos Doputt1dos, n. !07, de 1008; prilrogu.ndo o. sbssii.o logislu.·

tiva até o dla3 do outubro vlndónro,
Ninguerii pedindo a ptLiti.Vl·ti., encorr~~.osé a discussii.o.
Posto:. votos, i! approvn.do o artigo uilioo.
A respectiva. rcsoluciío vae sol' euvit1da ao Sr. Prosit!onto da
Republica para. a. !ormaiidado da publicac~o.
VOTAÇÕES

Votaçiio, cm 2• discuss~o, d11. proposição <la Carnar<L dos bcpútó.t!os, 11. !04, do 1007, auto1•lznudo.o Prcsldonlo da Republica :.
niandai• construli;.riilsta Cnpit<li um o<liOcio n.p!•opi•iailo para a Rn·
jinrtioiio Contrai do Policia e sorvi~os .. nnoxos, podendo ptlra is~u
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despender u.M a. quantia. do 3.233:512$, papel, por melo do·crodltos
ospeaino• ao 'Ministerlo da .Justiça., em dous ott mais cxercicios.
Posto a. votos é approvado o artigo uuico, salvo as etnelida.s da
Commissiio do Finauça.s o elo Sr, Severino Vioira.
Po<tu. a votos tl a.ppova.da. a emcndu. da t;ommi.Bsão.
Posta 11 votos, tl re.Jeitadn a emenda do Sr. Severino Vieira.
A proposição pa.ssu. á 3• discus<iio.
Votlçiio, cm 2" discussão, da' proposição da Cama.ra. dos Do·
putados n. 200, do 1U07, definindo a lettt•a. do cambio o a nota pro·
missorla o t•ogulando a.s oporaçõos oambiaos.
Posto a votos, tl approvado o art. i'; St\lvo as otllenda.s. ·
E' ro,lcitada a omonda do Sr. Francisco Glycorio ao n. lU.
ll' approvnda a omonda. da Commissão do Justiçn o Legislação
aon.IV,
E' ro.ieitada a. emenda. do Sr. Francisco Giycerio ao n. V.
Silo successlvamente appt•ovados os arts.2•, 3•e 4' •
.~· approvada a emenda. da Commissiio, substitutiva do art. 5.•
São suocossivamente approvados os atots. 6•, 7•, 8° o o.•
g• approvado o art. 10, salvo a emenda do St•. Sovorlno
Vieira.
E' rego ita da a emenda.
·
São successivnmoote approvndos os at•ts. 11, 12, 13, 14, 15
o 16.
E' a.pprovada. a. emenda. da Commissão, suppressiva do
art, 17.
Siio successivamento approvados os a.rts. 18, 19 o 20,
E' approvado o~Lrt. 21, salvo as emendas da Commissiio e do
St•. sovor•ino Vieira..
E' approvada a omcntia da Commissiio.
E' rcgoitada a omondtL do St•. Sovorino Vieit•a, .
Síio succossivt~mento approndos os arts, 22 tL 29.
E' approvado o art. 30, salvo a omeuda do St•, Severino
Vieira.
E' approvada a emenda.
E' approvndo o art. 31.
·E' appt•ovado o art. 32, salvo a emenda da Commissão.
F' approvada "'emenda,
São successivtt.mcnte appt•ovrLdos os arts, 33 a 90.
E' appt•ovndo o art. 40, ·salvo a emenda da Conimissiio.
E' a[lProvada a. erneuda.
São sucoea<iv:tmõnte approvados os arts; 41 e 42.
E' appt•ovtitlo o <LrL. 43, sr\ivo a emenda dr\ Cornmlssãó;
h' approvad• a emonda.
Siio successivameoLe a.ppt•ovadoo Oil· tlrts. 44, ·15, 46, 47 o 48,
E' annunci:~oda. a votação da. emenda do Sr, l't·anoisco Glycerio,
;upprcssiva. do ut•t. 49.
· o Sr: Frn.ncio;oco Glycerio (pala ortlm~t) roquór il
rotit'alia das~uas omeudas ;uppt·ossiva; dos <ll'M, .10, 50, 51 e 52 •

..
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Consultado, o Senado consente na retirada.
São 8uocessivamonto approv:<dos os arts. 49, 50, 51, 52,
53 e 5!.
E' appi•ovado o a1•t. 55, sah·o a omonda da Com missão.
!>' approvada a emenda.
·
1!:' approvado o art. 56.
E' approvado o art. 57, salvo a emenda da Commissão.
W approvada 11 emenda.
E' approndo o art. 58.
A proposição, assim emendada, passa â 3' discussão.
Votação, em 2• discussão, da proposição d11 Cama1·a dos Deputados, n. 85, do 1008, autorizando o Presidenta da ltepublica a.
pagar á. viuva e aos 11ibos mnnorcs do o~·adminstrador das Capatazias da Alfandega de Paranaguá., Albino José da Silva, a contar
da data do seu fallocimento, a pensão do montopio por elle instituido •.
Posto a votos, em escrutinio secreto, o a.pprovado o art. I • por
29 votos contra 4.
Posto a votos,.ó approvado o art. 2•. ·
A proposição passa á. 3• discussão.
O Sr. Oliveira. Fi~neb•edo (pela ordelll) reque1•
dispensa de intersticio para a 3• discussão da proposiçiio.
Consultado, o Senado concedo a. dispensa.
Votação, em 2' discussão, da proposl~ão da Camara dos Deputados, n. 86, de i908, relevando a. pt•escrit•ciio om que incorreu o
di1•cito de D. Leopoldina. dos Santos Barl'úSO 11 perceber o melosoldo deimdo por seu tlLUecldo mat•ido, o onpitao da guarda nacional João Antonio dos Santos Bart•oso, " contat• do 31 de maio
de 1894.
Posto" votos, em osct•utino secreto, c aJllli'O\'ado o art, I" po1•
30 votos contra 3.
Posto a votos, ~ approva.do o art. 2'.
A proposição pa.ssa á. 3• <liseussiio.
Vota.ç1io, om 2' discuss:io, da proposiçiio da Camai'U. dos Deputados, n. 90, de 1908, lllttorlzo.ndo o Presidente da ltepublicll a. conceder um ILUDO do liceuça., com ordenado, ao amonuense da Secretaria. dllS lteiações Exteriores llorcuillno de Mendonça Cunha.
P0.1to a votos, em eicrutinio scoreto, <l approvado o art. 1• por
28 votos contr11 6.
Posto a votos, é o.pprovado o art. 2•.
A proposição passa 11. 3' dlscusslo.
VotAção, cm 2' discussão, da proposição <la Camara dos Deputados, n. 94,. <lo 1908, autorizando o ·Presidente do. ltepubllca o.
0 oncodcr, ao D1•. ltaymundo da Motta <le Azevedo Corrêu., juiz
de direito <lll 5' Vllra criminal do Districto ~'odorai, um anno
de licença, com todos os vencimentos, para tratar de sua saude
·
.,
0 nde lhe convier.
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Posto a votos, i! a.pprovado o artigo unico pot• 29 votos contra 3,
A proposição passa a 3• discussão,
.
.
O Sr. Beli"ort Vleil"a. (pela ordom) t•equcr •lisponsa do
intortorstlolo para. li 3• discussão da proposição,
Consultado, o Senado concede a dispensa.
.

l

.,

LICENÇA AO DR, FRANCISCO FllU!O DAUUOSO

,

•

Entra cm 2'discussão, com o parecer fa.vor:wcl da Commissão
de Finanças, o m•t. 1• da proposição da Ca.mara. dos Deputados,
n. 98, de 1908, autoriza.ndo o Presidenta da. Republica a. conceder
ao inspector sanitarlo da Directoria Geral da Sande Pu bllca,
Dr. Fra.ncisco Firmo Barroso um anno úo licença, com todos os
vencimentos, pat•a tratamento do sua sande ondo lhe convier.
Ninguom porlindo " palavt•a, cncet•ra-so a discussão.
Posto a. votos, om escrutinio secreto, é t>pprovado o art. I• pm•
27 votos contt·<> 4.
Segue-se cm discussão e 6 som debate approvndo o art. 2•.
A proposição passa ti 3• discussão,
OS~. Beli"ort Vieira. (pela ordem ) requer rlispensa
cintet•sticio para. a 3• discus~iio da proposição.
·
Consultado, o Senado concedo a. dispens~.
PllETENÇÃO DE INNOCP.XCIO DE DRU~lMONO JUNIOil

,

f

..

Entm em discussão unica. o parocm• u. 220, do 1908, ria Commissão de Fina.nça.s, opina.ndo pelo iode!~rimento do requorimonto
n. 57, de 1907, om que o amanuonso da Escola. Polytoclmlco Innoccncio do Drummond .Junior solicita. um anuo de licença..
Nlnguem pedindo u. palavra., encert'll.•se a diseussíio.
Posto a. votos, ~ approvado o parecm•.
•

REVOGAÇÃO DA LEI No

!.836, DE 1907

Entra. em l'<liscussiio o pt'fliocto n. 26, do 1908, revogando a
lo i n. 1.83U, do 30 do do~ombro do 1907 •
Nlnguom pediodo a palavra, encort'll.-so a discussão,
Posto a votos, ~ a.pprova.do o projecto o pas•a 1\ 2• discns.<iio,
Indo antes ti Commissiio do Marinha o Guerra.
O Sr. :Prefilidente- Na.rln. ma.ls havendo a tratM•, ''OU
levantar a sossiio, designando pa.r:t ordem de dia da sessão seguinte:
3• discussão da proposição da Ca.ma.ra dos Deputados, n. 85,
de 1908, nutot•lzando o Presidente da' Republica a. pa.gar 11 vlttva
o aos filhos menores do ex-administrador diiS Capa.ta.zlas da Alfandega do Paranngut1 Albino .Josrl da Silva, a contar da data do sou
1'a.lieoimonto, a pensão do monteplo por cile instltulrlo (com parecer fa.voravcl ri!• Commissiio· de Finnuçns);
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3• <liscussãp da proposição. da Cnm~ra dos DoputadOil, n. 90,
do 1908, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno
do licença, Com ot•donado, ao amanuonso da Secretaria das· Relações Exteriores liO!'CUlano do Mendonça Cw1ha (com parocot• t'avornvol <la Com missão do Finanças);
3• discussão da proposição da Camara dos Deputados, n, 94,
do 1908, "-Uiot•i>.ando o Pi'esidento do. Republica a concedO!' ao
Dr. Ra)·mundo'da Motta do Azevedo Cort•tl:i, juiz do direito da
5• vara criminal do DMt•icto F:odorl\1, um anuo do \lcença, com
todos os vencimentos. para tratar do suu. saudo ando lho convier
(com·parocér favoravol da CommiBlliio do Finanças);
3• discussão da proposição d!L Camat'!t dos Deputados, n. 98.
de 1908, autot·izando o Presidente da Republica o conceder ao
inspector sanitario da Directoria Geral do Sande Publica Dr. Francisco Fii'Illo Barroso um anno do licença, com todos os vencimentos, para tratamento do sua saudo onde lho convier (com parecer
favoravoi da Commissão tio Finanças);
·
2• 11lscussão da proposição da Camat•a ~os Deputados, n. 65'
do 1908, autorizando o Presidente da Republica a concodnt• ao conJllronte do 3• classe da Estrada de FOl'ro Contrai do Brazil Alcidos
Rodrigues licença por sois mozos, com ordenado, pará tratar do
sua saudo OJldo lho convier o cm prorogação do antórioros licenças
concedidas pelo Governo (com parecer fo.voravol da Commissüo do
Finanças) ;
2' diecttssão da proposição da Camnra dos Deputados, n. 29,
do 1008, relevando da prosCI•Ipçã0 om que incorreu O, Plulomona.
do Esp\l•i!o Snntq Dilormando da Sllvoir., pnra habllit~r-se <~O montopio clVll dciXIfdO por sou faiiccldo ma1•ido !cario Dllcrmando do.
Silveira (com pal•ccor favoravrl da Coinmlssüo dp Fin~nças); ·
Dlséuisiio unic11 do pai•ccAr, n. 207, do 1908, .da Commissão do
Finanças, opinando, do accôt•do com o parecer que a.ntcrioru1ontc
omlttiu, pulo indefoi•imentq da pptlgiio n. 18, po 1904, cm que
D. Vlrglmo. Lamonha Lins Schiofior pode uma pensão,
Levanta-se a sessão ás 2 horiiS da tarde.
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Prerirlcncio dos Sr&. Buono Branilao e Araujo Gdos (2' o 3' Secrclariqs)

•

•

/L • mo1~ llor~ depois do mola-di~. abre·so a spssijo, a que
concorJ•pm Q~ St·s'. ~oDadoros Buono Brandão, Arau,jo Góes, Pedro
Borges, lntlio tio Brazil, Boltbrt Vjoiro., Ph•ns Ferreira, Raymundo
Artbur, Francisco Sá, Bozorril FontonoJip 1 ~loiro. o Sá, Coolbo
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Lisbo~. Manoel Du:u•to, Ollvoira. Valladão, Martinho Garccz, Sovo·
r!no Vieira, Vil•gíllo Damazio, Moniz Freh·c, Siquclra Lima, Oli·
vclra Figueiredo. Lo.m·o Sodré, Bttrata Ribeiro, Francisco Glycorio,
Alft·cdo Jlllis, Braz Abrantes, Urbano do Gouvêa, .Joaquim do Souza,
A. Azeredo, Mctcllo, Candldo úc Abrou, Uercilio Luz, LauroMüller,
Felippc Schmidt, Pinheiro Machado o Victorino Monteiro (34).
Deixam do comparecer, com causa participada, o~ Srs. Sena·
tlm•os R.uy Barbosa, Ilerroira Chaves, Jonathas Pedrosa, Sá Peixoto,
Silvorio Nery, Pacs do Carvalho, Justo Chormont, Urbano Santos,
Gomos do Castro, Alvaro Macbt•tlo, Gonçalves Ferreira, Rosa c
Silva, .Joaquim Malt,., Coelho o Campos, Lourenço Baptista., Erice
Coelho, Augusto de Vasconcollos. Feliciano Ponna, Francisco Salles,
Lopes chaves, .Joaquim Mm•tinho, Brazilio da Lu?. e Julio Frota (23).
F' lida., posta. em <li;cnssão o som debato a.pprova.dn. a acta, da
sossão antertor.
O Sr, 3• Secreta.rio (scruindo rlc t•) dá conta do so·
guinto

EXPEDIENTE

omclos: ·
Cinco do Sr. i• Sccret~rio da Camnrn. dos Deputados, de 27 do
corrente moz, romottondo as seguintes proposições da mosma Ca.
mn.rn.:
N. 109-1908

1 •

•

O Congresso Nacional t·osolvo:
Artigo unicn. I>' o Pr~sidente da. Republica. autorizado a abrir
ao Mlniliterio da .Justiça o Negocies interiores o credito tle
J .049:197$992, supplementat• t1 verbn 15', do art. 2•, da lei n. 1.-841,
do 31 de dezembt•o de 1907, pat•:~ occorrer á despez:• com a cootmua·
çiio das obt•as do quartel centr:Ll o dos quarteia roglooaes da Força
Policial do Dlstt•icto Federa.! ; revogadas o.s disposições em con·
trarlo.
Camara dos Deputados, 27 do aJiosto de 1908.-Ca~los Peixoto
de Mallo l'ilho, Prosidonte,-111ilciade• ,lfario de Sá Freire, l• Secre·
tario.-Anlonio Simeao dos Saulos Laal, 4• Secretario, servindo de 2•.
-A' Commissiio tle Finanças.
N. 110-1908

O Congresso Nacional resolvo:
Art. 1.• Fica o Presltleote da Republicn. autorizado a pagar a
D. Adelin:~ Amalia Lopes Vieirn., vluva do ox-thesourolro da Caixa
do Amortização Antonio, Arnaldo VIeira da Costl1, ~ pensão de
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montopio, por olle lnstitnido, n contar <ia dat:l do sou l'aiiooimonto
pagas as cqntt•ibulçõos cm rLtrnzo,
Art, 2.• Revogam-se ns disposiçüol om contrario,
Camara dos Deputados, 27 <lo agosto do 1008.-0arlos Pcimolo

flc ~llello Filho, Prnsidento.-.lfilciadcs Jlm·io de Sri fl1·eirc, )o Socre·

tn.rio,-Antonio Simer1o dos Santos Loal, 4 Sncrof,n.t•io, 8fYL~\'ill do elo 2n.
-A' Commissüo do l~inn.n~~n.s,
11

N. 111-1008
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.' A roceiln gorai da Republica dos Estados Unirlos do
Brazll para o oxerciclo do 1909 6 orçada cm 77.594: 197$540, ouro,

o 267.413:000$. papei, " a rlo.<tinadn :t applicaçiio especial cm curo,
17.473:333$383 o p:tpoi 12,287:50~$. <JUO soriio realizadas com o
producto do qun 1bt• :tt•r•ocndado <lentt•o dó roxorcicio sob os seguinr.es títulos :
ORDIXAltft\

l. Dimitos do importação pat•a

commmo, do ancôt•do com a.

T:u•ilít expedida polo tluCJ'Cto n. 3.017, do 10 do
março do 1900,com as moeii-

. llcaçlios lntr·oduzidn.s poias
leis ns. 1.1•14, <le 30 elo dozomliro do 1903, l.!li3 elo
30 do dor.om IJro elo 1004,
comprchondldo.c n.rt. 24
d:L roforirln. lei que sujoit:L
o gado vaccum, elo ctlrto,
introduzido pohLs 1\•ontc!l·as
terrestres ao mosmo impo.ito applicado no que t'•
impot•tneio por via mari1.im:t ; I .452, do 30 do clozombt•o do 1905, 1.OW, elo
::o do dor.cmbt•o do 1900,
cujas taxas pot•manocom om
vigor, pelo decreto n .1.680,
do 12 do agosto do 1907, c
mais 118 soguintr~ altera·

Onr(l
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çõos: porcblorato de ammoninco,nitronaphtalina o tt•i·
nitrotoluol 40 t•éis por l•llo·
grammn,poso bruto; coalho
Jiqnido ou em pó para li•bri·
co de queijos,50 rOis pot· ki;
Jogmmma, peso liquido ;
placas photogt·:•pbicas sobro
vidro, 100 réis, sobro cci·
luloido ou outra mntm•ia,
200 rais ; copiad01•es commorciacs qtw ~e utilizaram
do typos do impressão (mui·
tigrapho), os •JUMS ficam
comprohcndiaos na catego·
J•ia aas ma,hlnns de escrever; pneumaticos para 1'0da.'l da carros e cal'roças,
5

/u, atl 'Vttlorcm; cinoma..

11

to~oTaphos,

00$ cada um;

/ilms impressos Jlal'll. os mesmos, 5$ po1• ltiiog.; film.•
Yit•gons iclom, 1$ 110r ltilog.;

gazoiina do qtmlqnm· den-

$Ída.dc, 40 rs.

}101'

J;.ilog.,

peso bruto; snppt•imidos os
Jlot•io•licos de n. dOG da
classe 10" •la. cit.nda. Tarifa;
Nllbstituillns, no n.t•t. i",
Jett1•a. h ú~ {i?w, dR. loi
n. 1.452, •lo 30 dn dczomut•o do 1005, as palavras-

todas aN bebidas alcoolicns
coativct•nm absyntiw
un cluaosquor outr;~K n..;:-~on
cins noctYns-polas seguintos-todas as ileiliilas aico·
olica~ que. coutivm•om mais
do que tt·aços do absynthu
ou quaesqttet• outras osseuciaH nocivas ; o bem :tssim
substitu!dos os §§ I" e 2• do
art. l2 dns pt•oiimlntll'ed
da. Tarlfu poJo seguinte:
§ !,• Os tecidos nos quncs
os tio< da ut•didut'11 !orem
uo soda o os da tt•amu. do
outra mateL•ia, ou vice''orsa, pngrtrão os llireito:~
lfi!U

Ouro
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estabelecido< p:1m os toeidos analogos e compo.<tos
un lo~mcnto de seda, com
abatimento <lo 50 % •
SI, porém, do lado da soda
houver fios visíveis do outra mataria, o !Lllatimonto
se1•á de 60 % ,
§ 2.• Os tecidos mixtos,
cu,ias trn.ma o urdidura
lorem compostas do outras
materias e que contiverem
na trama ou na urdidura,
ou om ambas, apenas ai~
guru dos ou pequena mescla. de soda, pn.garfio os
direitos, segundo a materla
mais tributada, com o augmonto de 30 %......... .. 7l.poo:OQ0$000 118.400:000$000
2. 2 °/o, ouro, sobro os ns. 93,
95 (cevada em grito), 96, ü7,
98, 100 e 101 da classe 7•
da Tarifa (ccreaos), nos termos do art. I' da lei
n. 1.452, de 30 do dezembro de 1905 .. ............ . l.!00:000$0PO
3. Expediente de gonoros livros
3.600:000$000
do direito do consumo •.•• ,
!
·1. Dito do capatazias ..........
1.~oo:OOO$ooo
5, Armazenagem. Ficando ieon"
tas nas Alfandegas da Rio
Gran!lc, Polotns o Porto
Alegro, ata seis rnczes, as
mercadorias destinadas aos
paizes v!slnhos, e até dous
rnozos as destinadas ds localidados brazilciras da fronteira, do conformidade com
as instrucções que o Govorno Fodornl expedir para
acautelar o deposito, trn.nsporto e entrega das mosmas, processado nas ditas
nlfandogas o respectivo despncha, si ns mesas do ron·
das não estiverem habilita3.500:000$000
. dn.s n. fuzel ..o. ... , ........ .
G. Tax11 de ostatlstica,, •. , ••• , .•
asa:ooo$ooo
o •••••• o • o •••

o • o •
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•••
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de navios

I•

Papel

Ouro

7. Imposto de pharóos. Sondo
abolida a cobrança nos portos dos rios o iugôas onde ·
niio houver pbM•óes, salvo
quando par a demandar
ossos portos for nocessario
penetrar om barra ou porto
que tenha pilarei ••..• ; ••••
8. Dito de doca.s ............. .

300:000$000
150:000$000 .

10:000$000

Aàtlicionaes
O. \0 % sobre o expediente dos

350:000$000

goneros livres do direitos •••
E:cportaç/lo

10. 20 •;, sobre a exportação de

·

I
••

..
•

borracha no Territorio do
Açro ........
Inlcrioi

·····•!.' ..... .

li • Ronda da Estrada do Forro
Central do Brazll •••.••.••.
12. Dita da Estrada do Ferro Oeste
dQ Minas •..... .. ~ ........ ~
13. Dita' 'da Estradá do Feno,
D. Thoroz~ c;~ri~tiu~ ••..••
I~, Pita da Estrada do Forro do

13.000:000$000

..........
••••••••••••• o

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

1.800:000$000
80:000$000
200:00()$000

RiQ d~ Oqt'Q •..• , •• ·.••.•••..

15. llito. ~~~ Estradtl do Ferro
Central do Rio Grande do
Norte, .. •..•...•......•.. :
la. Pita do Correio Gorai, equiparadas áS· ·tlxo.dns para
as cartas no interior do
Brazil as destinadas a qualquer ,paiz da Amorica,
sendo oreados para osso
fim typos do sollo ospcclacs . ................... .
17. Dita dos Tolographos, fixadas
as seguintes taxas, que ta.m,
bom vigornriio pa.r11 ~ impt·onsa o os governos ostn~
ilu~os. COJ]l ~ r.odqcçiio do

31.000:000$000

OO

o O o o Oo Oo O I O O

• •••••

~

••• o •••

20:000$000

8.50Q:000$000

•
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75 % , c suppl'imidos os
tolcgrammas preteridos :
l 00 r~is pOl' pafavra dentro
de um Estado, 200 r~IN po1•
palavra dent1•o de dous e
tt·cs gstados, 300 rêls por
palavra dentr~ do quatro o
mais J!:stados . ........•....
IS. Dita da fazend~ do santt~ cruz

o outras .................. .

Ouro

Papel

600: OOO:j;OOO

0.000:000$000

19. Dit:t da Casa. de Correcção ...

0 0 o o 0 I o o O o OI o o

50:000$000
10:000$000

Diario 0/ficial ...... ...... .

• o •• o • • • • • • • • •

250:000$000

•••••••••• o •• o

20. Dit:1 d:t Impronstl Nacional o
21. Dila do L:dioratorío Nncíona.l
22~

f!3.

2·1.
25.

2n.
27.
28.

do Analyscs ... .........•..
Dita. tloB :uosona.es •••••••. , ••
Dita da Casa da Moeda, sondo
gJ•atultn 11 cunhngom da
n1ocda do ouro ........... .
Dita do Gymna.sío Nacional..
Dita dos Institutos dos Surdos
Mudo< o dos Meninos Cegos
Dita. do lnstít.uto Nacional do
~Iusica. ...•..... , ... ....•..
Dito. das matriculas nos esta·
~olocimcntos do instJ•ucção
snpet·Jot· . . , .... , ....•....•
Dito. ria Asslstenoin. n Allc-

ua.dol3,,, .• , •....••••• , •• , •
29. Dita arrecadado. nos Consu·

Jados . ..•.....•............

•

20. Dito. do proprios naclonacs ..
31. Imposto ~c scllo ........... .

32. Dito de tt•o.nsporto ......... .
:!3. Dito de 3 1/2 % so~l'C o caTJita1 das loterias tederacs o
5 % sobro as esta.duaos ... .
3•!. Dito sob1•e subsidias c venci·
monto~ 11 J•azão de 2 '/•
sobJ•c torlos os subsidias, o
~o~rc todos os voucimontos
<tU c oxccdCi•cm rio 3:000$ o.nunncs ou 250$ mensacs, fi~
cnndo isentos úo referido
imposto "" vencimentos nt~
3:000$ annnacs, oo~l·n.ndo·so
o in1posto so~ro os <tnc cxoerlorom c:~sn Importancln
apennif sol.at•o o oxcosso . . , , .

I I

o I o o o o oo o o o o

••••• o o •• o ••••

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

• • • • o •• o • • • • • o

'

o •• o • • • o ' • • • o •

o o o o o o o o o I o o o O

.

100:000$000
5:000$000
10:000$000
65:000$000
4:000$000
1!l:000$000

• • • • • • o o . . o' ••

330:000$0()0

• o ••• o ••••••••

150:000$000

1,000:000$000

$
170:000$000
10:000$000 13.500:000$000
4.000:000$00()

••••• o •••• o •••

,

••••• o ••••••••

• • • • • o' . . . . . . .

25:000$000

1.200:000$000

J .5llO:OOOSOOO

•

I

SESSÃO EH

I

28 DB AGOSTO DE 1U08
Ouro

:J5. Dito subro o consumo do agmL
36. Dito do 2 1/2 % sobro os
dividendos dos titulas de
companhia' ou sociedades
anooyma.~J . ..... , ......... .
:l7. Dito sobro casas rio .<pot"t do
qualqum• espocio, 1111 Capital Feder{),[, .•.•.•.........
38. Contribuição das compauhlas
ou omprezas do estrada~
do fl!rro e outl•as ... ...... .
30. FóJ•os do tot•ronos do marinlm
·10. La.udomios ................. .
41. Premias do dopositus publicas
42. Taxa. .i utlicim•ia ............ .
43. Dita do alet·lção do hydi·omett·os . ................. .
44. Rondas Jcdol'lloS do TorJ•itoriu

•
;

•
•

do

I

•

•

i
I

i•
I

.·f

,\CJ'J, •• ••••••••••• , ....

Taxa sobro fumo •..•..•.••.•
Di tiL sobro bebidas ..•.•.•• , .
Dita sobro phosphoros ...... .
Dita sobro o sal. . ........... .
Dita sobro calçado ........ ..
Dita sobJ•o velas .•..••.•.••.
Dita> sobJ•r. '[lr.!•fumurias ....
Dit:~ s o b r o espocialidadcs
phurmacouticas .....•..•.•
53. Dita sobro vinagro ........ ..
54. Dita sobJ•o consoJ•vas ...... ..
55. Ditas sobro cartas do jogar ..
56. Ditas sobre cha-péos ...... ..
57. Ditas sobre bengalas ...... ..
58. Dita sobro tecidos ......... ..
59. Dita sobre o vinho ostrangoiro

45.
46.
47.
48.
•lO.
51l.
51.
52.

•

60. Montopio dll. marinha ...... .
•

I
•

61.
d2.
63.
64.
65.

Dito militln' ... ............ .
Dito dos emp!'egados publicas
lndemnizaçi5es .•.... .........
JU!'OS de capitaos nacionli.Els .•
Ditos dos titulos da Estrada
de Forro dJJ. Babla e Pe!'nn.mbuco . •.••••.•..•••...•

I

I

Popol

•• o •••• o ••••••

2.000:000$000

i

O O O O O 0 O O O o O

1.500:000$000

o .... o ••••••••

G:OOO.~OOO

O 0 I

I
I

I
I

I
,I

I06: 661J$li67
o •••••••••• o ••

••••• o o ••••• o •

SfJ0:000$000
:'.!0:000$000

40:000~000
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250:00 000
680:00 000
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500:000$000
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Papel

·Ouro
86. Remanrnieontc dos premias de
bilhetes do loterias .•..•..•
87. Imposto do transmissão de
propriedade no Dist1•icto
Federal.
68. Dito do industria< o pl'Oi!ssõos
no DisMcto Fcdm•al .•.•..•
60. Prod ucto do arL·cndumeuto
das areias monaziticas •..•
70. Contribuição do Estado tio
São Paulo para pagamento
dos juros, amortizaciio o
rcspccti vas com missões do
cmprestimo de ~ 3, 000. 000
o o o o o. o. o o o. o o •• o.

. • o •• o • o o • o • o ••

30:000$00ÍJ

• f •• o o o o • o ••••

~.400:000$000

• o •• o ... o ••••••

3.000:000$000

140:000$000

l. 04!): 686$66:!

77 .50•1: 197$540 267 .413l000$000
Renda colll appiicaçao especial

Fundo de resgate do papalmocd~:

I I, • Renda om s,apcl pL·ovo-

I

nien te o arrendamonto das estradas
do /'erro ela. União ...
2.• Producto da cobro.nça
da divida activ~t tia
União, em pilpol ....
3. • Todas e quaesquer rcndas eventuaos porcobldas cm papo! ......
4.• Os saldos CJ uo torem
apurados no orçaI,
mento .... ..
5.• Dividendo das acções
do Banco do Brazll
pertencentes ao Thcsouro ... ; ..
6. • i o % sóbre a exportacão da borracha do
Acre, tleduzid~ a metade nas dcspczas
com os oorvico> da
região, converti dos
o • • o • • o.

,o • • • • • • •
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FUndo do g~r~ntia. do p:lpBi·
moeda:
1. o Quota de 5 o f"' ouro,
sobro todo~ os direitos do import:tçiio
11

pa.t•a. consumo ... .....
2,° Cobrança da divida

,

activa, om out•o .....
integral do
nrt•ondamonto das estradas de ferro do,
União, que tivot· ~ido
ou l'or ostipulado em

3, o Producto

ouro. , ............. .
4, 0 Toda.< o quaesqum• ren•
d11s ovontuaos, om

ouro ............... .
oI o sobre a oxporta.
ção do. borracha do
Acre, dod uzida a matado da despeza com
os servicos da região,
3. Fundo para caixa do resgato
das apoUcos das estrad~ de
Jorro encampadas:
Arrendamento das mesmas
estradas do ferro ........ .
Fundo de amortização dos omprestlmos Internos :
1.o Rccoit"' provonionto da
venda do sonoros o do
jiroprlos n;.r,iouucs ....

1908
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3BS
Papo!

9.000:000$000
IO:OOO.i'OOO

$

83::133$333

20:000:j;OOO

5, o 10

11

.,

4,

$

!G0:000$000

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

••

30:000$000

Dopositos:

2. • Slildo ou excesso ontt·o o
recêblnionto o a~ rosti·
tuiçãos, . .............• o o o o o o o o o o o o o
5, Pimdo destinado !Is tibt'o.fi de
nililhora.montos dos pot·tos,
exocutadosácusta da União:
Rio de Janeiro ...........•.. 4.000:000$000
I

•

~.500:000$000

Para.. , ................•...•

Bahla. . ...... , ....••.. , •....
Rio Gt·ando do Sul .......... .
Recife .•.•..................·

1.000:00~~000

3.000:000$000

3;0Ó0:000$000

800:00lr.)>000
I ,000:000$000
800:000:$000
12~2S.7i50!l:$~

---------

. 17.473:333$333
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At·t. 2.• E' o Pt•o>idento da. Ropublim• a.útopiza.do:
I. A cmittil•, como a.ntocipaçiio do t•ccoita, n o tlXCt•cicio dosta
loi, bllhotes do Tho>ouro, quo serão rosgat•tdos a.t~ ao fim do mosmo
l!XOL'CiCÍO.

