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l'IU;~IDilNCio\ UO Hfl. QUIN'J'/NO BOCAYUV.I, VICil-J>RilSIIlllN'l'll

A's 2 horas dn tarde, presente numero legal, abt·e-se a
sessão, R que concorrom os Srs. Quintino Bocnyuva, J?erreira
Chaves, •Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonn:thns Pedrosa,
Gabriel Swlgndo, Indio do Bt•a?.il, José Euzobio, Urbano Santos,
Mendes dl• Almeida, Ribeit·o Gonçalves, Get·vnsio. Pns2os, Pil•es
Fcrt•oira, Francisco. Stl, Thomnz Accioly, Tavares do Lyrn, Antonio de 8ouzn;: Cunha Pedrosa, Walfredo Leal,. Castro Pinto,
Sigismundo Gononh·cs, .Gonçalves Pflrt•eirn, .Ribeiro de Brito,
Rnymundo de Miranda, Guilherme Campos, Coelho o Campos,.
Oliveira V·alladão, .Tosó Mnrcellino, i\foniz Freire, Sá FrP.irc,
Augusto do Vasconccllos, Feliciano. Penna. Francisco Glycerio.
Leopoldo.do.Bulhões, Gonzagn Jayme, A. Azercdo, Metello, José
Murtinho, · Generoso· 1\lat•qucs, Alencat• Guimnt·tics, l~elippc
Sebmidt, Pinhcil·o .!\Inchado e Cassiano .do Nascimento
.
.(42).
· Deixam de comparecer com causa justificada, os Srs.
Araujo Gócs, Silverio ~ et•y, Arthur Lemos; Lam•o Sodró, Gomes Ribeiro, . Ruy· Barbosa, Bernardino . Monteiro;. Jofio .Luiz
Alves, Leu ronco Baptista, Augusto .. do .. Vnsconcollos, Alcindo ·
Gunnnbnrn, Bucnii· do .Paiva, Bernardo Montoiro1 Alfredo Ellis,
Braz
Abrantes,
llcrcilio J,uz
o Victorino ~!onlc1ro (17) • ·
.
..
'
E' :lida; posta cm discussão o, sem debate npprovnda a neta
da scssil'o nntct•iot·.
·
.
. . .. ·
·
'

O Sr. ·t• Secretario declara que nüo ltn 'expediente .
. O Sr. 3' Secretario (sél:vinclo de 2') declat•a que não •hn
pareoet•es.
·
V'ol,

n

i
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·o Sr. Pires Ferreira ( • ), - Deixando de parte, Sr .. Pre-

sidente, o que disse hontem o nobre Senador pelo Pmuhy,
Sr. Ribeiro Gonçalves, vou tratar de ·assumptOs ..QUe dizem
respeito á minha terra, avisando a S. Ex. que não perdená
por esperar a resposta que devo e cntiio verá 'lambem o Senado, mais uma vez, quanto o . nobre Senador pela minha
terra está sendo infeliz, no que manda dizer pura o Piauhy,
como foi nas declaracões que prenderam hontem a attenciio
do Senado.
0 .SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Havemos de v8t• isto.
O S11. Pm&s FmmEI!IA - Hoje, porém, outro aS'sumpto
pede a .minha attenciio.
Consta dos :mnncs desta Casa que, ha minos, cu pedira
no honrado e illustrc Sr. bispo que hoje serve a· IgreJa Catholica no Rio Grande do Norte, Sr. D. Joaquim, .Que quando
S. Revma. fosse investido das dignidades de bispo da diocese
do Piauhy, me fizesse dous grandes favores: i •, casar o Governador. do Estado; 2", não se envolver em politica.
. ·
Para lá seguiu S. · Revma. e dedicou-se á ·instrucção da
mocidade, creando escolas, procurou moralizar· o clero, cha.;
mando-o .á disciplina e contendo. os irrequietos,. organizou o
bispado ,e creou seminarios. Tudo isto com difficuldade cxtraordinaria, que só rara dedicação á Igreja:· poderia consc;.

-·

..

.

.

'

. A operosidade do Sr. bispo não agradou aos trefegos,
que naturalmente os .ha no c·lero como· em todas as classes
c deu Jogar a que por questões outras fosse o digno bispo,
hoje do Rio Grande do Norte, arrastado á politica. Foi então.
creada a Uniao ·Populàr, associação que, em nome da Igreja
Catholica, .se propunha a• cooperar tambem nos interesses dâ
politica. .local.
· ,
· .
·· ·
· Dirigia. então o Estado o illustre morto St•, Anyaio de
.Abreu, e era Vice-Governador o Sr; Dr·. Antonino Freire,
actual Governador. .
.
.
· . .. · .
.
A polemica ·pela imprensa assumia .caracter 'violento, ·e,
nessa occasiiio, :o nobre Senador, que me ouve, estava do ·lado
opposto aos catholicos,
·
· ·
·
O SR. RIBEIRo GoNQALVES - V. EX. niio cons~guirá me
indispôr, nem com os padres nem 'com os bispos; Nunca estive
cootra·uns· e outros em tempo ~lgum.
·
·
·
0 ~R, PIRES FEIIREII\A - 0 Sr, Dr, Anysio de Abreu, cuja
memoua: respeito, telel!lraphou pedindo-me que interviesse
para terminacíio da luta.
·
'
'
0 SR; RIBEIRO GoNÇALVES- 'A' V, Ex. e a mim,·
. O sn:.,.PmEs: FERREIRA - Tudo se fez nesse sentido. e o
nosso coinpanheh•o de representação Sr. · Sellador Gervasio,.
(•) Este discurso niio foi' ·revisto pelo orador •
.
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Passos tolegraphou tambem, dizendo: - entreguem tudo ao
bispo, até a Igreja, si elle quizer; Não _pro_cediamos desta !UI!-·
noira, entretanto, ·um elemento de agrtacao constante exrstla
·entre os padres.
. O Sr. D. Joaquim foi transferido para a diocese ·do Rio
Grande do Norte, mas' já havia fallecido o Dr. Anysio de
Abreu, e assumira o governo o Sr. Antonino Freire, que conseguira· harmonizar o clero com a situaciio dominante no Estado.
O Sr. bispo vivia bem com o Governador do Estado e
toda! as suas pr.etencões, com respeito á Mitra, foram satisfeitas e, quando S. Ex. se retirou do Estado, .expediu· UD!a
pastoral' em que recommendava no clero a maror• harmonra
com o Governador e respeito ás instituições de ordem ·temporal;
·
·
, · ··
. ·
. . ·
O Senado deve estar lembrado de que pouco antes do fal~
lecimento do Dr. Anysio .de Abreu, espalhou-se aqui o boato
de que o povo queria destituir o bispo do Piauhy. Vim á tribuna e declarei que não era possive'l, porque o bispo do PiauhY,
mereceu; sempre o inaior acatamento pe toda· a população catholica ou não.
Passou-se o tempo até a eleição presidencial.
. 0 Sn. .RIBEIRO GONCALVES ~ Esta eleição presidencial ha
de dar muito assumpto a V. Ex. ·
. O SR. PIRES F.ERREIRA - Como todo o facto histor.ico, ·servirá de base para tirar conclusões, e . agora, · principalmente,
para desfazer as impressões das palavras com ·que v. Ex. quiz
imbair o .Senado.
. . . .·
.·
.
..
.. · . . · ·
Como o Senado sabe, e foi noticiado por toda a imprensa,
foi no Estado do Piauhy. que com mais .ardor se trabalhou
contra li eleição do Marechal Hermes.
. Em reacção franca, no. sentido politico, a esse movimento
não procurámos retaliar, não procurámos insu:ltar O· candidato
dos adversarias, ao contrario, tratámos .de elevar. a sua capacidade, o va'lor dos seus serviços .em prol do Brazil, .porque
assim maior seria a·_nossa gloria, vendo esse ~minente adversaria derrotado nas urnas •.· · ·
. . .·.
O grupo que compunha a União Popular, entretanto, dis~
faroadamente, ' tendo á fl'ente o Dr. Elias Martins, e li padre
Lopes travavam luta ingloria. E, .seja dito de passagem; aquél-·
les que se approximavam· muito brandamente .do Marecbal. ; .•
O Sn. A: AzEREDO -· Que Marechal ? ·
O Sn. PIRES FERREIRA - O Marechal Hermes da Foriseéa;,
O SR. A. AzEREDO- V•. Ex. tambem é Marechal.
0 SR. PIRES FERREIRA - Nilo póde haver confusiiO~·.. ·
.
' . Aquelles. que mais b~andamente aqui· se ~Jpproximavam
do Marechal, dizia.eu, er•arn os mais ultramontanos no Piauhy;
Tudo correu bem até que chegou o momento,em .que daqui
foi passado um •telegramma aos representantes da Utii4o ·Poo
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pular e aos civili~tns, télegramma ,esse em que se .affirmav·a

que Sua Eminéncia, o nosso querido cardeal, mandava dizer
que trabalhassem contra a eleici\o do i\lat•eebal Hermes porqu1l
era inimigo da Igrej n.
·
.· ó Sn.' )ltiiEII\0 GoNÇALVES - E'. o caso de ,pergün:t.ar, de
quem é. esse tclegra10ma ?
. .,
o. ·Sit.· P.tnl~B · FERIIEtiiA .....; Niío ú seu. V. Ex. neste .'tempo
t~t·a muito cauteloso. A' vista ·desse telegrumma, .travou-se
lutn··aindu mais itit.Qnsa 'contrn a candidatura do •Marechal, e;
Si·, 'Presidente, as senhot•as' dignas da minha terra. não se Icm,.
lll'ilt•nm :de· expedi!: toilégrB!J!IUBS, pedindo ·a esses· sacerdotes
•JUO so ·limit~ssem- a .dize!' ·a verdade .!lO seu· jornal e não ata-,
cassem. a rcputacão do l\larechal, candidato ú. prcsidencia .da
llcpublica. ' · - . ·-. .. · · ·- · · · · · · ' .. ·
· ·. , , ·
· Passado o ''endaval, após :i ·nossa victot·ia uas urnas, tudo
Jltil•ecou .. set·euat•, e .cltcgou-sc ató ú convicção :de quo•:O:;n9sso
qucddo e c·mincntc· ·cardcúl niio · ·Cl'l\ o ·autot· daquullu; telct;i•tumiJu; c-.~im po~soa que, niio Londo .. n~gocio uu·. politica: do
l-Mudo, o~l'orcavn-~v peht victoria, tio civilismo •nlli', •.A tal
ponto chogamm us. 1fousas,' Sr. Pt•e'sidente; que conv.idat•am o
ltuje, :bispo do ~io. Gt:and,e · d~ Nor;to a :~ccoit~t· outht dioces.e,
o Qlie cllc uccoJtou pura, suhu• do labyrmtho em que o ltavJu
conduzido o. cçm~so.Lopes. .. · . · · · · · · · ·
·"'. o Sn. 1\IBElliOGONCALVes ~:E _poi;que Ell: •. não se refçro no Dr. Miguel Rosa ?
·
·· '' ' '·
Ó.s~. Í>J~Es, FEnn•:in,\ ::__,rodo o .mundo snbo· que.nn :luL~
trnvnda· contra- os ·padJ'es; ·itisufludos pelos civilistas, •os nossos
amigOs· estabeleceram energica ·tenda· ·pat•li dcsfa~cr ns accusa·!:õos quo. nos -e~11m -1\ssncadas.'o ·entro· os amigos ·mais donodados ·figurllvn o .Dr~- Miguel Rosa; ·. · · . ·
·· · ,,.. .. ·.
· · .: ·St•,.. Presidente,. om 'nome da egre,ja· cntbolicni· l'CS(JBil:ada
pill11· maior [lnl'te: dos -brazilolros; nós oramos ·insultados,. transfüt•mitnd()-sei.o adró :iln .lil!l'oj11' etn"prnea' publica· {)nde tudo e
todo~ -ertun -v~lipendiados · po1• · nquolles .quo nlio ·e:tavam. do
nocõrdo C(lm a ·resoluciio.tomnda_ tlolo:· Convenção de•:l\iRio. ,,._ ·..
·essas
:~;: :q ·~n;,·n.tilEJR~ ·aoNC:U.~Eà ::_ ·sellliu:ê.ó;.MârecliiíL'emJodns
_cousas,.: , .·
' •' '•!: ,. , '' •' , ,
f . '
. · · · -0 Sli. ~PIREs .FERREiRA ...:.:. · Sm'npt•e.:·Eu- sei ·•bem·· que.: niio
ugt•adu. o esquecimento do ,nom·e do V; Ex; mas :ou: niío.dcsojo
insuflur._yni.dudes.
"· .. .,. ..., .. · ,· .. · ·: · :
O Sn. PRESIDENTE _: AÚ~,;ciio J · ·... :·: · · · " .. . O S;i;')>l~fu's''FEn~~UIA .~ 'J.'cjlhn: porón\, 'Jlaciónci~ o mon
·-hom·ndo· •amigoj .-c·ompndro ·ii'. 'compnnheiro• do· :reprosentaciio,
si· uiio :lllllit•ól'eJ•i'f .dó. iriet'itê a· S'; 'Ex." ne·stes' quatro: ou cinoa
dia~ em íJtic océujitit•êi ii"ti•ibilílá '-pn't•n liqilidnt• •esta qur.stüo.
_ Ma iii' tãrdlir· R'·citiiâidatíit•n-·Jlat•a.o Govet•no: .Estadual' PI'O··
''ocou nova -lut11 o ·notámos, entiio, quo parte do clero se col-
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Iocárn no •lado do civilismo,. para se bater abertamente contra·
..
0 ' candidato do governo, t'ossc.cllo quem fos~e. .
' .. o Sn. ..RiiiEJIÍO GONCAI,VES -v.. Ex.' está éngnnndo.'~:;;~:
contr11 o Dr. Miguel'Rosn.· · . ·.
·.
· .. ,.. ·. · ,;
" o ' sn. 'PIRES FERREIRA - Feli?.mentc, Sr. ' PresidentP.,. o
nosso candidato cont.n mais esta gloria, a de. ter,: derrot,ndo o
cnndidato dnquelles que queriam poJ•turbar. n ,ordem :dn fnmi~
Jin cntholicn pi.nubyens(l, tant,o )ll,!lis· quan,t.o,, quer. o J!leu ho'!.:.'
rndo companhmro de representaca~, quer os seus· nm1gos pohticos ·a Ui ·sabem que o Sr. D,r. M1guel Rosn·,'1h1m puro, sem
.iacn, um homem que, absolutamente, nndn tem do que corar;
E',. sim, um livro ,Pil~sl\dor, com· quiJ ·não ~stá om ·lleRnccMdo
com a nossa•Constltlllçilo, que manda ·rospmtnr todos ·os credos
n·libordndo de pcnsamonj.o, .O ·que alli se pretendia. ftizor ora
o desrespeito ú Censtituióilo da Republica, ·mlssiio ingloria .· '.I•J
que ·foram encarregados aquelles que agiam sobre ·áS •ordene
do conego Lopes..
·
·
·•
·
'·' .·;
· · !\las vou ndeante, Sr.. Presidente, porqu~ quero ·chegar no
ponto capital.
. .
·
·
. ·Estabelecida. ·a. lula; ·como .ba pouco" disse,· cm torno d11
candidatura ·estadual,. chegou o dia ein·· que ·se· reuniu a:·convenciio· do nosso partido, e nossa· convencii.O 46 votos:,suffPagaram o nome do honrado .Sr •. Dr; MigiJel Rosa, e o· nobre Senador que 6 do Pia:uhy slibe que aquelh!li 46 votos' não foram
dados por 46. abyssinios, são ·votos· de 'a'niigqs· do•íS~.::Ex·.,
·nquelles mesmos 'que mandaram ·o •nobre .. Senador .v~ra esta
Casa
·
·
· · .. · ...... ,,.. .
.
·: · · Onobre S!lnado.r.snbe que o Pinuhy é um Estado' peque·nino, niio é ·rico,. mas vive na libastn'Jiça," quando ·nllo ·,ha· secoa,
e é te~rivel nas .lutas ,P,Oliti~as, po~que:· teir) independencia; ' .. · ·
· "DJffercntes candidatos. eram ·apresentados·'para· o··cargo
de governador. Os unicos que· niio ·eram cândidatos·:.cram:o
.Sr; l!'elix ·Pacheco, meu ..dignó e esforçado 'compri·nheiro, · e cu,
·niío ·por· ·desinteresse;, .rnilà .Pórqúe: ·respei.tavelm.en.te' a '·!ili do
Estado, contra .a ,qual.o hpnrado li!e~ador·se:quer:m~rgJri·E!J
me oppuz ·a .todas as mdicaoões por· serem. os· candidatos· lembrados ·incompntiveis ·.coq1 ::as)cis estaduil«is.:. Urri •unico· estava
.isento, o Sr. João: Gayoso, inns t.iilha ·para·· mim'•a''de sor··mim
parente; ·pois é ·aooido ·que;: ha· muitos ·annos,, eu. ,declaro. nlio
ter' nenhuma pretenoilo no domínio pó,litico no Jil.stJido ·: Nlló
tenho essns.·pretenoões nem .tenho candtdates. Nilo quero 'o[y.
gnrchias. de familia. Particularmente/ estou•nó :meú direito
de proteger os meus parentes, mas· erii·''politicá:só' distinguo
apenas correllgionarios e ndversarios. Aoli·. éórrêligion·al'ios,
tudo: aos adversa rios, nada.·< .. ';; :.· .
. . · :...: .. : •. ·
.·
Travada· o. :luta. neste ler!'eno, os candidatos apresentados
pelos. colligados iam. natiiràhnelite ·caindo! 'jlot• llflilta" de :.apoio
no Estado.· Lembt•âvani 'ot~a:· 'um nome . iiril''outrói"isso :ilúrante
quatro ou ·seis ·mezes, aw· quatro .dlas''antes da'!elel~ilo .• ~ ·
SR. 'RtBJÚno:GoNç,..ii.vss':;:.:.
.'Dín1s meze~· untJ~~
,,
..
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ANNAES DO SENADO

0 SR. PIRES FERREIRA ,.... •• , até !JU8tro dias antes 4a eleição um grupo de colligados reàolveu apresentar. a candidatura
do 'tenente-coronel Coriolano, apresentando outro grupo a do
Sr. capitão Arêa· Leão.
··
·
O Sn: A; AzERÉDo - Estava eu ainda em Poços de Caldas,
em marco quando li um telegramma annunciando a candidatura do' tenente-coronel· Coriolano. Portanto 'alia não foi
apresentada quatro dias antes 'da eleição. ·
, · O Sa. PIRES FERREIRA .-:- Perd9e~me o. honrado ·senador
por 1\h,Lto Grosso, Si. ~· Ex.. me ..tiv~sse, ouv~do cioin .a nttencl'i.o.
do costume, teria. ouv1d!> a .decl~racao qu~ f1~ de terem os !:Olligados apresentado ,variO.s candidatos, pr1me1ro. do. tenente-coronel .Goriolano, que fo1 .abandonado, para surgirem o:utros
nomes até que pela segunda vez q~'atro dia~ antes .da eleíclio;
o .nome. do Sr. tenente.-ooronel GorJO'lano fo1 novamente lembrado.
. ,.,
·
'
' '
0 SR, RIBEIRO GONÇALVES - Nilo apoiado. ; '· •
: ,, 0 SR. PIRES FERREIIÍA - Felizmente, Sr. J'resid~nte, OS
não apoiado do honrado Sénador se11ão abafados pelos telegrammas que tr.arei quando . tiver qué responder ao discursei·
de S.. Ex. O ·meu fim. hoje é O\ltro." .. ·., . . . ..
.· .
,, ·, Estabelecida a..luta,. o candidato.' dei partido conservador,·
apoiado .por 35 municipiós, .venceu. com éxtrliordinaria 'maioria;
E as provas .dessa victoria .são· tíí.o evidentes, que. basta .dize1~
que o. candidato que Pllliteoti óomiriiM a cadeira· dà Senador,
o saudoso Sr. Coelho Rodrigues ,obteve 4.000,.votos, e o tenente-coronel .Goriolano,. com todo o estoroo da colligacão, niío
logrou obter 2.000 votos. . . . . .
, . . . . .· . . . ,
. Veja o:.senado .iiuanto. (fraco o partido qu~, C! :ápoia na
m1nha: terra.
.
,
·· Pois bem, collocadas as cousas·· ne~té jié, trataram. de ensanguentar .o Estado, .fazendo com que o Sr. · tenente-coronel
Coriolano.fosse ,ao.l!)sta.do do Piauhy.p_lei~ar o ~e.u reconhecimento,;perante,uma assembléa fanlastica. ..
. . . .·.
Entretanto, o Tribunal Federa.! concedeu douâ ' habeas!'OJ'IIUB: um para os meus amigos funccionarem ,no .local..cóin.petente, :que. é o .edifício .da Asse~bléa Estado~J,I, ·\1: óütró: para
os nossos advcrsarios, :Que alugaram uma· casa; onde foram trabalhar á sua· vontade, como em ses silo secretá ·de cilrboanri os
ou de·. perturbadores da· ordem.
.· . . , , . · . ..
,. .
.. ,.Pou~~:nos j~portou isso •..·· ,, .. . . ::. ··', ., . , .. .. ,
. :·VerifiCados os .poderes da Assembléa,. e .verificado que. o
Governo Federal não admittia que um official superior do
Exercito, capitaneando. soldados pegados• no ·Geará, ·fosse, em
:\':apores, de. companhia .subvencionada, . em demanda. da .capital
do Estado, .para :atac.al-11, ,os. adversarias .mudara.m,·,da. ~umo.
· · ; ~ Presidente ,da Republi.ca, caute.Jos.amente, 1:etirou esse
.oftJc.Jal, porque· .niío. era. poss1vel ,consentir .no, ataque 4. au~o~
nom1a de .um· Estado .e p0rque · todos .os EstadQS dli ,UniãO, es'

•I '

,

, I ,

, ,

..

_'

, I)

•

'•.

'

..

,

,

""

7

SESSÃO 't:!II 1 Dll JUNHO Ull !UI:!

peravnm. a voi: do Governo Federal para suster o dert·amamento
ôe sangue na minha terra. · ··
. :
!Retirado o •sr: ·tenente-c01·onel Coriolario, .completamente
desorientados os homens que fazem parte dessa colligaciio,
:voltaram-se uns .contra os outros; é um sacco. de .!latos. ·
'0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES - E' a fita de hontem,.
0 SR. PIRES FERREIRA - Eu VOU chegar á fita,
Como· disse, . Sr. •Presidente, mudaram de rumo, e· quem
nos avisou disso foi o nobre Senador, hontem da. tribuna do
Senado, Nilo podendo atear a: guerra civil por meio de· soldados,
procuram ateai-a por meio da religião. ·
.
·
·.
· Para confirmai-o vou ler o telegramma do gover.nador do
Estado, em ·resposta a um, que um padre, director de um Seminaria naquella terra, dirigiu desrespeitosamente a Sua· Eminencia, o Sr; cardeal Arco-Verde. E, ·quando digo ·desrespeitosamente, é porque esse padre se esqueceu de que, antes. de se
dirigir a Sua Eminencia, devia .se entender com .o. arcebispo da
Bahia, governador daquel!a província. catholica e :nilo com o
governador da outra província, o Sr. cardeal Arco-Verde; que
.só tem jurisdiccilo nos Estlidos do Sul. · · · · ·
· · 'Dirigido esse· telegramma. a Sua. Eminencia, este, com ·a
cordura que lhe. é peculiar, com o criterio que todos lhe reconhecemos, com··o carinho ·com que trata dos negocias da religilio neste paiz; juntou-o a uma carta que dirigiu ao Sr. Presidente· da: Republica, pedindo attenclio ·para o telegramma.
· O Presidente da Republica immediatamente telegraphou a
respeito para o Estado. · · · · ·· ·· · · ·. · ·· ' ·· · · · · ·
Está aqui· a resposta: c Piauhy, 30 (retardado):. Foi ho,ie
publicado um telegramma, pa·ssado daqui· pelo reitor do Seminaria Padre Cicero Nunes, .ao cardeal Arco-Verde,,·
. o SR. niBEIRO. GONÇALVES - Em que jornal foi ,publicado
este telegramma, si os demais.
estilo. suspensos r
... · .. ..,
.
"· 0 SR.' PIRES FERREIRA -'Quem publicou foi o 0 ·Pai: do
dia .30; niio foi nenhum jornal nosso, foi um jornal daqui ·da
Capital.
·• ' .. .
'· · .
· · . E1J nllo• taco liigillo com V. Ex. . .
··
. . · ··
. . 0 ,SR; RIBEIRo GoNÇALVES - V; Ex. está lendo um tele-'
gramma, dizendo
que foi ·publicado em Therezlna •. _ . . · ;· .· . .
.
0 SR. PIRES FERREIRA - Nilo estou dizendo que foi na
China. Como niio satisfaoo a vontado de V. Ex., sou interrompido a todo o ·momento; ·
'·· ·
·
·
(ConÚnuwicto a ler):, · , . . . ... , . , ....
' · · •«Ent.re ·outras· inverdades, affirmn o •despacho ·que o governador do bispado, padre· Joaquim Lopes, foi Jurado á morte
pelos jornaes do governo, O cardeal, para ava•liar até onde
·chega a audacin criminosa do padre . Clcero, ordena n remessa
dos numeros dos jcirnnes que 'juraram a morte' do governador
. . .
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do bispado. Por csin, julgnt•;í S. Em. tio cl'it~rio . do padl'O
Cicero. Dos t]uulro jornuos govm·nistns; :0 .Piart,lt'IJ, f! ·;l[ollitor,
o Diario do Pfauhy e o Norte, nenhum dtsse Júmnts Isto.: O
Seminnrio, que eslú ·fnllido, torú do i'echm• bmvomento, como
jú fechou o CollegiG Diocesano,.
o Sn. RIBEIRO GoNç,\LVRs - O Governo está· fazendo fnllir
tudo, até n companhia de vapores._..
_
_
0 Sn. PIRES .liEIIREiliA - Porque· está .fechar· O Seminario ? E' porque todo o'dinheiro dos pobt•es catholicos· da minha terra, esmolas para fins- piedosos, cstú sendo gasto na politicagem e em telogt·nmmns passados parn aqui. _
Quer o honrado Senador conhecer a verdade de tudo isto ?
.· .0 SR.' RtBEIIIO GON()ÀLVES- E~ muito difficiJ V.-. Ex . .!J10R~
b·nr a verdade .dos factos. _..
. .
o SR. PmEs l!'ERI\EinA - Não é tanto· pela idtide do ·nobre
Senador, mas ·ás vezes S~ E?'· se mosh•n tilo ~aquecido do .que
disse meia hora" antes, que tsl<J me f11z ter.cutdado-.com o m•Ju
compadre;' ·
· '·
Está nqui a prova.: · · · ' - · ·_
· · ·
_
.. .Devia ·comecnr ·r·equm·endo as notas ·tacbygraphicns do'
meu discurso pronunciado sextu.;feira; para provar• no _illustre
Senadot• que nelle::se• niío conteem os tc1•mos .que- S. Ex. disse
. · · . •· '. ·.. - ' :
haver eu proferido. · . · · ··
· . . Li
.com
attencilo•:
o
discurso
de::s.
Ex
..
e
deparei
o
set
.
-· . ..
gum e: · . . . · . ..
-- . ..
. ...
:. · .
·
Diz o Sr. Rihe_iro Goncalves:
. · _ . : . . . . .. . .
' c O: SR. •RIBEIRo· GóNçM,vEs ---Eu astou .recebendo •inforrunoões que deram os nossos. amigos. Não.-e.-tllvn então no BRIndo, de onde me •havia. retirado, depois de. ter abm•to em
ft•ancn: hostilidade no, tenente-coronel Coriolnno..
. .. ·
Sr. Presidente, a · verdade é -esta.· Agora; · como ·,lú.' tive
occnsião de d_izer, o que mais vne ·surpr<Jhendet• no Senado ó
um ·t\'ovo grito; um'·nov<J alarme, que muito .brevli:ha de chegar
a· 'esta· Casa;'' o, ~antes·· de chega!' a ·ena,. irá ao· Presidente da
Republica e· ás autoridades militares do Paiz: ~ ·E'.. que.- o
vice-goyernador, o Sr~ •Ribeit;o 'Gonçalves; meu 1sobr.inho; iliio
podendo'ser chnmadG .ao Rio d~ Jan~.ir~ ~~r.:ni:n~~,m. ~~~ ;·,:. · ::
. o. SR. Pm_EB. F'ERREIUA·- E. v.... Ex. diz que. não. :ba., <Jly-
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·~ <·· O Sn. Rm_EIRO GoNÇALVES- Respondo·:n: V.:.Ex·.: -Anttis'de

tudo, nilo-fui· ou que lembrei o· nome_ do meu•sobriliho· par•a
esse cargo; em segundo .legar, .aqui na representncilo do Estado
só ha um da minha familia, •no passo que Y.:- Ex;· póde ·contar
o Senador .Pires-·Ferroirn, o Doputado ..Joiio Gayoso, sobt•inho
duns .. vozes do V.: Ex.~-- o .~eu: irmão ·Joaquim· PifOS.'e"!iiío ·sc:i
quem
mnis., ..:. ,· 1 . ·-··,"'
. ..
.
· . .,,•.,•,
. . ... . .. . . : · : -: .. ·
., . .
, .. :.\ .. , ,·.·
. ·O. SR •. 'Pm~::s. F~nnli:In;\ :..,..- -Eil.. nfi11 tei)ho candidatos .. Os
r.epres~nt.nnt~s rio Est.ado stio iridioilrlo~_ po·Ios nmj!ios polit.ióos.

..

•

·. ,· . 0 SR. RIBEIIIO GoNç,\'..VES - Si assim. é, .)lOI'.,quo raziif)
o ·meu sobrinho. niio ·póde ,ser :Vice-Governador. tambem pelos
timigos? .. , ..
. . .. . .
. .. · ··
· O Sn. PIDES FERREIRA - Não digo quo não possa ser .indi~
cado ou oleilo. ~
. · •
.
. . Foi isso o que ·eu disse, mas que n9ui niio está· escripto :.
«O Sn.. RmEmo Go:-~c.u.vEs - V. Ex. está. dizendo quo.eu
est.ou estabolocendo uma olygnrchia no Estado.
· · ·
·
o
Sn.
:PinE:s
FEimimiA
...:
Niio
interromperei
mais
h
.
..
.
. . ''•
. a I'.'
'•' . .
.. . .
..
.
. ,. .' . .
·· 0 Sn. RIBEIRO GoNÇALVES . ..,.- 'V. ,EX. póde .dar Os. apartes
que llntender..... ,,,. . . .... ·. . . .
.
. .
Mas,. Sr. Presidente,. já .:não é mais o tenente-cot·onel Coriolano que está assustimdó o Pinuhy; é o Sr. Ribeiro Goncnlves, o candidato da colligaçiio no cargo de Viee-Goverriador,
que tem como amparo .á sua· causa,. disposto .a. collocal-o no
cargo para que .foL indicado, conta com o prestigio de monsenh~r Lopes, .. um pàdre, um vigario. de.· freguezia · da . capit~!.
cuJas tropas foram hn pouco dissolvidas, mal chegava n .cnpital O Vapor sem t.ra:Mll' •IJ; bordo O tenente-coronel Coriolnno~
· · Pelo .que já disse, Sr. Presidente, a situ11ciio. do .Estado de
i>iauhy POI' .parte dos colligados ·é a mnis .ord,eira. Só uma
forca. perturba a· paz dos piauhyenses: ó ·a: fgrca resultante. dos
caprichos do governador do Estado. ~
. .· .
,. ,
· · O SR.' PIRES ·FERREIM....::. O·· padre dirigiu o telegramma ao
cardeal, muito de industl'in, muito combinado, porque logo ap6s
li~dC telegramma v~iu o discurso ·do boni'IIdo 8~uudot· o· ú noticia de ,que O Apostolo por motivo de falta de ·garantia, suspendeu sua publicação.'
.. · · ·• · . · · .. · · ' ··· ·
. o SR; RIBEIRO GONÇ,\LVES ...::. Fiz.· referencias 11 esse· ~0gundo facto, depois do 'ter lido hohtem· n'O Pai: o que nhi. está
esoripto .. -· . . : '.
. ·
··
· .. · · , .
. (f SR."i'mEs FERRllliiÁ .~ o jornal ApostÓlo e toil'os. OR
outros. de .ha um mfl't a· caiá' parte, .serão lidos llésfa tribuna,
e P.&la virulellcin da, Jingungilm: e' pe,l.o. ataque· brritâl a .. tudo
e. a .tQ!f~s. que·, .n~o Perten.ce.m á oolhgac~o, ve!'á, o S0n~4o a
max1ma liberdade que o. integro .c honesto governador da
minha terra tem assegurado .ti seus adversnrios pojiticos:, ..
· Pertencemos a um partido forte, organizado, onde um é
par todos, e todos serão por um, em torno do um idooi com"'
mum em pr,oL do .bem ,publico.
.·
, . . . · .·, ··.
,, . · ,Est~ .. portnnto::Pr.ovado.,que ,não :ha fnlta .. de .garnnt.ias á
I.mprensa ,da ·minha. terra,,e a .nenhum, dos seus habitantes., ...
, u S. EJC,,, ·Ol,'a· em prQsa, ·ora em ,po.esi•n·, quiz vet~. si· captava
as, ~Y.mpat~ias, do Senado, . e,,permitta,que diga.que o seu pro.oedlmento .no, Estado .,está: ,fóra. da. not•mn da dos seus dignes
antepassados.
.
· ·
· ··
·.
. Mas, E!r. Presidente, ou..nnnlysat·oi. com mais yngnr,
discur.lo·domeu
Jllust.re
collegn,
·o pore.i)m·ov.iilcnQia.a
inJus.
.'
. .
'
'
'
',..
.
'•
.
' .

.
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'

'

o

'
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't1ça que commigo praticou de me suppor capaz .de me ·deter
diante de um11 reeleição,. eu que tenho uma posição independente d11 politica, e que sou um homem independente, porque
sei trabalh11r.
O SR. RIBEIRo GoNÇALVES - Neste ponto, estou de acoOrdo.
O SR. PniEs FERREIRA - O honrado Senador ha de permittir que observe que não terão exito as int.encões terroristas
com que se quer amedrontar a familiu piaubyense, fomentando a guerra re'ligiosu.
Nós respeitamos 'a religião dentro da religião, mas, si
a luta, vier, a·luta será enfrentada. Ent1•etanto, isto. não se
dará, porque a egreja catholica é representad11 .no norte pelo
grande br.nzileiro D. Jeronymo que, com calma, com brandura,
tem dirigido aquella provincia ecclesiasticu,.
·
S. Ex., o nobre Senador, que se declara livre pensador,
à outrance ha de enfrentar com um homem que ba de goverIliU o Estado, dentro da Constituição, lei que é tão liberal
~orno a Constituição· Federal, d11: quwl é quasi uma cópia· fiel.
O que mais· admira é que o nobre Senador venha ·com
tanta ingenuidade fallar· de11nte do Senado, composto de homens politicos, homens acostumados a essas triotts de telegrammas, e quer suppOr que elles acreditam nas palavras de
quem não tem elementos pa1'a vencer no Estado, contra a
agremiação politica do Partido Republicano Conservador. ···
Meu nobre. companheiro. de bancada e velho amigo parece
um, ingenuo em' politica •.
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Acredito.
O .SR. PIRES FERREIRÀ - E está sempre com tentativas para
se apossar do meu Estado.
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Para ser Governador ?
O SR. PIRE.s FERREIRA .,...- Para ter 1!1 um logn·r tenente seu,
para ter o governo ás. suas ordens. ·.·
. ·· ·
S~ Ex; agarrou-se. ao nobre ex-Senador Sr. Rosa e Silva,
cujos meritos ninguem desconhece,' mas a rosa desfolhou-se,
porque os ventos eram quentes e vicejou o pinheirll!ll que· é a
·
· ·
··
·· · · ·
nossa forcn,. .
O nosso chefe Sr. Quintino Bocayuva, secundado pelo esforço, pelo patriotismo e pela abnegação do Sr. Pinheiro 1\laohado, tudo· ·tem procurado serenar, ·diminuindo os choques das
paixões.
· ·
·
·
. . , ·. . .
. ·, ,
,
·
O nobre ·Senador sabe que eu sou um. amigo· :desinteressado do gene11n:I Pinheiro Machado;· digo \1 verdade qua!'!do entendo,.· recuso o meu voto quando julgo· que assim: ·devo proceder ·e·· talvez seja por essa razão ·que S. Ex; o Sr. general
Pinheiro· Machado' me dispensa certa' consideração. E' que S.
Ex., sabe que eu me 'sujeito !I sorte do vencido, que não costumo trazer no· ·bolso·.dous telegrammns ·um para o· vencido,
ou'tro par~ o. vencedor. · · · ·· · ,·· · . " ·
'
·
",
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E' por isso, ·Sr. Presidente, que digo que, si por uma
aberracão da sorte, por uma dessas fatalidades . criminosas, .
alguem pudesse convencer o Sr. Presidente da Republicru de
que s. Ex. devia combater a candidatura do Dr. Miguel Rosa
em favor da do tenente-coronel Coriolano de Carvalho, desta
tribuna verberaria tal attentado, porque si tal acontecesse
seria a maxima das violencias ú liberdade da minha terra.
Nilo quero. evocar reminiscencias dolorosas, casos de verdadeirru ignorancia.
0 SR. RIBEIRO GONÇALVES - Não conheço nenhum caso,
UMA voz - Então o verdugo foi o nobr.e Senador. Sr. Ribeiro Gonçalves· .
O SR. PIRES •'FERREIRA - Não, senhor, S. Ex,' apenas
apoiava aquelles desmandos. O nobre Senador foi apeado do
governo e apressou-se .em sahir do Piauhy patln. não dar. um
passeio no corpo policial, onde muito· facilmente se ajustavam
,. ,
. di•ri·,\_l-~·-~)
... ;:
as Contas..
·.- ' •• ,,.
•.
· O SR. RJBEIRO ·GoNCALVES - V. Ex. está dizendo inverdades. Nem sei'mesmo como resp.onder ao seu discurso porque
elle está tlio vasio 1.. .
·
O SI\. ·PIRES FERREIRA - Em resumo, Sr. Presidente, porque quero concluir, o sangue ·não foi derramado no Piauhy,
porque para isso concorreu o juizo esclarecido do Sr. Presi~
dente da ·Republica, deante dos preceitos republicanos que S.
Ex. adopta. Mas si S. E:t. entendesse· que devia trazer quatro sacerdotes atrelados· •a máos conselhos, procurando .arrastar
a população da minha terra a um movimento religioso, garanto aD ·Senado, por hoara dos meus patricios catholicOil
como eu ...
o SR. RIBiilno GoNÇALVES - v. Ex .. é bem catholico.
· O SR. PIRES FÉRREIRA - •... que mais ess11; ventura quixotesca não produziria os effeitos desejados, porque. absolutamente, e o digo. com convicção, o nossi>"· querido· Cardeal, Sua
Eminencia :J:?. Joaquim Arcoverd~, niio consentiria que IÍ sombra da EgreJa se désse uma assembléa •ll; quem niio á conquistou nas urnas e o mandato de Governador a quem tão estron~
dosamimte
·
.
. foi derrotado.
.
'
. ·
·. · Bem andou,· Sr. Presidente, o tenente-coronel Coriolano
de Cal'Valho, regressn•ndo desenganado, antes de chegar á capital,: e -mais desenganado voltaria si lú chegasse ao verificar
que põucos seriam os elementos com .que poderia· .contar: bem
andou S. S. quando, após· a leitur.a· do. telegramma do Sr. Presidente da Republica, .•resolveu; n:o envez de, proseguir. na
viagem, recolher-se ao quartel, de onde para. •seu beneficio e
honra do Exercito,· nunca deverá ter sabido. Si alguns desatinos , são commettidos, pelos representantes do .Exercito, silo
factos esporadiccs e niliO teem o apoio e ·o· consentimento ·das
•

•

'

'

1

t.::;~

j

1
.:

••

h

•

•

.

'

•

forças de terra· da Hepui.Jlica. O que o Exercito d~seja ~ estar
sempre ao lado do povo, cooperando ·para· o eugrandec•mr.nto
da l'ntrinr.
··
·
.
· ·
Era o CfJW t.inhn a diwr, (Muito /Jcm; m11ilo hmn.)
';

·Votacüo, cm discussão unicn, do vÍíto do prefeito do Districlo Fedm•al, n. 13, do. 1!H1, í1 resolucão. do ConsolJJO Municipal que dotorminn que n l'rcfciturn fncn o. rovcsf,irnonto dos
passeios, sempJ•e que os proprietariOs ·deixem do exoontnl~c
no prnzo que menciona\ medinnt.e .as oondicõns CJUil r~f.nbr.ler.o .
.ApJll'Ovado, vne ser dcvolyido. no prefeito.
· • ·•
O Sr. Presidente :._ Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessiio.
.
.. . ·
·
· Designo· pnt·a ordem do dia da seguinte:
2' discussão do projecto do Senado, n. 3, de 1912, . autori2ando o Presidente da Republica á: conoedet· um annO de licença, ccim os vencimentos· do cargo, e. para .tratamento • de
saude,. a 1\fanoel Jnnsen Müllor, confer'elite da Alfandega do
Itio di) Jnncit:o:. (Of{erecido. pe~~ Commissáo de Finan~a~ 1 : .
· 2' discussão do 'proJecto d~ Senado, n: ·4, dil1912,'.autori~
zando .o ~z·osidento da Republica.a .conceder .no coronel. honorario do Exemito Jos~ Bent.o Porto, :riscai. de Seguros, um. nimo
d!l lic.~nca, con1 ,ordepadp, .. pnm. tl·utamento de. sun:.sauue.. (0{{BI'eculo pela CommlS&ão tJc P'inanr,aa.)

LeYnnl.n-se a sessão ás 3 horas.
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BOCA'l.'UVA, VICE-Í>ilEBIDENTS :.
'

··r':

A' i. hora da tarde, presente numero· legal; iabre~se ··a
sessão a· que ·concorrem· .os Srs, : Quintino ·Bocayuvn,; Araujo
·Góea, Pedro:: Borges, ·Candido ·de Abreu,' Jonathns Pedrosa·;· Ga·briol· Salgado;. Indio do Bt·azil,· Louro ··Sodré,. Urbano Santos,
Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gervnsio Passos,··Pires
Ferreira, Francisco· S1\, '.rhomnz :Accioly,. I •Tavares· do •Lyrn,
:Antonio do .Souza, Cunha Pedrosa; WarlfrediJ'L'eal;· Castro Phito,
.Sigismundo Gonca•lvcs, Goncalves Ferreira! 'Ribeiro. de' Britb,
.nn.ymundo de Miranda, Guilhermir Campos1 Coelho e .campos,
:Oliveil•a Vallnd!io;·José·;Marcellino, ·Bernard mo. Monteiro, ll!oniz
•Freire;: Sá: Freire, ··F·elicinno Pennn, Fl'llncisco Glycerio,' ·I.eci~

!:!llSSÃO ll&l 3 .llll ;JUNHO Oll 1Ul:!'

ta

poldo d() ·Bulhões,. Gonzaga.. Jnymc, A•. Azeredo, Metello,.. Josó
Mm•tinho, . Generoso Marques, Alencar GuimnriíJes, l•'elippe
Schmidt, Hercilio Luz, Pinheiro Machado e Cassiano ·cto Nascimento (H) • .. .;
...
Deixam do comparecer com causa justificada. os Srs.: Ferreira Chaves, Silverio Nery, Arthur Lemos, José Euzebio, Gomes Ribeiro, Ruy Barbosa, João Luiz .Mves, Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos, Aleindo Guanabara, .Bueno de
Paiva, Bernu.rdo Monteiro, Braz Abrantes e .. Victorino Moa~
toiro (15).
. ..
· · ·E' · li{[a, posta em discussão e-, sem debate, approvada a
neta da Si!Sslío anterior.
· ··
·
·
' . ··
.' ~'
:' . "
O Sr. 2" Secretario (servindo de l") dá .conta do seguinlo
'

'

.,, .

EXPEDIEN'l'E

'fdcgruuunas;
·Um do Sr. An.tonino Preire, governndox· do Estado do Piauhy, du•tado de hoje, e.ommunienndà que,· de acc~rdo com o
nrt. ''54,§ :1~, da Constituicão do' Estado; installou· o~ trabalhos
da PI'imeit•a sessão da•·sextn· legislatura da Cnmara dlls Depu:.
do' .J>iu.uhy,
mensagem.. tados
.
. . ., pemnte
.
. . a qual leu
.
.
.. Inteirado •.
·. Um do· Sr, ·Mnnoel Lopes Co.I•rêa Lima, datado do •Piauhy,
de 31 .de maio, communicando que a 1· do ·corrente terá Jogar
a· installncão dos trabalhos· da· Cnma·ra dos Deputados Esr.n:.
duaes.- Inteirado. .
.. ·· ... ' . · ·· · · ··. · · ·. ·• ·
•,

'

(sel'vindo de 2;) procedo á Ueitura do

O Sr. a• Secretario
seguinte ·

P•\REC:ER
'

I

I

N. 37- 1912
t ',;
' I

.

.'

j

·. .

. D11 gi·nnde cópia de requisitÓs presci·iptos pela lei elei~
torai vigente, pam o nndn.mehto ·do processo, a posteglircão de
uns, em numero reduzido, basta que se tenha verificado, para
importar. na .·n,ullidade. <lo respectivo ..·pleito; A inobservancia
de. outros, porém,, para que possa produzir· esse .effeito, deJ!ende. n~o .. só :du• ,exis.tencin, si não. tnmbem .;da: api•eciaciío do
i neto. como,. de c prova .. de ·fraude. que :.nltei'e' o· resultado da
·cleiciío ,,, , : . , ... , . · · . : . . . . :
.. . . · . ·
· D~st'a~te muito: embora. (la· niOO observ.nncia· dil qualquer
das. ,formalidades·, legaes; possa; sempre ·resultar •annullnciio, te.,
mos. que .a P,ropria ·lei na· r.eputa .intrinsecas. ·ou extrinsecas,
c.onforme daque'lla .. ch·cumstancili: .decori'Il,. riullidade· ....a.bsoluta
:ou. relatl:va .dn'. elei.Oii~>•. Isto posto; na:o.ccurrencia: da primeira
hypol·he~e •. n. .nullidade: •do •. pleito está· meramente adst.ririta ''á

lt
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verificacão do facto, porquanto, ·como acima ficou dito essa
contingencia invalida todo o processo eleitoral. Outro tanto,
porém, não occorre em relaciio no ·segundo caso. Neste, o procedimento do poder verificador se não póde pautar por aquel!es
moldes. Sobre verificai~' a existencia da irregularidade,. é misWr aquilatal~a como elemento probante de fraude. Só depois
dessa analyse Ilhe é facultado, ou ·não, applicar a penalidade
lesalo.r1gmam-sc
· ·
des ta . uIt'1ma 01rcums
·
t ancm
· as d'Jvergencu1.
·•
de apreciacão das· multiplas· questões. E a dissidencia dos in-

teresses em jogo, a diversidade de interpretações da lei. os
pontos de ·vista antagonicos, amplamente as justificam. · Mas,
impossibilitado, por todos esses mot.ivos, o perfeito nccOrdo
na apreciacilo, em bem do proprio decoro do poder verificador,
preciso é tornar uniforme o .criterio a adoptar,· de modo· que
a solucão dos problemas ana.logos não oscille ao sabor das preferencias pessoaes ou partidarias.
· .
··
··
O pleito em causa é daquelles cujo julgamento mais intensamente tem despertado o interesse· politico de todo o paiz.
Os acontecimentos desenrolados ultimamente na capital
da Bahia apaixonaram o espirita publico, de modo que raro
é o cidadão que, ao menos platonicámente, :não tenha sympatbias )lor uma ou outra, das fnccões ·em luta, condemnando todos a ·brutalidade da violencia. Demanda, portanto, esse caso
muito moior somma de. serenidade, afim de que o julgamento
não seja o resultado de sentimentos indíViduaes, siniío o pro-'
dueto de·· .um exame meticuloso, justo e imparcial' do ·p.Jeito,
principalmente deante das sympathias que gosa um dos candidatos.
Essa a norma dB conduota que nós tracãmos oo·considerar
todos os vícios e irreguiiU'idades. E a tarefa, a principio ardua
e jngrata, a pouco e pouco se foi facilitando pela. existencia de
innumeras decisões proferidas sobre casos analogos, e que pelo
ininterrupto dos pronunciamentos constituem a jurisprudencia
da Commissão de Poderes.
·
·
PARTE PRIMEIRA.
,J

•

.. A Gamara ou .o Senado mandarã proceder ã nova
eleioilo sempre que no reconhecimento ..dos pode11es .de
seus membros .ann~Jllar, sob qualquer fundamento, mais
de metade dos votos do candidato diplomado, deduzidos
do calculo os ·votos de duplicatas' desprezadas ·por im:.
p<lssibilidade de verificaçllo da legitimidade de ilma das
séries de ac.tas. · .(Lei n. 1,,269, .de 15 de novembro de
t904, art. 118;) .
· . ·
, .·
·.
.
· A t.ran,scripcão supra visa justificar o termo· iniciado, .pela
adn~pe .das dulllicatas, 9 estudo; do .pl~ito .rellizado. no .Estado .
.a J:tailla a 30 ~ Janeiro proz1mo findo. D.~ f~cto, · prescr!l· '
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vendo a lei a providencia acima exarada, é de mister desde logo
fixar o resultado da oleição, c deduzidos do calculo os votos
de duplicatas desprezadas por impossibilidade de verificação
da legitimidade de uma. das séries de actas,.
A' primeira vista parecerá inutil a tarefa, pois o computo
gerlll das votações obtidas pelos candidatos consta da acta dos
trabalhos da JUnta apuradora. Este rel!ult~do, porém, niiD
póde nem deve servir de base para que se venha a conhecer
si tem ou não cabimento a hypothese Ilegal. Preliminarmente
o art .. 99 da, lei, depois de determioor o processo a ~eguh·. em
casos de duplicatas, prescreve não sejam apuradas ·aqualles
cuja legitimidade s.eja .litigiosa. Consequentemente, si fOra intuito do legislador mandar proceder á nov>ru eleiciio sempre
que foss2 annullada metade da votacão constante do diploma,
inutil se1-ia todo o periodo do . art. 118, que ~e inicia pelas pa-.
lavras c deduzidos do calculo ,, porquanto no resultado que esse
documento collSigna não estão oomputadas as :votações exaradas· naquellas duplieabas.
, , ...
Depois, não versando o .estudo do poder verificador sobre
as authenticas remettidas . ás juntas, bem de ver está que os
resultados do pleito . podem soffrer sensivel modificaciio, oriunda já da remessa do Congresso de authenticas não t•nviarlas
á junto, ou vice-versa,' já da inexistencia nuS' Secretariai dfJste
de uma das séries áquella remettida em duplicatas.· .Reivindicado para o poder :verificador o direito de estribar .a applicacão da de.terminação legal na. somma dos votos constantes
das authenticas que lhe .tenham sido enviadas, passamos IIQ
exame da
.
.
. · ..
.
..
, DUALIDADE DE ORGANIZAÇÃO DE MESAS ELEITOr.AES

. Considera-se diploma a . cópia authenticJ da acta
geral da apuração assignada pela maioria do~ m~mbros
. da junta que tiverem funccionado •. (Lei cit, a·rt.A02,
§ 2•.)
.. ·'

•

Municipios de Abrantes,. AlagoinhtJ8, Meia, Barra do Rio
de Contas, Bom(im, Cll8tro Alves; Itabuna, Lage, S. Felippc.
S. Felw do Paraguasstí., .s, Gon~o .. de ..Campos, Jaguaribe, san.:
tarem, Taperoá, Camisão, Conde, Cumbe, Feira de Sant'Anna,
l~rá, MartJ(JOgip(J, ,Monte Alegre, Queimadas, Sant(l Sé, Anglcal, Barreiros, Bom. Jesus doa Meiras, Brotas, MaracáB, Condeubas, Monte Alto, Santa Maria e Paramerini.
· .

: · · Das innumeras duplicatas enviadas á . Secretllria do Senado, as .r.~lativas. aos municipios acima nomeados decorr.em da
duabdade de j®tns organizadot•es das 111esas eleitox•aes. ,
· ~m ·relação .a essas :duplicatas, o oriterio,Iega:l .relativo ás
de dtplomas para logo dirime a questitll attinente á .legitimidade. que..a Ull)a .de lia~ .possa emprestar .o facto:de ter ~unccio:..
na~(! .sob· a presJdel,lcia í~e ,.lJm do~. supplentes dO sub. stJtuto ·do ' .
Ju1z seoeionar. · S.êin duvida· de.terminaildo ·w)ei·:(&rt. 62,n§:2")J.

{6

que na· falta do 1" supplente do substituto do juiz ~uccional u
do seus imm<idintos, a junta eleja dentro os seus membro~ u u.
pluralidade do votos quem rlbe deva presidir nos trabalhos,
cln,ro é que niio commina de nullos os trabalhos das que tenham fnnccionado sem n prcsencn daquellas autoridades.
Assim, de duas juntas que haJam organizado mesas clcitot·nes,
a legitima ó ·aquella que tenlm t.rnbalhado com a maioria dos
membros dn eommissiio revisora do alistamento. Só na hypothese de haver comparecido a ambas igual numero de membros,
e de terem funccionado no local próviamente designado, podem
prevalecer os .t1•nbalhos da quo tenha sido presidida por umu.
daquellns autoridades.
·
Pelos fundamentos adduzidos e motivos abaixo especil'icndos, desprezamos ambas as siÍI'ies de duplicatas dos municípios de:
·
Laue - A uma reunião compei'tJcet•um H. membros, á outra, quatro, Os supplentes que appnrecei•nm· nesta não figuram na outra. Em consequencin as duas nccusam mais de· 1.~ ·
membros da comrilissão revisoi•n, do .alistamento, e não temos
<lados para veri!'icnt· quaes os verdadeiros supplentes.
Conde. - Figuram· comparecen<lo a uma reunião ·12 memJn·os c ti outro. quatro. Total~ :10, A junta compõe-se de f.í;
portanto existem dous memoras n mais. Ni'io pudemos conhecei' qua cs os verdadeiros.
·
Cumbe ....:. Compareceram .to a uma das reuniões e sete ú.
out.ra, sendo que entre aquellas !'igurnm todos estes. Impossivel saber onde n maioria,
Irará - Figuram quatro em cada reunião, Nenhuffiln.
dellns foi presidida ou secretariada pelos supplentes do ·juiz
substituto ·ou ajudante do procurador.
. Monte Alcure- 12 por :12. Ambas presididas pelo :1• supplcnte e secretariadas pelo ·aJudante. Estas autoridades, pcróm, siío diversas o ni'io pudemos averiguar quaes ns legitimas.
. Queimados - Nove por sois. Total, 15. Niio se póde conhecer qunes os legítimos que não excedem de :14. ..
.
Paramirim - 10 por sete, Total,17. Idem, idem.
De aceôrdo com o eriterio .acima nnnunoiado e razões liliira expostas, demos prcferencias aos .trabalhos de 'uma. das
juntas de:
·
·
Abrantes - A cópia dn acta declara, ·terem comparecido
tres membros. Entretanto documentos ·sujeitos· a nosso ·exame
fazem certo que nenhum desses cidadãos compareceu de· facto
a essa reunião. Devem, pois, prevalecer ns mesas const11ntes da
certidlio da. acta· dos trnbulhos dn outra junta.
·Bomfirn _, Uma dn actas, diz ter comparecido ú., x·euni!io
'iii que ·se reporta; o padre· Pedro . Hugo .Teixeira; que, entra'
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tanto, se achava, uo dia 30 do dczcmÍJro de tiHJ, na cidade de
,Toazeiro, distante ~5 leguas dessa. loculidadc. A' vista disso,
proferimos a outra organização. . .
,
~~nta Sé - Uina sério das mesas Ol'gauizadns o foi por
uma commissiio de .alistamento annullada por vícios na sua
constituiciio .. •Preferimos a .outra súrio.
Brotas - Dasc duas cópias "existentes uma carece de fo1·~
mnlidades legues, a outra está· revestida de todas, tendo sido
por este mótivo preferida; · · · · ·
.
Âlayoinll/ls, porque existem uma uuthcnticu da acta· e
uma .cópia do edital, e a lei manda que seja envi'nda no poder
verificador cópia da acta.
.
·Areia, Castro Alv~s. Jayuaribe, Jtabuna, S. Felippc, S. Fe~ ·
lióll do PilJ'aguassl!, S.. Gonçalo de Carnpos, Santarém, 7'aperoá,
Marat/OUipe, Cam'isão, Feir•a de Sant'Anna, Angieal,.Bom ·Jesus
dos Meiras, Brotas, Maracás e Santa Maria, porque li reunião
das juntas cujos trab'a:lhos prevaleceram compareceu a maioria
da Commissiio Revisora rio Alistamento.
. Bar•reiras,. Cond,eúbas e Monte Alto, porquanto,. embora
em uma o em· out.1•a das reuniões figure· o mesmo numero de
membros, as p1•eferidas funccionaram. com ·a, presença dos supplentes do substituto do juiz seccional e ajudante do procura~
do1• da Republica.·
. .
De Brotas e Mai'O(IO(IiJJe uiiú existem duplicatas do au~
thonticas oleitoraes. Por esse moLivo ·as oleicões desses muni~
cipios ·serão estudadas quando tratarmos do processÇI eleiloral.
••
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. ~lunicipios jú citados
o mais:
·: ,, . ·•:
. .
.
. ' .'
. Capital, ltapm•ica;. ;l/attu de S. João, Sallt'A11'11P. 'do Cat!!,
Amargilsa, ·Aico~'a, . Belmonte, Carnamú, .. lllléoa,. Na:areth,
Oli·vença, Porto Seo11ro, Santo. Amaro, Santo Antonio de les!la,
Santa Cru.z, U·na, Bom(im, Barracão, Carlipo Forrnoso, Con~
ceiçüO do Coité, Cttraçá, Geremoabo, Jtaberaba, loa:eiro, Mo11te
Santo, .llrtlldo No·vo, Raso, Serrirtl1a,. Tucano, Barra do Rio
Grande, Bda Nova, Bom Jesus da Lapa, Campo Lai'UO, Cltiq11e~
Chique, Casa· Nova, Conquista, Garnelleira, •llinas do Rio rle
Contas~ Remanso, Sa11t'Am•U1 dos Brejos, Santa Rita do Ri"·
Preto'
:
: . . .
. e · Urubrí, · · ' · .
'

.

'

;,

'

.

.,,

'

· ·.No cnso'd& duplicutas'u junta observará as seguintes
disposições:.
· ·
' ·· ·
1", preferil;ú u uut.lwnticn da' oloicii?. J•oa)izada no
Jogar prévinmente ·designado;
'tal. II

I
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2•, si ambas as eloíçõiis fot·om feita~ no mesmo local, prefor·irú a que tiver sido realizada perante a mesa
!()galmcnlo nomeada;
·
3", i'allando ú junto, base pura verificar as hypoLheses previstas nos numeros anteriores, deixará de
apuPar as duplicatas, mencionando na acta a occurr·encia, c as rcmelterá ao poder veriJicudor.
Como um facto de incontestavel ol'iginalidadc cumpre salientar que, do pleito cm causo, foram enviadas a esta Camara,
duas e tres séries de authenticns relativas ás mesmas secções
oleitornes, Ínas eonsiS'Il'nndo votações .differontes, · sendo que
das séries cm triplicatns todas accusam a mesma dispttridnde
, de resultados, embora estes, nüo raramente, sejam favot·:weis
ao mesmo candidato. Pela contingencia assignalada cm primeiro Jogar, das 600 secções que remetternm •authcnticas ao
Senado apenas 260 enviaram uma unicn.
· ·
Das 3-1.0 restantes, 248 tmnsmittil'am duas séries, uma
favornvel ·tl· um dos candidatos e outra a outro; 60, duns favo~
raveis ao mesmo candidato; 27, t.ros, sendo que duns benofi-.
ciam um candidato e outra ao outro,' o, finalmente, cinco favorecendo o mesmo candidato, perl'nzendo n sommn de 702 duplicatas e o total de !162 nuthenticas su,íeitas no nosso exame.
Do todo este consideravel numero de cópias de actas, por.
niio termos podido chegar no conhecimento da, série legitima
desprezámos lactas as duplicatas dos municípios de: Capital, .
15'I 16'1 17'1 ·18't 1911. • -~)1A 1 C)ó)ll
~)sll ')l.ll
1 t o)n t 31. t '1Lat 5"t s• 1 f'>U
""' '
-""' t ..,o I ""'.1 I
26•, 34', 35• e 39"; Itaparica, 2' c 5•; Malta .de S. João, 2". 3" e
1&
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'

.\'; At·oia, 5', 7' e s•; Itabernba e Jacobina·, 4'; Joazeim, Monto'
.Alegre, Monte Santo, Mundo Novo o Razo, 'i'; 1\laracás. 2' •3 4';·
l'at•amit•im e Urubú, 1• e 2'; Jequié, Lage, Porto So!!'ut•o, Snntaróm o Campo Formoso, 3'; Conde, Cumbc, Irará, Queimados,
Dom Jesus da Lapa e Campo Largo, 1•; Jussinpo, 1': Santo Antonio de Jesús o Novu Boipeba, 2'; Una, 1'; Conquiita ..\'; Cnsn
:Nova e Minas do Rio de Contas, 7'.
·
Apuradas as votacões · constantes, não só da~ autheritic3s
I'elnotivns ús seccões de onde niio vieram duplicata~. mas tarlllrem de uma das séries destas, preferida por ostareui as quo
se lhe antepõem assignadus por indivíduos. 'lU~ não .;ião mesarios nem supplentes, dilo o seguinte resultado:
Votos
Conselheiro Luiz Vinnna .. .... , . ~ ............... ~. 35.364
Dr. Severino' Vieirn . .·............. ·.............. : . . 18.510
·.Móm das uulhent.icus cu,ios resultados -constam dos· diversos ~nuppns orgnnizados pela Secrctat•iu,. chegnrnm no Se. nado, trazidas por diversos illustres portadores, cópias de nelas
etwiadns por cidadãos que se intitulam, ·ou' do facto siio mesarios de seccões oloitorues dos municípios de Santo Amaro, Va-

.!
·.

·'
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Jença, Jaguuripo 1, Cannuviuirus, llarru do Rio de Contas, São
Miguel, Joquiriuú, CJ•uz das Almas, Uaslro Alves, Uicero Dantas,
'üeromoabo, Bom Jesus da Lupa, Moutu Alto u Santa ltila.
Justíl'icundo u remessa acsses documentos por inturnwdio
do pa~·ticulares, os ofiicios quu oo cuJwiam uizcm tcl-o feito
c;c~u·i do disposto uo art. 103 tlu lei eleitoJ•ul, u por niio confiarem os remetlentes nos cUI'I'eios tias loculidutlus.
. Pela cü·cumstaucia apontada -:1. Secretaria couset-vou-os
intactos, afim de soz·em •apresentados ú Uommissúo pura sobro
o assumpto resolver. ·
O artigo ullutlido pt·escr·eve:
4 Não potlcl'iío leJ• uulratla uu SecJ•elal'iu r.Jas Casas
do Congresso livros c papeis cleitorucs não enviados
pelo Correio do Estado em que se tiver procedido ·ú
oloicüo, salvo oxhibindo os portadores officios assignudos pela maioria das juntas.»

.

'l'emos, pois, quo sómento quando os pol't.adorus uxliii.Jam

c officíos assígnudos pela maiori;t r.las juntas, vodem ter en-

•'

trada na. Secretaria livros o papeis não enviados por intcrmodio do Correio do Estado. Claro ostú, porém, que, acompanhados de « o1'1'icios assignar.los pula maioria das juntas,, os
documentos ,em quostã'O preenchem as condicões Jogues, porquanto o espírito da ;lei é que •a, maiol'ia das juntas do uma ou
outra fórma participe da remessa.
_
Na hypoLhese, comtudo; nüo so trata tlisso. Dos ofl'icios
appensos aos papeis a que nos refel'imos são signatarios os
cidadãos que subscrevem as 'actas. E, mesmo dado que sejam
Jl'iesarios, circumstancia que niio pomos em duvida,. falta-lhes
competoncia pura I'emetterem em miio authonticus ao Col1gresso.
. : O que
lei exige ú que Laos ofl'icios soj um assignados
pela maioria das juntas. Ora, o Ul'L, 103, ahim do parte integrante do capitulo que se int.Húla - Da apuracüo - o que se
inicia pelo de n. 00, ·terminando no· de 104, está collocudo logo
·após u disposicão que del'ine o que seja diploma o, no caso de
duplicata; estabelece. o processo tio' di8Cornil-a. Assim o vo-,
cabulo - junta8 - rol'oro-so evidcntcrncntc tis juu.tus apuJ•adoras ·C não ús mesas eleitoraos.
E~tus considei·ucões preci~am Q.uu o logisludot· no etntJrcgai·
o termo - juntas ~ se niío quiz rcl'm·ir ús mesas cleitot-nes,
siniio ás juntas apm·adot·as. Estes fundamentos nos lfJV:lm a
niio. considerar taes papeis.
Demais, ·as votucões delles consluntos nií'o pod~t·iom ~or ·
computadas porque viriam collidü· com outros jú apuradas,
por estarem. as uuthenticas, ando estas so oncontrum, assignadas POI' mcsarios legitimas e os me8mos que subscrevem as da
que tratamos,
. . , :. 1 ••
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.Municipios de:
Capital, Cru; das Almas, Valença, S, Fc!ippe, Cicero Dan~
tas, Carütllanlw, Cacteté, CamtJCstre e Umbw·anas.
·
As mesas serüo Ol'H•llnizadas por uma .iunta com~
posta do primeit·o supplentc do substituto do Juiz sec~
cional, como presidente, sem' voto, dos membros offo~
ctivos da Commíssüo de Alístumento c dos respectivos
supplent<Js (art. 51).

····················································
.
.

Cada mesa compôr-sc~lm de cinco membros ol'J'c~
ctivos e· de igual numero de supplcntes, que tcrilo de
substituir aquellcs em suas faltas, segundo u .o1•dcm da
· colloeacüo. Essns mesas scrüo conslituidus pela fórma
prescriptu nos artigos seguintes:
Reunida a .i unta no dia, 'logar o hoi'u designados no .
urt. 62 (rospectivamonto, 30 de dezembro, edifício do
governo municipal e meio dia) é permitt.ido· u cada
grupo de ao , lciloi·c~ (este numero, de uccôrdo com o
'til't. 0" dn lei n. 2,.\19, de H do ,julho de i!lH, está reduzido a ~5) ou mais .da mcsmu soccão uprescntur nomes
pm·u mesarios dn secciio a que pertencerem.
§ 1." Esta npl'osenf.n•;íio será feita por o!'ficio dírí~
gido ú junta 'o ussign.ado pol' 30 (•actualmente 25) olei~
toro>, pelo menos, l'econhecidus ns i'irmas por tabolliiío
publico, o instruido por cert.idüo que p1•ove serem elci~
toJ•os da respectiva seccão, não podendo u U[ll'oscntucüo
rocuhir cm cidudüo que nüo se,iu eleitor no munioipio,
· nem conter·cndu offlcio mais de uma. apJ·csontncüo (ar~
t.igos 04 e 0·1 A, § 1"),
·······················~········.···················

A's duns. hoJ•ns du lurdc do mesmo dia 30 do de~
zembro, u junta pt•ocedel'Ú ú upul'Uuüo dos o1'l'icios apre~
sentados puJ•.u. cuda sec('ão do município. Em seguida
olcgcrú os· mesa rios o ·SUJlplentcs que J'altnrom, ou toda
n mesa, si üllnhum ol'l'icio tiver sido npl'osentudo, vo~
. taudo cndn müJnbl'O da ,junta om dous nomes escolhidos
entr" os eleitores da respectiva soc~.ão, conJ'Ol'lUil o nlis~
t.umento J'oito, qualquer que seja o unnw1·o de mosnrios
ou supplonlos 11 olog~I·.
.
§ 1." No Jll'imoil•o rmso eonl]Jioltll'Üc us m~sus, CJ!Wl'
como membros ot'J'octivos, quer como supplentes; os ci-
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dndüos mais votados nn ordem da collocnciío, decidindo
11 sorte si houver empnt.e,
.
§ 2.• No caso de ser 11 eleição para toda a. mesa,
considerar-se-hão mr•mbros e!'fectivos os 1, 3. 5, 7 e 9
mais votados u supplentes os 2, ~. li, 8 e '10, ·decidindo
igualmente a so1·te ~i hotivot· emputo (art. !lü, lei citada,
,nrf.igos acima enumerados) •

Como se vc do n. 3 do :n·rt. HG, que ·mais tardo mencionaremos, n. organizar;iío das mesas tem importancia capital, quer
diga vcspcilD nos trabalhos da ,iunt.n que as elege, quer se rel'irn 1\ sua consUtuir;üo no din· do pleito.
Nesta pat·te. só alludircmos ás t•elativns á primeit•n. hypothcsc, deixando as ntt.inrmles ú segunda para quando. tratarmos
do exame das authenticas eleitornes.
·
Conform11 facilmente se deiH'ehende das disposições Jegnos
acima trnnscriptas, jú permittindo a apresentação de mesarios
por meio de ofl'icios de eleitores, .iá pelas normas traçadas para
a· classit'icacão dos· membros effectivos ou supplentes, · o intuito do legislador foi o do garantir tís minorias a represcntnciío nas mesas eleitoraes. O processo ·adoptado, porém, peln.
difficilimn oxecur;üo, não raro cren di!'ficuldades insuperaveis·
n espíritos pouco al'l'oitos· no seu· complicndissimo. mecanismo.
Resulta <lossa circumstancia a. balburdia que em get•al se nota
na redaeci~o das netas dos l.t·abalhos das juntas organizadoras
· das mesas clritoraes. E, pum devidamontê salientar essa affirmacüo, basta ponderar que rara ol a acta de organizacüo do ,
mesa que não depare í1s convenioncias partidariJ1s, ou nos int.orosses do momento, motivos de nullidnde das eleicõcs. Preciso
se torna, pois, que o poder vcJ•il'icudor, ao annJysnJ• esses documentos, p01·menorize o exame ao ponto de certiJ'icar-se amplamente do eumpt•imonto ou postergnçüo da lei.
Originou-se dessa conducta o termos J!Onsiderado imrrocodontes .algumas das allcgacões adduzidas, o concernentes aos
municipios d~ Valença, Cícero Dnntns, Cnrinhtmhn e Campestre. ·
·
·
·
.
As netas dessas cit•cumscripcões docitu·um qur são mesarios· offectivos F., F.; ]'.; F. e F. 1", 3", 5", 7" e \l" votados e
supplontes F., F ., F. o .F. 2", 4", 6", 8'! o 10• votados. Allega-se
haxot· eidadãos igunlmonte votados o que a classificacão de
nffocf.ivos supplontcs nüo obcdneou uo oJJ•itct•io legal do sorteio.
Ora, si igualmente votados, como eonheccr os 1•, 3•, 5"; etc.
Vohdos? PoJo resultado da votacüo, é impossível. Assim, ·só
podot•in ter sido ou polo·sm·toio ou pelo nrbitt•io. Si prlo sorteio, nada hn u ob,iecla·l'; si pelo. arbítrio, o pt•ocesBo.. incorre
om sanccüo. legal. ·Que hnjn sido este o meio adoptado, nad11
nos cet•f,ifica. Assim, po1· que pJ·osumil-o quando outro é o
Jogitimo o da neta niio eonstn pt·otosto ·n.Jgum contra a clnssi!'icacüo ?
·
O sorteio, bem como todas as formalidades exigidas pela
lei, visa apenas gnt•nntir o direito das minorias. Dost'twte, ou
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n momorin t.lnhn represont,anto nn junt.a, o dovo provnlecer 1\
hypothose do so ter roaliza~o o_ sorteio, 0\1 n.ão tinha .. N.esto
nJt.imo cnso, n falta do sortmo nno lhos pro.Judwon os dJreJt.os.
Respeito aos municípios da capital, Cruz das Almas,. Siio
Follipo, Cnot.ot.é o Umhuran~ts, .iulgamos procedentes ns alie·

-
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Na enpitnl foram recusados os mesnfios indicados por
gz•upo de fJ!ehuros, porque· as firmas do~ a[ol'~l\ontantcs CS·
t.avam l'Oconhocidas em globo. E~t.n l'OI.ÜO nüo prucode. Bem
que O ari., f2 do decreto n, 5, oi53, I}P. 1\ dO fevereirO dO 1905,
oxi,in o J•oconhecimento das firmas umq, :t uma, essa disposição
exorbitou dos termos legaes, porq~unt.o n Joi n. 1.279, de 15
de novembro do 1904, art. 64, § 1•, comn o doare to legisln:tivo
n:, 419, de H de ,iulho de 10H, nrt. o•, apenas determinam. que
as firmas se.iam reconhecidas por. tabelllães publicas. Sobre
isso a sitnnollo politica da cidade de S. Salvador, ao tempo em
que se feriu o presente pleito, era precisamente identica ás
de Fortalo7.a e Macoió, cujas eloioões. foram annulladas. Assim,
n1io propondo a nuHidade das eleicões da capital dn, Bahia,
proccderiamos incohorentemente.
.
Em Cruz das Almas, a .Junta organizadora das mesas com- ·
·poz.so de indivíduos que não oram membros da commissi'ío de
~·listamonto; em Umburanas, os mosarios foram eleitos por
umn commissi!lo de alistamento incompetente1 e, finalmente,
S. Felippe e Caeteté, votaram os presidentes aas
.Juntas.
Deduzidas do resultado .iá enunciado ns votaoões desses ·
municipios, teremos:
Vooos
Conselheiro Luiz Viannn •...•...•. Si.1S9
Dr •. Severino Vieira ............ .. 17.283
'

.
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·· A mantermos a pratica até agora seguid~ de nomeiar todog
os municipios cu,jns cleicões soffrem cont.estnciio, seria neéessario designarmos qunsi todos os municípios do Estado, desde
o dn capital at.ó o mais Jonginquo no sert.iio. Dos I.' arte nfigurase.nos mais expedito o conciso dividir as -n.Jiegncõos, quer
foitns poJo illust.re procurador do Dr. Severino Vieira, em relacíio 1i falsificaciio de firmas o ou·t.rns, quer constantes dn
trabalho por este apresentado 1í Commissiio, segundo ns refiram 1\s varins hypothoses do nullidndo provisl.n na lei, analysnndo então cada ,grupo do per si. ·
c As eleiclles só podem ser anl)ulladas nos casog
expressnment.e previstos neste capitulo.
.
.
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Si'ío nullas ns oloicõos:
1 - quando feitas perante ·mesas constituidas por
modo divez•so do prescripto em lei;
.
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2 - quando renli~adns em dia diverso do legalmont.e designado;
3 - quando hn.la prova de fraude, que altere .o resultado da oleicüo;
.
4 - quando houver recusa de mesarios ou de !iscaos, apresentados do conformidade com esta lei;
5 - quando se fizer por alistamentos clandestinos
ou fraudn•lentos, (Lei cit.. cap. das nullidades, nrts. !14

e 1i.6.)

Apezar d•a. clausula constante do art. :! 14, a lei estabelecB
ainda dous casos de n.ullidades inscriptos nos seguint.es artigos:
c Os edifícios em que tiverem de funccionar as
mesas eleitoraes não poderão, sob pena de nulliáadc do
processo, ser situados fóra do perímetro da séde do
município ou de cada uma dn•s suas sub-divisões ,iudicinrias creadas pelas constituicõos estaduaes. »
«Não ó nu !lidado n falta de assignatura de mesarios ou fisca,J na neta, desde que se declare, mesmo com
a nota - em tempo - o motivo por que deixou do
fazei-o um ou outro. »
·
(Lei citada. Art.s. 26, § 2• e 88.)
Nenbuma das irregularidades . apontádas pe1os arguintes,
ou encontradas pela Commissllo, 'se origina da f•a.Jln de preencllimento do formalidades cu,in postorgnci!Jo importe cm null!. dndcs capituladas nos arts. 26 § 2• e :!16 ns. 2, 4 e 5, Consequentemente todas as de que nos passamos •o• occupar ó de
mister se,iam consideradas ·nos arts, 88 e :!16, ns, i e 3, para
que determinem a nnnullaciío dos pleitos em cu,i as nuthentícns
se encont.rem. Ainda assim e!las se dividem (lffi irregularidades
no processo eleitoral propriamente 3ilo o irregularidades na'
confecção da neta dos trabalhos o'leitoraes. As primeiras basta
que se tenham dado pa.ra annullnr o pleito; as segundas, toda-.
via, para que possam produ?.ir effeito,.preciso se torna indagar
si constituem ou não «prova de fraude que altero o resultado
na eleiclío,.
,
.
·
, 1
. Assim temos que para invalidar o pleito, relnUvamente
áquellas, basta n simples existencia, ao passo que em relacllo
ás ultimas, além desse requisito, é indispensavel verificar si
houvo má fó ou simp·lesmente negligencia.
.
Ist.o· posto, ns ·irreguJoniridades havidas na confecc~o das
~c tas - como a falta de declnrncão de haver sido -trnnscripta,
etc. - devem ser apreciadas em especie pelo poder verificador, no qual cumpro nilo perder de vista tudo qunnto se relaciono com a eleição, cujo resultado n nutbentlcn em ju!gnmont.o consigna.
·
Feitas ostns considerncões, apreciamos o nllegndo.
Cont.rn a validade das oleioões do Jequiricr\' e Cannavieirns
· r. íllustro Sr. Dr. Severino Vieirn argue e prova que o numero do votos at.t,rihuidos 'fiOS candidatos polns aulhenticns
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desses municipioR ultrapassa do niio pouco o total de eloitorcs
nclles alistados.
.
Este facto conslitue 'prova de J'I·audc c por isso invalida
taes eleicõcs.
'
'l'ambem não podem PI'evaleeer os l'esultados dos pleitos
du Brotas, Santa, Cruz 2", Nova Boipeba t•, Maragogipe, llhéos
5', Cnpivnry 2", Andal'ahy :!", Born Jesus dos Meirns 3", Corrcntina 1", 2" c 3", Baixa G1·andc 1" e 2' e Jtaparicn 3', porquanto as actas desf;ns tres ult.imas scc~ões não estilo assignadas· por todos os mesal'ios c de lias niío consta o mot,ivo por que
o não fizeram, e subscr•cvem as authon.t.icas das out.ras individuoil que nilo s1io rnesarios ncm supplentes.
Drduzidas mais estas vota~ões, o' J•esull.ndo passará a ser:
Votos
Conselbeii'O J,uiz Vianna ......... . 26. -i08
Dr. Severino Vieira ... ···••'••••:. 17.029
Perlustrnndo todas as authenticas e colhendo as notas ahi
lançadas pelo pnttrono do honrado Dr. Severino Vieira, verificamos que, impugnando as varias eleicões ainda subsistentes,
allegn:
·
a) Em relncilo (, . soccõcs das qunes não foram 'enviadas
duplicatas de nut.henticns ele itornes:
1.• FnJtn de trnnscripciio da neta:
Trancoso, i •.
Oncboeirn, -1•, 3', ;•, 5", o•, 7', to•, ii' e 12'.
Caravellas, 2' e 3'.
Cnrinbanba, 2'.
Jncai'Ucy, i •.
Lencóes, 3•.
Monte Alto, 2' e 3'.
Rincho de Snnt'Annn; 2', 3' e 4•,
Pombal, i' e. 2'.
Barra do Rio Grande, 1'.
2." Lista por cópia:
Taperoá, 3'.
Bn.rcollos, i •.
Villu Verde, i'.
Conceicii.o do Almeida, 1', 2', 3', 4' e li'.
lnbambupe, 4'.
Morro do Chapéo, 5'.
Pombal, t• c ,2'.
Rinobiío do Jncuhype, i •, 2', 3' e 4'.
Lcncóes, 1', 2', 3' c 4';
Monte Alto, 2' e 3'.
,
3." Falta da lista de nsslgnllturas:
Cayrú, i • e 2'.
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Entro Rios; 2'.
Jtnbel'nba, 3•.
Bl'tn, Nova, 6•.
Iluas.~ú, t•; 2', 3' e 4'.
Urubú, •3'.
4.' Fnltn de termo de encerramento na lista de nssignaturas:
VniÍmcn, 1.'', zn, 3 1 5 c (}•.
11

,

11

,

8

Cnyl'ú, 31\.

Cícero Dan tas, 1' e 2".
Morro do Chapéo, i'.
Bom .Tesus do Rio de Contas, 1", 2", o\', 5•, G•, 7" e 8'.
5." Rnsm·as nas firmas dr. mesa rios ou eleitores:
S. Miguel, 3'.
Valenca, 2' c 7'.
Cachoeira, 2•, 8' e 9'.
Castro Alves, 1' e 2'.
Barra do Rio Grande, 1' .e 2'.
Carinhnnha, 2', 3• c '•'.

' ..
"'
01 IVClrD,
~ •

Piliio Arcado, i', 2' e 3'.
S. Joiío do Pnt•agunssú, '•' e 5'.
6." Falslficncão dns firmas:
Aratuhype, 1' c 2'.
Valencn, o\'.
Prado, i'.
Igrapiuna, ·i'.
Cayrú, i' e 3'.
.
Cachoeira, i• 3', .\', .G•, 7', 8', iO', H' e i2'.
Castro A!lves, 3', .\' c .5'.
Carnvellns, 2".
Cícero Dan tas, i' e 2',
Rnzo, 2'.
Rinchiic do J•acuhipc, '•'.
Santo Anton.io da Gloria, 1' c 2'. ·
Bom .Tesus do Rio de Contas, 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7' e 8' ..
Campest.re, 1'.
Cnrinhlinhn, 1', 3', .\' e 5'.
Condeubas, 2' e 5'.
Ituassú, .\' .
.Tacnrncy, i', 2', 3' e 4'.
Jussinpe, 2'. ·
Oliveira, 3'.
•Palmeiras, 1", 2' e 3'.
Piliío Arc·a<lo, 1' e 3'.
Rincho de Sant'Anna, 1', 2' e 3•.
. ·Bnrrn <lo Rio Grande, 5' e 6'.
.
b) Relnt.ivnmcnte ús secções de onde vieram ·duplicatas d~
authenticas eleitornes:
·
·
·
i." Faltn de tmnseripcão da ·acta:
·
Taperoá, i'. .
·
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S. Felix de Pnraguassú, i' e 5'.
Bnrrn do Rio de Contas, 2'.
Barrn do Rio Grande, 3'.
Sant'Anna dos Brejos, i', 2', 3' e 4',
2." Lista por cópia:
lln.peroá, i • e 2'.
Santo Amaro, 4' e 5'.
Curaçú, 2'.
3." Fnltn da Jisl.a de assignaturas:
Marahú, i' e 2•.
Conceição do Coité, i' e 3'.
Coração de Maria, i' e 2'.
Entre Rios; 3'.
· Bom Jesus dos Meiras, 2'.
Santa Mnl!'ia, 3'.
4." Falta de termo. de encerramento na lista de assignaturns: ·
Ilhéos, i4'.
Coração de Maria, i' e 2'.
Geremoabo, i' e 2'. ·
Chique-Chique, i', 2', 3' e 4',
Marncús, 5'. .
.
.
·
5." Rasuras nns i'irmns de mesnrios ou eleitores:
Amargosa, 4• •
Santa Cruz, i'.
S. Fe'lix ~e Paraguassú, 6'.
Campo Formoso, 2'.
Patrocinio do Coité, 3'.
Bôa Nova, i' e .4'.
Conquista, 2• e 3'.
Maracús, 3'.
,
Minas do Rio de Contas, i',
Sant'Anna dos Bre,ios, i'.
Remanso,· i'.
o. • Falsificaçii() de firmas:
Amargosa, i', 6•, 7' e 8';
S. Felix de Paraguassú, 2', 3', 4', 5' e 6',
Itabuna, 2•.
·
Barra do Rio. de Contas, i', 2', 3' e 4',
Belmonte, i', 2',4 3', 4', 5' e 6',
S. Francisco, 2 , 3", 4. 11 c .5•.
Campo Formoso, i',
B4n Nova, 2', 3• e 5'.
Bom Jesus dos Meirns, ·I',
Conquista, i' o ú',
Gamelleira, i', 2', 3' o 4',
Campo Largo, 3•,
·Maracás, 3•.
Minas do Rio do Contns, 2', 3', 4', 5', 6' e 8'.
Santa Maria, i', 2' e 3',

...
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Santa Rita do Rio Preto, 2'.
Remanso, 2", an, 4.", ti• e 611"
Snnt'Ann~, dos Brejos, 3',
·
Mui proposit.adamontc ao conhecer de todas as. arguicões
produr.idas, as r,Jnssi1'acámos cm relaciio ás aul.hcnticns enviadas·
em duplicatas, c conccrnout.es ·H• r:ópias de actas das quues só
uma slirio foi' remct.t.idn ao Senado. E 1'eit.o isLo as catalogámos,
segundo a il'l'egularidadc n que se referem.
·
Passamos agom a ,íustifícn.r essa conducta.
Em Pl'Íilcipio u irrogulnridnde comprovada torna. suspeita
n. nuthentica onde· rí encontrada. Como j{L vimos, porém, essa
circumstn·ncia nüo basta para; por si só, determinar a nullidado do pleito, porquanto, na bypot.hese, esta s6mento p6do
doc01·ror da Prova do fmudo que altere o resultado da eleicl'io.
Assim é nocess[lrio, como acima ficou dito, aprccin1-n.
tomando em considcrncão as condicões do-pleito cu.io resultado
a aut.hcntica consigna.
D[lhi a classil'icnciio feita de irregularidades encontradas
cm authent.icas enviadas, -ou não em duplica.ta. Si concernentes
, áqucllas, a ir·regularidados incontestavelmente assume outras
proporções. Em caso do duplicata, o criterio legal 1í que prevnlecn n •nssignada pelos mcsarios legítimos. Isto, porém, si
bastante pnrn determinar a proferencia, não é sufficionte para
dirimir todas as duvidas quanto 11 sua legitimidade. Dest•t
arte, um pequeno vicio encontrado na preferida, revigora a
prcsumpcão de falsidade, que igua:lmente .attinge uma e or1tra
duplicn.ta. Em consequcncia, cm um pleito como este, em l'elncrio no· qual devemos adoptar o mnximo rigor, todos .:~s l'P.sultndos constantes dessas authenticas, devem ser despL'illlndo~.
Respeito ás irregularidades existentes nas autbenticas de
seccõos de onde nlio vieram duplicatas, um tal criterio, sobre
illegal ser i[L absurdo. A falta de remessa da lista de nssignnt,uras, por exemplo, neste caso, póde ser devida a um descuido
do encnrrogndo de postar •n• authenticn. E não seria conscntnneo á lettrn expressa, n no espírito da lei, annullnt• todo o
rcsuJt.nd'o de um[l eloiciio por lilo futil motivo.
Entendemos, pois, que n.n hypothese do que tratamos as
irrogulnridndes •npontndas silo milros senões, o como taes nlio
pódem nem ·dovom determinar nullidnde.
Considerada grnndo parte das allegncões, restn-nos apreciar as t•elntivns 11 imputnd·n. fnlsil'icnçüo de firmas de mesarios
ou eleitores. Essn irrcgulnridnde, si provada n su[l existóncin,
ó fórn rio duvida que donuncht um vicio, que nos termos do
n. 3 do art. U6 fulmina de nullidnde o p·Jeito. Orn, como se
vil cln relncilo acima, no que nffirmou pernn.to ll Commissiio o
!Ilustro Dr. Aurclino Lottl, nas authenticns e Jist[ls do assignut.m:ns pullulnm ns fit•mas fnlsns ele mosnrios e eleitores.
Exnmmemos, pois, o arguido.
·
A quostiío pertinente n esto põnto .iá tom sido considerada
varina vozos, o foi hti'B'n ·o pormcnot•ízndnmonte estudada no
rolntorio !lu t• oommi~siio nuxiJion,r dn npurniJI'iO do pleito pr~"
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sidcncinl. do W IO, que dospi'C?.ou i11 totu.m essa R· nllegncõcs.
(Annncs do Cong. Nue., vol. I, pngs. 210 a 221). E cumpro
salientar que alli o allogado se basca,,n, no confronto eni·I·o as
assignnturns constantes de documentos relativos 1íquelln cloi. ~ão, e firmas exumdns em papeis referentes ·no pleil.o de 30 de
Janeiro do nnno anterior.
Não temos motivos pum dive1•gir do modo de pensar daquelln commissão cu,ia presidoncia nos desvanecemos do ter
occupado. Tanto bn~t.aria ·para ,insl.ificnr o act.unl. Pedimos
vonin, com tudo, para addnzir ainda outras considornçõos em
addit.amento ás alludidas.
A falsificação de nssignuturas, como todn a nllegncão; niio
basta que se,ia arguida - precisa ser demonstrada. Ora, parn
provai-a, de trcs processos nos podemos soccori·cr:
a) o exame pericial feito fJOl' notaria publico;
b) o confronto enti'A duas nssignnt.uras, sendo· uma provadamente verdadeira;
.
c) o depoimento do testemunhas que tenham presenciado
o acto, c que neguem ou nfl'irmem n. aut.hrnticictnde plllitcndn.
.
Afórn esses, não hn ,juridicnmen,tr outros processos. De
nenhum delles se valou o alleganto que se attevo a invocar em
favor dn· sua nffirmn•tivu, a opinião g1•aciosa de alguns dos
membros da Commissüo, deante dn semo·Jhancn rins Jott.ras.
Essa ciruumstancia, porém, entendemos que não ,j sufficieule
para patentear ·a, fnlsiricacão, c, em conscquencia, n frnud~.
Esta, exige-o a lei se,i a provada - « p1•ova de .fraude que. ·n:ltere o resultado da eleição». E na hynothr.se, dn mr.rn
inspeccão visual das nssignaturas de cidadãos cu.io.s firmas a
Commissiío desconhece em absoluto, niio pódc resultar demonstrada. a falsificação, e, em consequoncia, provado. n fraude.
Assim, não ,; de bom aviso que, contrariando praxes antigas,
acceitemos como prova de fraude allegacões cuJas demonsti acões decorre· de um exame. superficial e deficiente.·
Depoi·s, aborto o pt•ecedente, não mni•• haverú. eleicõos que
pos~am subsisti!•, porquanto n ft•nude niio dependeriÍ sinão do
,nrbit.I'io dn Conamissão pnrn sei' reputada facto provado. Em
que pezr, pois, Ú'S opiniões contrarias,. a verdadeira doutrina é
a que sustentamos ngorn, defendemos em 1000, eleicões do
Piauhy, o espos1ímos e.m 1OJO, eleicõos pm~idenoines. A' vista
das· oomidei·acões expendidn·s Julgamos que carecem de fundamonto as allcgacõüs sob1•o rnlsificacüo de firmns.
. Ultimando esta parte do noss<l· tmbalho, opinamos tambem
pela nullidndc dns soguint.es clcicões, e.m clu.ins authenticn.s,
mandadas em duplicata, se oncont.mm as irregularidades nllegndas e ,i(l considm·tidns :
Taper01í- 1' e 2' ; S. Felix do Parn~un~st\-1 ', 5' e 6' ;
Bnrrn do ·Rio de Contas- 2' ; Bnrrn do Rio Grnndr- 2' ;
Sant'Anna dos Brejos -1", 2', 3• c >\' ; S. Amaro- 4' e 5' ;
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Curacú- 2" ; Maruhü- Conceiciío do Coitó- 1" e 3" ; Coro.ciio
do i\fnria- 1' c j" ; l~ntro Rios- 3" ; Bom Jesus dos Jlleiras2' ; Santa 1\laria- 3' ; Ilhéos- 1!1" ; Gerü.monbo- 1' e 2" ;
Chique-Chique -1' c 4"; Maracús- 3" e 5'; Amargosa- '•';
Santa Cruz-1'; Campo Formo~o-j•; Patrocinio do Coitéa•; Boa Nova-1• c 4"; Conquista-2" c 3"; i\linas do Rio do.
Contas - i " o Remanso -i'.
Oond,lusüo

Além do• resultados jú acima oxarados, da pr·esento eleicüo existem mui•s os seguintes : ·
· a) Constante do diploma cxpodidP ao conselheiro Luiz
· Vianna e reputado insubsistente pela Commissão :
Conselhei!•u Luiz Viannu.,., ....
Dr. Severino dos Santos Vieira.,.
'

· ú)

.

Votos
67.659
ú.125

Inserto no diploma expedido ao Sr. Severino Vieim :
Dt•. Severino Vieira .. , .. :· .• , .•.•
Conselheiro · Luiz Vianna ..• , , •..

Votos

31.541

14.169

Apuradas as votacõcs encontradas n~s authenticas relativas

a eleicõos que a Commissão entendo devem ser apuradas, será

esta a votacãu obtida pelos dous candidatos :

Votos
Conselheiro Luiz Vianna ..•..•••
Dr. Seve,rino Vieira ......... , •.•

21.565

iü.OOO

Por este motivo l>omos de parecer :
I. Que sujam annulludas us eleições t•ealizadus nos municipios da Capital, Cruz .das Almas, S.Felippc, Caeteté, Bt·otas, Sunt.a
Ct•uz 2", Nova Boipobu 1', 1\lurugogipe,. Ilhéos 5', Cupivat•y 2',
. Andarahy I" e 2', Bom Jesus dos Moiras 3•, Correntina 1', 2' e 3',
Baixa Grande I' e 2', ltaparica 3", 'Umburanas, Cannavieirn:s,
Jequiricú, 'fnpm•ot\ I' e 2", S. oFelix do Parnguns.sú i •, 5• e 6', .
Barm do Rio do Contas 2". Bti)',rn do Rio Gt•ande 2•, S~nt'Anna
dos Bt•o,jos i •, 2", 3" e '•"· Santo Amaro .\' o 5', Cm·actl 2', Ma- .
ruhü, Conceicão do Cnilt5 I" c. 3', Cornciío de Maria 1' o 2',
Entre Rios 3", Bom Jesus dus :M'eit•as. 2', Santa Mal'ia 3', Ilhtlos
14', Goremoalw I' L'. 2', Chique-Chique I", 2', 3" e .\', Maracús 3'
ll 5", Amurgo"a ·1', Suutu Ct•uz I", Campo l•'ormoso :!", Putt•ocinio
do CoiLó :J•, lloa Nuvu '1", :!", 3" c 4', Conquista 2' c 3', lllinus do
Hio do Contas i' e Rcmnuso i';
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II. ciuo sl'.inm desprezadas todas as súriBs do durlicaLas dos
· municipios do ltaparicn 2' o u•, l\laLLa do S. João :l', 3' o 4',
Aroi11 5', 7' o 8", Uabora.ba, Jucobiua 4", Joazeiro, Monto Santo,
~Jante AJusTo, Mundo Novo, !luzo i", l\laracús 2' o 4", l'arumirim,
Urubú i" e :l", Joquié, Lugo, l'orto Seguro, Santarúm, Campo
Formoso 3', Conde, Cu miJe, Irará, Queimadas, Bom J osus da
Lapa, ·Campo Largo i", Jussiupe i", Santo Antonio do Jesus,
Nova Boipe!Ju 2', Una 1', Conquista 4', Casa Nov11 e Minas do
Rio de Contas 7' ;
·
III. Que se.i am approvuda.s as demais oleicões realizadas cm
30 do janeiro do corrente anno, no Estado da J3ahia, para renovucão do terco de sua representacão no Senado ;
IV. Uue seja reconhecido o p!'OC!amado Senador da Republica pe,Jo mesmo Estado, o D1·. Luiz Viannu.
Sala das Commissõ.os, 30 de maio de 1912.- Urbano Swltos, presidente.- A. Azeredo, relator,- Jonathas Pedrosa,lVal{1'Cdo Leal. -.1'a·vares de Dura. -F. Gtyeerio, vencido com
voto em separado.- G!inçalves Fe·rreira, idem.- Sá Fl'eira,
idem. -A. imprimiir.
O Sr, Francisco Glyierio- Sr, Pr~sideute, li !lO Dia rio.
Of(icial, do 31 do passado, o decreto n, O, 504,. do 29 do. mesmo

mez !'indo, pelo qual o Gove,rno, pelo :i\linisterio da Guerra,
abriu o credito especial de üOO :000$, para occOl'L'er ás dospezas
com a in~tallacão do Collegio Militar de Porto· Aleg1•e, crendo
pelo ttecreto n, 0.307, de 28 de fevereiro !'indo, Entretanto, o
Governo, como ú iudispen•savel, não fez a dcmonstracão da dcspeza, apczar de se ter fundado no art. 34 da lei n. 2. 544, de 4
d1• janeiro, de.ste orcnmento, disposição essa preci·samente que
autoriza a abertura do necessario credito.
• .
Em verdade, esta lei mand1L preferir paru a súde do Laos
estabelecimentos de ensino, as cidades em .que .os governo& dos
respectivos Estados fizerem ce,ssíio do predios apropriados, terrenos o accessorios, ou onde o Governo Federal possuir edil'i-.cios proprios e os rQspcctivos mobiliario·s ; isto tudo determinando uma detalhada demonstl'Uciio de credito.
·
Recorrendo-se uo decreto ·u, · O. 3!J7, que cre,ou esse cstaIJelccimento de ensino militar, vô-se que dclle niio consta plano
algum de despeza, o untes pura e simplesmente .remette-se ao
decreto u. 6, 405, de 20 de abril de 1907, pelo qual o novo cone~
gio se deverá reger..
.
Examinando-se, por ·suu vez, este decl'eto n. ü, 465, verifica-se que ó o que approva provisoriamente o regulamento para
o Collegio Militar desta Capital.
·
Neste regulamento vem n tubellu dos vencimentos, por
unidade, do pessoal, e nada mais, nem mesmo se pódtl inferir
dello, que o pessoal e os vencimentos sejam os mesmos. E, dado
que 1sejam os mesmos, !'esta demonstrar as despezqs necossarins
á installaciio e calou lu!' u !'onda proveniente da matricula dos·
alumnos contribuinte,s.
-

'-
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Para que o Senado possa acompanhai' do perto a marcha e
a naturezà do.s despezas publicas, venho submettor ú sua approvacão um requerimento do iuformacões.
Vem á 1\Iesa, é lido, apoiado e posto em di::mussiio o seguinte
REQUERIMEN'l'O

N. 2-1912

Requeiro que se .,;olicitem do Governo, pelo Miuistcrio da
Guerra, informações que demonstrem detalhadamente a necessidade do credito especial 'de GOO :000$, aberto por decreto
n. O. 504, de 20 de maio findo, para pagamento de despezas com
a installaciio do Collegio Militar do Estado do Rio Grande do
Sul.
·
Sala das sessões, 3 de junho de 1912.- G!yceri<J.
O Sr. Pires Ferrerira diz aue embora pure.cu haver má von-

tade de sua parto, oppondo-se quasi sempre a todas as pretencões do sou illustre collego. por S. Paulo, a verdade ó que esta
má vontade não existe, e só o ·seu dever o obriga a esg1•imir
com aquelle :seu collega. ·
E' autor do projecto mandando crcai' collegios militares
nas diversas circumscripcõos da Republica, e quando o justificou declarou que sómente a sexta .parte dos alumnos sei•ia
gratuita. Foi então contrariado, allegando-se despezas extraordinarias, ao que r!lSpondeu affiirmando que o credito pal'a
aquelle se.rvico só t.levin attingir a L 500 contos.
· O :seu projecto niio passou entiio, e só mais tarde o Congresso Legislativo determinou a creacão de alguns collegios,
autorizando ao ·mesmo tempo ao a·ovei·no a abrir o credito nocessaria .para in:stallaçiio desses estabelecimentos, sem limitaciio
do lfUUTII'U1/I,
.
Combateu, ontiio, esse projecto, mo~t1•ando seus inconvenientes e advertindo que mais tarde o Congresso teria de votar
despezas .superiores ús necessarias . .'l'udo foi .baldado e o projecto tornou-,se lei.
.
'
·Vota contra a l'equerimento em. discussão e isso por dons
Iilotivos : 1", porque o orador sabe que o actual Ministro da
Guerra niio pediria um credito sem ter. primeiro eotudado cuidadosamente o assumpto ; 2', ainda, porque o illustre Senador
por S. Paulo fazia parte da Commissiio de Finanças do Senado,
a que foi sujeito o entiio projecto o tE.Ive de S. Ex. a sua approvncão..
.
.
. .
· ·
Niio está de accOrdo com u lei, que niio restringiu as despezas, como succederia si attendesse 11 disposição do sou projecto, reservando a ~oxta parte para os alumnos. gratuitos.'
Como está, bem póde ser que se reproduza o .caso que ha annos
succedeu no Collegio Pedro II, onde p 1:1umet·o de alumnos .
gratuitos chegou :a 227 contra 42 contribUintes.
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Votn. cont.r·a o requerimento, confiando uo criterio e .iustica
do nobre Müti!stl'O da Guerra. .
·
· O Sr. Francisço Glycerio (·)-Sr. Presidente, como uenhum dos membros do Par·tido Republicano Conservador, presente~ 11 esta se~siio, se levanta pura produzir a defesa do·
Sr. .Ministr·o da Guer·ru, .vou tomai-a a mim.
O uobro Senador pelo J'iauhy, uo seu calculo, segundo
acaba• ·de declarar, propunha a vcpbu do 1. 500 contos pura
. 30 collcgios militares, o que qutJr dizer· que cabia u cada um
desses collegio,; a quantia de 50 contos.
O S11. PmEs J?J~IIIIEIRA- Para a installnoüo. V, Ex. não conhece os termos do pro,jecto.
O SR. FRANCISCO GLYCEmo- Ora, o decreto do Sr. genet·al
Vespusiuno de. Albuquerque abre o credito de 600 contos só
para um collegio.
·
O Sn. PmEs FmmEIIIA - Pura o custeio:
O S11. l'IIANClBCO GJ,YCEI\JO- E', portanto, o nobre Senador
pelo Piauhy quem vem declarar que a ·quantia de. 600' contos,
constante do' credito aberto pelo Si', ~linistro da Guerra, é mai1s
que excessiva.
· 1\las, Sr. l'!'esidentc, o nobre Senador pelu E/Jtado do
Piauby ustú inteiramente á qu.o ue,>tu questão. (Riso,)
Eu nüo digo que a quantia do 50 contos destinada pelo
nobre Senador para a installaciio de -cada um d~ses collegios,
seja pequena, mas clasit'ico de insignificnntissima.
O S11. Pnu~s }'Eillltni\A- Bem se. vtl que V. Ex. não conhece
os· itens do J1I'Ojecto. Si os governos dos Estudos entrassem em
accôrdo com c Federal, como determina o projecto, essa verba
seria mais que sufficiente.
.
.
,
O Sll. ~'IIANCISCO GJ, YCEIIIO- Disse, Sr. Presidente,· que
nüo me propunha •a impugnar a despeza constante· do credito
do 600 conto:~ que vem de ser aberto; apenas, ·pe.co informações
ao proprio Sr. Mini·~tro sobre a I'_ospectiva demonsl!•acüo, que
devia preceder a essa abertura de credito.
..
Estou certo que o Sr. Ministro da· Guerra, intclligentc, cuidadaoo como S. Ex. o é, terá, provavelmente, mandado ao Tribunal de Contas a demonstracüo cuja communicacüo eu agora
roque.iro. · ,
.
.··
Não se trata de impugnar a despeza ; truta-se de conhecer
os detalhes desta despezu, de'talhes ·que, provavelmente, repito,
terão sido remettidos pelo Sr. Ministro da Guerr·a ao Tribunal
do Conta·s.
O SI\, .PtiiEB ~,EI\1\l~tRA- Logo, foi feito.
O Sn.• FI\.\NCISCO · GLYCEIIIO -Presumo que. tenha' sido
·roi tu : a actual admini,otl'I\Qiio da Guet•t•u mo inspit•a muita confiunca.
·
(•) Este

ui~eUI'SO

uiío fui t•uvlstu. pelo Ot·udor;

.

•
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Ha de 1ser ..interessante si o Sr. Ministro, attendendo á
solicttacão do Senado, como é provavel, mandar uma demonstração que a todos satisl'aca, e, o .que é mais,, uma demomstraoiío que torne passivei a despeza de 50 contos com cada um daquelles 30 famosos collegios, lembrados pelo homado Senador
pelo Piauhy.
·
·
·
O SR. ·PIRES FERI\EIR,\- Os famosos serão como estes tres,
mas niío darão tanta despeza •ao Governo.
0 Sn. FRANCISCO GliYCERIO- Continúa O nobre Senador a
accusar o Governo a proposito da despeza a que me refiro I ... ,
Repito o que disse, em aparte : -amanhã, quando o Sr. general
Vespasiano fizer a leitura dos debates do Senado, dirá : <Ora,
este Pires Ferreira ! Perdeu uma boa occasião de ficar· calado I~
·
O SR. PIRES FERREIRA- E acre~centará : 'E o velho ulycerio tambem ~.
·
O SR. PnESIDENTE -1\:ttencãa.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-Vê V. Ex., Sr. Pre>idcnte, que
o meu requerimento é um requerimento .perfeitamente governamental. Eu desejo que o Senado seja informado desta des·pe.za para, assim, acompanhar devidamente a evolucão das despezas publicas. E' o unico fim .que tenho em vista.
Quando o Gover.no solicita um credito suplementar a algum
outro esgotado, faz primeiro a demonstração da despeza, em
virtude da qual se e.sgotou o credito, aprosentando, em segundo
Jogar, o calculo da despeza a 1'a.ze1· pelo supplemento sol)citado
ao Congresso. Esta é a formula consagrada, salva a hypothese
de haver o Congresso, na decretacão da despeza respectiva, determinado a •quantia, caso em que o credito póde ser •aberto independentemente de demonstracão. Nestas condições o Tribunal de Contas registra a despeza, desde que o credito aberto
pela lei respectiva estabeleca a quantia certa.
Creio que estou repetindo cousas comesinhas a legisladores.
Eram· estas ws pequenrus cons•ideracões que entendi 'dever
repetir para satisfazer a exigencia do illustre finanol!iro, o
nobre Senador P.elo i'iauhy.
O Sr. Pires Ferreira (pela o1•dem)- ·Peco a V. Ex. Sr. Pre•
sidente, pam mandar reproduzir no D'iario do Congresso .de
amanhã o projecto que aqui apresentei ha annos sobre collegtos
.militares.
,o\pprovado
o requerimento.
.
.
ORDEM DO DIA
LICENÇA A MANOEL JANSEN MÜLLER
2' di$cussúo do proJecto do Senado, n. 3, do 1912, autorjznndo o Presidente da Republica a conceder um ·ann.o de hcenca, com os vendm~ntos do cargo ·~ para tratamento. de
'

'

'

3

saude, a 1\lanoel Jansen Müller, conferente da Alfandega do
Rio de Janeiro.
Aprovado.
O Sr.. Pires Ferreira (pela ordem) requer e o Senado concede, dispensa de interstício para que o projecto votado possa
figut·ar na ord~m do dia da sessão seguinte.
LICENÇA A JOSÉ BENTO PORTO

2• discussão do projecto do Senado, n. 4, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a concedet· ·ao coronal honorario do Exet•cito José Bento Porto, fiscal de Seguros, um ,nnno
de licença, com ordenado, para tratamento de sua saude.
O Sr. A. Azeredo- Pedi a palavra para submetter á consideração do Senado uma emenda mandando dar ao peticionario
todos os vencimentos a que tem direito, vistó como além de ser
um homem incontestavelmente doente o ,que carece desse. recurso para seu tratamento, accresce que o 'l'hesouro nada perde,
porque não tem ,que dar a sua gratificação a outro funccionario.
São as Companhias de Seguro que pagam para que elle possa
receber os :seus vencimentos integrnes.
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em
discussão como o projecto a seguinte
EMENDA

Ao projecto do

Sen(ldo, n. 4, de 1912

Onde se di:~; : - com ordenado, diga-se : - com todos os
vencimentos.
Sala. das sessões, 3 de junho de 1912.- A. Azeretto.
Suspensa a discussão, nfim de ser ouvida a Commissiio de
Finanças sobre a emenda.
O Sr. Presidente- Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte :
2' discussão do projecto do Senado, n. 31, ·de 1910, eC[uiparando os e,scripturarios do 'Serviço eleitoral, para todos .os
effeitos, aos 3"' officiaes do Ministerio da Justica e N~gom~s
Interiores ~ dando outras providencias (com parecer contrarto
da Comrnissão de F·inanqas);

2' di'Scussão do ,pro,lccto do Senado, n. 38, de 1910, reor~
ganizando a Assistencia u Alienados no Dis~ricto Federal (com
pareceres das Comntissiies de Saude Publica, of(ereeendo
da, e contrarw da de lNnanças);

emen-

!ESSÀO EM 3 .I>E 1JJI'íll0 llE 10:1.2

31

3• rJi~cus~iio do projecto do Senado, n. 3, de :lllt2, autori~
zando P Presidente d~ Republica a conceder um anno de li·
cenca, com os vencimentos elo cargo e l)ar~ tratamento
de $aude, a Manoel Jansen ~Jüller. confemnte dn Alf~Jndega do
Rio de Janeiro (of(erecido pela Commissilo d~ ,Finanças);
3' discussão do projecw .do Senado, !J. 51., de t.9H, cncedendo du•e1to de apo~entador.la pos funcc10narios aos q.uaes· ~e
app!ica a disposic~o d.o art. 'I", § ti", 2' parte, do dect·etp
n. 1.151, do 5 de Janeiro de !904, com ·as vant.a.sens de que
gozam os da União (com pareceres (avoraveis das Comrn'issões
de Justiça e Leaislação e de Jo'inanças).
Levanta-se. a·sessílo ás 2 horas e 20 minutos da tarde,
Publicação feita por ordem da IIJesa, em virtude de deliheraçio
do Senado
PI\OJ&CTO

N.

2S~

1905

O Congresso Nacio11al resP!ve :
Ar~.
Fica o Govarno autori~ado a Cl"car no.s .Eotados
co!legios militares, .obedecendo principalmente ao seguinte :
a) fundará um coUegio militar (internato e externato) em
cada uma das capitaes dos Estados do Amazonas, Maranhão,
Piauhy, Rio Gt•ande do Norte, l'ara.hyba, AlagOas, Sergipe, Es'Pirito Snnto, Santa Catbarina, l'aranú, Goyaz e Matto Grosso.
b) nas capitaes dos E:stados do Pará, Ceará, Pernambuco,
Buhia, Rio de, Janeiro, Minas Geraes, S. Paulo e Rio Grande do
Sul haverá em cada uma extet·nato e internato ·independente.s ;
c) o internato e o externato do Gymnasio Nacional, nesta
Capital, passaJ•íio a constftu'ir extet'!latos militares,. •s.endo
transferidos pa1·a elle& o:; alumnos externos do actual Collegio
Militar e para. este, o,s internos do Gymnasio Nacional, ficando
inter11ato e externato sujeitos, na parte do en&ino theorico, .ao
plano adoptado no Gymnasio Nacional e t•espeitados os direitos
do professorado, almnno~ e emp1•egados desses estabelecimentos;
·
·
d) os collegios que se fundarem ficat·ão sob a administracão do Govemo FedeJ•a!, que os orga»~ará de accô.rdo com o
t•egulamento ~ue fl\r approvarJo pelo Congre:;;so, dando a cada
um deHes desenvolvimeJito conforme as co»diciles do Estado
em que houver de ~er instaUade ;
,
e) os Estados que quize1•em eutr~l' em· .accôrào com o Governo Federal devet•iio dar, no mi:uimo, subvençii,o .a.npuaJ cot·~
respondente á módia da liespez.o. pot· ~~~~.s feita 110 ultimo Q!lin-
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qucnnio com o ensino secundaria, supprimindo, si assim ·o entendet:em, os estabelecimentos des·sa ordem de, ens·ino, devendo
o professorado a elles pertencente nesta data ser aproveitado
nos col!egios militares •que forem fundados e considerados funccionat•ios da União ;
f) o:s alumnos que tiverem o curso dos col!egios militares,
conforme o regulamento que fôr approvado pelo Congresso, gozarão das seguintes vantagens :
i •, isenção do sorteio milHar em tempo de paz ;
2', preferencia nos empregos i'ederaes, •satisfeito o ·concurso, em t•elacão ús matet•ias das quae;s· não tenha exame uo
collegio ;
3', dispensa de pagar impostos Iios estabelecimentos fe6ieraes de instrucciio .superior, quando approvado·s plenamente
&m todas a:s materias theoricas e praticas ;
.\•, graduação c vencimentos de 2• sargento do Exercito
.quando seguirem a carreira militar ;
5', direito a praticar na Europa, por dous annos, a profissão .que adoptar e em que tenha obtido diploma quando approvado com distinccão em todas a& materias do cur.so do collegio ;
o) os alumnos que tiverem o curso dos citados collegios
terão matricula em qualquer estabelecimento de instrucção superior, respeitadas as exigencins do ~eu ·regulamento, e seguirão a .profi.ssfio que lhes aprouver. As app1·ovacões sómente em
materias theoricas não dão direito algum ;
h) os estabelecimentos de insh•uccfio ~ecundaria equiparados, .já exi:stentes e os :que quizerem vir a gozar dessa re-.
galia, se,t•ão obrigados a adoptar regulamento e programmas
dos collegios militares ;
i) não serão validos exames prestados em es-tabelecimentos ainda •Que mantido pelo Estado, o qual não se tenha subordinado ú exigencia da Jettra h ;
j) o Estado que :quizet· manter estabelecimento de instrucção secundaria sem •subordinar-se ao regulamento e programma do Collegio 111ilitar perderá qualquer subvencão · que receba por lei federal, ficando revogada a disposicão que a tenha
decretado e reverle.ndo a referida subvenção para o collegio
ou collegios militares do mesmo Estado ;
/') a quinta parte do numero de alumnos internos e de· externos será gratuita c distribuída do seguinte modo :
Dous tet•cos desse numero· serão pura os filhos· e netos dos
militat•os de mar e tori•a, tendo os orphãos pobres pret'erencia,
e um terco para os !'ilhos e netos de civi:s residentes··em cada
Estado, tendo pr 0fcrencia os orphãos pobres ; ·.• :. :
!) nos collegios militares deve.r-sc-ha altendor~ iJ maximo
passivei li educacão physica do •ulumno, pondo-selem pt•aticu os
mais adeantudo~ :sysl!JI!lUs desse · genero ·de. ~duciiciio ;

r·

SESSÃO EM 4 Dll JUNHO Dll

1012

37.

m) o Governo pode.rá aproveitar, em caso de necessidadB
professores c instructores de um dos collegios milHares pal'a
reger materias ou dar instrucção pratica em outro da mesma
localidade, percebendo aquelles mni~ metade e es.tes mais a
terça parte de se,us vencimentos ;
n) ficam garantidos os actuaes direitos dos alumnos matriculado:S nos estabelecimentos de instrucciio secundaria fede!'aes
ou equiparados ;
o) o Governo dcspende:rtí 1. 500:000$ sómente com as installncões dos collegios creados pela presente lei, abrindo para
isto os cl'editos necessarios.
Sala das

~essões,

27 de outubro de 1905.- Pires Ferreira.

26' SESS!O, EM. 4 DE JoUNHO DE 191.2
PRESIDENCJA DO SR. QUINTINO BOCAYUVA, VJCil·PRESJDENTE

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. Quintino Bocnyuvn, Ferreira Chaves,
:Araujo Góes, Pedro B.orges, Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Urbano Santos. Mendes
de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gervas•io Pa:ssos, Pires Ferreira,
Francisco Sá, Tnvnreíl de Lyrn·, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Goncnlves,
Goncalves Ferreira, Ribeiro do Brito, Raymundo de Miranda,
Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveiora Valladão, José
Marcellino, Bernardino :Monteiro, Moniz J!'reire, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, Feliciano •Penna, Francisco Glycerio,
Leopoldo de. Bulhões, Gonzaga Jnyme, A. Azeredo, 1\fetello, Jo:sé
Murt.inho, Generoso Marques, Felippe Schmidt, Pinheiro l\faohndo e Cnssiapo do Nascimento (42).
Deixam de comparecer com cnusn ,just.ificnda os· Srs. Silverio Nery; Arthur Lemos, Lauro Sodré, José Euzebio, Thomaz
~ccioly, Gomes Ribeiro, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, Lourenco Baptista, Alcindo Gut1nabara, Bu~no de Paiva, Bernardo
Monteiro, Alfredo E!Us, Braz Abrantes, Alencar Guimarães,
Hercilio Luz e Victorino Monteiro (17).
E' lida, posta em discussüo e, sem debate, approvada a neta
da sessüo anterior.
.
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O Sr. 1' Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Quatro officios do SI:. i' Secretario da Camara dos Deputados, datados de. 3 do corrente, remettendo as Sé8'uintes proposições daque,lla Camnrn :
Nl. 3- i912

O Congresso Nacional resolve :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
nbrir ao ilfinis·terio da Agricultura, Industria e .Commercio o
credito especial de 1, :200$, ouro, para occorrer ás despezas com
o premio de viagem a .que fez jús o alumno da Escola de Minas
de Ouro Preto, Paulo da Rdclià Liigôa ; revogadas as disposições
em contrario.
Camara dos Deputados, 3i de maio de i912.- Sabino Barroso J~tnio1•, Preside11te.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
i' Secretario. """"Raul da Moraes Vciqa, 2' Secretario.A' Commissiio de Finanças.
N. 4-i9i2

O Congresso Nacional resolve :
ATtig(J unico. E' o Presidente da Republica autorizado a,
llbi'ii; aó Mlnisterio da Agricultura, Industria e Commerclo o
credit.o êxtraordinario de 72:228$987, para occorrer ao pagamento de fornecimentos feitos ao Jardim Botanico e de servicos executados no mesmo durante o anno de 1911 ; revogadas
as disposicõés em contrario.
Cnrnara dos Deputados, 3i de maio de 1912.- Sabino Barroso 1111'1'ior, Preside,nte.- Antonio Simeilo dos Santos Leal,
i' Secretnrio. -Raul de Moraes Vciua, 2• Secretario.A'. Comtn!sslio de Finnnca•>.
N. 5-19i2

O CODil'esso Nacional resolve :
Art. 1.' O quadro de phnrmnceuticos do Corpo de Snude
J\fl,nnda fica assim constituído :
·
1 capitão de mar e guerra ;
1 capitão de. fragata ;
... •,·,.,._,
'·
2 cnpitfii!S de corveta
' ·,': ...
4 capitães-tenentes ;
..•. "'
~-.

'

~
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6 primeiros-tenentes
8 'segundos-tenentes.
Arl.. 2.• Ficam dispensados da condição de embarque, para
os el'l'eitos de promoção, os pharrnaceuticos capitães de corveta,
capitão de fragata e capitão de mar e. guerra.
Art. 3." As primeiaoas promoções e graduações que se effectuarem em virtude de.stll reorganização não ficam ~ujeitas ao
requisito do tempo de embarque.
Art. 4." Nenhum Jogar de segundo-tenente pharmaceutico
será preenchido sinão mediante concurso.
Art. 5.". Revogam-se as dispasicões em contrario.
Cnmara dos Deputados, 31 de maio de 1912.- Sabino Barroso Junio1•, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
i" Secretario.- Ra11l de Moraes Veiga, 2' Secretario,A's Commissões de Marinha e Guerra e de .Finanças.

N. 6-1912
O Congresso Nacional resolve :
Artigo unioo. Fica o Governo autorizado a mandar considerar por actos de bravura a promoção do capitão José Candido
da Silva Muricy, contando a ,respectiva antiguidade de 27 de
setembro de i893 ; e bem lliSsim a promover, pelo mesmo principio, ao posto de i • tenente os 2" tenentes Adalberto Gonçalves
de Menezes e Octaviano Cavalcanti, ambos contando antiguidade de ·15 de novembro de 1897 ; revogadas as disposições em
contrario.
Camnra dos Deputados, 31 de maio de 1912.- Sabi11o Barroso Jttnio1•, Presiâe.nte. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
i' Secretario.- Raul de Jlloraes Veiga, 2' Secretario.A's Commissões de i\Iarinha e Guerra e de Finanças.
Officios :
Um do Sr. !l!inistro da Agricultura, Industria e Commercio
remettendo 80 exemplares impressos do projecto de lei sobre
:minas, e encaminhando ao Congresso a mensagem do Sr·, Presidente da Republica de 27 de .setembro de 19H •.- Inte1rado ..
Um do Sr. governador do Estado da Pa-rnhyba, agradecendo
ao Senado a communicação da eleição da Mesa ·que I,he tem de
dirigir os seus trabalhos no corrente anno.- InleJrado.
Requerimentos :
Um do Sr. Senador João Luiz Alves, solicitando licenoa
por tempo indeterminado, afim de. poder, na E!lropa, s,ubmetter-se a tratamento, segundo prescripcão medrca.- A Commissão de Policia.
Um do ·sr. Antonio Augusto Ribeiro de. Almeida, m!nistro
do Supremo T.ribunnl Federal. solicitando sei.s ~ezee de .heenea,
pa.rn tratamento de ·sua ~aude.- A' Comm1ssao de, iFnumças.
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Um do Sr. Eugenio Grncn, conductor ile' 1' cllissê iln Inspectoria de Obras Contra ns Scccns, solicitando licença por um
anno, para tratar de su11 snude onde lhe convier.- A' Commissão do Fin·ancns.
·
Um do S1·. Tnncredo Goncalves Ferreira, collector federal
na cidade do Torre, no Estado do Pernambuco, pedindo licenca
por um ·nnno, para tratar de sua sande onde lhe convier. -A'
Commi•s•sfio da Finanças.
.

o Sr. 2• Secretario

declara que não ha pareceres.