.

i
'

'!

,.

H. A rocolJot· o restituir, do conformldadu com o disposto no
a.rt. oll da lei n. U28, do 17 tio sotembt•o do 1851, os dlnhoil•os pt•o·
vunlentes dos col'ros do orphãos, do bons do dufuntos o ausontes
" do ovonto, do promlos do Iotoria.s, do doposito.; thts caixas oconomica.s o mon f~c~ do soccorro o do11 depositai{ do outt•a.s Ol'iguns; os
saldos que t•csulta.t•om do encontro das ontt•atlas com "'' sabidas
podarão oOI' applicados lÍS amortiY.ar;ões dos omprestimos intot•uos
ou os oxccssos das rostituições soriio !ovados ao bahtnço do ex·

u1•cicio.
111. A cobt•a.t• do imposto do impm•taçiio ]la.t•a consumo 35 ou
50 %, ouro, o 50 ou 65, papel, no.< tel'mos do .art. 2', o. 3, Jottras
" o b, da lu i n. 1.·15:!, do :lo do dozom bt•o do I ~05.

A quota do 5 %, ouro, da lottLlidade dos dit•oitos de impOI•tação
para consumo sot•iL destinada. ao fundo do gat·a.ntia.; a. de ~o % ás
deSJlezas om ouro o o oxcedoote sot••L convertido om papel pam
attendot• tis dospozas do;sa espocio.
Os 50 %, ouro, serão cobrados omqu<Lllto o cambio so mantivot·
acima. do 15 d. pot• IS, por 30 dias consocutivos, o, do mesmo
modo, só deixarão do ~or cobrados depois quo, pelo mesmo prazo,
olle so mantiver abaixo do 15 d. Parao ofl'eito desta disposiçiio,
tomar-se-1m a media da taxa cambial durante 30 dias.
Si o cambio baixar a 15 d., ou monos, cobrar-sa-bão do imposto
de importação sobt•o as mercadorias, de quo trallL a lottt••t "• ti5 jl,
om p<Lpel o 35 %, om ouro.
IV. A cobrat• para o fundo dost,inado ti.< obras do melhora·
montos do portos, executadas li cust•1 da União " om virtude do
concessão:
1°, a. ta.xa., atú 2 %, OUl'O, sobro o valot• o1Hcial da.·· impol'tu.ção
do porto do Rio tio Janeiro o das ,unmdcg:Ls do Rio Gt•aodo do Sul,
Vicioria, Bania, Rccitb, o Bol~m. exceptuadas as morcadot•h•s do
quo trata o n. 2do art. 1•, podendo ostondet·acobt•ança da mesma
taxa, ntLS mesmas condições, aos demais portos e t\·ontoiras da Ro·
publica, nos termos tio decreto n. 0.368, do 14 do fovorciro
do 1907 ;
2•, a taxa de um a cinco réis pot• ldlogramma do mercadot•ias
que forem carregadas ou descarregadas, •cgundo o sou valor, dos,.;
tino ou procedencia dos outros portos.
Paragrapbo unico. P111•a uccelerar a oxocuçiío das obt•as referidas, poflet•ti o Prosldonto da ltepllblio" a.coeitat• tlonativos ou
mesmo auxilias, a titulo onot•oso, otforecidos pelos gRtados, muniei·
pio; ou associações interessadas no melhoramento, comtanto que os
encargos t·esultantcs do t11es auxilias não oxcodam do prodnoto da
taxa indicada.
V. A appl!oat• dos 20 % sobro lL CXJlortaç~o da borracha do
Acre, metade ou 10 %·COnvertidos cm ouro ao fundo do garantia.,
•

II
I
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c metade ou 10 % no fundo de resgate ·do pa~ol-mocda, uma vez
dcd uzidn.s as dcspcznfl com os serviços publicos nossu. região.
VI. A activar, rodnzindo o prazo pat•a a cobrança amlgavcl,
a co b•·ançn da divida activa, adoptando pat•a Isso as mcdid>;s que
Julgar convcnicntos:tomando as pt·ovidcncins para que níLo continuem nccumulando-so sem arrecadação sommas .enormoo e no
sentido do que o ultimo connccimento do qualquer imposto represento a quitação gemi dessa mrsrna contribuição,..
.
Paragrapbo unlco. Nas dividas provenientes. de muitos, im·
postos o outras contribuições, a cobrança am!gavel se deve fazei'
pela seguinte fórrna:
a) para multas c Impostos não i;lnçatlos, dcnt1•o do 30 dias ;
b) para os lmpo;tos lançados.
.
1•, os de l'esponsab!lidade pessoal:
a) si pagos cm duas ou mais prcst11çõco, 11 cobrança amigavcl
só torá Jogar até ao vencimento de outra prestação ;
. b) si cm urna só prcstaçiío, dentro de 60 dias ;
2•, para. os Impostos de garantia real, a cobrança ninigavcl
so tará aM 31 de rnnrço de cada anuo, isto é, até ao encerramento
do cxercir.io a. que cot•respondcr a divida.
Pm•a os imposto> lança~os de re;ponsabllidatlc inJiYidual,
cujo pagamento não se realizar no prazo determinaclo no rcgularnent,,, e se houver de promo;·er a domicilio a. cobrança ou for
s:.tisJ'cita J'óra do respectivo nrazo, a mulb será, em voz de 10 "/.,
20 •j,. que se olcvartt a ao'/,. no caso tio ser judicia!monte arrccndutla.
As dividas romcttidas pcl:ts e;taçõc; flsclLOS arrecadador:IS ás
dologacias o á DiroctorilL do Contencioso p!Lra :~ cobr·ança executiva,
sm·iio, dentro do prazo maximo do 15 t!ias, enviadas ao juizo com]letentu, devendo os procuradores llseaos promovet• a immcdiata .
cobrança oxocnti va.
VII. A organizu.r um co1ligo rulmiuistrativo, em ouo fi '!tll'om
as attr•lbuições, compctencia c deveres dos f'unccionai·los, "· ,lut•istlicção e funcção de cada um dos departamentos de Fazenda, a
formula dos procós;os administrativos, quer {,,'rac!osos, contcn·
ci<lsos, quer orirnlnaes, nos casos da contrahando, talsificaçiio,
desvio de renda, desfalque, quer nlnd~ O< dn contravon~iio ·de
lois c regulamentos, submcttemio tudo ~ approvaçiio do Congrc'lso.
'· . ·
VIU. A consolltlar n. legislação sobre' rentlag internas e '111tra~
contt•lhulçíles, de motlo a ot•ientar 'a 'colm~nça:o a fisr.aliznç<t '• reunindo os respootii'Os regulamentos, praticas· c doutrina<·,. intcl'·
pretll\liics tundadn< em ordens c decisões' do Thcsouru, podOt:,l·:> reformar qualquer rC!,'lllamento no sentido de hal'lDon!zal-o.•um as
leis em vigor. ·.
· '' ,
' · '
IX. A rover a Consolidaoão dos Lois tlas All\lnllegas,. hl·:·moni·
zando ns sunsdisposi~ões ao novo reghuen•,'•incot'Porando -a:t.dcci·
sõi!s firmadas em assumptou' ailuilnell•ós, ·· ineluindo''dls).!&Içõcs
Vol. iv
~~·
·I

,

·

•

386

.unu.n no

BBMADO

osNrsas om VtLl'Ías lois o rogulo.montos, bem como os quo forem
nocos•aJ•ios o docort·ontos dus molhoro.moutos Introduzidos om va·
rios portos, inoiusiv' o !lo Rio do Januiro, submottJndo o assumptu
á approvacão do Con~rosso, n• po.rtuquo dopont!m•lio'Podor Logis·
btivo.
X. A modit!car a taxa dos direito.< do importação, aM mesmo
dar ontt•ad<>, livro do dirdto.<, durante o prazo quu ,julgar noces·
sario, pam os artigo; de p!•ucedoncia estrangeiro. <JUO possam com·
potlr com os similo.ros prú.Iuzidos no paiz pelos lrusls.
XL A conceder t~anquln p'stal:
a) aos jornaos, revistas o publicações do caractm· agricola,
industrial o commorclal o boletins ollicla ..s pnblicados pelos go·
vornos Jos gstados o no Dlstricto Federal, dosdo <JUO tenham Jiis·
trlbuiçfio l(ratuita, assim como a correspondoncia o romo!llla do
somontus distr1 buldas gro.tuitamento pela Soeioundu Nacional do
Agriotdtnm o pelas sooiodados congonores dos Estados;
b) aos livroe improsr.os, do <JUaiquer ·natureza, romettidos
para as bihliothecas publicas d" União, dos Estados o dos muni·
cipios, a cwrespondoocia o publicaçõo.; do Instit.ut.J do P1•otecçfio o
Assistoncia i!. infaucla do Rio do Janeiro o bom assim as publica·
çüos do <li.<tribui(,íio gt•atuita das ligas coutr" a tuberculose desta
Cnpital, Babin, Pernambuco o Rio d<• Janeiro, o das associações e
sauatorlos do S. Paulo.
Xll. A C•JDCüdet• isenção do direitos auu:moiros:
1.• Aos instrumentos do lavour:. o umcbinismos destinados ao
fabrico o bouofido dos pr,ductos agriculas o da borracha., assim
como aos aoparolbos para o lilbrJCo do iacticiuios, uirect:>raento
iJnportadus'y,oios agricu!Ull'OS OU r•espuutiva.s Offiltrozas,.O aos ma•
chinismos e apparclhos pal'a a. mont•1~0m do ·xarqueadas, para o
l'abrko de adubus, do colluloso o papel 1le bagaço do oanna de
a.ssucar, bom a.sslm aos pruductos chimicos para a sua lllbl'icii.Çiio,
pagando 5 o/o de expediente.
2. • A's drogas o aos utensilios que lltrom impor•.tados para uso
da8 ;u;sooiaçõus ou li;:as contra a tuberculoso o do Instituto do ProLecoiio o A;sistencia i!. lnf"ucia do Rio do Janeiro.
3. • A' sementes o aos oxernplaros do plautu.s vivas, do l'Opro·
ductores tinos de gaJio vu.ccum, cav<llltir, muar, lanlgero e
suino.

4. • Aos ovulos de bichos do seda e aos enxames do r1holhas de
raça o ao sou acondicionamento, bem como 110s u.ppat•olbus pa~•u.
apicultura o aa vasilhame apropriado ao acondicl~namento doa
resp<lctivo.l prvduato<, qu•ndJ Importados por pt•ofiss!Unaos.
5.• Ao materi:1l impor~do pu.t•a 11 construcçiio de ungonbos
oentraes, assim cumo par11 a construcçiw o p1•aloug:1monto de osiradas do l'orro e ob1•as de po,·tos, p<Jr concessão a particulares,
pagando 5o/o do taxa do oxpo•lleuto.
. 6. • A'& lol.hu oaiu.m_padas e u.o1 ac.cos10rioa para a fabrica.çilo
del.-llltl'l- .lll"ll"il~l ,IJIIIIIIJI,lOlll'iJI!iflt·• .uu.,4!11rll!!Jl; ·"'~!181'!11
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do peixes, ma.risllO-l, lo_zumos o rrw:taq, quando diroctn.monto im..
portado; pulos productoros dos!~' artigo;, quo pagarão 5% de
oxpetllente.
·
7.• Ao material importado por lndivi<luos ou emp•·ozas qut1 se
propuzorem a fazor inslall~çlio. do faut•ica do cotlsorva do peixe,
mariscos, legumes o fructll.il o a roaliza1' a cultura rncional o oconomíca. Ua: Cu.t'é, cnêtl.o, rumo, algodão, cannn., do assuca.r, · arruz,
cev,~da., all'an1, trigo o fibras to:dis, a.nima.cs o vegutaO.iJ, e a proceder ao sou benollciamcnto em iusltLllnçõc; centraes, convenientemente monta.!as, promovendo tambom o Presidente da Republica,
iunto áll ostr:~dn.s do for•·o J'ctloraos " •is comp<LDhill.ll do oO.vegaçiio
'subvoneionadll.ll ou da q•mlquor outra fúl'ma aud(i<~das pelo Esta<lo,
uma I'oducçiio razo,.vol nas tnrilas do t1•ansporte para os productos
bonólloiados nossos o;J..bolodruentos.
·
S.• A quacsquor macbinisrno.\ o iostJ•umontos importados pelo<
Estados, muoicipios o llllrticularos <1uo se do>tinom ás suas fabricas
de soricinu!tura, <iosJo <JUO empi'Ojruem nu. fiaçiio o tocolagom uni·
camonte casulos do ~roducçito nacwmd,
. ,
9.' A' rHquiskito do~ governos <ios fMadJS, dos municípios o
do Distrioto Federal, pa~<Lndll 5 r. Jo oxpe:liente, ~o material importado para ser iLpplwado polos mesmos om SWLS obras, lbitas p.lt'
<L<lmiDislrnçiio ou oent.racto. o qne toolmm pu1• IIm .o s"ne:1meuto;
embellct.amonto, :.bn.;tocimonto de agua ; au material· motallico
pat'it rotle

du.e~golus; ~~n

ma.tori!Ll

pa.I'~L

calç:J.nwnto, .inclu·sivó bri·

tadoros, mot'orus r~pecti vos o rolos Oll compr•c:;sores · pat•â. .maca.<lamização,. par" mellw<·amuntos e conso<•vaçao do barras e pot-tos,
para conslrucçilO du Jornos d<~.<tlna,lo> ~ iucinoração.do 'lixo, pará
pontos,, i!Jnminaçiio, cstt•adas do fOI'I'O o vill<'iio eloctt•ú:a,' inolusivo
o que se destinar <>o desenvolvimento do forca pai'a'o>tos.llns·; ao
dostiua<lo :1 l;dJOI'aturios de ILUalyses i ":" materi:1l para colonlas
cot•rocoionaos e ca;as do pris:io com õrabalbo; iLos ani <UIIOS ó materhl destinados"'·" cm•pos úo policia o ·.ro hombeit•os; ao mobilia.rio escolar irnportallo .polo:-; ~ovcrnos. ostu.duaos on municipa.os,
o <Jual tora. pelos aWin<legas trau.<ito lin•e de direitos, lsonto.du
l!!lac~qucr de:~pozas, inclusivo ua.pl~ta.zi;ts, ;wm:1zenn.gons ou qu.u.eSquot· outras cuntribuições, salV<l a t"xa do o~podionte quo é redu·
zidn. a I ~.;no m11t•ll'iul nocossario ·:i pratlcagem do portos ii.á

•

dcsoh~trltc(!ã.o

do btLixios n cu.nae::J.

· .·

. A. mllllma isonQão e p<>ra os mesmos íin< poderá ser concedida
pelo •.:ovnrno da União pill'!l.s~rvi~os.dc su~.competoncia.
,
. 10. Aos ounos o a toJo mat:•rtal ceramwo necJss:~rlo para sor·
vir,p< de esgotos nos Estad•Js d:~ Bahia, Coar4; }br:~ahiio, Porn:1m-.'
buco, Sn.nt.a. Ct~tha.l•in!L, AJU;Lzono.~. Rio lll'a.nda do Sul, P'aru.tl:1., na.
ci<h<lo <lo:Nitheroy, no llst11do d· • Rio do .Jaaei<·o, o uas caprtao; dos
Estados<l:l. Pat·ahyba o <lo Esririto Santo.
·. . ·
11. A's

m:~ulunn.s

dn olovaçào de o.gua, elo QII:dquot• systc.ma,

cornpraboll<lido ,, rospocth•o lllOtor; aos cat:cvcnto;, poç"s tnbúl11ros,
bomb;LI$, oncn.flamelltos O· mats aoc.·~~orills

dus,inado~

no abaSteci-

muoioipiós uo· 'Estado do Cear4 o nos·.
q11., roreJ11 .ft~s~Un!iP.f pell' aede411 e qJI~. Ç!JrC,II( llll~rtn~~ p~
monto de

agu~ ll<>ÍI diV•ll·so~
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------~--------------respectivas camaras com o fim do. entregai-os l1 servidão publica;

igm•l favor sm·IL concedido 11. po<>oa que os imp••rtar per sua conta.
e PM'" sou uso, nns rol cridos Estad• s.
A diS[JOns~. dos dil'citos, nesses casos, lnclulndoo do oxprdiontc,
serll. soliCltada. ao ~limstro da.l'azenda peloslutondontes mun,clpao•.
12. Aos motores, carburador•cs, lbgõos, fog~relros, Jampadaa
o quaosqner utonalllcs quo utilizem oomc ccmbusllvcl o •íloool
puro, oarburotado ou desnaturado, pagando 10 •/o de oxpcdlcnlo.
13. Aos anlmaos destinados aos jardins zoologicos o aos que
forem Importados para cxhiblçõcs zoologlcas c sclcntlftcas.
•
· .Par·agrapho nnico, Os anlma.os de quo tra~ cato numero, uma
voz mortos, scrii.o entt•egues nos museus das respectivas clroum·
acrl]lOões.
·
14. Aos cb,ioctos lmpcrtadrs pelos governos dos Estados para
as colonlas lndlg.,nas o civtllzuçii.u do lndlos,
15. Aos apparelboj, macblnaa c instrumentos ag!•icolaa doatl. nados 4B ID.zondaa o aos campos de experlmcntaçao ostabelecidos ,
polos Estados.
·
10. Aos pratinhos do betume destinado• a alvos. vol~ntcs ou
ospheras do vidro para o mesmo IIm, Importados pelos clubs do tiro
ao alvo, bom como aos c~rtuchos carreg~tlos destln•dos ao referido
~port, pagando aponaa 2 % do oxpodlonte.
. 17. As quartOias o os barris novos o desmontados, destinados
ao acondlcionau!Onto do vinho nacional o quo forem importado•
por syncllcatos ~grlcolaa ou outros procluctorcs. Os syndlcutos, nesta
hypothcao, tambem ficam •ujcltos d.s ponalldudo> do p&l'ILgr~pho
untco do art. 3• desta lo!.
. 18. Aos ma.ohtnlsmos destinados ao estabelecimento do uma
tabrica do rorro osm~ltado, Importados pela firma Barros Krueget•
& Comp., de S. Paulo.
lO. Ao material importado por indoviduos ou associação~ que
Re proponham a construir, nesta Capital o nas cidades do populaQiio superior a. 50.000 habitantes, casas hygienicas para protela·
rios, comtanto que se obriguem os ditos inctlvlduos e uaoclaoõos,
_por contracto que aaslgnar~o no Thosouro Nacional, ~ alugct.r tnos
habitações por prooos modicas, segundo condlollos o tabollas que o
Governo fixará, exercendo ~ dovld~ ftsc~llzaçlio cm todaa aa pliasos
dossa. concessão.
·
Els~ concessão só· se torn~rá etrectivn. nos munlciplos que con·
cederem lsençito de Imposto predial por 10 annos, e será concodida
nos termos do. loglslaçii.o em vigor, paro. os· artigos que nii.o' tive.
rem similar na prodncçilo do palz.
·
20. Ao material que os Clubs Militar o Naval Importarem,
destinados IL construcção dos rcspootlvos odlllclos na Avenldn.
Contrai, paro. os artigos que niio tiverem similar na producçii.o
do palz.
.
XIU. A expedir novo rogulnmonto para a cobrano~ do consumo
da aqua rorncaida nos predlos da Capitàl Fodoral, ficando as respe·
'ctlvaa ttl.xas dentro dos.llmlte~ estipUlados no 'art. 1•; 11 4•,· do. lei
n. l!;e39, do 22 de ll8tlllllbro de 187ii; e s 1•; an; 7•; da let n. 4811,
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do 15 de dezembro do 1807, o.dc modo que niio sejam augmontadas
as ta~as aotno.lmoate cobradas.
XIV. A Instituir a. compotento ftscalizaçã<> dos estaboloolmentos
bancarias o institulr,õos congeueros, expedindo os respectivos regulamentos ..
XV. A ontrat• om acoôt•tlo:
a) com os governos das Republicas do Uruguay o do Paraguay •
no sontldo do liquidar os respectivos debitas para com o Brazll;
b) com os governos dos Estados productores de areias mona·
zitloas, afim de t•egularlzar a sun. exploração o o seu commercio.
· XVI. A reformar a tabolla dos emolumentos consudares appro·
vada pelo decreto n. 2.832, do 14 de março de 1898.
·
XVJI. A eiTectuar nas estradiiS do forro foderaes o transporte
gratuito da moed~ de cobre. destinada a sor recolhida, doado que
seja remettlda a uma repartição fiscal federal.
Art. 3.• E' concedida plena isenção de direitos, lucluslvo os de
expediente o quaesquor outras taxas do qualquer espeolo, ao gado ·
do cria vaccum, cavallar, asinino, ovolhum o caprino.
Art. 4.• Contimla em vigor a isenção de direitos aduaneiros,
do que trata o n. 6 da rubrico. XIU do art. 3• do orçamento da
receita para 1907, o referente aos clubs do regatas.
·
·Art. 5.• São autorizadas as mesas do rondas fcdorae; da !'ron·
toh•n. a despachar objectos condmldos por passageiros cm BUliS
bag:•gens, os quaos, nlto podendo ser considerados do commot•cio o
estando Isentos das fo.eturn.s consulares, sii.o sujeitos a direitos,
desde que o valor dos mesmos niio excedo. do 320$, •onda, si oxcodor, romottidos á alfundoga mais proxima.
Art. 6.• Contlnlln. em vigor o art. 3' da lei n. 1,452, de 30 do
dozembro·do 1905, assim modificado:
Pagn.rilo sómento 2 % do oxpodionto, nlt!m dos artigos mencionados no are. 2', § 3:l, dns Prollminaros da Tr•rlfo., do rto {arame)
liso, galvanizado ou niio, n. 7 pa:·a cercas, o n. 14 vara onfo.rdar
algoJão, forragens o outros productos agrícolas, do fto prop:•lo para
ompa do videiras, mais os seguintes:
. i•, locomotivas agt•lcolas; 2•. vnlvulas 1le borracha para bomba
do ar o para. outras macbinas do qualquer !'arma ou feitio; S•, tel118
do at•amo, de cobro ou •lo ln.tiio, cone; do papolito ou do couro para
turbln~~o:~ o pecas compononto; do batorius do ·dlilusão; 4•. escovas
de arame, forro ou ln.tiil, ou rnsp1delms para limpeza. de tubos;
5•, manomotrJs para indicar pressão tlo va.p·.•r o du vacuo; lndlcadoi'OS de tompot·aturas; 6•, tubos do cobro, ferro ou latão, para cal·
doira o plrn. apparolilos de conccntraoiio e ov:1poraçiio; 7•, molnhoo
para quebrar o pulverizar o.ssuca:•; s•, crivos e seus supportes s
travess[o para l'ot•nallms; 9•, t11.x~s. rnlea Jaq o engre,tn.gem com
os sons .1ccos3orlo~: JO, ap~ll'olbls do mov111onto ou transmissão,
comp:•obendcndo poii.Ls, otxo;, man"aes, luvas, cbavotas, annols o
collat•es de suspnasao; 11, trilho; com todos os seus aooossorlo;, J!rampos, chap~s do jua~Qio, parl\l'ttsos, dQsvlos, contra·.·
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trilhos, cruznniontn' 011 cnraçõos, agulhas para desvios o appal'OlliOS de ma.nobt•a.l-os; 12, locomotivas c va~õos com t~Qus accossor!os ; 13, alambiques o columnas distlllntorlas com seus accossoz·ius ; 14, l'õrma• c passadeiras, crystalizadoros para purgat• c
refinar Msucat• c Clll especial p~tra l'llbrioaçiio; 15, bombas de
fe:·ro ou outro mobl pam qua!qum· liquido ou massa, ou abastocimento do agua quente ou fria; IQ, vidros o tubos do vidro. para
a:ppa1•olhos do ovJLporaçiio o conc~ntrnção, para indicadores do
mvo1·. do agtm ou du ouLro liquido dentro dps . JLpparo!bos ou caldeiras; 17, aramo farpado c ovalado, sondo este uHimu das .seguintes dimensões JS x W o 19 x 17, inclusivo birampos, moir>ío<
de loz·ro ou aço pM·a cercas o os ruspoctivos esticadores : 18, os
dosnaturauto. ocarbHrotantos do nlcool; 10, os toneis do torro; ostanha•lus, para o transporto do alcool o os apparolhos dost!nados ás
app!icações industriaes dn alcoo!; 20, produr.tns cbimlcos par:• a
labJ•icaçiio do assucat· como o hlsulpbito do cal o su!pbitos, ·lmpnros; ·21, ferramont.ns, Ollll~dn.S 6 roico~. dost.inadns, Ú. lll.VOUI'D.;
quando os machinismns, apparo!bos o ob,joctos aoima di.criminu.dos tbrom importados por 'ynd!catos .agrlco!as ou dirootnmento
pelos agricult··res; gerentes .ao empro1.o.s agricolas, propr!ottu•ios
ao campos do cr!açito o, bem o.ssim, pelos governos dos Estados e
municip!os.
.. .
· Paragr>tpho nnico, Pt•ovado · quo o synd!cato,. prevalecendo-ao
do favor •bLlei, importou qtmlqum• dos objectos monc!onado,, com
a roducciio do imposto, para vendei-os ou cedei-os a pessoa estranha·á as<oclaçiio, sor:i imposta a mnlta do 3:000$ aos importadores, sendo pelo pagttmonto t•o<ponsavois so!ldariamonto os associado<.
. .·
.
..
Nú caso de reincldencia; "multa será no dobro o o syndicato
sorá dissolvido po1• acto da admln!strnçiio publica. .
. . .
Art. 7,• O aeapncho das mercadorias cb quo trnta o art, 3• da
lei n, I .452, de 1005. com ILS motliflcnçõos desta, sorti autm•izado
pelos inspocl.or•o< das rop:ll'tiçõos aduaneiras, precedendo a provo.
ao. qualidade cln importac!or, sondo os mesmos t'Dn~cionarios
tambom c ,m,otonto< para conceder a isenção do quo tl"Jta o de·
creto n. 1.680, do 12 de agosto do 1007, quando as reter idas mercadoria• forem impo1•tadas por synclicatos agr!colns on directamonto. pelos ngt•!cultores,' gorontos do em prezas· agricolns,
propriotnl•los do ca.mpos de criação, o bom assim pelos governos
dos Estados o municípiOs, nos termos do paragrapho un!oo do u.rt. 6•
desta lo i,
·
·
. ArL. 8,• ~·toam is~ntos do cinolumontos e sol!os, nos consu!a~
dos, todos os. documentos relativo; a despachos dos navios o vapores
bra~iltiiros, que cxplorollt ,, serviço do nave~nçiio entro portos estran~oiros ou entro porto< estrangeiros e nac!onnes, o bom nosim
]lnra n percepção do monto~io, 011 meio soldo, as proeuracõos das
viuvW> c tllltas d"s servidores do·ll!tado,
,
. Fica dispon•ada. a certidão do vida, dosdo · ~uo o agente consular .. declaro na procuração on no reconhecimento da flrm~
quando o instrumento do propt•io punho, quo a outor•gantc vivo.
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tambom os

despa.•hos UlLS mct•ca.dorill~ a tr:1nsportar 'mias navios o vapores a
que se refere o roi'oride artigo, rnercadot·ias que, no omtanto, continuam sujeitas aos omolumontos e sollos das ra:tut·as consubro.;.
Art. O.' Fie~ isenta do imposto de cuaH<tmo. nos termos da ln i
n. 1.452, do 30 do dezembro do 1005,.a bebida denominada Neclar
do Bra;il, produoto exclusivo do caldo do canna de assucar, fabri·
cado pala Empreza Vinícola do Estado de Alagoas.
Pnra o elfoito da isenção acima tl naca<sarla no vasilbamo a
decla:·ação exprr;ssa do que o producto é um vinho de canoa de
assucar.
·. Art, 10. As disposições relativas aos favores concedidos ás sociednúes do a~rlculturn., no que rcspoitl a isenções de direitos,
franquia postal, etc., comprchondom tambom os con~ressos scient!ficos e industt·iaes o as exposições.· .
A1•t. li. Os despachos das alfandegas da Ropnb!io~, sobro. ouro
amoedado ou om·o em barr11 para o exterior, ftcam sujeitos ao sollo
propo~cional do 2 %, podeudo ~or elevada esta taxa .até 5 %, a
,JUizo do Governo, si as conriições do mor<:ado as<im o exigirem.
E•to imposto sertl. reduzido a 1 1/2 '/,, quando o cambio attingir a 15 d, ou estiver acima dess;c taxa.
Paragrapho nnico. Excoptut1-so 11pcnas o Óuro exportado em
barra ou cm pó diroct.amonte pelas conlpanhias tio mineração e
pot·. eilas extrahido das suas minas, ftc;codo o Presidente da Ropnbiica autm•izado a regulamentar a cobrança do imposto Ol'a
Ol'oado. .
Àrt. 12. ContiDtla Óm vigor o art. 14 da lei o. 1.6ltl, dó 30 de
dezembt:o rle 1906, que creou o imposto do consumo i1Jterno:
D<> 1$500 por ltilo de m&nteiga do producoiio nacional, que n1io
se,ia do leite puro ;
.
.
.
..
·Do tl40 rois pnr kilo de banha artifictai (similares de banha),
do producQào nacional,
§ !.• Este imposto será cobrado na f,\rma dos regulamentos
vigentes c da, instrucções que foram expodidas pelo Governo.
§ 2.' A manteiga o a banha, de quo t,,-u.ta este artigo, só poderão ser <'<postas t•O consumo. tendo nas respocti vas i<~tas 011 quaesquor outros on,•oltorios a declaração, rio modo visivr•l, de cmanteiga
artificial> c cbanha artificial.•
.
§ 3.' Os productos nocivos à sa.udo nlio poderão ser entregues

.

'

.

f '

8.0 COiiSUIDO.
§ -1.' ~et·õo

apprehondidos o inutill'·"do; os lH'odnctos que não
cont!,·ororn o rotulo uo quo trata u § 2', precedendo a ncoe~snria
analyo:o.
~ 5.' Aos infr~ctoro~ appli"car-sc-hc•o as pon~s do I :000$ a
5: OOO.l, e o dobt·o nas roincidenclt,,, ;om projuizo. das· penas cri mi·
naos om que lnoorrorom, sendo taos muitas cobr-.das executiva·
mente, na turma dos regulamentos vi~ontos.

•
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Art. 13. Nas estradas do forro da Uniiio fur-se·ha o transpot•to
gmtuito do nlionados quo so clmtinom aos manicomios mantidos
ou sullsidiatlos pela União ou pelos Est.u.dos.
§ 1.• A concessão do transporto gratuito dopondorl\ do requisição dos chof<Js do policia dos Estados ou du Dtstricto Federal ao
director da rstrado..
•
' § 2•.• Sú so concodm·~ o ll'anspot•lo gratuito pat•a os onrcrmos
que ill!lhnm do sm· gratuit,.monte tratados, om vh•tnc!e do seu
osbdo do pohrczn, nos mani~omios a quo se rofero e;to at·tlgo •
.bt. 14. contin1mm · oll). vigot• o art. 9• da lo! do orçamento
da rcocita para i907, o hom assim o 11rt. 15 da lei n. 953, do 29 de
dozo!llhl'O do \U02, oston<iida a •m• disposição :l Estmil11. do Forro
.oosr.c do ~lintls; o art 18 do. lei n. i .452, do 30 do dezembro do
1905: e o art. 13 ela loi n. 1.0\G, elo 30 de c!ozembro tle 190U, que
maneJa proro~ar o prazo do cruo tt·ata o art. ~O du loi n. 1.144, do
30 de dozmnhro de 1903.
·
Ai't. 15; O despacho livro tle direltos e da taxa ele oxpcc!ionto
dos animaes destin~Ldos :1 roproducção e ao melbor.'\monto das
ra('as mdigouas não riopondo do crdom prévia elo Ministro d11 Fa·
zontln,
Art. 16. Ficam isentas do imposto de scllo as cambines omittldas pelo Banco do Brnzil, as operações que realizarem o.; bancos,
elo cu$~eio rur.tl, ar.,(anizltlos sob a fórma cooporatlva .de credito
o bom :>ssLn as caixas ruraes ou Ul'bann.s que se fundarem sob
a fóx•nta coopora.tiva de cr.,c!ito o.sob a base da respons~b\lidade
possaM, solidaria o ill\mitada, visnnc!o mais facilitar e desenvolver
o ore•iíto agrícola do que lucros dire~:tos 110s nssocln.dos.
P:>ragrapho unico. O Governo oxpodirlt rogulamouto no sentido
do ov:tax• que nessll! in<titnt••s a isonçiio do selfo se possa estendei'
a outras operações ·que não ltquollo.s 'luo, ·oxclusivllmonto, se· ro·
ferem no custeio ruru.l feito com os prop."ios accionistas •..
Al-t. li. Ficam dependentes da revisão das t•espcctivas taril'a•,
11. juizo do Guverno Fedoc•ui, as isenções do dil•oitos pat•o. Importa•
ção do m:.tnrtul do que gusam as ostt•adas do Jhrro, em .virtude de
tllsposição orçaroout:u•ia, não oomproilondidas ns que toem om
cousoquoooiu dos rcspootivos ·contraetos e pot• força ela· loi que regulou u. concossã.o.
Art. 18. Continunm om vigor todas as disposições elas lois dos
orQamentos 1mtecedontos, que nito versarem particularmente ;obro
a fixação ua roooita o despozu, sobro autorização para marcar ou
augmontat• vencimentos, relbrmat• repartições ou legislação fisco. I e
que não tenham sido oxprossamonto rovog.das.
Art. IS. Revogl\m-so us disposições om contr•rio.
· Cnmnrn dos Deputados, 27 do a~osto do 1008. -Carlos Peixoto
ele M•llo Fill!u, Presidente.- Jlilciadc.< Mm·io da Sd Freire, 1• Sacro~
tarJo, - Mllonio Simeao. elos Sanlos Leal, 4• Secrotat•io, servindo
de 2tJ .- A' commi$sõ.o do Fino.ncn.s.
·
~~· • ··
1
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N. 112- 1908

•

•

O Congros~o Nacional resolvo.:
Art. 1.• Os funceionaJ•ios da Caixa de Amortização, constantes
dn. tabclln annoxa, perceberão os voocimontos oolla fixados.
Art. 2. • E' autorizado o Presiaento da Ropnbllcn. a abrir o nc•
cossnrio cJ•cdito pa.J•a. a. exocnção desta lei.
Art. 3.• R.ovognm·>O as <llsposições cm contrn!•lo •
Camnra dos Doputnllos, 27 do agosto do 1908. - Carlos Pei.rolo
t/o Mel/o Filho, Presidente. - J1Iilciades Jlfario de Sd Freiro, i• Se·
crctnJ•io. -Antonio Someno dos Santas Ieal, 4• Socrotarlo, sor·
viodo.do 2• •
TABELLA A QUE

SI~ l\EFERI

O ART. J• DO PROJECTO N. 17

1, Dll

!908

Nu-

moro
CJoaso
Ordenado OrotiRcnção
TQial
I inspnctor...... .. .. , .. , . 10:000~00(1 5:0:10$00:1 15:000~

2 chefes do socçiio ........
5 primeiros cscripturnrlos
5 segundos cscrlpturnrios..
5 ter•ceiros cscl'ipturarlos ..
4 quaJ•tos cscrlplurarios ..
1 nrchivlstu. ... , .... ..... .
1 pot·teiro, .... ... , .
2 contínuos ...... , ....... .
o o ••••

8:000~000

5:ft00;!000
·1:80~000
s.ooo 000
2:400,' 00
3:200$000
3:200$000
1:600$000

·I:OOOUOOO 24:000$000
2:800.!;000 4:.!:000$000
~:400$000 3fi:000$000
1:800~000 2i:000$000
i :200$000 14:400$000
1:600$000 4:800$000
1:600$0il0 4:800$000
800$000 4:800$000

2ü

·I

•

172:800$000
•
Cnmnra doi Dopntados, 27 da agosto da 1908. - Carlos Peixoto
de Mcllo Filho, Prosidontc.-M;Iciades Mario de Sd Freire, i' See~·a·
tario.- Antonio Simoao do• Santos Leal, 4' Socrotario, sorvindo
da 2•.- A'. Com missão do Finanças.
Um do moamo Sr. Soct•atarlo. e data, cammunlcando que, tendo
nqualln. Camara adopt,,do o substitutivo <lo Senado 11. proposição
da mesma Gamara, declamndo qua n. ~ccão d.1 <[UO trat.u. o lll't, 13
da la! n. 221, do 20 de uovombro do 1904, só J>oderJL ser exarcida
. pelo processa ostabolacido no masmo artigo a prascravo doutro do
um anno, nossa dat" enviou 4 sancçiío a respectiva. l'asoluçiio. ·
Jntolrndo.
O I'! r. 4' l'i,ect•et••rlo !<i os saguintes
'
P.lii.EO~RES

N~22i-l90B

O, Amm Angola de Ollvolra Pinto t•equorou ao Congresso
Nncinnal roiovnçiío da p!•cscrlpç~a para recabar o mr.lo soldo

•

4111Ul!l DO 811114Dtl
mons~l de 24$ que lho cn.be por morto do sua mii.o, viuv11 do oapitii.o reformadu do cxorclt.o ~li~ucl An~olo do Oliveira Pinto,
Da infoJ•manão pros1.a.d11 ao Senado pelo Sr. Pre>idonto da
Ropnblico., om ''ll·tndo do requerimento da Commissão do FinanQIIR,
consto. qn••)L peticiono.ria foi reconhecido direito o.o meio soldo
dosdo 12 do maio do corrente anno, tondo incorrido om. pro>oripcü.o
o qno correspondo ao pcriodo decorrido de 17 do outubro do !SilO
ató aquolla data.
Alloga olla, cm sou requerimento, que deixou do se habilitar
cm tempo, porquo residi" na longiqua localidade de Santo Antonio
'do Rio .Abaixo, do Esto.<io ~latto !lros"'· onde niio tin1la meios de
se informar !lns condições do direito quó lho assistisse, do que só
velu a ter conhecimento recentemente, depois do translorida a suo.
rosid,ncin. para r,stu Capital.
..
o motivo al!og;•do c daquolles que :\ Comrnlssiío do Finanças
o ao St•n:•do tem Jl"l'Oc!do 1'undamento sulllciente :l concessão do
Jlwor ~olicltado,
Por. isto a Commissão aconsellm o doforimento do podido nos
tAJrmos do seguinte

•

PROJECTO

N. 29- I 90S
O Congresso Nacional resolvo :

•

At·t, 1.' Fie. relevada a pro~cri)lçií.o que incorreu o direito
do u. A:m~> Angcln. do Oliveira Pinto a porcooor o meio soldo
deixado por su:. mão, a ncnsionista. D. FrnncL<ca Rosa do Oii·
voir~ Pintto, càrrosponrlcate no porio1o decorrido do 17 de outubm do IH90 :t 12 do mdio ilo !90R.
·
Art. 2,• nevognrn-so "' disposições "m contrario,
S:Lla rias Commis;õns, :.'7 do agosto rln 1908.-A. O, G<>mos d<
Castro, presidcntc.-Francisco Sd, rdutLir.-Francisco Glycerio.-

Alvc•ro Machado.-J. Joaqttim ae 8CI'u:a.-Lauro Jf,illt:r.-Joaquim
Murti,.l!o,-Urba!ID Sanlo1.-F. Pem1a, A imprimir.
·

X. 22B- IGOS

Em uma mosm" proposição, a do n. ·IS5, do 1007, a Cnmnra doa
Depltt.ados concer!o a ponsiLO de do· 200$ :.1 vi uva e filhas do major
honorario do exm•cito ~'r~derloo Sovoro do Souz:• Pereira o a pensão
do !00.~ á Iilha do ma,iur ltaymurtdo .Joso'. dos Santos.
Sobl't' o assU!fljJto h~vian' 'ido pedid"s inlbrmacõ~s ao Mlntstol'ir. da Gur.J'l'll o o .to tmnRmit.till á~uella Cnmara o minudoso
pu.ro,!ül' {b Diruc~~nu Gorai <lo.Cont.:.,binludt! da ClueJ'l'J.. no qUiLl, do
intn~ro aocOrdo COIII u:; ilnoumeni,os apJ'osel~to.tlos, são resumido o
rmli.I"Rado.; "' J'Ul!dnmont.oa da" poticõos, lJo"'o P"l'f'COl' consta o
soguint '• onda o Senado ouooutt·.•r~ bOLso aogut•a para o assento do
soujulzo :
A primo ira üas roquoronto·; .Yirglnla Adelin·a, ·sn~undo lnrorma
o Ministorio da Fazourla, om avi1o sob n, 53, do 30 de setembro
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proximo lindo, percebo do.~ cofre• publicas o maio HOldo do 25$
mcnau.ea, t·ovortJdo do sua. mã.o ~:aria. :-!ouza. 1\In.rq nes dos Santos ;
a sogun<io., Ameli~ Sovoro n.úa porcobo.
Ambao allogam a e:<t•·em" ponuri• aquoso acham reduzida.< e
invocam a .f>VOI' das ~U>S protonçõos serviço< ioe.<quecivcis prestados pelos uitos olficiae,; nas fileiras do o~orcito.
Da J~ de oUlciod que acompanha o roquorimcnto do Virgioa
constaque BOI! pae, tendo assenta•lo pl':tça DIL loglii.o de cuça•lores
cm 23 do outubro de 1820, loi rcform•do com a graduação de
ma.Jor o soldo de capitão em 30 do maron de 18'\3. Durante esso
longo porlodu do sua cnrroir:t militar nenhum sorl'iço prestou quo
so possa. uonsidOI'I.I.l', pela. sua na.turozn., servit;11 do guerra., ox·
ccpção •penas do tom no decorrido do 5 do setembro, om que
marchou eom o suu h:.tulhão para a camp:Lnba do Estado Oriuuta1,
até 9 de dozem hro, l.udo d" 1~51, om que b<Lixou ao hospilal, onda
se conservou até o dia 9 de março de 1852, em que tcvó ;1lta
por ter do regt·os~a.r, como regressou a 5 ~c abril seguinte, com o
mcsm.1 batalhão para o ponto do sua parada, ~110 ora n" vi !la de
AlogJ•oto, no Esta.do 1lo Rin Grande do Sul.
:<erviçus, portanto, apreciaveis, em u:n peri01lo t:io longo de
iua uxístuncia, em que se cunscrvun sompro addJdo a. outros corpois, emprogn.do om serviços suaves, noH mesmos, f•ra.licencia.do ora
na. 2" cJasso, nfi.o p1•ostou o pa.o da. rcquoronto, pn.1·n. lh1' darem o
direito do uxi.~II' da PatrirL, :.lém d:t po.lsiio do 25~,000 do que está
no go>.a, o <1bono do uma outra, o do !50$000 mensaes, procm•ando
oqu•pat·•r-so quasi li !U.milia do um olllcial <lo i.c;ual patento que
fa:lleça hoje, cont:tndo 30 :tonos de serviço, tendo ;,cravossado cruantes !•atalhas.
Amo! ia Sovero do Souza Porcir~. ào contrario, apresenta uma
pequona cot•ti;lilo do ""'ontam••ntos .de sou marillo, qne abrange
apenas o período do Hi d;> maio do 1868, om que foi transl'eri<lo da
o• parn a 2• companhia do 14' bc.t.albiio •lo inrantal'ia, :1 14 do mar·
ço de lSiO, om que Jbi üKcluido Jlül' tm•minaçiio da guer,·a. Duran·
t~ este curto es~aço do tc\npo entrou om varias comb•te;, .tendo
Sido em um.deiles, no ult•mo que se tt·:.vou om ll do Junmro do
18i0 em Lamaroguá (?) gt•avoment~ ferido.
E co1110 recompensa do tanto< sacrillcio<, de tantos serviços,
propri:tmonto ditos serviços do sangue, Jbr:.m·lho concedidas a
moda.!ha .lemi dtc c"mpallhll <lo Paraguay, com o passador n. 5, in·
dicn.tivu do nnmoro do annus em quo na. mosm1~ ~o~·viu, e ~~do pra...
t;,, com,llomoJ•ativa d:c dito ca<llpllnha o ull'orooidiL poi:L Republica
Argoutiaa,,s~m. no..omtant 1, ca.bo1• tl su:L f•Lrnilio. o direito :L menor
das rocomponsas pecnniurius.
Ro•·cstir;•e-hi:c, poiN, do todà. a,jn :tiça o acto do Congre;so Na·
clona! quo. conoodosso á VlUVa do toC~euto-honor!u·l·> Fl'Cderico So·
voro do Sou"(" Poroti'U. tt á.:J :mo.~ duas !il!m:~ t:mltuiras, ropa.t·tid:t..
ID3Ule, um" po.ISfLo que fosso pelo mesmo .iulgaq,, suffic•oute, não
para pbr a coberto tle quaosauer neces>ili<Ldos o>s;,.< inllll!zos. cro:t.·
turas, que hu. quusi dous u.uu,.s; tendo pordltio o sou unico amparo,
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voom-so atiradas (• misoril•, mas p~1·n lbos suu.vizu.r um pou~o u.s
agruras da vida quo u.rrast11m.
llilconbocondo a procodenclu. dcsf.u.s lnformaçõos, pousa. a Commissão do Finanças que •o não justifica. a. pensão PI'Opostu. para.
o. Adolina. Marques dos Santos Silva. Justo é, porém, conco•lol-a a
o. Amalia. Sovoro do Souza Porolm o suas tluas fllbu.s soltolrao,
roduzitlas a 150$ monsaes, somma não oxcodldu. polas quo so toam
decretado om condições oqulvalontos.
Assim, propõe quo soj11 approV11du. a proposlcilo da Cu.mu.m dos
Doputu.dos, com os soguintus ornondns:
c Au u.rt. I" - Jlm vez <lo 200$, ulg11-so: 150$000. •
Ao Art. 2' - SupprlmtL·so.
Sala da.s Com missões, 27 do agosto do 1908. -A. O, Gom., d•
Ca•lro, prosldonto.- Francisco Sá, relator.- F. Gluc•rio,-Alvaro
Machado.- .r. Joaqui1n do Sou••·- Urbm10 Sai•l••· votei contra. as
olnas ponsõos.- Joaquim lolurli>Jho, votai cont••a. as duas peosõo,,F. Pen11a, votoi contra. amuas 3.; ponsõos.- Laura Milllol',
PROPOSIÇÃO DA OAMAitA DOS DEPUTADOS, N, 25, DE
lll~FEml O I'A!IEOI~R BUI'RA

•

1008,

A QUE SE

O CJng••osso Nacional doorota:
Art. 1.' W ouncodiun 11 D. Amalia Sovm•o do Souzn. Porolrn o
suas dun; flllms soltolrns, ropa!•tldamouto, uma pensãu monsal de
20U$000,
Art. 2.' !>' tamuom coucc~llla :1 O. Virglnla Adcllnn. Mnrquos
dos Santos Silva um11 ponsiio mansa! do 100$000,
Art. 3;• O Proslllonto un. Ropublica, p3.ra. a. oxocnçiio dostn lol,
IIUI'ir:L os Cl'odltos nocossa~•los.
A1•t, 4.' Rovogam-so as tllsposiçõ~s om contrnrlo.
Cnmnrn. elos Doputauos, 22 do Junho do 1008. -Carlos Pci.•olo
d~ .lfc!/u Fflho, Pro!:lilionto,- .llilciatle$ .llal•io ·de St! H•eirs1 toSo·
Ct'Citu.rio.- ,tn(o.aio Jialinto tltJ 8ou:a Oallos, 2~ socx·e~a.rio.- A im·
Pl'irnil',

N. 220- 1908

A proposição da Camaru. do; Deputados u. 06, do 1008, autoriza
o Pt•osidcnto <ln Ropubli.:n a aoncodor ao Dr. João Nory, inspector
snoltnrio d11 Directoria 'ioml tio Saullo Publica, um anno du llconça,
com or.lomldo, p11ra trp.tar do sua sludo ando lho convio r.
O potlclnonrio juntou 11 potlcãn quo pruvocou osto projooto, um
&itost:Ldo moll!co do quni consta quo ost11 alio >offrondo do !ltbluso
biliar, procl~~ndo do tt•ntu.mcnto duranto !2 mozos.
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· A Commlssão do Finançns não trmdo motivo parn alterar oregimem do. ~enlvnldndo com que tem omlttldo parecer om casos
SDiuolhanto~. acons,lha o Sona!lo que npprui'C a prupo<ição.
Sal" dilll Com missões, 2i do ago•to do !908. -A. O. Gomes da
Ca11ro, Prosldonte.-Feliciano Pe~ma.-Giycerio.-AI•aro Maehado.
- J. Joaquim da Sou:a. - Jiranci1co Sd,-Lauro Miiller.-Joaquim
Muf'linho, -Urba110 San lo•,
~·

•

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUT,\l>~S, N. 156, DE
RlllFERE O PARECER SUPRA

'

A QUE SE

O Congresso Naoionnl resolvo :
Artigo unico. Fica o Presidente !la Re.publlca antorizndo a
conoodcr ao Dr. João Nory, ln.poctor s<~nitnrio da Directoria Gorai
do Saudo PubliciL, um u.nno do licença, com ordenado, j!llriL tratar
do sua Bllude ondo lho convier ; revogadas as disposiçocs om contrario.
Camar~t !los Deputados,
do agosto do IDOS. - CarliJ• Paiotolo
de Mollo Jiilho, Prosidonto.-Milciades Mario do Sá Jireirs, I• Socrotarlo. - A>~lonio Felinle de .Sou;a Ba11o1, 2" Secretario.- A 'lm·
prlmir.
, ·
N.

•

11108,

i·

~'30-i908

A proposlçiio n. 77, do 1908, da Cnmarn dos Dellutados, autoriza. o Prosi!lento do. Ropubllca a conceder um anno do liconç", com
ordon!Ldo, ao director· do secção da Secretaria da Industria, Viação
o Obl'as Publicas, Joilc .José Fernando$ Silva Sobrinho.
Este funccionat•io nlloga estar !loonte, juntando ao seu requet•imento um attostado medico que reclama pal'a. sou tratamento um
anuo do licença, accrcsce que servindo ao Estado desde 1882,j~mais
catevo em guzo !lo licença IL!~uma •
A Commis;iio do ~'lnanças do Souado 6 d" parecer que seja
approvada a I•erOI•ida proposição.
Sala das Commissüos, Z'l do agosto do 1908.- A. O. Gom" de
Ca11ro, presitlnnto.- Aluao·o Maaloado, roiiLtor.- Glycerio.- F.

•

P•nna.- Urbano Sanlos,- Joaquim Jllurlinho.- 1. Joaquim do
Sou;a,- Jirancirco Sá.-Lauro Müllao•,
PROPOS!ÇlO llA CA!4ARA. llOS llEPUT.lOOS, N, 7i, DE
R~FEI\E O PARECER SUPRA

11108,

A QU& SE

o· Congresso Nacional resolvo :
. Artigo unigo. E' o Presidente d:1 Republica autorizado a coo·
ceder um anuo de lioooça, com ordenado, ao dh·ecter do .;ecçii.o da
Seol'lllllrio. da Industria, V1açiio e Obroo PubUcae Joio J09é Fornllll-

•
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d"" Silva Sobrlnl•o, p~m !.ratar ilo sua •ando ando lho convier; ro·
Toga•las as diapr.;içüos om contrario.
Camara doe ·'"pntndus, f!l 110 julho do !008.- Carlos Pol::oto d•
ll•llo Jiilh<>, Prc.~idonto.- .lfilolari•• Mario do Sd Fr•ir., t• Soare·
brio •..- Antonio 3ime!fo do1 Sa.Uo< J..at, 4• Socrotll.l•lo, servindo de
I'.- A impl•imiL·.
N. 23!-!008
A proposição da Camnr11 dos Doputudo~. n. 81, du !DOS, auto·
ri1.11 o ProHidooto d11 Rupubl!c,, 11 abrir 11u Min!Htorlo dll JustiçiL o
NogocioH 1utorlorus o croilit•• do l:fJ50$, par" pagamento do von·
clmontoH ao tonto substituto du ·r·'nculdrtdo do ModiclniL da U~hl~t,
Dr. .Julio Sergio Palmll, no pori01lo do 28 do setembro a 31 do do·
zomhro do 1907,
•·
' Eato crodlto rol podido orn monsa.~om do Governo do 20 do
julho do corront.o nono o, da oxpo<lção do motivos do Ministro do
Jntoriol' quo MOmpa.nhou a roforldn monsngom, !lonatn o aogulnto:
decrol.o logislo.tlvo n: t.n79, do 25 do '.iulho do corrente
anuo, aUI.Ol'iZOII o Í1ovoruo n itppliOILI' :.o· pt•opnt•o.dur de• hiatolegin
do. l'acuidado 1!0 .l!cdioim• 'dll /JahiiL Dr •.lullo S1wgio P~lrno. 11 dJs-

<o

JmHioii.o Jlaloi 11. 138, !ln2J dujuJho J.o

u:ma,

OO!Midm•a.ndo-o· lento

subst.ltuto da JllUtuna. Jhculilo.tlu o tlesi;.;-nautln-lho a. ~;ooQã.o quo lho
comJlutiaao poln< provaa d11do.< om OOIWIII~O. Em v1rtudo dosso
pt•ocelto logiHIILti vn fui ollu nnmoado substituto <111 2• secção, por
dooretn do JO do •ot.ombN ./ludo, tunda tomado poHso o ontra~lu om
oxoroioio do o~trgo a 2> dos•e mnz,•
NiLo ho.voudo verba no orçamento do e•orelclo vigente por
omlo poas(l. corrCt· n·dospeza com o pngo.mont•J ·dO sou<. vonclmontos,
"" ra1.iio dn tl:OUO$ o.unuaos. no por1mlo do 2H do aotombro 11. 31 do
dezombt•o do HI07; tm•na·so por Isso neoHssat•iu .iollcllr~r ao Uougt•eaao
Nacional o m•odlto uxlraordiiiOI'lO do 1:5:•0$ para·tallim.
.. .
A CommiH<íi • do ~'inanco.s 1lo Senado, pol:.a razões exposto.&, ú
do parocer<ruo so,i11 u.pprovada o. t•ororitl~> proposlçi\o da Camara
dos /loputados.
:
·
· ·
. ·
SI o SomL<lo LBslm o Olltoudor, terâ auturizatlo nu corrente
anno
1
ati 1:1cguint.os oroJ.itos:
'
Papal

5 Bttpplooncnlai'OH .•.
U osiocln.oN .........
1!6 01 raOI•dlnario; .•.

•

011ro

L

1,005: 14fi$020

:207 : 5•15$58 9
2. 551 : 505$():!5

40:00~000

12:000. 000
------:207.$834
Total ... •1.
52:000$000
oi!lol

S"l" d·1s Comml185""• 27 <lo ago8to do 1908.-A. O. Gomo• de
Ca!lro, proHldcntc.~ Aloaro u,.,,.,do:· relator.-GINUrio.-1. JoafUÍIII rle Sow•a;-, loa~u\m .MIWIInho,-~atiCÍHO Bll, .... Ur.. ,. Sanlor .
....JI'; Pm!ls, ..,..,.,. Mtll!ilt<;' ' " . · ·· · ., • '' ·· ·· " · · .... · ..

,'

..
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PROPOSIÇÃO DA. OA.>IA.RA. DOS DII'UTADOS, N, 81, DI!:
RJ:FEf~E O PAIWC!o1lt ~UPRA

I.

39D

lgOS,

A QUE

SE

.

O Congro98o Nacional rosolvn :
Artigo unico. · Fica o Prosidonto <I• Ro;mblica autoriznrto a
abrir ao Miolstorio da Justiva o NOKoolos intorioros o credito de
!:550.~. pura pt~gamonto do voncimontos ao lento substituto da
~""cuidado do Mc<licina da Bahln, Dr. Julio Sm·glo Palma, no po·
rlo~o de 28 do Hotomhro n. 31 1lo dozornbt•u do 1907; r•ovogad,,s a•
disposições om contrai' lo.
camara dos fJOJlUtado"· 28 do julho do ID08.-ca,·lo•Pci~••• d•
Mello Fillw, Prosillento.-Mllciadol ·Mario d• Sd Freir.; 1• Sacro•
tflrio.-Anlo>do
Slmeaa dorllanlo.•·Lcal, •l' SucJ•otario.
''
..
. ··;
M~NBAOE~I

A

QU~

SE RNFERE O 1',\RilOEit SUPRA

'

'

Sr•. Membros do Congroi!Bo Nacional-Tran~mittlndo-vos " in·
clusrL oxposiciio, quo me foi aprosontadn. polo'Mlnlst.ro d:L Justiç~ o
Negoclos Jmerlures, &Qbro :1 oJOCfiHsiuadu. do so sollcltar ao Coo~
gro,su Nacioni'l o credito oxtr:.oi·dinario do l :550$, para paga~
monto dos voncimoutos a quo tom dil•llito o leni.o substititto da F'a·
cuidado ile Mo,liciiHL da Bahin. Dr. J•Jiio Sergio Pitlm~. no pol'iouo
de 28 do aot.ombro a Jl do dezembro dosto uono, rogo vos di,;noi•
<lo h•bllllflr o Governo coro o rororido crerllto.
·
'
Rio de Janoiro, 2~ !lo outubro do 1007.-Affoiilo Aug1431o Mo·
reirfl Penna.- A imprimir.
'
'

N.

•

'

23'~

- lU08

l'm mensagem do 3 de outubro do anoo finrto, solioitou o
Sr. Presidente •la Uopublica 11 precisa autorlr.ar;l>o para abrlr,.ao
Mini,terlo diL Far.ooda, eruditos na impor !anela dc·l :53át32ô, ouro.
o :m4:D98$736, papo!, neccs~arlos uo patrnmonto de divid~ts de exerclcios findos, jrl rocoobocldnll .oeJos mini;torios a que purtonoom •
AR retaçiiOl dossaH dividas rot•am organir.lld!LS na lllrectorH• de
Cootabllidade do 'fb,•sou•·o l•'oder•al, n11 . lill'mll do § 2", · letra a, do
art.SI·d~ lei n. 4911, do 16 do dozembt•o do 1807.
A distl'lbu!Qiiu das du~pozas a pagar ê 11 s,•gutnto, por minl~~o
'\oriu:J:
··· ·. ·· ~.
··· ··
·
· ·

Justloa e NegocloR Jntoriot•os........
•Mn.riu ba •..•.••.••....•.•.......••••

Guerra •...• •.•............••.•..• ~ •

Industria, Vlaçiio o Obras Publiclls,,
t•'azenda •.•.• •..~,·•. , .••..•. ~ •...•.••.

Oaro

Papo!
73:740$874

l :535$320

[;;8:84,:$831

1:~

11M: IIIIICflllll

03: 103.$215
~:~9;310
tl5:01~

•

AN11A18 DO IlHADO

A oitr~ do 4:299$3i0 foi, ~oli• Camara dos. Deputados, elevada.
p&ra o Ministerio da Viação a 30:209$310, dcpuis do ouvido o
Governo, para ocoorrcr ao pa~amonto mencionado na proposição,
ora dUbmettida 1!. oonsldol'IIÇilo do Senado.
A Comml<siio do Finançnl, depois do exame quo ter., a consl·
dera em condições do sor approvarla.
SI o Senado assim o entender, teri!.autorlzado no corrente anno
os sogulntes credllos :
•
Papo I
Ouro
5 supplemcntarcs .. 1.0115:1=
9 capccln.os .. , .. . , .
207:5
49:000$000
!!7 extroordlnarios .• ~.ll81:504 '61
13 : 535.$32G

---

Totnl .... U54 :290$570

53:535$326

Sala. das Comml<sües, 27 do agosto do 1008.-A. o. Gome• d1
Caslro, prosldonto.-Lauro ~Iül/or.-li. Glyccrío.-Aiuaro Machado,
-J. Joaquim do SouJa.-.l'rancisco Sd,-Jooguim Murli,.ho,-Urbano

8anloa.-F. P1nna.
PROPOSIÇÃO DA

.

·

•

OAUARA DOR DEPUTAll08 1 N, Ol,'nl 1908, A QUE SE
,RJIFERB O I'AREOIR SUPRA

Art. 1,• Jllca o Presidente da Republica autorizado 11 nbrlt• no
Mlnl•tcrlo da Fazenda o Cl'odlto oxtraordlnarlo do 1:535$320, ouro,
o 429:098$736, papo!, ·para pagamento de ·dividas do cxel•clclos
lindos, 1188lm dlstrl bulti~s pelos mlnls!.crlos rcspootlyos :
Ouro

,Justiça. e Interior ......•... , .....•..•.
Ma.rinba .. . , ....... , .........•..•.. , ..
Guerr& •• •••••.•••• , • • • • • • • • • . . • • • • • •
[ndustrl~ e Vlnçiio (lnclullvo 35:000$'

Pnpol

73:740$874

• • • ' • • o ••

1:535.$326

OS: 103.~15
158:84~$831

para pagamento do 100 exemplares
ôa obra !orlum Palmarum, oom·
prados om 1906 110 Dr. Jolo Bar·
boBa Rodrigues) . . , . . . • . . . . . • . . . . .
. .. ,· .•• .: ,
39:209$310
Fazenda •••••....•• , •••• ,,,............
. •• , .• , •.
115:012$506
Art. 2.• Rovo~am-se às dlaposlçõos cm' contrârlo.
Camnra dos Deputado•, 5 do agosto de 1008.-Carloa Pei.tolo do
Mollo Filho, ProBLdonto.-Milciadll Mario do Sd lireiro, 1• Sooro·
tario.-Anlonio Folinlo•l• Sou:a.Ba1to1, 2• Scorotat•lo.- A lmprlmlt•,
N. 2llS·-1008 .

, O tenente da torça pollolal do Dlstrloto . Federal Carlos An·
tonio dos Santos requereu <~O Congreaso Naclono.l urn u.nno de
licença, com soldo o:etapa, pam tmtar de· sua &Ilude.

•
.I

••
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Attestauns <lo cinco cllnicos afilrmam que cllo sor!'rc do
. nophrlto, para eujo trutamonto precis!L da licença solicitr:da. E
por isto u. Cruna.m elos lloputado>< <lol'm•iu o pudido, votr;ndo a
pt'O!J:JStçã.o n. Oi, do 190~. quo, pelo mesmo J'undamooto, a
Contmis•ito do Jliua.nças julga mot•ocot• a approvnçiio do Senado.
Sala du~ Commissücs, 27 do agosto tio HIOB. -A. O Gomes
de Caslro, pt'llsldcnto.- F>'ancisco Sei, rolalor.-Giyccrio.-.1lvaro

•

~f<,clmdo, -J. Joaryuim do Sou; a. -Law·o Jllii/lcr. -·Joaquim Jiurti'11110,-ú'rlmtJO SnntoJ,-1''· Pdnnd.

'

PROPOSIÇÃO U.\ CII.MII.RA DOH loEl•UTII.IHIH, N. 07, DI~
RIWER!l O PII.R~CF.lt SUPRA .

IDOS,

A •UB: SE

O Congresso Naolorutl resolvo :

'

Artigo unlco. ll' o Prosidrnto da Republica autorizado " concndor um anno do JicoaçiL, com soldo o ctapiL, ~o tenente ""' forç11
pollciiLl do Dlstrlcto Fodor111 Cat•lus Antonio dos Santos, pa1·~ tratamento de SUiL sande onde lho convim• ; revogi!.!IIUI as dlsposiçüos em
. contrario.
Camar:L .tos fJoputiLtlos, I~ do agosto do 1008.-Cal'los Ptixolo
de M•llo Fil4o, Pro<iflonto.-.lfõlcit<dc• .l!<Jrio r/e Sei 'Frciro, I• Se·
arat11rlo, _,\nto,.io Sim•llo do• Sanlo1 Leal, ·l" Secrotorlo.- A'
imprimlt·,
N. 234-!008

Foi pro110nto 11 Commls.<[o elo Marln~IL o Guerra. afim· <lo dar
parecer, iL proposição da. Cu.ma.ra dos llopu~llrios, n. 201, rln 1003,
croando om cad11 um dos arsunnos do guort'•' dost:L Capitu.l o do
Porto Alngro uma cnmpiLnhla elo 40 mono1•e.< com a denom.na.ção
do Aprendizes Artlllcoo.
Tendo "lol n. !.860, de 4 do .ianelro do 11108, na·lottn b do
o.rt. l:lR, autorizado o flovcz•no a rcsta.holucm· '" r.ompanl n. do
:LproOJiir.os Jnllitarcs de Ouro Preto. Goyaz. Bol6m o Porto Alegro,
'podendo ct•oaz• outras om pontos convenlonto~ p11ra a. sade desses
ostt>holeclmentos, a Commlssiio d do parecer <tuo, pot• tnes m.,tivos,
soja. rojoltada az•olbt•ida proposição.
Sala d"s Commlssõos, 27 de agosto do 1908.-Pire.< Fcrrcira.Victm·ino Monteiro, relator. - Bcl(ort Vieira. - La~•·o Sodrl' .-Fe'

•
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PROPOSI~ÁO DA C.\~fAltA DOS DEPUTADO<, N.

201,
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se.