O Sr. Urbano Santos (')-Sr. Prcsid·ente, venho submetter á consideração do Senado um pro,iecto de lei, que certamente consulta o interesse publico, por isso que representa uma
idéa de clemencia e de benignidade dos poderes publicas em
reiacão a algun~ dos nossos compatriotas, .que, em momento de
desvario, se apartaram do cumprimento do de.ver cívico. O meu
projecto amnistia os marinheiros que se en·volveram nas revoltas dos navios da esquadra e do batalhão naval, occorridas no
porto desta Capital, em dezembro de 1910.
.
Devo declarar no Senado que a idéa deste projecto me foi
suggeridn por umn. exposição que o Sr. Mini•stro da Marinha
apres.entou ao Sr. Pre.sidente da RepUblica, e:>.'Posicão que levou
o chefe do Estado a manifestar-se no de:se,io de ·que o Congresso se occupasse do assumpto. E por isso eu, concordando
com o pensamento de SS. EEx., venho hoje apresentar ao Senado este pro,iecto de lei.
.
Em ,justificação do proJecto, melhor argumento não encontro no momento que ler no Senado a exposição que ·o Sr. ministro da 1\larinhn dirigiu no Sr. P.residente da Republica, suggerindo n idéa da concessão desta amnistia pelo Congresso.
!A! exposição é a segui!l:te :
·
Sr. Presidente da Republica- A •amnistia concedida: pelo
Poder Legislativo aos implicados na revolta que em novembro
de i9i0 explodiu no porto desta Capital pare.ce que não foi
comprehendida em todo .seu alcance pela mnru,i·a. Normalmente
não podia ,sel-o. Recrutada na parte da camada social ainda
quasi de todo alheia a qualquer grúo de instrucção, a noss·a
maru.ia infelizmente ~ dotada de espirito inculto e assim se
explica não haver apprehendido que a nmnistJ.a apagava n falta
que commette.ra, relegando-a em completo esquecimento.
Por isso, por essa deficiencia de comprehensúo, depois
mesmo da acção benevolente e generosa dos poderes pubhcos, ·
ainda perdurar em seu espLrito o estado de indisciplina, de maneira que, em vez de se submetter ú m•dem.incorpornndo-se aos
companheiros .que haviam permanecido fieis ús ·autoridades
constituidas, parte dn marinhagem continuou na insubordinação, que tão inten.so abalo produziu no •seio da Marinha. E
ass•im, depois dos factos de novembro e do acto ·do' Congresso,
~(')'

Esto discurso não foi revisto pelo orador.·
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ninda irrompeu Jogo em ilezembro seguinte a revolta do batalhão naval e de parte dos marinheiros de, alguns navios,
.
O Governo então se viu forcado n dominar este novo movimento com os meios de !'orca de que di.spunha, como .se tor.
nnva necessario para acautel~t· os supremos interes3es da
ordem publica confiados ú. sua guarda. E como consequencia
teve de promover a punição dos culpados, convocando para tal
fim os competentes conse,lhos de investigação.
·
. Estes c~nselhos acabam de terminar a sua tarefa, depois
da demora mherente ú. natureza de processos, como este, em
que se acham envolvidos indiciados em tão grande numero,
concluindo por pronunciar, um dos consolho.s 75 dos· indiciados
e o outro 78, como incursos no art. 93 do Codigo !Penal Militar.
:Agora terá de, seguir-1se o conselho de guerra.
. Mas afigura-se desde já que este processo, sobre ser de
'dlfficil, sinão de impo~sivel realizacilo, se apresenta •quasi que
destituído de qualquer utilidade.
Ass,im é que nem todos os processos podem ser iniciados ao
mesmo tempo. Prescreve ,a lei que o réo em conselho de guerra
não poderá ser julgado, quando ause.nte. Ora acontece que dos
75 ·pronunciadas em conscquencia da sublevação no batalhão
naval, 10 se acham enfermos e recolhidos ao hospital. Dos 78
}lronunciados em consequencin da revolta nos navios sómente
10 se acham recolhidos á prisão ; os demais evadiram-se.
Quanto n estes, portanto, que estilo ausentes, os respectivos
processos teem de. ser adiados parn tempo em que os doentes se
encontrem restabelecidos, os evadidos sejam capturados, de
modo a poderem compat·ecer ás sessões.
E si a difficuldade se offerece ãssim em relação aos réo&,
ma.ior é a que se depara a respeito das teste.munhas.
Nos conselhos de investigaoão foram ouvidas mais de duzentas, nos de guerra prescreve a lei que, em crimes da natureza do de que se trata, sejam inquiridos de cinco a oito. E mais
ainda que, havendo no processo mai,s de um réo, como aqui é o
caso, e as testemunhas não depuzerem cnntra todos, possa o
conselho de gue,rra inquirir mais tres relativamente no réo,
a cujo respeito as outras testemunhas •se não tenham ['aferido.
Sendo, por conseguinte, túo ·a.vultado o numero de réos em cada
um dos processos, calcule-.S'e a quantidade a que as testemunhas
poderão ascender.
·
Pois nesta hypothese succede que a maioria das testemu.;
nhas interrogadas nos conselhos de investigação ou e.rnm marinheiros ou prncas do batalbiio naval que por solicitacão •sua
obtiveram bmxa do servico militar. Em seguida a isto, o Governo facultou-lhes transporte para os diversos Estados, om
que, resolveram fixar Q•esidencia. Portanto, no momento actual,
acham-se essas testemunhas disseminadas em varias regiões
do .paiz, muita•s na.turalme.n.te tendo mudado de domicilio, habitando togar incerto e riiío sabido.
Vil-se, nssim, pelo oxposto, n diffieuldade, sinilo a impossibilidade, .que actualmente existe em reunir essas testemunha~.
que resolveram fixar residencla. Portanto, no momento actual,
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dem a questão, com maior precisão deponham sobre o facto, (!e
fórrn.a a. be.m e~clarecerem a. consciencia dos Julgadores. E, por
consegumto, a mstruccão dos ~rocessos perante os conselhos de
guerra se apresenta dit'ficil, ~.mão impossível.
Ainda assim, mesmo vencendo esses obstaeulos penosos,
quasi insuperaveis, si fosse possivcl· chegar a um l!'esultado
pratico, o da justa puniclio dos culpados, seria bem pago o trabalho despendido. Mas verifica-se pre.cisamente na hypothese
que esse trabalho é quu.si todo em vão.
Corno sempre acontece nos movimentos collectivos, a revolta do batalhão naval e dos marinheiros da e.squadra teve
seus guias, seus cabeças ; a grande maioria foram rno.ros comparsas, servindo de braço executor á resolução daquelles. Essa
grande maioria, provadu, a sua culpa, ,será condemnada ás
penas mais brandas do nrt. 93 do Codigo, ainda. mais occorrendo
em favor de muitos a circumstancia attenuante da menoridade.
Em taes condições, tendo de, levar-·se em conta na prisão do réo
por effeito da condemnacão o tempo transcorrido na prisão
preventiva, o resultado •será. que grande numero delles, apenas
condemnados, terão de ser soltos immediatarnente ou poueo
depois, em vista de, se Mhar cumprida a sua pena com a computação nella da prisão preventiva. E assim, com relação a esse
grande nume1•o, chega-se á conclusão da inteira ~Superfluidade
do processo.
··
Emfim, Sr. Presidente, julgo de muito melhor effe.ito no
actual momento, em que a vida da esquadra se acha norrnaliznda, restabelecida a disciplina, procurando cada um recuperar-se do tempo perdido com o exacto cumprimento do devell',
pôr em perpetuo silencio estes processos do .que estar a reproduzil-os cada dia, á. medida que forem apparecendo os delinquentes ausentes, como já expuz, fazendo revivell' a cada hora
a lembrança pungente da falta ,que o desvario de um momento
fez commetter e. importou em grave desconhecimento do dever
civico. Estou certo que convém muito mais á geraQão nova, que
ahi está a preparar-se para o se.rvico da Patria, o inteiro esquecimento des~>es máos d~as do que suggerir-Jhe com esse
exemplo ,que ao terá de, desenrolla.r a seus olhos, a idéa de que
é siquer possh•el ao milita.r insubordinar-se conl4'a os seus superiores Jiierarchicos, irusurgir-se contra a ordem legal, representada Pelas autoridades constituídas.
Em taes condições, tendo em consideração que a amnistia
concedida não foi bem comprehendid~~; pe·la marinhagem e as
demais circumstancias que acabo de expOr, julgeui do meu dever submett.er tudo isto â apreciação de V. Ex., afim de que o
poder competente, com pleno conhecimento do sfactos, resolva
corno melhor Julgar no seu alto criterio sobre os implicados na
rEliVolta do batalhão naval e navios da esquadra em dezembro de
1910, não se comprehendendo entre elles os que, demonstrando
sentimentos de. .perversidade, desceram ao assassinato e. por,
este motivo respondem a processo especial.- ~anoel lgnacio,
Bel(ort Vieira.
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E' esta ·a exposição apresentada pelo Sr. Ministro da IllaSr. Pr~sídente da Republica. e que eu, .supponho, bem
JUStificar o proJe.cto que tenho a honra. de submetter á considel'ação do Senado.
Va.e á Mesa, é lido e fica preenchendo o t.~iduo regimental
o iiegumtll
~ính.a. ao

PROJ'ECTO

.N. 5-1912
O Congreso Nacional decreta :
Art. 1.' E' concedida amnistia aos implicados na,s revol-

tas do batalhão naval e navios da esquadra, occorridas nos
portos desta Capital em dezembro de 1910, excluídos, porém,
aquelles que estão envolvidos em processo por crime de hgmicidío.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das se.ssões, 3 de julho de 1912.- Urbano Santos.Jndio do Brazil.- F'. Mendes de Almeida.
O Sr. Francisco Gl:;cerio ·( •)- N!ío pa.reca ao Senado que
eu tenha qualquer prevenção com o illustre Sr. Mini•S·tro da
Guerra, vindo hoje tratar de um outro decreto de abertura de
credito promulgado por S. Ex. Trato desses assumptos com a
maior elevação, segundo penso e segundo posso.
A pessoa do actual lllinistro da Guerra illlSpira-me a Qlaior
confiança o a maior 'sympathla, tendo mesmo por S. Ex. velha
e since.ra amizade pessoal.
·
O meu fito não é tambem inflingir uma censura ao titular
da pasta da Guerra, porque níío reconheço no Senado est11 faculdade ; si me dirijo ao Senado é para •ÇJUe este se digne considerar o assumpto, chamando para elle a •sua autoridade e a
attenoão dos membros do Poder Legislativo.
.
O nobre Ministro da. Guer.ra acaba de abrir um oreditl>
supplementa.r á verba do art. 18 do areamento vigente, que,
para obras militare.s, consigna apenas a importancia. de t;res
mil contos de réis.
. A S. Ex. essa verba se ·afflgura insufficie.nte, visto como
actualmente estão em execução differentes obras militares imp_ortantes, tanto nesta Cap.ital como nos diversos Estados da
União.
O primeiro argumento de que se serve o nobre. :1\finistro
para provar essa insufficiencia de credito ó que o oroamento
p11ssado consignava, não a importancia de tres mil contos, mas
o dobro dessa verba.
Entretanto, Sr. Presidente, o illustre Ministro, ·apezar d~
argumentar com incontestavel sensatez, não fez a demonstração
· exigível no caso, principalmente cm se tratando de creditos
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eupplementaros, referindo-se de modo geral ·:ís obrtJ.s militarM
que existem em execuciio desde o exe1•c.icio passado. Parece
que S. Ex. devia fazer o respectivo detalhe dn impoJ•tancia a ser
dispendida cm cada uma dessas obms : .que!' naquellns cuja
execucão vem do exercício passado, quer nnquellas cuja execuciio ter:í começo no exercício corrente.
Toda a obra particula.r, como toda a obra de Estado, não
póde ser empre.]Jendida sem um prévio areamento. E, assim, é
natural que os orcnmentos, referentes n cadn uma dessas obras,
existam na repnrticüo competente do Mini.sterio da Guerra, facilitando, portanto, ao MinistJ'O a exposição detalhada üe qualquer um delles.
Nn villa militar da Capital Feder.al, por exemplo, as obras
tiveram comece e. custa·ram a quantia de tanto ; •segundo o areamento prefixado, sendo ainda indispensavel a quantia de
tanto.
Generalizado esse calculo para todas as obras a que se refere o decreto de S. Ex., o nobre Mini•stro encontraria base perfeitn e segura para demonstrar publicamente, legalmente, a
insufficiencia do credito consignado pelo actual areamento.
Vê, portanto, o honrado Senador, que eu oão tenho M assumpto a pre.occupncão de discutir, mas apenas de deixar bem
claro que o Senado deve votar esses creditas com pleno. conhecimento delles.
Portanto, o nobre :Ministro não foi no ·seu acto perfeitamente sufficiente e regular, porque S. Ex. devia, em cada uma
dessas obras n que S. Ex. mesmo se refere, demonstrar o que
dli foi dispendido c demonstrar tambem a •importancia de que
carecia para a conclusão dessas obras.
Ainda mais, Sr. ·Presidente, nn $ituacão de deficit em que
nos achamos, deficit accus•ndo desde o nnno passado publicamente., na mensagem presidencial, era natural que se procurasse adiar algum~ts dessas obras, caso ellas não fos5em de
grande urgencin.
E, no c·aso, o Ministro da Guerra é o mais competente para
informar o Senado a respeito.
1\!uitas e differentes suo e~sas obras- obras de fortificaQiio em Santos, obr~tS de quartel no Rio Grande do Sul, obras da
;villa militar nesta Capital. Não sel'ia, portanto, impossível, que
umn de lias pudesse ,sei' adiada sem prejuízo do serviço.
Nüo apresento r~querimento de informacões porque esse
pedido de credito dú foi remettido, em mensagem presidencial,
ao Congresso e depois de examinado peln. Camara, o Senado terá
occasiüo de estudai-o.
Por agora, Sr. P.residente, V. Ex. me permittirú fazer algumas considerações •sobre o serviço publico, fazendo de V. Ex.
o intormediario ,junto ao Governo para a respectiva solucúo.
·
As obras do cães do porto do Rio do Janeiro siio, sem contestacüo, de grande utilidade, estando J:í o cães em grande parte
concluido.
.
·.
. . .
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O nobre il!inis.tro da Viação do Governo passado, hoje iilustre Senador pelo Ceará, quando se re.l.irou · do governo, já
tinha feito o arrendamento desse cúes.
. Não se comprehendc, portanto, ,porque os navios, principalmente os que veem da Europa e se destinam aos portos da
America do Sul, não atracam no cáes na parto situada na extremidade da Avenida Rio Branco.
O Sn. FRANCisco s,\ - O 1\linis!Jro que me succedeu
suspendeu todas as providencias decretadas para o upparelhamenlo do 01ics.
0 SR, FRANCISCO GLYCEnJO- Não ha nada .que mais deponha contra a nossa civilizucão que ·o desembarque dos navios
estrangeiros. Os passageiros hão de sentir um constrangimento
extraodinnrio com esse syslema de desembarque, em que são
victimas. das explorações mais indignas em relação ao ,pagamento de transporte, que é morosissimo, !'icando-lbes um
tempo diminuto para visita.r a nossa Capital.
·Por que os navios não atracam ·no cúes, a exemplo do que
õo faz em Santos ?
Não cncontr oa ,razão da demora na execução desse extraordinario melhoramento, complemento indispensavel dos embellezamentos ·que vao sofl'rendo u Capital da Republica.
Devo declarar que faoo estas observações ·sem prejuízo do
conceito em qu~. Lenho o actual Ministro da Viação ; porque
S. Ex. está ha pouco tempo dirigindo a sua pa.sLa, sendo que de
S. Ex. posso dizer -ao Senado que ó um profissional de muito
l!riterio, intelligento e de grande dispo.s.Jção para o trabalho.
Sr. Presidente, a respeito ainda de •serviço publico, eu desejava que o Governo me ouvisse, dando a importancia que mere.ce, inais a seguinte observação :
A Estmda de Ferro Central do Brazil, a cujo director não
faltam as mais innegaveis e altas aptidões tecbnica.s, <Sendo
·ainda um homem do um talento raro ; a Estrada de Ferro Central do Brazil, digo, tem a mesma bitola •que as estradas de
ferro de S. Paulo, não se comprehendenuo, portanto, porque
ainda não existe trafego mutuo entre, os trens de carga e de
passageiros que partem do Rio e viio a S. Paulo e vice-versa.
Imagine V. Ex:. que os passageiros podiam sahir daqui e
ir, nos mesmos carros, até no extremo das linhas da mesma bitola, existentes no Estado de S. Paulo, ~cm prejuízo dos interesses da propria Central do Brazil.
Dir-se-ha, talvez, que a Estrada de Ferro Central não está.
devidamente provida de macbinas e de cnt•ros. Essa razão,
porém, niio servo de embnraoo, POIIQUe a S. Paulo Railway,
como as demais eskadas de ferro de S. Paulo, está provida de
mnchinas e do carros, o, portanto, o mate.rial rodante que viesse
de S. Paulo ao Rio do Janeiro multiplicari·am as da Central do
Brazil, .servindo para supprir-lho as faltas de que porventura
~o resinta a nossa pi•incipal via ferroa, 5alvo melhor juizo dos
teohnicos, entro os quaes ostii o nobre Senador peJo Coa1·4, que
110nba d!J ser.ii• bt•illmntom.o.~t~ a pastn da :Viação.
,

•
O Sn. FRANCISCO SA -Devo .informar a V. Ex. .que o actual
director· da Central tem desenvolvido os maior·cs esforços para
conseguir um accórdo de circulação mutua de trens ; m~L>1 V. Ex.
comprehende ·Que a ~olucão desta questão não depende Simples•mente do dire.ctor da Central, mas tombem dos das outras companhias.
0 SR. •FRANCISCO GLYCERIO-E V. Ex. tem bastante autoridade para assim fallaz·, e aprova é que vou referir um facto
ao Senado, relativo a este mesmo assumpto.
·
A Estrada de Ferro S. Paulo R:ailway era obrigada a dar a
sua estação, por contracto feito no tempo do Gover11o do
Sr: Prudente de ~tornes, aos trens que ali i chegassem da Central do Brazil, quando se concluísse o alargamellto da bitola
dessa estrada. Pois, ~enhores, o alargamento da bitola se havia
l!'ealizado ha muitos annos, •sem que se cumprisse essa disposição do contracto, sendo preciso um dispendio de esforços continuas para que a S. Paulo Railway consentisse na junccão das
duas linhas, sendo que então os passageiros da Central do Brazil, ,que chegavam a S. Paulo, desembarcavam na cnamada estação do Norte, muito longe da cidade, para onde ~e dil•igiam
com maximo sacrifício.
·
Foi ainda, cre,io que o nobre Senador pelo Ceará Quem,
quando Ministro, conseguiu, immediatamente á sua posse naquelle cargo, que esse melhoramento ,se tornasse l'ealiàade, melhoramento aliás -garantido por um contracto firmado PlliO
Dr. Antonio Olyntho, quando Presidente da Re.publica o Sr. Prudente de 1\loraes.
Sr. 'Presidente, peco desculpa a V. Ex. e no Senado por estar
entretendo-os com estes assumptos talvez um pouco menos
ardente e apaixonados do que aque.IÍes que ~e prendem ao reconheciment.o de poderes ; e, não .querendo taxai-os de mais
uteis, não trepido em classificai-os de mais isentos de perigos.
Era o que tinha a dizer e, sentando-me, peco desculpa a
V. Ex. e ao Senado pelo facto de me. haver demorado na tribuna
tanto tempo.
O Sr. Pires Ferreira- Diz serem dous os fins que o trazem á tz•iJJUna : um é mandar á !Ilesa do Senado um Pl'ojecto
que visa perpertuw· na memoria dos J?Osteros a figura nobre
e austera do illustre morto Dr. Joaquzm lllurtinllo, legislador
de escól, administrador de subido valor, medico de: I'econheoida
humanidade, como engenheiro~ dos mais distincto~ ; outro fim
é chamar a attencão do~ poderes publicas para os .actos criminosos do juiz federal do Piauhy, que ha bastante tempo vem
perturbando a harmonia da família piauhyense com uma série
de actos dos mais iníquos e arbitrarios, que feli~mente não
teem produzido e!'1'eito, gracas ao amparo que os perseguidos
teem encontrado no Supremo Tribunal Federal.
Lê ao Seuado o seguinte telegramma, enviado á representação federal pelo govornadoz• do seu Estado :
« Therezina. 21 {,I•etardado)- Acabo de receber o seguinte
officio, datado do hontem : c Cidadão governador do Estado-
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l'ara os ilovidos fins e effcitos legaes vos communico que, em
face do d~sposto na lei n. 221, de 20 de novembro de :1891,
art. 23, 1' alinea, e na lei n. 2. 083, de 20 de setembro de 1871,
art. 18, § 1•, tenho concedido nesta data uma ordem de habeascorptts cm favor do escrivão federal lllalaquias ·Antonio das
Chagas mandando que cessem incontinente o se não reproduzam
as ameaças de constrangimento illcsal á liberdade do paciente
e que do vossa parte teem sido feitas ao mesmo pela forca publica, a qual está ú vossa disposição o ha sido dirigida nisso
por agentes vosso.>. Ao pacic.nte foi expedido o icompetenta alvará, n cuja infracção a lei commina penas. Saupações.- O juiz
federal, Demosthcnes Constm.cio Avelino. :o
I
E' inutil dizer que não ha siquer sombra de ameaca, aliás
inutil, porquanto Mnlaquias C11agas é um pobre homem sem
valor e sem significação politica alguma.
Parece que o juiz federal Dcml)s.thenes ·tem algum plano
contra mim, talvez um .processo por ,supposto desrespeito ao
~cu habeas-co1'pus, »
Como veem, o referido juiz está completamente desorientado e entrou já ·a commetter desatinos. E' vonveniente que
todos os amigos ahi e.ste.iam attentos e scientifiquem isso aos
Exmo~. Srs. Pre.sidente da Republica e lllinistros, assegurandolhes que são completamente falsas as al!esacões em relação ao
escrivão federal Chagas, e accentuando que a ordem de. habeascorpus concedida ao mesmo visa· apeDJis justificar talvez alS'Um
acto de violencia que o juiz federal Demosthenes premedita
contra mim. Avisarei o que houver para que os amigos providenciem perante o Supremo Tribunal Federal, si fOr preciso.
Saudações.- Antonio Fl'eil•e, governador do Piauby,
Este telegramma, diz o orador, vem demonstrar que o juiz
federal, vencido em todas as suas tentativas contra 'a ordem no
seu Estado, procUI'a por todos os meios fazer vingax a duplicata de nssembléa e governo ,que se preparou.
Vem de longe a inti•omissão indebita do actual juiz seccional na vida federativa do Piauhy e tanto assim que o iiroprio
Senador, o Sr. Ribeiro Gonçalves, no tempo da defesa d~, seu
reconhecimento, condemnou cartas que aquelle juiz escrevia
para o sertão, recommendando o nome do saudoso Dr. Coelho
Rodrigues para a eleiciío de Senador.
Quanto ao escrivão federal, pessoa de sua confiança e de
sua nomeacão, bem póde agora estar servindo de instrumento
ú .sua politicagem, visando-se, por um fictício desrespeito ao
alvará, tentar a retirada do governador do seu posto de honra.
Apezar de claro o intuito do juiz federal, o governo do seu
Estado, como o povo não entrarão em represalia, antes, com
mode,raciio conduzirão a cruz ao Calvario, obstando por todos
os meios a revolução, o derramamento de sanS'Ue de seus patt:icios.
Trouxe no conhecimento do Senado e do paiz mais um
a! tentado do juiz federal de sua terra, confia na severidade serena dos poderes da Re{lublica, como na justica da causa de
seus amigos o na intrepidez do povo piauby_ens~ .Que. verá em
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breve consagrada, col'am pop11lorum, a sua vontade manifestada,
nas urnas liv~·es.
Vem ú. Mesa, é lido e, por estar apoiado pelo -numero de.
assigna,turas, vae a ·imprimir o seguinte
·
PROJECTO
,.,,.,

N, 6-1012

·considerando· que o paiz deve as maiOres homenagem. á
me.moria do eminente estadista Dr. Joaquim Duarte Murtinho
cujos serviços á Republica não podem ser esquecidos, pois que
elle foi o consolidado!' de suas finanças e quem poderosamente
concorreu pat·a firmar definitivamente o credito do Brazil no
estrangeiro ;
Considerando que é d~ praxe collocar os retratos dos exministros nas salas das Secretarias de Estado ;
·
Considerando lambem que os poderes publicos·fazem.obra
patriotica animando as· artes nacionaes e, fomentando a producção dos nossos artistas ;
.
O Congresso Nacional resolve :
:Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a ·abrir,
pelo Ministorio da CFazenda, o necessario credito até 10:000$,
para acquisicão do.retrato a oleo do Dr. Joaquim Duarte Murtinho, executado ·pelo pintot· brazileiro João ;rbimote.o da Costa,
para ser collocado no J\linisterio da Fazenda ; revogadas as disposições em contrario.
. Sala das <Sessões, 4 de julho de 1912.- Pi1•es Fel'l'eil•a.-

•'
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Gonzaua Jo1yme.- Castro Pinto.- Pedro Boroes.- Muni:
Freire.- A. Azeredo.- LU!etello- J. Pedrosa. -Wal{redo Leal.
- Cunha Pedrosa. -Gabriel Sala ado. - Candido ·de Abre11.

O Sr. Urbano Santos -Achando-se impressos no jornal da
Casa o pai·e.cer e os votos em separado, relativos á. eleição da
Bahia, requeiro a V. Ex. que consulte ao Senado si concede urgencia para ser discutido este parecer.
O Sr. Presidente - Não consulto ao Senado sobre a urgon.cia, porque ella está .predeterminada no Regimento.
Hoje, como bontem, annunciei, tem de entrar em dis;..
cussão o rel'at·ido parecer, por !'orca ,regimental, que determina
que, após 45 dias da npresentacão do diploma é obrigatoria a
sua discusssão que.r a elle se ret'ii•a ou não o parecer.
O Sr. Francisco Sá (•)- Sr. Presidente, tu.nto não ó em
virtude de disposição regimental quo se pretende iniciar hoje
a discuss-ão do preito oleitoral da. Bahiu. que, para fazei-o, foi
nccessnrio um requerimento de, urgencin.
O Regimento determina, ó certo, que o Presidente do Se·nado tem o dkeito de fixar um certo prazo, Mim de evitar ..á

1(.*);
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Commissüo de Poderes um adiamento sem J'im, c nesse caso tem
do collocur na ordem tJo dia a· di~cuHsüo du qualquer l'.lcicüo
sobJ'<I u qual não lenha sido formulado parecei•.
Actualmente o easo não •l .,;se, <•. si o J'õra não tel'ia sidc
formulado um ruquot·imonlo do urgencia.
Ao hon!'udo 8L!nador .que o apresentou não altl'ibuo, de
modo uJgum, o deseJo de restringir o direito do exame que está
nos habitos d('~tn CnHa ; ullwinu! tratando-se de um fucto como
esto, que é qunsi um facto judiciar·io, PUI'a cada um dos membi·us dclla, se torna mais do que um diroitn, um dever rigiroso
oxaminal-o.
Não creio que o !tomado Sonndor deseje ver aqui introduzidos· os habitas c ns praxes de violendos das camaras art•cgimuntndn~. que, muwa fomm peJ•mitt.idns pelas trndições do Se·
nado Brazileiro.
O que se d(~ é o seguinte : clopoi~ elo tet•mos cntmdo -nesta
Ca~a' foi-nos distribuído o avulso contendo o parecer e dous
votos em separado ~obro a cleicão da Bahin. Nem siquur esse
parecei' está completo, porque sobre tal. elcicüo foi apresentada
por um dos candidatos uma contestncüo escripta, e della o Se·
nado núo tem o talvez não tenha ,iúmais conhecimento. ·
O facto é tanto mais ImrJortunte .quanto o pt•oprio· nobre
Senador que acabou do fnrmulm• o requerimento de urgencia, o
com tanta distinccão preside a Commi:s~üo de .Poderes, procurou
restringir os pt·azos, detüJ'm inundo quo em vez do debate oral,
segundo foi commenlado pelo honrado Senador pelo Piauhy, se
fizesse 11 contust~ão escripta.
Ora, essa contostuçiio existe, núo estú publicada no parecer,
o o Senado •l convidndo a votar, :sem conhecer ao mL:no;. as allogacões de umn parto iuterc$sadn cm um pleito desta importancia.
·
Scnhoro$, não sei ~i se l!·atu de um caso politico, unicamente. O facf,o clu ~e1• requerida a urgencin. pa1•a ser o Senado
surprehendido pelo voto sob1•e a eleicão da Rahia, indicanão sei si e.stnrá na intcnciio do nobre Senador- que se tmta
diJ um caso p'ro.iulgado, mas salvem-se ao menos as apparencias, pcrmittindo-sc ao Senado vota1· sobro o caso de que sé
tmta com pleno conhecimento dello. Pe1•mittn-se aos Srs. Senadora~ o tempo necossnrio pat•a lor o P.Ut•cccr e. o voto em separado, que sómente ho,je foram distr1buidos ao Senado.
Si não está na inlenciio do honmdo Senndor estabelecer
ne.;tn Cusu esses habilos do violoncia que envergonham o IPurlnmento Bmzil!li!'O, si niio e.sl!l, unm pód'e estar, porque não é de
accÕI'do com os sous habito.~ de cOI'dUl'U, IJOm o sou espirita liberal o com as tl'Udições do Senado Brnziloiro, estou certo :que
S. Ex. sm•11 o prime iro a retirm• o seu requerimento de urgcncia.
Niio •l JlUl'<l. V. E:.;:., SI'..Presidente, quo e.u nppollo, porque
não .so trata do u1nu delibat·n~üo dn Mesa, por·quo delibera~.iio da
Mosa houve, desd1l que não foi incluido mn ordem do dia o paI·ocet' : nppollo antes pura n tolernncia, pnru n. cordura, para o
nspirito libm•ul do honmdo Sonndor• e. do 'Parlamento, do qual
S. Ex.- é I'eprosont1mte nesta Casn.
Vol, U
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O Sr. Presidente- Antes i.lo dar a palavm ao honrado Ser
nullur pulo Marmthiio, i.lovo, cm respeito ús obset•vaçües l'aiLus
pulo honrado Senador )Joio Coart\, ponderar o soguiuto :
· · A disposi(•ão do Regimento é taxativa o a Mesa não l.iuha
que espcmr, siquer, a aprosontacão do pat•ecor. Desde que docorreu o prazo dotormiundo uo Rog.imcnto, a nlosa, obrigatoria.11\0nto, Jevia submotterá dulibumr;úo do Scnudo o diploma do
Senador.
.
· Vou ler· o artigo, para guu uiw purc~a que o meu auto ú
arbitraria.
·
O Sn. FtlANt::lsco SA- Não l'iz uccusucão ú. Mesa.
O S11. PnllSIDllN'!'B- Diz o artigo :
.
.
<1: Findo o vrazo de 45 dias, coutados da data lia apresouLauão do diploma, o independente de requerimento, a Mesa incluirá, obrigatoriamente, nu ordom do dia, o reconhecimento do
Senador diplomado.~
O Stt. GoNçALVES l!'lllii\EIIlA- ·~ras esta mataria não está na
ordem do dia.
O Sn. Pm~SIDBN'rB- Si o honrado Senador estivesse prosento ú sessão do hontem devia ter ouvido que, deste mesmo
legar, annunciei que hoje a irwluiriu na ordem do dia ...
· O SR. GoNçALVEs FllRnllUlA- Mas não veiu publicado no
Diario do Conurcsso.
-0 Sn. l>nESlDJ~N·rt~- E' uxucto, c por essa it·reguluridade
jú. extranhoi, com a minha autoridade de PresidonLe do Senado,
a omissão em que incor·rcrnm com essa não inclusão nll ordem
do dia,
·
Precedentemente, usando da deferenciu quo me é imposta
para oom os meus nobres col!ogas, tive occasiãp de communioar
aos membros da Commi~são que, term'inri.do no domingo o prazo
determinando, eu me julgava obt•igado a incluir na ordem do
dia de segunda-feira a discussão desse ·nssumpto ..
.
Si o não fiz foi ainda por dofercncia c respeito que me.
rnerMem os membros da Commissão, que haviam pedido prazo
para estudar os pupei.s.
Estú. presentf.l o Senador a tJUOm mo dirigi declarando isto,
mas que poria o nssumpto em discussão nu segunda-fcim.
. Por esta rnzüo deixei de ~submetter tí consideracão do Senado o requerimento de urgencia do honrado Senador.
Parece que o .que dcse,ia o honrado Senador pelo Cearú ó
vodh· o adiamento da discussão, o que póde fazer polo prazo que
~ulg.nr Cllinvenionte.
O Sr. A. Azeredo (•)- Sr, Presidente, pedi a palavra para
uma pequem\ cxplicacão possoul. Não posso sor suspeito om
l'Olaciio no lJurccel' 1quo vao sor :submettido uo Senado. Preciso,
porém, doe arur que quem solicitou no honrado Senador pelo
.
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i.llat·null;io que rei]Uet•esso urgencia pum que· osso parecer 0nf.rns."l' na ordem do dia do lwje. fui e~, o o fiz partt ~aLi~fazcr o
podtdo do honrauo So.nadot· pela Ba!ua, Sr. Jose i\!ut·cellmo que
dosc.ia voLnt· no Sr. Scvot•ino Vieira, lllai! que não ,podcri:'t fazei-o si essa diseussiío não se désse ho,ic, porque embarca amanhií J!UL'Il n Bnllia. ·
,Eis o. moLivo,, Sr. Pre>it.lonlc, por .que enlent.li que devia
pcdtr ao IllusLre Senador pelo l~sLndo do i\!arunhiio que a urgc,ncia fosso dada ho,ie, afim de cliscnlirmos c votarmos aquelle
parecer.
· O Sn. J!'ti.lliGKICO S,\- Mas os motivos pessoaos uão podem
prejudicar .as deliber·açõcs do Senado.
O SR. A. Azmmoo- Vamos agora examinat· os· casos idenLicos no da Bahia,
- 'fivcmos om pl'imei t·o Jogar o rcwnhecimenLu do pudores
do Estado do Coará, Publicado. o pnrccél', foi :requerida u urge,nciu, o, concedida csLu, discutiu-se o voLou-·se o referido parecer.
O Sn. URBANo f'AN'I'US- E assim Lodns ns demais.
O S11. A. Azg111mo- Mais tardo surgiu o caso do Alagôas,
que Levo sollll)iío inLoiramenLo idcnt.ica.
O Stl. 111~\NCrsco S,\- No caso prosenLe é lwnr não esq uecor quo so LmLa do uma quuslão eleitoral, pa.m uu.io e.sLudo a
Commissiío ,julgou necossar·io o poriódo do "mais de 40 dias, e
. u~ora quer•-so rosolvol-a em alguns minutos.
O Stl, Unoo~Nu SAN1'0s- Simplesmente porque u Commissão J'ui Lolcr·ante.
·
O Su. PulEs ·Fmuum~l- Contr·a o llegimento.
O SR. S.\ FnEIIIE- ConLra o llogime,nto, não apoiado.
O SR. UmiANO So~N'ros ~A Commissiio o que quiz foi'mo!trnr-so tolerante, o si consumiu tanto tempo niio foi porque o
julgasse necesaario.
O Su. A, AZE!IEDO- .Mttis tarde vciu á discus>iio n quostiío
do Estado de PornumJJUco. Publicado o vurccer, foi requerida
urgenuia; esta foi concedida tJ discutido o votado aquelle parecet·.
Não constitue, pois, um facto isolado o caso da Bahin. E si
a dismxssiio deste caso t'oi tão dornoradn no seio da Commissão
foi porque, corno '.iá disso o sou honrado PrcsidcnLe o Senador
Urbano Santos, nós usamos da maim• Lolernncin cm favor do
conLcstanLo. E' vcrdndc que 11 conLestucão nüo estti impressa, e
n!W cs'Ltí, St•, Prosidcntc, porquo o Sr. Dr. Severino v.ieira niiu
[•cquot·cu u publicnciío desse documento.
Devo, porém, declarar• ao Senado Cc'lll a Lnaximn lealdade
que acompanhei pa1•i pas.vu toda a ut•gumcntacuo de S. Ex. o do
seu illuslrd procurador, consigna.ndo toda ella no meu parecer.
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O Sn. Fn.INCJ~GO S,\ -lsl.o •I que cu quel'ia saber, porque
confesso rJUO ainda não li o pareeot• de V. Ex.
O Sll. A. Azm1guo- Fui, pois, pot· este motivo, St·. Presidenl.~.• JlDrn allunder aos dL'se,ios do honrado Senadot• pela Bahia, o Sr. José Maruellino, que pedi que a urgencia fosso concedida nu sessão de hoje,
Eru o que t.inha a dizer,
O Sr. Francisco Glycerio ('')-Sr. Pres·idente, 1\ muito
respeitavel o motivo que apresenta o nobt•e Senador pela Bnhin,. parn dose,inr que a discussão do caso de seu Estado occorra
na sessão ue hoje ; mas, por mais .rcspeitavel que seja es•e motivo, o interesse publico lhe. •í superior.
Sr. Presidente, o caso é simJllcs. Sem embargo de V. Ex. se
ter apegado :í displ"•ição do Regimento que determina a inclusão na ordem do dia de eleições constantes de diplomaR apreso.ntados ·15 dias antes, -.; elaro que essn disposição está subordinada ti dispo>•icão gemi do Regimento, que determina quo
nenhum put·ecm· póde.ser· dado para ordem do dia sem pl'ecedor
publicn.~rio no Diario do COI1(1re.v.vo e disLribuicão em avulso
pe.lo~ Sr·s. Senadores.
.
Aquclln di,posi~•ão e.>peciul, pois, está su,ieitu a esta outr·a
rln ordem geral, t•ogondo todo~ os caso•, inclusive este especial
da inclusão do diploma na ordem do dia.
Deste modo vô à honr·ado Presidentr. do Senado que a inclusão do diploma na ordem do dia não quer dizer que fique
fJrejudicacla a sua J•ublicaciio no ,jornal da ousa e a distribuiciío .
dos impl'Cssos entr.o os Senadores.
,
E' Jll'<•ciso entender om termos meionnos a dispo>'icüo citada, porque não so comprohendc que um assumpto venha tí
i\lesu para se.r incluido na ordem rlo dia o que so pre,indique o
direito, ou antes, o dever, que toom os Senadores de examinai-os- 11rimeiro, 11cln publ icacão do n.s;umpto no ,jornal da
Casa ; ·~egundo, pela distribnicão do pat'Oi!Ol' em avulsos.
A di~poskiío do Regimento ,; oxpt•essa, 1l taxativa para
ru·t·uncm• o pnt·ecor do poder da Commissão e !ovni-o ú Mesa,
afim de ser• incluido nn ordem do diu.; mas não_ exclue n puhlicn.\}ão u a. distt·ibuiciio em avulsos.
O Sn. PtNHtmlo ·~LICHA!JO- A disposicüo regimunlnl é insnphismnvcl. Quando se esgota o prazo do .\u dias, o tL Cornmis·sãn não tenha dado o pm•ece'!•, o Presidente do Sonudo Óllbt•ir;udo a incluir immorlinlamen[o o ussumpt.o na Ol'dom do dia.
O Sn. FnANCIACO Gr.YI:mmo- AU.ünda-mo o nobre Sonndol'.
Como •í nue o Pr·e.sidenle executa· csl:a. di•sposiQiíô ?.
_
Reeohe o diploma que olle requlsltu o o mclnc nu ordem
do uiu_, mas na ordem do dia seguinte.
0 Sn. PtNHl~lliU MAGJIA!lO- 0 Regimento uão'.h'ullu em diploma. ·
!:;,
: 1l
( •) · Este discurso não foi· revisto pelo orador. ·
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O Sn. FI\ANCJSCO Gr.wa:mo- O reonnhccimcnt.o deve rc.pousat• cm algum. documento. Mns, Sr·. Pr·o~idont.o, como quer
qu.o •sc,in, n eloicão ,dn Bnli ia não sn resolve. por• um cnrnei.L"l' r•sm•rpto : •í •a eonsolrdanão ou o rupndio do maior attonl:ado que
no Bmzil .iá se praticou.
O caso da Ballia reVIJstu-su de J'órmus uspeciaes, releva>
espoc ialissimos.
O Seuado, <]uaudo tomando conhecimento d·a eloicão da
, Bnhia, eonhe.ce virtualmente dos factos att.ontat.orios da liherdnd•l· e da vida doo cidadãas que ali i se prnt.icam.
O Senado quer snnnoionar· essns factos
O Sn. A. AzEnEno- O Senado não sancciona c;;ses factos.
Trata apenas da olciciin. O Senado condcmllll'rn essas violencias.
· O Srt. FnANcrsco Gr.Ycr:mo -Quero aplll'ar perant.c a Nnr;ão
as palavt•n•s do nobt•o Senador, e o J';u;o porque o.llas me mer·eccm a maior conl'i'nnl)n.
O Sn. A. Azmmoo- Muil.o agradecido.
O Sn. FrLINcrsco Gr,Ycrmro- O nobre Smwdor por 1\!atto
Grosso é o relator da.~ olcif;ões da Bahin, o dcclnm com serenidade que condomnn cm absoluto os· J'actos que se deram na
Bnhin, nttenlat.orios da librrdndo. c da ordem public!l. dn Constit.uioüo o das lois.
·
.
·
O Sn. A. Azrmrmo- Que ru condemno no parecer igualmente.
O Sn. J<'no~Ncrsoo SA-Nem surp.rehende esse :Juizo d11
parto do honrndo Scnnclor. Todo mundo sabe que S, ,Ex. é .um
e~pil•it.o libo.rnl r. muito Justo,
O Sn. FMNCrAco Gr,Ycrmro- Si, concmr·cnt.cmcnto com a
oltdçiio J'odernl, se .dm'lllll somelhnntos factos, como é que o ,
Senado valida essa oluioiio ? O nobre Senador perdoe-mo que
lho diga, npoznt" do rnuilo qun mo ·me.recc,- c merece n todos
-pelos seus sentimento, libemes, pela corngcm o inl.r•epidoz
no cumprimento do seu dever : S. Ex. é incohercnte.
Si os factos '~e deram o fornm! simultnneo• com n eloiciio
fndernl, esta estr\ nulln; e. si niio ftk ncceit.n iossn nullidnde pelo
voto mntot·inl dos Sonadorc·s, •i ·ncceitn, pt•oclnmadn, ~nnc~.ionndn
por• um poder mais. alto, poln opinião publica. .
Eu rloso,jnvn que os nobre8 Senadores se collocnssem num
tot•r•ono 'om quo Rr• oncontt·a~;som com o snnl.imonto publico ;
mns. agora vo,io, St·. Presidente, que ost.ou invadindo a di'.•cussiio proprinmo.ntu rio parecer. Dn.qui n pouco lerei oc1:asiiio
dr• me occupnr· dollo e então, ·si. inc frk por·mit.t.ido continuarei
rwssns considorncõos. ·
·
Approvndn n urgoncin.
Ef,EJ(l:\0 Jm UM ArmAPO!l PEJ.O EAT,\00 PA nAllfA
II.

Disr•nssiio unicn do pm·ocm· dn,. Commissüo de Podere.s,
37, de l!H~. sobre ns olei~õe~ t•ealizndas no Estado da Batua
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om 30 do janeiro do oormnl.n nnno, para renovac.i\o do t.o.rco do
Senado, c opinando que seja rooonhocido Sonndor da Repu)Jiica poJo mesmo Estado o Sr. J.niz Vianna, com votos cm separado dos Srs. il.?rancisco GJyoorio propondo a nullidnde da
eleição, o Stí ili'reh·e reconhecendo o Sr. Severino dos Santos
Vieira.
O Sr. Francisco Glycerio ( •)- Sr. Presidente, o nobre candidato cujo reconhecimento so vnc dar daqui a instantes nclm- ·•
S•l nos cor·rodoros do Senado, o ou não dClsc,io demorar a sua
posso, J.embro-me, Sr. Presidente, •que o illustro Sr. Pnulino de
Souza, .quando se tratava da ap~rovnoãn pror1ipit.ada da lei que
oxt.inguiu a escravidão- a ler ao -13 do maw de 1888- disso
em meio dn. rli·scussão do pro.iC:Cto, que não quo.ria, sabendo
que a l'rincezn Imperial aguardava no Jlnco a chegada da Commissão que devia conduzi.r a lei para S. Alteza sanccionnr, fazer
demorar «duma do tão alta hierarchin >.
.
Assim digo ou. Não deso,jo quo, por minha culpa sofl'ra dl'mora cavalheiro de alta distincção.
'
Jlensae que este parecer se do.stinn á discussão ? Equivoco.
Elle se destina á npprovacão.
·
Outra .reminiscencia do pnssndo me oceorro ngorn. Foi na
minha terra natal.
·
Preso e recolhido t\ cadeia um rico habitante daquollas regiões, o carcereiro Juncando a nota desse illust.ro preso fez a
seguinte declaraciio : «Fulano ... que entra para so livrar no
jury >.
·
E' a. mesma cousa quo ~e dá com o illustre cidadão, cuja
e.lcicão faz objecto deste parecer, destinado n ser npm·ovado.
Não me incommodo com o facto da pos.lo do Sr. Luiz Viannn. Jlessonlmento tenho por S. Ex. n mnior consideração e
nem pU?. nunca em duvida n sua influencia eleitoral no Estado
• da Bnhia, npezar do, por circumstnncins excnpcionaes, ter estado nx·rodado da politica. por alguns ·nnnos. ·
·
S. Ex. merece., som duvida nenhuma, um nssonto entro os
Senadores dn Republica.
lllas não so trata. da sua honorabilidade, trntn-so da questão eleit.oral que faz oh,iecto rleste parecer, e quo passo, rnpidnmonte, a annylsa.r.
O Sr. Luiz Vi·anna apresentou-se com o seu diploma. consignando o numero rio 67.000 votos, ü, o nobr<l relator do parecer
annullon mais do metade desses votos.
A lo i no nrt.. ·J 18 imperiosamente declara : «Quando o Senado na veJ•ifiencão de. JlOdoros nnnullar mais de metade dos
votos dndos no candidato diplomado, procoder-se-ha. n uma.
nova eleiciio •·
,
E' ou niío disposiciio vigente da lei ? Sim. ú.
Como vnc, Jlois, o Scrrnrlo rln Ropnblicm vàln1• do qnoonJro
n osl.n disposi(!ÍIO imperioso. da lei ?
·· , .
.
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· ·Só so explicará o seu voto pelo m11is completo desprer.o ás
sua's preprins leis. •
O SR. A.' AzllREDO- V. Ex. faz-me o favor do ler o
nrt. US.
0 Sn. FMNCISCO GLYCEI\!0- 0 art. ii8 diz, em syntbese :
« Sempre que o Senado annullar· . mais de me.tilde dos votos
dados ao candidato diplomado>- e e.u accrescento : ao cnnelida to mais vot11do·,- <proceder-se-h a a uma nova eleição>.
E' esta ·a disposição da lei.
O Sn.. A. AzllnEno- Dcdu?.idos os votos om duplicata.
O SR. Fn.\Ncrsco Gr,YCBI\IO- Como ó que o nobre Senador•
. aeccita. esta disposição final ?
O Sn. A. Azr::rmno - Do modo por que está e:!."Pressa.
0 Sn. FRANCISCO Gr,YCIIRIO- Perfeitamente bem ; VOU no
imcontro de V. Ex. (JUO está se. manifestando sincero.
Proccdc-·se, para exemplo, da seguinte fórma : annullamsn as olcicões, depois verificam-se as duplicatas dedu?.indo-as,
afim de ver, si desifrczadns estas, deduziram-se ou annullnmm-sc mais da mct.ade dos votos r!ados ao candidato diplomado. .
·
.
Da·opernção offectuada pelo honrado Senador deduzidas as
rluf!licatas, ainda assim se veri~ica .que .ho~ve annullacão de
m:us de metade do.s votos conferidos ao candldato.mais votado.
O SR. A. AzEnEoo- V. Ex. está enganado.
O Sn. FMNcrsco Gr,YCEI\!O- O honrado Senador tem· que
demonstrar o contrario,. por que o Senado vae votar duplicata
por duplicata, annullacão ·Por annullacão.
Veril'icado pelo Senado que houve deduccão da maior parto
da votacüo, impor-se-1m nov_a eleição; o por que, pois, niio se
soguirin o não. se seguirá nova votnciio ?
Que int.crosso toem os nobres Senadores do se furtarem, de
se subf.t·ahirem ao rigoroso cumprimento dessa disposição legal,
.quando seu amigo, provnvolment.o tornará eleito pelo Estildo da
Bahia ? Salvo. se atrás dos resposteiros do escriptorio central
do Partido Conservador hn aJgum segredo que porventura
ignoro.
·
Será passivei que o Sr. Luiz Vianna não continue nas gra'.cns do Sr. Seabra, governador da Bnhin ? Será po.ssivel que
entre o· Sr. Vianna e o Sr. Seabra so tenha dado 'algum estremecimento de relncões·? Algum rompimento?
·
Deixo essas interrogacões á consciencia dos nobroo Senadores, certo do que o ingresso do St•. Luiz Vianna, nessas
condições, 6 um desrespeito i\ lei escripta.
Os nohrcs Senadores habituaram-se n se substituírem pela
lei, o por• ost.ns considerncões, provavelmente, para tornarem
snl it111l.o 11 sua bo11 fé, pensam do seguinte modo: como fazem
ns ·leis, Julgam-se 'com o mesmo poder constitucional de revogai-as, e ncorescentnrão: -E' da nossa oompetencin legislar
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e revogar n~ lei~. Ora, csl.n rovognciio tanto pódc ser pelo
processo regimental o com o concurso das duns easns do CongJ•csso como póde ser pelo acto simples, espontnneo, sincero,
patriotico, sciontifico de uma s6 das casas do parlament.o.
Pois, si niio hn mais Consl.il.uicíio, não hn mnis leis, pnrn
que estas vãs cerimonht·s ?
Sonhor·es, é prcl'et·ivel que no~ colloqucmos deunl.c da opinião publica, em posição clarn, a que nos habituemos n fraudar
a legisjncüo por meios menos dignos, menos recommendaveis,
pm· meios que pouco recommendam n nossa eiri\Umspecciio
como membros do Poder Legislat.ivo.
. Está rlecretndo que o Sr. .Lu ir. Vinnnn tem que tomar
assento e, pol't.anl.o, níio posso referir-me ·n S. Ex. siníio como
a um collega antecipado, vois que o regimento não mo permitto
exprimir em relncüo ;I sua pessoa sinúo com muita deferencia,
mas · posso referir-me com desassombro e energia aos succcssos que precederam u oleicíio federal dn iBahin.
O nobre relator do pareeer ó o primeiro u condomnar os
factos olli occorridos.
•
·
Na Bnhia, não houv..• substituicão Jogai do Governo do
Estado; ns fm·oas federnes empenharam-si!' em uma int.m·vencfio
ind~bitn, e, .no que par•ece, som nntor·idade alguma do Governo'
Federal.
· .
· Desejaria que os nobres Senadores do Partido ·conservador me dissessem si ns forcas federncs bombardeamm a cidade de S. Salvador· com autorização de qualquer autoridade
federal. O bombardeio 1\ um l'ncl.o incont.estavel. Quem o autorizou ? (Pmr.ça,) Silencio pr·orundo ! iE nem sei mesmo o
que poderiam responder os honrados Senadores nestas circumstancias especiaes
I
'
.
. O Sn. Ji'n.INcrsco ft\- Não· podem nognr n rosp.onsabilidnde do Governo.
O Sn. A. AzEmmo -· O Governo nilo o nul,.orizou.
O Sn. Frl.INCJsco Gr.YcEnro- Reprovou o bombnrdoio ?
O Sn. A. AzTmEoo- Naturalmente.
O Sn. Fn.INcrsco Gr.YCEJ\10- Porque então nilo retirou e
niio puniu o commnndnnte ~n· região militar, que autorizou
o massacro do· povo brnzile~ro ?
Ern do seu devo r punir osse militar.
O Sn. GoNÇ.IT.VES FERIIEJII,\- Nilo só não puniu· como não
o rot.irou de h\.
O Sn. FRANCrsco Gr.YI1ERJO -·o Governo Federal tacitamente sanccionou a oonductu criminosa do commandante da
regiilo milil.nr; o Senado vao agora fazer o mesmo.
Os honrados Senadores devem concordar om que 11stn
questão é incommodn, ó mortificante para homens de carnct.er
· e de brio, como siio os acl.uaes Senadores. O povo das galerias sae daqui, vne para seus tugurios modestos murmurar:
.
- Os Senadores violnram a lei.

.'
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- i\las porque ?
- Por vontade do Sr . .Pt•esidente da fiepublica.
O povo descr1l da honorabilidade rios sem representantes
'
c parece que com alguma razão.
- O nobt•c relator do parecer reconhece que fornm bnrbaros
os .murticinios da Bnllin; o que a!li houve, não foi subsUtuif•.ão ·
do Gove1•no estndonl, mas depo~icão; entretanto, conclue pela
validado dessas cleil;ões !
O Sa. A. AzlmBJJO- Não é o mesmo caso; annullei as
cleicões 'dn capit.nl.
.
O Sn. FnANCJ!'Ir.o Gr.YCER!O- •Mns não annullou as do interior do Estado.
O S11. A. AzERE!JO ...,..1\las no sertão, na~ villns longinquas,
não podia chegar esse efl'eito.
O Sn. FnANCisco GJ.Ym:mo -·Como não ? Dous mezos
antes dos factos que se deram na capital, o Estado estava preso
do torro1·. Então o cnrco, o bloqueio, o bombardeio da Bahin
nilo são factos que devessem aterrar o interior daquclle Estado, como aterrou f,odo• n Brazil ? .
O nobre Senador.pelo nio ÇJ:randr do Sul, neste ponto ostú
mo prestando .o. mnwt· att.encno.
O Sn. PtNimmo i\IACHADO- Como sempre.
10 Sn. FnANCJACo Gr.ycr.mo- ParocQ que V. Ex. estú se
regalando com as minhas palavras.
0 Sn, PINHEIRO i\!ACHADO- V, Ex. 1l sempre para nós
um mentor profieuo.
,
·
10 Sn. FMNCISCO Gr-YCP.IllO-Emqunnto convém n VV.
iEEx. (1•iso) porque, quando eu profligo abusos, como esqcs,
que foram commctt.idos na Bnhin, os nobres Senadores se limitam a ouvir-me, mas votam em sentido contrario.
Vou tnmbem recordar um facto que se passou numa localidnde do interior do meu Estado.
Era. umn C.nmnra liberal. com um vereador conservador.
por slgnnl que vereador muito dislincf.o pelo sabor. E então
se perguntava num dos vereadores, lnvmdor ·modesto o sincero:
- « F·ulnno, como vocês se arrnn.inm ouvindo a fr!oquoncia
o a din lect.ica do Dr. Cicrnno h
- «Olhe, ollo falia que 11 um bonif.o, mas nós nos sentamos c votamos contra.~
·
E' o que acontece commlgo. Eu não sei se f•allo bonito ...
0 Sn. PrNl!JllRO MACHADO- A dialoctica de V, Ex. quasi
sempre nos convence arrastando os nossos votos.
O ·Sn. FnANmsco GT.YCEillO-. ~ .. mas, o que é verdade é
que, si cu fnllo bonito, os nobres Senadores se sentam e votam ,
contra.
O SI\. A. AzEnEoO- Ao contrario: levnntam-so. ·

-•
I
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•0 ·Sn .. FRANCISCO GLYCERIO-Mas, Sr. Presidente, voltemos ao cnso em debate, e pormitta-se-me a insistencia na·
pergunta :
.
;
A eleição da Bahia sancciona ou não os faotos nlli occorridos antes e depois do pleito ?
10 SR., A. AzEREDO- Níío sancciona.
O Sn. FRANCisco GLYCEI\IO- Posso inferir das palavras
do nobre Senador que esse ó o sentimento que predomina na
oonsciencia do cada um dos Srs. Senadores ? (Pausa:)
O silencio dos nobres Senadores não póde exprimir senão
annuencia ú minha interrogação. Entender de fórmu differcnte é presumir o sentimento do medo em consciencius que
devem l!tlr erectas, intrepidas o serenas. Portanto, infiro do
silencio, dos nobres Senadores o mais formal repudio aos
crimes que ali i foram praticados. Esses crimes estão impunes, logo a opinião do Senado é que elles devem ser punidos.
A opinião do Senado ó que o commundanto da região militar, .
as forcas militares envolvidas naquella trngedia, devem expiar
duramente os seus crimes. Eu, porém, me contento de obter
a oondemnacão do Senado .no facto da Bahia, que lhe rltí a
situaoüo do governo actual daquello Estado, o· qualificativo
de poriodo constitucion[ll, quando os seus aurores, os .autores
daquolles morticinios não foram ainda Pl;lnidos. .
,
Estudando as eleições que ora se discutem, conclUi pela
m,tllidado deli as; os nobres Senadores, ao contrario, concluirnm
pelo reconhecimento de um dos candidatos. A cada um sua
rosponsnbilidado pornnto o tribunal unico, onde. a justiça não
fn.Jhn, onde a opinião do Presidente é igual ú opinião do ultimo
dos cidadãos- o l.!•ihunal ·da opinião publica. (Muito 11em;

•
i
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m11ito bem.)

\·

O Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr. Presidente, eu votei peln
nullirlado dns eleições do Pernambuco, dei bn poucos dias o
meu voto no parecer do honrado Senador por Matto Grosso·,
o meu querido amigo, Sr. A. Azeredo, que· annullava ns eleicõee. de Alngôas, pretendo vot.nr pela nu.Jlidnde dns 'eleições
dn !Bnllia.
.
o Sn. PIRES ·F~RREIIIA- E sobre as cleicõos do Cenrtl,.
V. Ex. niio diz nada ?
O Sn, T-EOPOLDO om .nur.rrõms- Não me achtw.n: présentc.
Protondo votar, Sr, Presidente, pela nullidado das eleições da
~ahin, mas não po~erei fazei-o om silenci~. O c~so dn Bnhia
o typtoo, •l excepciOnal, ó monstruoso. Nuo podta, por •conseguinte, proceder em relacão tís oleicões da Bnhin peln mesmn.
f6rmn com que procedia om rolaci1o ás dos dom out.ros E~tarlos,
Se ns conflngracões d~ que foram victimns os Estados do
Norte, nbnlaram om seus nlicorcos a Fodornciio,. na: J:la!Ji.a: •eompromett.ornm os nossos crorlit.os do pniz civiliznclo,
O Stt. Pmtls FllRJIEIIIA -E o quo so ·raF~nu cm ::aoy.oz.
quando botnrnm o Sr. Xnvior no ohão ?', .
·
I
.J

I

SESSÃO EM

lj

DE .TUNHO DE 1912

S9

10 Sn. LEElPOWO DE BULHÕES- V. Ex. t~ataró. disto
quando julgar conveniente o terá umn resposta immediata.
O Sn. Pm~s. FEnnEmA- E' uma págunta quo faco. iE o
facto da depostçuo do governador por meio das armas ?
O Sn. J"EOPor.no DE BuLUÕES- Nüo houve deposicüo; houve
defesa do povo, que se armou para combater um go.verno quo
so oppunha ao roconhocimont.o do poderes de cidadãos legit.imamento eleitos.
O Sn. GoNZAflA .TAY~m- Foi um moviment.n inteiramente
popular.
O Sn. LtmPowo m~ IBÚr,rÍõEs- Foi um movimento revolucionnrio, mas cm beneficio da Constituição do Est.odo.
C!. Sn. PIIl;ES FmmEIILI-E' uma llcclnrncão que eu desejo
quo !Jquo regtstrada nos Annaes.
·
0 Sn. LEOPOWO DE BULUÕES- Outras revoluções se fir.ornm neste paiz, como a de 23 de novembro de 18!l1, cm
beneficio da lei.
·
·
.
Não venho, Sr. Presidente, neste· momento discutit• propriamente .!1 intervenção federal no Estado d!l Bahja. Estrt
tarefa set•t\ provnvolniento desempenhada em occnsião opporf,una pelo maior o mais eloquente orador desta Casa, o grande
b~n~iloiro de que se ufnna a Bahia de possuir como filho c
representante, e que é uma das grandes glorias do nosso paiz.
Venho apenas, cm ligeiras palavras. fundamenta.r o meu voto,
acompanhando o exemplo dado pelo nobre Senador por São
P!lulo, isto é, ln,vrar o meu protesto contra o vand~tlismo prnt.icado na Bahin o que está até ho,ie impune.
· . Creio, Sr. President.e, som incorrer em censura, sem ser
indiscreto, poder trazer para esta tribuna o que tenho dito
nas conferenci·ns em que tenho tido a honra de tomar parte,
nos proeeros !ln polit.ien nacional o no proprio Sr. Presidente
do Repuljlica. ,
.
.
.
.
· Nossas conferenctns mamfestm-me frnncnmento hosttl 1\s
intervenções. secundei os esforços d·n,quelles que t.entavn.m ovit.al-as nos Estudos ainda não libertados, ou suspendei-as ou
at.tonual-ns nos Estados ii\'. cm via de libertacão. SemprA estive
no lado dolles, proeu~nndo afastar o Governo Federal desse
nu\o caminho que' está conduzindo o pni?. :\ nnnrchin.
Nessns conferencias manifestei-mo mais tarde pelo reconhecimento dos Jegit,imamontc eleitos c diplomndos, pelo
J•espcitn no direito dns minorias, o nesta conformidade t,ivo
n satisfar.ão do encontrar- posso dizer- todos os directores
do meu rinrtido.
An Sr. Presidente da Republica tive n honrn do rliril:dr,
om ,janeiro prnximo passado, o sosnintc t,e!egmmmn, do Pctropolis, Jogo llllC os ,jnrnaes · nnnunciarnm qno S. Ex. havia
owlonadn a reposição rio Dr. Aurelio Vinnna no Governo dn•
Bnhia: « Fclicif,o V, Ex. poJo neto llUe ncabn de praticnr. mnndn.ndo repor o Govm·nadol' Jognl, o Sr. Dr. Anr!llio Vinnnn.
JlD Governo !11.1 Bnhin, inicio (]o uma pnliticn do repm·n~'üo qu~>
.