REFEIIE O PARECCR SUPIL\

O Congresso Nacional decrottL:
Art. I. • Fie~ cl·cndLL om cada. um dos arsonnos do gu<•rrn da.
C~pltal Federal e de Porto Ale::;re, uma comp.>nhia do 40 menores
com a deuomiaaçllo de AprcouizCII Al'tillcos.
Vol. IV
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Art. 2. • Os mnnorei de que trat~ o artigo anterior ser!lo
a.quartellados no8 rol\lridos ostabotecimentos e tor!lo direito, cmquanto nzot•om parto das mesmM companhias, a nm" diarla para
alimentação o ás poças do furdamonto que rorom dosign"das pelo
Governo no regulamento que ttvot• do organizar •
..Art. 3.• Serão incluldos nossa compauhin. os monot•os do 13 a
17 •mnos por orclom do Ministro da Guerra, procedendo t•oquorltncnto dos intorcssacios, duvidamoote Informados poJas elircctoroii
dos ditos 11rsenaos.
·
·
Art. 4. • Uma voz attingida a maioridadu, ·sedio o• at•tifico.<
tno8fot•ldos pat'"' os corpo• elo oxo<•cito, nos •1uaos soriio .obrigado•
a; servir durante tros annos o toriio então a designação elo chofol
artiflces pyro~ochnicos, armeiro;, coronhoiros, carpinteiros, solloiros ou oorrootros.
. .
Art. 5.• Alclm dll aprnndizagom nas officinas, haver~ tambom
um cui'So par11 a instrucçi" dus menore•, no qual devo estar· comprohoodlda, al6m do ouslao primu.rio, " pro.tlca noces~arla pu.r~
fi. formu.çiio de um bom soldado.
·
Art. o.• O Uoverno p"dorll nomear ulllclaOl! do exercito jiarà·
prorcssorcs instr~ctcrcs dos menores, som que para Isso percebam· ·
gru.ti tlcaç!lo especln.l.
Art. 7.•. O Governo farll. expedir o nocoss11rio roguln.mento ·e
abrh·ll. o oompetooto crodlt.o pa1•a execução da. pro>onto lei.
Arl. 8. • ReV06'llm-so as elisposiçõos em contr~rio.
Camara dos Dejlutado8, 21 de novembro do 1903.- F. ds Paula
O, Guimardcs, PJ•Os<deoto.-Manoel de Alsncar Guimaraer, 1• Seorotarlo.-Thoma; Pompeu Pinló Mcioly, 2> Secretario,-'- A lmpqlmlr.

•

N. 235- 1908

A propo;lção n. 108, do 1907, da Gamara dos Dop~tados; man
dando oont11r a antiguidade do i" tenente. lgnJLclo Teixeira do.
Cunha Bustamu.nte clo 4 de janeiro de 1890, mereoo o assentimento
da Commissiio.
.
Esso otllcial tomou parte na proclamn.çiio da Republico., mo.rchando com o sou corpo paro. 11. proça d11 ,\cclu.maoiio, sonelo' então
um dos lulll<•ioroo mu.1s antigos do· regimento; A b~Ltorlo. de que
era inferia<· loi comm•m.lacl~> pulo. distincto officl•l Saturnino
Cardoso, quo tio rol'orô 0111 iOl'ffiOS. hgnro;os U:ii próc~~lm'O:~to ~o
tonente lgn11oio li<l~tamanto, naquol111 emel•gonOia, bém como o
iUustt•o major Tbomn.z Cav,.Jcanti.
·
·
·
Toelos 08 hllilrlo••o• dosso rogimnntu to1•am promoviclos o
sclmente por nm•i ombis!lo dulxqn do sot· contomplildo o oilr.iió Bilr~
gento Ignaclo Hnshrn'anto ud prumoçiio' dliqliolh> dota, principalmonto 11ttondondo Sll!l. !'cl do otnclo que mmto o recommenda.vn.
Esaa li•lta. foi ropal'lllla om 14 do abril do' 1800, por~m. com
projuizo, do sua. carrell•a mllltu.r, por te,•om sido collo~ados no
'"''""'""~ em· numoi'O' mail utevlldo multod· lnfllri'ol'll8 mliil' m~
tler11111.
·
· ·
·

•
.
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, Não é, pois, justo ~uo osto otnoial vonha. a soifror O@ sua
éal(!'élrli, sepdo çolliicildt! óm piauji infórlor âos setfs éomp~nboir~
m'us·mo•im•nos iillquolla gloriosa Jornada:, · · ·
· . · ·" ·'• ·
·A Coinm'issito é do parecili• quo sojli a proposiçiib-·ap·próvada:·!
• "o
... ·::IJ
S!'}a tias, P<>!D.!!l.l~s~es, 2i do.agosto dç. HIOB;-'P!r~• lierre,ira;-

---·

-···· --·-······
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Vléldr'"o Mol!l••l~o;rofator;.:.. p~lforl Vima;- Pel•tiP• Schf!llq~,~.
Lat<ro Sodrl~
··
·
·· · · ' .. ·' · · ·
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PIIOPÔSlQÃO DA c4ir.\iv;.DOSl•~PUTADoS,, N, IGS, ii~ 1008, .i. <iü~ ~~
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REFERE O PAR&CER SUPRA

· O Clongt;osso Naoidnn.l resolvo·:. ·· . .

· ·
• ·
.
.:.•.Art[(!ó' iini~ó .. r~fc:i o' Proa·i~ciiito ·~a !ie~f!Uif~x ~utorir.à~ii .~
milndu:r clilttar a auti:;utUado tio posto Jo "llct·cs jlo.de ~do Ja.nªirll
do 1890, ao I• tenente do cavalldrla do· exilrcftil, Ignliéló TéiXefi•il
d~ .Clunh1~ B.usta!panto; o : lhzor a convmü~ntP. colloc"o~o no Alm ..
nacl• lllililar; revogadas as dioposloõos em·oontmrio; .
.CJ:untira do< popútado~. 14 de. rio'vo!ÍJ.bf.o . de. Irl9~ :~qar!iii J>el~
zoto da .Mallo litlho'; PrQstdonte;-'- Mllauzaes ·Mano· do Sd 'FreJre;
I • Sccrotarici;..:..Aiifciillti Siriióíro dós Siihlà$' Li:al[ 4• Soct'omrld;· ser~
vindo ilô 2•:'-A: líüprlmir. · · .. · · · ·'
·:• ·''
· · · ··· ·
.
. . •·'
N: 236- 1908
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'' A. propÓsiçã.o .ÍI! Carnara dos DopÚtudo.
i14; ~o corrento ~unéif
autOJ•izanào.o ·ProsiJento da Republica n manda~ passar. patente
de gonet·.•i. do ~rigada .a. tquo o coroqol. refollJilndo ou honorario
gue.provat• estar comprobendido. no.· decreto ·do .l2 .tio novornbno
de l894;.dovo met·ocpr o assontirnouto· do. Son,.do, attondondo .ser
unm llomonagom aos sct•viçoH de voihos sJt•vidoros da Patda •. que
n~ capJ~aohit, 4o, ~~~~agua~ ..~au\o. ~~ ,disliJlgl1it,'lloffi, \ll~m <lP, ser
s.!mp!csJiionto ,Uin t1t~J9 flOII,Ori.fic~ q!IO, ~o.m _~parrc\a!'. despez~s•.
abran~e sómcntq poH•·ps O•llqulbs <tu~ cst~P. indubttayolmcnto
compt•alicudi!lo~wi !'Çill\'ido Uçore10.. .. , . ,~:.
. · :. •
,
. . ·A Comn1is~ao; pcu~; ~ ''" .J!~t·ocot· ljuc IIOJQ; ;\ppr~vada ~ propasiÇ<io· da Calilai'" tio~ Deputados.
.
·
.. ~lll~tdasGo!q'1!issõo~ .~7 qo"à··~;to !l~ ifi<!1.~Pi,:ci]Jerréi~.~·- ·
ViclliHilií ;1fo,.telro, I'Olalor; .::.. ~uro ,Sodrc, .., Bel(o•·t Vietra.:Felip • sc,.lil;ae,:;;;:; J.• coiniiílssiili do Finança~. " · · · ·· · ·
J!4o,
,dobalo approvÍ\dli•. ô se,- .

' 'f
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soldo dos olllcines e pmQlls reformadas quo Horvlram na· guerra do
Par::guay, á Commlssiio de Fiuauças faltam elementos que lhe
permlttam avaliar o onus quo a medida proposta hu. do trazer ao
orçamento du. despcza.
Desses dados dispõe o Mlnistorlo da Guerra, pelo qual são
org&nlzadll8 118 folhaa do pagamento do pessoal reformado. .
ReQuer, portanto, a CummJssiio do Finanças que sobre o
ll8Bumpto do que trata o referido projecto sejam podidos osolat•coimootos ao Governo.
Sal~ das Commlssões, 271le agosto de 1908.- A. O. Gomes do
Callro, presidente.- Francúco Sd, relator.- F. Glycerio,- Aloaro
Machado.- J. Joaquim do Sou:o, - Lau~o Müllor.- Joaqusna Mur•

linho.- Urbano Santos.- F. Ponna.

· · O Sr. 1\.lt"redo Elll10- Sr. Presidente, antes de rou.tnt•
o fio das consldorncõos que~~~ vinha fazendo a proposlto do questão
das Doou.s de Santos, poço u. v. Bx. quo autorize u. publicação, não sú
da sentença do juh ila 2• Vara, como n contra-minuta do ag~ravo
c, si posslvel for, o a.ccórdiio do Supremo Tribunal sobro o pleito,
accórdiio que, provavelmente, deverá. ser publicado alllanbii.
Sr. Prosldonte, ostou satfsfoito. O velho decano da Imprenso. do
Rio do Janeiro não cuntcstou, e nem podia, a rectiHoaçiLo rL notlcl»
que havia dado em uma varia. sobre a. toma,ia de contas das Dócns;
quer isso dl7.or que o honrado orgiio ·da Imprensa desta. caplt.l
roconhcoou o seu equivoco. Lamento apenas, Sr. Presidente, quo
niio tivesse retomado a larga estrada que ns tradições do passa1lo
lho toem nbertonasuo. prospera o criteriosa cnrreit•n, dando ncoiltida
a noticias dosrospeitoSDB sobre o lllustt•o e ogrogio procurador diL
Republica.
Sr. Presidontu, o Dr•. Olivoir11 Itlhoiro, procrwadot• d11 Republioa, não pt•eolsa da minha 1lof'esa, da dof'eaa do <Juem IJUCI' qno
sej& ; seu nome purissimo f'az parte do JIU.trimonio nacional.
Lastimo por Isso e lamento que o hont•a,lo orgão da. imprensa desta
capital tenha dado asylo a noticiiL'l dest•ospeitosas sobro ~;quellcs e
outros jui~es do primcit•o tribunal dosto paiz,
Ro11tando o fto do meu discurso, venho cxpot• a r Senado a
quostiio prlnoipo.J sobt•o a qual tem girado llflte assumpto,
Bu dizia, lundo a foi n. I. 74li, do 13 do outubt•o de 1860, que
&Emprozrf das Doo31i, 011 outra 'tua! quer oujo contraotc 'lenha Ntdo
moldtido naquel111 lei baaioa c unioa '1 ue roge couo08Sõos desta
ordem, não p6do orn caso aigurn, sem reduzir ns tarifas, retirar
mais de I~ "/• do capital ell'eotlvamonto ornpt•ogo.do.
Esta ó a. questão,
O sophysmn do que n omproza tem ianQado mão ati! hoje con·
siste nisto: em alllrmo.r que olla tem o dil'oito de retirar inals do
12 '/• emquanto as obras não forem definltivamont~ ooncluidas
P1ll' ser lmpill!l!lvclapurar a rromma de:rpondlda nos s!ll'Tiçus.
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Porgttnto · :1 conscicncin modianamonto honcsh do qualquer
cidadão : <l crivo!, a possivol ~uo uma cmpt•oza daquolla ordem não
•nilm. oxnctamonto, dm a tlln, n somma ompregndt~ na constt•ucção
o so••viçus do sons ostl~bolocimontos 1
Niio ha nocossfdndo tio responder. E!ln positivamente snbo, dia
n. dia, somann. asomann., mcz a. moz, anuo u. nono, quanto tem om·
pregado nas obras.
Pm•gnnto ttlndiL: ltavot•ll cousa mais fac!! do quo 1\tzor a conta
tios lucros quo a ompror.a por lei est:l autot•ir.nda a retirar sobro
1J el!pltal empregado oO'octlvnmonto 'I
Aloilhod:l 12"/••
Ha mda mJLis simples do que, poia cscripta, bt~lancoat• o cn.·
pita! omprogndo, o custeio dos cstaoolccimontos, a]lurar a ronda
liquida, soparat• o CJUO lho portcnco por lo! o outregtU' o rosto
ou declarar no podot• )Jnbllco qun olla retirou mais de 12 "/o 'I
Supponhamos t!'lO olla tenha. retirado 13 '/•; 12 •/. portoneom·
lho, o oxcodonto, portlm, niio tl do!ln.
Isto tl clttro como agua, clal'o como a luz meridiana.
Hn, Sr. Pros!donto, tros formulo.H ou syatemas eootractuacs
rtno so appllcam ás obt•as do portos, asslm como 118 estmdas do forro:
h11 o contl'ncto osta!Jolocondo clivlsão do lucros, hu. a obt•u. Mta
polo Govm•no o lia o contracto cstt~bolocondo o maxlmo do dlvi·
doado pura a omproza <JUO so Incumbir do construi!• as obrns.
Em relação ás obras rol tas polo proprlo Governo, tomos o.oxom·
pio nas do porto do Rio do Janeiro,
O Govorno contt·ahlu um ecnprostimo para u. J'Oitlização dosto
,..;et·viço. POi8 hom ; o Go\'OI'nn l'Ocuho f\.11 ta.xu.s, raz o Sl'rviço por
si on pol' delegados sons u, dopols da.~ dospozas l'oibs o apnr11da
u. rondJL liquida, o Governo n recolho ao 'fhosOUJ'O, pol•quo 118slm
procedendo restituo á colloctividade a parto quo sobra do paga·
monto do juros d11 sommn. levantnclo. pat•a. " construcçiio o cust.clo
das moamu.s.
Quando, poram, o contracto roza ti di visão de lucros, como o
quo se Jcz com a Estraclu. elo Ferro Ingioza, do s. Paulo, o Governo
ostatuo, quo sl a renda llquida exceder de um11 certa e determinada
porcont,.gom, a ompreza tot•tL do dividil· o excedente cm partos
1guaos. Foi esta a l'órma adoptada pelo governo Imporia! quando
contractou com a S. Paulo Raii""V· O 'l"O ficou estutuldo onccor·
d~do foi o sogulnto: O govot•no lmpet•ial garantiu 5 "/o o o governo
provincial de S. Panlo 2 •f, ma~ ficou estaboiecldo que, quando
a ostradn dêsso lucros excodonte; de 8 •f,, este oxccdonto seria
!ovado pnr:. o resgJ•to das quantias ndonntadlllo como garantia. do
juros o, posteriormente, quando essa garantia estlves8o pagn, o
governo lmperi~>l t•ocoborl~ motado do C<cedente dos 8 •f., t•ep~r
tintlo·os, proporcionalmente, com a provincia do S. P~~oulo.
ll o 'l"O é vot•dado, Sr. Prosl<lento, tl que foi O<traordloariameote lucrativo p~>rll. o governo impurial osso contracto. )JOrque
a. estrada não só pagou com juro> a lmportancln adoant~da como
garantia de .iuros, come hmbem essa dlvisiio pOiterlormente constituiu uma fonte do romla. para o Thesouro do lmporio.
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· Analysol, Sr. Prosirlonto •.duns lbl'rnulo.•; llllta a torce ira, JlUO il
jÜstamotito a quo foi tulopt11da no contracto ilo .il!IIJO do 1888 com a
actual Emproza das !Jocas rln Santos. .
.
..
QGoverno, clpgindo-so .á .lól do 1800, concodou 11. ompre7A a
):onstrticção 'dei c''"~ .~o Santo~. dmi-lbo todos pa favnros, l~ontou-a
do todos os lnípa\<tos fodoraos, ""trLdonos ·a in•!Pi~,lpao·' o ~pón~s
rcs.trln!'iU. os. lucros á som ma quo 11 r.mprcza poderia perceber
pomo di vmcndos ~ .
. . . ,
,"
, .,
· o··govorno· imporh•l o;taboocouo
rnaxlmo.do 12 r., ficando
1
bom oxprossa n dotdl~l'ELçito rio qno, ·si pot•vontiii-n. n Omp1•riza. l'Oti·
}:asso ,QUt>lqqot• QllllptJa !LCima dcs.~a ,POl'COOfoaJ!Om 1 . SOrja forçada
a reduzir as.tnr/Jns pa_r/1. bcnc.Jlclar o publjoo. ..... ,
,
, lmí•glno-so, . nc~tt\ Cl'rso torrl vol. ,quo tom ,ompolJI•coldo a la':Ourtl íl,o crff6 1. si porvchL~l''!· o tjuo, "s0 voo_ fu.ZOf'. !'~ora .14. tlvll~.so
nulo feito, pelos govot·nos passados,.,,ra ou.ruw po~stvol uma grnn1lo
rodtiê~ão rlo taxas 1 Poli ii• ou niLo osse brinoflcio sor lovii<lo 11 corita do
noMHo principalprod~.ctq do oxporti.lçii,o 1 · , . , , , ... , .'
. , c.alculo.,so, p. baiJoflc~ oJroitu ''"" pt•oduzi.rm•. no animo do lav;radol',, oxlumstiJ, esmagado pot• um".,~rlso. ,Jo IO,anno~ •.. o facto
d~.POIIO~; ftcal• liy•·o."4o~Ha ln/,qua. o doslmm1liJa uLXIL uo·~GO rms paga
p"ru quo tL sacca. rio ct~m.tmnsikpçla1 Docas do Santos ...,!1 .
. · o que. :~ viJr,liulo .6 11~#. ,oss• taxi). cohl·nrla. h!lpln.C~yo[,.o
IDoxoravclmontq pela cmproza, alilm da do 150 1'61~ .que pelo
rcgultimonto estava tiutortza.,ln. :l pobrar, oàsn taxil., '1\IÍl ~ cobl'lldn
com~ c•~pata7~!!· tem. du.fo ~,os corres dnquoi.IÍ•·omproza, no espaço
.do I~ aunos, ·' .000:0000 000.
' AnaiY'OI hontom oacto rio ox-min/str" da Viitção, modifloantlo
a clausula pt•iucJptLl do c:liJlrauto, · quo ostatuiJi. a somma. do
5.8r>l :000$. p1u·li · a ooustrucciio 1lo prhiwlro kllomotro dn ·a,ios;
Exp11z o ~uu se lu.vitt dn :, cm roiiiQiiu ao a•sumpto. O nob~ii
ex-ministro. COU.,Otluu /50 % tio llUgÍIIOOf,o sobro O ellpllal do 000•
,tr~ctq, Vamqs llgOrll !'Ptnmonta.;· O$HU pontp., .
,, ·
Diz n o01pruza cplil tom , roth:a~o 1lo nqyo a !2 %; .oll!• q cqn·
fpij~ll, o,,; a Pl'imuh•ll voz r1ml p
Ma~ ~obro que. capital? ~oljrp o
capital olfoctlv•monto r•mprogadq? Nno ;. ·.oiill o confessa, sobro o
capital autoJ•iz~tlo. 'obJ•o orçamontós goilo•amanla ori;aplsacjos por
Olia proprJa li o
, .•
•
I .
.
. . , ,
, • • " ·.
Snppoohllmos quo a oompanhh• tonha ~nstil apontls 5Q.OOOiOOO$,
·a.pczo.r rio CSltLr llUl~J·Ii.tdll a gast!lr ô duplo •.. Ora;.' rqpt•a.rii!o !2. r,
sobi·a o·. capital .aufrJI•Iuúlo o tendo iilfcoftiv~ritnqto, cmpi·~gndo
50.000:000$., a ompt•oza. duplica so~s qlvldondos o Ofn voz do !2 I!
ost:l"roculbonclo
24 '/•·
' ' ' .
.
'
Pergunto: sorti .preciso manusear .dlcoiont~rltlll, ir 110 codlgo,
pa.r1~ sn.her como quu.lifimu• quom reuolbo ao bolso nma som mi~ que
não lho portonco 1
· Agínproza 1lM Dóc:1s commutto nin dollcto o O ccntru Isso q•io
mo insnrjo, ropresontàrido tutlo o Eíitado ifll s; Pi•tilo, o~ S.OOO":OoO
do hablt.1ntils quo ccncorrhm · pnl'll t\ prósporltladri tia dnij>rozá e
· '·· · " · ·' · .,. · ..
para a prosporltlado dll na~iiii:
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BCtn proi,O ,tO 0 quo nit.O flllVCtmOS ]lllg/Lr,
A lo I olo I~ tio outubro do IPO~ niln I' ,j

,.
•

t•ovognoliL,
Sei, Sr. Pt'l\~l•lonto, '1110 oss~ ompm1.a tom u.nn lo~iiio do de·
foosoros ; o Sena• lo todo o o paiz o s<Lbom,
O Rn. SP.VERINO Vn:m;.- Niiu p:n•oco, At~ agnra ninguom so
tom levantado aqui contra as n.ccusuçõo.< do V, Ex.
o Sn. VJCTORINO MONTEIRO- Não hiL tal' 1~11 o o~ o anoo POlisado o estou prompf.o n lnzol-o agora. Si 1111 accusaçõos lia tambom
dofoau., o quo ~ mais sagrado ainda,
O SIL. SIWEJUNO Vmlll.\- E' até nolit•o,
O Sn. AJ.I'IUmo Jlr.r,rs- Sr. Prosidonto, a alvura doslumbranto
da novo pro1luz nos alpinistas o oxplot•mloi'OS arctlcos um pliono·
mono •ingular nrL vista -miragens o do<lnmbra.montos.
O phonomono tl p~t«n~oiro, t! trnnsit.orio; d"i<~pparoco desolo
guo coaRe a. cnusa. lin. um phonumono semolliiLntu que so dá com
os quo vMtiLm na casas·flll'tcs dos. h~nr:o; o quo "" tLpproximam
tlossn• muntiLnli"s tio ouro quo ao cb:Lmam Rockfclior, Gould,
SoiU'oedor, etc.; o phonomono pr.odU7. urna molostiiL -uma am:mroso -n:io lln. vir~ ta, mtt!-1 do. conKcioncbL. 11 primoit•o mal 13 pa.s·
aa.golro, IL ontra molostin. 6 irromiHsivcltnunto incut•:,vol.
Sr, Pro~:~idonto, cu não protnndia •li:.:oJ• mu.ia urna. pnla.vrn.; n.
quost.lo estava all'ocf.tL no Podar .ludicinrio o o Sonado tl tostomu·
nha.llo hn.vnr ou ~:Lrdí~do o ma.is rigol'oso tliloncio, ornqna.nto a
questão ia sot• dnrimidn poJ• ollo o, Hi niio fo!IBc n grita levantada
contt·a. os ,iuiw; o os protesto; dos dcf,•asoros •ia cmpruz:L, I! bom
possivol quo não appiU'OcOs!:.lo rnai~ o V1tlto tlostu ob.~curo Senador
p11ru trn.to.r do assumpto nusta tribuun..
O~~~. Pmr.s FERIL>:tRA- Obscuro, não,
O Sn. ALPkEDO i~r.LJB- A minha pro.<onça Dt>llO lugar ropru·
santa um pt•otosto contra os nioivcs, tlou<tos o insultos aos dignos
m"gl<tr:Ldo.<, levita< da lei o sacerdotes da Justiça.
O Sn. PIRES FE{(REII<A- Multo bom. Essas bomons são sempre
dignos do tlufOstL.
O Sn. ALFREDO ~;LLIB - lln outro ponte, Sr. Presidente, em
quo niio posso doixar tlo tocar. A l~mpro?.a das DocaB julg~t.-se pro·
prlotnrin das obi'IIS o nogn IL communhiio do intoro«os.
E' um ponto Importante o quo niio po•••> deixar do abordar.
E' "li~ porvontm·a proj>rintn.rln, soo hora. dnq urllas obrt~s 1
Nfio, n.bsot1Jt.n.monto. 1:lln. é mera. mm!i•nctnarin. Todtt. a. obra.
foit" Tlt•rt.onen tl Uni:tO. A llnifio delngou ;!; lloca.• " faculdade do
razor· nR u\,ra~, pu.A':~11do-sn com a a.rrocadnoão das tii.'<ILS que !ho
t'orn.m marcalia:1 pdo rog,tlam"nto, bxas quo, como di:;sa. não
podem eXt!Oilor ~lo 12 % do iliviJeudu.., ou do lucro,:;, o untrcgant.ioas no Governo no fim do Jll'a?.o do contru.cto.
E t:.ntc niio tl clln propriota.ria., Sr. Pro;idonto, quo .. lei dotermina positivamente •!UO a Emproza das Docas, não pódo se
1
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dcsf~zcJ•, dos terrenos dcsnproPt·iados ptwa a coostrucciio das
mo;m"" ou de sons edlOcio", desde que ti impm·tnncia <':~acrjulsl\úi.o
::;eja levada :L contn. do cn.pHnl d1i OlllJil'CIZn., :;cm o consontlmcmto do
Governo, ~i o tl~cr, obtido css~ couscntimonto, <!obrigada a levar
o producto dn venda ou do ar•rcnolamento '' conta tio resgato ou
amortr1.açiio do c:tpltnl omp1•ogado na construcçiio das obJ•as.
Em roln.ção n.os tOJ•t•onos conquistado:< no m11r o quo coustl·
tucm lllllo. vt~<tissima t\roa, elin só po<iori\ alugai-os, arroudttl·os
ou vendei-os, sondo o alu~:uol ou o producto da venda on arrcnd~meniO lovados á conta do :~morti~uçio do capital.
Jojllo, não é pmprie!:lrin, por<JUO niio pode oxercer• o direito· do
propri•dn,lo, v~nden<lo o rooolitont!o ao seu bolso p~t·ticular a I rn·
port~nr.itL, quer• do3 tcrJ•ono;, quot• da< c0nstru~çõe;. tma niio póde
"liOIHII' cou~a nlzum11 do omproza, pot•que o pt•oprlotario é o ;·:stndo, rcpresontnndo " communhão.
ls!O so dá o vem o. pollo rccot•dar o filete o·n relação ti usina
bydro-nlectrica de 1tut1n~a.
A emproza nccossit!lva do energia oicotrlca pam movimentnt•
HOIIS guintlastcs. e pat·t~ iiluminação tio coes, Po.Uu o obtovo do
Govct•no · toda; a.~ concossõcs, O <JU<J tl l'itcto tl que constt·uill uma
usina hydro-olectrica quo ú um verdadeiro pt•lmor, segundo mo
nftlr•mom.
A comp:tnhla necessitava p~m o serviço do caos da forca. cm•rospon<ionto a 3.000 canllo.<. Constu. que n do quo dispõe dosenvolvo ou podo dcsanvnlvor• m11is do 20,000,
Enteudo. St•, Presidente, que isto deve Hcar b~m claro: si a
omprez~. depois da u3ar <ÜI fot'QII do que necessita, arrendu.r ou
aingar;oomo a natm•ai quo o tllçn, o oxcodont·.o, a t•ontln quo pro·
duzir o·1sn onergla, alug~dn ou "''rcnd·Lda, rleve ~er levaria ao
comput.o dos 12 % que ollu tem direito <lo J•otlrat• sobro o c~ pi·
t~l om pregado.
· ·,
Não ptltlem haver duns opiniões divet•sas.
. ..
E o fi._UO digo om relação á <Isina tio Jtutlnga, a11lrmo· tambom
cm t•olnçno a os;e palacio constr•uido por olla nos to toro nos doados a
titulo gratuito, pala Unliio, n~ Avenida Central; si der r•ond~. esta
devo SOl' computad11 p>Lra o.< elfeltos do. rerluociio do tllxo.< o do
tnriflts.
Compt•obondo, St•. Presitlonto, o i.<to narecc-mo bom. humano,
n animnsidado da Emprozn. <la; Doc!ls contra. o obscm•o roprosontanto do S. Paulo, co11tr>L o ox-miuistt•o que, no fim do seu go1·m•no,
baixon a portaria, obrig1u1tio-a an cumprimento da. lei ; contra o
acttml Governo, <tne onviu o clamot• partido desta trilmnu o contt•a
os .iulzes, que agot•a acabam de d~cldir a rtuostiio, tendo os olhos
litosna lei o JI!L ju;tioa.
Houve tempo, St·. Presidonto, cm quo t1tdo cor••ou 1\lcll po.m
esta. crnp1•e;m; dla. Jovin, mesmo pons:~r quo ninguem in. ch:~mt~l-n.
11 contu3. Se~tmdo se o.Ult•mon, sem pro oncolltt•ou bo11 vont~<le o
todas as l'!lcllitllldos "" Roptuilciio du. lndu~tria o Viação,
O fjno c verdade c <tu o a di!•cotoria das Docastlnhn quasl cortozu.
ubsolul~ de niio oncontt•at• ombt~ruços ou .tropeços no~sn. ropat•tiçiio,
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N~turu.Imonto, Sr. Pro;idoutc, a primoira. repulsa. que n. cmpreza soffrott na sua ot•icnta~ão, rlovia ca.ustlr·lho cstr,.nhoza. c por
este motivo niio Odo admit•nt• 11s aggrossüos feitas aos j uizco, asoim
como lhe perdoo as <JllO mo l'ot•a.m tcihs pelo excrcicio da mandato
quo roool!i, no cumprimento dos meus dcvot•cs. Nunca tive pcssoalrnonto motivo out•aziio para hostilizar a dit•ectoria da cm preza.

A Gl'ã-Brotu.uha, Sr. P1•etlidento, ú uma nação

•

•

•
•

podoL•osit:~:Jima;

olla tem a scxt~ pat·to do globo á sombra da sua ba.n<ioira, o o sol
nunca se esconda para o HOU pavilhão.
A grandeza da Grã-Brotanhtl set·1l por1·ontura devida ao sJu
exercito! A gt•an•loza dessa naçii:l set•ll porventura devida 4 sua
trota invcnclvol'l Não; a g<·andcz,l d<> Inglatot•t·a fund<L·so na
sua magistratura, no t•espolto supersticioso ás decisões do juiz.
g tanto Isso~ vord4do, que dcsdiJ o Iord ata aos ultimo c~mponoz so
diz o affirma: o juiz fallou! o juir. tem o poder do fazer do redondo
tjuadrado "Jo bJ·a'I<:O pl'oto. Ello disse quo é preto, é preto; ellc
UiSSO !JUO ê quadl'ado, e quadrado.
O Sn. Sevr.ll!~ll VIE!llA. -Isto tambom se d:l entro nós.
0 SR. ALFREDO ELLIS- A !ndl~, com OS seus 300 O tantos
milhões tio habitantes, nilo podel'i:o seJ•lllantida com um punhado de
soldados. si não fosso a torça o a conv'"ção implantada. ontt·e ellas
do ser a justiça inglol.a igual para os rajahs o pat•a o ultimo dos
pnri4s.
·
·

o Sr. Pru,..i<lente-Lembt·o a V. Ex. qno estl!. ftnJa
a hora do expediente.
0 SR, ALFREDO ELLIS- Sr. P1•esidente, peço a V, Ex. qtlC consulto o Sanado si me concede mal; 15 minutos, para que ou poss:.
concluir as minhas observações.
Consultado, o· Senado consente no po<lido feito pelo Sr, Sonndot•
Alfredo Ellis •
O Sr. P1•e"idente- O nobre Sonadot· por S. Paulo
pódo continuar o son discurso.
O Sr. A.l.fi-edo Ellis (conllnua>~<lo) -Sr. P1·esldoute,
a ma~istt•attu•n. da Gt•ii·Bt•ntnubn é complotamonto independente,
porque 6 ampla o dignamente remunerada. Seria u:na cousa
il'l'isarin, si tusso mos fn.r.ot• o cunft•onto outro os vencimento~ do~
juiz"s in~lozos o os do; nossos maglstr11dos.
Ainda ba pouco c~o~ulltlo meu <:onhccimento que alltmiiil\ do
illustt•o. ogt•ogio, integro pt·osidonto do Supremo 'l'l'ibun•l, ultimamonto f'al:ooi<Jo, lucta com ~:;rljs difllculdatlos p:1r11 manntonção do
SOlt decoro B (\n, sun. oxistcncitL.
E' ronlmonte dolot•us., <lllO um juiz que t:•m de palrar sempre
cm umacsphot•ll ;uperior, dt•oidludo de questões impot•t•lntlssimns,
quer polltlca,s, <1uor finaocoit'll:l, •em pollor augnwntn.t• o. sou poculio o omprognr a sua nctivldado un acquisiçiio da bons ou do fbt'·
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tuna que resguardo 1la miReria n tD.mttio., tenha seus ultimes momentos tot·turados pela provisão 1111 penur!a que lega 1\ sua pt•olo,
Ha, Sr. Presldeuto, um apparelho da mecanic11 moderna chamado gyroscopio, Esse nppn.relho tt•abalhn no vacuo o~ bojo appllcado para manter a cstablthtndo tios navios o evitar os balanços.
Sr; Presidente, o Poder Judiclnrio, que representa no systema
Institucional de nos<o pa.tda· a cupola de todos os poderes, ll o vcrdadntro gyrotJcopio úu. nacií.o; é ellc que mu.ntém, na. região sorona.,
onde paira, a confiança o ustabüld11de da nossa exlstoncln politica,
QSu, SEVERINO Vximu - Jsáo será o Podor .Tudicinrio do
futuro.
·
·
O Su. ALFREDO ELLis-Si porventura, Sr. Presidente, a fatali·
dado do destino nos rescri'D.I' a maior das calamidades, qual o ani,
quitamento pelo dc'!jlrestigio, pelo desrespeito popular, do Supremo
Tribunal Federal, nao ser1í sobre os cot•pns tios levitas da lei o do~
sacoi•dotos da justiça que " tampa 1io caix1io mortuario cablrá ;
mas sobro o cudavor da propria nação. (Muito bom; muito /~em.)
O Sr. Severino Vieira (pela ord•m) crli que ouviu o
St•, Presidente ll1r.er sentir ao honrado ~emtdor por S. Po.ulo que
ost.wa terminada u. hO!'U do ~>xpodiento,
O SR. PRESIDENTE - O Sanado prorogou os3a. boro. por Hj mi·
nuto;,
O Su. SEVF.RINO Vmm.\ - S. Ex. oomrrehende, apeza.r do
muito que respeita o honNdo Souador por S. Paulo, aJJOZilr do não
ter sinno motivos de dcferonci~ P·'r" com S. Ex .• não póde deixar
som llrote~to as consi,J·,raçõos rio honrado Sn@dor visto come s·;Ex.,
em terno do; fltcta< quc sorvir:"n de thema aos sons discursos na
sessão de hontom o d'' h~jo, to:nott um rumo dllfcronte daquolle
que ao nr•1dor seria dado seguir, mts aprociaciles dos. mesmos
1'a.otos.
S. Ex. t.omon um rumo dinmotralmenio opposto do que o Ol'a·
dor tinha tomn1lo, si dadn essa dll·m•gonola de sentir ••.
0 SR. ALFREDO iiLLIS-Niio ~de estru.uhar: cada cabeça, cada

sentenc~.