.,
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os bons bJ•azileiros esperam do Governo de V, iEx. e que ns
lois o a civilizncão do paiz recl·amam ».
· Nosl.e l.e!ogramma. eu resumi tudo qunnt.o sonUn c pensava
sobro o ,easo da Balua, !l•nquelle molllent.o. Acreditei que o
Sr. P!·esJdenle da Republwn eslava onlu!J- e creio que eslaYa
- serwmentc empenhado no restabclecJmenlo d·n. ordem constitucional nnquelle mal afortunado Estado. Acreditei qOJO
S. Ex., mandando repor· o Dr. Aurelio Vianna, •amparando-o
com o seu prestigio, defendendo com a forca federa I, mandando respeitar a maioria do Congt•esso, roc!J.nssando os arruaceiros, rel.irando dn Bahin os officiaes que se envolviam
nos motins poliLicos, promovendo emfim o processo e n punicúo dos criminosos, est;a.vn r.umprindo o seu rlevm·, talvez
o mais sagrado dever do Presidente da Hepublica,
Factos posteriores vieram demonstrar :í evidencia que,
si o Sr. Presidente da Repul1lica teve essas· intenções, não teve
n vonta.de, a energia, a decisão que sempre desgPacadamonte
lho tem faltado, para convertei-as em realidade.
·
O Sr. Aurelto Viannn, desamparado, •acossado pelos mashor"ueiros, baqueou; e com e!lo baqueou a lei, com e!I e ba- .
queou o prestigio do Governo Federal.
Foi tentada então, Sr. Presidente, n intervRnção do Supremo Tribuna.! no caso da !Bahia, tentada pelos defensores da
victima; mais uma nova edição de promessas solemnes, por
parte do Poder Executivo, que cogitava do restabelecimento
dn lei naque!lo Estado, a~astou o Supremo. Tribuna I o impediu que e!I c cumprisse o sou dever.
A intcrvencão Vcspasiano fracassou, e assim n·o Governo
do Estado ficou o presidente do Tribunal de Justica, como
eonvinha 1\ politicla que o Governo Federal queria e implantou.
nnquelle pobre Estudo dn Republica.
·
Um Estado, Sr. Presidente, que experimentou esses acontecimentos, um Estado que foi victima, como acabou de recordar o nobre Senador por S. Paulo, de ~netos ext.raor.dinnrios,
at.rocidades incríveis, como o bombardeio, o assassinato nas
runs, o incendio. de ,iornacs, podia, n.ct11 cont.lnuo, fazer uma
oleic;io livre ?
10 nobre Senador por hlatto Grosso obtempcron que estas
perturbacõcs não passaram da capital, mas o qne 1\ verdade
é que e!lus Npercntiram no pai?. inteiro. r. at.ó mesmo no
estrangeiro.
Não obstante, se o nobre Senador insisto om considerar
validas estas 'eleicõcs e approval-as, não torei oscrupulos cm
secundar o voto do ·Sr. Senador S;l..Freire. Apezar da pressa
com .que li o t.rnbn.]ho da Commissão, aconselharei no Sena~o
n dar o seu nssP.ntJmont.o n esse voto, JlOrque, de facto, nao
podemos, tendo cm vista o procede,r da Com111issão o ns, dou.tl,'inas firmadas poJo Senado, MceJt.nr ·a~ olcJcõos qos mnn 1cJpios do Castro Alves, Campost.re, Cnrmhanha, Rtnchilo de
.Tacuhypo, Snnto Antonio dn Gloria 1 Conoeiciío de Almeida e
Ciccro Da·ntas, no passo que devemos npp~~nr as de Lage,
Cumbe, Queimadas e l\lonle Alegre.
i
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O hom·.ado Senador por 1\Jatto Grosso luctou com grande
difficuldado para oomprehendor este labyrintho das eleicões
bahianas, gastando pura isto cerca de ~O dias.
O Sn. A. "~ZEIIEDO- Perdão; gastei 14 dias para lavrar
I) parecer.
0 811. LEOPOLDO IJE BULHÜllS -V, Ex, ouviu o debate
na Commissiío, ao passo que eu fiz um estudo l'apido dessas
oloicões, neste recinto.
·
Das seiscentas c tantas seccües, apenas duzentas o tantas
são actas apura veis. Trezentas e bnntas duplicatas, vinte o
sete triplicatas e ciuoo triplicatas favoraveis ao Sr. Luiz
Vianna. iE' uma balburdia que nitiguem poderá entender o
tanto assim é que o nobre Senador foi obrigado a descer das
altt:tas do ll7. 000 votos dados ao candidato contestante para
collocal-o c.om 22.000 no parecer. S. Ex. só encontrou apuravrJis 2t. 000 votos, ao passo que para o candidato contestado
S. Ex. desceu de 30.000 votos a 18.000.
.
Ora, Sr. Presidente, accoitas estas eleicües e exclui das
aquellas por motivos allcgados, o Senador peh1. Bahia é iJ
Sr .. Severino Vieira.
·
Por consequencia, si o SenadQ re.ieitar a preliminar do
nullidadc das eleicões, :acho que não póde deixar de approvar
o voto do Sr. Sá Freire.
Deixando de parte, Sr. Presidente, se o Senado mo permitte, o estudo das eleições da Bahia, a analyse do processo
eleitoral, fo.rei considerações de ordem geral, que leem relação
com ob,i ect.o .em debate.
. Politicas e niio políticos que mo encontram interrogam-mo
por vezes, acreditando talvez que esteja no segredo da situação.
que se,ia um dos paredros; perguntam-me pa.ra onde vamos ?
para onde nos conduz o Sr. Presidente da Republica com esta
sua desastrada politica? o que quer c o que pretende·S. Ex.?
· Sinto rlifl'iculdnde em responder e creio mesmo que ninguem poderú com facilidade satisfazer a curiosidade dos meus
interlocutores.
Que quer o Sr. !'residente da Republica? Ninguem o··
sabe, é um segredo 'QUe lm do descer com S. Ex. ao tumulo ...
O que pretende o St•. Presidente da Republica ? Respostas
não faltam, mais ou menos deduzidas dos i't\ctos.
Uns, .os desa1'J'ectos do S. Ex.-já não são em pequel)O
numero- dizem: o que o Sr. Presidente du Republica deseJa
e quer é regenerar a Republica, militarizando-a, collocando o
Governo dos Estados sob o guante .dos seus camaradas.,
Outros, procuram se orientar lendo as mensagens dirigidas
no Congresso e a plataforma apresent.ndn por oocasiiio da' sua
indieaciio para o cargo quo occupa.. Estes, ficam mais tontos
e utrnpnlhndos, porque os netos do Güvez·no estão om perfeiba
emltz·ndicciio cmn t.odos os com11romissos l.omndos naquelles
documentos: r~speito ti Constituicüo, respeito ús Ul'nas, ros- .
peito tis libez·tlades eleit01·aes, respeito ús autonomias estadoacs,
resp_eito ús minorias.
·
/
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Ainda ouíros ponderam t)Uo u dosiduruíum de S. Ex. é a
ext.irpnçiío da~ olignrchias eruadas pela federação.
Se csítl Josse n verdade, S. Ex. deveria corncnar a obm
poJ· casa, o que não lhe seria diffici!.
•
So do faoio ·o Sr. !'residente da Repul.Jlicu. quer cxiingllir
as oligarchius osíadoaes, não precisa mais do quo negar-lhos
apoio o Jll'Csíigio, desaiíendendo os seus reprosentaulcs no Congrcs~o N.n.cional. Era de, todo dísponsavol o emprego da J'orçu
publiCa, porque u ExeJ·cJto, envolvendo-se nessas lutas, indisciplina-se, perverte-se o, com maío1· damuo para o pai~, transforma as oligarchius civis om oligar•chias militares.
Si de fàc~o 6 daside1'atwrn do Sr. Marechal Her·mos. dn
Fonseca extirpar as oligal'Chias, .não se comprehendom ,u, snnhn
com quo foi aggJ·edida a passada situação dominante dtli Bal!in
o as atrocidades que deixou que lá fossem praticadas porque
na Bahia não lm oligarchia.
Quando se Proclamou a Hepub!ica, dous partidos alli estavam organizados - o Conservador o o Liberal- com seus
chefes illustrcs. Os republicanos chefiados por Virgílio Damas io operaram a fusão de todos esses elementos.
·
:Mais tarde, formou-se um directoria, no qual se viam
nomes como o de Josú Gonçalves, o de Manoel Victorino c
outros.
·
Todas as modificações por que u politica federal passou
r•e(lectiram-se na Bahia. Alli oreou-se o Partido Ropubllcano
Federal. Feita a scisão, ella teve repercussão nesse Estudo.
Mais tarde, a organizacão do Partido Republicano tambom
ecoou nn. politica bahiana e ultimamente o Partido Republicano· Conservador.
Onde uma familia prive!igiada e dominante· ? !Onde o pequeno grupo que se procura eternizar no podar distribuindo
cargos o a fortuna publica. ? Ha, sim, lá, um partido, ou. hn
partidos, mas si oligarchia comprehende ou se estende i1:s
aggremincões partídar·ias, não se comprehonde a "necesRidado
de organização do Partido Republicano Conservador sob os
auspiciaR do Sr. Presidente da Republica..
A Federação não arcou oligurcbias. Os homens de valor,
" . em todos os tempos o em todos os Jogares, sempre souberam
arregimentar energias dispersas, disciplinai-as o dirigil-:as
para o bem publico.
, .
No antigo regimen, unitario centralizador, quem. não so
reoorda dos Cavalcante cm Pernambuco, dos ·Parnnagu1\ no
Piaully, dos Dantns, dos Cotogipe na .Bahia, dos Paulino de
Souza no Estado do Rio, dos Affonso Celso, ·Martinho Campos
o Lima Duarte em l\!inas; em S. Paulo, dos Prado, dos Queiroz,
o dos Silveira Martins no Rio Grande do Sul ?
Nüo me consta quo a ,a.coão politica dessas homens fosso
nefasta ás suas províncias o no paiz; no contrario, seus no!'les
são repetidos até ho.ie com l'Ospeito· e vone1'nciio, seus .sot'VICOS
são reconhecidos.
.
Os homens de merito não precisam do bn.t'c,i o official para
·ter influencia e quando precisam enfrentar o poder, enfrentam
com energia e coragem.
, ,' ·
'
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'O Sr, Presidente da Republica annunoiou aos quatro
ventos quo Iimibnrilt seu Governo (t udminisLruaão, doixnndo
a poliLioa aos chefes poiiticos. , .
O Sn. FHANCrsco SÁ-Administru~ão ó oousa lJUe clle
nunca fez.
O Sn. LEOPOLDO DE BVLHÜES ~ ••• aos elementos que se
haviam esJ"or~ado pela sua eleição. De· fucLo, esses chefes rounir<lm as !'orcas que haviam combatido J)Cia candidatura maroohalicia e organizaram o Partido nepublicano Conservador
cu,io programma é assús conhecido. Esse partido não foi or~
S1U.nizado para apoiar o Governo A ou iB; tom cxistencia permanente, ao passo que os governos são transitarias.
lllas ainda essa promess~ não ()Onseguiu cumprir; o Sr.
l\Iareohal Hermes out.ra cousa não tem feito sinão politica,
olvidnndo n administrncão.
.
Comecou chamando para seu Governo Ministros po!H.lcos.
CoHocou na pasta da Guerra o Sr. Dantas Barreto, quo jú
visava. o Governo do Pernambuco; retirado o Sr. Dantas Barroto, veiu o Sr. 1\lenna, cuja candidatura foi logo lancada no
Rio Grande do Sul; como terceiro Ministro da Guerra está
agorm. o dlstinoto Sr. Vospasiano de Albuquerque, que, creio,
ficará completamente fóra deste movimento. Tres Ministros
tln Guerra em 18 mezes !
Collocou na pasta da Viação o Sr. Seabra, ,iá candidato ao
Gov.orno do; Bnhia o cuja gestão sofl"reu o influxo dessa proocoupacão, pois nesse cargo S. Ex. -apenas cogitou do preparar
terreno para sua eloiciio e taes complicações oreou que dct.orminaram logo a retirada do Sr. Marques de Loão.da pasta
da Marinha, sendo substituído pelo Sr. Belfort Vieira.
!Ora, Sr. Presidente. eu h a mensagem dq Sr. Presidente
tia Hepublica dirigida ultimamente no Congresso, na qual arfirma que •í estranho ;\ oonflagracão dos Estados; mns ó prociso quo se diga desta tribuna que u, OIJinião publica torna
S. Ex. responsavel por aquellns perturbações: todos estão
convencidos de que n responsabilidade de !las cabe no Sr. 1\lareohnl Hermes.
S. Ex. só tem feito politica e níio tem feito administração.
Continuando assim, não deixará obr~ nenhuma que o rocommendo á gratidão· nacional. .
. S. Ex. prometteu, reiteradamente, o .maximo cuidado, .o
maximo deseJO em restabelecer as nossas i'mancas, em reduzir
dospczns, cm equilibrar os orcamentos.
Sr. Presidente, nunca as despezas subimm tanto, nunca o
'dafidt ·orcamentnrio attingiu ás proporções do actual, que
é apavorante.
, .
.
.
O areamento votado para o exermc1o actual ,Jt\ trnzm no
sou bojo um deficit de 30 mil contos, ·
Com os creditas .nbert~s ,!lOS primoirps mezes desf.o ~~nno
o com !I surprehendente om1ssao do 105 mil contos em npohces,
pnrn dospeims n:utorizndas, mns nüo computadas. nas vorbns
oroamontarins, esse deficit sobe •O• assombrosa Oifrn do 130
mil contos.
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Sr. Presidente, o Governo do Jllarechal Hermes da Fonseca foi e é a mais cruel das deccpcões que temos experimentado neste rcgimen republicano,
S. Ex. está conduzindo o puiz !}ilru a unarchia; tem· vibrndo gQlrws ·Pt•ol'undos no regímen, procurando anniquilar a
Federncuo, tornando odioso o regímen presidencialista.
Já aquelles_que ~studam a crise •actual, c~m .bons desejos,
sem pre~cgupaçues, nuo encontrum outro remedto para os nossos
mal.es smuo a rc~isii\) constitucional, a substituição do nctunl
rogtmen pelo muburto parlamentar,
Esta ú a consequ•encia dos erros commottidos pela situacão
u~~.

. .

.

Ainda ha pouco li um livro de Samuel de Oliveira sobre
a rcvisiio constitucional, onde elle escreveu:
«O presidenei•alismo é a corrupção, é o despotismo: é
uma desgraca nacional.
A Federação é o desmembramento, o presidencialismo é
a tyrannia.
.
·
.
Semelhante regímen, que no Chefe do Estado confere tiio
amplos poderes, exige homens ea:cepcio•naes para não degencrat• em despotismo; ao contràrio cm vez de presidentes da
Republica, haver!\ ?'CJJUblica dos pres-ldcntes,.
Sr. Pt•esidente, •a obra de Samuel de Olivelt·a niio abalou
as minhas convicções.
·
Continúo a pensar como dantes, a crer. nn sabedoria do
pacto de 21, de !'eveJ•eiro, mas forca é confessai' que 'as referencias daqu·elle autor são verdadeiras com relação ao regimon
presidencial interpretado e exocufmdo pelo Mal'echal Hermes
da Fonseca.
·
S. Ex. niio é um homem e.vcepcional. e na Prcsidencia da
RepiJbliea tem feito a Republica do presidente.
Tenho concluidoo.
·
O Sr. A. Azarado (') -Sr. Presidente. não r) sem grande
constrangimento que tomo parte neste deba.te. Preferiria niio
tomar parte nesta discussão porque ella envolve incontestavelmente uma questão de cornciio e fere •os meus sentimentos
affectivos. Pudesse vtlr sacrificada •a: minha consciencia. e a
minha razão, em obedieneia aos- meus sentimentos pessoaos,
certamente não teria lavrado um pM·ecer que conclue pela
exclusão de um amigo desta Casa doCl Congt•esso.
·
1\las, Sr. Presidente, neste momento se tt'ata exclusivamente do Pleito da Ballia, e nestas condições, como sou obri. gado a tratar deste assumpto pelo seu aspecto politico o eleitoral, permitta o Senado que eu rebata, cm ligeiras observq\~ões,
os votos que se oppõem ao parecer da maioria da Commissiio
do Poderes. ·
·
O illustre Senador pelo Districlo Fedet•al, fazendo diversas
considel'acües u respeito do par~cet•, c ,iulgandn que pudesse,
do accôrdo com alei, fazer approvar eleições que aproveitavam

' (•) Este discmso niío foi revisLo pelo orador.

·-
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Sr. Severino Vieira, o nnnu lia r outras que nproYeitavani
ao Sr. Luiz Viannn, o, nccoitnndo todas ag nullidades e todas
as nppr•ovacües do parecer, destacou •Oioiçõcs. do oiversos muniiJipios para apurar maior·in de votos ao Sl'. Severino Vieira.
Assim é que S. Ex. pt·etencle que sejam ·approvndas as
clcicões dos _municípios do i\lnragogipe, Lage, Queimados,
Cumbo, Monte-Alegre e i\Jacnhuba, e que sejam annulladas as
do Castro A!Yos, Campos Cal'inhanha, Hiachiio de Jncuipe,
Santo Antonio. da Gloria, Conceição do Almeida o Cicero Dan tas.
Não estou longe de concordar que S. Ex., tem t·azão quanto
á.s. eleições do município de 1\lat'agogipc, onde houYc duplicata
de organizaciio de mesas, mas não se encontrou entre os papeis
envi-ados a esta casa a sorie de mesarios que J'unccionarmn
nas mesas eleitoraes de Maragogipc, preferidas pelo ii lustre
autor do voto em separado. Passando a outro município, verifiquei que. de Brotas não viot·am para o Senado as actas
a que S. Ex. se refere.
O Sn. SA Fm~mE- Mandei buscar os d-ocumentos necessnrios pol'a provar o contrario.
O S11. A. Ar.Enlloo- Perdoe-me, salvo si V. Ex. conseguir esse documento na Camara. dos Srs. Deputados ..
O Sn. SA FREmE- Sustentarei, um' por um, os pontos do
meu parecer, apozar do não tet· .estudado o pleito como V. Ex.
membro da Commissüo, não cheguei n ter tempo para pedir
vista, afim de fundnmeillar o meu voto..
O Sit. A. AzEaEno ~Pois 110din te l-o feito na occasiã'o
em que o nobre Senador por S. Paulo pediu vista do parecer.
Si não •o fer. foi porque não quiz.
O Sit. S.\ FR~mE-Porque não podia.
0 SR. A. AZEREDO- Quando foi dado ]ll'nZO ao St•. Ft•ancisco Glycet·io, V. Ex. podia ter pedido vista em conjuncto.
O Sn. S.\ l'RE!Ril- Não. era passivei. Mas ainda assim
eu ,justificarei devidamente o müu .voto dJ tt•ibuna o provarei
(L evidencia que. V. Ex. não tem razão.
O Sn. A. AzEttEDO- Relativamente ás eleições t•ealizndas
no municipio de Monte Alegre, nllega o nobre· Senador pelo·
Districl.o :Fedol'lll que os actas chegaram nqu i no dia '18 do
abril. Js~o, quando, muito, poderia invn.lidat• o resultado dessa~
actas, mas nunca favorecer o Sr. Dr. Severino Vieira:,
·
Para apurar .as- eleicões de Lago, Gumbo e Queimadas, o
nobre Senndot• valiA. a estudar a organização das mesas eleitoraes, som advertit' que nós nüo podíamos absolutamente ac~
ceitat• tnos netas, uma vez que tinhumos re,iei~ndo oulms nus
mesmas condicüos o isso com o apoio do honrado Senador •
. O Sn. SA FREIIll~- Respondol'ei a V. Ex.
O Sn; A. AzEaEDO- Os fundame'ntos são os mesmos o
o noht•n S·enador, por oolwrnnoi·a, nã~ p<ldl' Hl'eoil.nt• l'omo huas
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tnes eleições, dosdo que concordou com n rejeição de outras
somelhantes.
O Sn. SÁ FREIRE -Já declarei qúo responderei n V. Ex.
O Sn. A. AzEREDO- V. Ex. pódo responder já.
O caso é que o nobre Senador destaca estas ·netas d11s
outras, quando ellas estilo incluidas no numero das que foram
rejeitadas pela Commissilo com o apoio do S. Ex. As C!Ondicões são as mesmas .
O Sn. SÁ FREIRE- Demonstrarei o contrario a V. Ex.
O Sn. FRANCisco GLYCERIO -E que conseguirá V. Ex.
com a demonstração ?
O Sn .. SÁ FnEIRE- Cumprir o meu dever, corno cada um
cumpre o seu da maneira que entendo.
.
O Sn. A. AzEnEoo-Estú cl·aro. Nem o nobre Senador
por S. Paulo tem o direito de fazer esta observação.
0 SI\, 1?1\ANC!SCO GLYCERIO- Como não ?
O Sn. A. AzEREÍlo- iO Senado está ainda discutindo o nssumpto, ainda não manifestou o seu voto e V. Ex. não wm
o direito de penetrar as intenções do Senado.
O S11. FnANCisco GJ,YCERIO- Não tenho essa intenção,
apenas deduzo dos factos que se succedom a: boda n hora e
todos os dias ...
O Sn. A. AzEnEoo- São pois as eleições destes municípios que o nobre Senador quer que o Senado npprovo con- ·
trariarnento ú opinião da Commissão, que as annullou.
Vejamos agora os rnunicipios cujas eloicões o nobre SenadO!' entende que devem ser apurad·us, porque aproveitam no
candidato contestante.
O honrado Senador, quando se referiu nos municípios do
Campestre e Cnrinhanhn, allogou ciJ•.cumst.ancins snmelhantcs
·ao caso de Alagôas. Mas ha perfeita disparidade entre uma
e outra cousa c desn.fio que o honrado Senador me demonstro
o contrario.
·
iEntretanto S. Ex. impugna as netas elas sessões eleitoraes
desse municip~o em benefiCio do candidato contestante e pre- .
.tende a nullidnde dus eleições do Riacbiio o Jncuhype, Santo
Antonio da Gloria e do mais dous municípios, sómento por
falta da remessa: dns actas da organização, quando o Senado
neste sentido já tem deliberado por diversas vozes de· modo
contrario do nccórdo com a Commissüo do Poderes e corn o
,voto do honrndo Sonad•m•.
·
S. Ex. nllegou mais que hu um documento provando não
tor havido oloioões nestes municípios o isto nr~o ol}nsta dos
papeis quo foram rornettidos (t Socrctat•in.
Resta-mo apenas tratar das eloioõos do Mundo Novo e
Cicero Dan tas.
Os documentos destes municípios deram ·entrada na Seorotn.rin do Senado -em abril, e posteriormente foi provado pelo
'

'
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illustre procu~ador do candidato contestante que os edifícios
das secoões oleitoraes não so abriram, não se tendo roa!lz·odo
o!eir,,õos nestes municípios.
O Sn. SA Fm:mE- V. Ex. está enganado.
O Sn. A. AzEnEno- Ha uma justifieacão provando que
os edifícios ficaram i'cchndos, não so ei'fectuando por isso
as eleições.
De sorte que, Sr. ·Presidente, das •eleições que S. Ex.
manda annullar o o.utras que manda approvar para beneficiar
o candidato Clontcslantc, ·apenas uma poderia acceitar ·de boa fé.
O S11. SA FnEmE .:_Já é alguma cousa.
· tO Sn. A. AzEnEDO....:. Digo ao honrado Senador que, ~m
boa fé, a unica que poderia ·acceitnr é a de Mamgogipe; as
demais nem eu nem o Senado podemos fll.Zer.
Direi ainda algumas palavras sobre o voto apresentado
pelo honrado Senador por S. Paulo.
S. Ex. propoz a nullidade das eleicões: primeiro, por
motivos de ordem politica; segundo, pelo preceito do •art. 118
da lei eleitoral.
Esse artigo diz o seguinte:
· «A Camara ou Senado mandará proceder i\ nova eleição,
sempre que no reoonheoimenbo dos poderes de seus ·membros,
annullar, sob qualquer fundamento, mais de metade dos votos
do candidato diplomado, deduzidos do calculo os VJo.tos de
duplicatas desprezadas por impossibilidade de verificação da
legitimidade do uma rins sóries de netas>. Lei n. !.269, de
15 de novembro do 100L
·
·
Appliquoi o dispositi"o ao caso de A!agôns, mas ahi ern
evidente que se havia nnnullado mais da mcf:ade da votação
do candidato mais votado, ao passo que o mesmo niio se d:i
agora. O honrado Senador por S. Paulo limitou.se a demonstrar
que !lO Sr. Luiz Viannn, na phrase <lo S. Ex., candidato· di·
plomado, haviam sido npumdos !\7. 000 "o tos, e que esta vo.:.tacão ficou réduzida a 22. 000 votos, cm virtude de solecoão
de actas, e assim o nobre Senador entendo que de nccõrdo
·Ílom a lei so devia mandar proceder a nova eleição.
Realmente, o Sr. Luiz Vi·nnna apresentou no seu diploma
67.000 votos, tendo o Sr. Severino Vieira por esse documento
nponas o numeM 'Jimitadissimo de 5.125.
Pelo diplom!l conferido ao Sr. Luiz Vi!lnnn. ajlenas so
encontram duplicatas no município de Mntt!l ·de S ..Toão, ao
passo que pam o Senado vieram duplicatas da maioria dos
municípios do Estado dn B!lhia.
.
A' vista da d iscordnnoin entre a npurnoüo consignnd!l no
diploma o a rosultanlo dos documentos onvi·ndos á Secretaria
do ·Sen!ldo, provalcoou, por effeito do parecer que elaborei,
o criberio tradicional adoptado p!lra verificncilo do poderes.
A Secretaria do Senado organizou sob minha inspeccão
U!p mappa de ·npurncü.o que. ~eu o seguinte resultado: Lu ir.
iV1annn, 35.3fH; Sevormo VJeJra, 18.519.
. . ,
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· Desse rosullado, oxllminndas todas ns actas c duplicatas
e excluídas aquollas cu,ios vícios foram verificados, de •accôrdo
corn a lei, obteve-se a seguinte nlf.eracão: Luiz Viannn,' 21.565
o Severino Vieira, 'iG.O!lO. Ot·a, 21.565 nwo é metade do 35.364
o não tem razão o honrado Senador por S. Paulo, ·quando pretende a nu li idade da'S eloicões pelo 'disposto no art. 1!8, como
tambom não tom razão quando quer considet·nr o Sr. Luiz
Viamm candidato diplomado.
Com o v•oto de 8. Ex. a Commissão julgou insubsistente
o diploma do St•. J,uiz Viannn, de sorte gue si se tivesse de
apurar a questão de diploma, este teria sido conferido ao
Sr. s~vArino Vieira, o que não modificat·ia o resultado final,
por ofi'oil.o de nullidado.
Liquidado este ponto, vou tomar na devida consideracüo
o aspoct,o polilic•o da questão a que S. Ex. o nobre Senador
por S. Paulo deu Lão gt·nndo vulto, secundado pela vchemencia do meu JIObec amigo Senndot• por Goyaz.
'
Sr. l'residente, clel.\lnrei no JHn·ecer oora submet.tido á consiclora~•ão do Soa·nclo, e commigo outt·os illustres membros da
Commissão, quo nilo podia <le fôJ'mlt alguma nprn·ovar• os ncbos
do violcncia praticados no :Estado da ·Bnhia.
.
E não hn nesta Casa do Congresso, nem un outra, c•omo
não póde havm· no pnir. inteiro, qur.m •applaudn os netos de
selvngeJ•ia pmticndos no :Estado da Bahin, como em qualquer
outra parto d,1 Confeclornr:.iio Bt•azilcira. 'Ninguern podia pre~tnr
o seu apoio i\s violencias c arbítrios que alli se prationrnm,
o muito monos o Sr. Prosidente da Republir.n, que formalmente os censurou cm telegramrnns trunsmittidos para o Estado da Bahin, deelaraJJdo &olcmnernentc que as suas ordens
tinham sido excedidas c que ,itlmais poderia ter· aconselhado
actos dnquella natureza.
O Sn. Pmr.s )i'ERRilli\A- E disto o nobre Senad·or por
Goyaz está convencido.
O Sn. A. AZ!lnllno- '.1\oda n gente sabe, e os proprios
-lllustt•es Senadores que atacam o Governo não dcscon!Jocom,
qun o S1·. Marechal !Ierm~s da Fons~ca seria incapaz do
ordenar um neto do VIolcnma o barbaridade "Como os que so
pt•aticaram no Estad·o· dn Bah ia. 'l~odos fazem ,iusticn aos sentimentos do honrado 81•. Presidente da Ropuhlicn.
Uma: ordem pôde ser dada do modo positivo A não ser
cump1•ida TWI!l I'Xecutndn como devia sm· o, assim, n que. occo!'l'eu cm Pomambmo o na Bahin foi sem assentimento é
sem apoio· do. Governo .Frclornl.
O Sn. FnANCl~co Gr.Yr:Emo- Mas no r que não puniram o
commnndnnte da regiito militar da Bnhin?
·
O Sn. A. AZEI\EI>O -"Por uma série do cirm1instnncins
int.oirltmonl.n ospooines. l~ .iú ·agora devo dizer no honmd•o
S11'!mdor que ninguem mais do que ou profligou as occurroncins.
O Sn. FnM>CIRGO GJ.Yclmlo- J~sl.ou norl.o disso.
· •O sn: 'A. AZI!JUlDD- Condomnoi-as o fnl)oi ·cm todCJs .Gs
tons e •em l.otlos os Jogares r, como r>u,." cs.i.ou nrrl.o, nenhum
..

I

I

I

'

li

Sl~~s3:o ~~~~ 4 UI~ ,IU:O:HU llll JUI~
I

•

dos membros desta Casa seria capa~ de npplaudir· semelhantes
nt.teut.ados. Mas, c'Duclue-so dahi que o SJ•. Presidenl.e da.
Republica se,in de faeto o responsavel pelos :ahusos e pelas
violencias praticados no Estado da Bahia? Hnvllr(t algucm que
~credite que S. Ex. fosse capaz de aconselhar o bombardeio?
O bombardeio, S1·. Prcsidenl.c, J'oi filho do J.m·r·or do momento; elle se originou na falta de uonl'innr;a do general na
effioienoia do suas fm·cus redu~ idas deanltJ dil resist.eucia brava,
digna c her•oicn do Governo dn Bnhia.
O SR. FnANcrsco Gr.YCERIO- Mas si a r·esislencia era
dignn, como .iuslificur a bnrhal'Ídadc do bombardci•O· '/
O SR. A. Az1mrmo-Pclo lerror, .iú .disse.
0 S11. FRANCISCO Gr.YCJ~RIO- Pelo terror?
O SR. A. AZEREIJO -Sim, pelo receio de ver as suas forcas·
sacrificadas.
· O SR. F!IANCrsco Gr.YC!l!IIO - Pois se nquello general
queria cumprir o seu dever, nada mais Linha ·n fazer do quo
reti 1'111'-se.
.
O SR. PIREs FtmRE!RA- Tinha de ·gnr·nnLir a ordem de
l!abeas-~:~orp!t.!.
·
.
.
. O SR. FI\ANCISCO GJ.YCEIIIO - Que ordem de lwbeascorpus ?·
.
O SR. A. AzEnEDO- Sim, tinha de gar·nnlir o habeascofpus concedido pelo .iuiz seccional.
O SR. l<MNCrsco Gr.YCI~I\IO -E só esse facto dava-lhe o
direito de commetter todas ·aquellas atrocidades? Porque não
puniram o culpado ?
·
O SR. A. AzEREDO- E queri·n. V, Ex. que so pu nisso
nnquel!e momento o culpado ?
Do que modo?
O SR. FRANCisco Gr.YCEnto- Retirando-o immedint.amentc
dn região.
O SR. A. ~>\ZEI\EDO- Mas como retirnl-·& immediatnmento
dn re~giüo, se é facto que o Governo, ordenando-lho n reposição no Governo do Dr. AurcJioo Viannn, ello o fez immedin_tnmente, não esperando segunda ordem ?
0 SR. FRANCISCO Gr.YCERIO- Pergunto n V, Ex. : nquelle
commnndnnto praticou ou não um crime horrend•o? Praticou.
Foi punido ? Nilo; ·nté hoje está impune, o nós vamos snncoionar com os nossos \'otos todo esse monstruoso crime.
'Ü SR. A. AZEI\EDO-(ElC1wndo a vn:) Estt\ enganado V.
Ex. O voto do Sanado nilo implica n approva~üo dos actos
:prntiondos pelo general Sotcro.
O SR. FnANCrsco Gr;vcrmro- Implica.
O Sn. A. AzEI\EDO-Nilo 'implica. Nilo quoirn V. Ex.
nos nttribuir intoncões que não tomos.
,

.
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O Sn. FnANmsco GLYCEmo- Neste caso n consequencin
natural c indispensavcl seria n nullidade da elcicão.
O Sn. A. AzEnEoo- V. Ex. profligou p·orventurans vioJencias praticadas no Estado do Ceará ? ·
·
O Sn. FMNC!sco Gr,ycEmo-Nad·O; tenho com isto.
O Sn. A. AzEIIEDO- Niío profligou ' e uté votou pelo reconhecimento do general Osorio do Paiva.
.
O Sn. ·FnANmsco. GLYCERIO- Perdoe-me V. Ex. Propuz
a annullacão do· pleito·;· vencida n preliminar dn annullnciío,
votei então pelo reconhecimento do general Osorio de Paiva.
VV. EEx. não cnchergnriío cm mim uma inoohcrenoin.
O Sn. A. AZEIIEDO-Enchergo pois não·. V. Ex. votou
tnmbcm pelo reeonhecimento do Sr. Clementino do Monte.
0 Sn. FRANCISCO GLYCEillO- Propuz a annullaçüo do
pleito.
. .
·
O Sn. A. AzEnEDO- V. Ex. propoz em primeiro Jogar
um voto de reconhecimento.
O Sn. FMNC!sco GLYCEmo -!\Ias depois, com toda a
lealdade, rectifiquei da tribuna o· meu engano.
·
•O Sn; ·A. AZEREDO- Mas se V. Ex. diz que o wto que
vamos dar significa o app•Jauso aos. netos dó Sr.. 'So'tero
de Menezes ...
0 Sn. FRANCISCO Gr.YCEiliO- Applauso, pãó; approvnciío.
O Sn. A. AzEnEoo-Neste c·nso V. Ex. npprovou os netos
do violcnoin nos Estados do Cearú e Alagõas·.
0 Sn.. FRANCISCO GLYCERIO- Niio apoiado. Oondemnei os
de Alagôas, condemnci os do Ccarú, como condemnei os de
Pernambuco. Si as conscinneias dos honrados. Scnad'Orcs estivessem livres da pressão de disciplin-a pnrtidaria, estou certo
aue seriam os primeiros n requerer a nullidado da eleicão
da Bahia. E' a pressão do alto que actua I Hei de grl~ar em
voz be:m alta, para que. n Nacilíl) Brnzileira o sniba.
0 Sn. A. AZEREDO- V. Ex .. está enganado.
. ·
E' corto, .iá o confessei aqui, que muitas vezes nas questões
de ordem politica os homens do rcsponsnbilidnde pnrtidn.ria
siio constrangidos a seguir um caminho diverso dn sua oriontnciio pessoal. Isto acontece ho,ie como ncontoceu hontem.
O honrad•o Senador por S.· Paulo niío escapou n essa contingenoin; commigo o outms netos identicos ·toem occorrido
nesta· Casn do Congresso. S. Ex., por exemplo. 'lhCltou peln
exclusão do Dr. Senbrn. quando cnndidnto n Senndor por
Alngõns. Porque motivo ?
·
.
O Sn. FJl,INCisco Gr.wmmo- E' exacto, mns declarei da
tribuna que mo nrrependi·n· do hnver dado a minha rcsponsnhilidnde polil.icn. n netos dcst.n naf.urezn. Tive n hombridnde
de fazer estn declaraçiio publicamente, E o honrado Senador
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está se batendo pela eleição da iBahia p·c)l'que assim o deseja
o Sr. Presidente da Republica.
·
.
O Sn. A. AzEnEoo-Estou mo batendo· por um candidato
que foi oleito. Si não tivesse sido eleito nua lho teriu. dado
o meu voto. ·
0 Sn, FIIANCISCO GL'YCERTO- Está dando.
O Sn. A. AzEn!loo- Estou dnnde> porque entendo que
foi eleito,
.0 SR, FIIANCISCO GLYCERIO- Não entendo tal. E' a disciplina de partido que está impondo,
·
O Sn, A. AZEI\Eoo- V. Ex. bem sabe que sou um indisciplinado c que não nttcnderi'ru a questões de ordem partidaria. Sou um insubordinado.
·
0 SR, FRANCISCO GI,YCllRIO- Mesmo no cns•o da Bnbiu. ?
O Sn. A. AzEnEDO- No caso da Bahia assim me externo
porque, feliz ou infelizmente, está eleito o Sr. Luiz Vinnna.,
E a prova. é que em todas as triplicatas figura o nome do
Sr. Luiz Vianna. Fizeram as falsificacões em relação aos
Deputados; mas todos votaram no Sr. Luiz Vi'nnna para Senador. Esta .ó a verdade,
.
,
· 0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO-V. Ex, confessa que houve
triplicata.
O SR, A. AzEmmo-E' uma cousa sabida c aliás não ô
um caso novo; !ombro até que isso não· impediu o reconheoimento do Dr. Josó 1\larce!lino, nas ultimas eleições da Bnhia.
Da Bahia nada mais me surprehende o isto já eu ·dizia
em novembro do ·anno passado.
O SR, PIRES FERTlEII\A :- iiD a prova ó que o Sr. Seabra
foi. reconhecido pela maioria do Congresso.
, O SR. A. AzEREDO- Realmente, o que alli se passou ó
tão extraordinarioc), que não se sabe se no drn; seguinte póde
acontecer alguma cousa quo surprehenda .
. Demais o Sr. Luiz Vinnnn. niio ó um homem desconhecido
· no Estado, e cu asseguro 'DO honrado Senndor que ·.elle não
teria a votação quo teve si elle não fosso incontestavelmente
urna influencia politica. no sou Estado.
O. Sn, FRANCISCO GJ,YCERIO -E' digno de ser Senador, eu
nilo contesto.
·
10 Sn, A. AzEnEoo-Pois so ó digno· e foi eleito ...
O Sn. FRANCisco C\LYCERIO- 'O que eu contesto é que ello
tenha sido eleito,
· O Sn, A. AzEnEoo- São· dous homens, Sr. President•1,
de influencia incontesf.avol na Bnhia, os Drs. Severino Vieira
e Luiz Viannn. Ambos dirigiram n polit.icn por longo tempo,
ambos exerceram o Governo do Estado, um substituindo o
outro no poder; o o Sr. Luiz Viannn tem. p·nrn mim ·uma ro-·
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couunenclação tJ per•mitl.a-rnc o Senado, o particulnrmento o
meu digno amigo e chefe n illutitrc Senador pelo Estado de
S. Paulo,.. ,
0 Sn. FMNCISCO Gr-Ycrmro- Cltefe ?
O Si\, A. AzEnrmo- Chefe tambom.
0 Sn, FI\,\NCJSCO GLYCJ!Rro-·Pobre do mim,
O Sn. A••\zgJIEoo- Habituei-me a tratar S. Ex. como
chore desde -o tempo da P.l'OJrngunda, sem .esquecer o grande
chefe daquella ,jornada, o !Ilustre Senador pelo Rio do Janeiro..
Tenho pelo St•. Luiz Viannn, dizia eu, grande sympnlhla.
motivada pol·o facto . do ter S. Ex., quando no Governo da
Bahia, resistido t\s in.iunccões do Partido Republicano Federal,
a cuja frente se achava o meu nobre amigo, pedindo que se
excluísse da reJH'escnt.acüo desta. Casa o eminente brnzileiro
Sr. Huy Barbosa.
·
V.em dahi, Sr. Presidente, a sympathin tributada a esse
homem, cu,ias relacõos são de .purn ~ortezia., desde que pela
primeiJ•a vez S. Ex. me foi apresentado pelo meu illustre o
prezado amigo, Senador pelo Estado do Goyaz, com as palavras
mais amistosas, com affecto e carinh,o·, ·e., ma is do que isto.
como um chefe consagrado da nolit.ica nacional. Creio que o
meu illustre amigo se recorda. 'desse facto.
·
·O Srt. Lrmror.oo im BUJ-Hõgs -I<oi em um banquete Mferecido a S. Ex.
O Sn. A. Azrmrwo -Em casa do Senad-or Ruy iBarbosa.
· Outra circumstancia, que tambcm me. calou fundo no ospi~ito. foi a declaração· do illustre candidato Severino Vieira,
perante a Commisswo· de Pode.res, de que o Sr., Luiz Viannn
.tinha sido, no Estado da Bahia, nesses movimentos aqui ,justamente combatidos por nós, nos actos de. violoncin •nlli praticados, um espírito moderad-o·, calmo, nüo tendo nello se envolvido nem assumido responsabilidad·es em factos tão con·
dcmnavois.
Esta declnraciio do honrado Sr. Severino Vieira impressFonou-me extraot•dinariamonto.
O illustre Sonadot• pelo Estado de S. Paulo fallou tnmbem
na· legalidade do Governo da Bnhia, mas isso· absolutamont.e
não nos oóde intm·essar neste momento.
·
Já rliscutirnos aqui essa gravo questiio· de legalidade do
govomos ostndonos cm longo narcce.r, qu~ mereccu on. approvaciio dessa Casa, e ·cu fui de opinHio que essa indagação
compete principulmnnto nos poderes constituid•os dos Pl'Oprios
Estados.
Si o Sr. Dr. Se,nbra foi reconhecido pela maioria do Congresso do Esta~o da Bahiu, ollc é •o govorn~dor legal.· Si o
niio foi, o Congr•flsso do Est~tdo d11. Bnhin que o processe o quo
o dcstit.un. Ao Senado é que nwo cabo indagar, principalmente
nost.n mnmento. si o Dr. Seabr·u é ou; niio O· presidente Jogai
:do Estndo dn Bah ia.
·
1

10 Senado não p6de cogitar disto hoje como não· o foz
anteriormente, quando nesse mesmo Estado da Bahia se fez
a substiLuicão do Governo do Sr. Dr, José Marcellino, lendo
ficado pt•ovado 1í saciedade que o Congresso da Bnhia não havia
reconhecido o seu subsliluto legal. Nem por isto o Sr. At,a·ujo
Pinho deixou do preencher o quatriennio; abandonando-o 11
ultima hai'U, no que fez mal, segundo penso.
Sr, Presidente, declarei JlOm a maior sinceridade que condemno em absoluto os :acto~ de· violencia praticados. no Estado
da Bahia, e em outros ;Estados, e creio q'ue não preciso mais
insistir neste ponto para responder às palavras do illustre
Senador pelo Estado de S .Paulo.
Com!) S. Ex., eu lambem condemno e.• como nós, o Senado
inteiro condemna nquellas violencias.
Somos contmrios a ta os actos; oorém não podemos de
fórmo. :alguma inutilizar o pleito eld.Lorn\ da •Bahia, principalmente não se tendo computado pat•a o candidato que reuniu
maioria de votos o resultado dos collegi•os eleitoraes da canitnl
do Estado, onde houve alteracão da ordem publica.
·
Assim parece que nenhum dos meus illustres collegas póde,
de levo, se deililnr impressi•onar pela J)alavra autorizada do
illustre chefe republicano, Senador por S, Paulo,
S. Ex., com arte e com talento, sabe guiar a opinião;
mas n~m por isso, apeznr de sua autorid•ade de velho republicano, poderil nesto momento influir no espírito dos seus
oollegas, A questão ó de grande magnitude,
Si o Sr. Conselheiro Lui1. Vianna não fosse o verdadeiro
eleito pelo povo do Estado da. Bahia não haveria poder humano
que me fi1.esse vof.at• a favor de .s. Ex. e contra o Sr. Severino Vie.irn.
.
Tenho concluído', (Muito bem; 11mito bem,)

, O Sr, Sá !Freire- Depois de varios oradores, em hora .itl
avancada, só. mesmo a circumstnncia de h•nver •D illustre Senador por Mntto Gt•osso respigado o seu YJlto em separado o
obrilmri-n. a ir 1í tribuna. .
.
.
.
·Votou ll'ontt·a a null idade da eleiciío porque no estudo
nttencioso n quo procedeu no seio da Commissuo ds Poderes
verificou que o rigor do nrt. 118 <la lei eleitoral nilío podia
~er npnlillodo, porque o total da deduccão de votos, feita a
apurn.ci\o de um e outro cnndidnlD, não altingiu 1\ metade das .
grandes votaclíes ·apuradas pelo · moppn. organizado pela Se- ·
ct•etnrin do Senado. Relevando ainda notnr como aJ•gumento
od /l.nmicncm. que f.end•o pleiteado a eleiciío concomitante do
Scmdor. e Deputados dous pn.rt.idos, a out.rn . Casa do Congresso r.econheceu eleitos cnndidntos de um e outro partido .
•TmtificndoD por .esta fót•ma o sou voto conti'a n nnnullnc~o
do pleito, o orador nnssou a esludnr n e\ciciío lembrando ns
circumst.oncins excencionnes de r.ompressões e violenci·n3 re)lrovnd~R com que se operou n trunsf•ormnr.ão governomcnf.nl
do Estado <la Bnhi-.1 nas ante-vesperas do nleitn federal A ·dn$
quaes !•r.suiLnram para o unl.a.:onisl.n dn Sr. Sov<1rino Vieira
os grandes o v'nloros·os elementos das posições nfriciaes, con-
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quietadas pelos seus correligionarios políticos. Essa referencia
serve ao orador para uma conclusão de ordem moral, pareoen<lo evidente •n S. Ex. que Lendo o partido dominante, senhor
de todo apparelho eleiooral, conseguido para o seu candidato
vinte mil votos contra dezoito mil apurados para o Sr. Severino Vieira, .estes dezoito mil representam o. resultado maO'isso das urnas e a victorin do candidato· que se apre~entiira
sósinho, .sem amparo offioial e, soJlretudo, attingido pein: com·
pressão. .
Pondera que o parecer, baseado num falso presupposto o cn&o do exame comparativo de •nssignaturns em netas de
eleições diversas, em que não so pódo determinar quaes as
verdadeiras- aconse.Ihu npproVlnção de acta..q cujas assignaturas são evidentemente falsas, lançadas por um mesmo punho.
Justifica porque prefériu uma grande série de netas favorrweis ao Sr. Severino Vieira e foi porque essas netas, em
oontrnposicão ás duplicatas das mesmas sessões, tt~azinm todas
os ·requisitos Iegaes de authenticidade.
.
.· ·
O orador ·estuda detalhadamente o resultado das eleições
nos municípios consignados no sou. voto em. separado, pretendendo demonstrar que indiscutivelmente o Sr. Severino
Vieira foi o Senador eleito pelo Estado da· Bn.hia o termina
dizendo que aquelle povo tinha razões de sobra para dar o
seu voto de preferenein ao eminente hemem publico, que tantas
provas tem dado de sua capacidade, do seu patriotismo e que
impavidamente affrontou o sacrifício dn' sun carreira politica
defendendo a autonomia do seu Estado. (J.fuito bem; muito

•

ben~;)

O Sr. Presidente- Vae se pt•oceder á votação do parecer.

O Sr. Francisco Glycerio (1wla ordf.m) - V. Ex.,
Sr. Prnsidente, anmmoiou que vne submetter •:t votos o )larecer dn Commissüo ?
O Sa. PRESIDENTE- E os votos em separado. ·
0 Sn. FRANCÍsco Gr,YCERIO-Não 'nehn V~ Ex. que Ovoto
em separado tem preferencin legal nn vootacão ?
0 Sa, PRESIDENTE- 0 voto pl'O'J)Ondo a nullid•ade das
eleioões tem preferoncin e eu vou submottol-o á deQisüo do
Senado em primeiro Jogar.
«Propomos n nnllidndo das cleicões hnvidns no Estado dn
Bnhin, n 30 de janeiro do corront.o nnno para a renovnciio do
-terco dn representnci\·1) do Se.nn.do Fedornl, procedendo-se n
uma nova eleinfio .om din que fOr designindo na fórmn da lei.,
Rejeitado.

.

E' nnnuncinda n votncfio da seguinte oonclusiio do parecer:
T. Que so,inm nnnuJI.ndns ns oleioões. realizadas nos municípios da cnoitnl, Crn?. dns Almas. S: Fehppe, Cnetetfl. Brotas,
Snnt.n Cruz 2', Novn Boipnbn 1'. 1\lmngo~;ino. Ilhéos 5•; Cnpivnry 2', Andnrnhy i • e 2', !Bom Jesus dos Me iras 3', Correntina
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1', 2" e 3", Baixa Grande 1' e 2', Itaparica 3', Umbruranas,
Cannavreirns, Jequiricá, Taperoá 1' e 2', S. Felix do Paraguassú 1', 5' e 6', Barra do Ri•ot do Contas 2', Barrw. do Rio
Grande 2", Sant'Annn dos Brejos 1', 2', 3" e I;•, Santo Amaro
4' e 5', Curacú 2'. Mnrnhú, Conceicão do Coité 1• e 3', Cornciio
do Mario. 1' e 2', Entre Rios 3', Bom Jesus dos Moiras 2', Santa
Maria 3•, Ilhéos H', Geremoabo 1' e 2•, Chique-Chique i', 2',
3' e 4', Maracás 3• o 5•, Amargosa 4', Santa· Crtlz i', Campo
Formoso 2', Patrocínio do Coité 3', BQa No"U; i'h2', 3' e 4',
Conquista 2' e 3', Minas do Rio do Oontns 1. • e emanso I •.

,
O Sr. Francisco Glycerlo (pela ordem) -Sr. Presidente,
a approvaciío desta primcfra conclusão do parece.r importa no
reconhecimento do Sr. Lui1. Vi•anna. Por consequencia, requoir"tl t\ V. Ex. se digno consultar o Senado sobro si consente que esta votnciio seja nominal.
Approvndo.

O Sr. Presidente-. ús senhores que approvarem a conclusão do parecer dirüo- s·im- e os que rejeitarem dirão
-não.
. Procedendo-se á chamada, respondem- sim-- os Srs. Senadores Ferreira Chaves, Amu.io Góes. Pedro Borges, Candido
de Abreu, .Tonathas Pedro~a. Gabriel Salgado, Indio do Brazil,
Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonon·lvas,. Gervasio Passos, Pil·es Ferreira, .Tavares de Lyra, Antonio de
Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo L~al, Castro Pinto, Ribeiro
de Bribo, Raymundo de Mirnndn, Guilherme Campos; Coelho
e Campos, Oliveira Vnlladiio, Bernardino Monteiro, Augnsto
do v;asconcellos, Gomaga 'Jayme; A. Azeredo,. Metel!o, José
1\lnrtinho, Generoso Marques, Felippe Schmidt, .Pinheil'o Machado o Cnssinno do Nascimento (32) e-não-os Sr,~. Francisco Sá, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Forreirn, José MnrMl!ino, M•oniz .Fre.ire. Sá Freire, Feliciano Penna, Ft~nnoisco
Glycerio e Leopoldo de Bulh!les (9) • .
..·
O Sr. Presidente -A conolusilo foi approvnda por 32
votos contra. 9.
.
·
Silo' approvndas as seguintes !lo·nclusões
do parecer: '
.
IL Que se,inm desprozndn•s todas ns séries de duplicatas
dos municípios de Itapnricn, 2• o 5•; 1\lntta de s. Joilo, 2', a•
e 4": Areia, 5•, 7' e s•; Jtnberaba, Jncobina, 4': Jonzeiro. Monte
~>\logro, 1\!onte Santo, Mundo No\"o, Razo, 1': Maraoús, 2' o 4';
Pnramirim, Urubú, i• ·e 2'; Jequié, Lago, Porto Seguro, Snn..tarém, Cnmpo Formoso. 3'; Conde Cumbe, Irnr~ Queimadas,
Bom :Jesus da Lapa, Campo Largo, 1'; ifussi•ape, 1.'; Santo
Antonio do Jesus, Nova Boinebn, 2'; Una, i •; Conquista, 4';
Cnsn Nova e Minas <lo Rio do Conbn·s, 7'. .
.
III. Que se,Jnm npprovndns ns demais cleicões realizadas
em 30 de ,i•nnoiro do corrente nnno, no Est.ado da Bnhin, pnrn
renovncfio do· terço de sua reprosentncüo4lo Senado.
'
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.lV. Que seja J"eeouheeido o !JJ'oclamado Senador da llopu~
blica poJo mesmrY Estado o Dr. Luiz Yianna.
·
Fw·u prejudicado o seguinte voto em soparndo:
i •, que sejam incluídas entro as eleicões validas as· dos
municípios do Mamgogipe, Lage, Queimadas, Monte Alegre;
Mundo Novo e Cumbe, Brotl1il de Mncnhubns e Bom Jesus da
Lapa, cuj•os resultados for·am acima exarndos:
2', que sejaín _annullndus, além das mencionadas no parecer, com excepçao das de que tmtn a conclusão anterior
deste voto, as eleições dos municípios de Castro Alves, Campestre, Carinhanh·n, Riachíio de Jncuhype, Santo Antoni•o! da
lfloria, Conceicíio do Almeida e Cícero Dantas; · ·
3', que seja reconhecido c proclamado Senador da Repu~
blica pelo Estado da· Bahia ·o Sr. Dr. Severino dos Santos
Vieira.
·o Sr. Presidente- O Senado reconheceu o eu proclamo.
Senador da Republica pelo Estado da Buhiu, o Sr. Luiz Yinnn~·.
O Sr. Pires Ferreira-Achando-se na ante-sala o Sr,
Luiz Vianna, que ncnba de Rer reconhecido. Senador poJo Estado da Bahia, requei~o a V. Ex. que nomeie a Commissíio
que o devertl introduzir no recinto pura presto•r o compromisso
regimental.
.
O Sr, Presidente- Para n Com missão que deve introduzir
no recinto o Sr. Luiz Vianna, nomeio os Srs. Senadores Pires
Ferreira, Urbano Santos e 'Oliveira v~a~lladíio, ·
· E' introdu2ido no recinto, presta o compromisso regimental e toma assento o Sr•. ·Luiz Vianna.
·
O Sr. Presidente- Estando dada n hora, vou 1evantar
a sessão.
.
Designo par.~~ ordem do dia da sessão seguinte:
2' discussão d~ projecto do Senado, n. 3!, de i9!0, equiparando os oscriptururios do serviço eleitoral, para todos os
effeitos, nos 3" officiaes do Ministerio da Justiça e Nell'Ocios
Interiores e dando outrns providencias (com parecer contrario
da· Commissão de Finanças) ;
·
·
· 2• discussão doo pro,iecto .do Senado, n. 38, de 1910, reorganizando a Assistoncia n Alienados no ·Districlo Federal
(com pareceres das Comrnissúe.v de Smtde Publica, of(erecenrla
emenda, e contrario da de F1'nanças);
.
3• discussão do projecto d() Senado, n. 3, de 1912, autorizando o Presidente dn Re.publica a conceder .um nono do
licença•, com os vencimentos do cargo e pai·n tratamento de
snudo, a Manoel Jnnsen Müller, c'onferente da Alfandega do
Rio de Janeiro. (of{eracido pala Commissão de Finanças); ·
3• discussão do projecto do Senado, n. 51, de iOH, concedendo direito do aposentadoria nos· funccionnrios nos qunes
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so applica ri !lisposiciio do nrL. 1', § G", 2' parte, do decreto
n~ 1 ..151, do 5 ile janeiro de 100ft, com as vantagens de quo
gozam os da União (corn )Jareceres {a:voraveis das Cornrn'issúes
de Jnstioa e Leyislação e de Jlinanoas);
.
Discussii:o unicn do veto do Prefeito, n. 5, de 1911, ú resolução do Conselho que autorir.u a reintegraciío de Fernando
Pinto Corrl'la. no Jogar de gum·da municipal, do qual foi oxoneradoo, em 16 do maio de 1005, sem di1•eito, porém, á percepção
de vencimentos ntmzndos e t\ contagem de tempo. (corn parecer
contrarío da Commissão
de Constitu.ição
e Diplomacia) •
.
.
Levanta-se a sessão· 1ls 4 homs e 50 minutos.

27" SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 1lli2
I'RESIDI~NCIA DO SR.

QUINTfNO DOCAYUVA, VICE-PRESIDENTE

A' i hora da tarde, presente numero Jegal,abrc-se a sessão,

a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuvn, Pedro Borges,

Cnndido de Abreu, Jonathas l'od!•osa, Gabriel Salgado, Arthur ·
Lemos, lndio do Brazil, José Eusebio, Ul'hano Santos, Mendes
do Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Pa~sos, l'iros Ferreil·a,
Tavares do Lyra, Wnlfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gont:alves Ferreira, Raymundo de Miranda, Coelho e Campos,
Bot•nat•dino Monteil'o, S1l Freire, Feliciano Penna, Franci8co
Olycol'io, Metello, ,José Murtinbó, Genm·oso 1\larques, Pinheil•o
· Machado e Cassiano 'do Nascimento. (28.) .
.
· Deixam ·do compài·ecer, com causa ,justificada, os Srs,
Ftll'reira Chaves, Araujo Góes, ::ltlverio ~ery, Laul'O Sodré,
Francisco Sú, Thomaz Act'icly, Antonio de Souza, Cunha Perh•osa, Castro Pinto, RibeiJ•o de Brito, Gomos Rii.Jeil'o, Guilherme Camoos, Oliveim Valladiío, Jostí 1\Inrcellino, Ruy llnrbosn, Luiz Vianna, Moniz Ft•eiro, João Luiz Alves, I.ourcnco
Bnptist.a, Augusto de Vasconcollos, Aloindo GLianabnra, Buuno
do Paiva, Bernardo Monteiro, Alfr•edo Ellis, Lonpolrlo do
Dulhõos, Bt•az Abrantes, Gonzngn Jayme, A. Ar.eredo, Alonear
Guimarães, l!'olippe Scbmidt, Hercilio Luz o Victorino Monteiro. (30.) ·
.
E' lida, posta em discussão e, som debate, npprovndu a acta
da sessão nnteriot•.
·
'
O Sr· 3' Secretario (servindo de -/") dtl conta ilo seguinte
EXPEDIENTE
Ttl logrammns :
(
Um do St·. Antonino lll'lliro, gove!'nndot• do l~st.ado do Piaully, eommunicnndo que n Cnmal'a J.eglslativa do mesmo Estado rueonhecou e proclamou oloitos s·overnadnr c v ice- gover-
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nadar do Estado, par·a o quatriennio do 1012-HHO, os Srs. Dr.
Miguel de l'nivu llosa tJ coronel Raymundo Borges da Sj!va.'Inteirado.
Um da mesa du As;!embléa Legislativa do Estado do Piau!Jy, communioando a installacüo dos trabalhos da primeim sessão
ordinaria, Lendo o governador· lido mensagem. - Inteirado.
Um da mesa da mesma assombléa, communicundo a cleiclio da Mesa que tem de dirigir os seus traba!!Jos· no corrente
anno. - Inteirado.
' ·
,
Requerimentos:
Um do Sr. Senaclor Alerwar Guimarães; datado do 3 do
corrente, pedindo licença para deixar de comparecer ás sessões
durante algum tempo. - A' Commissão de Policia.
Um do Sr, Sanador José Marcellino, da mesma data, solicitando licenca para deixar de comparecer ás sessões. - A'
Com missão· de Policia,
O Sr· 4" Secreiario (servindo de 2") doclara que não ba
parecer·es.
·
·
O Sr· Pires Ferreira - Sr. Presidente, !Jantem fiz ver no
Congr•esso o procedimento do funccionario federal da justiça
de minl111 ter·J•a, Dr. Demosthenes Constancio Avelino, pam
mostrm· a sua parcialidade o o modo por que se envolvo na politicu do Estado, no mesmo tempo salientando a. dcsorientnciío ·
completa em que se acha aquclla opposicão. Agora vou ler um
te!egramma; mas untos de o fazer scient.ificarci ao Senado que
n vinte o tantos do moz Jlússndo, 211 ou 2ti, o Supremo
Tribunal Federal concedeu uma ordem· de habaas-corpus .nos
24 cidadãos el.oito~ Deputados poJo Partido Republicano Conservador do P1auhy. Nesse acoordão nquolla elevada e honrada
corporaoiío não doclnrnvn quo os 21, amigos meus estavam eleitos; apenas concedia habaas-corpus nos cidadãos .tacs o taes,
que se deviam reunir· na Cnsn da Assemblén, sob a presidcncia
tlaquolle quo estivesse do accôrdo com n lei do Estado. Dias
depois os nossos adversarias, entre os quaes ternos alguns
amigos particulares,rcquereram tamberri uma ordem de /wbaascorpus para a Assemhléa, que SS. Exs. dizem ter sido eleita ..•
O Sn. RraEmo GoNç:\LVES - E que o foi realmonto.
o Sn. PlllEB FEilllE!UA - ... por umn collignciío, iormadu
depois da eleicão. Eleita por uma collignciío que foi organizada
de i5 de novembro pura cú, no' pnsso que a eleição é de 15 de
novembro. Isto ó apenas uma amostra do quo são os meus
adversarias.
· O tribunal concedeu o habeas-cm•)J11S e nós nchnmos muito
just.o; não. havia rnziio para negar; embora n reuniiío devesse
ser na Casa da Assornbléa, Jogar apropriado para esse fim ...
O Sn. RIBEIRo GoNçAT.VES - Devia ser, mas o governador
não consentiu.
·
O Sn. PrnEs FERilEIIlA - Ora I Vnmos informar com sincerid.rde.
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· O SR. RIBJ~mo GoNçAJ,VES - gstou dando as informações
que tenho.
·
O Sn. PmEs Frmm~uu - Todo o funecionalismo fcdet•a! do
Estado, quer civil, quer militar, todo o funccioll!alismo estadoai....
·
.
.
·
O Sn. R1m~mo GoN(:ATNES - Nu depondoncia de V. Ex., que
os demitte daqui.
.
O Sn. PIRES F1mnmn.1 - Espero V. Ex. Deixe-me ler o telegramffi'a que talvez lhe aproveite.
: •
0 Sn. RIBEIRO GONÇALVES - Nfio me aproveita, mas iambem não aproveita a V. Ex.
O Sn. PmEs FERREJR.I - Assistiu a installacão da assembléa presidida pelo Senador Raymundo Borges, •amigo de V. Ex.
O Sn. RIBEIIlO GONÇALVES - Não sou seu' inimigo.
O SJt. PIRES FERfiEJR.I -E' seu amigo. Porque niio se reuniram os nossos adversarias na casa da assembléa ?
O SR. RIBElllo GONÇALVES - Porque o Governador cercou
o edifício com tropa.
O Sn. PIRES l~JmR!~JR.\ - E o habeas-co1•pus ? Então o Go~
vernador desrespeitou ú ordem de habeas-corpus e o juiz fe.dera! não pediu immedintnmente providencias ? • • . ·
Si de facto os amigos do honrado Senador obtiveram uma
ordem de habeas-corpus, e si essa. ordem foi remettid•a. por telegrnmma no ,iuiz federal, que ú nosso antagonista, porque razão esse juiz, não lhes fez a devida communicacíio ?
Mas, Sr. Presidente, vou proseguir nas minlms consideraQões.
·
·
O juir. federal do Piauhy, foi além: trancou o telegram-

ma......

.

.

· O Sn. Fn,\Nctsco GLYCEntO - Mas, esse juiz é muito integro.
'
O Sn. PmJ>S l!'ERnt~mA - Pois assim mesmo fa.z destas:
tra.ncou o telegramina do presidente do Supremo Tribunal,
sendo necossnrio quo o Dr. Murtinho, na ausencia do presidente,
lhe transmittisso um !;egundo telegramma, t01·nando-o' responsavol pela níio communicacíio aos cidadãos a quom o halieascorJnts foi .concodida. Mesmo a.ssim, o juiz níio se abalou e foi
preciso que a. impronsu estadoal, que publica tudo quanto se
, passa, quer em rolnciío 'aos meus nmigos, quer em relaoão aos
· colligados, consumsso sevoramento o seu procedimento, pa.rn
quo o!lo- tratnsso cntiio do cumprir o sou dever.
. ,
Vou let• no Senado o telegramma quo acabo de recebor.
Este tologrnmma ó do dia t•, o só foi. recebido hoje, poJ• estar
o .servico do tolegrnpho ntra.zndo:
- c.Tuiz fodernl Qemosthenos, depois artigos imprensa., miUldou intimar habeas-eorpus Presidente Cnmnra, dizendo ter recebido hoje, 1' ....•

r
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O Sn. nnmmo GoNCMNJ~s - V. Ex. deve ucJ•oditnr nn palavra do juiz.
O Sn. l<Jl.INCJSC:o Gr. VCERJO - Tanto mais quanto S. Ex.
aC'abou do dizer que o serviço do telegi•apho estava atrapalhado.
O Sn. PIRES !IEnnEIIIA - Mas até entiio não se achava, e .
wova ó que a tirdem de ftabcas-corpus nos meus amigos foi
~aqui f.ransmitlida no dia ~5. o chegou no di•n 26.
·
Mas, conclue o tolegramma: • ... mandou intimar llabcast:o·I'PUs Presidente Camara, dizendo ter recebido hoje, i".
J'io despacho, chama indivíduos nossos amigos c Deputados
diplomados aos colfigados,)
·
Ora, Sr. Presidente, quando o Supr·emo 1'ribumil não distingue entre uns e outros, deve ou não ser considerado pm•tidario um ,juiz que no sou. despacho considera diplomados e
eleitos os amigos contra os advcrs•arios, qu1111do tem filhos
como candidatos n Deputados ?
O nobre Senadot•, meu collega de representaciío, ha de ouvir
a leitura de todos esses documentos.
·. O Sn. 1\JBEmo GoNÇ.\J.VES - Ouvirei 'e depois responderei
no nobre Senador. Só estou esperando que ac'abe n sua novena.
O Sn. PIRES FERIIEIRA-Irei devagar. Vou collocando S. Ex.
no sitio; quando este estiver• apertado daJ•ei, ontiío, o ultimo
combate. Por OI'II ha tempo;. pódo haver âlguma· retirada;
Para o Senado saber si no Estado do Piauhy não tem. hal'ido violencias por parte. das autoridades federaes ou estn!lones contra os nossos adversarias JlOliticos, eu· pediria no
nobre Senador pelo Piauhy que citasse uma só· praticada
.contra os amigos de S. Ex., pol'Que violencias de SS. EEx.
contra os seus proprios amigos eu vou demonsti·ar lendo estes
te legrammas.
'
O coronel l~erraz, pessoa considerada o chefe importante
om Vnlen~a. dn colligacão, assim diz nesses. telogrammas:
q .Acnbo de ch•lS'Ul' do Caxias. Não aulot•izei pedido llabeascorpu.s, ignoro mesmo. Continúo rr.tr.u.hido da .politica. Vou
conseguir Governador telegrnpb'3 de novo 'n esse respeito.Fcrra:.:.
• Emílio Burlnmnqui'- Rio- Miguel 'telegrapliou · 11 it:es
explicando pedido ·habcas-corpu..y sem min\ln autorizaciío. Não
tenho comparecido Congresso Col!igacão."--'•Fcrrau
. ,., '
Ora, Sr. Presidente, uma das viciimns ·da pressão. do
Govm·nador é um homem que nüo pediu llabeas-corpl!s; eslava·
ausento cm Caxias, cidade do Maranhiír1, qtó onde não poderia
chegar, embora quizosso, n pressão Uo Governador do meu
Estado.
.
A ·verdade, Sr .. PJ·osidenLc, vac chegando dia a· dia pelo
Corl'oio, c lm de fica!' pntento o provado tudo quanto tenl10
su,ieito· ú apJ•eciacüo do Congt•osso, ficando tumbem evidonci ado que todas ns informacões que o nobJ•e Senador, o meu
velho amigo, tem recebido siio iguaos !Íftuollns quo o levm·am

'·

Si
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n nffiançnr que Li_nha a .seu i'f~vor mais do metade d~ ~stado
c pol' conscquencm, podm pletLear e~L:1 ou aquolla oletcao.
' S. Ex. foi illudido Lambem, como fot·am illudidos outros
seus companheiros do luta, que hoje se queixam de não tel'
havido lealdade para com ellcs.
~ •
O Sn. RtBt>mo GoNç.u.vEs- Queixam-se de mim, por-·
ventura?
O Sn. J>ums Pmtnt>m.\- De V. Ex. não; V. Ex. ó um dos
. · mui ·infot·mados.
Si tivessem, St•. Presidente, ligado mais imporLancia aos
seus eleitores, que são os seus nmigo:l, deviam tet• promptas
do antemüo, como cu. ·estatist.icM de elcicão.
Venho mourejando cm politica ha 20 annos; conheço uma
por uma as localidades do meu EstaiJ'o; sei n forca dos elementos de cada uma, c com alteracões ·que se vão dando, vou
Janc:nndo no meu mappa as baixas a altas do ·eleitorado, para
saber com quem vou contm· no dia da batalha.
ARsim, al'l'inncoi aqui ao meu amigo que o Sr. Dr. i\Iiguel
Rosa seria eleito por treze a quatorze mil votos, e n votação
foi um pouco superior. AJ'fiancei que devia ser eleito POI' onze a
doze mil votos, o obtive mais do doze mil. Afl'iancei que nas
eleições ostaduaes teriamos acima do dez mil votos,si a votação
,!'osso uniforme em todas· ns Ioenlidades, mas houve algumas
quo tinham mais sympathia por um do que por outro candidato c não houve votncao cerrada como determina a politica
do um partido arregimentado. Mesmo assim, Sr. Pros.idente,
o ultimo votado da nossa chapa obteve sete mil c tantos votos,
ao passo que o mais votado dos dous apresentados .a conselho do ·meu .nobre amigo, Senador pelo Piauhy, obteve cinco
mil e tantos votos.
Aqui ha um natricio nosso que se dedica a essas cousas por
dillotnntismo; não ó politico, mas gosta da politica.
Ha poucos dias, encontrando-o, di~se-me: « i\Iar'echnl, o
partido de V. Ex. ,foi sincero a leal, mas os inostimnvcis scrvicos prestados pelos illustres Srs. Senador Ribeiro Goncnlvcs o Arêa Leão precisam uma demonstração por parto
desse purtido.~
·Porque não ,adinittir•am esses dous senhores que o partido
da colligação llft~escnf.nsso um candidato a Deputado, si contavam ~om um ·ntiÍI'Iuro sufficiento de eleitores para derrotar
o quat•to candidato' do''Govcrno?
O Sn. RmEmo GoNÇ.\LVr:s- V. Ex. não o8ll\ dizendo a
verdade. Jl\ contosf.ci esse facto cm discurso aqui pr·ot'erido.
O Sn. Pnms Fr.nnr.mA- V. Ex. diõse no discurso que fez
nqui que, por 'cnr·ta do !!2 do novembro, si me não ralho. n
n1cmorin . ..
O Sn. RIBEIRo GoNçATNES- Indicava dous candidatos,
V. Ex. o o St•. Joaquim Cl'uz. Não apresentei dous candidatos
á Cnmarn dos Deputados. . .
' ' .,. '
'
'

Voi,II

;

..

o

ANN.\ES DO· SENADO
0 Sn, PIRES FEniU!:UL\-Permílla-mo V. Ex. que lhe
diga quo não tinha autoridade na colligucão para aprescntat• candidato, porque o partido de V. Ex. concorreu apenas com 500 ou 600 votos, obedecendo o restante do eleitorado
ao ParLido Cutllolico Civilista.
Pot· esta razão foi derrotado o St•. Joaquim Cruz que tumbem não IlOdia trazer ús ut·nas mais de mil eleitores porque
o restante do eleitorado obedece ú batuta dos padres civilistas,
O SI\, RIBilHIO GoNÇALVES- V. E'l:. está enganado, Ter·
minada a novena responderei.
O SR..PIRES FERREIRA- Estamos no mez de maio, mez das
flores.
0 SR. RIBEII\0 GoNÇALVEs-Estamos em junho.
O Sn. PIRES FERREIRA-Sim, no mez de junho que talllbem
é das flOres.
0 SR. FRANCISCO GLYOElllo-Mez de foguetorio,
0 SR. PIRES FERREIRA - Desejava, Sr. Presidente, poder
conseguir que tosse ao Estado do Piauhy uma commissão para,
com toda a imparcialidade, examinar município por município,
para trazer a condemnacão do meu íllustre coliegru e dle seus
amigos.
A oollígaoiío desprezou o candidato civil, o sympathico
juiz O. Costa, nas vesperas do pleito.
Desde o comeco desta campanha aconselhei ao Dr. Costa
que fosse para a sua comarca, porque aqui não podia obter a
intervenciío do Governo Federal, nos negocias políticos do
Piauhy. E assim lhe fallei: Se o senhor deseja ser representante do Estado, filie-se ao partido, lucte na imprens11, apresente idéas capazes, justifJo;ando assim a sua candida!;ura;
dstou certo, obter!! á votacã11. Niío pense em intervenções.
Sr. Presidente o meu fim mais uma vez é chamar a attencüo do Congresso Nacional, dos Brazileiros em geral e do Supremo Tribunal Federal em particular, paro~~. o procedimento
desse juiz que, dian~e da política, sacriflua o direito e a justica
a quem quer que se.J a.
0 SR. FRANCISCO GLYC:EI\Io-Não apoiado.
O Sa. PIREs FERREIRA-.-0 nobre Senador por S. Paulo diz~
não apoiado. S. Ex., com a sua teimosia, está sempre intervindo nos negocias do meu Estado.
·
O SR. RIBEII\O GoNÇALVES - Nos negocies unicamente i:lo
Piauhy, não senhor; do paiz inteiro.
•:..
O SR. PIRES FERREIRA-S. Ex. é favoravel'ao juiz mas com
a sua assignatura, na Commisslio do Finan~aá é cont11a os intEi'esses do Piauhy.
•
·
·· · ·· ·
0 SR. RIBEIRO .GoNQALVBS -Oh I 'I;
•·"I"•'' ~
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O Sn. PIRES FERREIRA- V. Ex. leia os Armaes e verificará
o quo nfl'írmo. E para niío ir tão longe, basta lembrar o ultimo
projecto referente ao meu Estado, que S. Ex. informou contra.
0 Sn. FRANCISCO GLYCEIUO - A Commissiío, em sua quusi
unanimidade, assiguou o parecm·.
O Sn. PmEs FEl\RElllA - Mas niío quiz deixar de seguir o
conselho de V. Ex., pura níío so dizet• que era partidarismo.
. O partido e os meus amigos, que oucam o que V. Ex. acaba
de dizer.
Hetiro-me da tt•ibunu1 certo de a elia ainda voltar, trazendo
provas das violencias ·do ,Juiz
federal a quem mais cedo do que
espera o meu collega de t•epresontaciío, ha de ver denunciado
perante o Supremo Tribunal Federal, afim de, assim, ter socego o Estado do P!auhy.
A justiça federal que devia ser o •nosso ultimo arrimo, tornou-se o nosso primeiro inimigo, incitando á revolta armada
com o fim de tomm• a capital e depOr o governo do Estado.
Provarei o que affirmo com os documentos que hei de trazer ao Senado.
O SR. RIBEIRo GoNÇALVES.-V. Ex. não faca esta promessa,
porque não trará documento algum.
O SR. PIRES FERREIRA - Espere, meu honrado collega. No
Piauhy está se procedendo á syndicancia de todos os actos criminosos ahi praticados,
0 SR. RIBEIRO GONÇALVES - Isso é uma farça.
0 SR. PIRES F!i:RREIRA-Farça é o que fazem V. Ex. o os
sous amigos, com o fim de illudirem a opinião publica com o
Presidente que querem impOr e que só por ser militar, foi. o
escolhido, Depois não se diga que os militares se impõem á
i'oi·ça aos cargos de govemaiJores dos Estados. Se elles os acceitum, é porque vão buscai-os nos quarteia. Foram buscar o Sr.
tenente-coronel Coriolano, depois de terem abandonado o Sr.
Arêa Leão, por motivos que já não me lembro.
O SR. RIBEIRO GoNÇALVES-Porque só so refere a esses dous
militares? V. Ex. niío gosta dos casos congeneres.
O SR. PIRES FERREIRA-O meu nobre colJega que gosta desses casos, cite os que quizer, porque eu cito apenas os que me
convêm.
d
.
Era o que tinha a dizer; o mais fica por conta essa co11 Lgaciío trevosa, sem patriotismo, que deseja .oonquist.ar o governo do meu Estado, mas que não o consegutrá. (MUltO bem,).
ORDEl\1 DO DIA
ESCltll>'!'UI\ARIOS DO

SEIW!(/0
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2' discussiio do projecto do Senado n. 31, de 19!0, equiparando os escriptururios
do servico
.
.
. eleitoral, parn todos os
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effcitos, aos 3'" ol'ficiaes do Mini~Lerio da Justicn o Negocias
!lnloriorcs o dando outrus providencias.
Adiada a votacão.
UllOUOANIZAC,\0 D,\ A~SJSl'ENCJA A ,\LJEN.\UOS

2" discussão do proJecto do Senado n. 38, do 1Di0, reorganizando 11 Assistcncia a Alienados, no Districto Federal.
Adiada a votacão.
LICENÇA A MANom, .lo\NSEN l\LÜL!,Jll\

3" discussão do pro.ieclo uo Senado n. 3, do 191:.l, autorizando o Presidente da Hopub li ca a conceder um anuo de licerwn, com os vencimentos do cargo e para tratamento do
~aude, n J\lanocl .Tnnscn illüller, conferente da Alfandega do Rio
de Janeiro.
Adiada n votação.
M>OSENl'ADORIA A FUNCC!ONARIOS PUBL!COS

3" discussão do Pt·ojccto do Senado n. rii, do 'i!lH, concedendo direito do aposentadoria aos i'unccionarios aos quaes
so upplicu a dispostcão do arL. 'i",
ü", :!' parte, do decreto
n. L 'lri1, de ri de ,janeiro de HJQ.\, com as vantagens do quo
;;ozum os da União.
Vem á Mesa, é lida\ apoiada c posta· conjunctamenLe em
discussão com o pro,jecto a seguinte

*

!>lENDA

Art. Na organizac.ão definiLiva dos serviços do hygiono
fedqral •et·ão aproveitados todos os funccionarios tJUe servi·rurn na Repartição Gorai de Saudo Publica, no regímen da lei
li. ·1. ·151, de 5 do Janeiro de 1904,
.
Al't. l'ara o cl'i'cito da aposentadoria deverá ser contudo
o tempo ele servico, i'cd<Jt•al ou municipal, prestados por uquellcs funccionarios.
Sala das sessões, ri de ,junho de 1912. - Stí F·l'ci-rc.
Suspensa 11 discussrw, afim do Ret•em ouvidas its Commissõcs uo Justü;u c Legisla<;ão c de l<iuunr;us sobro a emenda.
JllllN1'l:OMÇ.~O DE Flll\NANDO PIN'l'O COI\1\Ê.\

DiscusRüo unica do veto do profcito n. 2, do .1912, á resolucfw do ConRclho que nut.orizn n rcintegrncão:,,de llomnndo
Pinto CorrOa no !ogar de guarda municipal, do qual foi exone1'1\!lo cm 1G do maio do 1U05, sem direito, porlim; li pcrcopeiio
de voncimcntos atrnzndos u li contagem do tempo.
Adiada votnoüo.
O Sr. ·Pre_sidente - Nndn mais havendo a ti•ntul', :vou la:vnnlur u scssno. .. . , . .
•
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Communico aos Srs. honrados Senadores que a 1' parte da
ordem do dia de amanhã sm•tí effr.ctundn em sessão sccretu,pnrn
que o Senado tome conlwcimento de um parecer que se• acha
sobro n mesa. I!Ot1C<Jl'ncnte a actos praticados pelo illiuisterio
clns Uelacõos Exteriores.
Devo ainda cmmmunicar no Senado nuo nmnnhã terú Jogar
n elcicão dn Commissfio de Poclores, visto que tt quo eHLavn
funecionando, com a ultimnr)üo do rcconhecitncnlo de Poderes,
cr.ssou o seu mandato.
Designo pnm ordem do din da sessão publica:
Yotnoão, em 2' discussão. do proJecto do Senado n. 31, de
1010, equiparando os cscriptmnrios do serviço eleitot•n!, para
t.odos os effeíf.os, nos 3'" officincs do Ministerio da Just.ioa c
Nogocios Intcrioros o rlnndo outrns providencias (com pm•cúC1'

contrm•io da Comm,isslio de Finan~a.1):

Yotncüo, em 2• discussr10, do proJecto do Senado n. 38. de

HlfO, reorganizando a Assistencin a Alienados no Districto Fe-

deral (com parccel•cs das Commis.!Õcs da Saudc Publica, o{ferecmldo emenda, c contrario da de Financas) ;
Votnciio, em a• discussão, do proJecto do Senado n. 3, de
1912, autorizando o Presidente da Uepubliea a conceder urn
anuo de licenca, com os vencimentos do cargo o para tratamento de saude, a Mnnoel .Tnnsen Müller, conferente da Alfandega do Uio de Janeiro (o!farccido pela Comm'issão de Fi-

nanc,as);

Votaciio. cm discussão unicn, do veto do Prefeito n. 2, de
1912, fi resolução do Consl!lho que autoriza a reintegracão do
Fernando Pinto Corrên no Jogar de gunrdn municipal, do qual
foi exonerado om 1G de mnio de HlO:í, sem direito, porém, (L
percepção de vencimentos ntrnzndos o ;\ contagem rle tempo

(com parcce1• nontJ•ario da Commissüo de C01lstUnirão e DiJJlomacia) ;
•

Eleir.iio da Commissão de Poderes.
J,evanta-se n sessão tis 2 horas e 10 minutos da tarde. '
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I>!tF.SJDENC!A DOS SRS, QU!NT!NO BQC,\YlJV.I, VICF.-l'RES!DEN•rF. E
l'!ll\1\JllllA CJU\'I~S, 1' SI~CIIE'l',\ntO

_A' :l hom dn tordo, pr•osonte numero legal, nhro-sc a
a quo concorrpm os Srs. Quintino Bocaynvn, Fot•rü ir• a
ChaVCJR, Podt•o llorgos, Cnndido de Abreu .•Tonnthas Pedrosa,
Gabriol Sn!gndo, Arthm· Lemos, Judio do Brnzil, Lnm•o Sodré,
José Eusobío, Ut•bnno Snntos, Mondes de Almeida, l1ibeiro GonRoSSilO
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calves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, 'fhomaz Aocioly, 'fade Lyra, Wal1redo Leal, Sigismundo Gononlves, GonQalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Raymundo de
Miranda~ Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Bernardino Monteiro, Sá Freire, Feliciano Pennn, . l~rancisco Glycerio,
Gonzag11 Jayme, IVIetello, Josó Murtinbo, Generoso 1\farques,
l!'elippe Schmidt, Hercilio J,uz, Pinheiro Machado e Cassiano
do Nascimento (37).
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.
Araujo Góes, Silverio Nery, Francisco Sú, Antonio de
Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Guilherme Campos,
Josó Marcellino, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Moniz Freil'e, João Luiz Alves, Lourenoo Baptista, Augusto de
Vasconcellos, Alcindo Gunnabarn, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulbões, Brnz
Abrantes, A. Azoredo, Al~nr.nr Guimarniios •! Victorino Monteiro (23).
E' lida, _posta em discussão e, sem debate, npprovndn a
neta da sessao anterior.

~ares

o Sr. t• Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. general Clauàino de Oliveira e Cruz, datado
de 1 do corrente, participandJ ter assumido o exorcicio do cargo
de commnndante supeJ•ior da Guarda Nacional do Districto FJderal, para o qual 1'oi nome11do por decreto de 29 de maio dil
corr~nte vnno.- Inteirado.
Requerimento do Sr. Senadcr Antonio de Souza, datado do
hoje, solicitando licença para deixar de comparecer ás sessões
durante algum tempo.-A' Commissiio de Policia.
O Sr. 3" Seoretario ( servindo de 2•) declara que niío hn
pareceres.
O Sr. Cassiano do Nasoimento- Sr. Presidente, com a nusaneia do nosso coUega, o Sr. Alencar Guimarães, Senador pelo
Estado do Paraná, está vago um logar na Commissilo do Constituicão c Diplomacia, que immerecidnmente presido.
VozEs- Não apoiado.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Por isso veJiliO requerer
a V. Ex. que se digne, na fórma do Regimento, nom.oar um dos
nossos collegas pnrn substituir na Comroissüo o que se acha nusente.
O Sr. Presidente - Designo. para preencher a ·;vaga existente na Commissão do Constituici\o e Diplomacia a ,Sr. Gonzaga Jayme.

I
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ORDEM DO DIA:
Votaoiio, em 2• discussão, do proj•,eto do Senado n 31 da
1!l:!O, equiparando os esct·ipturarios do serviço eleitoral para
todos os em~itos, aos 3" officiaes do Ministerio da Justioa e
Negocios Interiores e dando outras providencias.
Reje;tado,
Votação, em 2' discussão, do projecto do SenadÓ o. 38 d~
1910, reorganizando a Assistencia a Alíenados no Districto '.Federal.

. o Sr. Presidente- Observo aos Srs. Senadores que o proJecto tem dous pareceres: um favoravel da Commissão de Saude
Publica, outro contrario da Commissão de Finanças.
Approvado.
O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) -Sr. Presi-

~ente,

V. Ex. acaba de declarar approvado o art. 1• do pro,Jecto n. 38, de 1910, reorganizando a Assistenoia dos Alienados
no Districto Federal.
Requeiro verificação da votllção. Parece-me que o Senado
estava um tanto desattento â leitura de V. Ex.
Rejeitado.
Votação, em 3• discussão, do projecto do Senado n. S, de
i 912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um
nnno de licenca, com os vencimentos do cargo e para tratamento de Baude, a Manoel Jansen Müller, conferente da Alfandega do Rio de Janeiro.
Approvado, vae â Commiss!io de Redacciio.
Votaoi!o, em di$cussão unica, do veto do Prefeito n. 5, de
19H, â resoluciío do Conselho que autoriza a reintegração de
Fernando Pinto Corrêa no Jogar de guarda municipal, do qual
foi exonerado em 16 de maio de 1905, sem direito, porém, á
percepolio de vencimentos atrazados e á contagem de tempo.
Rejeitado, vae ser devolvido ao Sr, Prefeito.
ELEIÇÃO DA COMMIBBÁO DE PODEIIEB

Corrido o escrutinio, sllo recolhidas apenas iS oedulas, ·
O Sr. Presidente- Nlío ha numero. Foram recolhidas apenas 13 oedulas. Vou mandar proceder á chalJiada.
Procedendo-se 1\ chamada, verifica-se a auseneia dos Srs.
Quintino Bocayuva, Jonnthns Pedrosa, Gabriel Salgado, ·Jndio
do Brar.il, José Euzebio, Urbano Santos, Pires Ferreira, Thomnr. AccioJy, Wnlfredo Lonl, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de
Bt•ito, Rayundo de Miranda, Oliveira Valladiio, Franoi$CO Glycerio, Hercilio L1.1z e Pinheiro Machado (16).
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O Sr. Presidente - Responderam ú chamada apenas 21 Srs ,,
Eenadores. l!'ica adiada n eleicão da Conomissão de Poderes.
Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessiic.. ·
Designo para ordem do dia da seguinte:
Eloicão da Commissüo de Poderes;
1• discussão do pro,iecto do Senado n. G, de 1912, autorizando o !'residente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito atrí -10 :000$, parn acquisicüo do retrato a oleo
do Dr. ·.Toaquim Duarte Murtinho, executado pelo pintor bru~
zileiro .Toão 'rimothco da. Costa, para ser collocado no Minister·io da Fazenda.

Levanta-se a sessão tís 2 horas o 10 minutos da

tlll'd~.

29' SESS,\.0 EM 7 DE JUNHO DE 1912
PRESIDENCIA DO SR. QUJNTINO DOCAYUVA, VICE-PRJlSIOENTE

A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão, a que concorreram os Srs. : Quintino Bocayuva, l!'erreira
Chaves, Arnu.io Góes, ·Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonnthns Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do
Brazil, Laura' Sodré, Josó Euzebio, Urbano Santos, l\!endes
do Almeida, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, llrnncisco Sú, Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Cunha
Pedrosa, Willfredo Leal, Sigismundo Goncalves, Goncalves
J?erreim, Ribeiro do Britto, Raymundo de Miranda, Gomes
Ribeit·o, Coelho e Campos, Oliveira Valladüo, Luiz Vianna,
Moniz Freire, João Luiz Alves, Sú Freire, l!'eli!linno Penna,
Francisco Glycerio, Leopoldo de Bnlhões, Gonzngu Jayme, A.
Azercdo, Motcllo, Josó Murtinho, Felippe Schmidt, Hercilio
Luz, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (.\3).
.
Deixam de comparecer, com causa ,justificada, os Srs. :
Silverio Nory, Antonio de Souza, Castro Pinto, Guilherme
Campos, José llfnroellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiro,
Lourenço Baptista, August() de Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, Bucno de Paiva, Bor·nnrdo Monteiro, Alfredo Ellis, Braz
Abranches, Generoso Marques, Alencar Guimarães e Victo.
rino Monteiro (17) •
·
E' lida, posta em discussão e, sem .debato, npprovnda a
acta da sessiio anterior ..

,'1

·"
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O Sr.: i• .Secretario dá contn do seguinte

EXPEDIEN'rE
OJ'ficios:
Um do Sr. ministro da Guerra, datado de ü do corrente,
tJ>ansmilliudo a mensagem com que o Sr. P1•csidente da Republica p1·esllt informnoões ao Senado, ácerca do credito
especial, ubel'lo pelo decreto n. n.u0-1, de 29 de maio ultimo,
pura pagamento de despezas feitas com a instnllaçfto do Collegio Militm• do Rio Grande do Sul. - Ao Sr, Francisco Glycer·io.
Um do Sr Carvalho i\Iotta, presidente do Estado do Ceará,
datado do 2'• de maio, agradecendo a communicação do Senado
da constituicüo da l\lesa que tem de presidir-lhe os trabalhos no corrente anno. - Inteirado.
Um do Sr. Luiz Gonzaga de Sunt'Anria, presidente da Cama r a Municipal de Dllres do Indayá, datado de 2 do corrente,
communicando a installar;ão dos trabalhos 'da mesma Cumara. - Inteirado.
.
Requerimento do Sr. A. G, de Azevedo, director da
Companhia Federal de Fundicüo, pedindo pagamento dn importancia de 10:253$, por fornecimentos feitos á Forca Policial, no cxercicio de 1909. - A' Commissão de Financ.as.
O Sr. 2" Secretario procede á leitura dos seguintes
P.\1\ECEI\ES

N. 38-1912

·O bacharel Joaquim José Saraivn Junior, juiz de direito
dos Peitos da Pnzenda Muuicipnl, solicitou, no requerimento
que dirigiu ao Congresso Nacional, 12 mezes de Jicenca, com
todos os vencimentos do cargo que exerce, ou dnquelle que
vier a exercer, em virtude de promociio, para tratamento
do sua saude, que se achn nlterada, conforme o attestndo
medico ,junto ao requerimento.
Esta Commissíio, tendo em vista a consideração feita
pelo peticiona;rio, em relacüo ao •estado tPrecario de suai
snude, confirmadn por attestado medico, é 'de pnrecer que
lhe seJa concedida a licença sómente nos termos do projecto
que o!'i'erece ú considerncüo do Sonado.
PROJECTO

N.·7- 1912

O Congrosso Nncional decreta:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republicn autorizado
a ·conceder um anno de licença, com todos os ve•ncimentos,

ANNAES DO SllNADO

para tratamento de sua saude, onde lhe convier, ao bacharel
Joaquim José Snmivn Junior, juir. de direito dos Feitos da
Fazenda Municipal do District.o Federal; revogadas .as fJ,isposicões em contrario.
Sala das Commissõos, 6 de ,i unho de 1912. - FeUciano
Penna, presidente.- Urbano Santos, relator.- F'. Glycc1'io.- Tavares ele Lyra.- Cassiano do Nasci!nento, A imprimir.
N, 37- 1912

A' Commissüo de Financas foi presente o requerimento
em que o Dr. Alfredo Machado Guimarães, ,juiz do direito
desta Capital, solicita seis mer.es de licenc-a com os vencimentos de seu c·n1•go, pnrn tratamento de snude.
O Congresso Nacional, repetidas vezes, tem concedido liconcns com todos os vencimentos, nüo só nos membros dn magistratura federal como nos da deste Distrieto. NiLo hn, pois,
mzilo para que deixe de proceder de igual modo, em relação
no requerente, desde que está demonstrada n necessidade da
mesma licenca.
.
Assim, ti a Commissilo de parecer que seja submettido á
consideração do Senado o seguinte
PnO,JECTO

N.8-1912
O Congresso Nacional resolve:
Ar!.. 1. • E' o Poder Executivo autorizado n conceder seis
mezes de. liconcn, com todos os vencimentos, no Dr. Alfredo
Machado Guimarães, ,iuiz Ide direito desta Capital, para tratamento de sua snude, onde julgar conveniente.
Art. 2.• Revogam-se as disposicões cm contrario.
Sala das Commissões, 6 de ,junho de 1912, - Feliciano
Penna, presidente.- Tavares de Lura, relator.- F. Glucerio.- Urbano Sarr.to,q,- Cas.~iano do Na.qcimento. A imprimir,
M.

~-

t9i2

Em requerimento que dirigiu no Congresso Nacional solicitou o Exmo. Sr. Dr. Antonio August.o Ribeiro de Almeida sois mews do licenca, com todos os vencimentos, pnrn
trntnr de sun snu1o,
D~ nccõrdo com os procedentes o nttendendo n que n molestia do requerente está comprovada por nttestado m~dico,

.

...'· '
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é n Commissão do pm·ecer qu1J se j n deferido o pedido, !lOm a
upprovtlQÜO do seguinte
'
PROJECTO

N. O -

1012

o Congrc8so Nacional t•esolve:
Art. i. • Fica o poder Executivo autorizaüo a conceder
se ís mozes do lícencn com todos os vencimentos ao Sr. Dr.

Antonio Augusto niboiro de Almeida, Ministro do Supremo
Tt·ibnnal Peclnrnl, para l.rntnr do sua snude, onde ,julgnr eonveniont.e.
Art.. 2:" Revogam-se ns disposições om cont.rnrio.
, Snln dns Commissões, G de ,junho de 1012. - Feliciano
Penna, presidente.- Tavares de L11ra, relator.- F. Glyem•io.- Urbano Santo.~.- Ca.~siano do Nascimento. A imprimir.
N. 4.1 -

1912

A Commissiío de Finnncns, examinando o requerimento
em que o collect.or fodet·nl da Torre, em Pernambuco, pede
um anno de licencn. pnrn t.rntnr de sua snude, onde convier,
ó do parecer Qull se,jn deferido, nos termos do seguinte
PRO,TECTO

N. 10-

1~12

O Congresso Nncionnl resolve:
Art. i." O Presidente dn Republica é nutorizndo n conceder n Tnncrodo Goncnlvos Ferreira, collector federal da TorT'n, em Pernambuco, Úm anno do liccnca, pnrn trntnr da sua
snudo, onde convier.
Arf.. 2. Revogam-se ns disposições em contrario.
·. •
Sala dns Commissõos, G de ,iunho do 1~12. - Feliciano
Penna, presídllnte.- F. Gluccrio, relnl.or.- U1•bano Sflntos .- Cassiano 'ln Nascimento.- Tavm•c,q ele Lm·a .- A impi•imir.
·
N.

~·2

-

Hl\2

A Commissüo de Finnnc.as, antes de interpôr pnrocor sobro
o roqnorim~nto cm ~ue o Sr. conep:o ·Antonio .T!Jronymo do Cnrvnlho Rodrtguf's solwitou rolevnci'io de prescrJpçào pnra poder
ohtor do Thosouro o pngnmonto de sun oongrua, desde .inneíro
de 1800 nl.•í dezembm do 1!lO i, nn ímport.nncin do 7 :260$, .iulgou conveniente ouyir n respeito o Sr. Ministro da .Tusticn e
Negoolos Interiores, que, em officio n. 1.355, de 12 de agosto
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do nnno passado, respondeu ao pedido de informncõcs que lhe
i'ôra ·i'cito )lOS seguintes termos:
•
«Tenho a honra de communicnr-vos, cm resposta no vosso
officio sob n. 2o\, do 4 do ·agosto corrente, que este ministcrio,
não se pódc pronunciar de modo i'avomvel sobre a pt·ctcnciío
do concgo Antonio Jeronymo de Carvalho Rodrigues, capelliiocantor e t•ege!lle da antiga Cupella Implll'ial, o qual solicitou
relevmncnto de prcscripcüo p•aru receber a quantia de 7 :!!00$,
import.nncia de sua congrun, correspondente ao período de 1890
a 1901, por não haver o requerente nllegudo motivo algum que
justifique. o pedido.•
·
A Commissíio não tem razões para divergir do honrado
Sr. Ministro da Justicn e Negocias Interiores, pelo que ó de parecer que o pedido não póde set• deferido.
Sala das Commissões, 6 de junho de 19i2. - Feliciano
Penna, presidente,- Tavw•es de Lyra, relator.- F. Glycerio.
- Cassiano do ·Nascimento.- l;1·bano dos Santos.- A imprimir.
·
·
N. 1.13 -

19i2 •

Ao estudo da CJmmissiío de Fin•ancas foi presente a proposição da Camara dos Deputados, sob n. 149, de 1909, equiparando os vencimentos dos bedeis da Escola de Minas aos da
Faculdade de Medicina desta Capital. Nu época cm que a proposição ..teve andamento na outm Casa do Congresso, os vencimentos annunes dos bedeis da Escola de Minas eram de i :o\00$
e os dos da F•aculdadc de Medicina de 2:000$000. Existia uma
desigualdade manifesta, 110is de 2:000$ eram tambem os vencimentos dos bedeis da .J?aculdade de Medicina da Bahia, das
Faculdades de Direil.o de S. Paulo e 1\linas e da Escola Polytechnica.
A Escola de Minas !'azia, portanto, uma excepr.ão que nada
justificava.
•
Posteriormente, porém, tendo sido crendo o 1\linisterio dn
Agricultura, a que ficou subordinada a mesma Escola, foi ella
reorganizada pelo decreto n, 8.039, de 26 de maio de i 9'10, sendo
os vencimentos dos bedeis elevados a 2:160$000.
Isto Jlosto, a proposicilo não tem mais razão de ser, pelo
que ú Commissão aconselha n sua re,ieiciio.
Sala dns Commissücs, 6 do ,i unho de i 912, - Fel·iciano
Penna, presidente.- Taval'es de Lura, relator.- F. Glycm•io.
- Urbano Santos. - Cassiano elo Nascimento.
PROPOSI()ÃO DA CAMARA DOB DllPUTADOS, N. H9, Dll i 909, A QU!l
Bll REF!lall O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
1\rt. 1.' Ficam equiparados os vencimentos dos bedeis da
Escola do Minas de Ouro Preto nos dos empregados de igual
' .
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categoria das l!'aculdadcs de Direito, de Medicina o da Escola
Polytcchnica.
Camat·a dos Deputados, 17 do dezembro do 1000. - João
Lopes Fe1'1'Cira Fil/lo, i" vice-prosidcnte.- Estacio de Albuquerque Coimbm, i" secretario.- Eu:eb·io I•'1•ancisco :ae Antl,rade, 2' secretario interino.- A imprimir.
N. "''~ -

,1012 '\
-· A Commissão do Financas, examinando a Pl'OPOsicão da
Camara dos Deputados, n. iüO, do i OH - concedendo ·repartidamcnle á viuva e filhas do Dr. Juvenal Octaviano 1\lüller, exllcputado Federal, a pensão mensal, de 300$, é do parecer que
o Senado negue o sou assentamento á dita proposicüo, sem embargo das sympathias que a medida proposta desperta á mcmm·ia do mallogrado Deputado rio-grandensc.
Sala das sessões, G de junho de 1012. - Feliciano Pcnna,
presidente.- F. Glycerio, relator.- Urbano Santos.- Cassúmo do Nascimento, vencido, - Tavares rle Lyra.
PROPOSIÇÃO O.\ CAMARA DOS DEPUTADOS, N.
SE Rlll'ERE O 1'.\RllCEI\

109,

DE

1911,

A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Al'tigo unico. E' concedida, repartidamenle, á viuV'a o filhas do Dr. Juvcnal Octaviano l\lüller, ex-Deputado Federal,
a pensão mensal de 300$000.
Camara do$ Deputados, 28 de dezembro do ·HJH. - Sablno
Barroso Junio1·, presidente.-Ant07l'io Simeii·o dos Santos Leal,
i • secretario.- Eu:cbio F1•anc·isco de Andrade, 2' secretario.
- 'A imprimir.
N. \15 - 1\H2
'Esta Commissão, tomando em consideração n emenda offerccida pelo St•, Senador Azot•edo, ao pro,iecto n. 4, deste nnno,
autorizando Lt concessão de um anno de licença, com o ordenado, ao Fiscal do Seguros, coronel honorario do Exercito Josó
Bonto Porto, é do parecer que ellu se.ia approvnda.
A emenda em questão concede a licenca com todos os vencimentos, o aquello honrado represent'ante de ~latto Grosso,
nltlm de declarar que o peticionario é um homem incontestavelmente enfermo, o que da tliS1t se reconhece, allegou com a maior
procedencia que o Thesouro não ú nttingido pelas consequencias de favor concedido, porque entram para os cofres publioos,,
as Companhias de sesnros, com as importune ias devidas aos
!'unccionarios da inspcctori'u.
Snln df.IS Commissües, li do .iunho do 1912. - FcUciano
Penna, ·PresidQnto. - F. Glucar·io, Relator. - U1•bano Santo1,
-

Cass'iano do N,ascimento. -

Tavm•as de, Lvra.
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EMENDA A QUE SE 1\lWEl\E O PAII&CEl\ SUPRA

Ao pro,iccto do Senado n . .\, do 101~, onde ~o diz: com ordenado; uiga-tic: com toLloti os vencimcnto.s.
Sllla das tiCssões, :J de junho Li e 101!ó! . - A. A:ururlo .A impl'imir.
N. .\G - 1012
A Commissão do Finuucas, examinando pela segunda vez
n petioito em que u Sra. D. Alice Fil;ueiredo l'erreira, viuvn
do sub-commissnrio Manoel da Costa l<erreiru, fallecido n
bot•do do Aquidaban, por occasiilo do desnsll•e occorrido notise
vaso do b"Uerra, requer quo se lhe vaguu, ou untes quo
lhe sejam concedidas, assim como ú sua l'ilha menor Aracy, as
vantagens constantes do art. !l" da lei .n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889, é de parecer que defir'l o pedido, mantendo-se
o parecer e projecto do anuo passado, datado de 22 de dezembro.
Sala das sessões, 6 de junho de H112.- Feliciano Penna,
presidente.- F. Glucerio, relator.- Urbano Santos.- Cassiano
do Nascimento.- Tavares de Lyra.

·

228, DE 1010, E PI\OJEC'I'O N. 73, DA COMMIBSÃO llE
FINA!jÇAS, A QUE SE 1\l~FERE O PARECER SUPRA

· P.\1\ECER N,

..

D. Alice Figueiredo Ferreira, vi uva do sub-commissnrio
Mnnoel da Costa. Ferreira, fallecido a bordo do Aquidabau,
por · occasiiío do desastre occorrido nesse vaso de guerra, DI\
noite de 21 de ,janeiro de i!lOG, no requerimento que dirigiu ntl
Congresso Nacional, pede lhe sejam concedidas e ú sua filha
menor Araey todas as vantagens constantes do art. O•, da lei
n. 108 A, de 30 de dezembro de 1880, e cujo teõr é o seguinte:
c As viuvas e herdeiros dos officiaes que morrerem cm
combate ou por desastre occorrido em servico perceberilo o
soldo o a gratificacllo nddicional correspondente ao posto iromediatamente superior áquelle que tiverem os mesmos officiaes e no tempo de servico que contarem. Nesse soldo é incluido o montepio.:.
·
Allega n peticionaria que a lei de reorganizaciio do corpo
de commissnrios da Armada creou parn . seu marido direitos
incontestaveis á promooiio 11 2' tenente, após os concursos 11 que
se submetteu; não entendendo assim porém, um ex-secretario
da Marinha, que, deixando de preencher vagas entilo existentes
no quadro dos officiaes, concorreu, por nilo ter cumprido essa
oxigencia legal, para a morte do mesmo sub-commissario. pois
na qualidade de 2• tenente nlio se acharia a bordo do Aquidaban,
naquella data, navio de i • classe, além de que. sub-commissario, categorln equivalente a aspirante a official, niío dava direito á sua familia de gozar vantagens conferidas a officiaes.
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E por ser a sua situação especial, não foi incluido no proj octo de pensões, inicindo na Cnmnra dos Deputados, pelo facto
de, não sendo seu ospo~o o!'ficial, .tambcm não era inferior ou
marinheiro.
Esta Commissüo solicitou,' pelo parecer n. 223, do IUOS,
informacõcs ao Governo sobre o assumpto, o qual, om mensagem do IO do setembro do mesmo anuo, declarou que u poLicionariu nada percebo, actualmente, dos cofres publicas, por
motivos do não ter a classe dos sub-commissarlos direito a
montepio o meio soldo.
A circumstancia dolorosa de ter ficado a peticionaria sem
amparo de cspecic alguma e, portanto, absolutamcnto sem recursos para prover á sua subststencia e ú. do uma i'ilha menor,
devo pcsur no unimo dos membros do Congresso Nacional para,
attcndcndo ás razões excopcionaes invocadas por es(a Commissão, quando se trata de assumptos dessa natureza, dar o seu
voto 110 seguinte

,,
··~·

,

..

PROJECTO

N; 73-!910
~-

O Congresso Nacion11l decreta:

, Artigo unico. Ficam extensivas, a contar da data da pre- ·
sente lei, a D. Alice de Figueiredo Ferreira e Aracy, vi uva e :
filha menor do sub-commissario M11noel da Costa Ferreira,
fallecido a bordo do Aquidaban, 11s vantagens constantes do
art. o• da lei n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889; revogadas
as disposições em contrario.
Sala das Commissões, 22 de dezembro do 1910.- F. GIY·
ccrio, pt'csidentc.- A. A:eredo, rel11tor.- Alvaro Machado.João L'ui: Alves.- A1·thur Lemos.- Gon~alvcs

.'\ imprimir.

.~.

·i7 -

Ferreira.-

"'

:1912

.Na 3' discussão do projecto n. 31, do anno de 1896, o Senado approvou o seguinte requerimento: «Requeiro que o pro·
jecto n. 31 vá á Commissão de Legislação e Justiçll para dar
parecer sobre 11s emendas apresentadas e redigir o projecto
de accôrdo com as idéas emittidas na discussão.- Justo
Chcrmont.,

Em consequencia desta deliberacíio, ficou suspensa a discussão e fez.so t•emessa do projecto e emend11s ú Commissiio,
quo vem hoje desempenhar-se d11 obrigação que lhe impõem as
disposições regimentaes, analysando as emendas offerecid11s a
cada um dos artigos do projecto.
A1•L. 1 .• A este urtigo apresentaram emendas os Senadores
Chermont e Gonç11lves Chaves. Do primeiro, tres silo de redllcçilo, mund11ndo 11ccrescentar a pnlavra-federaes-depois d:ng
palavms-·funcç/les publicas e ad1ninilltração publica, e uma
gupprimindo do § i • ,as palavras-ou de algum dos Edados ou

·~

i

•

'

'

'
.'

'

•
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?n-unici)Jacs, Nenhuma dellas merece o assentimento da Commissão: as de t·edacciío, porque não resta duvida que a competencía do Congresso Nacional não vae atú o ponto do legislar sobre as condicões de capacidade para o exercício das
funccões estaduaes; e a que se refere ao § i • po1•que a Commissão entende que devem este paragrapbo e o segundo sor
supprimidos, como manda a emenda do Sr. Gonçalves Chaves.
'!'ambem não concorda a Commissiío com o additivo proposto
a este artigo pelo mesmo Senador Sr. Gonçalves Chaves, porque
ó elle uma dei'inicão que não convem na lei.
Ao art. 2• não foi ofi'erecida emenda alguma; mas a Commissão propõe e climinaciío da palavra-Exceptuam-se.
Ao art. 3• apresentou o Sr. Gonçalves Chaves emcnd~~o
mandando supprimir a sua disposição em principio, e eliminar
do § 2• as palavras-cuja investidura até o final. O Sr. Justo
Chermont offereceu emenda mandando accrescentar o fi ,,..
nestes termos : «Exceptuam-se os fttncciona?·ios pubUcos ·v·italicios e:vistentc.1 antes desta leü Pensa a Commissão que
devem seldl supprimidos o art. 3' e §§ 2' c· 3", subsistindo iapenas
o § 1• com a designação de artigo, i'nzendo-se nelle a eliminuQÍÍO das palavras-antes da Constituição-e accrcscentando depois da palavra-camos, estas-de eleirão popular. E pensa
assim a Commissúo porque esta disposicão suppõe a possibilidade do exercicio slmultaneo ·de dous ou mais cargos puJ)Iicos, como por excepcão permittia a lei n, 28, do 8 de julho
de 1892, hoje revogada.
Ao art. ,,. foram offerecidas duas emendas, sendo uma
do redaccão e sem grande importancia, niío tendo a Commissiio
nada a oppOr-lhe. E' a do Sr. Gonçalves Chaves que manda
accreseentar a palavra - pe?•man.ente - depois das p'alavras
- fm• notaria. Outra é .do Sr. Justo Chermont nestes termos:

dxceptuam-se deste al't'iao as ?'eform.as com.pttlsorias presentemente em vium··no Exm•cito e na A?•mada,» A Commissão está
de accõrdo com este additivo, devendo ser esta o. sua redacção :
«Continuam c·m viaor ali leis cspeciaes que ?'C(Julam a ?'eforma
no Exercito e na Armada Nacional. Pensa tambem que devo
ser supprimido do final deste artigo o periodo: «F'icam abol·idas a reforma, a jubilar.üo ou apo.1·entadoria compttlsOl•ias.»

Ao art. 5" foram âpresentadas duas emendas: uma do SI•.
Chm•mont, mandando que todos os i'unccionarios publicas,
inclusive os membros do Congresso Nacional, se considerem investidos de suas funccões desde a ?'esp_eci'iva posse; o outra do
Sr. Gonçalves Chaves, mandando substituir as palavras clescle a data do seu reconhec-imento - por estas - desde a
data da eleição, constatada pelo diploma respectivo. A Commissão não ncceita nenhuma dns emendas, porque entende que
o artigo deve set• eliminado pot• estar pendente de deliberno'ão
do Senado um projecto sobre mnteria nnaloga,
São, portanto, estas ns emendas quo, no sentir dn Commissão, devem ser npprovadas pelo Senndo:
1', do Sr; Goncalves Chaves, supprimindo os §§ i• e 2• do

nrt. ·1°;

I'

0

,."

•

O,

oO

lo

MI

oo

"00"

0

olod

<'oh-~

'o'•oO•fOooo•.'ol.lo

"''

'I 'jl

.. .....

U7

. SESSÃO EM 7 Dll JUNHO DE :19:12 '

2•, da Commissão, supprimindo

c;rcapt!tam-se;

no art. 2' ii palavra

3•, do Sr. Goncalvcs Chaves, supprimindo o art. 3'
4", da Commissão, supprimindo os §§ 2' e 3" do art. 3';
5•, da Commissão, supprimindo o § 1" do art. 3", o qual
passará a ter a designaciio de artigo, as palavras - antas da
Constituição - o accrescentando as palavras - aaraos de

eleição pop!tlar;

·

6", do Sr·. Justo Chormont, com a reduccão proposta pela
Commissão, declarando que continuam em vigor as leis espooiacs que regular!! !} reforma no Exer~itq e Armada;
7', da Commissuo, mandando suppr1mn• o art. 5".
Todas as outras, que foram enumeradas, devem ser rejeitadas.
E' este o parecer da Commissão.
·
Sala das Commissões, 6 de junho de ·1012 - J. L. Coelho
c Campos, presidente.- J. M. Aletallo, relato!·.- Sá Freira.
EMENDAS A QUE SE llEFERE O !',\1\ECER SUPRA

Ao crescente-se· onde convier o seguinte artigo additivo:
Art.
Exceptuam-se das disposições do segundo período
do paragrapho unico elo art. 4" as rol'ormas compulsorias presentemente cm vigor no Exercito c na Armada.
Supprima-se o art. 5' c substitua-se pelo seguinte:
i\t•t. 5." Consideram-se investidos das funccões legislativas
os Deputados ou Senadores e os funccionarios do Poder Executivo ou judiciaria desde a respectiva posse.
Sala das sessões, 3 de novembro de 1806.-Justo Clle1'11lont.
:Ao art. L' Accrescento-se depois das palavras: Só póde
ser eleito ou nomeado parn exercer funccõos publicas ~a palavra-fedornes.
E no segundo período, depois dns palavras- funccõos publicns,-accrescente-se a mesma palavra-fcdoracs.
. Do § 1" do art. i •, supprima-so, no i'inal : «Ou de algum dos
Estados ou municípios.»
·
Ao ! 2• do art. L" i\ccrescentc-so depois das palavras :Administrncão Publica.-a pnlavi'a-Fcdoral.
·
. Accroscente-se ao nrt. a•:
§ 4.' Exceptuam-se das disposicüos do § 3" deste artigo os
funocionarios publicas considerados vitalioios nnt~s da promulgação desta lo1.
·
· Sala das sessões, 3 do novembro de 1896.- Justo Cller-

mont.

i '-'Ao nrt. 1•, Supprimain~so 1í parte final desse artigo:
:CJYií.o &rio, por,ém, e_tc., .etc.».~ os §fi i" .e 2'.
.
~u
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2'-:Ao mesmo artigo, Aooresoente-se depois de «cidadão
bmzileiro>: «Pm•a esse fim só se consideram (uncções publicas
a.s que envolvem pode1• ou qualquer parcella de autoridade, de
or!lem politica, administrativa, militai' ou jurídica.>
3'-Ao art. 3.• Supprima-se.
4'-Ao I 2• do moamo artigo. Supprima-se o final desde as
palavras «cuja investidura, etc.>
5'-Ao paragrapho unico do art. 4,• Accrescente-sc, cntr~
as palavras «for notaria e O>, a palavra «permanente.>
6'-Ao art. 5.• Substituam-se as palavras «desde a data
do. seu reconhecimento> - pelas seguintes: «desae a data da
eleição, contestada pelo diploma respectivo,>

Sala das sessões, 3 de novembro de i896.-Gonçalves Cha-

ves.- A imprimir.

N. '48 -

i9f2

A proposição da Gamara dos Deputados n. 73, de i896,
merece approvaçíio do Senado.
E' certo que a Commissão de Constituição e Diplomacia
opinou no sentido de ser re,ieitnda a dita proposição porCJ,ueco Congresso Nacional, na novíssima lei de vencimentos mJ!itn- ·
res, regulou devidamente o assumpto, fixando o direito . que
teem os militares á percepção do seu soldo em quaesquer Clrcumstancias,,
Parece entanto, que a disposição do art. 73 da Constituicão Federai, tornando accessiveis a todos os brazileiros, observadas as condições de capacidade especial, que a lei estatue, os
cargos publicos civis e militares e vedando a,; accumulacões
remuneradas, impediu que os militares percebam vencimentos
como Deputados e Senadores e o soldo de suas patentes.
Com effeito, por mais que se pretenda fazer distincções
bysantinas entre soldo e vencimento propriamente dito, a somma que o militar percebe em virtude de sua patente niio passa
de vencimento com que o Estado contribue pelo goso de seus
serviços.
Si, pois, a Constituição prohibe que o cidadão perceba ao
mesmo tempo remuneração por mais de um cargo, é fóra de
duvida que o militar não deve perceber o soldo e o subsidio.
Si o subsidio níio se considera vencimento, é no entretanto uma remuneração percebida pelo representante do povo
no exercício da funcciio de Deputado ou Senador.
Não seria justo, creando-se mesmo desigualdade, si o projecto fosse a(lprovado tal como está; por isso a Comm1ssiio
opina no sent1do que elle o se,ia, accresccntnndo-se as seguintes emendas:- depois das palavras ceffectivos e reformados> ..
diga-se- ce os funccionarios ciyis em exel'çicio ou npos~nta- ·
dos,; e depois da palavra. cvenc!mentos>-<hga-se-cou CIVll:t;
elimme-se a palavra-calgum.>
· Sala das Commissões, 6 de junho de i9i2.-J. L. Coelho c.
Campos, Pr!)sid~nte,-Sá Fr.e.i~e, Relator.--J. M. M~t!!.l.lo.
·
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

N,

73,

DE

:1.896,

A QUE 'SE

REFERI! O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Art. f.• Os officines do Exercito ou da Armada, effectivos
ou re!Qrmndos, no exercício de mandatos populares, não poderão accumular vencimento algum militar, nem mesmo o soldo
do sua patente.
, Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Camn~a dos Deputados, 19 de novembro de :1.896.-Art/tur

Cesar Rio.ç, Presidente.-Candido de Oliveira Lins, de Vascon-'
cellos, :1." Secretario.-Augusto Tavares de Lyr(l, 3' Secretario,

servipdo do 2•. ,
Guerra.

A's Commissões de Finanças e' de Marinba e
N.. 49 -

:1.912

A proposicão da Cumam dos Deputados n. 228, de :1.908,
dispõe no seu nt·t. i • que niio pódc ser expulso do territorio
nacional o estrangeiro que fôr casado com mulher braziJcira ou que Liver filho orazileiro: no at·L. 2' revoga a disposição do art. 3' .da lei n. '1.641, de 7 de janeiro do :1.907.
A Gommissiio do .Justiça e Legislação considera , que o
ar I.. 60, n. 5, da Constituição Federal estabelece que os estrangeiros que forem casados com brazileiras ou tiverem filhos
brazílch·os, comtanto que residam no Brazíl, silo brazileiros,
salvo si manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade.
Considerando, portanto, que a disposição do art. 1• ,do
projecto é a repetição do texto constitucional ;
·
Considerando que a disposi~·iio do art. 3" da lei n. i .641,
do 7 do .ilineiro de 1007, estabelecendo o prazo de dous annos de
rcsidencia, para ter o direito de. permanecer no territorio nacional não offende o dispositivo citado da Constituição Federal,
sendo que 'as lottras a o b do mesmo artigo limitnzn..se a reproduzir o texto const!Lucional:
·
E' a Commissão do parecer seja rejeitado o projecto.
Sala das Commissõos, 6 de Junho de 1012.- J. L. Coelho
c Campos, Presidente - Sá Frei1•a, Relator. - J. M. Me-

tcllo.

1'1\0POSICÃO DA CAII!ARA DOS DEPU1'ADOS N,

;!28,, DE 1008,

SE REFI!RE O PARECER SUPRA

A QUE
,

O Congresso :Nacicnnl decreta:
Art. 1.• Nilo pódo ser expulso do territorio nacional o estrangeiro 9u~ J'or casa. do. .com mulher hrazileira ou que tiver:,
fllha brazile1ro.
..
, - -, , "· · · · ,.. - . . .. . . . . I

'

'~s ..
.

,

'·'

·'

..... '
iOO
:A.rL. 2. • Fica revogada a· disposicão do art. s•. ,da lei
n. 1.6/d, de 7 do janeiro de 1907.
Camara dos Deputados, 22 de dezembro de 1908. - Carlos
Peixoto de ~Iello F-ilho, .Presidente. - Melciades Mario de
Sá Frci!'C, i• Secretario. - Anton'io Simeão dos Santos Leal,
2.. ·seci·ctario~ '-.A' 'imiJrimir.
· .
·
·.

.