· 'o Sn. Sr.vERI~o VIEIRA -S. Ex •. comprriiÍondn ljtie oorador
não ptlile deix11r do pt•otestai' ·contra as expan,ões do jnlillo dó lionrO:do Slinador por taoto; que troti•emm a.o seu espírito a mí1lor
tristor.~. ·
·
·
~. l>x. comocon hont.om louvando ~ Dous, porque ainda existo
justic~ nesto p11iz. O ~>rrulnr >i t;,·es•o lle se torormndat• sobt•o o
mesmo !neto !:ÚO podaria duiX:tl' dn form uinl' Umlt im]lrecaçiio contra
os céos, porqno alntln nmutuom illosa a omninotoncia do Governo da
RellUblio•.
•
O Sn. VxoTOIUNO MoNTEIRo-Apoiado.
· O SR. SEVl~RrNo VJr.IRA-Proclsava entrar neste debato, tratar
deste assu mpto, pum defender do iniltuns nccusaçlies & magistrados
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distlnctisslmos, tão nobres o tão distlnctos, como os que mais o
forem, o que nito oSc'lparam á censura acre do noiJro Senador por
S. P;m!o.
O SR. ALFJ<EPO Er.r.xs-l•:u niio fiz censura absolutamente a
nenhum dos membros do Supt·omo Tl'ibunal. Dol'endi os qnc foram
accuoados.
·
·
O SR. SEVERINO VIEIR~-Procl,ava, ropeto, tratar do<t,e assumpto para lazer justiç<L a quem merece, para defender os membros do mal< alto tl'ibunal do paiz, accusados pelo nobre Renador.
S. Ex; tornou a nuvem por Juno, 'ondo nàs I'Ofi<'xõos do alguns
dos orglios da· Imprensa Independente desta Capital, invectiv<Ls
contr>L os magistrados do Supremo Trlhunal ~'odoJ•al, q nn.odo o corto
é <!UO (lt'SOs ot•g5.os nfio nzorn.m m1ti~ do que, no nso do um direito
q_uo lhos n..;:;isto, n.procin.r actos, criticn.ndo·os, mn.:; criticn.ndo C{)o
modidamonto, limit"ndo·•o. ao :Lmbito da littoratura .inridlca.
Mas S. Ex., o honrado Senador por S. Paulo, " qnorn ustá so
roforlndo, comprohendo que em tiio limitado esp:LQO do tempo não
lhe tl pos;ivol dat• uma re>posta cabal o cvidonolar a sua lojustlç<~.
.
Niio importa, porque si agora não !lispõe do tempo uocossario
para cumprir com osso <lcvor, quo o nobJ•o Seoudor o relol'o quo
tomo o compromis~o'de; na p!'Oxima sc&~ão, trn.tn.r do n.ssurnpto.
Por bojo, llmitat•-so-lw. a nr1•or "sua tostnd" sobro um outro
ponto.
.
Lou om um orgão do pnblicidado, do< mais conceituados desta
Capital, que, om vu·tudo do roclamaçüos Jilit;ls 1'·"' divorsos Sonadorl's que não tiuluun recebido convites ospeciao•,IJuo lhes gamnti"em 11 •mtrada pm•mnnonto no recinto J.,, ;;xpmdção, a honrada
Mesa dost11 Ca>ll ordenara "" director d11 Socrotaria quo se dirigioso ao.dlroo:torio executivo d11 mesma Exposiçãu, o quo t'ôrn. feito,
sondo qu~ até hojo nenhuma .~oluçilo havia rocohidu a Meoa por
íntormcdlo do director d11 sua Secretarm, .o quu a levara a dotormlnar-lbo·quo não riutis insistisse sobro o a.isumpto .
Vem. sim, si ham •1ue concorde com o pJ•occJimonto da Mesa,
aliás
.
. multo'
,, í1obro o· digno,
.. ' vn.1·ror
. a swi. tostadO:.
.
.
Q110r que to<los saibam que o humildo o ohscuro Senador,
que neste momento abus;L d" nltençiio d:L .Casa, nilo portonco ao
numero dos <tno roclamn:nr perante a l!esa tJontJ•:i'o facto· do nã.o
torom rocobldo con1·itos ospcciaós pnro'li''l~.ipasição.· ·
Er<l Isto .slmplosmonte o Q!IP d~sojava ta'cr•. (Jiuolo b•m).
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9 Sr. Pro,.lclen'te-A Mesa não recobo<I reclamação
do quem quer quo soJa om rolacão n co"vltos p11ra n Exposlciio
Nacional; 1~pona~. osprmhnou.monte, snboado que alguns Sr.;. So-nn.dores nilo tinham recebido ossos convites, orJonon ào. di'roctor
da Socrotl\rio. q uo communica.iso o fi1cto ao dlrocturio diL Exposição.
· · · Accresoe· <JIIO a Mosa~nito reclamou otnolalinontiJ junto ao mos·
mo dlroctorlo d~ Expos!QIIO; tol-o; stmrom tom'ilmlstoso,
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OSR. Sr:nmNo VmmA-1~ ou me l'Ojubllo com n docl~raoiio do
V. Ex.
O Sn. ~!>:mA E S.t-E isto constn do regulamento d;l J•;xposição.
0 SR •. VJCTORJ~O MOXTEIRO-gU não redlllllCl COUSII algnm<l,
O Sr. Presidente-Ordem elo din.

3' d]silussão d11 proposlçilo dn camara dos Deputados n. 85, do
1908, antol'lzando o Prcsldontc da Republica a paga•• 1L viuva c no<
Jllhos do ex-administrador das Capatazlas da All'andega de Para·
nagud, Albino ,José da Silva, a contar dn data de sou Jllileclmcnto,
a pensão do montepio por ~ue instituido, com parecer favoravol
da Com missão do Finanças.
ORDEM DO DIA
PAC.A~IENTO Jll~ ~!ONTEI'JO .lOS li~RDEIIIOS DE ALDINO ,JOS~ DA 811,\'A

Entra. om 3' cliscuss;o a proposiçlio ci<L camara dos Deputado"
n. 85, do 1908, autorizando o Pl'O<illcnt" d.,· Republica a !JII~ar li.
viuva e aos fll11os mnnoJ•es .lo ox-admiuisf,J•adot• rt11< Ca~at.a•las drL
Alfnndo~a rlo Par<m":::uá, Ai hino .los(! dn Silva, a contar dn d11tn do
seu 1\lllocimonto, n. pensão do montopio por ollo instituldo.
Ningrtem pedindo u. pllavr,;, encerra-se a dlscu•aão.
Posta"' I' otos 0111 o ;crutlnio secreto ll :~pp!•ovadll a proposioão
pot• 28 vott.i,'i contl'u. 3.
A mspectlva !'osolução vn.c ser submettid' d sancção.
LICE:O:ÇA A IIEllCUf,ANO nE

~mNOnNÇA

CUNIIA

got.ra cm 3' discussão n proposição da Camara dos Doputaclos,
n. 90, de W118, autorlzanrlo o Prcsidont,e da Republica a eonooder
um nnno tio liconçl, com ordenado, ao amanuense da Socrett~rin das
Relações gxtoJ•iores, Herculano de ;!ondono~~o Cunha.
Ninguom pedindo IL palavra, oncorr.~-se "discussão.
CoJ•rtdo o cscrutluio pam a yotaoiio secreta, recolhem-se 28
~iw~.
·
.
O Sr, Pre10ldente - Vao so Jll'ocodei' d chamt~da dos
Srs. Sonadoros que compl!.rocoram á sessa•J,
Procede-se á chamaria a que deixam do responde!' os Srs. PI·
ros Fet•J•eir., llartinho Garcez, BaNtl!. Ribeiro o A. Azeredo .
. . O li!lr. PreRldente-Fica adil!.da a vot~oiio da propo·
stçno.
LJO~NQ.~ AO

JUIZ RAYioiUNDO DA !!OTl'A AZEVÊ:DO

OORR~A

Entra om 3• discussão·a '[lroposlciio da Ct~mnr~ dos Deputados,
o. 94, do 1908, autorizando o Prosldonte da Ropubliol!. a conceder
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ao Dt•, Raynmndo da ;\lotta de Az~vodo Corrêa, ,juiz do direito da
5• vara criminal do Dlstricto Federal, um 'mno do licono,,, com
todos os vonclmontos, para tr•atar do sua saudo onde lho convier.
Niuguom podwdo a palavra, oucJt'ra-so a discussào, tlcando a
votação adiada por falta do numot·o.
LICENÇA AO
•

f

••

DI~.

r'

I•'R.\NCISCO FIRMO DARitOSO

Entra em 3• discussão a proposiçito da Gamara dos Doputados,
n. 98, de 1908, autorizando o Pro;idonto da Republica a. concndol'
ao inspoctor sanitario da Directoria Gorai de Saudo Publlc&,
Dr. Francisco Firmo Barroso um anno do liconça, com todos os
vonclmontos, pam tratamento do sua saudo onde lho convier.
Nlnguem pedindo a palavra, encerra-se a. disoussíio, ficando a
votação adiada por falta de numero •
LICENÇA A ALCII>ES RODRIGUES

Entt•a em 2• discussiio, com o par•ecor favoravel da Commissão
do Finançns,o artigo unico da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 65, de !908, autorizando o Presirlonte da l!opubllca a. conceder
ao confcrcnto do 3• classe da Estrada do Ferro ContJ'al do Brazil
Alcidos Rodr•lgues licença por sois mozes, com ordonado, pm·n
tratar do sua sande ondo lho convier o om prot•ogação de a.ntorioros
licenças concedidas pelo Govot·nu. ·
Ninguom pedindo a palavra. encorr•-so a discussão, ficando a
votação adiada. por falta do nnmoro.
OELEVA~!ESTO DE PRESCRIPÇÃO EM FAVOR DE D, Pl!lLOMENA DO ESPI•

I
I..

,

"'

RITO SANTO DILEIIM.l.NDO ll.!. SILVEIR.l.

,
•

Entru. em2' discus<íio, colll.o pu.rocot• favoravcl da. Com missão
do Finanças, o art. J• da proposição da Gamara do.< Deputados, n.20,
de 1908. relevando da prescripção em quo incorreu D. Pbtlomona
do Espírito Santo Diler·m:Lndo da Sll velra. ;>a.M ltabilitar·se ao rnontopio civil deixado pot• sou fallecido mat•ido !cario Dilormando da
Silveira.
·
Nlnguem pedindo a. PRlavra, onccrra·su a discussão, ficando a.
vcta.o;ão adiada por t:.lta. do nuntfll'O.
so:ruo·SO om discussão, •JIIU ffca iguahnonto encerrada, c adiada
a votacão, o urt. 2•.
.

I

lii

PRETENÇÃO PE Do \'IRGINIA LA~E:-111.!. LINS SOIIIEFLER

Entm cm discussão unica do p~~orecor• n. 207, de 1908, da. Commlss1io do Finanças, opinando, de acourdo com o pax•ecot• que antel'iormcnte omlttiu, pelo indofol'imento da potlçíio n. 18, de 1904,
cm que D. Virgínia Lamonba Llns Sobioner• pede umayonsão.
Ninguom pedindo a palavra, onoerra•se"' dlseussao, ftcaDdo a
vatuçao adiada por f11lto; da IIUlllertl.

,.
'
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'
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O l!tr. Presidente-Nada. mais havendo a tratar vou
lovnntnr a sossã·.>, i/esrgnando para ot•rlom do dia da sessão seguiu to :
,
V<,taçii,o, om ~· discussão, da própnsiçiio ~0: C~marri dos Doputatlos, n. oo; do I' •os, autoJ•izanrlo ó Prirsirlorite' dá Ropublic11 a coa:
codo1· um u.nno de licon~~it, curo Ol'donaU.o, a.o ~~manuonl:!o ti;L Sect•o ..
tat·ia rias Rolaçõo' 1\xtet•inros Hororilan6 do Monilun~a Cunha (com
p<Lt•ocot• ilLvot·avoi da Commissão do Fin<utças) ;
Votação, on\ :l" di;cw;sito, d~ proposiçã.o da .Camara..dos Depu,
tr1dos, n; 94, rlo IDOS, autorizando o Proslrlonto da Republica a. con·
codor ao Dr. Raymunrlo da Motta. de Azevedo Corriia, Juiz do
dil•oito d<l 5• vt~ra criminal do Dhtt•icto Fodcral; um anno do liconca
com todOs o• v~ncimentus, para tratar. dQ sua sande onrlo lho couvior (com paro"er Javot•;.vel Ja Commissão de Finanças) ;
Votação,, em R' diSCJ1S·ão1 da ]Jroposição, ua Camnra dos Deput~rlos, n. 98, rio wos, · aritorlitindo o Presldiinte da Republica a
cJnccdor ao inspcctot· sanitario da Directoria nora! de Sande Publica Dr. Frri.nciS<!•l Firmn Bat•roso um aririo. de liccnijá:; com todos
os vellcimentos: p~era tratampntó de' sua .saudo onde lhe convier
(com pàrocor JliV<ll'livel d" Commissão de Flnntiçàs) ;
··' ,
Votação, em 2• discussão, da proposição da Co.marn dos. Deputados, n. 65, do 1!lOS, autorizando o Presidente da .ReJ•Ublica a
conuouot• ao conle•·onte do 3• classe da llstrada de Forro Central do
Brazil Alcides Rodt•igues licença por sois mezos; com ot•donado,
pat·a tt•atar do sua sande onde lho convier o om prorogaçiio do anteriores llcencas c.rucoditlas poJo Governo (com prirecer favoi·<Lvol
ria Com missão do Finanças)
;
. .
.
.I
.
.
,
Votação, om 2' dis'cussito', da· proposição da Camat•a dos Dopu
tados, u. 29, <lo !908, rolovando da prcscripçiio om que incorreu
D. Philomena.do' lispirito Santo !JIIorruando da Silveira pará 11abi·
lltat•·so aO: monto pio civil deixado por sori J'ailtlcido .riiar11iG ic~t·io
llllermiuido da ~iiveira (com parecer r.ivora'vol ila Commissão do
Fínlinçás) ;
•
Votação, om discussão uuica, tio p•u·ocot•, 1Í. ~07, rlo ,!OÍlS,,d~>
Commtssilo do· Finanças, opinando de accôrdo <:om o po.rocer que
anteriormente <~mittiu, poio intlo!'orimento: <111 pelic~o .n. IS, de
1904, em <JUO D. ·Virginill Lamcnhu Lins Schieller porle uma pensão;
3• discussão rla proposiçiío du. C:.mat·a dos Députà.tlos, n. 61;
tio 1008, autct•iz~n lo 0 Presi~onte, dp. Hepubliou, a abrjr,ao ,Minbterio da ~'nzen'da o .:r•editü oxti•àordlnario dJ '2:1:6:25$780, ·p!!.t'a pagamento rlovido a Bcrisllrrlros e .rusrl Antonio tio Souza, em virtrtdo
do senten.çn judicrarili (com parecer fuvóriivól du. Comniissão de
~'inanças).

Lovârila·Be 1! seli.<ão ds 2 líÓrlllÍ diL târdo.
'.:;, ' •·''
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I

Presidencía do Sr. Bueno Brand<io (2' Secrela•·io)

A' moia; hdrn. cÍepills do meio-dia acbam-so presmites os Srs. scnn.doros Btlano Brandão, Podro Borges, Pit·cs l•orrcira, lta.ymtindo
Arthnr. Hozorril Font.oncile, Moira o S:i, Coelho Lisboa, Oliveira:
Vitiladito, Severino Vieira, Virgílio Damazio,Moni>. Freire, Siquoira
Lima, Oliveira Figueiredo, Augusto !lo· Vasconcollos, Alfredo ElliH;
Bt•az Abi•antos, Joaqui111 do ~OllZ>L, Motello, Candido <10 A!Jrou o
.
Fclippe Schmidt (20).
Deixam de c'oníparocer, com causa partiéipada, os Srs.
Ruy Bat·bosa, Ferreira Chaves, Araujo üóos, .ivnathas Pedrosa, Sll.
Peixoto, Silvorio Nery, lndio do Brazll, Paos do Carvalho, .Justo
'Chormont, Urbano Santos, Gomo.< do castro, Bolf'ort Vieira, Jo'rnn·
cisco Sá., Alvaro Machado, Gononlvils Ferreira, Rosa o Si! va, .Toa·
quim M.tlta, MI'nuol Duarte, Coelho o L'ampos, M~rtinho G:u·cez,
Lolll·cnco Baptista, lirico Çoelho, Laura Sodr6, Barata Rih~iro,
Foliciimo Ponna, Francisco Sallos,Francisco Glycei·io. Lopes Chaves,
Urbana do Gouvtia, A. Azerodo, Joaquim .Murtinho, braziJio da
Luz, Uorcilio Luz, Laura Müllor, Pinheiro Machado, Julio Frota o'
Vlctorino Monteiro (37).
O.,!Sr'. 4.• Secretâ.rlo i~eroíndii de i') d!L çonta dO
seguinte

.
••
'

I

EXPEDIENTE

•

Otllciiils:
Um do Ministorio da ju8tÚ;a e Negocies Interiores, do· 27 do
corrente mez, transmlttindo a mensagem oorn que o Sr. Presidente dn. Republica restituo dons dos autographos da rosoluoão do
Congresso No~clonal, que sn.nccionou, autot•izando a abertum da
credita oxtraordlnario do 5:406$550 para pllganiOnto do venci·
montas, reltttivos ao anno do 1907, ao capitão ti:t t'ot·ça policln.l
deste Distrlcto José Cicoro JJianchi.-Archivo-so urn dos anlcbTa•
pllos·ecommuniquc·se á Caman· dos Deputados; romettondo-sc-lhe
o outro.
Tros do.Miulstorio da Gnorm, do ~~ do corrontó mor., tran,;o
mitttndo as mensagens com 'li'" ? Sr. Pt·csidcnte d:i R•!pnblicu
restitue dous dos autograpltosilo cada uma tias so~uintos I'esolu·
çlies !lo Oongrnsso Naolonnl, que ~anocionou:-'-alltorizando n abot•·
tura dos ci•oditos do 384:000$, J>apot, sup;tlemontai' .:l oub-consigna'·
oiio - oonstruccão du; l'nbrlc:• do Polvort> som t'ttmaca -da verba
1·1'- Obras Militares- do art .. 16, da loi n; 1.8·11, do 1007, para·
conclusíl.o das obt•ns da rolut•ic!a fabrica, o ospo'c!al do 100:000$
11aru. occorror. ás. despe~ as Ctlm . ~ ins.tnUacão . o u. expediente das
J.llllt~-4~ a!WlaJDQ!\W 1\.~.o s,Qçtotp .nulitMI:!, c .II"~OJiqO(U!~Q . .Jie.vlll
aliJID ilé lloeova, aolll ordenado; 10 bacharel Ellae Fernandes Leite,
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auditor do guorr~ do i• dlstrlcto militaJ•.-Archivc·•o um do cada
resolução o communiquo-so á Camara dos Uoputa<los, romottondose-lho os outros.
Um do Ministot•io da Fazenda, do 28 do corrente mez, transmittindo a mensagem e•llll que o Sr.Prcsiticnto da Republica presta
as Informações que lhe foram solicitadas pelo Senado sobro o
cretllto de I! :5.20$ paJ•a. paga.mcntu, no corrente exercicio, do
augmento do 20 % •obre os vencimentos dos auxiliares de os·
cripta das capatuzias da Alfandega desta CapitaL-A quem foz a
requisição.
O Sr. 1\.letello (servindo de 2• sccr•lario) lô os seguintes
PARECERES

N. 2.~8-1908

A proposição n. !04, de 1008, da Camara. dos Deputados, quo
regula o processo do inli•acçõos de leis o postm•as municipacs, ~
a1Jonas um substitutivo da proposição inlclad~ no Senado sobre o
mo>mo assumpto.
.
.
Esta. man uiLva vigorarem a tnl respeito as disposições dos arts.l8
a 25 d~ lei n. 939, de 29 do dezembro de 1902, menos quanto 11. in·
tervcnção do' pretores, como vcgaes, no respecth'o julg:\mento.
O substitutivo da C;\m:\rn llmit<L-sa a eliminar os arts. 22 o 25
da meocion•da lei, o primeiro dos quacs tlotm•min<L que os processos referentes a predios, terrenos ou obras, sua dcmoliçiio ou
ioterdiccilo, correrão contr• os proprleturios ou contra seus procuradores, quando conhecidos, sem dependencla de citação do outz·o
conjugo, ainda mesmo casado pelo roglmem da communhíio dos
bens, correndo o processo por citação-edital com assistencia· do
cuJ'Ildor do o.usentcs, no caso do não serem conhocitlos ou encontrados o proprietario ou seu procuradot·.
A disposiçlo do outt·o a~•tigo olimlnado, o 25, manda que o
despejo das pes:;oas que occulmt•cm os pretlio< embargados ou ln·
terdietos o a remoção dos objectes ne!les existentes sejam elfe·
dua.dos Jlela policia, IL rlll!uisiçiio da autorid~de municipal, som in·
tervcuça.o do Poder Judictario.
·
.
A' camara dos Depulatlos n&turalmente pareceu rigo1•osas estas
duas disposições.
·
E, como, apezlr do sua. ellmtnaoiio, o substitutivo I! vantajoso
ll adminislraoiio da justiça, porque dll. prompto andamento a tacs
processos, restaurando o que a. sou z•espeito precelMa a lei n. 039 A;
de 1902, guo o doo. n. 5.561, de !Ode junho do i905, modificou, a
Commissao do Justiça e Legisia.çiio entende aoonsolhl!.l' ao Senado
11 approvaçiio do mesmo suMltutlvo.
Sala das Commissões, 28 de agosto do 1908.-0iiveira Fioueiredo,
presidente e relator.-Marlinho Garces.-Mrira e Sd,-J, M, Mete/lo.
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.1. QUE SE

O Congresso Nacional d~cJ'ob:
Art. !.' O pt•ooess~ de illft·~cçiio do lois o posturas munleipnos
será oral e eot•rcr:l perante o ,Tuizo dos Feitos da Fazenda Mu- ·
niclpal.
§ [,0 Será iniciado c findo na mesma audlcncln O, no maximo
nn sogulnte, rcprescnt:uln n nccns~çiio pelos proouradot•os ou ~ 0 11:
citadores dos Feitos da l•'azcnda Municipal.
§ 2.• Na defesa, que soril oral o produzida pala p~t·to ou sou
at!vogndo, podot•:L o nccusado juntar <iocumontos ou protluzir tostomunhiiS, que set•ão inquit•ldns juntamente com as do nccusação,
si as houver, summarlamcnto o do plano, som termo do nsson·tada.
·
Estas diligencias ftcarão constando do auto resumido, o log~
após SQr:t pt'O!brlda a sentença pelo juiz dos ~'eitos da Fazenda
Municipal,
. § 3.' A nppolla~ão só podct·~ .ior interposta na mesma au- ·
dicncla om que fôr proferida a sentença, quando n. parto estiver
presento por si ou sou procuradO!'; o, no caso do revelia, 48 horllll ,
ilopols do sua publlcu.çiio na folha omcial do. Pt•ol'oitura.
: Em quo.lctuor dos ca>os, só poderá seguir o. appollação si o
infractor depositar a. importancia da multa, dontt·o do prazo do
oito dias. Quando a pena IDt• prlsiio, só pnderd seguir 11 appollação
depois do proso o ln1~·actor ou do pt•ostad:J. a !lança. . ·
.
§ 4.' ,\'s razões do appoUnção po.lem "·' partes juntar documentos, bom como justitlcações quo hajam produzido no Juizo
dos Foltos, com c! tacão. do rcprosontanto da Fazenda Municipal.
§ 5.' Os autos <lo lnl"raeção o mais termo> do processo poderão
ser impressos.
Art. 2.' Quando, perante o Juizo dos Feitos, for nocessario
vistoria, oxo.n1o ou qualquer oull·~ diligencia, a audioncia do jul·
gamonto sorll adiada para oito dias depois, o, findo osto prazo, o
processo será julgado afinal, indopomlontemonto do resultado da
ilil!goncla, quo o intoro;sado juntard ás rnzõos do appollação, sl
lhe convier,
.
.
Art. 3.' Quando so tratar delnfracç[o do posturas sobre obras,
domeliçiío, interdicçiio ou despejo, o cnssaçi!o do· licença ou do
clausnr~ de ostabclocimcnto, além do processo crlminalrbspoctlvo,
sot•i!. afixado no local da lnfl·acç!o um edital que dil conhoclmonto
ao interessado da vooa imposta ou da dillgonola " cumprir, inoor~
rondo nas penas que lot•em ostabolecidlls os quo dest•ospoitarom o
prosorlpto no edital.
Art. 4.' Ao processo o julgamento das lnl'l•acçiios do lois o
regulamentos sanitarios ser[o lambem applico.vols as disposições
dos arts. Jo, 2' o 3' da presente lei, mantida a comp.etencla pri·.
vatlva do Juizo dos Feitos <la Saudo ·Publica, ficando a União
~.w
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anjolta IL condomnnçiio nas custas quando docahir das acções pro·
postas.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario,
Camara dos Deputados, 22 do agosto do 1008.- Carlos Peizoto
de Mello liilho, prosldente.-Milciades Mario de Sd. Freire, ! 0 som•o·
brio .-Antonio Felinto de Sou; a Bastos, 2° aocrotario,
PMJECTO DO· SENADO A QUE SE REIIERE O PARECER SUPR.\

O congresso Nacional resolvo:
Art. 1. o O processo o julgamento das inl'raccões <las lois, regu·
lamentos o postUras munlclpaos no Districto Federal obodecoriio ~s
disposições dos ~rts. 18 a 25·da lei n. 939, do 29 de dezembro de
1902; sondo, porém, exclusivamente compotente por!L o mesmo processo o ,iulgamont.o o Juizo dos Foitos da Fazenda Municipal, sem o
concurso dos pretoros;
§ 1. o Os autos do infracção o mais termos do processo poderão
ser impressos.
·
S· ~. 0 O deposito a.quo se refere o aJ•t. 20,. § 3°, da lei n. 939,
de IU02,. comprohendo a multa o na custo.s.
Alt. 2. 0 Ao processo o julgamento das infracções do leis· e
regulamento.! sanitnrios serão tambom applicaveis as disposiçõe~
dos arts; 18 a 25 da lei n. 939, de 29 do dezembro de 1902.
Alt. 3,° Fica· o Govot•no autorizado a expedir regulamento
P.ara a 1lel execução da presento lei.
Art •. 4. 0 Revogam-se as tli.Bposições em. contrario,
Senado Federal, 14 do dezembro·de 1907.- Nilo Pe;anl<a, presidonto.-Joa~im.Ferrei•a Cl•a•es, jo socrotario,-Antonio A•eredo,
2' secretario mtorino,

.

N. 239-!908
'

A' Commissão do·Pollcia tbi enderecadl!. pelo continuo da Sacro·
taria desta Camara José de Hollanda Cavalcl!.nti· uma· petição·om.
que solicita a sua dispenaa do serviço com os vencimentos que ora
percebo, allogando para isto não só os precedentes da Casa como o
estado de sua saudo,.pois ost~ soll'rcndo do tuberculoso pulmonar,
que o impossibilita do continuar no seu posto, como o declara.
um attestado medico que juntou; ·
A· Commis!io, seguindo a praxe estabelecida, convidou a dons
distinctos l'llcnltativos, membros desta· casa, para procederem a
minucioso exame no poticionario, o que foi feito o 11. vista do·
parecer cmittido, dos procedentes qno toem regulado casos idon·
ticos e da !nformaçiiO prestada pelo director da Secretaria, da qual
se verifica que· o peticfonari<rj4 conta·I7'annos e meio de serviços
reputados bens, pensa que a petição ost:L no cn!IO do ser deferida.
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Tendo, porém, a mesma Commissiio necessidade do providenciar
·desde Jogo quu.nto 11 substituição do rolorido continuo, caso seja
•pprovada a indicação que ora faz, tl de parecer:
··,
!•

' '

••
•

Que se,ia disponsado do serviço com os vencimentos que per·
cabe o por tempo Indeterminado, o continuo JosE! de Hollantla
Cavalcanti.