'

O . Sr. Francisco Sá ( ') - Sr. Presiclcntc, eu · me havia
impost~ o proposito de guardar· silencio sobre os acontecimentos politicas que se toem desem·olado no Cenrá de alguns mezcs
a essa parte, alé quo so odesenlncasse a cz•is~ revolucionaria em
.
.
que se debate aquelle Estado.
·Não sómentc consideracõcs de ordem politica senão tarobem razões d•i> ordem· m•oral, que não hão de escapar a espíritos dotados de ~>cntimentos nobres e· delicados, me teem determinado este procedimento.
·
·
Divergindo fundamentalmente dos meus amigos poliLicos
e de amigos que me são particularnicntl:l cara.• no modo do
apreciar aquelles faclos, de analysar-lhes oo antecedentes, ·rixar-lhes a responsabilidade, não tendo partilhado nunca, como
agora não .partilho, das suas ingenuas esperanc11:s, essa obstinada confiança ; vendo no caso, do C(!ará um episOdia da anarchia geral que .envolve o paiz, eu entendi ela meu dever perturbar a accão <lesses meus amigos; com uma intervenção
que bem podia ~e1• ao menos, no proposito em que afundasse,
·
contraproducente.
Agora, Sr. .Presidente, niLo mo afasto, ainda que incidentemente dessa norma quo me havia tracado, siniio porque ·cont~ider.o dever inilludivol dar uma voz, nesta Casa;·· ao sentimento de indignacão o de l10rror que om todos os espíritos
·e principalmente naquelles que, como. eu, teem a honra de
repre~>entar o E~tado .do Cear~ :- suscit!ll'am as noticias da
occut'l'lmem t.rastcn a que· o~st;tm a capital daquellc Estado,
>em a noite de ante-hontem. E, ao mesmo tempo, mandar desta
.tribuna a •expressão da minha sympathia e da minha solidariEYdadc ás nobres victimns da atbentado criminoso, coma iguaes
niío se registram na~> nossas lutas politicas e que agora se
estão repetindo, multiplienndCI', como si uma epidemia rubra se
·extendesse sobre o paiz inteir.o.
·
. ·
. ScS'Ilndo informações tt·azidas pelo telographo daquella
!procedeneia, Ú$ O lf.: da noite de ante-hontem, um sargento do
49• batalhão de. cacadores· dirigiu-se li casa. do coronel Thomnz Cavalcanti, Deputado Federal, e tentou, assaeainal-o, · lan~nndo uma bomba ld·~ dynamite, que o f.eriu e a dous amigos
que com elle conversavam nnquella occnsiiio.
O Sr;. Dr. Thomn~ Cavalcanti o Senado o sabe ú um homem calmo, moderado, geralmente conhecido pela sua fide·Jidade .a principies, pela sua. tolernncia P.Bra com os homens,
mesmo quando seus ndversar1Ds.
Vendo B sun terra :natal dominada pela mU:ahorca, .ello
tomou a .si, , intvepidamonbe, a missfi,l) de nnra alJI ISO dirigi!•
'

.

'

.

. ........ ~,

.C'l Esto di8cur·so .niío -·foi
revistO; pelo ora'dor •... ,
-·· .. . -·.
.
.
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em trnbnlhos :de.propngnnda .politicn', .durante. o qúal· sii'revelôu ·
su,pe~ior ·a·:todaS.: u:s,, nggr~ss~es,.:.reC<l~endo. as .. provoca~õe~ a·3
mais vehemontes com a maiOr.· .seremdlide.
· .. .
···
.. ,. E' o. testemul\~01 deli e;. que .não póde deixar de mereoer
1rt fé· .de (]Uantos. teem a fortuna de .eonhecel-o :que eu
'Quero· ·que fiqti'e . registrado. nos Annaes desta· ca·sa:•. lendo o
.telegramma
quo. .olle dirigiw pnrn·.estn cidade.
.
..
.
' . <·FOR1'AJ,EZA, ·G - Cumpro o .d•e:vcr. de levnJ: no voss'o conhecimento. ·O .'gravissimo ·attlintndo quo ucab'o: do siir .. victímli
Mm:os :nrs.·. Affonso·Bezerrn, EdgU:rd-BO·rges··e João PelippÓ
Pm•on·:r~· Urna.. bornbn do·. dynami L,,. arJ•cmessndü imtr· 'enós pol'
'um .llargento .do : 49~ batalhilo ·.I) . pclo'Sl: ·copheliidos . nrruaceii·os
Emrl)o :Sá:· e· .FranCisco Hollanda, explo~ru1 : 'laJ1c~ndo~l)OS. por
terra, ·tendo' Sido eu •ll' EdgaJ:d ·Borges attmg1dos por fer1m:entos
multipl?S e· graves ; ·Bezerra;· •com· 11 ·pernn csphacelada, · e·· esse
em perigo de vida; João··Felippo escapou illeso. O .cr:ime foi
p_raticado á~-~ 7!,.:·!lor;~s· ~;só .ás .1~ :!(.. compareceram as autoridades pohc1aes;' apeznr de aviso· 1mmed1ato~ c nem sequer
proçederam a.. in~errogatorios, parn .apurar· .res.ponaabilidadcs.
O ·general l\lesqmta; o co·ronel Jesumo o alguns officiaes do
iExercito · o... o. chefe 'do :cJistricto telegraphico Prancisco· Ney
visitaram. a· minha casa; transformada ·em ·t•·I}Spital de ·sangúe.
Até esta. 11om, 2 da· madt•ugnda; as ·autoridades estrictuaes ·o ada
fizeram. Reclamo' providencias promptas ei energicas para evitar a:oonflagracão ·do Estado. Impedido·de Gscrever, faco· ditar
esta communicaciio; - Pelo· coronel Thoma=·. Cavalcanti, · Gui'

lherme Moreira,

-

-

'

Dep~ttacto.,

··

·.. ·

·

·. · · ·

· .

.·· ... E'' 'interessante: ,comparar-'se.:n. informaciío .contida. neste
telegramma,. aliás accorde. com· os te1otemunho3, das ma1s variadas .i;lrocedencins, ·com a rapida eommunicacii~ dirigida · ao
Sr •.. Presidente da Republica pelo vice-presidente .do Estado,
em exercicio, que ali i ·repl'esenta,. neste momento, a situnciio
dominante no Estado.
..
..
·
·· Do presidente 'do Estado1:· ·
.
.
.
· 'p . ,< FoRTA~EzA'; 6 ,.;.;.;, Foi)anêada: iúiia bomba dà' dyriail!itô' e!lJ
.casa do· coronel Cavalcanli, por um sargento do Exerc.1.to, .ficando aquelle ferido levemente e o> Drs. Edgard ]3<)rges e
Affonilo:: Bel'l~rra: <com'. ferimentDs: graves~ ·Ai:mram~se ·'réspon~
:sabilidades para descobrir si houve intuitos .Po!Jticos: O:"~aJ:o.
:gento; .·autor .do. attentado,. ~út proso Jogo. depois. ·Re1peJtosas
sau~ncõ~s.; '-7, Cal·vàlhO JIJotta, presidente.:.
.•.. . · ..
... , .Q:.pr~sidento do.Estado, ao· contrario a todos ,quantos; de
perto•ou de .Jonge: tecm' acompanhado o:q ·1·nctoH·deseni•oludoH no
lTist.ndo ignol'nvn' que o. nLtonLt1do ali .. commettido houvesse
.sido determinado pór' motivos de ordem p'olitica "' .
.
' " :A mim,• Sr;:, ·Presidente, ·devo· desde· já' dizei-o :.esse ·facto,
por mais grave e por mais repugnante que e.Jle ·ten.ha sido·;
a mim, niío-.ma ·causou surpresa, O. facto.•.em,,s.J,, p~oCisamente,
estav·li· ·desde' militôs· ·dias·· amiunoilido; e as autor1~o.des .fede:raes, e o Governo Fedoral, nüo o ignoravam.: Sab111-se. que o
Sr., Dr.:··Thomllz :ca~aloantl ~tava ·llm~llOIIdO:·•d~ mor~e.,· Pes..
c
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soas que habitavam na: .vizinh·anca: 'de suà resid•én'eià U~liani
sido avisada~ do per!8!>. que co!1'iam e tinham sido solicitadas
para se afastar de Sitio tão arriscado..
·
·
.
Sabia-se ainda que os chefes da mashorca, que alli depoz
o governo legal, e que continúa, com seu domínio terrível, a
manter o Ceará em verdadeiro estado de sitio ; snbla"se que
·Olles dispunham dos mais .copiosos · armamentos e de grande
quantidade de dynamite retiráda- ninguem tratou .ainda de
apurar como - dei um estabelecimento federal : a Estrada de
}'erro de Baturité ; 'sabia..,se que à Assembléa do Estado. que
tem de apurar ·a eleição de presidente, que alli se realizou,
estâ tambem ameaçada de ser imJ)edida. de funooionar, . estando os chefes da mashorca resolvidos a fazer saltar o respectivo edifioio ·a· bombas de dynamite. :Ainda. inais: ,um-telegramma que Ii hoje, •e infelizmente não tenho• aqui .presente,
•informa que o coronel 'Ehomnz Cavalcanti jâ havia solicitado a
retirada do Cear·á desse mesmo perigoso eargento, .autor da
tentativa. de morte de que elle ia. sendo victima.
O Si\. PEDRO BoRGES -· E' exacto, foi por meu intermedio.
o SR. FRANCISCO. SÁ - Ha ainda uma cirCUmstancia. q~o
não póde deixar. d~ •ser assignalada.: o assassino; ·agente de· uma
conspiração que tomava ·auda.cios•amente ·suas deliberações na
pracn publica, é um sargento do .uJ• de oacadores,: batalhão,
que, ·o Senado· sabe. já tinha a mão bem experimentada: nos
crimes .com que estão sendo libertados .os E~tados do .n~~te:.da
!Republica.. !Apenas se annunciou a. remessa.. dessa ·.foroa. federal
~ara nquelle Estado todos os que se preoccupam com a paz
dell>e1 ficaram tomados das mais inquietadoras apprehell6Ões ;
estou· inf~rmado de que o Sr. Poosidente da· Republica teve conhecimento dessas inquietações, .mas S.· Ex. tinha e. tem· esse
batalhão ;em missão, incumbido de realizar seus-serviços sanguinolentos, ora aqui, ora aIIi.
·
·
0 SR. PIRES FERREIRA - Não acredite. 0 oommanda.~tê. até
já foi. mudado ; agora é um ce_arense~ muito modera.d?, incapaz
de· taes cousa-s; ·elle •é conheCido, foi Deputado aQUI na. ·Con·
stituinte.,
·
· ,. · . ·- · ·· · ·. ··
.. . 0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Qu9Jllto o. elle ni'io
ttuvlda
alguma·... · ·
·
·
. O SR. FRANCisco SA - Se-nhores, ·si o proprio Pres·idente
da Republica póde 'l'espotider pelos "Crimes ·commettidos ·pelos
officiaes .. ,subajte])n()s ,_dp. Exe~cik,>·,. c.om? J?~~c. o oommandante
de uín batalhao, experimentado na mdlSCiphna e desordem .••.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Apoiado.
.
.
. ..
o SR. FRÂNêlsêo 'Sl -·. .•.• ·ser úma .garantia. insuffioiente
di1 ,corooooiio .improvisada. ·cle&sa forca_
. . _ ....
•· ·· 0 'SR. ·PII\llS FERREIRA '-- · 0 ·'commaridante póde·-tudO/ â
freil'to ''d~'ii'opa;.: :" · ··· ·' • ' ... · · ·· : ·".: · . · • ··. '. ,;:'
:" ~ .sll::~tiA~.ci~il~~~L~g1:i\io,;; 'U~~.orÍPII:.Ue~t~;;;:íi!~il\l.:é;
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S;(: '- O cer~ que á remessà ilesse ba.tal~ll!J envolv111 não s~1 que espec1e de preoccupacão. :Amigos

lPohtlC~s

dD Sr. Presidente da Thcpublica Unham feitD '"er a

'S. Ex. a necessidade de irem fDrcas federaes para o Ceará

e o ~r. Presidente da Republica parece qua, fazendo uma pi~
lherm _pcrver~a, deu-lhes como resposta i~to: c Querem •Um
bntalhuo? Po1s tomem o 49·~.
Apenas alli chegou essa forca, a sua ~olidariedade com
a rev\)lta tornou-~e m)lnifesta. ~ii~ sou cu quem 0 diz: é 0
:propr10 chefe do mov1mento sedicioso, e por ell'e consagrado
com a escolha para a sua candidaturá á poosidennia do Estad~: ~ o Sr. corqnel Franco Rabello. S. Ex. declarou
nqm, e os J()rnaes pubhcaram, que, quando as pracas do batalhão o viam, diziam immediatamente: c Este ií () Governador
do Ceará. • Estavam acostumados a fazer a .escolha dos Governadores dentro dos quarteis, não podiam comprehender que
uma resistencia a essa pratica, que é ho.ie a· norma do governo da Republica, apparecessc naquelle pobre Estado que
.iú se achava entregue á' anarchia.
'
Telegrammas diio ~ nomes· dos chefes da conspiraciío de
que resultou o attentado de ante-hontem. Esses chefes siio
os mesmos da arruaça que teve como consequencia ver-se for~ado a deixar o G()verno do Estado o seu presidente legal.
Nenhum castigo tiveram elles ; continuaram senhores da ci'dade, e, o que é mais, tiveram o .seUJ armamento accrescido.
armamento que só poderia ter s1do fornecido pelo quartel
federal.
Ainda a favor dessa propo~icão que acabo de avançar
•posso invocar o mesmo testemunho do Sr. eoronel Franco
:aabello.
Disse elle, e os jornae.s desta cidade publicaram, que os
revolucionarios estavam senhores de grande quantidade de armamento, augmeatado ainda com aquelle que haviam tomado
da policia. .
Ora Sr. Presidente, o armamento da policia do Estado
foi entregue ao inspector ·da região militar no. mesmo dia
em que se deu a renuncia forcada do presidente Sr. Nogueira .
~cioly. Si esse armamooto, em virtude de exigenoia daquella
autoridade mílítar, havia &ido a ·ena entregue, como está hoje
a engrossar os recursos de que dispõe a mashorca ?
.
E' evidente, portanto, Sr. Presidente, a coparticipacãa
da forca federal, representada por ·aquelle hatalhlio, n9s factos
de onde ~e derivou fatalmente· o attentado de que 1a sendo
viotima o Sr. Thomaz Cavalcanti. .Mas não é . somente p~lo
facto em &i, tal qual ~lle se prenunOJ!Iva. FJile t~m uma !iba·Qiio logica na situaeao geral do pa1z e tem llgação d1recta
com os factos gravissinios que antes haviam occorrido em dous
ouf,ros Estados do Norte.
.
,
Sr. Presidente, quando a Bahia fo1 conqmstada P\)r um
bOmbardeio monstruoso para ser. entregue fi Ulp .Protegido da
casa do Sr. Presidente da Republ~ca, fi um amb1C1oso sem !perecimento, sem esorupulos, que na() recuo.u deante .desse cr1me
.para tomar posse .da terra que o rep,ud1ava ; quapdo 5e deu
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{lsse nttentndo monstru·nso para a sntisfacüo de· um pacto ae
honr~~: que d~shon~a n. Republica, immediatamente a noticia
do trtumpho tS'nobtl foJcommunicrudn para o Ceará em telegra!fima i:lo chefe .da revolução, que -aqui estava, e' que para
exmta1: ~s seus amtgos lhes dizia que acabava do ter uma con~et·encm C\)l(l o. Sr. Pt:esidente .da Rojlublica, da qual troux~ra magmftca 1mprossao, o que o caso da Bahia estava resolVido, telegramma que alguns dos boletins t!'f,duziam, como ex!iJress.ão mais vívn, nestes termos : « Bahia liquidada»,.
P.o·ucos dia·s depois dava-so c assalto á casa do gov•erno do
Cearú o a consequente renuncia do p·residcnte do Estado.
·
,
De Pernambuco partiam frequentes insinuações no movi;ment.o, O trimnphadm· da mashorca naquelle Estado animava
;em telegrnmma os chofes da opposicã() cearense~ dando-lhes
.como programmn n cle.truicã() das olignrchias· do norte, e dos
quarteis do Recife partiam agentes para fazer a propaganda
~·evolucio·naria pelo interior do Ceará.
·
Niío •eru, entretanto, preciso procurar ~:ss11.~ ligações di;rectas dos factos que alli occorreram e no~ qunes me venho
referindo, ao mais recente : niio é 11ecessarío procurar essas ligações para ex:plical~o~. EJ!es teem .sua filiacão na politica
que estt\ sendo 1ieita pelo Governo Federal.
.
.
Niío ha como separar a responsabilidada do chefe da nação ·
:do todos esses crime·s, cu,ios autores ficam impunes e que
quando são ba~tante atrozes asseguram aos que oommettem o
premi<> da manifestaciío da confiança do Governo.
·
Níio podemos nos iludi!·, St•, Presidente. Não se trata de
'destruiciío do olígarchia. E' possivol que o Sr. Presidente da
Republica, de tanto ou;vir dizer pelos seus bajuladores, ~steja
l'ealmente convencid.o. de que é um programma patriotioo ·e~te
que S. Ex:. está executando. Não se trata de destruição de
oligarchia, porque, por esto nome, .se ·tem entendido governos
em que prepondera o govern.o. de fnmi!ia.
,
Níio havia gove1•no desta especie: na Bnhia e em Pernambuco.
.
·
. .
· As oligarchia·s estão garantidas desde que gozem da sym.pathia e da predilecciio do Sr. Presidente da Republica •
. No Cear(l, (Jue oligarchia existe .agora'! A dos Accioly ~á
foi destruída. O seu chefe JimiLa-se a entreter l'elacões de fidelidade que deve aos seus amigos e manter a solidnriedQde
com o seu partido.
.
Entretanto, pretendo-se lú ainda imJ?odir o funcctona.-.
mento legal do Gboverno. Quer-·so a anarch11!, q';!er-s~ .a pa.rnlysacão das in..%ituicões, quer-s~. a olygarch1zacuo mthtar daquelle, como· dos outrcs Estados do Bra.dl.
.
.
·
O que ha ·ali I é ·uma conspirnoão organiz!ld_a contr.a o. G~
;verno federativo. O que se trata é de destt•mcao das mstitUJ,ções lebornes deste pa.iz ; ó de destruir a .obra de gerações
que trabalho!•am para ter uma pa.tria eulta. e livre ; o que se
trata é de- substituir a Republica por uma federação de quai·teis unidos du Brazil..
·
.,
ti ·d' ,
E'·, neoessnrio que nós, os homens polt!Jcos, I!_ ra. o~ para ; .
o dnsqla.mcnto, sini\o para. o desemP.M'.O, recolhamos .todas •llS :
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;nossas energias,, ~ertos de que a Repu·blica lm do so salvar, poruue a Consl.tLUJQao assegurou a temporariedade do Governo.
E Íl Republica so snlvurú ficando apenas ào Governo actual
a lembrança de um pesadello terrível, no qual viu quasi destruídas ns noSi"US libot•dades o a nossa civilizar;ão. (Muito 'bem;

.

muito bem,): ·

'

. O Sr. Pedro Borges. ('l - Sr. PresidenL~, não posso ·..
d01x.ar. de da1· !)ma exphcacuo ao Senado, após as palavras '
. proierJdas pelo Ilustro represonlante do Ceará, o meu distincto
!lmigo Sr. Ji'mnciseo de Sú.
O acontecimento QU•II .enluMu, na noite àe ante-hon!Jem, a
capital do meu Estado, (J um desses aconte~imentos m()nstruosos que não pedem deixar de abalar os sentimentos dDs 1nossos
concidadãos. Ello explica a attencão com que o Senado ouviu
o brilhante discurso do meu illustre amigo, ao qual eu não
t.erin duvida de· Pl't'star o meu npoio, como tnmt1em nt6 os
meus applausl)s, si, po!'Venturn, não tivesse colligido das palavras do illustre Senador censuras ao procedimento do Presidente da Repub!ica, em re)nciío aos factos occorrida~ ante-.
hontem no Ceara.
Com •effeito, pela madrugada de hontem recebi do meu
Estad,o diversos telegrnmmns referindo com detalhes o lamentavel acontecimento.
·
·COmi) et•a do meu dever, dirigi-me no Palacio do Governo para communicar o succedido ao Sr. Presidente da Re!publ ica..
·
· i'elizntente, na sala dos despachl)s e'stavam os Srs. minisJtros da guerra o do interior, que, chamados _])elo Chefe da
Nacão, se apressara· 1 ·a conferenciar com ii.. Ex..
·
• Sei e por issc tenho o prazer de communicar não ·só M
m~u ill'usll•e {lompanheiro como ao Senado, que o Sr. Pre111idente da Republica transmittiu ordens terminantes oo
Sr. ministro do interior, afim de qeu este se dirigisse ao Presidente do Estado chamando a sua attenciío para a gravidade e
consequencias que po~iam ~er aquolles uconteci11_1entos.
.
Ainda no Sr. mimstro da guerra o Sr. Presidente da Ilieblica determinou que .•se dirigisse ao Sr. general Mesquita, em
desempenl]D de. uma miss.~o especial do Chefe. do Estado,:e .ao
inspector mtermo da !'egtuo, Sr. coronel. Jcsu!n!l', tr!msm!ttmdo-lhes ordea·s severas e que com a mator vtgtlanc1a ag1ssem
energicamente, não· IEÓ contra o criminoso ·CU crimiuosos, para
,que soffressem ·as penas da le,i, como ainda. que empregassem
todos os meios para que a ·soc1edade fosse dcsagravaâa.
Pens.o que o mim illus,tre collegn. e !lilecto amigo deve,
;por ora. · satisfazer-se com ns medidas tomadas, uté que tenhamos n certeza de que elias foram fielmente cumpridas.
O Sa.' l'MNCisco SA- O Sr. Presi~ente d!t Republica q;í
sempre ,essns ordo;n,s. ou tom11 providencias tard1nmen~ill depo1s
dos crimes consummndo-s •. ·
·

i('):

Este <lisc)lrso 11lio foi

r.e:v.ia~p, P.elo

!Jrador., ·
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O Sa. PEDRO BoRGEs - i\:s {)rdens dadas e a& prorvidencias
adoptadas pelo Pre,sidente da Republica, no caso de que nos
oocupamos, foram immediatas e pr.eci·sas.
O acontecimento. como snbo o. Senado, occorreu na noite
de ante-hontem, ás 9 hora·s e meta, e as primeiras noticias
pelo menos aqu,cllas que foram enviadas, cll•cgaram a •esta Ca~
pita! pela madrugada de 5 para o, juntamente com n·s communicacões officiaes ao Sr. Presidente da Republica e S Ex:
immediatnmente fez chamar ollS Srs. ministros da Guerra· e dÓ
Interior, com os quaes conferenciou, como• já disse, expedindo
á minha vi,sta, as ordens que acabei de communicnr .ao Senado.
0 SR. FELICIANO PENNA -V. Ex. me permittc, um aparte ?
·Hn quanto tcmpt> o Sr. Presidente da Republica ordenou a
retirada do ·sargento accusado ?
'
O SR. PEDRo BoRGES - Respondendo ao aparte do illustre
Senador por Minas, devo confirmar o qua acabou de referir,
em relação a este facto, o meu, illustre amigo Dr. Francisco
Sá.
Ha 30 ou 40 diws, recebi do coronel Thomaz Cavalcante ·
um pedido para que me interessasse cem o Sr. ministro da
Guerra, afim de retirar dali o sargento Josl.i Bento, do 49' de
caçadores, tido e havido como um dos mais perigosos po.Jiticos
do batalhão e ainda mai's como um verdadeiro anarchista.
Entreguei esse te.Jegramma ao Sr. ministro da Guerra,
no proprio hotel onde reside, o S. Ex. respondeu~me que
providenciaria de nccôrdo com o interesse publico.
O que é facto, sei ·agora, é que o sargento José Bento não
foi retirado e mais ainda, um telegramma publicado nos jornaes de hoje aiz que José Bento ha 20 dias havia sido transferido para o 49'.
Devo dizer mais que além deSI!Ie sargento o Sr. Thomaz
.Cavalcante recommendava a transferencia do mais dous ou
tres inferiores.
·
O SR. FRANCISCo SÁ - Que lá estão• ·ainda aguardando o
momento para outros crimes, para serem tomadas então' providencias.
· O SR. PEDRO BoRGES - Ora, Sr. Presidente, eu não tenho
motivos, ao contrario, estou convencido de que 11 acção do
Sr. Pre&idente da Republica se fará sentir com toda a lealdade,
decisão e efficacla.
Os acontecimentos occorreram ante-hontem á noite ; se
hontcm <l Governo teve conhecimento delles 11; expediu as ordens convenientes, que espera sejam cumprida~. e aguarda informações, ·em virtude das quaes possa rr.iterar as suas or~
dens ..
0 SR. PINHBIIlO MACHADO- V. Ex. devo referir-se tambem
aos actos anteriormente praticados ·pelo S1·. Presidente da
Hepublicn, para manter o Govct·no do Cearú.
O SR. FRANCisco SÁ - Um destes antecedentes está na re~
tirada do sargento.,

1
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. O SR. PEDRo BoRGES - Satisfaço <l dasejo do meu nobre
;tm1go...
.
O SR. PINI-I>EIRO• MACHADo - Niio ó desejo mau é umn necessidade para aclarar n situação.
'
O SR. PEDRo l3onoEs - Attenderei a cssn ncccs·sidade .
. 0 SR. PINHEIRO MACHADO dú um apnrle.
O SR. PEDRo BoRGEs - Peco ao honrado Senador pelo Rio
G~andc· d_" Sul que te{\ha um po_uco de generosidad•0 pura commigo. Nua tenho habttos da tribuna e assim S. Ex. compreh~mderú os meus embaraces o a~ minha~ difficuldades neste
momento.
. 0 SR. FELICIANO PllNNA - A<l contrario ; V. Ex. está
mostrando uma habilidade rara ; está fazendo a dansa dos ovos
sem quebrai-os.
O SR. PllDRO BoRGES - O n()bre Senador pelo Rio Grande
do Sul, meu illustre chefe, ouviu que <l Senador pelo Ceará,
ao ccomecar o seu discurso, dis·se que, coagid:J por circumstancias •especines, deixava muito propositalmente de tratar doa
antecedentes dos acontecimentos em virtude dos quaes a si.tuacão governamental do Ceará foi depostn, promettendo, porém, em .oceasiiio opportuna voltar ao assumpto. Reservavame para nessa occasiiio responder a S. Ex. de modo que me
parecesse mais conveniente e de accõrdo cQm .a realidade dos
a~onlecimentos, que tenho acompanhado com muita attcncão
~ interesse.
·
0 SR. PINHEIRO IIIACHADO - Mas S. Ex. entendeu <lpportuno fazei-o hoje.
O SR. PEDRO BoRGES - Quem julgou opportuno esse. momento foi V. Ex.
0 SR. PINHEIRO IIIACUADO - Não, •senhOl' ; foi O nobre Senadot• que vem de deixar a tribuna.
O SR. PEDRo BoRGES - o nobre Senado·r que me precedeu na tribuna nada mais fez do que vir ao encontro dos desejos de V. Ex. .
Realmente, Sr. Pt•esidente, tenho, dc!de o começo da
crise que se abriu na politica. do Ceará, acompanhado tanto
quanto permitte o meu apoucado valor (não apoiados) •••
O SR. FRANCisco SÁ - O seu grande yalor >e. o seu extraordinario patriotismo:, ·
o Sn. PEDRO BoRGEs - . . • <lS factos que Sll' têem delienrolado no meu Estado, sendo certo que constl).ntemente tenho sido honrado com a confianca do Sr. Preaid~mte da Re•
!PUblica e com <l apoio do meu illustre amigo e chefe, <l honrado Senador pelo Rio Grande do Sul. E porque tenho.acompanhado todos esse facto~, sobre elles .dirai. poucas palavras~
Em relnooo ·ã.s candidaturas prestdenctaes, o Sr Presidente ·da Republica'. sempre esteve de ncoôrdo. comnosco, le-
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v~nda

o .seu ~~·!CI'UJ?Ulo. o ln.nlrlnde no ponl.o do, quer i"in 'mln~
cao nos lunccJOnnr!OS q~c tmham de Preencher claros nos quaúros das rr>Jlll}j·HJUes 1cdl!mes, ,Quet• em J•elncúo nos ·inspectores 9e rcgwo, nndn detcrmmar sem p.rimeino me ouvi!•
n respc·!lo.
O Sn. ~INHEmo 1\fACHAno - Estn dcclnrnciio de .v .. Ex •. é
do grande Importunem no momento. ·· · ·... · ·
O Sn. PllDilo BoRaEs - Sim ; devo est:t cxtraordinnrin fineza n~ Sr. Presidente rln Republica.
·
.
·
, 0 Sn. FMNCISCo S:\.-;- ,E as ordens doSt•. Ministr~ d~
.Guerra que et·nm trnnsmtthdas n 'esse$ ir.spectoreEl .?. ......
O Sn. PINHEino MACH.\Do - Por essas ordens niio é nem
.po.dç ser rcsponsave:J o Sr. Presidente da Republica. MtÍs que
~flmstro dn Guerra deu essns ordens ?
. . · . . . ...
. . .O. Sn. FRANCISCo.S:t- O. Sr. general 1\lennn·Bnrr.cto. .
0 SR, PINHEIRO !\!ACHADO· - ·Dessas. ordens· niio teve CO ~
nhocimcnto o Sr. Presidente da Republica.
'Sa. Fri:~Nc1sco S:\ - V. Ex.. niio ignora que quando
partiu para ,o. Cr.arü., aliús n:w melhores intcncões, o S1• •. coronel Faustmo, o Sr. general. 1\Iennn Bal'reto disse-lhe: á
sua mfssiio ..6 depor aquelle~ paisanos, porqne .o Marechal PNl··
cisa t.er .no gover·no de. todos os Estados. officíaes do Exercito
qt.ie o acompanhem.
O Sa. PJNl!lliRo MACHADo - Não conlteco tal·· facto,. e
c)logo. mesm(). n duvidar de sua, Vlfrracidade.. . . .
0 Sn. FRANCISCo SA - Si o Sr. Presidente da Republica;
conhecendo. esseJ'ncto" não o poude impedir, entiío S, Ex. de·clarn que não tem vontndo, só agindo de nr.côrdo, com o~ de~
sejos de seus companheiros de armas, sondo, portanto, um
~l'responsavel.'
.
.
· · : · :·.
0 SI\. PINHEIRO MACI!Âiio - V. Ex, Í1~0 tem razjj,Oo, 0
Sr~ Presidente. da Republica tem dado provas exu.berantes
de qu'~ ·sabe querer, de· que· tem vontade .. propria,. · · · ·'
' .o SR •..PEDI\0 .Boncms - Vou, :PPÍS,. resumir' 'ris .niiniiiis: considerações e,. para t'azel-o, .devo .repetir que o honrado. Sr. Presidente da Republica sempre... me .ouviu i:obre .. os, interes·aes
do Cenrú raziio por que sempre estive de. Ul~côrdo com as deliberacõ~R do S. Ex: c ·(]j.ssc ainda n!io me arrependi. Cont.iuuo aincia disposto n prestar o meu ·frnco'apoio,.politico ·a
fi•:JEx.· . ·... · ·.. ·,·:.
..
' .... 1: ...... · .. \·
. Mas,., dizia. .óu, quando fui•. interrompidu, pelo. apartei' qo
illu·otre S1:10udor·.po!o. Rio .Grande. do Sul,, que·: o. Sr ... Pl'estdente da Republictt>"),lOr, interl!ledio d.l) .. l\linJsfr!) ,da. G~erru e
do. Ministro: do ..rntertor, .cxpedm: ot•dens, ns .ma1s tcrmmnntes, .
onergicas e. doc:isivns·; essas O!'dens partu·am .hon!!Jm,, .de' .11m a
)lfll'U' duas horas odo.; tarde ; tO\'Illm chegadG !\. fr~tnQUO :•de, forta-:
leza
. hontem. ;l .. IJllo'lte. O)l· boJO.
. P.ela ..m!lnh!l.:. Asu!lrd)lmos: oa
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acontccimêiltos, aguardemos· que .es·sas providencias produzam
seus effeitos naturaes .e si,· porventura, verificarmos que elia·•
não foram cumpridas ou não foram trartsmittidas, teremos
então motivo para trazet· a questão ao Sonado !l censurar ·o
procediment!i do Governo Federal.
·Por :emquant~. representante do Est~do do Ceará, não
com o· mesmo brilho nem o mesmo talento do1 meu 1nobre
amigo ... :
..
· O•sn; FRANCisco Sk- Nilo apoiado.
O SR. Pm)no BonaEs - . • • mas com o mesmo: extrcmc.cido amor que devoto úquella terra, acho-me perfeitamente
sati,sfcito com as providencias tomadas pelo Sr. Presidente
da Republica.
E' o que me .cabia dizer <lepois' das palavras do• illustre
Scnadot·. (Mttit:J. bem ; mwito bem.)
·
''

· •O Sr, · Presidente -

nada.,

.

A hora do expediente e~ tá termi-

.i

, ,

O Sr. Pinheiro Machado '- Requeiro prorogacão do ox,'pedicnte por meia hora.. .
.
.
Submettido a. votos, ó app;·ovado o requerimento.,

•

O Sr; Pinheiro Machado (•) - Sr. !'residente, sou at·rastado ú tribuna, com grande constrangimento, pelos conceitos manifestados ·o J'ln;;mntemenLe .in,justos de meu honl'nuo
.c estimado amigo, ,1) illustro Senador pelo Ceará, que i'allou
na.· primeilia"hora'·do ~Xiledionlo em referencia. aos !'actos oc.corridos no Estado do Ceará, factos, cuja responsabilidade di,recta; na opinião de S. Ex., cabe ao St•. Pt·esidente da Republico,.
·· ··
·
:.
Co:nhecedor, Sr. Presidente, de todos os. incidentes que
1lcem perturbado a politica ·do Ceará, ·anteriOres .mesmo. á
deposicilo do illustru governador, ser tamll!)m de todas
o,.~··medidas tomadaspelo 'Governo, e assim cu não posso. conservar' 'silencioso" perante · irivect.ivns · evidentemenlfr ·i·njustns,
artioulnda~· pelo 'illustre Senador contra o Sr. Presidente da
Ropublicn;'' aliás accuslido ·pela fnccão . ridversa cornOl ·protector
·dos intcrcs·sados·'politiuos a quo se acha vinculado o. meu .
illustre. amigo;
·
· ·
· Sr.· Presidente,· ainda '•niio nos' tinham chegado os. rumores. da agi~acüo revo!Uilionaria quo derribou q Go:verno
legal no' ·ccarú, ·qunndo o Sr. ·Presidente da Repubhcl\. ,attçndendo ús .:solicitacõcs dos politicos d() ·Ceará, para alh env1ou
um· delll!gado ·da ·sua conl'ianca ·e insuspeito ú situaciío .dominante.·. do· Ceará e· amigo do. Sr .. Presidente. daqu!Jlle. E>~
tado.· Esse delegado foi o Sr. coronel José Fa.ustmo.
· . O SI\. PEono· Bonm~s ~ E quo só foi indicado depois de
ser. consultado' o· Pre·sidcnto ·do Ceará. '
•

'" '1

,' •
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.(') Eslci di·scurso niio foi rovist() pelo orador,, ,..
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O SR. PIN~Emo li!ACHADo - Perfeitamente. Como. é,' p~ls,
qu!l se vem d1zer hOJ•C que o facho da discordia e da anar~
clua . naquelle Estado foi levado pelo Sr.· Presidente da Re~
:publica t
E o que p1ai•> admiro ó que seja esta aeeusagíi(} Ievan~
ta~a por um 1llustre representante da politica entao alli do~
mmanto, li qual n!Js achamos estreitamente ligados.
Para alh segumdo, o coronel Josó Faust.ino encontrou in~
tensa agitacã(} popular e nós sabemos - e melhor do que
nós sabe o illustre Senador, que alli ·se achava presente a natureza, o imp•eto e a surpreza das Iamontaveis e sangrentas oceurreneias que se· desenrolaram na cidade· do Fortaleza o que tiveram como epilogo a deposicão do. Governador.
Si. o d·e>legado do Governo central faltou energia e autoridade para dominar os seus eommandadoJ e conter a desordeip, o Sr. Presidente da Il!epublica não pó de ser responsabihzado.
·· · .
· ·
0 SR. PEDRO BORGES - E ~ delegado foi dispensado.
0 SR. FRANCISCO SÁ - E elogiado.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Posteriormente para alli se~
guia o Sr. coronel Celestino.. •
.
O SR. PEDRo BoRGEs - Cujo nome foi .por mim· !em~
brado. .
.
.
O SR. PIRES FERREIRA - E' um offieinl muito distineto.
0 SR. PINliEIRO MACHADO ...., .. . indicado pelo Sr: Senador
Pedro Borges para commandar as for~:as. daquella, região. O
Sr. Presidente da Republica ainda dessa vez não escolheu,
como podia fazei-o, como era do seu direito, de seu exclusiv~
alvedrio.
0 SR. PEDRO BORGES - Perfeitamente.
0 SR. PINHEIRO !\{ACHADO - E agora meSm(} está .commandando aquella regiii(} o velho republicano e intrepido sol~
dado Sr. general Mesquita, a quem conheço pessoalmente, e
.que foi escolhido pelo Sr. !'residente di\ Republica, . 4e ac~
~{jrdo ainda com os amigos d(} Sr. Ace1oly. O espmto do
ordem, os sentimentos republicanos desse illustre offioial
eram uma garantia bastante para que a pa~ fosse mantida na~
quelle Estado.
.
.
Como, pois, se vem dar ao Sr. Presidente da Republica
a autoria de um facto Iamentavel, deploravel, digno de .maior
censura e do maior castigo (apoiados), e contra .o qual sou o
,primeiro a me insurgir e a clamar para que a reJlressiio venha
energiea e prompta. (Apo.iados; Muito bem ; m.u,to bem·) t"
O homem que acaba de ser .attingido por attentado ao
innominavel é um illustre brazileiro (apoiados) 1 notavel pelo
seu caracter, pelo seu espi~ito altamenl\l repunlica;no, õpela~
suas virtudes civicas o pr1vadas . .(AP.~~os. :(M~ut~ .· em.•
~to bem.),
... .. : ·
~ ll "': .. ---~.
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Digno aa nossa. ll'Stima e respeito, agora mesmo ell1; acaba
de dar uma prova. completa do seu valor, seguindo isolado
,para o Ceará, para de1onder elementos, não direi destituidos, mas abatidos do seu partido.
E nós todos, que o conhecemoS' de perto, sabemos que
durante .os longos· annos de sua vida publica tem dado de~onstraoões copiosas do seu amor ás mstituições e de fidelidade no. regímen republicano.
. ·
Não ó demais, pois, Sr,. Presidente·, que façamos um ·
. appello unanime ao Governo da Republica para que a sua
accão, como estarno9 certos, ·se· faca sentir naqwclla região
.energia, decisiva, de modo que a anarcbia que está -devo~
rnndo o Estado do Ceará não se alastre pelas demais circumscripcões da Republica.
· As conturbações <la nossa alma, entretanto, pela dor que
a todos feriu, com a brutalidade do crime, nú() Jusmicam os
conceitos do illustre Senador pelo Ceará, attribuindo a todos os
factos filiações diversas, quando é certo que ·O Governo tem
.desveladament~> procurado atender a todas as solicitações do
'I;Jartido republicano· oearense.
Ha uma in.imtica cruel na critica de S. Ex., e é por
isso, Sr; Pr.esidente, que eu, conh•ecendo detalhadamente os
successos, não pude me conservar em silencio e ente'Ildi que
deveria oppôr contestação formal á accusacão articulada _pelo
meu iilustre amigo, vendo, na vehemencia da sua attitude, o
impulso 'Subtanco do seu elevado espirita, naturalmente alan.soado pelo soffrimento que n todos nós pungiu.
Eram estas, Sr. Presidente, as palnvras que entendi dever
proferir neste momento, pedi,ndo desculpas ao meu prezado
amigo, pelo cnlor com que fiz, obedecendo no pendor do meu
espírito sempre revoltado contra injus,tiças, ainda que partam de tão nlto como agora partiram. (Muito bem. Muito
bem.)

O Sr. Francisco Sá :t •r .:. ._ Por mais que eu· tiwsse ras~l
vido a não estender o debate sobre os acontecimentos poli-·
.ticos do Ceará, além 'do factt;~ qu!='. ~ trouxe. á tribuna e das
· lBpreciacões geraes que )!e fazmm m~lusplll!lsaveis para lhe detenminar a filiação, eu não podia de,IxBr de voltar á ella, pelo
muito respeito e pela profunda esbma. !tue voto ao meu vell!o
nmigo, 0 eminente Sr, Senador Jlelo RIO G~nnde do Sul, cuJa
:JllllBvra 11utorizada o Sennd'o acaba de ouvir.. 'E devo d1zer a
~ Ex e ao Senado qt:Jie uma das magu11s m111S profundas que
punge a alma na situacão politica actual é _a que os deveres do meu patriotismo me 1mpuzeram de nuo es~r neilite
womento obedecend() ás ordens .do velh~ c~efe, ~de ,cUJo. com··
mando muitn.·s vezes me orgulhei e a CUJO. direceao mtelhgenw
wuit11s .vezes, em momentos difficeis da siLuaciio da Repuplica. fui pedir inspirações.
. .
.
Encontrei-me com o Sr.. Pmhe1ro Mnch~do em . lutas
contra 0 despotismo, Reconheci que 11 ~ua cap.ac1dade de com-

me
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mando, a sua fidelidade imperecível aos princípios rejiUbli~
pa:nos constituíam elementos capaz do salvar 'esta nacao das
pr1ses trernC'lldas em que ·se achava.
·.
Encontrei-me sob ·seu cornrnando no combate contra o
despotismo e agora continúo no mesmo terreno, mantenho-me
no combato contra as incursões do despol.ismo, quo nunca
teve neste paiz proporções mai·s avantajadas ; continúo, certo
de que, na hora do perigo, em quo a gr·avidudc do momento
estiver tão evidente eomo se afigura ao espírito <laquelles
Q\)e estão se batçndo palas instituições r~pu!Jiicnnas, tel-·o-hei
cund~ como gum, porque esta ó a m1ssão de S.. Ex:. 'UO
llraz!l.,
.
Ainda agora, S1·. Prfrsiden te, ou nüo opporia uma pala;vra áquellas que acabo do ouvir do no•bre amigo1 •si não sentisse a necessidade c o dever de dar o testernunno de que as
mashorcas militares occot•ridas no meu Estado não encontraram o apoio do nobre Senador.
· Quão util seria no paiz ·si a capacidade ·c· csi'orso do S. Ex.
estivessem preponderando neste sentido, nas differentcs' crises
por que estão atravessando as instituiçíie-il.
; . O Senado viu de que fórma se definiu a responsabilidade do chefe da Nacão nos casos graves que occorrerarn no
Estado que represento, corno nos outros Estados, e dos quaes
iPOr sua vez hão de -derivar os de que estão ameaçadas . as
outras clrcurnscripcõcs da Republica, ainda não vi~Lirnuaa~
pela regcnerncão •.
,
Não C!•eio que esLe.s factos possam se1· observados isoladame'nte. Seria um tão grave erro como aquelle que. fosse
~rocurar a causa da configuração o:las nuvens•· sem indagar
das condições atrnosphericas que a del.errniuam.
E' certo que ó urna politica nova essa que ·so eslú fazendo no paiz e ssa politica foi c1·eada pelo Sr. Presidenta
da Republica. Dessa politica ll!<e cabe a responsabilidade,
ponsnbilidade, quaesquer que sójam os motivos de ordem p~Y
chologica que lhies estejam dirigi•ndo a llCçúo. E' a pohtlCa
de salvação dos Estados ; ó a politica do saneamento da Re1publica ; é a politica da de$truicãt> das olygarchias ; il a politica da reforma das instituições publicas ; ó a politica de
olygarchizacãa militnt• dos JMados ; essa ó a JlO!iLica que está
dando todos estes resultados.
·
~las e&sa poliLica não se estava fazendo. e coincido com
.este quatriennio.,
,
!
Si neste regímen a responsabilidade cabe ao Presidente
da Republica ; si nós, que o escolhemos nunca imaginámos escolher um inc.apaz (apo·iados) ; si isto ó o .Q~e a lo·~i~a dos
tactos deterrnmn, de quem ó a responsubllldado 'S'IllUO do
Sr. Presidente <ia· Rep.ublicn, SI'. Hermes du .Fonseca ?
· Ora, os factos· que occorrernm no Cem•:í :•~ filiam a olln,
o em vão se tenta afastar delles a responsab.Jhdade do Chefe
<la Naciio, por um processo que me parecQ muts capaz do com-.
'promcttcl-o..
·
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O que nó8 ouvj~os, senl~ores ? Ouvimos allegar que os
d!ls fgrcns militares ai! I. aquartelladas foram escolhidos
:Por !ndiCacuo de chefes pohtlc~.
.
) Qu·em P.ó~e imaginar que uma allegacão desta diminue
a rosponsabihdnde .daquelle qu.e, Presidente da Republica e
IIIarechnl do Exercito, é o ~DIC() comp~tente para conhecer
o.s homens capazes de cumprir as suas mst.ruccões e de realizar o seu programma nesta parte da administração publica ?
_Que. impo.rta. qu;!!' o Sr. P,residente da Republica tenha
acceitacuo a mdwacuo dos am1gos da situação decahida no
Ceará, para a nomeação de funccionarios t'ederaes ? I Niio
foi de outra l'órma que S. Ex. procedeu em Pernambuco ;
emquanto eram n<Jmeados funccionarios Iedjlraes, eram enviados ol'ficiaes para destruirem uma situscao, a gufr se davam confortos, em sua agonia, desse derradeiro fim de governo.
. Si é verdade que os inspectores de região militar, mandados para aquelle Estado, o foram de accOrdo com as influ•
oocias politicas que alli dominavam, é lambem verdade que
;não é essa indicação que dirige, de momento a momento, os
acto1• dessa autoridade.
·
' Muito antes da nomeacão do inspector da região militar, •em cuja presença se âeu a renuncia forcada do Presidente do Estado, é certo que os politico!• do Ceará sabiam
que a autoridade indicada ia acceitar o cat•go, animado das
melhores di!posicões.
.
.
Mas ta.es disposicões não prevaleceram.
.
Pol' intermedio de quem, ·si as regras, da hierachia mi~
litar não desappareooram de todo ; si ainda existem vestigias
de disciplina 'IIa direcção das forcas armadas da Republica. ;
si •se exerce a nccão militar do Chefe da Nação sobro os• fun.ccionarios a ello subordinados ?
Senhores. ó pelo ministro da Guerra. Pois bem ; sou obrigado a repetir na tribuna o que disse em aparte ao honrado
Senador. Quando o Sr. coronel José Fau~t!no fo·i nomeado
inspector da região militar, a que o Ceará pc1rtence, dirigiu-se,.
como lhe cumpria, ao ministro da GueTra, para r.eoeber intruccÕC€1.
·
Sabe. o Senado o que lho determinou o ministro ? Dissqlhe o seguinte ; a sua missão é depOr os paisanos que lá estao
e entregar o Estado., ••
O Sn.. PINHEIRO MACHADO - Se deram essas iJII3I,ruccões
exorbitaram"
. O Sn.. FIIANOIBCo SÁ - Não 'Sei que caracter tem, ~a. psychol01!ia dos quarteis, a instruecão por parte do ministro ao
•inspector da região, que ia em desempenho de sua commissão.
0 ·SR. PIRES FERREIRA - i\: )ei mands que O oficial. 'lli!O
vú. de encontro á lei-o offical <lU quem quer que ,seja~ o QJ!e
'di~ a Constituiclio. Admira que o coronel José F!!ust1no tl-:
vesse ouvido isto e repetisse a alguem.
.
·
uh<ife~
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0 Sn. PINHEIRO MACHADO - 0 honrado Senador Pedro
:Borges sabe que outras foram ai• insLruccões dadas pelo Sr. Pre~idanto da Republica, unico compebente para dar instrucçoos
de caracter politico.
·
O SR. PEDRO BoRGES - Ei-s um dos motivos• do desJ)restigio do coronel José Faústino. Ouvia do Presidente dã. Republica uma recommendacão c recebia do I4inistro da Guerra
outras instrucções.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - As instrucções do Presidente
da Republica fW'am para manter o Governo ·legal ; ouvi isto
do proprio coronel. Foram esta:.>, portanto as ill:3trucções do
Sr. Presidente da Republica.
O Sn. FRANCisco SA - Sr. Presidente, on apartes com que
!ui interrompido valem pela co·nfirmacão do que ·vinha dizendo.
·.
..
Entretanto, não deixarei de repetir a phrase que vinha a
citar, que é tão caracteristica da época aotua!. O ministro da
Guerra dizia que a sua missão era depõr os paisanos que Já
se aonavam c onuogut• o J~sLaUo nos ean1araclas, uorquu ~
Presidente da Republica precisava de soldados no governo de
,todos os Estados.
.
De outra feita disse ainda ao inspecto·r da região, em
Jphrase de tarimba: é preciso destruir os Acciolys.
· Eu não duvido, Sr. Presidente, ao contrario, eu sei, estou
bem !ler to, que o Sr. Presidente da Republica disse couslll!
differentes ao ins.pector da região ; mns é a politica do
Sr. Presidente da Republica: as palavras dizem uma cousa, a
acção realiza outra.
0 SR, PINHEIRO MACHADO - A acção tambem. V, Ex,
sabe, como sabe todo, o Senado, que a acciio do Presid<Jnte
da ·Republica tem ·sido . de reprimir esses abusos em todos os
!Estados •
. O Sn. PmEB FERREIRA -'- No Piauhy foi assim.
0 SR. GoNÇALVES FERREIRA - Até em Pernambuco 1
0 SR. FRANCISCO GLYCERio, - Atú na Bahin ?
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Até em Pornambuco, fa1.endo
~ahir do Governo o seu ministro da Guerra, quando se apreIsentou candidato á p!'lesidoncia do Estado. 'E eu não sei quem
teria a energia de ·praticar esse neto. Não ,h a quem não saiba
que o Sr. Dantn·s Barreto, no dia que se api.Iesentou candidato á presidenoia de Pernambuco, divorciou-se da aocüo, po. litica do Sr. ·Presidente da Republica.
.
1
0 SR. FRANCISCO Gl.YCERIO -. Então ;não devia ter parUdo para Pernambuco.
, O SR. PINHEIRO ·MACHADO - Que elemento·s de accfio, levou
I&Jle fornecidos poJo. Sr. Presidente da ftepublica, quando partiu para Pornanibucb ? .Quem ncredilaya que a opposição de
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iPernambuco se tiv,esse .alastrado por todo o Estado, levantando elementos tão poderosos ?
0 SR. GONÇALVES FERREIM - Com a forca federal.
0 SR. FMNCISCO GLYCEl\10 - Aliás com o auxilio do ce~ebre 49'.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - A força f~deral em Pernambuco niio andou pelo interior do Estado, onde a opposiciío
manife>tou um valor extrnordinario, sobrepujando os ·elementos governistas de então.
O SR. RIBlliRo DE BRITo - Aqui ninguem conhece o so.ffrimcnto da'!l populações do Norte.
·
0 SR. FMNCISCO GJ,YCERIO (di'l'igindo-se ao 8'1', Pinheiro
'Maehado) - Graças a Deus que V. Ex. tomou a responsabilidade daquelles factos.
·
0 SR. PINHEIRo MACHADO< - E' meu costume assumir
sempl'e a !'esponsabí!idade dos actos que pratico, tanto mais
qu!lnto não pratico nenhum que não esteja de accôrdo com 11
minha con~ciencia..
0 SR. FRANCISCo GLYCERIO - Graças a Deus que •se fez
a luz.
.
O SR. PINHEIRo MACHADO - Era natural, uma vez que foi
.'V. Ex:. quem abriu a porta do templo. Niio queira V. Ex.,
dar maior extensão ás minhas palavras e aos meus ~onoeitoa.
Ninguem sabe melhor de> que V. Ex. que niio é meu costume
fugir á responsabilidade de meus notO'!! ; tenho mesmo o maXimo prazer cm os ver cahir sob o exam~ da opinião publica.
0 SR. FRANCISCO SA - Sr. Pr&sident.e, peco permisSii() a
':V. Ex. para voltar a tratar do caso do Ceará.
O SR. A. AzEnEoo - Que ó o que está em debate.
O S.a. FRANCisco SA - Acaba de declarai' o nobre Sen~
dor pelo Rio Grande do Sul que tanto a acgão do Sr. Presl'dente da Hepublica coincide com as suas palavras que, ond·e
~tuer que se tenha praticado uma tentativa contra a .ordem
lilgal, não se demorou a repressão por J<arte dOo Chefe da
Naciio.
·
0 SR. PINHEIRo llfACHADo - Como se está dando neste
momento no Estado do Ceara.
·.
O Sn. FRANCISCo SA - S. Ex. mesmo illustrou, do modo
mais completo, sua affírmaciio, citando os exemplos de Pernambuco e da. Bahia. Si os factos em todoz os Estadqs te!lm
:tido a repressão que tiveram nos de Pernambuco e ~ah1a, nll'!guem de boa fé negará que essa repressão tem SidO a. maiS
honrosa J?arn os nu tores d&sses factos....
.
Não basta, Sr. Presid~nte, ~~viar inspectores. de regiÕ&3
militares, a011 quaes o Sr. Prestdente dq; Repubhcn,. no r~-
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cesso do 1sou gabinete, faz communionções, que so dizem inspi!•adu:; no sentimento de respeito ás instituições, niio basta i·sto
pai· a que estas ordens s.ej am Cl!mpridws ; é preciso que os olementfrs do desordem se,Jnm retirados, o no Ceará o Sr. Presidente da Thepublica não ignorava que, antes da ida do inspector da região para. lá expedido, havia ofl'iciaos do Exercit() encarregado do propaganda revolucionaria, cujos nomes
foram dados ao Sr. Presidente d Republica.
' 0 Sn, PINHEIRO MACHADO - Affirmo a V. Ex, que grande
numero de officiaos envolvidos na politica. co·ntraria á do
Sr, Accioly tom sido retirado do Ceará,
O Sn FRANCISco SÁ - Perfeitamente ; mas depois de cumprida a missão - a deposição d() Governador.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - Mas a depo:;.ição do Governador do Ceará foi um facto i•nesperado para tf}dos, inclusive
para YV. EEx,, tanto assim que o Governo do Estado não
se appal'e-ihou para. r.csistir o grupo que· o depoz, ·
O Sn. FRANCisco SÁ - Os inspectores regionaes, eonsinta
V, Ex. que o diga, não tcem grande responsabilidade em taes
factos. Elleos chegam ao Estado e encontram logo o ambiente
do quartel formado {[e accórdo com o modo dr, pensar da maioria do seus subordinados,
Naturalmente não procuram auscultar o penaamento {[o
iPOVo, para. saber qual n sua. opinião. Enganam-se naturalmernf,e, suppondo que a opinião dos seus sobo·rdinaélos representa o sentir geral dó povo,
E que acontece? Acontece que e!lcs, que muitas vezll'a
vão dispostLs a agir de accórdo com a vontade do povo, com
a sua. soberania, asem ele modo diverso, porque siío illudidos.
.
A .,,oberaniu elo povo nos Estados, Sr. Pl.'e•aidenl-c-, tl o
11nvor, é a nJ'I'uncn ; a soboi•anin do povo siio ns prncns do
Exercito coiumett.cndo ntt<"ntndos, Tivr.mJs nttentados commottidos por generncs, depois por coronei·a, depois por tonentC!s ; chegou n vez dos mrgcntos o, naturalmente, •OS processos
mudam com u categoria dos officiaes e a oducacii() a ella inhereiite.
· Verdade 6 que o Exe1•cito niío p6de SOl' responsabilizado
tpor tudo isso ; .e'lle ó o primBiro que se deve sentir doshonrado pelos crimes do alguns· de seus membros,
O Sn. A. AzEREDo -Apoiado,
0 Sn, PINHEIRO MACHADO - E nessa LJualidade, bem •30
tom mnnil'estndo o Sr. Presidente da llcpnblica,
O Sn. FRANCISCo SÁ - Ainda. mais: o inspectO·!' da região
militar que alli assisLiu li deposição do Presidente do Estado
recebeu deste, pedido ·de gamntins e •não n pôde nttonder á
vi·3ta da insui'ficienoia dos recursos de que dispunha para.
manter a ordem, que estava a ·seu cargo.
o Presidente do. Estado, d•evo dizei-o porqu.e o acompanhei nas ultimas horas do seu governo ~ resistiu com a.
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maior intrepidez, com bravura verdadeiramente heroica, pediu
em vão garwntias ao inspector da região militar c dentro do
pNprio quartel em que se asylara ouviu do in3pector da região que não podia garantir •$iqucr a sua propria vida, porque
até a dcUe inspector estava ameaçada e ern perigo.
Com esses elementos de desordens accumulados dentro dos
quarteis e conhecidos pelo Governo Federal - conhecidos porque até os nomes; dos officiacs ti•nham sido apresentado ao
Sr. Presidente da Republica ..•
0 SR. URBANO SANTOS - Por quem ?
O Sn. FRANCISCo SÁ - Por mais que tenha cm consideração o meu honrado amigo e seu apa1·te, IJ!•eil) que, para satisfação dessa affirmacão, não é IJJellessario qu.e V. Ex. me ·
obrigue a commettcr uma indiscrioüo. •S. Ex. põe cm
duvida ...
0 SR. URBANO SANTOS - Não duvido da palavra de
;v. l:x:.
'
O SR. FRANCisco SÁ - . . . informe-se com o Sr. Presidente da Republica.
Com esses elementos de desorde•ns conhecidos do Governo
Federal, como se póde afa·star a responsabilidade do, Governo
· Feaeral das consequencias dos factos occorridos ?
0 SR. PINHEIRO MACII.~DO - V. Ex. •está forçando de mais
a Iogica.
O SR. FRANCISco. SÁ - Eu submetto a set·iacão dos acontecimentos ao criterio daquelles que me ouvem. Niio é necessario, para verificar a responsabilidade do Chefe da Nação em
determinado acontecimento, vel-o 'agir directamente nesse
acontecimento.. A responsabilidade do Chefe da Nação 1.1e·sulta,
principalmente, da politica' que e!le segue, de seu systema de
governo, da desordem que está estabelecendo em todo o paiz,
da anarchia .que estendo por toda a Ro)lublica, da GU[l!'essfw
virtual das instituições republicanas 11 que, dcRgru~adnmcule
estamos assistindo, neste momento.
·
'l!enho concluido. (Muito bem; muito bem.)

.