Que soja nomeado para o cargo de continuo com os voncimontos•om vigor Lulz Antonio do Souza, já no serviço da c"'"·
Sala das Commissões, 29 de agosto do 1908.-Ju/io Bueno Bran·
clao; prcsideote.-Manuel de Araujo Goes, I" secretarlo.-Pcdro
Augu•lo Borges, ::• sooroto.rio interino.-Josd Maria Melollo, 3• se·
cre1ario interino.
O Sr• .Pre01idente- Tendo comparecido .apenas 29
Srs. Senadores, não pódo ho.ver sessão.
Designo para ordem do dia da scssiio seguinte : .
Discussão unioa do parece!' n. 2.20, de 1008, da Commisaão tlo
Podercs,.opinandu que sejam approvo.da.s as cleicõos a que oo procedeu, oro JO de julho proximo !ludo, no Estado da Parailvba, para
preenchimento d~ vaga existente do UIU Senador p~r osio gstado,
com excepção das do município de Toxcira, c que se mande pt•oocder a nova cloição, por to1· lliUeoido o CLLuuiuato mais vota<lu,
Dr. Appo!Jonio Zonaidos Porogrlno de Albuquerque;
Votação, em 3• <lisoussi'io, da proposiçiio da Camara dos Deputados,.n. 00, do ·IDOS, autorizando o Presidente da Ropublic•~ a
conceder .um /Uino de :licença, com ordenado, ao amanuensc da
Scoretaria <las RoJo.çõos E.~tcriores Herouhmo de Mendonça Cunlm
(com pareeer ll!.voravol da Commissão de Finaoças);
.
Votaciio, em.3•·disoussiio, da proposição da Camnro. dos Deputados, n. 94, de 1008, autorizando o Prosidonto da Republica a
conceder ao.Dr. Raymundo .da Motto. de Azevodo Corrêo, juiz tle
direito da s• vara orimlnnl do Dlstricto Federal, um anuo de
licenca, com todo~ os voncimentos, raro iro.tar do sua saudo onde
lhe convier (com parecer fnvorn.ve da Commissão de Finanças) ;
Votação, .em 3• dlsoussiio,. da. proposição da C11maro. dos Deputados n. 98, de :1908, .autorizando o Presidente .da .Republica a conooder o.o.inspcotur,sanitario.do. .Directo~ia Geral de Saut!o. Publii:.~
Dr.• Fra.ncii!C• Firmo Barroso um anno •do licooça, .com todos o s
vencimentos, ,paro..tratamento de .iua saut!e ando lho convier (cum
parecer JlworaYOi da Commlssio do Finanças) ;

'
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Vol~ção, cm 2• discussão, da. proposição dn: C~marn dos Depu·
tados n. 05. do 1008. :mtoi•izando o Presidente. da Republica a .conuo•loi' ao confct•ontc do 3• classe da Estrada do Forro Central do
Hrazil Alcidos ltodrignos, licença po1• seis mczos, com ordenado,
para. tratar do sua saudo onde convier e em prorogaçiio de onlo·
rlo!•os licenças conccdi<las pelo Governo (com parecer favoravol da
Commlssiio de Finanças) ;
Yotação, cm 2' discussão, du. proposiçiio da Camara dos Depu-'
t:ulo~ u. 20, do 1908, rolovandu da prcscripção cm quo incori'DU
o. Pbllomonn. do l<:spirito Santo Oilcrmando da Silveira para habi·
Jitar-so ao montcpio civil deixado por seu tllliecido martdo !cario
ouerman<lo da Silvciru (com parecer ravoravol da Commissão tio
J'innnças) ;
Votaçiío, cm discussão unica, do parecer n. 207, do IDOS, da
Commiss~u de Finanças, opinando, do accórdo com o pa~•ocor que
:111terlormento emlttiu,!polo indeferimento d~ petição n. 18, do 1904,
0 m IJUO D, Virgínia L~menh~ Lins SchieOot• podo um~ 'pensão;
3• discussão da proposição da. Camara.. dos. Doput!l.dos n. 61,
dn !nOS, autorizando o Presidente d~ Republica a. 11brir 110 ~!inis
torio <la Fu.zonda o credito oxtrnordin!l.I'lo de 23:027$787, para pagamento devido 11 Boris F1•aros o .IoM Antonio do Souza, em :vlrtudíl de S<mtonça ,iudicitLt'itl (co:n parecer favoi'IIVOl d11. CommiHsiio
do Fiuançns).
2' discussão da proposição da. Camar11. dos Deputados, n. 81, do
!'.lOS, :uitut•ir.ando o Presi<lonto d11 Republica. a ~brir ao Ministorio
da ,Justiça e Nogocios lntoriores o ct•e<iito do I :550$, para paga·
monto do vencimentos ~o lento substituto d" Jlaouldatle tio Medicina
da llahia Dt•, Julio Sorg10 Palma, relativos ao período do 28 do sotombl'O 11. 31 do dezembro do 1907 (com parocot• favoravol da
Com missão do Fin~nças ) ;
2• discussão da proposiçüo da Camara dos Dopntndos, n. 91; de
1008, autorizando o Presidente aa Republica a abrir ao Ministerio
da t<tLzonda. o credito oxtraurdinario do I :535$326, ouro, e a quanti"
do 420:99S:)73G, papo!, par<L pagamento do dividas de oxei•cicios
Hndos (com pat•occr fnvornvcl da. Commis>iio do Finanças);
2• discussão da proposição li<L Cnmar" dos Dopulatlos, n; Gü, do
1008, ~utorizando o Prosidonto da ltopubllca. n concedm• no Dr.
,loilo NO!'''• inspector s<mitarlo da Directoria· Gorai de Snudo
Pttblica, 'um nano do licença, com ordenado, para ii•IIta.monto
do sua saudo ondo lho convim• (com pnrecor t'avor:wol da. Commissiio do Finanças);
.
·
2' discussão da pt•oposiçito dtL Camara dos Doputados, n. 77, do
1008, 11uturiznndo o Preshlento da Republica. 11. conceder nm anno
do licença, com ordenado, plra t1·atnmonto do suo. snudo, ao di·
I'uctor u" socrot,.rin da Industria, Vlo.çii> e Obras Publlco.s João
JosO 11oi·nnndcs Silva Sobrinho (com pM·eoor favoravoi da· Com·
missiio de Finanças );
·
·

'
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2• discu;~[o da proposição d~ Camara dos Deputados, n. 25, do
1908, concedendo a D. Amoüa Severo de souz:~ Pereira e ás suas
duas filuas solteiras uma pensão mensal do 200S, repartidamonte, c

a· D. Vir~inia Adolina Marques dos S~ntos Silva a ]lonsão mensal
de 100$000 (com emenda <ia Commissão de Finanças).
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Prcsidenc1'a do Sr, B1teno Brandao { 2° sec1·etm•io )

.

A' meitL hora, dopois tlo melo-dia, n.brC·SC a. Rcssão, n. que con•
correm os Srs. Sonadoros Buono Brandão, Araujo Gócs. Pedro
Borges, Jndlo do Brazil. Urbano Santos, Pires Forreira, R:.ymundo
Artbur, Francisco Sá, Bozorril Fontenolle, Alvaro Maobado, Joaquim
Malta, M:tnucl Duarte, Coelho o Campos, Oliveira Vnlladão, Severino Vieira, Virgilio Dnrnnzio, Moniz Froiro, Slqtrolra Lima, touJ'Onço Ba•tist:., Oliveira Figueiredo, Erico f'"'olilo, Augusto do
Vasoonccllos, Lauro Sodró. Barata ·Ribeiro, Feliciano Pcnna, Francisco Glycerio, Alfredo EJI!s, Bmz Abt·antes, Urb:.no de <;ouvêa,
Joaquim de Souza, 1>. Azarado. Joo.quim Mnrtinbo, Metello, Candldo de Abreu, Horcilio Luz, Fellppe Schmidt, Pinheiro Machado c
Vietorino Moo toiro. (38).
Deixam do comparecer, com cn.usa< participada. os Srs. Sena·
dores Ruy .Barbosa, Ferreira Chaves, Jonatbas Pedrosl, Sá Peixoto,
Silverio Nery, Paes de Carvalho, Justo Chm•mont, Gomes de C1stro,
Belfort Vieira, ~loim e Sá, Coelho Lisboa, Goncalvos Ferreira, Rosa
c Silva, Martinho Garcez, Francisco Sallcs, Lopes Cbo.Ycs, Brazllio
da Luz, Lauro Müllcr e .Julio· Frota. ( 19).
Slio snccessivnmento lidas, post~s cm discussão o <em debate
approndas a acta du. ultima sessão o a tia reunião do dia 2D do
corrente mez.
'
O Sr. 3• Secretario (s6ruindo de J•) d~ conta do seguinte

i

~-

II

EXPED!8NTE
Cinco officios do Ministerio da Fazenda, de 2ll do corrente mez,
transm i ttindo as meosngcns com que o Sr .. Presidente da Uopublioa
restitue .dous dos autogrnphos de cu.da uma das resoluções do .Congresso Nacional, que sanceionou, autorizando a nbertum dos seguintes credltos extr;wrdlnarios: de 8:500$368 pnrn pagamento u.
D•. Engracia Mnrcondos Ulbelro de Faria; de 5:419$~56,.para 'Ptlgamento no ma.jor .José Rapbnel Alvos de Azambuja; de 5:405$726 •
.Para ~ngnmento ao m11,jot• Adolpbo Cnrnoil•o da Fontonra, e do
10:30.$6 26, para pagamento a D. Seratlna do Lima Pitaluga; o l'O•

'
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I
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levando a proscripç.io de divida, na importanaia do 5:05-1$838, pro.·
vcniente do ordenados do juiz do direito, em. disponibilidade, Fran.
cl•co'Marquos·da Cunha.-Archive-sc um do cada um dos auto-.
prapbos c communiquo-se :L C~mara dos Srs. Deputados, remcttendo-s&-lho os O)ltros.
Tele~rammu do prosldento do Congrc"o Nacional do AgricultnrlL, datado do hontcm, communlcando que nossa data, o com a
proson~a do St•. Prosidonte da Republica c do Sr. Ministro da ln·
dustria, Viação e Obras Publlcus, foi oncorrodo o segundo Congresso
Nacional do Agricultura.-Intcirado.
O Sr. 4' Secretario (seroindo de :l•) lê o sogulntc
PARECER

N. 240 -1908

A CommissiiQ do Justiça o Legislação do Sono.do, tendo presento
a proposição da Camara dos Deputados n. 103, de 1908, pela. qual
so autoriza o Sr. Prosidontc da Republica a conceder seis mozes do
licença, sem vencimentos, para tratar do seus interesses,. doutro
do Estado, u Victorioo Borges do Medeiros. oscriviio da justiça fe·
dera! o~ secção do Rio Grande do Sul, 6 de pat•ecer que a mesma.
proposição merece a approvaçiio do Senado, tanto mais quanto se
trata do uma llconça som vencimentos, o que quer dizer som
onns algum par& o Tbosouro e reclamada pelo• sot•1entua.rio em
bem do seu interesse particular, cujo sacr!fic!o, em taes condições,.
nenhuma raziio de ordom publica impõe.
Sala das Comm!ssõos, 29 do agosto de IOOR.- 0/iu•ira Figueiror/o, prcsidonto.- •1leira e Sd, relator.- J. 2ft, Matallo.
PI'OPOSIQÃO DA. CUIA.RA DOS' DEPUTADOS, No 103, DE
REFERE O PARECER SUPI\A.

1008,

,\QUE SE.

O Congt•osso Nacional resolvo:
.
.
Art. !.• Fica o Prosidonte da Ropublioa a.utorlzndo a concoder
seis mezes do licença, sem vencimento•, para tratar do seus interesses dentro do Estildo, a Vlctorino Bor~es do Modoiros, escrivão
da justiça federai na se•oiio do Rio Grande do Sul.
Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario.
· Camar& dos Deputado>, 22 de a~osto do 1908 ~- Oarlo• Pll'iJ!oto
dll Mil/o Fllllo; Prostdeote.-'-Milclades •lf<n'lo d• Sd Frelr•, I• Secretario•-AIIIOIHo Jl'eli"ID de Sou:o· Bado1, 2' Secrebrio.-kim• ·
primlr.
·
.:
. .
O S:r. ll!leve:rbao· VIeira - Sr. Presidente, veoho.
lniciar ~ p•I08tra qae me suggcrlram os ultimas oraqlleli' do nobre
Senador por 8, Paulo, meu !ilustro amigo, Sr. Dr. Aitredo llllis,.
quc·tenllo • fortuna de ooollceer; de ba longos aanos, desdo quaado
'
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ou frcquontav~ ~in<la o~ b~tnoos do. F~culdado do Direlt<> ·de
S. Pn.ulo, o S. l~x. estreava, então bom moço, com brilho o t'tllgor na
catToira olinicn., orn quo tn.ntos lout•o; ha conquiHiado .
.Foi com lmmonsu., com pro!1mda sn.udn.do que doslablos,de
S•. Ex. -ouvi, ci~~daH de um discurso do illustt•e republicano, distincto
o brilhante membro da outt•a Casa. do,Congresso, o Sr. Sorzedello
O>rrên., de roforencia ao Coogros::;o .Nn.cionu.l, na. sessão, si mo não
engano do I do novombro do 1891, estas. memoraveis palavras:
·•Louvado s~ja Dens•-dizia o illustre Doputado-cporquo n.inda
oxlsto o Congresso• •
Acaso podor·se-hia proferi~ as mesmas palavt•as, com igua.l.in"
tenção, pn.m assigna.lar a. vita.iidudo do Congresso Nacional na. .si•
tuação que atravessamos i
·Tenho sl!riJLs duvidlLS, Sr. Presidente. Nn.quollos 'tampos, o Congresso batin.-so com o Presidente da. Republica, quo ora simultanoamonto o general de 'maior prestigio em o nos~o exorclto·o o
cidadflo de maior valor :politico na Republica, o ma.recbal Manos!
Deodoro da Fonseca, quotbi, póde-se dizor, a ultima ratio da victoria
da rovoluçlío, que nasceu triumphante o. 15 de·novombt•o do 1889, o
pulso forte que amparou o sustentou o rogimon novo, nos ;pri·
moiros o m:~is incerto< momentos do sua oxisteocia,
Nn.quollo tompo, em frente do um homem da estatura gigante~. militar, civica o moral do 'Dendoro da Fonseca., o Congresso
Nacional, em defesa do suas prorog-~tivn.s,-luta va com talindepon·
doncia, com tal altivez, com tal hombl'ida1le o sobranceria, que não
se o!l'eroceu outro meio do fazei-o· calar, si não pela extrem~~o violencia de um golpe do ostodo, pelo emprego .da forço. brutal das
baionotn.s e pela ameaça dos canhões postados, no dia. tristemente
memoravel do 3 de .novembro, 1l entrada dos ediftcios do sunB reuniões.
E :niio rememoro com magua aquella data, St·. Presidente,
porque a violencia que olla registra. veiu :abrir as ·valvulas ás

'·

mu.is arl'iscudn.s o, uo mesmo tempo, ás ma.is enorgicas manifesta..

çõos ,d,, patriotismo, do civismo, do brio e punl!onot• nacional. quo
om .20 dias apenas rostitulmm d Constituição do 24 do fevereiro o
sou vigor a integridade, rr:integc·a.ndo o Con~rosso .na plenitude do
suas lUilcçõos oonstituoionn.os.
.
. Hoje, Sr. Presidente, soriu., pot•vontura, o Congresso Nacion~l
.capaz do ta.manhtl audacia1 (Pausa.)
· Creio que não •. O Congresso .nn. .actunld~ao nao será c~p~z
.dossos prodigios, não ,ptldo absolutamente so aventurar a. tuedir
forças com u Poder Executivo, encarnado om homem, ouj1111
masculo.; enet•gi~s toem pot• symbolo aJarga e vigoro~ .oovor·
gadura d~ aguill,
·
.
.
O Congro;,o do hoje·paroco não ter outt•u. proooonpnQlto sinão
11 do criar pn.ssarlnbos, a cujo traio, ainda quando o.tes pertençam
a:cspocies ornithoiogicas bom infet•iores, ontroga.se com tanto
cuidado o do;velo, com tal·cnrinho que o~eu amor iem•fre~uento
monto todas as manif<lStaçõos, •todos os slgnaes ·caraeteriattcos do
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consuravol subml.,[o ~to objecta de soa~ cdNmoso.i cahlndos e
incoodi1ional dedicação,
O Congrcs;o,nos tampos qcto cot•rom, Sr. Presidente, conseguiu
ostnbolocor nas Sllas rcl!t~ões com o Podet• Executivo tall~armonla,
quo .itt niio cl licito mais inrjucrlr do Governo oxpllcaçõcs sobro
·pontos obseuros·do sua administraçiio, )10dlr sobro as;umptos de
·governo osclnrocimontos, qno nunca lho ficaria mal, porque antes
l'àra do sou dovm• mlnistl'nr, som lncot•ror no perigo grave do
atropellar n.< prorogativas ·do Executivo o do commottcr condomnavol invasilo na csphem de sua ac~ão constitucional.
- E' assim, Sr. Prosidcnto,quo, ~tinda lm poucos dias. foi enunciada
polo Jllustro lcadcr do Govct•no na Cnmara dos Deputados a doui.J.'ina do quo um roqu01•imcnto, formulado pot• illustro roproscntanto da nação, mom bro dnq uella Camar~t, inda~ando do Governo:
,quacs as verbas cujos croditos estavam esgotados, <jU:WS ,nquollas
cujos saldos nii.o podiam supportar ns dcspezas •·atadas para o
'exorolcio cort·ento, qual. finalmonto, a onumcl'ilçiio dos creditas
,votados por solicitação do Executivo o qual a somma a que attingiam ossos cc·editos,no Pl'Ascnto oxorcicio, ora um attootado :Is attrlbuicõos constitucionaes do mesmo Executivo; o por isso, invocando,
cont1•a a possivol approvação do mal ftldado roquot•imooto,o arjlU·
monto ad toc·roc·cm da extravagante invasão, no Intuito, cortamonte, do alarmilr as suas dcsclplinadas phalttngos, !azla·lhcs
sentir, bom ao vivo, o nnniquillamooto do pl'estigio do Govel'llo, si
dessem o sou apoio áquell:l desrespeitosa t>roten(•iio, o que nlia
pela no;:ação, pelo amesquinhamento do pt•edomlnio incontr~tstavol,
da omnipotoncia dos podet·cs cm quo está investido o Sr. Prcsidonto
da Repuollca.
Ora, abi ostd, Sr. Presidente, a doutrina pela qual se ot•ionta
bojo o Congresso Nacional. Em boa o sã rn"iio considero-a tiio ovidentomonto subversiva do nosm t•ogimen qc10, absolutamente, mo
abstenho do commontal-a, ontrogando a sua procodcncla ~ conscienci~ do Senado.
Depois do asslgnalar na oxolamaçiLO do Sl'. Sorzcdello Cot·rêa
a activa o nobre altitude do primeiro Congre.<so rcpulJlicano,
attitudo que deixa cm pungout~ contraste >L situação actual o cu;a
compar11ção mo pl'oduzlu tão funda· saudade, o illustro representante do Estado do S. Paulo til•ou de sua! rominisconcins considoraçõos, com quo, aproposito do aJcrecinções do actos do Poder
Judiciaria, procurou fazor carga a alguns or giios da imprensa desta
Capitcll, o nomoad<~monte 11 concoituadissim~ e im)lOrtnr.to folha
diarla o ,Tor11al do Commercio, o decano do jornalismo braziloiro,
por ter feito a critica de doclsõos ,indiciarias em a qual viu o nobre
Senador um ataque 4 alta ac1toridade daquello collondo podet•.
· O· SR. ALt'REno llLLis-Eu não censurei o decano da Imprensa
por e~so facto, porquo podia tol·o feito, o, Jazendo-o,. estava no
sou direito; rofori-mo aos tet•mos desrospoitosos, que não ostavam
de conformidade com a linguagem do volho o1•gão.
..
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O Sa, SEVEm~o Vmm"- Quaes for.~m esses termos desros •
poitosos 1
Dom s~l. Sr. Pre~idonte, que mo não ~ dado ver pelo mesmo
prisma cm quo se apkesentt~m :i pot·copção do nobre Senador os
Jilctos que sot·vlram de thema :11 oraçüos ue S. Ex.
·
Quaes foram, porém, os termos desrespeitosos a que ainda
agora se relere S. Ex.1
Oque se viu foi quo algun• orgãos da imprensa, que se referimm ao ploito judiciario entro o Governo da União o a Companhia
Docas do Santos, apontaram a sentença tio um juiz, e O~eram reparos sobrios, com medidos, sobro o facto mui to oxtranhaveldo sot• clla
de 15 julho passa·lo. c entretanto, elo ser sómooto conhecida, sómente divulgada pela impreusn. dcstn. Capital, que dispõe do urna
reportagem perspicaz, all'anosa, incausavel, no dia O do mez que
está a findu•.
OSR. Ar.FREDO Er.us-V. Ex. me desculpe, mas i;so ó querer
fazer do um argueiro um cavalloiro. Sr.gundo consta da certidão .. ,
O SR. SEVERr:o~o VmmA-E sabe V. Ex. como se obtoom 'essas
certidões?
Pot• ventura, Sr. Presidente, a tlSsa certidão do csct•ivão, que o
n. unica p1•ovn. oscripta., quo se possa. obter, da data. em que a. sentença proferida tara levada a cartorio, não lta. outt•a prova a
contmpor, tal como a invocada pelw imprensa, a. prova eircum• stancial, na ospecie, deduzida de factos tão incontostaveis, tão
eloquentes, tão csmagadoJ•cs r1uo lonrinm a evidencia a O<piritos
acce;si veis ~ verdade, ainda que se encontrassem menos dispostos
a accoitnl·a ?
,
E' bom sabido o modo por que, para a defesa do respectivo juiz,
fornece cm•tidões tacs um pobre escrivão, na immediata dopondencia do sou superior, exposto nos rigores o porsoguiçücs da. autoridade despeit11da o sujeito até, som contraste, som t•ocurso, :ts
suspcpsües, como nos cn.sos dn ex in(ormata cc:msciontia.
OSR. ALFREDO ELLrs-Então, nao fazem to as certidões 1
OSa. SEVERINo VIElltA-Sim. podem fazer fel, omquanto se não
orrerece:· pt·ova que melhor c mais robn.<ta fé po•sa produzir.
No caso de que mo ocoupo. a certidão invocada poderá rnoret•ocer 1~. aos que tiverem a melhor vontade de lho attribuir tlSSa
vit•tudo.: mas, nao conseguirá, certn.mento, o mesmo offolto ante as
conscionclas lmparciaes, porque si as circumstanoias que. foram
apontadas, si os fáctos incontostavols, si as con<ideraoües do todo
o peso nriduzidas nlto provam, evidentemente, rtuo os.a sentença
foi antodatada, pode-se dizer que não ha verdade srobro a torra.
· Pois, senhores, como explicar-se que essa sontcnca dot•misse
ignorada, no cartorio do escrivão, de 15 do julho a .8 do ngosto,
quando hovio hnta alacridade em divulgai·~>, como urna victoria
governamental, que o propr•io fiscal do Governo junto aos trabalhos das Docai do Santos, então nesta Capital, nlto se conteve que
não mandas•e, poJo tolograpbo, a noticia dolla li imprensa do.
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S~ntos o do S. Paulo, tiio depressa quanto ell~ lho chegou ao ao·
nbocimonto, isto 1', ~ 8 de ~gosto vrgento? Si j1t estava olla lavrada de;do 15 do julho, como so explica essa ignorancia de sua
oxistoncia, por parto mesmo dos prepostos do Governo 1
O SR. AIJ>REDO ~:r.r.rs -A unica pe;soa que pódo informar a
V. Ex. a o juiz.
'
O Sn. SEVI'lliNO VIEIRA -Nilo preciso da informação do juiz,
quando é contra ello que estou argumentando. gstou tirando da
Jog!ca dos factos a evidencia •ia verrlado contra a conduct~ do juiz,
da qual devia resultar a nullidado ins11navol de sua decisão.
Jlt vô V, Ilx •• que a informação dolle me niio merece fé,
porque tl precisamente esta fil que estou contestando.
O SR. ALFREDo ELr.rs- V, Ex. amrma que a certidão é falsa!
0 SR. SEVERINO VIEIRA - Na minha convicção firmo, inaba·
Ja.ve!, irreductivel, a sentença do jui2 J'oi ante data<la.. As provas
irrnt'ragave!s, deduzidas dos facto> e cil•cumstancias, o demonstram,
cabal o ovi•lentemento.
Não quero uizor quo a ,\Ortidii.O SejiL falsa; não pteciso do f!Ua!i•
ficai-a tão rudemente; mas estou no meu direito do dizer flUO é
graciosa, 'JUO não exprimo 11 verdade dos factos, ou antes, que está
om flagrante eoutradlc~ão com a verdade dos facto.~.
'
O Sn. ALF&>;no Er.LIS - Uma
certidão gr·aciosa a f11lsa.
O SR. SEvERINO VrF.IRA- O r;obre Senadot• pód'J qual!fical·a
como quizor; m"s, o que palpita 1' evidoocia ~ que oUa 6 um documento que não expl'imo a verdade, oriunrl11 da condcscondencia,
ou melhor, da obediencia !Ilimitada do escrivão para com o sou
supnrior, arma1lo do poder de suspendei-o "'""'"formata con&cicnlia,
~em ter quo dar a raziio de sou pt•oceder, dosoo acto do moro arbi- ·
trio, a quem quer·'luo seja.
O SR. Ar.FREDo Er.r.IS - Portanto, de<de que não exprimo 11
verdade, ó um11 cortid1io f':lisa. Ali~s. dovo dizer ao nobre Senador
quo nada tenho que vor com osto facto.
O SR. SEVEitiNo VIEIRA- Sei pnrfoltamente, o pelo que me
toca, si insisto neste ponto é ll!Lra salientar que ·essa grav!ssima
iri•ogulat•idade a ninguem podia aproveitar sioiío ao Oovoroo, e
dahl o slgnal evidente da acção indeb!ta. do moamo Governo, da sua
intervonção, a descoberto, na osphera do Poder Judiciaria.
N!nguem mal• do que ou, Sr. Prosidonto, respeita a sentença
do Supremo Tribunal Federal.
Estou convencido de que muitos dos honradiss!mos ministr001
do Supremo Tribunal, que votaram. no caso, contm a boa interpretação da lei, contra a melhor doutrina do direito, o fizeram sob a
inspiraqiio de suas conso!onclas do magistrados !nto~errimJs ·e ro·
speltavois, deante dos qnno,; não sei sinão curvar-mo r•overontQ; som
o necossnrio mas, roneotido exame do assumpto, que pela. natureza
da dooisio lhos n1io era dado fazer,o·porvontura guiados ou infiuen-
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ciados por argumentos addu zidos pelos que tomaram parte no debate e quiçt, como um movimonto impulsivo do reacção, em uma
atmosphcrn. de constrangimento, em que se procurou envolver
a magcstade do Trl bunal.
Sim, Sr, Presidente, o que 6 verdade ~ que, pelos tramites rapidos do processo, pela n~<tureza da decisão prol'ct•!da pelo Snpromo
Tt'ibunal, cm rocurso de aggravo, em que o foi to é submettido ao
exame do um ministro SOmente, que~ sou relator, e julgado sem o
o<tudo c detido oxamo Jos demais membros do Tt•ibunal, esse julgamento não tt•az o cunho da moditaçiio profunda dos vcnerandos
uizes, que não tlvuram para isso o tempo necessarlo.
o Sn. ALFREDO E~LIS- Mas os juizos que votaram .. favor tiveram tempo?!
0 SR, SEVERI~O VIEIRA- A estes IÍ que CU qucri:t chegar,
porr1ue dos louvot•es tecidos pelo nobre Senarlot• aos honrados
Srs. ministros, que foram votos vonoodorcs,podorla resvalar cpntra
aquollos umo. censuro. que jamais os poderia attingir. por serem
tii.o honrados como os qllC mais o foram. Um dollos foi o relator do
feito,o unico qlle compulsou o processo, e, typo do mngistro.do
into~ro, conservador por índole, não tivera pt•oferido contra o Govordo, si nito se houvesse convencido, no o<turlo da matori:t, da
justiça. do sou voto. 1•: abi esM umo. prova do lacto a fot·tn.lccor as
minhas affirmaçõcs. Nas suas condições quero cl·or que votariam.
no mesmo sontirlo, muitos outt•os juizes, que não tivoro.m igual
prop!Lro no estudo dos autos.
O Sn. FRANcisco GtYCEato-Não ora uma questão do lacto, mas
uma. qucstiio de direito.
O SR. SEnRINo VIEIRA-Sim, umn. questão de direito compli
ca.du., mas, om todo o caso, com n.pplicu.ç ü.o a. f'u.ctos, e, naste nspocto
talvez pela primoim voz aventada no seio do Supremo Tribunal.
So,1a como for, Sr. PJ•osidroto, >i a intervenção do Governo não
poudc, nem porlol'in. oro caso algum attingir, directamente, a muitos,
dos honrado; juizos que lhe foram fn.vor<LYeis no. occasião, niio tl,
todavia, monos cct•to que os>a intot•vonção entrou pelo Tribunal,
como .i~ havia penetrado no juizo dn. )ll'imcirn. instancia.
0 SR. ALFREDO ELLIS-V. Ex. póde dar uma. pt•ova do que
amrma i
O SR. SevERilW VmiR,l-Perdiin, ou niio estou fa~ondo outra
cousa; estou argumentando com os tactos.
O SR. ALFREDo EL~Is-V. Ex. est~ arehitcctando hypotbcscs.
O SR. SEVERINo V!Ell\A-Quo 11 inter,-ençiio do Governo chegou
ao Tribunal, doprohonde-se logicamente do tllcto do hlver o seu
illustrc presidente, om caso em que niio ora pormittida ás partes
a. dlscnssiio oral, dado a palavrn tio somente a. uma. deUas; de tor
eonsentido quo t\Lllasse o representante do Governo, o procurador
geral da Republica, <lUC 6 o sou advogado; deprchende-se aiud• do
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facto <lo tot• este, no silencio da parto udvet•sa, falindo cm su;tontaçilo da protonção<lo Governo, discutindo o nssumpto, mais doquo
com !nteress.,, com ardor, com paixão, roçando atll pela ioconvcnioncia, soja-mo porm!ttidtl " expressão, do croar no Tribunal uma
•ituaçüo do coostra.ugimooto lia cooscicoc!as dos mais altivos c independentes dos sous veoerandos ministros, quando se referiu ao
facto impertinente, ele •ez·om •o• concossfooarios multo ricos>.
O SR. CoELIIO E CAMPos -E' uma questão de fórma.; e!!o tom
este modo do fa!Jar.
O Sn. SEv~ItiNo VIEIRA - Nã~ teria cortamento tanto calo!' si
o Go,·crno não ostivcs;a particularmente interessado no pleito.
OSR.. ALI·'REoo ELI.IS - N!n~uem mais indopondco to do quo o
Dr. Ollvoira Ribeiro, incapaz doso cut•var a <JIIIIiquor ordem do
Governo.
0 SR. SEVERI~o \'!Eil\A.- ~ão digo quo não. 0 Dr, Olivolr.t
Riboh•o ú indep~odonto como .i uiz ; não ha ninguam ma. is indopon·
dente do que ollo ; sinceru.mente o aillrmo, porque Jbc conboco o
caractet• atú um tanto arrebu.tado, á< vezes; mas o Sr. Dr, Oliveira
Uiboiro não or.• c.n·io podia ser juiz na docisão; ora, sim, repre·
sontnnto do Goverao no Tribunal; ora o sou advogado; niLo tmho.
''oto; como n.flV'ogn.Jo, osta.va irlentificado co:n os interesses do Go-