O Sr. Francisco Clyoerio - Peço 11 palavra.
·O Sr. Presidente - A prorogacüo oslú. t.erniinada ....
O Sr. Francisco Glycerio - Requeiro nova prorogacüo.
O Sr. Presidente - Os senhores que tt concedem queiram
se levantar.
O Sn. A. AzER!lno- E' eotitrn o Regimento, mas concedo-a.
O Sr. Presidente - 'l'om n palavra o llolll'lldo Senador por
S. Paulo.
O Sr. Pinheiro Machado - Peco a palavra pela ordem.
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O Sr. Pinheiro Machado (pela ordem)- Sr. Presidente,
todos nós teríamos grande satisfação em ouvir o illustre Senador por S. Paulo neste momento, e, porque não dizer, si estivesse cm mim !'OTcar a lei da Casa pam quo cu tivesse esta
sntisl'ação, niio teria duvida cm votar o requcdmento de S. Ex.;
mas o Regimento é expresso, e o precedente, si passar agora,
serti incontestavelmente um precedente funesto, prejudicial á
ordem dos nossos trabalhos. Nunca mais, quando houver proposito, poderemos tratar das materias da ordem do dia, porque
a hora do expediente será indefinidnmeate prorogada.
Parece-me, até, Sr. Presitlenle, que, á vista da leltra, expressa do Regimento, este ret'!uerimento não podia ser apresentado pelo honrado Senador por S. Paulo.
O Sn. A. A:t~EI\EDO - O dispositivo é claro.
O SR. PINrmmo MACHADO - São estas, Sr. Presidente, as
consideracões que eu tinha a apresentar a V. Ex. e no meu
illustre collega,
.
O Sa. FRANCisco Gr.YCERIO - O nobre Senador não me
quer ouvir.
O Sn. PrNHEI!IO MACHADO - Terei muita satisfacão nisto,
mas quando o Regimento permittir que V. Ex. falle.
. O Sr. Francisco Glyoerio (•) - Sr. Presidente, V. Ex.
acaba de dar-.me a palavra e eu della vou usar, respeitando a
.
autoridade da Mesa.
A'quelles que desrespeitam a :Constituição e as leis todos
os dias, que annullnm a vontade da soberania nacional, rasgando diplomas e dando ingresso no Senado uos seus escolhidos;
áquelles que desobedecem á Constituição e ás leis, não é Iicito invocar o RegimenLo da Casa ·para impedir que lim Senador fallo no momento em que um representante da Nação
Brazileira é dynamitado na capital de um Estado da Federação.
Triste situacüo de espírito desses que teem a responsabilidade da situação politica da Republicai
o SR.. PINHEIRO MACIIADO - Darei resposta a v. Ex.
0 SR. FRANGISCO Gr.YCERIO _;;; V, Ex. póde dai-a quando
quizet·.
O Sn. PrNHIJ:lllO MACHADo - E sorá uma resposta cabal,
nn allura das palavras aggressivas e dos conceitos injuriosos
que V. Ex. vem hn dias atirando contra seus collegas. V. Ex.
tem abusado da nossa paciencia e da nossa longanimidade.
O Sn. Fn.INCisco ·Gr,YCEI\IO - Não atiro injurias contra
o; meus collegns.
0 SR. PINHElllO MACHADO - Trarei para aqui as palaVTaS
dos seus discur·sos.
·

(') Este di-scurso não foi revist1> pelo orador.
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0 Sn. PHEBIDENT!l - Attençiio l
0 SJ\, FIUINCISCO ·GLYCERIO - Si, porventura •••
0 SH. PINHEinO MACHADO - Agora mesmo iniciou O seu
discurso com injuria.
O Sn. FI\.1NCISCO ·GLYCERJO - • • • levado pelo calor da
minha paixão algumas palavras proferi que tenham faltado
com o respeito devido aos meus collegas, não ponho duvida •••,
0 SR. P!Nl-IEIRO MACUADO - V. Ex. não tem mais cara..,
cter do que elles ••.
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O - 0 nobre Senador pelo Rio '
Grande do Sul está habituado .•.
O SR. PINHEIRO M.lciJ,\DO - A tratar os seus collegas com
UJ•banidade; a não faltar com o respeito ao Senado.
0 SR. FRANCISCO •GLYCERJO - ... a exercer a chefia do
seu partido como quem commanda seus subordinados, e por
isso é que S. Ex. se insurge, se mortifica, quanao vê um Senador com altiv& independencia •.•
0 SR. PINUEIRO MACHADO - V. Ex. tem-me forçado a
ir para um terreno onde eu não queria entrar. Entrarei nelle
agora. V. Ex. tem feito cabedal da sua altivez, para amesquinhar os seus collegas. Nós não merecemos menos do que V. Ex.
E' o nosso silencio que tem feito accumular o material das
suas aggressões •
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O- Não é verdade. Si o nobre
Senador está disposto a aggredir-me, faca-o francamente •.
0 SR. PINHEIRO MACHADO ..:._ Ora, não :valia a pena,.
0 Sn. PRESIDENTE - Attanção.
0 .SR. PINHEIRO MACliADO - Estou disposto li repellir as
suas repetidas aggressões como as da qualquer outro. v, Ex.
tem demonstrado o proposito de nos ferir, de nos melindrar,
de magoar a nobreza do nossos sentimentos, Cansei-me.
0 SR. FRANCISCO GLYC~RIO - Ora muito bem, O nobre
Senador cansou de ouvir as minhas aggrossões.
0 SR. PINHEIRO MACliADO - E do ser injuriado por V. Ex.
O SR. FRANCisco GLYCJmro - Nilo injuriei o nobre Sanador. Tenho bastante consciencia d11 minha responsabilidade •.
0 SR. PINHEIRO MACHADO - E' não foi SÓ a mim que
V. Ex. o foz; mas a todo o Sanado.
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O - 0 nobre Senador O que niio
quer ó Quvir-me.
(Os S1•s. Pinhi:·iro Afac !Lado, P·ires Fm'l'eira e outros aparteiam con~ vehemencia o orado?'. O Sr. Presidente reclalmit
attC'TI.çlio,)
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O S11. FH.INCisco Gr.YCE!IIO - RupHo que o nobre Sonador
o rJUO niio quer ó ouvir-me.
0 S11. PINHEIIIO MACH.~llO- Para V, Ex. os seus coilegas
nüo passam de pingentes dos candelabros do Cattcte. Acha V.
Ex. que isso não é in.iuria?
V. Ex. disse tambem que não temos mais livre ar·bilrio,
quo somos um rebanb'o de Panurgio.
·
· O Sn. P!IESIDEN'rE- "\.ttencilo I Quem está com a palavra
é o nobt•e Senador· por S. Paulo, a quem peço o favor de restringir ns suas considerações.
O Sa. FHANCisco Gr,YCI~Hro-Esporo que o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul se desempenhe da sua p.ro'messa, examinando a minha conductn, com a mnxima Jiber·dndo.
Sr. Presidente, eu não podia em silencio assistir ao debate iniciado pelo nobre Senador pelo Ceará, sem trazer no
Sonado c á Nação os meus sentimentos em relação nos factos
que alli RO deram.
Não tenlw nenhuma responsabilidade, não tenho contracto
P(•litico nem com uma nem com outra das facQões em que se
agita o Est11do do ;ceará.
O Sn. ,<\., AzEnEoo-Parociu-me que V. Ex. pendia para
uma das parcialidades.
0 SR, FMNC!SCO GLYCERIO.,... Não senhor,
O Sn. A. AzEREoo- Estava convencido disto.
0 SR. FMNC!SCO GLYCERIO- V. Ex. está em perfeito
engano ; ns minhas relações pessoaes e politicas no Ceará
eram com o meu illustre amigo Sr. •Accioly. Não tinha ligações
com aquelles que o obriguram a renunciar o seu mandato.
Nenhuma relação de sympathiq me prende á situacllo vencedora no Ceará, que !l uma situação resultante da situação
vencedora em Pernambuco, tal qual como a situação da Bahia.
O Sn, Lurz VJANNA - Não apoiado; n situaciio da Bnhia é
differC~nto. O Governo é apoiado pelo ConS'l'esso do Estado.
O Sn. FMNCisco Gr:ycenro- Estn ó a minha opinião.
O Sn, A. AzEREoo-Mas o voto de V. Ex. foi cont.rnrio
em rolacão ú Bahin e ao Coará.
. 0 Sn. FRANCISCO GLYCI!:RIO - Em relnciío no Ceará não
fir. mais do que sqstentar n nullidade das eleições,
O SR. A. AzEREDO dá um aparte.
0 Sn. FMNC!SCO GLYCEI\10.,... V, Ex. corrtest.a que eu
l10uvesse proposto a nullidade das eleições ?
O SR. PEono BoRGES- V.Ex., proposta a preliminar de
nullidade o Provendo que ella cnhia, :votou pelo reconhecimento do Sr. Osorio de Paiva.
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O Sn. FRANCISCO G;r.YCEniO- O nobre Senador por Matto
Grosso e&tlí ouvindo ? Propuz 1t nullidade das eleições• db
Ceará ; não passando essa preliminar, fui examinar quem estava aleito, chegando ao resultado, á vista das actas presentes
á Commissão, de que o eleito ora o Sr. Osorio de Paiva.
O Sn .•~. AzEREoo-Enlão V. Ex. escreveu com a sua
propria miio o voto reconhecendo o Sr. Osorio de Paiva.
O Sn. FitANcrsco GLYCEmo-Voltomos ao caso do Ceará.
Não tenho duvida alguma em acreditar na sinceridade com que
o Sr. Presidente da Republica acaba de dar as providencias
que o caso exige pura reprimir o attentado commettido contra
o coronel Thomaz Cnvnlcanti.
Mas, St•. Presidente, 11 situação do iCenrú, como muito bem
disse o nobre Senador Sr. Francisco Sá, é uma resultante de
antecedentes que abriram este caminho inconveniente na politica do Estado..
·
Por tal fórma estão obliterndas as noções da moral politica o administrativa, que o nobre Senador pelo Ceará, o
Sr. Pedro Borges, apoiado pelo nobre Senador pelo Rio Grande
diJ Sul, voiu confessar que nenhuma autoridade militar era
nomeada para o Ceará sem o beneplacito dos nobres Senadores
da politica opposta á situação actual naquelle Estado.
O ~R. ARTHUR LEM~s -O facto demj>nstra a insuspeição
do Presidente do. Republica.
·
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- 0 Presidente da Republica,
en1 um Estado dividido om duns faccões, conflagrado, manda
a autoridade militar do agrado de uma das partes, ou deve
·mandar a autoridade militar que saiba cumprir o seu dever ?
O Sn. A. AzERED0-0 pensamento do Presidente daRepublica era fazer respeitar a nutor·idade legal do Estado ..
0 SR, FRANCISCO GJ,YCERIO - Por emquanto, não se trata
disto. A questão ó esta ; os nobres Senadores, fazendo louvor
da· Impamialidndo 'do Sr. Presidente da Republica e da sua
solicitude, declarnmm que as nutoridndes militares partiram
para ali i, do nccôrdo com uma próvia consulta nos nobres Senadores filiados (L politica opposta.
O Sn Am'HUR LEMOS- Repros~tantos da legalidade deposta.,
: ·~ :·:: ··!r::H"-h~~:nl~ffi}.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO- Não SO nomeiam as autoridades militares segundo o agrado de particulares; nomeinms? se!l'undo a coni'ianca préviamente demonstrada.
O Presidente do. Republica niio póde confiar essa commissão sinão a pessoas acimo. do toda u suspeita e com o mais
Jle!'l'eito sentimento de imparcialidade.
Eis por·que disso ou, o untes do mim dissem perfeitamente
bem o nobre Senador pelo Cearú, quo o caso do agora, o ntton-
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tndo de ante-hontem, ó uma resultante da politica errada seguida, uiio tanto pelo !'residente da Republica, que ó uma
victima das suggestões do sou partido ••.
O Sn. AR1'HUR iLEMos-E' uma victima do meio e da imprensa, que tem formado uma falsa opinião a seu respeito,,
O ISn. l"R,INClSCo GLYCEniO - ... mas as desarrazoadas
e inconvenientes suggestões do seu partido, a que o Presidente da Republica, realmente, tom tido a intenção de subtrailir-so, sem, entretanto, podei" vencei-as.
A responsabilidade do attentado de ante-hontem cabe a
quem dirige um partido de governo que não sabe ou não p6de,
pelas circumstancias que o cercam, resistir ás inconveniencias
que se deram, determinando o inicio dessa fatal politica.
Sr. Presidente, quando o ministro da Guerra Sr. Dan tas
Barreto so pronunciúra, nccoitnndo a sua candidatura ao Govei•no de Pernambuco, por que razão o Sr. Presidente da Republica consentiu que clle acceitasse ? Por que razão o Sr.
Presidente da Republica não o chamou e não lhe disse que
não permittia que um ministro de Estado est: >esse alliciando
ulementos, principalmente elementos militares, em beneficio
das suas intoncões partidat•ias?
O Sn. IARTIWR LEMos- Este ministro não deixou o ~eu
cargo?
O Sn. FRANCISCO GLYCERIO- Este ministro deixou o seu
cargo depois de accumulat• om Pernambuco os elementos de
que precisava.
O Sn. ARTHUR LEMos-Em Pernambuco não se daria o
que se deu, si não tivesse occorrido um intenso movimento
social.
O Sn. GoNÇALVES PERREIRA -Intenso movimento social
em Pernambuco ? E no Pará ? Tambem não se deu um intenso
movimento social ?
0 Sn. ARTHUR LEMOS-Vá que fosse. Mas, si em Pernambuco não houvesse esse movimento, a guarnição militar
não seria capaz de realizai-o.
O Sn. FRANCISCO Gr.ycimio- Não entro nesta questão.
O Sn. ARTHUR LEMOs-Pois deve entrar. E' ruma questfio importante ; o Sr. Presidente da Republica niio tem responsabilidade nenhuma.
O Sn. FRANCISCO Gr.YCERlO- Por ma i~ intenso que fosse
o movimento popular em Pernambuco cont!'ll a situacilo ontiio
dominante, onda ,justificava que nelle tomasse parte o ministro da Guerra.
O Sn. An·rnun LEMOS - Mas esse ministro tinha deixado
o cargo.
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0 Si\. FIIANOISCO GLYCEI\IO -Um militar nilo pó de deixar,
o cargo para pleitear cleicões.
0 SR.. ARTHUR LEMOS- Qual a lei que O impede ?
O SR. FllANcrsco GLYcmuo- As leis militares. Uma bem
comprehendida maneira de administrar os negocias da Guerra
deve impedir os militares de pleitearem eleições.
Que. um militar seja eleito por um Estado seu governador,
Deputado ou Senador comprehende-se; mas que elle vá para o
Estado pleitear eleições, sem se demittir das suas funccões
militares ..•
0 Sn. ARTHUR LEMOS - Mas elle se demittiu.
0 Sn. FRANCISCO GLYCEI\IO- Não se demfttiu.
O Sa. co\R'rHun LEMOS - Coin este seu modo de pensar,
nem o Sr. Jl[arechal Hermes podia ser candidato á presidencia
da Republica. E V. Ex. foi um dos hermist.as mais sinceros e
mais convencidos.
·
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO-Sem duvida. V. E:z:. fez
muito bem em chamar-me para este terreno.
Todos os males, todas as fatalidades que pairam sobre a
oonscienoia nacional veem do erro que commettemos, levantando a candidatura do Marechal Hermes •.•
O Sa. AI\THUR LEMOS-A historia não vem dahi; vem
de uma candidatura que ·se queria impõr ú. Nacão.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- . . . e de joelhos OU peQO
perdão á Nação Brazilcira. O nobre Senador fez muito bem
em chamar-me para este terreno.
Não duvidei nunca da capacidade moral do Marechal Hermes da Fonseca, como nunca. duvidei nem' Cluvido ainda. do seu
patriotismo e da sua sinceridade ; mas a verdade é que seu
governo foi uma desillusão tal, que não digo que tenha justificado a opinião que delle formavam os que negaram apoio 4
sua candidatura.
O que admira mais, Sr. Presidente, é que os chamados
- civilistas - tivessem tido 'a verdadeira eomprehenslío do
perigo social que adviria para a Republica com a eleiçã.o do
Merechal Hermes da Fonseca.
Digo e repito o que tenho dito e repetido desta tribuna:
continúo a fazer o mesmo juizo da sinceridade do lllarechal e do
seu desejo de acertar ; mas S. Ex. tem sido uma victima,
arr:astad11 peJas S\ligostões dos seus amigos, para se constituir,
não um Presidente da Republica, mas um instrumento nas
müos do chefe de um partido.
O Sn. A. Azlli\EOO·- V. Ex. tem duas opiniõe~: --uma
vez é o Presidente da Republica qu~t governa, outra yez somos
nós que o governamos.
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O Sn. I<nANOisco GLYcgnm-Perdão; o Presidente daRepublica é o responsavel pelos actos que pratica na administração. E' o unico responsnvel legal. Mas, senhores, o Presidente
da Hepublica pódc-se dize!' que não é o responsavel por estes
aotos, porque S. Ex. ó assediado diariamente pelos amigos politicos, que lbe viio solicitar medidas as mais inconvenientes.
Senhores, todo o homem nas alturas do poder. ó fraco ;
quanto mais o Mal'cchal Hermes da Fonseca, que nada conhece
da vida e muito menos de administração ...
Senhores, existe .um partido que foi formado para auxiliar o Presidente da Republica, no tocante ú. administrncão.
Pois bem ; o que se vê em relaciio a esse partido ? Ao envez
dos seus membros procurar·em guiar o Presidente da Republica,
.de' modo que S. Ex. possa bem cumprir a sua missão, só
visam tirar vantagem para o seu domínio exclusivo, não nttendendo absolutamente ús l'esponsabilidndes do P!'esidente da Republica, que deviam resguardar.
F:~co justiça ás intenções do Presidente da Republica ; não
o condemno por isso ; apenas exijo que S. Ex. seja um Presidente de Republica que saib!l bem cumprir a sua missão,
abrindo por completo mão de seus assessores.
Sr. Presidente, o Pal'tido Republicano •Conservador tem
uma dil'occão, {!ireccão que está entregue a homens de máior
capacidade. Pois bem; aos .nobres Senadores dirijo esta pergunta: o Partido Republicano Conservador se oppoz ú candidaturll do S!'. Dantas Barreto ?
. Não ; ao contrario, exultaram com elia V. Ex., Pl'esidente do Senado e chefe desse partido o o nolil'e Senador pelo
Estado do Rio Grande do Sul, que telegrapharam immediatamente ao Sr. Dantas Barreto, congratulnudo-se com S. Ex.
pela sua escolha.
Depois ficaram impedidos do resistir, de impedir, de oppO!' obstaculos á nccão avassaladora do actual governado!' de
Pernambuco, que é, incontestavelmente, o chefe dessa especial
politica que se faz no no!'te da Republica.
O Sr. Presidente da Republica, com a annuencia e at.l
mesmo n conselho dos chefes do Partido Republicano Conservador, !'oi ú. Bahin, acompanhando o SJ•. Seabra, para prestigiar. a cnndidatu!'a do seu ministro.
Pergunto ainda : o Sr. Presidente da Republica podia
licitamente se dil'igir ú Bahia, endossando com a responsabilidade da sua pessoa, com a sua egrogia presença, n candidatura
dnquolle notavel politico ?
.
O ·Sn. Annruil LgMos - V. Ex. sabe quaos os motivos que
!ovaram nlli o St'. Pl'esidonte da Republica.
O Sn. l~~L\Ncrsco Gr.YcEnro- O nobre Senado!' pelo .Pará,
talentoso como é...
0 Sn. AR'I'HUR LEMOS -Bondade do V.Ex.
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O Sn. FllANCtsco GLYCER!O- ... está compromottendo a
causa que julga defender.
O :;;;, AnTnun Lg1ros - E' que das palavras de V, Ex .. se
podia inferir que o Sr. Presidente da Republica ostensivamonte foi á l3uhia com um fim politico, quando V. Ex. sabt
perl'cilamentc que S. Ex. alli foi em virtude de um convite
da Associação oCommercial.
O Sn. FnANmsco GLYCJmiO -1\las V. Ex. devia sabor que
nquullc momento não ct•u opportuno, sendo até o eoutl'Uindicado
para .um passeio á Buhia. Que melhor occasiilo o podiam ter
o; chefes do Partido ·Conservador para, reunidos om .Palacio,
em ~!onfercncia com o Chefe da Nacão, dizerem-lhe : «Não é
cunvcnicntc o seu. passeio á Bahia) '!
Dcsumpcuhamm-so porventura desse ·dever os chefes do
Partido Hcpuhlicnno Conservador ? Aconselharam porventura
an Chefe da Nacão a nüo desrespeitar uma ordem de habeas
co·rpus '!

Quem aconselhou o ·Chefe da Nacüo a dissolver o Conselho
Municipal do Districto Federal, desrespeitando uma ordem de
habeas-corpus?
O Sn. SA FnlllllE- Neste ponto V. Ex. não tem razão.
Não houve desrespeito a nunhum accórdão do Supremo Trilmnul Federal. Estou prompto a discutir este assumpto com
V. Ex.
.
O Sn. FnANCJsco GLYCllllJO ~ Toquei no calio da poliLica
do Districto Pederal e o nobre Scnador.niio gostou.
O Sn·. S,\ FnEmll- E' que sei cumprir o meu dever.
O RI\, Fit-INCisc:o Gr.Ycmuo -E' o caso da politica da Ropuhlien; os int.e·r·csses gcl'Ues fl supel'iol'es da llr:publien indignam
os f;l's. Rcnndores, mas quando o caso se refere a interesses
r:articulrll'es nôs saltamos como leões .••
O sn. A. AzllnllDO- Nem ó por outro motivo que o nobre
Senador estú occupando a tribuna.
O Sn. AnTHUil LEMOS- Cada gual grita pot• seus callos.
O Sn. SA FnElllE -!Cada um de nós cumpre o seu dever.
0 Sn. FRANCISCO GLYCEillO - Mas niío se alegrem muito
com esses a!)artes vehementes do nobre Senador por Matto
Gt·os~o.
·
O :::n. iA. AzmtEDO- V. Ex. tialw muito bem que, em
qucstücs de consciencia, sigo unicamente a minha.
O Sn. l\lllNDllS oll ALMEIDA - Toda 11 gente segue a sua.
0 Sn. FRANCISCO .GLYCEill0-0 nobre Senador pelo MaN\1\hüo tem razão.
0 Sn. MENDES DE 'ALMEIM- 0 Maranhão não tem caJios.• ,
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0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO-Eu ia dizer que Onobre Se~
nado r tnmbem segue sua conscioncin. Não quer que eu diga ?
Mas contenham o seu enthusiasmo. Não são os Srs. Senadores que hão do .iulgar essa questão ; é a opinião publica,
que está aqui cm torno do nós.
\
0 Sn. MENDES DE ALMEIDA -E que tem diversos prismas,
0 SI\, FRANCISCO Gf,YCEIUO - A opinião publica não tem
sinão um interesse- o do bem geral. O povo tem ás vezes
mcdalidades ; uma parte póde tor, ás vezes paixões ; mas, na
actualidade politica em que nos achamos, ó fóra de duvida que
a opinião publica tem seu juizo formado sobre os homens
politicas. Não lenha a menor duvida sobre isso.
Mas voltemos no caso do ;ceará. Eu dizia que o caso do
Ceará - como muito bem disse o nobre Senador que primeiro
·occupou a tl•ibuna- é uma resultante dessa polnica.
Senhores, como ó que o nobre Senador pelo Rio Grande
do Sul acabou ? Por uma mocão, uma verdadeira mocão, a
que dou p1•essurosnmente o meu voto, pedindo no Senado que
intervenha junto ao Presidente da Republica, para que jua.tica seja feita no Ceará. Mas com que autoridade moral se
bil de pedir o castigo de um sargento, quando se deixa impune
um general que bombardeou a cidade da Bahia ? Então a justiça dos senhores é só para os pequenos, não é tambem para
os grandes? 'Como se consentiu que o general Dantas Barreto,
no aportar em Pernambuco, em discurso vehemente dirigido á
multidão, incitasse o povo '~ pratica de scenas como a de
Brutus, no Senado romano ? ·Como se consentiu nesses crimes
praticados por officiaes superiores e se vem hoje pedir a
punição de um sargento que, ante-hontem, foi o braço temeraz•ío, executando sentimentos que talvez não fossem os seus ?
Não quero innocental-o, como a nenhum outro. O Sr.
Presidente da Republica encontra-se nessa terrível alternativa,
cm que o collocam seus amigos: por que consentiu ellc que
o candidato ~~ presidoncia ·do Ceará fosso parn· alli agitar as
massas populares, com sua farda c sua espada? Por que não
fez com elle o que praticou com o candidato ao governo do
Piauhy. Por que não praticou com o gcneml Dan tas Barreto
e outro!Jo mesmo que acaba de praticar com o candidato ao
governo da Parahyba?
·
Desses factos se deprehende que o Presidente tem uma
acção directa cm I·elaoão a determinados candidatos, quando
coincidem esses factos com o interesse do Partido.
Perdoem-me fallar com esta franqueza. Mas, Srs. Senadores da Republica, não conheço na minha vida publica, judiciaria e forense, processos demais energicos· e vehementes para
verberar o. nttcntado de ,que foi. victima .a civilizacüo brazileira,
nas pessõns de Thomnz Cavnlcnnti e outros, nem posso comprebendcr que se nilo pz·ateste .do modo o mais· vehetnonte contra
llqualle facto,
'
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E' indispensavel chamar a attenciío da opinião para o
crime do Ceará, afim de se tirar delle as consequencias que a
logica e a moral impõem. O sargento homicida José Bento 6
uma manifestll!)iío material, ó um exemplo da justiça violenta,
que vem de uma politica publicamente organizada, com o
accl\rdo dos nobres Senadores que dirigem a situação, e do
silencio infelizmente connivente do Sr. Presidente da Republica, que, eu desejo dizor aos brazileiros, é, neste assumpto, o
menos culpado.
Não vae nisso uma injuria ao Sr. Presidênte da· Republica. Não ó elle o primeiro Presidente victima das suggestões
infieis dos amigos que o cercam. Outros com mais dilatada
pratica da vida governamental teem sido igualmente victimas
dessa mesma suggestão de amigos.
O Sn. ARTHUR. LEMos- V. Ex. poderia dizer, com maior
propriedade, que ainda nenhum Presidente logrou escapar a
essas accusacões.
·
· O Sn. FRANCISCO Gt.Ym:Rio- Não me proponho a defender
os antecessores do Sr. Presidente da .Rlepublica. Acredito,
porém, que não toem sido tantos. Basta alludir ao governo do
joven estadistq que precedeu 1l Marechal Hermes.
O SR. AnTHUn. LJ~Mos ~ Ninguem foi mais atJWM!o do
que elle.
·
O SR. l<n.INCisco Gr.YCEI\IO - Governo liberal, a liberdade
foi sempre atacada por elle. O bombardeio de Manáos foi o
primeiro attentado que se praticou durante a sua administração e S. Ex. não se julgou tranquillo emquanto não reprimiu
aquelle abuso.
· O Sn. ARTHUR LEMOS - O bombardeio de Manáos não foi
preeedido por uma. sontenca. judicial.
0 SR., FRANCISCO GLYCERIO - Então V. Ex. acha que foi
legal o bombardeio da Bahia?
0 SR.•~RTHUR LEMOS - Perdão, O bombardeio da Bahia,
por mais incorrecto que fosse, foi o complemento de uma
acção administrativa em obediencia a um acto judicial.
O SR. FR.~Nmseo SA' - Não apoiado. Não havia acto ju~
dicial que autorizasse o bombardeio de uma cidade como a
Bahia.
O SR. An.THUR L!ll.IOS - Mas a verdade é que houve um
acto judicial. Se não justifica o bombardeio estabelece uma
differenca entre o facto da Bahia e o facto de Manáos.
O Sn. FRANCISCo SA' - A differenca é esta: o de Manáos
foi punido e ·o da Bahia não.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - E' o que eu digo, A poliLica
pão deixa (eu ia dizer aos nobre& Senadores) nenhum de nós
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vor as cousas com clareza. E' possível que eu tivesse sido
exaggerado, quando porventura não louvei a independencia
individual dos nobres Senadores; podin dizer que a independcnciq foi sacrificada por interesse do partido. Era uma acciio
livro. Os nobres Senadores praticam, a meu ver, um erro;
mas estão no seu direito de fazei-o. O interesse do pal'tido,
sobrepondo-se sempre no interesse publico, este ó que é o
fvcto.
Agora, Sr. Presidente, reatando o caso do {:Oará: quem
esbá livre nos ,liJstadcs do assistir á repeticúo de tacs factos ?
Os ncbr.es Senadores pela Parahybn, os nobres Senadores pelo
1\io Grande do Norte podem julgar-se livres de um igual atten:Lado?
O Sn. FERRE!IIA CHAVES - Penso que por lá não chegará,
0 Sn. FRANCISCO, GLYCERIO - Só terei louvores á politica
daquello Estado si até Já não chegar a acção dissolvente dos
rrue procuram perturbar a ordem das unidades da Federaciio.,
~!as •O facto é esse.
O ·caso que se deu ante-hontem é resultante da politica
errnda que se tem seguido, o então quero encerrar as minhas
palavras perguntando: querem a. punição do sargento José
B~nto? Esquecem a punição do general Sotero. (Pausa.)
Silencio profundo.
.
O Sn. MENDES DE AL:MEJDA - Ha de haver quem resp.ondn
opportunamonte. Em um partido que tom os seus laadars, os
seus chefes, nenhum soldado pode 'VOmai· a ;si a defeza 'do uma
questão sem ouvir esses chefes. (Trocam-se outros apartes,).
0 Sn, FRANCISCO GLYCERID - Mas perdOe-me. Os nobres
Senadores confessam exactamente aquillo que eu estou affir.
mando: quo não te em completa liberdade de acção. Os nobres
.::,,nadares não sabem dizer ao paiz, de que siio representantes ...
O Sn. l\fgNóER DE Ar.. iVIEJDA - Sabem e podem, mas opportunamente o por quem de direito.
0 SR, FRANCISCO GLYCERIO- Então que representam aqui
no Senado?
O Sn. MENDES DE ALMEIDA - •Cada um representa o seu
:mstaao e os mteresses geraes.
O Sn. '\RTHUn LEMOS -· Os Senadores não são orgãos do
.ministerio publico; não siio obrigados a dar denuncias.
o Sn. FllANCJBCO Gr,YCEJ\10 - Nós somos representantes
dos EstAdos e no entretanto um Estado como o do Ceartí acaba
de ser violentado e as outras unidades da Fe'deraciio niio manifost.am o JPOllOI' sentimento de solidariedade.
Então o sentimento de solidariedade que deve I•ounir os
Estados entro si está na dependencia. de conveniencias pai•ti. darias?
.,

•r
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que se deve verberar ac~os daquella na~ureza.
Os nobres Senadores não reflectiram, não assen~ram ainda
o modo de se sabirem da difficuldade creada por aquelles
attentados. E' contra isso que eu me insurjo.
o que se deu boje no Senado ó expressivo. Nenhum de
nós póde ~or tolhido no direito de l'allal' na hora do expediente
o eu vi us honrados Srs. Senadores levantarêm-se para me
negarem esse direi to.
O Sn. An~·Hua LEMos - Levantamo-nos para concederEn~endo

Ul'O,

0 Sn. FMNCISCO GLYCERIO - Foi por isto que eu disse:
como querem os nobres Srs. Senadores que a opinião publica
os tome na devida consideração, quando violam a Constituição
o as leis e por causa de uma pequena disposição do regimento
querem impedir um Senador de entrar no debate de uma
questão grave, para a qual está voltada esta mesma opinião
publica?
Os honrados Srs. Senadores quizeram negar-me a palavra
para que eu não tratasse desses assumptos e o nobre Senador
pelo Rio Grande do Sul amoucou-me de responder ás minhas
Aggressões com aggressües ainda mais violentas.
Nilo estou tomando esta altitude, acreditem, por nenhum
ilespeito. E' o meu patriotismo, são as minhas crenças republicanas, as do meu passado que me fazem tomar essa atti..,
tude.
Pois não destruímos um partido liberal que havia fundado a liberdade politica sómente porque este imha a idéa
da hierarchia? Pois os uubrcs Senadores podem contestar que
o8~es factos passados na Republica jú. não eram supportados
nu Imporia.
Estou ameaaado de ser delapidado pelos Srs. Senadores
porque me insurjo contrn estes ntlentados á liberdade.
Acceilo o sacrifício. Delapidem-me, dynamitem-me, matem-me; mas, sem desanimar no cumprimento do meu dever,
11.ei de manter a mesma coragem que mantive no passado, batendo-me pel11 libo!Uade republicana.
Nito tenho receio do destino a que porventura me possa
nrrasLur essa altitude de reacção liberal no extermimu da Iinerdaàe politica do meu paiz. Tenho confinnca no povo braziJeiro. Os dominadores do dia podem me amordaçar, podem me
esgotar n coragem c n vitalidade indispcnsaveis para o exacto
cumprimento do dever; mas eu cnhirei na lica, bradando sempre com a mesma energia:.
- Republica. sem liberdade, Republica sem ordem é uma
mentira. pela qua 1 eu o os seus prégndorr.s nllo oodemos respon-

dei'. (Jllu.ito bem; muito bem.)
Vol.

n
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São t•ecolhidas 33 cedulas, que apuradas dão o seguinto
resultado:
Votos
Cassinno do Nascimento .........•....•• 19
Walfredo J.Jeal . ...................... . 19
Bernardo Monteiro .................... . 19
Oliveira Valladão ................... .. 18
Raymundo de Miranda ............... . 16
Luiz Vianna .............. ........... . 15
Arthur J.Jemosf, .... , .. ~. . . . . . . . . . . . . . . 1.2
Alencar Guimarães. ... . . . . . . . . . . . . . . . . H
Tavares de Lyra ............. ..... ·.....

11

J\lfredo Ellis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Sá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

8
2

Si!l'ismundo Gonçalves. • . . . . . . .. • . . . . . .
Leopoldo do Bulhõo~Y............•.....·

9
8

Lauro Sodré, · Gonçalves :Ferreira, níbeiro de Britto, Sá
neire, Feliciano Penna, José Euzebi'o, Jonathas Pedrosa o
JGsú Murtinho, um voto cada um.
O Sr. Presidente - Estão eleitos membros da Commissão
dr. Poderes os Srs. :
Cassialilo do Nascimento, Walfredo Leal, Bernardo Moatoiro, Oliveira Vulladüo, Raymundo de 1\lirandn, Luiz Vianna,
Arthur Lemos, Alanca·r Guimarães e Tavares de Lyra.
O Sr. ·Francisco Glycerlo (pela ordem) - Sr. ·Presidente,
respeito muito o escrutínio do Senado, nem outra cousa me
cumpre fazer. Mas quero sempre chamar a attencão dos coilegas para uma cousa, que não me canso de repetir: a violação dos principias cnrdeaes da Constituição o do Regimento.
O Regimento manda votar em lista incompleta.·
0 S!l, PEDRO BORGES - Foi o que se fez.
0 SR. FMNC!SCO GLYCERIO - Fez-se o rodlzio. Não estou
censurando, estou ussignulnndo o facto. Aquelles que se não
subordinam ii direccíio partiduria tivernm de oito n nove votos. Si se cumprisse o Regimento, votando-se só mente em
lista incompleta, sem o intuito do rodizio, elles estariam eleitos, como representantes da minoria. E' um facto verdadeiro.
Pensnes que o povo não conhece estas cousas ?
Estaes em perfeito equivoco.
O Sn. FEnRElll.\ CHAVES - O rod!zio é um recurso legal.
O Sr\. l!'MNarsco GLYCllmo - i\las 11iio é republicano, nem
I'egimenta!. O Regimento manda votar em lista incompleta,,
Mas, a mão ferre a do chefe ordenou .. .,
'
.
•'
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O SR. FERH!lll\A ÜliAVIlS -E' a disciplina partidaria.
O Srt. FnANCisao GLYCEmo - E' isso mesmo, estou de
. nccõrdo com V. Ex.
CREDI'l'O AO MINISTERIO DA FAZENDA

1' discussão do projecto do Senado n. 6, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito até 1O: 000$ para acquisição do retrato a. oleo
do Dr. Joaquim Dua.rte Murtinho e..xecutado pelo pintor brazilciro João Timotheo da. 1Costn, para. ser collocado no Ministerio da Fa.zenda.
Adiada a votacão.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a. tratar, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
Votação em 1• discussão do pro.iecto do Senado n. 6,
de 1912, autorizando o Presidente da Republie:t a abrir pelo
1\linisterio da l!,azenda o credito até 10:000$ ·para acquisicão
do retrato a oleo elo Dr. Joaquim Duarte Murtinho executado
pelo pintor brazileiro João 'fimotheo da Costa, para ser collocndo no Ministerio da Fazenda;
.
Continuação da 2' discussão do projecto do Senado n. 2i,
de 1905, concedendo a subvoncão annual de 100 :000$ ao cidadão ou empresa que fizer a exportação de gados abatidos nos
Estados doo Pmuhy e :Maranhão (com pa·recer contrario da Commissão de Finanças ) .

Levanta-se a sessão ús 4 horas e W minutos.

ACTA EM 8 DE .TUNHO DE 1012
PRI~SIDENCIA .DO Ril. PiliU\EIIlA CHAYJ~S, :[" SJWl\ETAIUO

A' i hora dn turde, presente numero legal, nbre-se a sessão a que concorrem os Srs. Ferreira Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Pedrosa, Gabriel Salgado, Urbano Santos, Mendes
de Almeida, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos, Tavares de
Lyra, Gomes Ribeiro, Coelho e Campos, Oliveira Valladüo, Luiz
Vianna, Sá Freire, Feliciano Penna, Francisco Glycerio, Metello,
e Cassiano do Nascimento (18).
Deixam do comparecer, com causa .iustificadu, os Srs.
Quint.iuo Bocuyuvu, Cnndido do Abreu, Silverio Nery, Arthut•
I.omos, Indio do Brazil, Laura Sodré, .Tosé Euzebio, Pires Fer.
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reira, Francisco Sá, 'l'bomaz Accioly, Antonio de Souzn, Cunha
Jlodrosu, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sisismundo Gonoalves,
Gonçalves J!'errcira, R:bciro de Dritoj Gomes Ribeiro, R.aymundo de Miranda, Guilherme Campos, osé Marcellino, Ruy Barbozn, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos, Aleindo Guanabara,
Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Leopoldo
de Bulhões, Brnz Abro.ntes, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, José
Murtinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães, Felippe
Schmidt Hercilio Luz, Victorino Monteiro, e Pinheiro l\la1
teiro (3:...).
O Sr.

:a•

I

Secretario (servindo de 1"), dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officios:
Um do Sr. Prefeito do Districto l!'ederal, datado de 6 do
corrente, remettendo n mensagem com que submette ú apreciação do Senado as razões que o levaram a negar sanccilo ú resolucüo do Conselho Munic1pnl, que manda incluir no quadro
do pessoal dn Directoria Geral de Obras e Viação, os diaristas
da 5' sub-directoria (Carta Cadastral), que contarem mais
de cinco annos do offectivo serviço.- A' Commissão de Constituição c Diplomacia.
Um do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, datodo de !?1 de maio, agradecendo ri communicaci\o do Senado,
da constituição da sua Mesa. - Inteirado.

o Sr. 3" Secretario (servindo de 2"), declara que não ha
pareceres.
O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 18 Srs. Senadores, não póde ho.i e havet• sessão.
Designo para ordem do dia, da seguinte, a mesma já marcada, isto ó :
Votaçiio, em l' diseussiio, do projecf.o do Senaao n. U, de
1912, autorizando o Presidente da Republioa a abrir pelo 1\linisterio da Fazenda o credito até 10 :000$ para acquisicão do
retrato a oleo do Dr. Joaquim Duarte Murtinho, executado pelo
pintor brazilciro Joiío T1mothoo da Costa, para ser collocado
no MinistQrio dn Fnzendn;
Continunçllo da 2' discussão do projecto do Senado n. 21,
do 190~. Qoncedendo a subvencüo nnnual de 100:000$, no cidadlio ou emprezn que fizer n oxportncão de gados abatidos nos
Estados do PiauhY e Maranhão (com parecer contrario da Oom-

I '

miasãa do Finanças.).
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30' SESSA.O EM 10 DE JUNHO DE !912
PRESIDENCIA DO SR. QUJNTJNO BOCAYUVA, VICE·PRI!SIDENTE

.\' J horn da tarde, prcsent.e numrro legal, abre-se a
sessão, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves, Araujo Gtles, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonnthas Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do Braz"il, ·Lauro Sodré,
Urbano Santos, Mondes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Pires Ferreira, Thomaz Accioly, Tavares de Lyra,
Walfrodo Lel\1, Sigismundo Goncalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme 'Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Luiz
Vianna, Bernardino Monteiro, Sá Freire, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Gonzaga
Jayme, A. c-\zeredo, José Murtinho, Generoso Marques, Felippe
Schmidt, Hercilio Luz, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (40).
Deixam de comparecer com causa ju~; :ficada os Srs. Silverio Nery, Arthur Lemos, José Euzebio, Francisco Sá, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, José Marcellino,
Ruy Barbosa, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de
. Paiva, Bernardo Monteiro, Braz Abrantes, Metello, Alencar Guimarães e Victorino Monteiro (20) .

Silo lidas, postas em discussão e, sem debate, approvadas as actas da sessão ante1· ior e da reunião do ante-hontem.
O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do Sr. presidente do Estado do Rio Grande do Sul,
do 28 de maio, agradecendo a communicacüo do Senado da
constituição dn Mesn que tem de dirigir-lho os trabalhos no
corrente nnno.- Inteirado,
Requerimento do Sr. João Gomes Rebollo Horta, thesoureiro dn Caixa de Conversão, solicitando licença por nove.mezes,
com o respectivo ordenado, pnra tratamento da saude.- A'
Commisiiso do Finanças.
Convite da Directoria do Club Naval para. a sessi!o oom·memorativa d11 ii do corrente, que terá Jogar na séde do

mesmo olub, lls 9 horas da noite.- Inteirado.,
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O Sr. 2" Secretario procede á leitura dos seguintes.
PARECERES

N. 50- 1912

Redacção final do projecto n. S, de 191.2, que conacde um anno
de l·icença, corn os vencimentos de sett caroo, para tratanwnto de s.attde, a Jllanoel Jansen 11füllcr, conferente da
Al(andeaa do Rio de Janeil'O

t

O Congresso Nacional decretn:
Artigo unico. Ficn o Presidente da Republicn autorizado
a conceder um anno de licença, com os vencimentos do cargo,
pnra tratamento de saude onde lhe convier, no conferente da
Alfandega do Rio de .Janeiro, illnnoel ,Tansen Müller; revogadas
u~ disposições cm contrario.
·
Sala das Commissões, 10 de ,junho de 1012.- Gon:aoa

Jaume. -1Val(rado Leal.

.

Jfica sobt•e a mesa para, nu. sessão seguinte, ser diseutido,
depois de publicado no Diario do Conaresso.
·
N. 51- 1912

...

Em· requerimento dirigido a esta Gamara cm 4 tlo corrente mez, o Sr. Senador u\.lencar Guimarães solicita a nece~
.sarin licença parn tratar de sua saude fóra do paiz, deixando
por isso de comparecer por alguns mezes ás sessões do Sr. nado.
Esta Commissiio, nada absolutamente tendo que oppor ú
pretencão do honrado representante do Paraná, opina que seja
deferido o seu requerimento.
Sala das Commissões, fO de junho de 1912.- Qnintinu
Boaayuva, vice-presidente.- Ferreira Chaves, 1• se.~retario •
- Araujo G6es, 2" secretario.- Pedro Boraes, 3" secJ•etario.
- Cmtdido de Abrc11, 4• secretario.- A imprimir.
N. 52- 1912
O Sr. Senador José 1\larcellino, cm requeriment.o de 3 do
corrente mcz, requereu ao Senado· a concessão de um anno de
Hconca, visto ter necessidade do so ausentar desr.o, Cnpitnl,
pO!' algum tempo.
A 'Commissüo do Policia é de parecer que seja deferido o
requerimento do honrado t·epresontnnte da Bahia.
Sala das Commissõos, 10 do ,junho de 1912.- Quintinio
Bocauuva, vice-presidente . - Ferreira Chaves, 1' secr~tnrio.
- r1rau.;io GóaN, 2" secretario.- Pedro Boraes, 3• secretario.
- Canditlo de .Ab1•eu, !,o secretario.- A imprimir. ·

' '
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E' novamente lido, apoiado e, por ter preenchido o triduo
regimental, vue u imprimir o pro.iecto do Senado, n. 5, de
1012, concedendo amnistia aos implicados na~ revoltas do batalhão naval e navios da esquadra, occonidas no porto desta
Capital em 1010, o di\ndo outras providencias.
·
O Sr. Presidente - Devo communioar ao Senado que o
illustre Embaixador dos Estudos Unidos da "\merjon do Norte
so dignou trazer os seus cumprimentos e saudncão ao Senado
Federal.
7fendo-me cabido a honra do rocebcJ.• S. Ex., exprimi em
meu nome o no de meus honrados collegas, os votos que fazemos pela sua jlei•muneucia no Brazil.

O Sr. Ribeiro de Brito ( •)- SI·. Presidente, illustres Sc-

nndoms, ,j(l. conhecem os collegns o golpe terrivel que acaba
du ferir o meu Estado nula! pelo desapparecimento do grande
pm•lamcntar o glorioso t1•ibuno Dr. José Mariano Carneiro da
Cunha.
A minha prosonca nesta tribuna, pela primeira. vez dirigindo n. palavra nos illustres collegas, é uma missão dolorosa, uma missão de pczar c tristeza que enche a todos ·ni\H
per·nambucanos de profunda magna.
Venho em nome do povo pernambucano, porque ,iulso fr
meu insignificante pat·n tanto; venho em nome do povo pcl·nambucano, ho.io debulhado em lnS'rimas pela perda do seu
notavel represont.nntc, pedir um voto de pezar pelo desappaJ.Iecimenl.o do insigne brazileiro Dr. José illarianno Carneiro da
Cunha ..
Estudar a vida parlamentar, n vida do tribuna, n vida de
jornalista desse homem, que acaba do ceder :'1 transformação
natural da materia, é uma tarefa superior ás minhas forcas,
pois, desconhecendo a vida politico. do paiz, não me posso
desempenhar dessa missão com certa verdade, cmittindo conceitos que posmm exprimir a realidade dos factos cm que o
gr•ande brazileiro applicou a sua actividade politica.
Entretanto; procumrei desempenhar-mo desta tarefa segundo um caminho mais curto, rnnis recto, o sabendo que a
todo movimento mccanico correspondente infallivelmente uma
trnjectoriu, tratarei, estudando a vida politica e social de
José 1\Iarinnno, de procurar ver se encontro uma trnjectoria
c1ue mo possa facilitar n tarefa que neste momento mo im(lUz.
Elle n tom, como todos os quo fazem da vida politica o
seu idúal e a sua preocoupacüo; elle a tem completa, brilhante,
elle a tem ~tnu p!'inoipnlmente, e como tal proveitosa para os
destinos da Nacüo Brnzileira, da Patria.
Qual será essa tro,iectorin que na vida tumultuosa do
grande tribuno, talvez, pnreca difl'icil . encontrar?
'

(•) Este disem•so niio ,foi revisto pelo orador •.
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Não; é facil, senhores. Elle a tem e póde se synthetizar
em uma phrase simples: - José Marianno foi o combate pela
liberdade.
E tanto é verdade que, ao iniciar a sua carreira politica,
elle encontrou no terreno o choque das luctas produzido pela
qDestão religiosa accesn em todos os corações democraticos e
livres. E elle ao lado de Saldanha Marinho bate-se pela defesa.
dos grandes ideaes democraticos ( libertadores do pensamento
o da influencia politica de elementos religiosos.
Terminada esta lucta, onde elle conquistou os bordados de
general, onde elle, irmanando-se com o povo pernambucano,
soube infiltar-lhe as suas sympathioo, a bondade do seu coracão preparando-se par111, com mais brilho, com mais ardor
iniciar-se em uma outra, cn.mpanhn, na da !ibertacão de uma
raca. ao Indo de Joaquim Nabuco, Quintino Bocayuva, João
Cordeiro, José do Patrocínio e tantos oulros illustres brnzileiros que toma.ram parte na meritoria obra que teve por epilogo a declaração da lei de 13 de maio de 1888; opós Sr. Presidente, a terminação dessa campanha, que mais uma victoria
trouxe ao il!ustre extincto, seu nome percorreu toda a vastidão
do nosso territorio, sendo pronunciado em cada choupana, em
oada lar onde existia um opprimido, ,e era pronunciado como
o do redemptor de uma riiiCa.
Mas, Sr. Presidente, não parou ahi a accão benefica de
José Marianno; ella continuou, mesmo depois da proclamação do
novo regímen, sendo que a sua adhesão á nova fórma de Goyerno, cujos trabalhos de propaganda ooompanhava pari-passu,
além de ser um facto natural, era de um inestimavel varor para
lli Republica, porquanto, incorporando-~e elle ao novo regímen,
trouxe-lhe implicitamente. as sympathias e as ded:icacões do
povo pernambucano, que via nelle o seu chefe, o seu orientador.
Eleito representante á Constituinte pelo meu ·estado natal,
com u. sua paravra brilhante, com os seus sentimentos democraticos, José Marianno sanccionou as liberrimas disposições
da Constituição Republicana de 24 de fevereiro.:
Eleio m~~ois uma vez na vigencia das presidoncias militares,
em condições especialissimas, elle defendeu com enthusinsmo
e ardor os dil'eitos daquelles que elle julgava opprlmklos. Depois dess11o ultima acção praticada por eire no :Corpo Legislativo do paiz, quando justamente a orientação republicana tomava a direcciio civil, o grande tribuno conseguiu ver a vontade do povo que o tinh11o por idolo satisfeita com a realizacilo
da sua eleioão. E a razão desse facto, Sr, Presidente, é que
- pelo menos uma pa!'le .do nosso paiz - entrou em uma si~uacão polit.ica nmorpha em que só preocoupiWa o lnter.esso
i!lessoal e só ~e tinha por norte o abatimento de todas as liberdades e direitos gnran~idos pela Constituioão de 24 d'fl
fevereiro.
'
Em todo o oa~o, expatriado, sem acciio politi~a. elle nunc01
deixou de manter em sua terra natal o fogo ~agrado da liberda.d·e: elle se manteve sempre em posiciio de combate, espe-

1
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rando o mom~nto em .que a.s condio!les da, Naolo p~rmtttlssem
.
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uma politica mais altruistica, mais dignificadora, E essa situação de esperancaos brotou no coração de todos nós da parte
septentrional do paiz e, principalmente, em Pernambuco, recebendo elle os fructos que tinham naturalmente de advir da
nova situaoão cr.eada.
Ell'e acoeitou a campanha em pró! da C!lllldidàtura militar
do marechal Hermes - digo militar porque era representada
por mil'it&r - e empregou todos os seus esforços, os ultimas
lampejas de sua intelligencia o a potencia de suas forcas physicas; fez a campanha e mais uma vez viu triumphar seu trabalho, sua activid:ade, suv. orientação politica. Como consequencia no:tural desse movimento elle voltou com mais ardor
suas attencões para Pernambuco, onde o povo despertára
confiante na palavra· do illustre marechal Hermes da Fonseca,
que, daquillln d11'L~ em deante, se constituíra penhor d0;s go.rantins das liberdades e dos direitos inscriptos na Constituicã·o,
preparando o paiz para a Jucta e não mais permittindo que a
escolha dos represent!lllltes dos poderes publicas em Pernambuco fosse feita pel'a vontade omnipotente de um director
politico.
Então, José Moarianno, ao Indo de Dan:tas Barreto, 'o escolhido do povo pernambucv.no para este trabalho de remode!açllo
politica do Estado de Pernambuco, consegue, unindo todos os
esforces esparsos, representados em outra politica, preparar o
turbilhão que havia de expeli ir da direcç!ío politica do Es- ·
tv.do o tyranno que o tinha governado diserecionariamente
durante 16 annos. levando no abysmo a terra grandiosa, a
terra de tão i!lustres brazileiros.
Travadt'l a lu~ta dentro do regímen Jegn!, dentro da Constituicilo, o povo de Pernambuco, guiado pelo espirita de José
Marinnno o pela energia de Dnntns Bttrreto, conseguiu so.hir
triumphante, e neste momento o leão do norte é conduzido
para a posição politica que sempre teve e que precisa continuar a ter mais ho,ie do que hontem, mais na Republica do que
no Imperio, pelas suutl trndicões eminentemente republicanas.
Ao assumir Dantntl Barreto o governo de Pernambuco,
José Marinnno daqui respondeu: «Agora posso morrer r~
Nn verdade, Sr. Presidente, a sua obra estava terminada,
porquanto elle acabava, nllo mais de ~e b!llter por uma seita,
de l'ihertar um partido, mais acabava de libertar um povo
inteiro.
Di'l~ estas palavras, .vou sentar-me convicto de (Jue o
meu modesto pe.dido. em nome do Partido Republicano, mereco
ser acolhido pelos Senadores brnzileiros, em considerncüo e
respeito do illustre morto. (Muito bem I Muito bem!)
O Sr. Gonçalves Ferreira (•) - Acompanho o nobre Se.
nador que acabou de deixar a tribuna n~ manifestações de
peznr e homenagem no Jll'nnde t·ribuno, no denodndo libert.ndor
e ao grande ooracão de José Mnrinno. Abstenho-me, entretMito
('), Este discurso

n~o

foi revisto pelo orador,.

. 438

· :ANNAES DO SENADO

neste momento inopportuno, de qualquer ponderação ás considerações que S. Ex. forcou, apoucando o seu discurso funebt•e,
· Creio até que ellas surprehender!Jj(lj o Senado.
Em outro momen:to, immediatamente daria a resposta que
porventura ellas merecem, mas dou uma prova do meu respeito ao decoro do Sen!lodo e á memoria do illustre pernambucano, limitando-me a esta declaração. (Muito bem I Muito
bem!)
O Sr. Presidente - Acredito int~rpretar o sentimento unanime do Senad:o, fazendo inserir na acta dos nossos traobalhos
um voto de ~incero pezar pelo passamento do il'lustre patri-ota,
que foi durante sua vida um lu!ltador ooerrimo.
Antes de conceder a palavra ao Sr. Senador que rse acha
inscripto, devo advertir que a hora do expediente está quasi
terminada.
·
O Sr, Luiz Vianna - Sr, Presidente, como ·o do meu illustre chefe e amigo, Senwdor pelo Rio Grande do Sul, o meu
'.;amparamento é d~~oquelles aue se revoltam deante da injus:tica.
Foi por isso, Sr. Presidente, que, ao ouvir o provecto parlamentar Sen!lldllr pelo Ceará, eu senti uma certa nervosidade,
vendo a injustiça com que elle feriu, com suspeitas n um e
com epHhetos deprimentes a outro, o illustre Presidente da
Republica e o illustre governador do meu Estado.
Quaesquer que fossem as magnas que tivesse o illustre
Senador pelo Ceará, ellas não o autorizllivam a ser tão suspeitoso com o Chefe da Nacão e a ser tão rude no ataque ao ilustre governador da Bahia.
.
· Felizmente a defesa: do ~onspicuo Chefltl Ida Nacüo !appareceu logo pela palavra eloquenve do ill\!stre Senador riogrnndense e, devo dizer n V. Ex., Sr. Pr!Csident.e, que, com verdadeirCI eloquencia parlamentar, elle trouxe á convicção do Senado a in,iustica do nobre Senador pelo Ceará, repondo os
factos e restabelecendo a verdwd~,
A defese~ do illustre governador da Bahi!ll vae ser mais
fraca porque para isso conta com uma palavra muito pouco
autorizada (não apoiadoS)·, m!JIS convencida, e :eu espero que
ell'a trará tambem a convicção ao Senado de que o nobre Senador pelo Ceará, no seu memoravel discurso, procurou menos n!llrrar e estabelecer os factos quo se passaram lliO seu
Estado' do que encontrar uma victi)na para justiçar deante
do tribunal do Senado,
O Sr. Presidente, ouvi, jít o disse, com certa nervosidade, o
illu51Jre parlamentar e não deixei de ficar estupefacto deante
dos conceitos nqui externados por S. Ex. em relaoiío ao governwd·or do meu Estooo. E' nssim que o honrado Senador acha
que aquel'le illustre homem publico, ·O Sr, Dr. Seabra, nüo
passa de um ambicioso sem merecimento, de um homem que
subiu á cadeira de governador do ·seu Estudo valido pelo Cnttete, de um homem que não teve escrupulos de mnndllll' bombardear n capital de seu Estado pnra galgOor o poder,

.
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Sr. .Presidente, não acredito que o iJiustre Senaldor pelo
Ceará desconhecill a trajectoria politica do illusúre governador
da Bahia. S. Ex. ignora que o actual governador da Bahia é
lente de uma das faculdades superiores do paiz ? S. Ex. ignora
ou finge ignorar que o illustre governador da Bania fez n suv•
tra.iectoria politica pelo Parlamento do pai~ com tanto destaque e tanto lustr.e que duas vezes foi leader da Cam:lll'a deli
Deputados e duas vezes dalli sahiu para occupar na alta administração do paiz •d:ous postos de 'Ministro e, devo dizer, com
tão ral'n. feficidade num delles assistiu 'e presidiu ao embeller.amento da nossa Capital e teve tambem a fortuna de presta!'
o maior se!'VíCo que podia fazer ao seu pa.iz - sanear a sua
Capital e extinguir a febre amarella do Itio de Janeiro.
O nobre Senador pelo Cear1í aindill esqueceu que o actual
governador da Bahia tem atrás de si, naquclle Estado, um
partido forte, numeroso e coheso, •do qual é chefe, que sustentou a sua cnondidatura ao cargo de governador da Bahia..
E, Sr. Presidente, quem tem um activo tão grande na
trajectoria da sua vida politica não precisa ascender ao gqverno
do Estado como valido de ninguem, ascende, ou hoJe ou
amanhã pelo seu pl'oprio valimento.
Não foi menos injusto o honrado Senador pei'o Ceará
quando declarou que o governador da Bahia era um homem
sem escrupulos. Fallo dea.nte do Senado, de ante de Senadores
que conhecem bem a historia. Todos ~abem que o actual governado!' da Bahia sempre declarou, em telegrammas, em conversas pv.rticulares, a amigos e chefes politicos, que não seria
capaz de ascender• no governo do Estado si não fosse por· uma
eleição livre o legal. E eu mesmo tive occnsião de receber um
tel'esrnmma do director·io do Par.~ido Republicano C3nservndor
<leste. Capital em que se dizia que o apoio a qualque!' candidatura presidencial do partido, não ia além d3s meios legacs.
Respondi immed:int.amente que o Partido Conservador da Bahin
saberia. ·seguir essa norma e relatei as violencias que se preparavam para impedir que o pleito corresse normalmente e
com as necessarins garantias.
Devo dizer, Sr. Presidente, que est&, historia de bombardeio a que o nobre Senador pelo Ceará chamou de - monstr·uoso - não passou de um incidente judiciaria, aggravndo,
desculpe dizei-o DISSim, pelo estribilho dos musicas de orelha,
que o repetem n onda instante pelas ruas no intuito de formar
opinião.
·
Muito mais gravo, na minlln opinião, muito mais perigoso,
· 'foi, nnquelle Est.c.do, u govor·na de rnlão abl'ir as prisões publi~ns. soltar todos os criminosos. preparai-os e armai-os para·
impedir que so désse u investidu!'a do actual governador dn
Bahin. Era isto que ou desejava quo ·o honrado Senador pelo
Ceará proflignsse.
E for[ljffi est,es 'factos o esl.ns ciroumstnncins quo fizeram o
'
.
estribilho do bombardeio.
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o SR. A. AzllREDo - Não deixou de ser violento; é tão indefensavel o bJmbnrdeio como indef-ensnveis são os actos a
que V. Ex. está se referindo.
O SR. Lmz VIANNA - Eu respondo ao honraldo Senador,.
Não approvo.
·
O SR. A. AzERllDO -E -eu o disse porque o Sr. Severino
Vieira o declarou perante a Commissão de Poi!leres.
O SR. Lmz VIANNA - O que eu quero dizer é que o actuaol
governador da Bahin dell'e não têm responsaobilidade, nem o
Partido Republicano Conservador, de que é V. Ex. um dos
chefes.
O SR. A. Azllnlloo - Sou soldado apenas. Não digo que
este ou aquellc sejo. o culpado; o general, porém, é o respon•savel. E dou este aparte a V. Ex. porque, tratando no meu
discurso deste incidente, profl'iguei-o.
O Sn. Lurz VIANNA - Nem eu disse que o approvava, menos ainda que não fosse passive! de censura; o que disse e
repito é que é muito peor o O<Jto praticado pelos nossos antagonistas abrindo portas de prisões e soltando em plena cidBJOO
levas de sentenciados com o fim de aterrorizar a_ população.
O Sn. A. AZERlloo - Não ha duvida que t!lllllbem foi um
mal. E' um neto digno tambem de censura.
O SR. Lurz VIANNA - Mas, Sr. Presi:denve, o iilustre Senador pelo Ceará verberou ainda o digno governador da minha
terrv. pelo feio crime de ser ambicioso.
·
Sr. Presidente vou confessar ao Senado uma cousDo: eu
tnmbom sou um dos incursos nesse crime e não acredito no homem publico que não tenha ambições, porque o homem publ'ico
que não tem ambições se assemelha no •t·erreno esteril, que nada
produz.
Tive, Sr. Presidente, duroote quatro annos, infelizmente,
sobre os meus hombros as responsabilidades do poder como governador Ido meu Estado ; e devo dizer a V. Ex. que era uma
das minhas preoccupncões diarins essa o.mbicãe : a ambição de
conquistar n estima dos :;overnn.ntes, do nrestar serviços ao
meu Estado, de ser util ao meu paiz.
Ri esta ambição é prepria dos homens publicos, louvemos o
go'l'ernador d111 Bahin por essa virtude.
·
Mas, Sr. Presidente; quando fnllavn o provecto parlamentlllr, illustre Senndpr pelo Ceará, eu ouvia da bancada opposta, por intervnllos. umn interrogação que pnrtin de um dos
homens mais cheios do serviços ao paiz. o illustre Senador por
S. Paulo. S. Ex. perguntava: «E' a Bahia ?~ E quando em
quando repetia: «E a Bahia ?~
Não sou ou, Sr. Presidente, que venho traduzir perante o
Senrudo o senvido dessn interro,::ncno: mas, já que S Ex. a fez.
eu vou npresentar-lllQ a Eahln daquelle perlodo tal qual
ella foi,

,, .,

SESSÃO EM

10 DE JUNHO DE 1912

......