verno e idcntiffcou·se cm extremo, até mais do que devia; não
estou fazendo carga ~to llt•. Olivoir.l Ribeiro, salvo no que poderia
set• considerado como excesso do zo!o polos intoressos do seu clionto.
O SR.. ALFJ~Eno llLLIS- E' uma qucstilo do tomporamento.
O Dr. O!ivolra Ribeiro é um ot•ador cloquootissimo, falia com
muito calor o onthusia;mo e mostrou qno conbociu. perfeitamente
a questão.
O SR. SEvf:RISO VtEII<A - Consignando ligeiramonto Oitos
factos, ha do Jtormittii' o nobre Senat!or quo ou, ou, minha qualidade de u.prondiz da scieuclo. j uridicu., de ad voga~o provinciano,
embora aposentado...
.
·
OSR. ALFltEDO EL1Js-V. Ex. maneja a ironia perfoitamonto.
OSR. SEVERJNO VJEU<A- .•. do tambcm o mou juizo a rospelto
da declsiio do ·supremo Trlbum•l, quo lho met•ocou tão enthuslas·
ticos Jouvoros.
O SI\. ALFREDO llLLIS - Nosto caso V. E~. rleve so dirigir aos
jur!sconsultos dostll Cas" o não ;tquollo que metteu a mão em
soara alhola.
.
0 .SR. SEVERINO VIEIDA- Acato a decisão do Snpromo Tri•
bunal Federal, mas tenho, som quobt•a do respeito quo lho dovo, o
direito do considoral·a injusta, 10iqua o injurídica, porque u. acção
especial tln. oxbi bíção aão cabia na ospocio.
·
A oxhibição de llvl'Os .comrnorc!aos só pódo ~ar•se modln.nte o
concurso do deus requisitos: é indispcnsavol, !•-que o dono dos
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livros, quo so pretende soj~m cxhlbidos, tenha a ~ualidade de commcrclanto om rolaçiio áqucilo que. requor a oxhlbição; cm 2' Jogar,
que o lltlgio verso sobro lesão do direitos ou cumprlmonto de obrl·
gaçües. essencia.lmonto .commorclaos. Ora, no caso, nem n. Companhi~ Docas do Santos, pessoa jurldicu, ú commo!'Ciante cm rc·
Jaciio ao Governo, nem o litígio a quo este pr•etcndo al.'r•asta1•
ariuol!a vers~ sobro direitos ou obrigações do n11tureza ou de ca·
ractm• commorcial: logo não o· adml•slvcl a cxbibiç1io concedida.
Qno o objecto do litiglo não Ocommor•cial so demonstra pela
intenção mu.nifo~:~ta. do üovct·no ; porqne o mc:Hno Governo, pelo
orgão do seus ropresontnntcs no pleito, allegou e.<pr•cosamonta quo
rcrjuorou a oxhibiçiio do livros para pr•o,·a:· ~uc a Empt•cm
Docas de S~ntos tem violado o sou contracto.
Si o.ssim 6, o que er·a,íusto, o que ora curial, m•a que o Governo intentasse a ucçiio compcton\u, ar•guindo a violação do contrtteto o, uma voz neste t•umo, quando muito lhe o.ssisti~ o dit•oito
do rcrtuoror na dilacfio prolJi•torln, o só entfio, o e.xomo das livros,
uos pontos cm que esta exame viesse corr·oborar• a p1•ova do sua
intenção.
Sr. Presidente, o meu illustre amigo. Sonr~tlül' por s. Paulo
teve occasíã.o do so rof~t·il• aos numoro:;o1; Uefensores lli..t. l!:mprozà
das Docas do Santos,
Devo fazer sontil• no Senado que ou nada tenho absolutamente
com essa. cmpreza~ nem com os seus t•opresentn.ntes; nunca fui,
nem sou sou advogado; e jdmais o seria de quem quer que fOS$C, ·
dentro deste augusto r·ccinto.
Si entro na apreciação do julgado que o nobre Senador, pela
sua palavriL autorizada, trouxe ao conhecimento do Senado, fuço-o,
antes do tudo, por amor <L iustlcn, pelo culto qrw devo PD!'
sentimento, por vocação o tombem por profissão, ao direito; faÇo-o,
igualmente, profligundo a intcrvonciio mdobita do Govor·no ; m~s.
de,·o dir.ot• que não sentiria nenhum constmngimonto, sinão muita
satisfação, si das minhas paia.·ras pudessem r·csult:<t· quaJquo1•
conJ'orto, jd que outro proveito não lilcs podem alias levar, ao.<
cmprczar·ios das Docas do Santos, que mo merecem a mais
ontbusi•stictt symp~thia, que considero dignos de n.proço elevado
o da. maior• nuimaçiio, por•quo á sua. J'ronto >c acham dous uraziloiros, como não contamos sinão muito raros, do sou porto, os
primeiros, talvez, que já tomamm a peito c toem quasi !e1·a.do a
cabo, dentro do paiz, uma obt•a da Importancin o da grnnde utilidade da do porto do Santos, com capltacs exclusivamente bt·aziiolros •
com pessoal nacional, aproveitando c aperfeiçoando a scioncia,c a
wcbnica.patriaa, ao ponto do porem cm evidoncin rordadciJ•ns eompotoncias naelonaes, como " desse notava! engenheiro, Sr•. wanschonekon, que se fez conhecer como tal na execução desse tt•abaiho;
Não conheço, entre os nossos patrícios, outro gropo, embora li·
mitado, rtuo se poisa contrapor• aos dous diguos, honrarias e laboriosos c>valhoh•os rJUO nas obras do porto tl~ Santos diio aos contomporancos o Jogam aos postares o exemplo etlificanto do poder
da actividade na oxoencão dos mais arrojados ompt•chondimclltos.
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0 Sn. ALFREDO ELLIS - Ninguom contost~ i~so.
o Sn. SEVERINO VIEIIlA- E, Sr. Presidente, não são sOmooto
homens trabalhadores, são fnndadoros do uma escola· de trabalho,
productlvo e fecundo, os cduuaJoros do uma geração do moços que,
empenhados pelo sou eslilt•ço n!l: conquista. do propt•io bom·cstnr, vão
prestando os mais relevantes set•viços ao progresso de nossa torra..
O Sn. ALFllEDO ELLIS- V. Ex. esta. ropotindo o que ou tenho
dito desta. tribuna.
· OSn. SEVERINO VIEIRA- Estou adduzlndo estas considerações
para justificar a minha intervenção neste assumpto.
OSn. ,\LI'REDo ELLIS- Nosso ponto estamos do perfeito ac
côrdo; nin;:nem contesta nom contestará ,ldmais os merltos dos di
rectorcs das Docas.
OSn. SEVERINO VIEIRA - Dizia cu, Sr. Presidente, que o Governo, pat•a requerer a exhibiçilo do livros da Companhia. Docas de
Santos, se apadrinhou á. noce>sidado, que tinha, do propo1• uma
acção a ess" companhia, no intuito de mostt•a!' quo olla violava
clausulas do seu contracto com o mesmo Governo.
.
Sr. Presidente, nem essa allogação justifica perante o Codigo
Commorcial a providencia intentada, nem .cl!a so fazia mister,
q'!ando fo:!So roa! ~ yordadclro o motivo ~a oxbibição roqu~rida.,
abás com f~lsa c IDJUSta causa, :porCfue .Já estava olferectda ao
Governo a opportuniuado o o mo10 .Judiciarlo do ll•zor vingar os
intcrossos superiores dt~ administração, st estes estivessem om
risco, n11. acção que a Companhia Docas.do Santos, reagindo contra
o que considera um acto de propotencia governr•ment11l, concrcti·
zado no decreto n: 0.501, de 6 do junho de !907, que, ~ogundo in·
tonta provar a Companhia, altera o.rbitrariamonte as clausulas do
sea contracto, havia jll. posto cm juizo contra o mesmo Governo,
na qual e1·a voutuada oxactamante a questão que o pod01• publico
allegava querer trazer 11. tela judiciaria, o do mais a mais, versando sobre o filcto da apresentação dos livros commot•ciaes aos
propostos do Governo, que ora uma das doterminaçõe; dnquello
decreto.
De Jacto, Sr. Presidente, :L .Preaxistencia desse pleito entre 11
Coml'anhia Doca~ de Santos o o Governo, ao tempo om que esta
snrgm roqnorendo a. oxhibicão dqsllvros, é um argumento poderoso,
indtn r:Lziio convincente contra a procedcncla da exhibição do
livros requerida pelo mesmo Governo, porqno o processo que o
poder publico simulava preparai' com osta oxhibição, o ponto Iili·
gloso quo por moiodessuccii.otinhadesorapurado.Perante o Poder
.Tudiciario, já. estava inteira· e procisamonto contido na acção
posta em jnizo contra. o Governo pela Companhia, n:Lintooção do
demonstrar que aquolle.niio podia absolutamente, som assootimooto
e accôrdo da outra :parto oontractanto, quo ora a mesma Compauhia, rolbrmar, modificar ou altero.r as clausulo.s de .um.cootracto
entre ambos, por mutuo consentimanto, celebrado.
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Accrosco, Sr. Presidenta, quo o contracto, colobrndo ontm o Governo o os concossionnrios do .llOl'to do Santos, tom o sou instrllmonto roal,tndopondonte da oscrlpturaçãomoi·cnntll dos mesmos cou·
cossionarios. N'ao se pódo, portanto, conceber que só por meio dossa
escripturação ao habilito o Governo a conhecer o provar a violação
das clausulas daq uollo coo tracto.
Nota-se, entretanto, que, om<Juanto o Governo, pelo seu roprosont!Ulto perante o Poder Judlciario, fundamenta o pedido do
exhibiçiio dos livros commerciaes da Companhia na intenção de
provar quo esta osM violando as clausubs do sou contracto, donuncla, por um do seus propostos administrativos, propositos quo
niio siio precisamente os mesmos. Refiro-mo ao fiscal do Governo
junto ás obra; do pot•to de Santos, o qual, 'communicando para 11.
impren:111 do S. Paulo o facto do tor sido proferida, sobro o
caso em lltigio, dccisiio cm primeira instnncla, a favor do Governo,
declarou sem rodeios quo este propuzcra somclh:.ote acção, para.
aiC!Ulçar a modillcaçiio das taxas que, do accôrdo com o soil contracto, percebem os concessionarlos pelos serviços que prestam no
porto de Santos.
Quando discursava o nobre Senador por S. Paulo a respeito da
revisã.o das tnriflts, pelas quacs siLO pagos ·o:. sm•viços. da. Companhia, doi um aparte concordando com S. Ex. quanto õ revisão

quinquennal dessas tarifas. Esse <l o meu sentir, o meu modo do
entender, que mantenho.
.
Desde que existem tarifas om vigot•, tbadas nos termos do contracto, ombJra provisorias, <l claro quo o!las estão sujeitas á revisão feita. de commum nccôt·do de cinco em cinco a.nnos. Ao lado,

.]>orém, dossn. t•ovisii.o contractun.l, do cinco em cinco annos, o contl'acio daoemproza das Docas estabelece a obrigaQiío do roclucção
das taxas que lho são concedidas, logo que essas taxas produzirem
um lucro liquido do 12 o/o sobre sou 'capital.
Para quo, porém, so possa impor essa roducção dependente,
em todo o casu, da condição expressa do excederem os lucros 11quldos da cm preza do 12 % do capital empro~ado nas obras, é do
todo o ponto lmprescindivol que esse capital esteJa todo empregado,
ou por outr;l, que estejam concluido.s todo.s o.s obras que, nos termos
do respectivo contracto, devem ser executadas no porto do S!Ultos;
o quando tàllo cm contracto, está bem entendido que não me refiro
só ac contracto primitivo, sinão ainda nos &dditamentos quo olle,
pot'Vontura, tenlia sofii•ldo.
•
·
À!ltes de conoluidllS llS obrns, antes de conhecido e appllcado,
por. completo, todo o c~pital que tonba do ser empregado na· sua
execução, <l claro que o Goveruo não pódo, absolutamente,, impor
uma roducção !ls taxas da Companhia. Para demonstrai-o, biiSta
esta. simples consideração:
E' possivel,. <l ma.is que provavol, e mu.is do que isso, é talvez
facto real, que pódo sor facilmente apurado, quo, segundo o plano
d<l.S obras cootractadns aom o Governo, a omproza tenha j:!. concluído tod<IS aque!IIIS do que lbe possam resultar lucros, tendo,
entretanto, n. desempenhar outras do cuja conciusiio lha não
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venha o augmento dessas lucros, sinão f<•talmonto n.ccrosclmo do
enolLrgos.
P6do-so nttl, entro c~tas, aponta~•, dosdo j~. a con~rucçiio do
um odillcio para correios o tolegrapbos, contra, a demora de cuja
oxpcuoiio .la reclamou da ii•Jbunn. do Senado, poucos dias fuz, o nobre
Senador.
Ora, como admittir-s~. antes da conclusão das ·obras e do
applicado todo o capital rJUO a sua execução completa reclama, a
roducçiio das t~txas quando, por vlrtncle d ·ssn. reoucçiio pravia, os
lucros llqucdos daquollo podem não attingir ao maxlmo da razão
dos juros dotcrmluadamento estipulados como condição dessa re•
ducçiio I Toriamos nsslm llS taxas reduzida' som, aliás, ter sido
alcançado aquello maximo, o que, om boa loglca, em bom direito,
não p6de SOL" imposto aos concessionarias, sem a vlolaçiio flagrante
do sou contracto.
E' claro, Sr. Presidente, que essa reducçiio, antos de terminados ·os t••abn.thos que toem do ser executados, não tem cabimento.
0 SR. FRANCISCO 0LYCERIO-!sto leva..ia ao seguinte facto, e é
que cm tal caso a Emprcza Docas de San~Õs niio po<lorá arrecadar
taxa nenhuma.
·
0 SR. SEVER!~ O VrEIR.\-Porque?
0 Sn. FILANCISCO GLYCERIO- Porque, si a l'Oducçilo de taxai
deponclo da conctu•lio das obras, " at•t•ocadação do taxas dependo
do mesmo !llcto;
O Sn. SEVERINO VIEIRA-Perdoo-me V. Ex.; não compt•ehendo
a forço. do seu argumento; a pe•·copçiio das taxas é compensação
considerada pelo Governo equiru.lonte ao ser•·iço que preMa a cmpreza.
Estava nas mãos do Gorerno pormittir essa pcrcepQiio n titulo
provlsorlo, aliás na mesma ra.z[o estipulada das to.xa.s a at•rocada.r
aeflnitlvamonte e, desde quo o Governo entendeu autorizai' a Companteia n arrocn.dnr essas taxas, não pode agJI'a fugir n.o sou compromisso.
·
Apresso-me, entretanto, a notar, Sr. Prosldcnto, que niio estou
sustentando nenhuma novidade; !IS conclusões que estou sustcntanuo, Jnsplrndlls pel!1 loglcn. o pote mais comezinho sonso
juridico, o proprio Oovet•no as consagrou oxprossamonto no decreto
em que estatuiu sobro as obrllS do porto da Victoria, ·
·
Com olfeito, Sr. Proslclentc, no contracto que emanou da autorização desso decreto, q uc tom o n. 5.95!, de 2S de março do 1900,
cstaboloceu o Governo quo a t•educção das taxas só mente poderia
ser Imposta ao respectivo concosslonario, quando, depois de concluidas toclas as ouras, se viesse a verificar o excesso da rond~t 11.
razão de 12 '/o do cn.pltal dollnitlvn.monte empregado. Qual a razão
do assim proceder o Governo, Sr. Presidente 1
·
. E' porque era justo e razoavel ; niio se lhe pode deparai• outra.
· Justo e razouvcl esta norma para o porto de~ Victoria, ella não
pode deixar de ser como tal appllcad:\ a todos os casos identlcos.
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Logo, si no contracto com as Dom~., do Santos não ost(•, cstn·tuido o contrario rli~t.o, ú claro <JilO o sou silencio, nosto ponto, não
púúo sot• int.ot•pt•ott~do si não do accút•do com u. logic~. com a t•aziio
natural o obvia da< cousas, o mais do quo t.ndo Isso, tio u.ccôrdo
com ossn. raziio j4 cor.sagrad~ ospontanor•mouto polo Governo om
coutrnc r.us p<•stoi•ioro•.
RoiLimonto, SI'. Presidente, a !Jo:L o sii tloutriua ~ cs<a quo o
Gnei'Do, muitos ounos depois do toltr~" oouccssão das Docas de
Santos,om quo ficou por olucidn!•,na lottru. do contracto, csto ponto,
consi;.mou om tormoi':l claros c positivos com I•c/ação a.o porto da.
Vlctorltt; Hondo om todo o caso do nntar <JilO, precisamontõ, do rc·
forcnuia ao contracto daquolla.ompt•oza já foi polo Governo Fodoral
adoptado. o.;sa. intot•prctaç[o om moosagomt!o 8 t!o agosto do !OOU.
Oir·se-hia, talvo~. tillll tllltl'O foi o ministl•o <JUO rofot•cndou aquello
decreto, o out1•o o pt·osiclcnto quo n:-;si~nou· ossa mon~agom. ~.Sol'iiJ.,
•mtos do tudo, a.!Jsut•do, princi)Jalmento om mat.nria. do con'tractos,
pretender <JUobro.r a unitlatlo pessoal do .(;uvcrno, :qno não se interrompo por· ell'eito Un sucõossiio ·llfJ:i·inrlividuos ·qno o exercem;
mas, posta do lado esta conclclot•.lção; qno alitls t1 1\mda.mental, ú
!'acto qno o propt•io St• l.!inisl!•o da Industria, Viação o Obr•as Publlcas, ora em o::orclcio, amplia.ntlo com vanta.~cn• o~cepcionaes,
pelo tlocroto n. 6.550, de 15 do junho• de I!l07, os IU.voros concedidos
uos cuncessionnrios das obms do pm•to du. Victoria, pelo citado decreto n. 5;051 manteve ·!nultOl''"la aquollu. clausula do mesmo
docrot.o,
,
Sr. Presidente, peço a.indn. umn vez desculpa ·~o meu honrado
collo~"· o nobre Senador )Joio l•:stado do S. Paulo, tio me haver im·
mlsouldo neste a.'sumpto, a <JUO, como do pz·incipiú -fiz sentir, mo
devot•a conservar estt•anbo, si um sentimento incoercivel tle'jnsiiçn., de·ospontanmt solldarleda.de ·com os quo ·sotrrem, ou ostlio
amoaçados do .Josiio om sons <li roi to.~. mo não ti vosso imp· llicto .a
u•u.mluaH> e d!scutll·o p:trn. 'demonstrar que, om voz dus ""'" t'un·
oçüe> legitimas •I c fiscal de nm contl•ncto, no qual ge· nao doi'C nsttuocor do qne é tambom pa!'l.c, o Govorno.l'odoral O>t~ quoro11rlo t·~· ·reei•
actos do mei'ó arbitt•io, t•oduntltÚJt!o:~m qulli~cu.tla. viólcu•Íilt ,,.ntra
os ornpi•azat•ios das Dóoas tle Santos. Tal ~:essa .Iovassu, qnc ;e não
justifica• sob aspecto nenhum, na •ua o.,cripturacão mercan1 ii, nom
mesmo com o capcioso argumento da commnnhiio do bons.
· ··
. Nem preciso, ·Sr. Presidente; deter-mo n" dcmonstt•:ct;iio da
falta absoluta llo ta.l oommunhilo entro o Governo c O< expio ·n.:loros
tlo.r(U•lllos serviços, porque~ de prlmoit•a iatuic•lo quo ·n Situação
·dos o•plorndoros do porto de Santos niio ·~·outra sinao a tl•' donos
do uma propriodado limitada o rosohn•ol, do modo:quo, oht:~udo o
toi·mo fixado par!L a resoluçíio dosso dlroll<> om ralaçiio aus ·; . ctuaos
doteutoros, elle se trausiilre intogr.~lmonto no . Govcrl• '· por
otroito' do contracto, que o instituiu o rogo ns suas cond:çõus do
oxlstcnoia...
· · . .·
· ·
· · I~'. -portanto, esse mo$mO contracto que assegura aos·co~~ccssto
narios do porto de Santos o llllO o goso·exolu,ivo·d•s obm~'tno o dia
ftzado·po.ra a sua. entrega. ao Governo.
· ·
· ·
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sr. PJ•esidonto, mes~10 som qne sc,\a advog-.ado do. compt~ohi~
Docas do Santos, ou ostOJ" por qualquer n10tlvo ou con~ldOJ•açiio a
ollu partioula!•mcntc ligndo, pormitta-sc-mo oxtoroar o roparo do
quo o meu.illnstro amigo, o nobro Senador pelo Estado. de S. Paulo,
nõo a oncaro. J,[o a aproc\o com a mosma boa vontrulo, com a.
mesma benignidade quo lho morccom outras: omprozas prosperas
do sou Estado, umprczas cn,ias. renda~ .. avultadas, ou.jos fartos proventos. e ot(ias j)rosporidaolc~ são mais directa o ffiflis copiosamooto
feitas il custn. do trn.balho. ag1•icola, a expensas principalmente da
lavoura. do ol1fil do futuro~o Estado.
o Sn. · FRANCrsoo Gr.var.mó - V; Ex. cstd ma.l informado'.
O meu distlncto companheiro de bancada·; ante~ do t·oclamar contra.
n Empreza Docns do Santos, fel-o om relação a diversas em prezas
ferro-via.rias.
o SR •. SEVEIUNO VIEIRA-NãO digo quo não, mfl8 posso nmrm;t',
como facto incontfl:!ta.vel, q1te sobre. estas não tem batido s.. Ex.
com a mesma lnslstencia. com que o ha t~ito com relfliJiiO' em preza da.s Docas,
. ..
.
.
·.
.
Aproveito,. entreta.ntu, o a.pat·te, eom quo mo honrou o. nobre
Senador polo· ~;stado de S', Paulo, para salientar umJL . das muitfl8
fa..ita.s, e est11 gl'aViB!lima. do Sr. PreBidente da Republica. ,
..
o a.<Hnmpto do reduccão do tarifas de estradas de ferro tem,
cortamento, mais impOJ·tancia., mesmo no l'ico o movimentado
Estado do S. Paulo, do quo o da ,reducoão das taxas dos serviços
do porto do Santos, e o!fe1'000relovancia maior yor ser um reclamo
geral; articulado .em todos os Estados da Unlao, onde ha servloo
forro-vla.rlo, . .
·.
.
.. . ..
"
.
Tão goraimeuto Hootida.era e é a neaessldado dessa reducoão
que o Sr, PrOI!idonto da, itepnblica, quando. andava a pa.ssoar, as
sua.s vaidades do Presidonlo ololto, om via.gem do rocreto e oston•
taçio pelos Estados •••
O A. AzEav.no-S. Ex. consldórava'a. dC estudos •
.o SEVERJNq VrEJrtA-Eu não n.crodito a.llsolntamento',riesses
e.ltudll!l,. o •larei, .dentro em pouco, .a prov.a disso, citando. um tacto
a.aada significativo pa1·a. mo oonOrmar nesta. crenQll. Volvendo, ago1·a ao. assumpto, cabo-me. a.ssignalar,. que, nn.quellu. exoursã.o, o
sr. Presidente dlL .Repuhlica, por toda.,& parta. por onde aod11va,
ondo quor que se. tivosse fazer ouvir, não tirav11 dos labias ~s. promess:~a mais formaos e catogol'iOi"' do roducçiio de tarifas terroviaria< 1 s. !ex, quasi IJUO niío. tinha outro thema; diNo-bia este o
ponto culminante do sou programma do governo,
O sn. ALFm:no !~Js-Isso i1u'or dizer que o mal ll geral.
.
'
•
'
' ,J~
Q' SR. SÉYE!UNO VIEIRA-Pois bem i 0 Sr. consolhoiro. PrOI!i•
dento oleltoo:andou, p0r. tado.s ..o< Estados, correu Sécc~ e Moca é
ypltou aos ponat.c&, trazoodo .no. ~olso_, as suu,s, promu~B/18, quo, 'I~
bojo so não oonvertoru.m em, J:lli!Jida~q, Pfll'l.oljii!!.!IO~, -~~!m, JHlQD t,tl!lO ·
no '!18U i'stado. As l!ll'!illll, quu tilll regum· ao e1trildu 4~ !B}'}'O fc-
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dornos. são as mesmas quo rora;n organlzndl\S para attender n uma
. situação da. maioJ.' denressiio cambinl, quando o cambio brnzileiro
não hlLvíU. rl/êcbi<lo airiiln. ]lU\'It ergue l-u, o Impulso viril i! o csful'ÇO
r_qfiêctidà;., ;rno<li!lídp .._o . pf>r(~ita}UClltO . C9nil>imido pelo. v,i):oroso
t.alonto,o mcontosin.VOJS hab!Jitllçucs do iloom<\o Soorrdut pelo Estado
dó Matto Gró~so;,b illusí_ro·,o heooÍ!IoritôMin.istro da Faz,nda' do ~o
voJ·no do.ommcnto brar.J!Oiro o grande patJ•Jota $r. Gamuos Sallos •
. , São ciilcáÜWl sobro a bnso' c:unbial:lo ~.7 o atú do' 6.d··~or i:nll
réiS ltS tn1•ifa~, que, vlg~r~Ín ll:Ú OstradJIS}O'dOraos, __cm l~l'ritÔi'iO' bJi.
hiauo, ,o _quo ao mantêl)'l _lnt~ctas, llpor.ar dns promessas fu.ll:.zos :lo
Sr. Pros1donte .da,!1opubllca. . .
.
.
·
.,,s,.. E~;,jtL vail caminlJo ile' d~us aonos que· [,s.,tpliu o _Gov,Çr!]il
o p.aro~o ~e ~odo ,,osq!IO~lclo do. seu 1l1ag-no proplom!L ~o ~adu~çno
das .ú,J.rJ~ns lorro-vln~J~s. ~atut•lilmento; olrc!ro _da. n~~:l ori~ntação
do S. !'Ji!; que, 110 q \lO va~ ~rnonstr~ndo,, pn1·a .. dqse_mpll'nho ,do
sua missao·govor•namontnl ó para" Hlllvação :la Republica; só têm
duas preoccupações : a 1•, o votar -as J'oooluçõos tegi~lativa.s ooncodondo pensões a vi uvas o orphãi>s do servldorlls da ·Naçã:o, a ,bra.cos com .a J!Obrezll. ~xtrqm:1 ; ~-2', d9tru• ,o, so\1. E,<lilllo, ~-,cortar
tod~'1 o, torr1to_,:!~ tmn.oJro:.!lo, n·~rto ,:1 sul'; dolc,stea oosto, de ostrad!"'
do 1art•o li custa dos cofi.·os l'cdordes.
· ·
·
·
'J
I,. •
O SR. A.. AzEtt&no- Na primeira está. acompanhando-V: Ex..
. . ôsa: S,~veiit~O Vi\:!RÀ ~ Si árig(~ ~. !i ucl S; Ex •. _só cqll[>'lU~
ao mau ID,I!o,om_tud0 ma!s,_camo me acúmpanba noassumptô a que
se refere o nobre Senador, e estaremos deperfolto'aocõrdo. ·
.
. , ÂgÓI;II, antes qui), .SP me V~ da .. rnemorjJÍ O,.inoi~cinto,. ~a.iso
a dar a. prova da coutradictn que puz ao aparto. omque m.eu ill~s~
tre.amigo o.nobro Soo:J,dot· porMatto,(irosso,avo)lturou, q1to.,a ,Q~"
cut•fliio. do Sr. Alfonso ,Pennn..polQs Estados 1da., Uni/to . I() i ,uma via~
gom.d~ ostu:los. Antes de m~ill nn..da, ó,fno~o $.1billo quo, o1Sr. i>r.t1';
sidenbi. <!u. .Ropublion. o. nin~uom, ppr on<lo passo\1, Uludiu com .. modos o.attitudp,.de ~bacr~aono,. exame o recolhimento, com proposl·
tos de os~udi.U' as ,situ~õos dos llstlld011, : .
., . :
. ·..
. s~. J~x.:era· simplesmente um l'titfl; empa:ve.\ado; <1ue <juQri~
é!Íl v!a'gelli reàl exliiblr a sua v.ttJ~de·por outro ae po;pu!QQÕtli! br~
zilelras. Aos que se niio contonta1-em cum· oatn alll1•mução~ que ê· o
testemunlio coosctonto de <(llll.'!ltos viram <-hegnr. saltitar-o ir sa·
hln<lo o Sr. Presidente eleito; ol\'erOQO"iJm ntcto reconto quo ov!doncio., ll. saciedade, <ll;te .assm•to. E',, t<Wto :\ <JJ!O. sQ.l\:JfQt•om varlos
ar' na.es closl.à Capital. om sua edição uo lJOÜto'!il', :"!ó qtio o Sr.,Pr~
.a.•lontodo. Republim• ao visitai· as salas do um do; odiflclos da "Ex·
a~â!]Ods·Naciionn.l';uão pcldo occult1ir o sou-dcslumb,•a.monto,. a;sua
ostupemQilo e espanto;· em que estiLO expostas varias productos ba-:
h!aoos exclamando que ,ao (a• ia idtia rlll quo a:' Jla:hla podasse oJre•·.
I·ucet• "Làu .grando o _yn.rin.dt4 cupia do produotos .. ·
.
,
· ~··. Logo;:S, l~X." não.\'in: óão Ox~·râíi"oõ;;. não ObsOr\-ou. !-ui1n.'u.pcon·
d<iu Dàwla,ulguw>t~ mosmn a... [Utl porlia.·bavor de' mais oort•lqlielro
e J•udlmoutar cm sua pa$sagem Jiula Bahl11.
i
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O Sa. A. AZEREDO - Observou muit~ cousa, m~s 11ão pôde
observ"r t.utlo.
•
. O Sa. SEVERINO VJEmA- Niio observou cousa alguma, doado
que niio llcou sabendo o que podia b~vm• do mais elementar o, ao
mesmo tempo, do mais intuitivo. O homem niio teve tempo,
nem cuidou do lev~r a. sua nttonciio sobre ponto ali(Um, a.ind:.
sobre aquolles que não deviam escapar ~o estadista mais vulgaJ•,
P~sseiou a suo. sa.tlsfação polos Estados, sendo, entretanto, · corto
que nem a idéa da excursão polns terr11B da Republica lhe é ori·
glnal ; foi um plagio que ollo foz do ponsamonto extornado pelo benem.orlto Dr. caml'os SalleR, num11 inleroie•o quando, al!udindo á
possibilidade de vmgar a sua candidatura pura, poJa segunda. voz,
assumir as rodcas do Governo, deixou ve1• etue, nos.1a omergencla,
se esl'orçaria. por empi•ohoodor uma oxcursf1o atravos dos E>tados,
no intuito de ostuda.r c a.prcclar de ~isu as suas mais palplta.ntcs
necessidades o mais sutrraga.vois aspirações sociaes.
·.
.
· . O SJt. PmEs FERREm~ - Só por ost:ll' do accortlo com o Ot•.
Campos Salles s. Ex. fez multo bom.
. ·
·. ·
0 Sn.. SEVERI~O VIEIRA- S. Ex. apanhou a id~a o lbi lova.t•
através dos subditos a sua satisfação, recebendo festas por to<los os'
Estados.
· · ,
·
. Em bom tlo paiz é gno nenhum proveito se IISs!gnlllou aW bojo
como resultado dessa excul'Bão ; nem mesmo a roducçiio das taritll.s das empt•ozas de transporto, quo parecia problema tio cuja
soluciio determinadajil estava do posso o St•, PI•estt!onte"ela Repu·
biica. E do lacto elo tl!.llmrom, por completo, ns suas promcssàs
sobro este assumpto magno. que interesso a .todas as classes souiaos,
quer se trate do consumidores, quer do productol•es,: em torfo ·o
torritorio da Republica, do norto a sul, como do lesto a; oeste, <i
!leito deduzir que assa preoccupacii.o do Govot•no om dat• combato
pelil reducçã.o d11s taxas dos set•viços nas Docas ele Santos, questão
de importanoia. e alcance multo limitados o secunda rios, nã.o obedece
a nenhuma tnsplt·a~ão do bem ptibllco ; sondo, portanto , muito
pla.usivel a conjectul'o. do quo amlem, por·~hi'alo.p~rtiados, Intuitos
ao politicagem, ta\VO~ O deBC.ÍO intereBSOÍl'O de, ser a.gradi\VC[ ao
Importante llstado quo ~apresenta mui dignamentu o nobre Se·
ua.dm· •. mou illustrc amigo St•. AU~·Bdn t;uts.
.. . .
J:: depois .• , qnom sa.bo se aii'a.z de tudo isso não se escondem
intei'flSses subaltei•nos do outra natureza 1
. .
O sn.·. A', AZEREDO - Póde mesmo haver o reverso· da. mo·
dalba..
·
0 SR. SEVEil.INO VIEIRA - NiLo quero fo1zer ,.iJÍ!z·,, t~mm•ario o
por Isso não ta.ço investigações intorpretatlvll8 do penso.monto o
aparte do nobre Senador,
,, ,
..
Sr. Presidente, qner mo parecer qúií''alnda quando mo pudesse encontrar na sltuacão em que se coUocou o ltonrado Senailot•
par s. PD.ulo, ou encararia sempre oom muito mais benignidtlde,
•.. I,
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pal'll não dlzol' justiça, do quo o f,,z S. Ex., oss:1 omproza.que fez
o porto do seu Esta.tlo.
.
A omnro?.a. diiS Doan~ do Santos, Sr. Prosldontc, tt·m1xe buoeficios incnlauhweis p:n•:~ o Estado ele S, Paulo, om go1•n.l, o pa.rticulat•monto pam a sa.tulo Jmbllcn. da. eidado do Santos o p:Lrn o
!lo$cnvnlvimonto cmnmel•clnl, Industrial o agrlcola do todo o
1~:-~tn.do.

OSa, A. AzEnEoo- Nosto ponto, apoiado,
0 Sa, ALFREDO liLLIS- Isto ,j:\ SO tom dito O ropotl1lo (I Sa•
clcdado.
O Sa. SEvEmso VIEIRA- São sorviçol que niio se pagam com
um o. simples, ou mesmo aom ropotldas menções.
.,
A omprez~ pl'oporciona. ainda mais :1 prosporidado o á riqueza do !Matlo do S. Paulo commodldadcs o vanhgons inostimaveis, 11uo só podem avaUar as populações do Estados, cujos portos
<lo olovada imp·J=tuncla eommorcial ~c achm atol agora desprovidos dos mosmos molhoramontos por nquollu. ompt•eza I'Oaliz&do~
no porto de Santos, notando-se tjUO aquollo$, apeza1• do se acharem
a mais curta distancia do quc este dos centros produotot•os o commorcia.es em·opous, ~ !alta do molhoramontos analogos recebem
, dello on expedum as sua.; rnoraadot•ias a. fretes muito nulis caros
o su.lcltos a um s'm numoro •lo detrimentos, que lhos encarecem
dcmnsiadamonto o,, preços <lo i:npot•tação ou •lcsi'dlcam os do
oxpot·ta~ão.

ALFa~:no l•:u4I:o:;- Ningnom contesta.
qnorcmo~ pi1gar o que tlovomos, do acoõt•ilO

o so~ beneUcios. M:~s
sú
com o I!Ontt·acto.
O Sa, Stmmr:o;o Vmtu-Os quo so utilizam dos serviço~ pt·ostatlo.l pelo porto tio S:wtos pagt~m pot• esses servl(•O.i taxas mais
altas do que dovia.m pagar 1 .
O Sn. Ar.Fntmo ELtts -E' o que d"sejamos voritlcal'. Pot'IlHO
razão t•ocusa-so a omproza a essa vet•lftcaçno 1
·
O Sa. SEVEntNO VmtM-Porquo a omproz:• defendo o sou tllreito. 1ma pódo ·dizer que, • no <~ttentado e na violoncia ao sou
direito, lta. alguma cousa equivalente no attentado e ti vioioneia a.o
direito em geral; o que, dorcudondo o sou direito, detiJndo o dit•e!to de todos, por•JUO . faz obra. que intorossa á Ol'tiom, ti p:tz, :1
tranq ullidade o bomestar da soololiade,
O Stt. ALFREDO ELtts - Qual o melo de vorllloar o nosso
direito 1
O Sn. SEVEtusu Vmm•- \'. Bx. mo dirá qual seja. osso
direito,
0 Sn, ALFREDO ELI,IS-A ompl'OZa uiio pudo tit'31' mais tlo ljllD
o divldonto corre~pondeuto a. 12 %.
0 Sn, SEI'ERI~O VIEinA- Pot•tloo-ino V. Ex.; potlerá ou não,
Cortamento a cmpt•e?.a uiw po<lerá crnholsm·, 1lopois do tloto1•miO StL.
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ll'!do o '~n ct~pltni, o q no ll,"Crs,nrlicmcnto ri opondo da torminnçfio
das ob:·as a sou c11rgo; nno podor:l embolsar, repito, divldoodo
ma.ior do 12 %. que 1\ o ma.ximo tlxrLI.lo no son:contt•acto; mas· é
proclso Mtonder·" quc osso· mlixi mo soja p!'OI!uzidn tão só monto
pela arrecndaçã'o,· quo lho foi lliltorguda,pelo contt•ncto administra·
tivo.'dri.st..axu~·omcincs.·
;. -·
·:,.·
· -·1 .
Si'n. Companhi:i Docus 1io Santos, além do pro.<tnr os sm•viQoS
poJas quat!s porcobo Ul'l t:~xas do 1-.ou contt·ttcto, roa.lizn.r, pol' PXGm·
pio, oporaçõcs mor,·antis, que nin~uem lho pójo vedar do pr;1tlcar,
6 claro quo os lnci'IlS CJ!IC pcréob'ot,..por o.<sa outra'u;pccic ·do sorviçoM, ·isto-~, pnln. ~UlL n:ctividn.llo, 'do nn.turo;m. essenctn.lmonto commercial, niio podom cn;.mr nn c:.tr.ulo pura elovat• os dividendos á
rendn maxima a <JUO so J•oforo o mencionado contracto.,
O Slt. ALFR.Er>n gLr.Is -Poln thoorift tio' V. 1\x. chogurcmos n .
este resultado: ·as ostmua< <lu' forro tiiió' b1iixarã0' j~.mais as sut<s
- ...

1

t:~riihs;"

'

1

'I·'

I''

:0

I

l'l lj,,:·, lo

'-

,

'

,"

.•·

estão elovando.
.O SR. •. Vrcrom~o )lo~TEIRO- J~.. as' .....
'
.

.

'

'

'

'

· O Srt. SEVER.I~o VrEJRA- A< o~IL-ndas do fmTo apresentam
bnlaO:cêtos <iiL rocei!~ o dcspcza dns HArviço< propriamente do trt~nll
poi•to'o conducção· ;'mas; si O:lguma dessas omprozas tivm·,além
dcsso oxort:icio•do sun actlvidado lnilustJ•ial, nutros··nogocios•quo
sojam· pormittido< poln sou contracto corn ·o Govcrno;.-11 ronda. ·desses
nogocios não entra ·nbsolutamonto no compnto dn renda da estrada
do forro.-"
· · ·
·
' ·"
. ·
., · ··
Quaes são as taxas quo cob!•n a omprcz11 dn.q Docas ?
.São a.s taxa.s do atraca~ão, ;1s do embarque o desoml1nrquo, as
àc cu.pat;•zia c armazouagorn~ "' ·
··
· ·... . · '·
'
0 Srt. ALFREDO ~LLts-Poço a. pal~vl'!l.,
·O Sn. SEI'ERI~o VJEJRA-Acba ·o nobre Senn;lor que o Govornu
tom o direito do, ar,·,m os l;wros .provenientes 'riestns ·taxllS,
computar a I'OUdll provnnionte de oull'llS .ipntos par~ o oll'oito da
roclucçiiu dns mesmas taxas?
.·
.. ·.
" · ··'· ··
O SR.. A. AzErtEuo-l'órn elas docas, nii_o.
0 Srt. SEI'T>RINO VIETRI.-Além disto, n Companbin das Docas
do S11ntos tom o commerclo do commissõos; quo niio lho ~ vedado
oxorccr;·tem o commel•clo do trlln<:porto dormerctidorllls; quomct!
q na ·pótla obrig:ll·n n. compnt:u• ·:o. IDCinir os 'lucros dest08 serviços
nu. 11puração da reuda mnxima·, :cogitada ·no:- sou • uontr&oto como
coud 1.\•iio p!U'" l'Jducção dnq uolills .tu~as? .
O Srt. ·ILFRlmo Er,LJs-Sii~ ocrviç~s · intoir11montc · discrlmi·
nados. A empro~a. uns lloCR.s niio 11ódo toJ• nbsolubmonto, como
cmpro:m tias Ducas, ontt•o ·fi'Hrvlço.- · · ·
' · ' ·: · ·· · ·
O SR. SEI'PJUNo Vm1n.~.-Ondo está a prohibiçiio dis,to I Torlns
estas opcJ•ncüos ostno monclo;mdas·nó~ estntutos' OOJil'qu~ s.o ,ot'gn·
mwu o f11ndou " Companb;a, como obJectivo Uos seus dos snclaos~
J·~sPs estatutos tlvoram ampla publicação o·foram ·mesmo editados
'
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no Diario O(fici~l : o Governo não so julgou com autoridade, noT_Jl
mesmo com o direito de Jll'Ohibil·as: a que titulo pretenderia ho.JO
veual-as 7
0 SR. Al,Jo'RF.DO llLr,,.-0 Gevern•l nKo tem ahsolutamente O
direito do ir exnminar a ""cripta de eutr•>S nogocios, mas tom este
diroito em roln.1;fw ütJ ttLxa-..
O SI\. Sr>VERINO VmmA-0 aparto do \',Ex. ~vidonci• o capricho
do Govm•no. Em Jwimoiro log:tr, n. {~scrintn. comm~Jrcla.l da. ·com..
pu.nhiu. ~o não pó(lo doi~n.r 1lo sot· prt:miscua.; Jo modo qúo o·
Go'Vf!I'DO não podorin ohrign.l·a a. um ox::~.mc sómCJJto onl pal'te o
L' por mn.noirn a. ovitm• quo clla tOsse do todo tlevn..'!.·mdo..

•

Decorro da.qui !lfW, ::1i ao Govol'no utLo aBRiste o diz•oiw elo (azar
essa. deva~I'IJ. completa, Cpor igna.l insustuntu.vel osse direito CJm
o limito admittido poio nubre Sona<ior, porque o"o limito <l imprati•:avcl.
Ocoorrc, om segundo io~ar, Sr. Prcsidonio, quo o Govot•no
não wm noec~Jsidado do r·ocoJ•rm·, violentando íl. justiçn., a esse
meio·vcxM.ot·io pu.I'<L .conhecer qual u. t·ouda quo porcobo a Compunhill Doc:w do Santos pela arroc~•lnção das taxa.; qrw cil:t cobra
pm· ntfoito d:• dcloga.çiio ol!tor~,tda no scli coutracto, Com oJMto,
todos os SOl'\'iços •IOSt.."L IHLturoza, oxr.cutu.di>., peia C(Jmpn.nhia., v ~ã.o
sob a :tsco.liz:tçõo immo.!i .•ta d:. Aif11ndo;:a do Santos, a qual pódo
trazer I'Ogistl·a.do, ató tliiLriamcnto, o protluuto <Las tnxa.-J de :~tt·a
cação, embarque o dcsomharquo. capottazin.s e arm:tzonagem,
do mc·:mo modo o pelos mesmos processos pot• que cru todas as
Alfandegas da Uniiiu silo I'e.~istNtlas as ronda< pl'OVcnlentos de
ca.po.tnzia.s e a.rma.~ona.gons, f1ua.nJ..1 OS::iC.i st·rviços. COTJJO om geral soo
acontocor,estão dit·octamoute a cargo ela •.dmiuistrncão adua.neir:t.
O m:amo, pai~, a quo se <1uor forcar a. Comp<tnhb sàrá mai~
um acto de arbiti·io que o Governo pr,•cura fazer vingar par•
·
satlslltzor a fins que não procuro mosnw do.;vondar.
·· Sojnm, porém, qua.ea forem c~.sos f!ns, sc·zuelbanto procedi ..
monto e contrario ao direito e ti. lei.
O Sn. A. AZEREno-Depols do vob do Supremo Tribunal,
V. Ex. não tçm o dii•cito de oxprimir-se lBsím.
O Sn.SEVF.RrNO VIF.TRA-Rill!pcito o acato a docisão rio Supremo
Tribunal , mas, por mais rosportavci ctue olla sqja, niio se poJm•:l
jamais formr I!. alç.~da da crltlca, Assumintlo a attitude que ora
assumo, não faço mais do ~ue :~dvogar c Jofond~r a soberania tia
lei, 11 magc;tado da justiça, propugnanrio o imporio do diretto, sob
cujo d'tmini~ scrono J10dom medrar o progr·os :o o o engrandecimento d:c nunba 11atrm.
Impciiiu-mo " essa attitudo a convicção de 'lUC a icsiio do
direito do podornso nJo duixa. dn ser, em rolu.çfio 1i nrdt~m juridlc~h
um attoutado •h• mesma naturcz:L, em tudo i~uai :llesiio do direito
dO fl'!LCO,
Si o fraco merece mnis symp11thla pelo sua situação precari:t,
pelas contingoncins do sua vida do pr!vaçues, pelas diJllouidados
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om qut1 se oncontra pa.rn. t• ... agil' contt'n. IL aggressão o fa.zot· ro;,tau-

1'111' o ,.cu <lil·cltn, o·!'Ol•to, isto ú, o nbnst::,Jo, o quo dispõe do forf.unn
não m<,roco, por isso, quo Jho vonhau1 no encontro o contribuam
para osmagnl-o :~qucllos m"smos que vcnm•am ".Jol· o.prcstnm
l!omonltgom ao dil'Oito o t\ justiça.
O Sr:. A. AzJmED0-0 p!•luclpio 6 vcr<l:llloil•o.
O Sn. ·Sr.VJlni:oõo VJ,:mA.-Depois disso, Sr. Presidente, no domínio dos governos arbitJ•:trios o doipotico<, niio l!a fortes o poderosos
fórt~ do circulo dos seus :~pnnlgtlados.
E nlil fica justificada a minha intm•vonciio neste deb~to.

O Sr. Al~·edo Elli,.- Sr. Pt•ooidento, venho 1l ti·l·
bnna, p:tra. dizol' alguma.:.: palavras~ t:Omo pl'Dva. do doferencin. :to

iliustJ•o Sonadot• poliL Bahia.
Comprohen<lo que S. gx, tonlm motivos políticos para não
estar SiL!Jsfoito com a actual sitnnciio, aprovo!tando·so <le totlos os
ensejo~ quo so lhe dcptll'!Lm, pam hostilizar o Govot•Jlo o seus
orgãos.
Niin tenho compotonciJL p<Lr,, discutir JL questão .im•id!ca (tulo
•J>oiados), j~ dorimida., nlhls, pelo mais alto tribunal do pniz ; nito
tenho meio< pnra vm•il!car si a sentença do juiz da 1• vara lbi
:1utoJn.t.nda ou niio, o si foi remottida, como devia tor sido, do
accõrdo cum a loi. Não po>so tnmbom voltar ao inicio da questão
trnvn.dn. nosto recinto ba tres annos.
S. J>x. voio levantar dnvidas quo já foram dob11tidas o rlorimidns neste recinto, isto o, yoi11 collocar u. questão d:1s Docas no
sou principio.
Om, compt•chonde. o, 1ÍohJ•o Sonndot• que, por maiot• qno sojn ~
minha <ioleronciu., .por maior. quo seja a minha. a<lmiração pelo
bri!IJnnto talento <JUO S.· l,x. t•ovc!ou; doido os prlmch•os dia• da
~nn vida. pllt·lamontar, en sorin. Ilfcapu.z de· u.husM· da condescon·
d"ncia·.do. Sonad<l, vindo dostu. trilmna. repisar ·do novo a m•s•na
:tl'gumont:~çfw, já longn.mcnto· tnit!l lm tanto tompo,e por tantas
ve;:u~. _
OJL orn<)iio do S. Ex; pt•ocm•at·oi u.pona.s contestar a pre~umpçilo,
quo )mroco pairar no sou osph'lto, do que ha m1~ ·vontade, dn. parto
u11 raprosontaçiio do s. Panlo, para com assa emproza. l'os;o
atnrmar ao nobre Senado!' <lUO não existo d1• nossa pn!•to a menOl'
mtL vontade, ou r.. Lt~ ue benignitla:!u pat'JI num "emproza, reconhccon:lo todos os paulistas os lil'tludos seJ•viços pol' ~ua prestados.
O fact.o do.i:ontribnintà' querer s~hol' si .!t\ :l chogadJL ou não "
<lpoca :l:lrc:lucçiio das tat•itns, ""mprohcndo V. Ex. qne esse :l· um
dcsnjO, :1 f[UO DitO nos· podemos l'lu•ta:•, tanto rna.is quanto ::JudJL
atravc:-~:~mo~ nrn:t. crise quo no~ n.ctLbl'unh:t hn. lO.a.nnos, o que nos
oiJrign. n. ccunomlzn.r po1• todos o; moio:3, afim do tirm•mos n.lgnmo.
sobra d" vonda do nosso principal prodnctu. ·
· ··

•
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O Sn. VrcTonr:-;o Mo~TEIRo dll um apar·te.
OS~:. AT.mrmo ELLI<_- V, E~. s~boque desta t1•ibuna, muito.
n.ntos do rllscntlr a qucstao das Docas, tr•atoi das tarifas terroVirwir~~ rio meu JMado, o V, E~. pode crôr quo mostro i pelo menos
a imparcialidade neccssat•ia para, como roprosoumntede S,'Pr\ulo,
discuti!· um ussumpto do tanta monta para o Estado,
Ni'to ha absolntamento mil. vontade; o quo ha o ndmlraciio
pelos :.:randa. sorv·icos prestados pelas Dócas, que seria malar si
!l:lssom remunerados de accordo com a lei,
Uma guilllotina pdde ser uma mara•ill•a ri c arto e traballlar
ditinamonte bem, nila dciilla ontretanto do IIII' GUILHOTINA !., ..
(Muito bem ; muito bem,)
ORDEM DO DIA

ELF.!C,!ÃO

DA PARAIIYDA

Entra om discussão unlca o par•ocor n. 220, do 1008, da CommissiLo de Podares, opinanJo que sejam approvadas as eleições "
• auo so procedeu om 10 de julho proxlmo flnuo, no Est~rlo do. P:.ra·
hyh<L, par·apreouchlmonto do. vaga existente do um Senador por
o•so Estado, com excepçno das do munlclplo de Teixeira, o quo se
mando procodot• 11. nova oloiç:Lo, por ter Mtecido o candidato mais
votado, Dr. Appoltonio Zenaidos Peregrino da AlbuqueriJUO,
Nlnguom pedindo o. po.lo.vro., encerra-se o discussão.
Posto.s, succes.slvamonte, a. votog, são approvadns as conclusões
elo. paNcor, ass.im concebida:.
·
·
i•. que, sejam a.ppt•ovaua; as oleiçõfl.<" que t;o nrocedou em. to
do jnlho prodmo findo, no 8stndo tbi Pnr<lhyba,'. po.ra preenchimanto d;~ rnga existente do um Senador por o•se tMado ;
·
2', ·que sejam a.naultMlllld as d.> municipio do Teixo ira;
3•, que se .mo.nde pr•ocorlor a nova olaiçiiu. pot• t:Jr 1\r.tlocido o
candld .to mais votado, Dr•. Appotlonio Zonaides Por•e.;t•ino do AI·
htlfjUOI'qUO,
'
O Sr. l"'re01ldeute - A Mo~n no providoncl11r no sen·
tido do vt·~onohimonto da vago.,
.
VOTAÇÕES

Votuclo, em ~· discn~sito, tla propo•iclto da Co.mat'<L dos Oepuio.dús, n. \10, do liJOS, arrtor•iznado .o Pt•osidonte do. Rcpnblicn o.
concodot• um anno t.lc lieonr,•:,, com Ot'dona.do, no o.mn.nnensa da.
socrot:~rll~ das Robções llxterloros Uarculano do ~londcnçn. Cunha.
PostiL a votos, um oscL•uttrrlo Hocroto, <l npprovada n pro.po·
siçiio p;n• 28 votos contl'a Hois. ..
.
A rospcctlvo. resolu~1io vac ser snbmottldrL 1\ snncção.
·

ANN~S
.
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.

Votaci•o, om 3• .Uscus~ão, da pl'O}loaição da Camara dos Doputaqos, n. 01, de l008, 11UTOI'iznndo .o 'Pr·esidonte·· da Ropubiioa a
conceder no Dr. Raymnndo· da Motta·do 1Azovedo Cor•rôa,julz do
di;eith :d,a ··s• va~v. · crim.innl do Distrlc.to· 'FcdoraJ,· um· nono de
lic~nc.a, com todos· os ·vencimentos, para tratar· de .aua sa.ude ondo
lht:rconvicr~·
···1 • • -~- '·· • · ··~. •, ~ ! :.·
1 ·•
1
••
••• •
•
. Posta n. votos, cm cscrutin!o secreto, é approvada a proposiçüo
por2'1 vptos co.ntra'cirJco.
•
· · •'"
· '
A respectiva rcsohtção vae seJ• submottida 11 sn.ncçlto,
" l ' .. ·
<• óJ " .. : • , .
'
! ; , ', I I :
,
·
Vota~''9· em .1• discussoc,o, dn. proposição .~a cam~ra dos D,epu·
tados, n . .os, do '1908, autorizando o Presidento 'da 'Republica a·concedcr ao inspector sanitO:rio da Directoriii ·a·eral do' siuiilo ·Pu~i!ca
Dr. Prancisco FiJ•mo Bnl'l'O.<O um anno de lir.onca, com tddo< os
vencimentos, para tratamento do· sua sau~e onde lho convier;
Posta a votos, om .oscrutinio >oc~o.to, :O :~pprovada a proposição
por ~6 votos contm sOis.
A respectiva rosoluçilo vao ser submettida á sancção.
Vutação, om 2• disoussãÓ, lia pr~poslção da Camnrn. dos Deputa~os, n. 05, de IOOR, a\lturizaQdo o Presidente da Republica a conceder .ao con(OJ•oate do 3~ classu .da .Est)'D.da do Ferro Contml do
Bra.Zil"Alci,lcs Rodrigues licóuca por seis ·.mezcs, com ordenado,
Jiri,m tratar do sua saude onde' 'lhe convier c .em prorogação do anteriores· liconcns concedidas pelo Govm·no, · · ·
'·
· pogto a yotos; C!Jl o:ict:utinió secreto, é .appt•ovado .o ~igo
Dnico por 28'VOtOs CODtra 'CinCO. . . .
.
'
A propasir.ão'pàssa á 3' discussão.
votação, em 2• disoÚssiio; d~ prÓposição da .Camaro dos .Depu
tado.<, ·a. 29, do i908, relevando 'da, proscr•ipQãO CID quo incorreu
ll, Philomena do l•:spirlto S~uto l)ilerlllnnd" dil SUveir& para ·babi~
lltar-so ao··montopio civil deixado por soJt faliecldo marido rcaz•io
Dilermaildo d~ :sllveir•f.' : ' · · 1 · ·' • . • ·' • •· •
•
•
Posto a vótos, crn ·escrutinio soereto, .é approvado o· art. !•por
28 votos contt•a 5. · ·
.
·
·
·· · . · · ''
· Posto" votos. 6 appz•ovadq o art. ~·.
A proposição passa á S•·discussão. ·
Votacão, em •llscJI,sito nnioa, do pnroçot• n. 207, do I !lOS, da
Com missão· de Finanças; oninando, do accôrilo com' o pàrecor quo
anteriormente om1ttin, polo Íllflererimento •da' pet!Qllo · n: 18, · de
1904, em que D. Virgínia L•monlw Lins Scblofler pode umn pensão.
Posto a votos, é appr•ovado o parecer.
CREDITO OE

23:6.25$787
~

·

PAM PAilAl!ENT<l A DORIS .FntnES E JOS~
AN't0:\"10 DE SOUZA

1

•

,

Entra cm 3' discussão a proposioiio da Camara. dos Dop!ltados'
n. 61 ,do 1008; · altlorizando o Presidente da ·Republica an'brlr 110
Ministerio di! Fazp~da ~ c~pdlto oxtraordinari~ d~ ~:fl21jf1j7 plll'a
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pagamento devido a Boris Frbr.os o Jos<l Antonio do Souza, om
virtude' do sontonca jud!ci:t~•ia:
Ninguom pedindo a palavra, encerra-se n discusslto,
Postu. a votos, a approvada a proposkão.
A respectiva rosolu•:iio vao ser submott!da ll sancçiio.
i :550$

CREDITO DE

'

PARA PAGAMENTO DE VENCl~lE\TOS AO DR. JULIO
SERO JO PALlfA

Entra om 2• discussiio, com parocor ravoravo! da Commissilo
de Finanç:is, o arti~o unico dti pt•oposiçiio dn · Camartl dos· Deputados,' •n.' 81; do 1908, uutoriz~tnuo o Pre;idonto da' Republica· a
u.brir ao Mln!storio da .Justiça c :'lo;:ocio.; lotot•ioro> o credito· de
I :5508 ·parti · pà;:nmonto. de vencimentos ao 1cn to substituto tla
Faculdade do ~foclicina da Bab!o; Dr. Julio Sorgio Pnlrila, rillativos
ao p~riodode 28•do
setembro.• a 31 do dezembro
do.J907.
'
·'
•·..
'
,.
'li'
N!nguom pedindo a palavra, ence:Ta-so a discussiio.
Posto·a·votos, 'é approvado o artigo;
..
A propo•icão pass:t :!. 3• discussão.
1:535$326, OURO, E 429:908$730, PAl'I~L, f'Ar..A PA.flA'
MENTO DE· DIVIDAS DE EXImCtO!OS FINf•Oif
' .,

CRED!TOS DE

Entra em 2• discussiio, com parccot• favorave! da Commlssão de JliuançÚ,o art. !• 'dn. ·prop.•Sição da Calliar~ dos !JeputiLil'us,
n. 9!,do IDOS, autorizando o Presidente 'da J~opub!lca a abrir ao
Minidtcl'lo da Fazenda o o~o4ito e<tri~ordinM•io ile ! :535$326, out'?•
e de 429:998.$73~, papel, paru. pagamento de dlvtdas ·de oxerct"
ciós findos; · · ·
.
• · · · ·
' · · ·
·
· Niuguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. ·
Poste a votes, é approvado o 11rtigo.
·
.
Segue-se em ,uscnssiio e é sem debato approvado o art •. 2'.
A proposição passn t1 3' discussão. ,
O Sr~ Severino VIeira ( pela ordem) requer dispeDSII 1!e intersticlo pu.ra n 3" discussão da'propos!çlo. •"· ·: · ·
I
1
:
,
•·I
Consultado, o Senado concede u. c!Jspensa.
<

' I .' '

. . !, •

'·

' ; ; ' •;

'! ' .

LlCENQA
AO
.
.

'

' · . I •. ~ ·

'

.

DR. JOÃO NERY
.

Entra em 2' d!soussiio, com parecer lllvor:.vel da Commlssiio de FinaMas, o at•t!go unlco da proposição da Can'ú•ra· dos
Depu~~dos, n:·oa, do 1908, autorizando u Presidente da Ropuillioll
a conceder ao Dr.· João Ner:r. Inspector sanitM•io <!~Directoria
Geral du Saudo P:tblica, um anno de licença, com orden11do, p11ra
tratamento tlo s;Ludo ondu lho conviOr. 1'
'I\·
;
'. • · •
•
Ninguom pedindo n p~II)-Vfa, on~orra-~c a ~t,scuss~1o,
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· Posto a. voto;, om oscL·ntlnio secreto, ú rtpprorado o <ll'llgo JlOl'
28 votos contra sois.
·
A proposição

pt~s~e~ ~

3• discnssiio.

O Sr A. A,;eredo (pela m·dcm) roqnor dispensa do
lntorsticlopaM n 3• discnssito da proposlciio.
Consultado, o Senado concedo a dispensa.
!.JOP.NÇA A JOÃO .TOS~ FNRNANDF.S DA SILVA SOORINIIO

Entm om 2• discussão, com parecer lil.voravol do. Commlssiio
do Finu.noas, o artigo unico da proposição dtL Cn.mat•n dos Deputados, n. i7, elo 1008, autorizando o Prosldcnto da Republica o. conccdm• um anno do liconça, c.,m ordonauo, pttL'U. tt•atamont.o do sua
'audo, ao tlircctOl' tla Socrotal'ia tln. Industria, VIação c Obras Pu·
blicas .foão Jostl Fot•nantlcs da Si!m Sobrinho.
Ninguom pcdin,lo a pa.la.vra., oncm•z·n.·so a. tliscussão.
P~<to a votos om oscrútinlo socroto, .ll nppt•ovado o tt~•.tigo
por ~Q votos contL·a sois.
'
A propcsiçíio p~s!a á 3' tliscussão.
O Sr. Bezet·rll Fontenelle, pola ot•dom, rnquot·
disponsn. do iotor;ticio mu·a n. 3• discus<iio da proposiçTto.
Consultado,. o Senado conce<lo a dispcnstt .
.PENSÃO.\ DD • .\)!ELIA So,VEilO DE SOGZ,, PEltElRA E VIÍ\GINIA AJlEI,TNA
:'llARQUF.S DOS SANl'OS

•

~~J~\'A

. Entr:t cm 2• discussão, com a omonda. tia C~mmt;são do Vi· :
naoçlts, o at•t. 1• tltL proposiçü.o da Caruara dos Doputndos, n. 25'
do iDO~, 'concedendo n !), AmoiltL Sovoro do Souza Pereira o ás
suas du.ts filhn~ soltJil'JLs uma pcusiio monsnl do. 200$, repartrda·
monto, o a u. Vil•:;iuin. Adolina ~!aL•ques dos Sontos Silva u ponsito
mens:tl do 100$0110.
·
·
Nin~uom polindo a palavra. oncorr~·so n discus :iío.'
.
Po.-;to n. votos, om osct•utinío s •cJ'I!tO, 6 t~ppro\·a.dq.JJ ttl'tigo
por 28 voto> cunt:•,, oito, s~lvü a emenda da Commlssilo do Finanças...
Posttt tL votos, tl approvada n ~~monda.
, . . .. ..
Soguo-so em t!iscussiio, quo se' oncot•t•:t som c!Úb~t'o~ o urt. 2•,
c"m a ornontla dn. Com missão tio Finanças.
J\nnrtrrclo.da :. votação o vot•lficaodo-so não httvcr mal< nnmoro,
o Sr. Presidente nmuda J>t•ocodot• :i chamada dos St•s. Som•doros
qno compnl'ccornm á sessão (38).
.
Pt•o,o:lo so ~ chamada, a q"o deixam elo rosjtontlcr os Srs.Arau,jo
Culo ;, P,J.Jt•o Bor~os, PIJ'e; FLJrc·oit•a, Monl1. l'roit:o, SltjliOit•a Lima,
tlifro.Jo !-:Ui~ o Victot•ino Montoiro (i).
i•'ica ndlnda a votaçito do urtigo.
So~uom-,•~ om discus;iio, rJUO so oucm•ra som di!bato, ficando "
YOtlLÇãO !Ldi:Lllll. JlOI' 1iLltn. do 11Uffi0t'0 OS a.rt-J. 3n O ·1°.
1
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o S ... Pre,..idente- Nada mais havendo a trata.t•,' vou
!ovantar a 8ossão, designando para ordem do dia da sessão seguinte :
Continuaçiio da votação om 2• •liscnssiio da proposição da C•l·
mu.ra dos Doputadus, n. 25, de 1908, concedendo a o. Amalia So•
.vero 1le Sour.a Perotru. o às suas duas 1ilh11s solteh•as uma pensão
tnoosal do 200$, ropartidamonto, o a D. Vh•ginla Adelina Marques
dos Santos Silva a pensão mensal do 100.\; (com emenda. da Comrn l•siio do l<'inanças) ;
Discussiio uoica do pat•ocor n. 239, do 1008, da Commissão do
Policia, opinando pela dispensu. do serviço com os vencimentos que
porcobo o pot• tempo lndotorminado, solicit11da pelo continuo da
Socrotaria desta Camai•a Josa do lloilanda CavalCiLUti ; o quo paro.
o cat·~u do continno soja nomeado Luiz Antonio do Souz11, já. ao SOl'·
viço dtL Ca.su. ;

•

,

3• discussão di' proposiçiio da C11mara dos Deputados, n. 104,
do 1U07, autoriz~<ndo o Pt•osidentu <Iii Republica a m11ndat• const;·uir
nost11 capital um cdlficio apropriado para n Repat•tiçiio Central do
Policia o serviços annoxos. podendo para isso dospondor at.l a
quantia. de 3:233$512, papel, por moia ile credites espociaos ao Ministorio da. .lustiQa, cm dons ou mais oxercicios (com parecer contrario da Com missão do Finanças ii. omenlin. otrerecidn. pelo Sr. Severino Vieira) ;
3• discussiio d11 proposição da Ca.mar:t dos Deputados, n. 86,
do 1008, relevando a proscripçiio cm que incorreu o direito de
D. Leopoldina dos Santos Bt~rroso a peroobor o meio-soldo deixado
por sou t\lllccido marido, o capitão d(l. guat•da nacional .João Anta·
nio dos Santos Barroso, a contar do 31 do maio de 1894 (com .parocor 111vora. vol da Com mlssiiu do Fi naD0!\8) ;
3" discu,siio do. proposlçiio 'drL •Gamam dos Deputados, n. 01,
do 1008, 11utorlzando o PI•csidento da llopuulica a abt•ir ao ~linisto
rio da. Fazenda o credito extraordinu.t•io do l :535$32.1, ouro, e de
429:098$i36, papel, parn. pa~amonto do divldiL' do exercicio> rtndos
(com parecer favoravel da Commissão de Finanças) ;
3' discussão da proposição dil Gamara dos Deputados, n. 06,
do \908, autot•izando o Presidonto da Ropubllca a. conceder ao
Dr. João Nory, inSpllctot• sanita1·io da Dh•cctot·ia Gorai de Saucla
PubliciL, um auno de licença, com ordenado, pa.1•a. trn.tamento de
suasaudo onde lhe convier (com parecer t'avoraYel da. Commissã:o
de Finanç•.a) ;
3" discussão d1~ proposição da Camara. do; Deputados, n. 77,
do 1008, o.utorlza.ndo o Presidente da Republica a. .conceder um
llnno do licença, com ordenado, _pat•n. tratamento do sua saudo, ao
dlroctn· ua Socrotarill da Industria, Viaçio e Obi·as Publicas João
José Fernandes da Silv11 Sobt•inho (com pat'Ocer fuvoraval da Commis-são de Finança~) ;
2• dlscussiil h proposição da Gamara dos Deputados, n. 168,
. do 1001, autorizando o Presidente da Republica ilo m11nd~r contar a
'

.,

'

~~'"I,

,,

,

"

'

1

:·

LI '1l

L I•',

\,•
I·

~

'•

I.

.:! ;.

-

r.• .. - '(,

'

,

r:

-

·'1''1.

-•.,·. ·:•

_.

'

r•'

antlguidnde.do,posto de alfet•cs deseJe 4 de· janeiro. de !890, ao Ju te·
.nent.o do. ~avaliu.t·ia do o~eroito lgnaclo, , T~!xeira da ,eu~lm Busta-.
mantb (cpnr p.ar1•cor favornvel ~a Commtssuodo: ~!nan,cas) ;· .. .
. 2• discussão da proposição ,da. ,C•Lmarn dos· Deputados,. n.·. 07,
de 1908; nutot•iznodo o Presidente da Rcpublica .. n conceder.um.,.nno
de !iconcai. eoms.,ldo o eiapa, ao tenente da Forca Policial do Di"
strlcto Federal C•z•los Antonio dos Santos,piLI'IL tratar. de suu. saudo
o,nde. li1o conviet• (com parocot• favoravul da Commissão do Fi·
na,noas); , .·
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a. sessão ás :! lioras da tardo.
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