Ui

Sr. presidente, durante o poriodo quo se approximava da
successiio governamentar, a Bahia atravessou, confesso, uma
ópooa de agit.acão, ma<~ agitação nobre até certo ponto, porque
ella mostrava a virilidade de um povo querendl escolher o
homem que o devia governar.
Mas, nessa agLtação, nós precislll!llos distinguir, de um lado
havia o governo fazendo tudo quanto era possível para manter
a posse do poder e do outro os representantes do Partido Conservador, envid:tndo todos os esforcos para disputar esta posse.
Agora V. Ex. vae ver como se passaram os factos.
Emquanto a opposicão, representada pelo Partido Conservador, estribada no seu prestigLo, 1dispondo de todos os elementos de triumpho, de todos os .elementos eleitoraes com a
oonfianca nos chefes aqui na Capital, procur8olldo fazer tudo
dentro da ordem e da lei, o fado opposto, sem ·O favor da opin!Ao1 ;tendo perdido a maioria da. assembléa, procurava se
manter pela viJ!encia, estnbelecerudo em cada rua da cupitllll
da Bahia um qulll!'tel de policia, em cada edifício publico uma
caserna, e até no edifício da propria assembléa mandou
postar um111 guarda de 200 homens, que, quando ·os deputados
chegaram e disseram: «Nós desejamos entrar~, responderam:
cAqui não é assembféa, é um qullll'teb.
lsto fez com que a imprensa neutra da C!llpital dissesse:
«As viofencias praticadas não são para botar aba.ixo o go;verno que está, mas para mantel-o.
Or111 Sr. Presidente, eu desej-o tambem fazer uma perguntn
110 honrado Senador por S. Paulo. O partido que tem o favor da
opinião, como mostrou que .tinha o Partido Conservador da
Bahia, que tinha a ma1orir. do Congresso, como já mostrer,
percisava fa~er violenoias para disputar a eleição presidencial?
A violencia só a flll.l quem a aproveita e quem aproveitava era
o S'OVerno que entiio detinha o poder. Violencia, quem a com~
metteu foi o 110verno, começando pela mais absurda. de todas
as violenoi!Wl - a mudanoa da séde do Congresso para um
Jogar perturbado e inhospito, a villa ·de J equié.
E n~o pensem, Senhores, que o governo a fez dentro da lei.
Em primeii•o Jogar, porque o Estado nüo estava perturbado,
tanto que a administração ficava na Capital; não o te~ ainda
dentro d11 lei, porque a Constituição bahiana exige dous tercos
do parlnmento para se fazer a mudança do mesmo narlnmento
para outro qualquer ponto.
:Pois bem, mas porque tomou o governo da Bllibia a responsabilidade de um acto igual? Por um111 r~lío muito simples, que
procuraram occultar aqui, nesta Capital.
Porque o Governo, que já tinha perd~do a maioria do Con•
l!'resso, queria. fazer, l'á, naquelle logllol' recondito, o que estava
fazendo nesta Capital por oconaião do requerimento de habeasoorpua que o Benaà'o conhece.
Aqui davam~se como presentes em Jequié deputados que
eetavam funooionando n111 Bahia e outros que eaLavam no sertllo
u do lá me tolegraphavam : «Estou disposto a funccionar na ca~
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pil•al, porque nunca irot a Jequié, onde niio tenho garantias o
ondo niio posso encontrar sinão o desconforto».
Sr. Presidente, os footos vi·eram demonstrar que tudo
quanto estou dizendo é a pura verdade ; emquanto o governo do
Estado so batia para conseguir o adiamento tdll ·eleição, espemndo que disso pudesse advir algum ooontecimento que o
:favorecesse, o Partido Conservador da Bahia procurava fazer a
oleiciio td.entro do prazo constitucional, como fez ; procura.va
l'euuir ·o Congresso na capital ; procurava, dentro da lei, reconhecer o 'governador eleito, como tambem fez.
Os factos nhi estão. Todo o mundo sabe que a eleicão 8e
reu.Iizou no dia 28 de janeiro, como determina o preceito constitucional'; todo o mundo sabe que o actual governador da Bahia
foi reconhecido pela maioria do Congresso, todo o mundo sabe
que esse Congresso os tá funccionando o prestarudo a. S. Ex.
todo o apoio. E desejo dizer tambem, por honra da Bahia, que
•hodo o apoio. E dosej o dizer tambem, por honra dos nossog
costumes parlamentares o honra da Bahia, que a opposicão lá.
está !'unccionl!illdo, fazendo o seu papel constitucionar de fiscal,
sem embaraçar o gov.erno.
Ora, senhores, quem tem os elementos de forca que 'tem
o governador da Bahia, com o apoio do seu partido, com o
apoio da populacão, com os elemenUos politicas cap:lóles de lhe
doo·em o triumpho denl•ro da lei, niio precisa fazer violencias.
A violencia só 1'az quem della se póde aproveitar.
Sr. Presidente, não gosto de ser extenso. Por isso fico
aqui nestas palavras e apresento oo provecto parlamentar, o
illustre Senador por S. Paulo, os autos da questão, invoco
mesmo que elle s:e.ia .iuiz, della e que jul~;ue, não com o espirita apa-ixonado do partidario, mas como um verdadeiro
homem de Es·Lado que é. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Leopoldo de Bulhões - Sr•. P.resijente, um amigo,
ante-hontem, chamou a minha attencílo para o editorial d'A Tribuna, de cinco do corrente, que me tinha passodo despercebido. Ne·sse artigo, o ·rodootor chefe do orgam vespertino ocoupou-se da nttitudo que assumi cm face do Governo homrando-mo com algumas oonsiderncõos e cornmentarios, que nrio
possa deixar de ·agradecer e responder.
O dever ·de tomar em considernciío estes commentro'ios me
é imposto, além de ou.tros motivos. pela deferencia que devo
!k esse jomnl, onde o governo passado encontrou sempre tranca
defesa, e em cujas columnns a administracão· financeira daquollo governo teve constante e decidido apoio.
Extranhou A Tribuna que o Senador por Goyoo, membro
da commissiio executiva do Partido Republicano tlonservador,
«hos~ilizasse o Governo quo foi a razão de ser 1desse pm•tido,
e em torno do qual o partido fno: sua vida politica~.
Sr. Prosiden~e. A T1-ibrma labora em perfeito equivoco em
relação tí formaciío do Partido Republ'icano Conservador. Fatlil!imo mo li desfazer osto equivoco'. Basta ler· o trecho da
circular que V. Ex., Sr. Presidente, e' outros chefes fundado-
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res do Partido Republ'icanD Conservador dirigiram aos directores
o commissões executivas dos partidos politicos dos Estados.
Esta circular. troo a data de nove de novembrG de 1910
i(lendo) :

<:Sendo oppor.&una e cOnveniente uma organização partidaria nacional que arregimente as forcas conservadoras do
paiz, obed·ientes aos mesmos princípios políticos, vimos ~oH
citar a coll'aboracão dos republicanos desse Estado para essa
obra patriotica.
.
..
A organizllo()ão partidaria que pretendemos, applaudindo
o programma •t-racado em plataforma do candid111to da Conv.encão de 22 de maio de 1909 e acceito pela Nacão no pleito
de 1' ·de marco <d{Jste anno, terá por fiml, como fol'I}DA cohesa
e disciplinada, não só cooperar, dentro daquelle programma,
pura a efficaz e trunquillu realização do pensamento governamental, n.ell'e consignado, mas prfincipalmente consti,tuir-se
om organização perínanonto e de accão politicu. para o effeito
de assegurar ao paiz um nucleo de elementos C{Jnservadores
capaz de manter os princípios cardeaes do nosso regímen, accudir ás nossas necessidades e fomentar o nosso prosramma.l>
Vê, poi:;, V. Ex. que o Partido Republicano Conservador
não foi fundado para servil' nos pl~~;nos do actual Governo,
fazer a sua vida politica em torno delle. Si esta fosse a razão
do ser do Partido Republicano Conservador, elle teria de desappareceJ' no J'im do quatriennio governamental.
Mas não ha tal. O Partido Republicano Conservador é
uma organização do elementos conservadores capazes de manter os princípios oardiaes do regímen, fomentar o nosso progresso, acudir ás nossas necessidades. E' uma organizacão
permanente.
E' certo, Sr. Presidente, que os princípios o idéas contidos
na platai'órma com que se apresentou o Sr. marechal Hermes
ao eleitorado, estão de perfeito accôrdo com o programma que
os republicanos conservadores adoptam e procuram sustentar
tl defender. Mas, pergunto eu: si o presidente eleito em nome·
rlcsses princípios, como nosso representante no Governo, começar a faltar ú um por um dos compromissos tomados na
sua plntafórma, comecar a derruir um por um os princípios
cardiuPs do regímen, estaremos nós, elementos conservadores.
por obediencin á disciplina partidarin, obrigados n apoiai-o ?.
l\'iio ser(L nosso dever fazer-lhe opposicílo ?
A solidariedade partidnria existe e é imposta em nome
do princípios c nílo de pessoas. Os partidos não acompanham
cegamente aos governos. Devem guiai-os e contei-os.
Concluindo, Sr. Presidente, nos poucos minutos quo.
V. Ex. mo concedeu• esta parte politica do artigo da A Trihu.na, cu direi que em meiados do mez passado, após uma
das conferencias que tivemos ...... a commissão executiva- sobro
r•;conhecimentos do poderes, dei a minha demissão de membro
dessa commissão, pedindo aos meus amigos Srs. Deputado
Sabino Barroso e Senador Azeredo, que communicassem essa
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minhn resolucão aos collegas, quando reunidos, ou ao seu
digno presidente, quando julgassem conveniente.
Disse mais a A Tribuna, Sr. Presidente, que « é facil aoousar um Governo, que se diz o que vem á boccu. Mas acho
mais facil defender o Governo poJa fórma por que o fez A
Tribuna. E' muito escrever o que vem ao bico da penna.
Com effeito, o que custa dizer, como disse ella, quo a opposicão do Senador por Goyaz foi determinada por interesses
politicas regionaes contrariados, por motivos pessoaes e por
despeito ?
Mas que interesses politicas c regionaes são estes ? Porque
e quando foram elles contrariados ?
Si A Tribuna, examinasse esta questão, veria que fez uma
grave injustiça ao Senador por G'oyaz a quem ella se referiu,
cuja conducta não foi outr'ora, como nílo o é hoje, influenciada por motivos pessoaes,
Despeito porque, Sr. Presidente ? Por nõ.o ter sido lembrado para Ministro do Sr. marechal Hermes da Fonseca ?
V. Ex. me conhece e todos sabem que, apezar da lição do
honrado Senador pela Bahia que acaba de deixar a tribuna,
louvando os ambiciosos, não sou um ambicioso.
O inesquecivel republicano o Sr. Aristides Lobo convidou-me para substitmr o Sr, Rodrigues Alvos na pasta da
Fazenda no Governo do Sr. marechal Floriano Peixoto e eu
agradeci, declarando ser solidarlo com a politica de encampacão das emissões bancarias, motivo pelo qual. se ·retirava
do Governo aquelle illustril brazileiro. Posteriormente o Sr.
Prudente de Moraes, do saudosissima momoria, convidou-me
para fazer parte do sou Governo e eu recusei- me.
V. Ex. sabe que, si acceitei o cargo de Ministro da Fazenda em 1902, foi por insistencia do meu. grande amigo
Dr. Rodrigues Alves e si em 1909 voltei ú esta pasta foi por
intimações de amigos que me haviam amparado na lucta com
o Sr. Affonso Penna.
Por consequencia só devo agradecer ao Sr. marechal
Hermes não se haver lembrado do meu nome quando organizou o Ministerio, porque não poderia acompanhai-o nesta
via-sacra de deposições de Governos estadoaes. Não poderia
applaudir os seus natos desacatando o Poder Judiciaria, nem
a sua intervenção systhematicll. nas Commissões de Poderes
do Congresso, em detrimento do prestigio o forca moral do
Poder Legislativo,
,
A Tribuna diz mais : « o deficit é obra do Congresso e nilo
do Governo. O Sr. Bul:óões bem o sabe ~.
Sr. Presidente, o que sei é que o deficit é obra do Governo.
Por oocasião da votaciio dos orc.amontos na Camara só
mereceram approvação os augmontos de despezas solicitados
pelo Poder Executivo.
·.:,;/
As Secretarias do Estado foram reorganizadas a trouxemouxe, li ultima hora e com grande augmento de despeza.
Na mensagem dirigida ao Congresso o Presidente da Republica disse que se empenhava em estabelecer o equilibrlo
orçamentaria, pedindo quo fossem banidas da cauda do orQa·

.•
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monto todas as autorizações, fóra das verbas,. No entretanto
as autorizações apparecaram e· J'oram approvadas a pedido
do Governo.
Verificado o de(icit entre a despeza o a receita, o 'Governo devia se abster das autorizações, mas o '3r. Ministro
da l?azenda. em abril, em pdncipios de exerc.icio, annunciou
uma emissão de 105.000:000$ cm apolices, jústamcntc para
dar cumprimento a estas autorizações, que deviam ser banidas da cauda do orçamento.
.
Por consequcncia o deficit ó do Governo c não do Congresso.
Desta emissão od'e 105.000 :000$ cm apolices destinam-se:
80:000$ para 111 I:!Ub-administracão dos Correios em Juiz de
Fóra; 5. 000:000$ paz·::. construccúo de predios para as a!J'andcgas e delegacias fiscaes; 12. 000:000$ para a encampacão da
Estrada de l•'erro d111 Bahia e Minas, despe-las todas wdiiaveis,
si o Governo tivesse a comprehensão da verdadeira situação
do paiz.
Termina A. 1'r·ibuna dizendo que: « O Sr. Bulbõos não é a
melhor autoridade .parlll fazer 11 campanha· contra esta situaçãD
financeira, porque ~cus sonhos de alta cambial· trouxeram sa..,
orifícios que ainda pesam sobro o Thesouro ».
Refere-se A Tribuna ao credito do i O mil o tantos contos
aberto ha pouco pelo Governo para diHerencus de cambio.,
Mas que parcclla do rcsponsabi!'idade me lla de caber nesse
acto do .MinisLt·o d111 Fazenda ? Até :15 do novembro. a cartoir~
cambial do Banco não impoz despeza no 'rhcsouro. Se depois
desta data ooarr.etou prejuízos lonce-os A Tribl!na. a. conta. de
quem não quiz ou não soubo evitai-os ou á conta dessa escola
financei-ra infelizmente hoje dominante, que ensina que a desvalorização da moeda augmonta a riqueza publica e i'o!'tifíca
o credito nacional.
O Sn. l'IN!mmo i\IACHAuo - Por que não lancar lll culpa a
conta da outra :escola !'inanceira, que procura elevar o cambio
ú custa do Governo ?
0 Sn. LEOPOLDO IJE BULIIÕES- Responderei lll V. Ex. op.,
portunamcnte.
O Sn. l'INHEU\o 'MACHADo - V. Ex •. sllobo que neste ponto
estamos em desaccordo hlll muito •lempo... ·
O Sn. LEol'OLDo DE BULHÕES •.. - Espero que V. Ex. em
brovo sustentnrú a bôa doutrina. Nüo pretendo, como diz A
1'7•ibu.na, só pelo deseJo do accusar a· administracão actmvl,
descobrir erros onde não existem. E desta tribuna assim ·como
na Commissão do Financas, de que i'aco parte, desejo auxiliar ·a
pesada tarefa do Ministro da l?azenda.
Mas, como desconhecer que o act1> mnndtlolldo baixar do
18 pam 16 pence, em 48 horas, a taxa cambial, determinou a
necessidade do avulta.do credito ? Como negar que foi esta a
origom do srancle prejuízo, irreflec&idamento causado, quando
o Congresso ainda niio tinha estabelecido a taxa plli!'a as novas
~missões da Caixa de Conversão ? Teve ne commer·oio a: '!'o.,
Vol, I!
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percussão quo o bombardeio da Bahia produziu no mund?
político.
O Sn. UlWANo SANTOS- Parece quo esta ba1xa já estava
determinada antes de V. Ex. sahir do governo.
0 Sn.. LEOPOLDO DE BULHÕES - Até 16 de novembro vigorou a taxa de 18,
O Sn.. URBAN·o SAN'ros - Nominalmente, porque todos sabem que nenhum banco a adoptava em suas operações.
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 Banco 1cl0 Brazil a mantinhl!l e essa taxa .elevou-se a tal attura, depois de 6 mezes de
grandes saldos no nosso balanço economioo, determinados pelos
.elevados preços da borracha.
A baixa decretada de iS parlli i 6 em horas, dEif~ermJnou
esse liquidação ·J'ulminante, etectrica, de uma si~uaçüo cumbil!ll
atormentooa pela insegurança da ~ituaçãG e receiG 1die quebra
da continuidade da politica financeira.
As glorias desse credito dev:em perteneer ao Governo actual,
que assim começou em finanças e pelo mesmo processo dictatorial resolve os problemas políticos.
O Sr. A. Azarado (para uma c:J:pZicação pessoal) (*) -;

Sr. Presidente, foi grande sur:preza, pll;ra mim, o discurso do
nobre Senooor. As excellentes relações de amizade que man.
tenho com S. Ex...
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEB - E V. E:al. sabe que eu
prezo immensamente essas relações.
O Sn.. A. AzEaEDO - .•. me autorizavam a' pensar, que
ao ,llJidO de S. Ex:. eu seria previnido de semelhantes intenções
entretanto, só delllliS tive conhecimento quando S. Ex:. usou
da palavra para imputar-me responsabilidades em publicações
d' A Tribuna e para criticllll' actos do Governo da Republica.
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕEB - Eu niío tinha a certeza de
occupar a tribuna lioje.
O SR. A. AzEnEDo - Apesar do inesperado, occupei por
alguns momentos a attencão dos meus illustres collegoo, porque
fui chamado nominalmente á tribuna.
E' sabido que o j·ornar A 7'ribuna, como todas as outras
publicaoões dl!i empreza de que fui proprie~ario exclusivo, não
é ed:itado com a minha responsabilidade, que sou um simples
accionista.
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES -Eu não me referi a V. Ex.
O Sn. A. :AzEI\EDO - Perfeitamente; e porque o honrado
Senador vem agora em meu l!IU:X:ilio, confirmando as minhas
palavras, podia deixar de responGer á vibrante oração de S.
.(,")

E~te

discurso não ·foi Tevisto pelo or;ldor,

..

'

,,

SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE

Hl12

i47

Ex. e só insisto porque entendo que o meu nobre collega foi
exagerado nas sulliS observações.
Eu estou habituado, desde o anno passado, a ver o mt~u
velho amigo, Senador por S, Paulo, irritai' IJIS questões parlamentares; mas confesso o meu assombro de ante da attilude do
honrado Senador· po1· Goyaz, sempre tão comedido, discreto o
conveniente nas sulliS apreciaoões.
Notadamente agora niio poria motivo· para taos manifestações de desagrado. Ha porve:nturDI offensa no que disso AJ
Tribuna, que o meu nobre amigo tem motivos de resentimenlos
por causa da politica r.ogion111l d oseu Estado ? Penso que niio,
o contrario até, pois não póde h!Wer cousa que mais me irrite
do que as questões regionaes, quando affeclam o Estwdo que
represento.
Confesso, publica c solomnemente, o mll.U Estado está acima
de tll'lo e qualquer outro inter.esse politico.
Ora, lliSsim pensando, ó claro que vejo offensa an honrado
Senador, no que disse de S. Ex. A Tnbuna.
O Sn. LEOPLDDO DE Bur.HÕES -Jl/otlvo de ordern pessonl e
daspaito. Attribuindo taes origens á minha altitude e pretender
tirar qualquer autoridade que a minha palavra possa te1~ nest!ll
Casa.
O Sn. A!. .AzEI\EDo - V. Ex. bem sabe que nos j ornaes, como
succede comnosco, nem sempre a propriedade de termos ó
rigorosa. Ainda. não ha muitos dias nós vimos aqui troca de
palavras rnuito asperas entre illustres r.eprosentantes desta
Casa, sem que: taes palavras i!'Opreenta.ssem .provocação ·ou
offensa. São incidentes sem rel'ativa imporlancia e que não
podem provocar irr·itações profundas.
Desdobr•oodo a sua critica o honrado Senador conseguiu
mn·oJvui' uo iueidente ;,;, Ex. o Sr. Prosi•d•onte da Republica;
o ainda nesta. par~e o meu il'lustre amigo niio foi feliz nem
justo.
A Tribuna disse, e aliá:s com muita propriedade, que o Partido Republicano Conservador foi crendo com o fim do prestar·
o apoio ao Marechal Hermes da Fonseca, cuja plataforma
tinha sido vas!lida nos moldes que nós imaginavamos dar a
um partido, e isto quer dizer que antes da organização desse
partido, o Sr. Presidente da Republica, traçando u sua directriz administrativa o politica, do accõrdo com os principies
que nós .havíamos esboçado, vinha ao nosso encontro com uma
inequivoea prova de confiança e solidariedade.
Quooto ú altitude do honrado Senador por Goya~. dü·ci
que o partido não se extingue com o quatriennio presidencial,
continuará a propugnar pelo seu programma e pelos princípios
que adoptou e é possível que mais tarde o honrndo Senador, que
neste momento, se afaste de nós, com tanto pezar para todos
aquelles que acompooham o Governo, preste a collaborar com
os seus velhos companheiros em prol dos ideaes que nos são

communs..
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E' corto - c ó esse um dos motivos, por quli 'occupo a
att.oncão do Senado - que ·o honroclo Senador, ap<ls uma rcU··
nião, que Livo~os na sédo .do Partido Republicano Conservador,
dcclarúra-se disposto a deixar o seu cargo de membro da commissão executiva do partido, depondo, com sua deli~:ltdcza '0
con!'ianca de amigo, cm minhas mãos a sua ronunciill, para quo
della fizesse entrega a V. Ex., em momento que cu julga;~e
opportuno.
· Como .juiz da questão, devo doclilil'ar a V. Ex., Sr. Predente, e aos meus amigos do Partido Republicano Conservador,
que tal opportuni•dade ainda não se offereceu, embora ba mais
do um mez tenha em mãos 1115. credenoiaes do meu illustre amigo.
Lastimo sinceJ•amente que o honrado Senador abandone a
nossa aggremiacão, neste momento, e mais ainda que no abandone de modo tão violento, qunsi abruptamente, em opposicão
ao marechal Hermes da Fonseca, no quem S. Ex. accusa como
r.esponsaver por tudo quanto occorre no paiz - inclusive pola
situação financeira, mais da responsnobilidado do pl'Oprio Congresso Nacional do que ·.d'o Poder Executivo.
Neste particular, direi, ainda que d~ passagem - que o
Sr. Presidente da RepublicDI, em declarações repetidas a seus
amigos, lem se manifestado, do modo absoluto, contrario á'>
autorizações em cauda de orçamentos, ·e sabe, como ou, o honrado Senador po1· Goyaa, que o Sr. Presidente da Republica
não as solicitou.
Não se pócle, pois, attribuir ao Sr. Presidente da Republica responsabilidade naquH!o quo decorre do nossa exclusiva
iniciativa •.
Nestno hora aper.lada petas conlllcõcs rcgimentaes, ni13
pretendo i'azc·r a defesa do governo do Sr. Presidente da Republica, mas acredito que muito breve voltarei á tribuna. A
altitude do nobre Senador ú de combaLe e, P.clas maniefstcües
que o Sennodo tem tido, ú bem de ver que contra o Sr. Presidente da Hepublica multiplicar-se-hão os ataques o ontão os
amigos de S. Ex. lerão opportunidade para promover defesa
completa e ,justificar os actos do governo.
·
Confiemos, como cu con:fio, no patt·iolismo o nnos qualidacfcs do homem de Estado do nobre mar.eclml Het·mes tb
Ponseca, na sua inLcreza moral, nas tradições ·do ~ou nome o
no decidido empenho que S. Ex, tem do fnze1• eslo pt~~iz gmnde
e prospero. E' esso o appcllo que faco no momento, porque
não, qu~ro, anle o~ p_ossiveís C!'ros praticado~ por S..Ex. lancar
o classiCo repto bibhco: o mms puro que at1re a Pl'imeira pedra .(Mu·ito bent; muito bern).
·
ORDEM DO DIA
. Yotuçil~, cm 1• discu.ssiío, do pJ·ojcct,J do t;cnudo iJ. o, <le
1~12, .autorizando o Pros1d~nto da. Republica a abrir polv Millisf.eriO do. Fazencla o credito até 10 :000$ para acqui~icüo do
r11trato 1» oleo do D.r. Joaquim Duarte 1M~rHnho, executado
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pelo pintor brazileiro João Timothco (kl Costa, para ser coilocado no Minislcrio da Faz.endn.
Approvado, :vae ú Commissilo de Finanças.
EXPORTAÇÃO DE GADOS DOS ESTADOS DO PIAUIIY E ~tARANHÃO

...

Continu~ão da 2' discussão do proj ceio do Senado, n. 21,
de 1005, concedendo a subvenção annual d:n 100:000$ ao cidadão ou empresa que fizer a exv.orlação de gados :;batidos
nos Estados do Piauhy o Maranhão.

O Sr. Pires .Fernira começa lastimando que aindn dcssr.. vez
tivesse de contrapor argumentos a um parecer lavrado pelo
Senadot· por S. Paulo na Comrnissão de Finanças.
Muito trabalhou para que esse projecto sr..hissc da Commissão de Financas, mas sempre assumptos de caracter urgente
o Jll'eteriam. !?inalmentc, logrou ellc parecer, c esse mesmo
aconselhando a rejeição, sob o fundamento de que c·só cm
condições excepcionaes deve a União subvencionc.r os mellJOramentos de caracter local».
Desenvolve, então, o orador argumentos no sentido •dil combater o parecer da Comm issüo de Fi naneM, dizendo que o melhornmento do que trata o projecto nüo é interesse local, o sim
federal, por tratar-se de interesses de mais de um Estado.
Entra depois o orador no estudo do assumpto, sob o ponto
de vista do interesso economico não só para o Estado do Piauhy
como paro. outros situados no norte, que importam gado da Argentina.
·
E ·t·ermina o orador pedindo ao Senado que ao menos
desta vez seja condescendente com o Estado do Piauhy.

O Sr. Francisco Glycerio (")-Sr. Presidente, realmente
é lamcntnvel que eu não tenha. tido mais occasiões de estar de

•

nccôrdo com o meu nobre collegn, Senwdor pelo Pinuhy, que
ainda desta vez niio conseguiu provar a necessidade da. medida
proposta por S. Ex. c pelo ex-Senador Pnrannguá.
Trata-se de uma subvcncilo de 100:000$ llllmuaes, sem
prazo corto.
O Sn. Pmlls FERREIRA- Prazo de cinco annos, id<iz o pro- ·
jecto.
0 SR. FRANCISCO G!,YCERIO- Assim sendo, será. clla de
500:000$ o qu~não ó pouco.
Al•lm disso, não procedeu n proposf.:J~ do honrado Senador
o areamento dn despezn c. ser ronlizada com a cmprezn, nem
siquor um cnlculo de receita provava! ou n promessn de que
a subvenciio· votada pelo Congresso serja devolvida aos cofres
da União, nos termos geraes em que concessões congeneres sãQ
feitas pelos cofres do Thesouro ..

<•l

Est~ <liSC\lfSQ ~ão

foi rev!sto pelo orador,
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O SR. PIRES FERREIRA- Entretanto, não me consta que as
concessões do garantias de juros feitas a estradas de ferro tenham sido devolvida.s.
O SR. FRANCISCO GLYCERJO- Todas as estradas de ferro
de S. Paulo que •tiveram garantias de juros da União se desquitaram <dt!ssa subvenção.
0 SR. A, AzEREDo-Abriram mão.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO- Por exemplo, a S .. Paulo
lllllilway ha muitos annos que devolveu ao Estado as importancias devidas por garantias de Juros e até devo accrescentar
que a União se apossou de cer!n importancia que pertencia á
entiio Provincia de S. Paulo. Isto, porém, não vem ao CD.I!Io.
Sr. Presidente, o Estado do Piauhy, pela sua boa administração finanfl.Cira, pela sua rend111, é o menos competente
para solicitar essa subvenção, porque é, :talvez, o unico Estado
que ainda não se aventurou na politica dos empJ.1estimos externos,
0 SR. PIRES FERREIRA- Porque não póde e nem O deve
fazer.
O SR. A . .AzEREDo-0 de Matto Grosso tambem.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Tenho grande satisfação em
receber essa noticia, de certo modo auspiciosa.
O Estado do Piauhy, Sr. Presidente, tem uma divida insignificante, accrescendo que sempre tem saldos em cofre.
O SR. RIBEIRO GoNQAT,VIlS- Mas esses saldos são insufficientes para fazer face a essa despeza.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- 0 Estado do Pi~~ouhy, Sr. Presidente, ,d:ado que não tenha renda sufficienLe p!W'a garantir os
juros da quantia de pelo menos mil contos, deve ter credito
para fazei-o.
.
O SR. PIRES FERREIRA- Não póde ; a receita não dá para
JS to,
O SR. FIIANCIBCo GLYCEmo-0 nobre Senador pede uma
subvenção de quinhentos contos. Ora, é provava! que si o Estado garantir os juros de um capital, supponhamos de mil ou de
'dons mil contos, podern conseguir o mesmo de.1ideratttm ~em
pesar nos cof1·es da União, tanto mais quanto a garantiJt de
juros sobre dous mil contos não passará de cento e vinte
contos annuaes.
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES- Cem contos.
O SR. FRANCISCO Gr,YCERJo- Dous mil contos 11 juros de
6 '% é igual a cento e vinte contos. DiJ mais, Sr. Presidente,
o Governo Federal está fazendo estudos especiaes a respeito
do desenvolvimento da criacfio de gado. O Senado sabo bem
Qual é ~ despeza formidnvel que a União fa?. com n manutenolll)
do Ministerio da Agricultura, e que nesse c!epartamento uma

'
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das cousas que mais tem despertado a attenciio dos seus titu·lares é exactllolllente o desenvolvimento da criação do gado,
Acho, portanto, que o nobre Senador, que tanto se interessa por esse a~sumpto, devia pedir informações ao Governo, •.
0 Sn. PIRES FERREIRA - Tenho-318 aqui.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO- ... afim de que o Congresso fosse informado si a proposta do honrado Senador niio coilide com planos, por ventura, a~sentndos no. Ministerio da Agricultura.
'
0 'Sn. SIGISMUNDO Gol'fÇALVES - Mas a Commissão de
Finnncllt! tnmbem podia fazer isto solicitando directamente do
Governo essas informações, informações que serviriam de
subsidio ao parecer que emittiu.
0 SR. PIRES FERREIRA - Apoiado,
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - E' certo que n Commissão
'podia fazer esse pedido ao Governo, mas não é menos verdade
que ella se ,íulgou ootorizada, pel'o estudo que fez do projecto,
a dar este pa~ecer.
Si, entretanto, qualquer dos honrados Senadores esttí disposto n apresentar uma eme11dla, o projecto voltartí á Commisslío e entllo não ·terei duvidt» de propôr a'os nums coJJegas n: ·
conveniencia de ser ouvido ·o Governo sobro o assumpto.
O SR. SIGJSMUNoo GoN'ÇAT,vEs - E' uma solucão conciliatoria.
·
0 SR. FRANCISCO GLYCEl\10- Era O que tinha a dizer.
'
O Sr. Pires Fel'l'eira começa dizendo que o honrado Sena'dor por S. 'Paulo procurou incutir no ~spirito do Senado n.
desn~ce9sidnode do projecto em debate, niío t.enrdn, entretanto.
S. Ex. a menor razllo.
Mil contos não abnlnm a receita do Estado de S. Paulo,
mas um servio'o de 120:000$ perturba nor completo a ndministrnc!io do um Estooo ou,ia receitn ó vnrinvel. A propri:l
crlaQiio do gado dimi.J!ue com n. seccn consequentemente ha:..
vendo logo uma differenca sensiv.el nn receita id'o E9tad'o.
Seria mais pntriotico que S. Ex., representt~tndo no Senado um Estado poderos·o e rico, n!io concorresse para a re-'
jeiclio de um proJecto que vne prest.ar relevnnt.issimog sei'Vi~os a um Estado que está em condic5es nntngonicns oo seu ..
N!to apresenta emenda: prefere su.ieit.nr-9o tí derrota, nfiin
de que o honrado Senador por S. Paulo p'ossa dizer que fornm
os eorreligionarios d'o orador os proprios a derrubarem uma
medida de tamanha relevnncin para um Estado pequeno.
O Sr. Presidente - 'Visivelmanto n!ío ha mnis nuemro no
recinto.
! :
·~'·'·· ···'"''! ttr:r··~~"'J
'Vou mandar proceder li ohnmllldli.
Procedendo-se tí chamada, verifica-se a nusencia dos .
Srs. Lauro Sodré, Indio do Brnzil', UrbMto Santos, Gervnsio
I
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Passos, Thomnz Accioly, Tavares de Lyra, Wal!frodio Leal,
Ribeiro d.e Brito, Raymundo de 11'1Nranda, Gomes Ribeiro, Bern:~rdino Monteiro, Sá Freire, Alfredo El'lis, Gonzaga Jayme,
Leopoldo de Bulhões, José l\lurtinho, A. Azeredo, Generoso
Marques, Candido de Abreu e Horcilio Luz .(20) •
O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 20
Srs. Senadores. Não ha mais numero.
Fica adirud~~o a votacão •.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
·
·
Designo par111 ordem do dia da seguinte:
Votncão, em 2" discussão, do projecto do Senado, n. 2'1, de
1905, concedendo a subvenção annual de 100:000$ ao cidadão
ou empreza que fizer a exportação de gados abatidos nos Est!lidos do Piauhy e Maranhão .(com parecer cont1•ari'o da Commissão de Finanças);

2• discussão do projecto do Senado, n. 7, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um· anno de
licença, com todos os vencimentos, no bacharel Joaquim José
S111raiva Junior, juiz de direHo dos Feitos da Fal!enda Municipal, para tratamento de ~JUa saud.e onde ·,Jhe convier (o{ferecido pela Commissão de Finanças);
2' discussão do projecto do Senado, n. 8, de 1912, auto-

rizando o Presidente da Republiclll a conceder seis mezes de
licença, com tod·os os vencimentos, ao Dr. Alfredo Machado
'Guimarães, .iuiz de direito desLa Capital, para tratamento de
S!liude onde lhe convi.er ·(of(eracido pala Commissão de Finant!as) •

'

'

·

·

·

'

2' discussão do projecto do Senado, n. 9, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder ~eis m:ezcs ,de
Jicenca, com todos os vencimentos, no Dr. Antonio Augusto
Ribeiro de Almeida, ministro do Supremo Tribunal. para
trato.r de sua saude onde julgar conveniente ' (of(erccido pela
Commisaão de Finanças);

2' discussão do projecto do Senado, n. 1O, ide 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um oono de licenca ao collector federal' em. Torre, Estado de ·Pernambuco,
para tratamento de sua saude (olferecido pela Commissão da

•

Finanças);

Continuação dlll 2' idliscussão do projecto do Senado, n. '4',
de 1912, concedendo no coronel honornrio do Exercito· J;os6
Bento Porto, fiscal d.e Seguros, licenca por um anno, para trata!lJento de snude (com parecer {avoravel da Commissão de
Ji'mançaa á emenda do Sr. A. A:llredo)'.

LevnnL11-se n sessão ás 3 hora9 •.
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31' SESSÃO EM H DE JUNHO DE 1012
l'RESIDENCIA DO Sll. QUIN1'1NO BOC,WUVA, VICI>-Pnt>BIOENTll

'A' i hot•a da trade, presente numero legal, abre-se a sessão a qufl concorrem os Srs.: Quintino Bocayuvn, Ferreirll
Chaves, Pedro Borges, Candido de Abreu, Gabriel Salgado,
J.nuro Sodré, Mendes do Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gervnsio
Passos, Pires l'erreira, Thomnz Accioly, Tavares de Lyrn,
Cunha Pedrosa, Goncnlves Porreira, Gomes Ribeiro, Coelho G
Campos, Oliveira Valladiio, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro,
J\!omz Ji'reire, Sú Freire, Feliciano Penna, GonzaJ<n .Tnyme, A.
Azot•edo, José Mm·tinho, Generoso Marques, Hnrcilio Luz, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (20).
Deixam de comparecer com causa justificndrt os Srs.:
!Araujo Gócs, Silverio Nery, Jonathns Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthm• Lemos, Indio do Brazil Urbano Santos, Francisca
Si\, Antonio de Souza, Walfrodo Leal, Castro Pinto~ Sigismundo Goncalves, Ribeiro do Brito, Rnymundo de !llirandn,
Guilherme Campos, José i\Iarcellino, Ruy Barbosa, .Toão Luir.
Alves, Lourenco Baptista, Augusto do Vasconcellos, Alcindo
Gu:mabarn, Bueno do ·Paiva, Bernardo 1\lont.oiro, Alfredo E! !is,
11rancisco (l]ycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes, Metello, Alencar Guimarães, Folippo Schmidt. o Vicl.orino Monteil'O (31).
E' lido, po.1ta om discussão e, sem dohule, npprovndn a
acta da sessão anterior.
O Sr. i" Secretario. d:í contn do seguinte
EXPEDIENTE
Requerimento do Sr. Senador Alcindo Gunnnbnrn, solicltnndci licencn pnrn deixar de comparecer :Is sessões durante
alguns mezes.-A' Commissiio de Policia.
O Sr. 3" Secretario. .(serv'ilulo de 2")', procede lÍ leitura
dos seguintes
PARECERES

N. 53-1012
O Sr. Senador pelo Estado do Espirita-Santo. .João Lui2.
:Alves, nllegando necessidade por proscripcão medica de snbmetter-se á tratamento nn Europa, socilitou desta Camarn n
neoossaria licencn por tempo indeterminado1 sentindo qute,
motivo imperi!>so o ,Prive âe coUpbornr nos ~r~buiiJQB , ?e5 ~

eeseQo leS"lslatlva. ·

·· ·

· · · , , · · . .. - . ·

:.\NNAES DO ·sENADO

Està Commissilo lamentando tambem que motivo de tal
ordem obrigue o illustre Senador a se nfnsinr por algum tempo
dos trabalhos legislativos, é de parecer que o Senado, acompanhando o voto desta Commissao, lhe conceda a licenoa solicitada, para o seu completo restabelecimento.
Sala das Commissões H de junho de 19i2. - Quintino
'Bocayuva, presidente.-Ferreira Chaves, 1" secretario.-- Pedro Borges, 2• secretario interino.- ()andido de Abreu, 3' secretario interi'no. -A Imprimir.

N. iO -

.

i9!.2

O Sr. Senàdor Antonio Josí de Me !lo e Souza, no requerimento que dirigiu á esta Camara, allegando enfermidade e
precisando para tratamento conveniente de se ausentar desta
Capital, solicitou em obediencin no art. 31, do Regimento,
que se submetta no conhecimento do Senado o seu pedido de
alguns mezes de licença para aquelle fim.
Esta Commissão concordando com n solieitaclio feita,
aconselha ao Senado a approvacão do requerimento apresentado pelo honrado representante do Rio Grande do Norte.
Sala das Commissões, H de Junho de i 9i2. - Q.
Bocayuva, presidente.- Ferreira Chaves, i• secretario.Pedro Borges, 2• secretario interino.- Ot.mdido de Abreu, 3• se.
cretario interino.- A imprimir.
E' novamente lida, posta em discussão que se encerra
sem debate, ficando odiada a votação, a redacclio final do proJecto n. 3, de 1912, quo concede um nnno de llcenca, com
os vencimentos de seu cargo, para. tratamento de saude,
a 1\fanoel Janscn Müller, conferente da Alfandega do Rio de
Janeiro.
O Sr. Oliveira Valladão (•) - Sr. Presidente, a representncão do Estado do Sergipe, no Congresso Nacional, vem de
ser desfalcada de um do seus membros, nelo fnllecimento,
occorrido hontem, nesta Capital, do Deputado João de Biqueira
Cavaloanti.
João de Biqueira, Sr. Presidente, se não foi grande vulto,
cu,la perda possa ser considerada irrcparavel para a nossa
Pntria, se nfio foi um astro de primeira grande1.n, desses quo,
no percmso de snn orbitn, deixam trncos luminosos, foi, nlio
se p6do negar, um bom servidor do nniz c, principalmente, da
Republica.
·
·
No comeoo de sun vida publica exerceu o cargo de juiz
municipal dn cidade de Pelotns. no Rio Grande do Sul, onde
teve occnsifio de prestar assfgnnlados scrvicos á causa da abolição c como auditor de guerra, ncompnnhou o Marecbal Deodoro ao Estado de Mntto Grosso, c collaborou com muita dedicnQ!ío em prol da idóa viotoriosa a i.5 de novembro.
(•)' Este discurso nfto foi revisto pel'o orador.

··.
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'
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Membro do Congresso Constituinte, Deputado em varias
Jegislnturns, os seus servi(;os estiveram sempre ao Indo das
bons causas.
.
Representante do Estado de Sergipe na Camara dos Deputados, não teve, u!Limamente occasião de prestar os serv1cos
que eram do esperar do seu talento e da sua dedicação, porque
iú se achava fortemente combalido pela molestia elo que veiu
a succumbir.
Pcuo, no Senado, (Jue, tomando em consideração as poucas
palavras que venho de proferir, consinta que se registre na
neta dos nossos trabalhos de ho.i c um voto de pezar pelo pussarnento desse illustre cidadão. (Muito bem I Muito bem,)
O Sr. Presidente - Acredito interpretar os sentimentos
do Senado, deferindo o requerimento do honrado Senador.
ORDEM DO DIA
LICENÇA AO BACHAREl, JOAQUIM SARAIVA JUNIOR

2' discussão do projecto do Senado, n. 7, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder um anno de licença,
com todos os vencimentos, no hochnrel ,Joaquim José Saraiva
,Tunior, Juiz de direito dos Feitos da Fazenda Municipal, para
tratamento de sua saude onde lhe convier.
Adiada a votação.
LICENÇA AO DR. ALFREDO MACHADO GUIMARÃES

2' discussão do proJecto do .Senado, n. 8, de 1912, autorizando o Presidente da Republi~a a conceder seis mezes de licença, com todos os vencimentos, no Dr. Alfredo Machado Guimarães, juiz de direito desta Capital, para tratamento de saul:ile
onde lhe convier.
Adiada a votnc!io.
LICENÇA AO· DR, RIBEIRO DE ALMEIDA

2' discussão do projecto do Senado, n. 9, do 1912, nutori-

~nndo

o Presidente dn Republica a conceder seis mezes de licença, com todos os vencimentos, ao Dr. Antonio Augusto Ribeiro de Almeida, ministro do Supremo Tribunal para tratar
de sun snude, onde julgar conveniente.
Adiada a votaoão.
LICENÇA A TANCREDO GONÇALVES FERREIRA

2• discussão do projecto do Senado, n. to, de 1912, autori-

~ando

o Presidente da Republica n conceder um nnno de 11-
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cencn. ao colleclor federal cm Torre, Estado de' Pernambuco,
pam tratamento de sua suude.
Adiada a votucão.
r.JCHNÇA ;\ ,JOSÉ DEN1'0 POR'l'O

Continunciio da 2" discussão cio projecto do Senado, n. -1,
rio HJ!!!, concedendo •ao eoronel honorario do Exercito .Tosó
Bcnt.o Porto, l'iscnl do Soguros, licença por um anno, JlUJ'a trn~
tnmcnlo de snude.
Adiada a votnciío.

.

.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou lc~
yantar a sessão.
·
Designo para ordem do dia da seguinte:
Votncüo, em discussíio unicn, da rednc~oão final do proJecto
n. 3, do 101:!, que concede um anno de licença, com os venci~
montas de seu cargo, pam tratamento de saudc, a l\lnnoel ,Jan~
sen Müllcr, conl'ercnto d•a Alfandega do Rio do Janeiro;
· Votacão, om 2' discussão do proJecto do Senado, n. 21, de
100n, concedendo a subvonciio annunl de 100:000$ no cidadão
ou omprer.a que fi?.er u exportação de gados abatidos nos E.~~
tndos do Pinuhy e i\fnranhúo (com jlaracar• contrario da Cora~
t!l'i.~são

de Finanoas) i

Votaciio, cm 2' discnssiio, do projecto do Senado, n. 7, do
1012, autorizando o Presidente dn Republica •a conceder um nnno
do !iccnca, com todos os vencimentos, no bnrJhnrcl Joaquim
,Tos,j Saraiva .Tunior, juiz rle direito dos Feitos da Fazenda Mu-.
nicipnl, pnr·a tratamento do sua saude onda lhe convier (oflc-

I'Ccido pela Cmamissão de Finanças) ;

.

Votn~ão, em 2' discussão, do pro,i coto do Seqndo, n. 8, do
1!!!2, autorizando o Presidenta dn fiepublica n conceder seis
mezes do licenca, com todos os vencimentos, no Dr. Alfrodo
il\facbndo Guimarães, ,juiz do direito desl~ Capital, para trata~
mento de suudo onda lho convier (of(erecido 21ela Comm·issão

de Finanças) ;

Votnciio, em 2' discüssão, do pro.í ccto do Senado, n. !>, de
H!i2, aul.oriznndo o Presidonto dn nopublicn a conceder seis
mczes do !icencn, com todos os vencimentos. ao Dr. Antonio Au~
gusl.o nihoiJ'O do Almeida, ministro do Supremo 'I'ribunnl, pura
t.J•at.m• do sua snude onde ,iulgnr convcnient.o (o{{erccido 11cla

Commisstio rlc F'üwnoas) :
Votnoão, cm 2' discussilo, do pro,iccto do ·Senado, n. fO, do
i 012, aut.ül'izundo o I'residonl.o du Hepublica a conneder um

nnno do licenca no co!leclm• :l'odornl cm 'l'orl'll, Est.ado do Pernambuco, pnrn tl•ntnmonto do sua snucle (o{fm•ccido vela Com~
missão de PúJanças) i
.
Votaciio, em 2• discussão,· do projecto do Senado, n. ·4, de
i912, concedendo •ao coronel honomio do E~ercito Joell B.ento

' '
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Porto, fiscal de Segut·os, Iicen~a por um anno, vara tratamento
de saudo (com Jlarcccr favomvcl da Conunissão de Finanr.as e
emenda do Sr . .1. t1::m·cdo);

.

•

·

Discussão unica do parecer da Commissão de Policia, n. 51,
do 1012, opinando peJo concessão da licenca solicitada pelo Sr.
Senador Alencar GuimariLCS, para deixar do comparecer ás
aessõos durante algum tempo;
Discussão unica do pmocor da Commissiio de Policia, n. 52,
de illi:l, opinando pela coneossão da licenca solicitadn. pelo
BP. Sonador Josú Mat'efJllino, para duixur de comparecer ás sessões durante algnm tempo;
Discussão unica do par·ecer da Commissão de Finanças,
n. ·~2, de i!ll:l, opinando que seja indefet•ido o requerimento
cm que o conego Antonio Jeronymo de Carvalho Rodrigues,
capellíio• canto!' regente da antiga Capqlla Imperial, pede relevamento do proscripcão pum o fim de recober •a importancia
de 7:260$, de congruas alrazadas a que se julga com direito.
·, ,, Levanta-se a sessão á '1 ho1•a c 50 minutos.

32' SESSJ.O, EM :12 DE JUNHO DE 1912
PRES!DllNClA Do SR. WE!'ICESI;ÁO llR<IZ, PRESIDENTE

:-1.• 1 hora da tarde, presento numero' Ioga!, nbi·c-so a sessão
a quo concorrem os Srs. · QuinLino Bocayuva, Fm•reira Chav11s,
1\rnu,io Góes, Pedro Borges. Candido do Abreu. GnbJ•iol Salgado,
ArUJUI' J.omos, fndio do Brazil, Josú Eusehio, MendcR de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Gorvasio Passos. Pires l?erreirn,
Francisco S1í, Thomaz :Aecioly, Tavares do Lyra, Cunha Pcd!•osa, Walfredo J.eal, Sígismundo Gonoalves, Gonçalves Ferreira, Raymundo de Mi!·nnda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho o Campos, J.uiz Vinnna, Bernardino Jl!ootoiro, S1í
FI•eiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycorio,
Gonzaga Jnymo. A, AzeJ•edo, .José 1\lurLinho, Generoso Marques,
Pclippo Schmidt o Cassiano do Nascimento (35).
Deixam de, compnrccc!' com causa. .iustil'icadn os Srs.'l Sil ..
l'orio Noi'Y, JonnUJUs Pedrosa, Lnuro Sodró, Urbano Santos,
Antonio de Sou1.n, Castro Pinto, Ribeiro do Brito, Olivcir·a Valladão, Josó Mnrcellino, Ruy Bnrhosn, Moniz J!'rciro, .Toüo Luit.
Alvos, Louronco Bnptistn, Augusto do Vasco.ncollos, Alcindo
Guannbnm, Bueno do Pa1va, Bernardo Mont01ro, LCO!lOido do
Bulhües, Bruz Ahrnntcs, Motello, Aloncnr Guirnnl'Ües, Hcrcilio
Luz, Victorino· Monteiro o Pinheiro Machado (25).
E' lida, posta cm discussi\o . c, sem dohnto, approvatla á
neta da sossilo anterior. -- . ,.. ... · ·· ,. ·"·'..;_ •.,.,._ ·-· ,,.

ANNAEB DO SENADO

O Sr. t• Secretario: dá conta do seguinte

I .. . ...

. .. - ·.•J

EXPEDIENTE
Ofl'icio do Sr. 1• Secretario da Camara dos Deputados, datado de 10 do corrente, communicando ter aquella Camara recusado o seu assentimento aos projectos do SenlldO que regula
o inicio e a terminação do mandato legislativo e que torna
extensivas ao fisco dos Estados as leis que regulam a prescripçiio relativamente á Fazenda Nacional.-Archive-sc.
Telegramma do S1•. Antonio Freire, governador do Estado
do Piauhy, da mesma data, communicando ter a Camara Legislativa do mesmo Estado, de accôrdo com o respectivo regimento, constituído a mesa que tem de dirigir-lhe os trabalbos
no corrente anno.-Inteirado.
Circular do Comité de Propaganda Socialista, assignada
pelo Sr. Caio Monteiro de Barros, participando a sua constituiciio nesta Capital.-Inteirado.
Requerimento do Sr. Augusto Saturnino da Silva Diniz,
professor das Escolas Naval e Polytechnica, pedindo ao Congresso a abertura de um credito de 2:000$, para nttender no
decreto legislativo de 28 de dezembro de 1911, que lhe concedeu
licença com todos os veacimentos.-A' Commissiio de Financas.
Outro do Sr. Deodato C. Villela dos Santos,. director do
Club dos Diarios, successor do Cassino Fluminense, pedindo
relevação da presoripçilo em que incorreu aquella associaciio
para o fim de poder receber do Thesouro Nacional a importancia de 35:000$, prov~niente do aluguel convenllionado J}a.ra
a reunião das sessões do Congresso Constituinte em 1800, na
sua séde.- A' Commissão de Finaneas.

;

'

I
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O Sr. li' Secretario declara que não ha pareceres.
O Sr. Raymundo de Miranda (*) -Sr, Presidente, a esta
hora deve ter assumido a Presidencia do Estado de Alagôas o ·
Sr. coronel Clodoaldo da Fonseca. A' esta mesma hora, ha vinte
e um annos passados, assumia o Governo do Estado do Alagllas,
após uma tremenda refrega no Congresso Contituinte, o benemerito coronel Pedro Paulino da Fonseca, pae do niío menos
illustre brazileíro que vem de assumir o Governo do Estado.
Sem querer mmontar aos detalhes o acontecimentos do
alguma forma graves, que oooorreram ha 21 annos; som Pl'etender tambem, Sr. Presidonte1reviver as acenas sangrentas que
acabaram de occorrer no Estauo
de Alagoas, a pretexto de propaganda da candidatura do coronel Clodoaldo da Fonseca, pois
que esta candidatura não justificava absolutamente tacs
scenas, nem tamanhas violenoias, porquanto no Estado S. Ex.
foi eleito pelo suffragio de todos os alagoanos, som distincçüo
de côr politica, sem embate eleitoral ..•
O Sn. ARAUJo Gói!S - Menos com o meu suffragio.
,( *)

.E&te .dlspurso nlio foi .re:viskl P.B.IC) orador.

·,.
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O Sn. IIAYMUNDO DE MIRANDA- ••• quero apenas tornar publico o manifesto inaugural, ou antes, o programma administrativo do Sr. coronel Ulodoaldo da Fonseca, cujas affirmações
tão alviuaroiras são uma esperança risonha para todos quantos
oonhecem o illustro Governador de minha terra, que cortamente ha de cumpri!• rigoros11mente, custe o que cust11r, todos
os compromissos que expontaneamente vem de contrahir,
não. só com Alagoas, mas com a Federaç'ão, com as instituições
naOJonaes.
Sr. Presidente, ó tão promissor o programma administrativo a que me refiro, é tão confortante ao espirito
daquelles quo se sentem combalidos pol11 inj ustiçll do tod11 hora
csso documento, que eu não jlodi11 deixar de consignar nos
Annaes do Congresso Nacioan ess11 POC!l politica, quo ó o compromisso de um homem de honra ao assumir a administrucilo
de um Estado quo 1·eclamou de S. Ex. o serviço do seu pal.riotismo, a sua dedicação pessoal, para que conseguisse íazet· a
obra que o seu V!)nerando pae não teve teinpo de 1•ealizar.
Eu considero, como o paiz inteiro hoje considera. <J coronel
Clodoaldo da J!'onseca completamente alheio lis lutas 111•liticas
e ás paixões pa1•tidarias no Estado 1le Alngona. Nem pôde dP.ixar
de ~er assim, porque é S. ·Bx. lJUem o nH•rma rum a rr.spansallilida:de do seu nome; o eu, com grande satisfação, o registro
nesta hora nos Annaes do Congresso Nacional.
«Sendo o engrandecime~to te a prosperidade de
Alagôas a minha principal preoccupação, procurarei,
antes do tudo, defendendo os seus interesses economicos, identificar-me com as suas necessidades geraes e
estudai-as convenientemente, empregando em seguida
o maximo de actividade compativel com as minhas forcas para normalizar, dentro do mais curto prazo, todos
os serviços publicos, nos differentes ramos da administração.
cA instrucciio publica, cuja diffusão por todas as
camadas sociaes é o mais largo passo a dar para promover o progresso de um povo, occuP,a no meu proB'I'amma a:dministi·ativo um dos primeiros, sinlio o primeiro Jogar.
cAo lado della, procurarei estabelecer um regímen
oJ'i'icial de 11roteeção ao proletariado, ús classes produotoras do Estado, fomentando o desenvolvimento da
agricultura o da industria, em que consistem as suas
vordadoi1•as fontes de riqueza.
cAo commercio esforçar-me-hei por proporcionar
o alento que lhe é indispensavel como um grande sinüo
o principal elemento de vida de uma nação, estudando
as generalidades dos phenomenos que com elle se relacionem e possam detei·minar crises prejudioiaes aos
seus interesses, causando embaraco ao regimen economioo do Estado.
cA j ustic11 merecerá toda a minha attenciio. Terei
o maior .empenho em P.r~stigial-a e ~levai-li. garan.,

Mo
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tindo ns suas decisões como as do um dos mais impor ..
!antes departamentos da administração.
<Não mo poderei descuidar tambom tios melhora~
uwutos quo entendem com a bygieno 'o assistoncia pu~
lJlicas, uslubelocendo o serviço I·egular de saneamento
c de prophylaxia, das molestius epidomicns o cndcmi~
cus, como n variola, que são um attestado J'riznnte do
ulrazo c du docadencia do um paiz, attondendo~se á
cxislcncitt dos modernos processos scientil'icos capazes
tio Jll'CVcuir e impedir com segurança o irrompimento
uo mui.
.:Dous J'uctorcs julgo ainda essenciaes á vida o ao
JH'ogresso do Estudo. Consistem elles no estabeleci~
mcuto de eommunieações rapidas, por vias tm•J·estrcs
e l'Juyiaes, t]Uo liguem o interior• ao littornl, e na eonstrucciio de um porto commcrcial em condicõcs de saLisl'azcr a todas as exigencias da importacão o da expor~
tacão.
«Como amuas estas queslões este,iam entre si in~
timumento ligadas, podendo~se quasi dizer que uma do~
]JUnde da outra, e estando jú as obras do porto cm via
du realiziwão, graças ao interosse o á solicitado do Go~
\'el'IIO :l!'edeml, cumpro ao govemo do Estado, assim
que o permiLlam as suas coudir;ões financeiras, cuidar
das vias do communica~ão, ligando o intol'ior· do Estado
ao pot•to, quer auxiliando os que so propuzerom a
construi!· as estradas, quer· construindo~as por• conta
propria;
«Ao ludo do dosonvolvimcnto llllaterial, no qual
consagrarei grande parte do meu esforce, esttl o desenvolvimento· moral, que. só podcrú ser conseguido por
meio do uma insti'llcQiio solida o ampla, obtida não
sómcnte com uma perfeita orgnnizaciío do escolas pri~
marius, mas tnmbcm pela acção complementar das es~
. colits vrol'issionacs o agricolas, em ordem a assegurar
o exito do esforco emprégado.
•Para a obtcncilo desse rcsultado,necossaria so torn!l
n utili1;aciio dos mais moddrnos mcthodos de ensino
]Jratico, podendo o governo ir buscal~os nos proprios
Estudos, cujo adiantamento .iá su tenha imposto inequivocamente, nosso pm·ticular, o cuja organização melhor so assomolhe á dos jlaizes progressistas du Europa.
· «Nu realizncão pratica do todos os sm•vicos resumido.i neste manil'osto e de outros que se 1'izcrem pJ•ccisos,
na intorcorrencin do mrm governo, em pró! dos interesses dn communidudo, procurarei sempre manter o cqui~
librio l'innncoiro, indisponsnvol 1í consor•vacão do seu
crodilo, exercendo uma J'iscnlizat'iio rigorosa sobre esses·
· mesmos' serviços e providenciuntlo sobro a ar'l'ecudacão
.conscienciosa das· rundus. ~studoaus ...

••
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«Supprimirei, outrosim, todas as dospezas mantidas s·cm proveito real, applicando a economia rusultanto, si uocessario !ôr, em obras que consulLem os
interesses do bem publico o os do Estado.
« ll!anteroi, finalmente, o equilibrio entt•c a receita c
a despezu, som exigir novos tributos do contl'ibuintc,
jli sobrecarregado, o consolidar tanto possível os oreditos deste importante departamento da Republica, tal
é, cm summa, a orientaçilo quo pretendo seguir, com
firmeza o criterio.
«0 Estado do Alagôas, meus concidadãos, precisa
do nosso auxilio incondicional, do .nosso esforço e do
toda a nossa dedicncão, para que se possa erguer do
abatimento profundo em que jazia contra a vontade
unanime dos seus filhos.
«1\lovidos por um mesmo impulso c cheios do mesmo fervor putriotico, levantemo-nos todos para engrandecei-o, para honrai-o, tornando-o prestigiado o digno
na collectividndo braziloim.
O respeito ús leis, aos poderes constituídos c n
mais absoluta garantia nos direitos do cidadão e n•l
voto popular, que ú o expoente mais ·elevado do regímen democratico e o verdadeiro alicerce da i'órma J.'epublicana - sim preceitos esseneiacs de que não me
hei de afastar, ao nssumü· a honrosa incumbencia de
dirigir os destinos de Alngôns.
«0 povo alagoano precisa estabelecer no Estado
essa formidnv-cl corrente do progresso que J'nz a grandeza o a prosperidade dos povos mais cultos e ú oom n
aeçiio conjunta de todas as classes sociaes que cu conto
para attingir osso elevado idénl.
«Levantemos, pois as nossas energias, ponhamos ú
prova o nosso tl·adicional patriotismo I O meu governo,
longo do confirmar as prophecias doA insensatos que
o estygmatizam de militarista, serí1 antes um governo
de ordem, do paz o do concordin, do honestidade o do
trabalho, um governo do povo poJo povo, assim sagrado
pola expressão mais accentundn e pu.ianto elo seu su!'fragio. - Maceió, !2 do junho do 1012. - Clodoaldo
da Fonseca.»

Felizmente, o filho do gi•ando nlagonno Pedro Paulino deolnra que foi c af!'irmn que 1í ~stt·nnho ás ~conns dolot•osa~
e até corto ponto WI'S'Onhosas que se desenrolaram no Estudo
do Alagons.
Accrescenta. ainda. S. Ex.: «<sento de odios, livre de prevenções, preoccupado exclusivamente com a administraciio
do Estado, a.ffirmo solemnemente aos meus concidadãos quo
só terei em vista a progresso e. o engrandecimento desta torra,
empregando o n1elhol' dl)'s minhas on,ergias para fazer a felicidade da 1'amilin alagonna, ncatando sempre n soberania elo
v~.n

u
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povo, e~pressa. ])elo voto !ivre, que ú a base fundamental da
vordade1ra politiCa republicana.>
Ora, após os dissabores, depois de tamanhos soffrimentos, que l'la!l'ellaz·am a alma alagoana, a familia alagoana em
8).111 generuhd~de e, cspecmlmente, os velhos amigos da familm do novf.\ Governador de Alagoas, ó muito consolador e
opportuno que essa declaracüo de S. Ex., que o honra tanto
s~ja. Ill:oclam~tda tambem d11 tribu~a do Sen11do, onde o seu
dJgmss1mo pae occupou uma cadem1 que renunciou em um
gosto de altivez e dignidade.
O programm11 administrativo do Sr. coronel Clodoaldo
da Fonseca ú o melhor que se pódo desejar, é uma synthese
de todas ns aspimcões republicanas.
O Sn. AIL\UJo Gói~s- V. Ex. refere-se ao programma?
O SH. n.w~mNuo DE 1\lmANDA- Refiro-me ao programma.
E pot•que cons1det•o o autot• deste programma administrativo
capaz de ter sinceramente a intenciio de realizar cada uma de
suas nJ'J'irmacües, cada um de seus compJ•omissos, esponta!Jeam.ente tomado, não só com os alagoanos, mas ·com o paiz
mtllh'o, é que desejo que este programma faca parto integraute do mou discurso, como um meio natural de registrai-o
nos Annacs desta Casa.
·
O progrnmma administrativo de S. Ex. satisfaz ao mais
exigente republicano e preencho todas as aspirações que JlOuem ter um politico ou politicos que niio estej um alista!los
sob a bandeira do partido que diz ter eleito o coronel Clodoaldo
da Fonseca.
Entre outros compromissos, alguns devem merecer especial meaciio, notadamento uquello em que S. Ex., refet•indo-se ú instrucção publica, at'firmn que ca instrucção pu!Jiicu, cu.ia dii'J'usão em todas as camadlls sociaes é o mais
largo J!II~So a dnr par:~ promovei' o progresso de um povo,
occupa no seu programma administrativo um dos primeiros,
siniio o primeiro togar. •
Realmente, a preoccupuciio de S. Ex. quanto a instrucção
publica ú ,iusLa, legitima o iouvnvol, o por isso faço votos pam
que a boa fé a sinceridade deste homem cm que todos devemos confiai•, não encontrem ombaracos pura levar por
deanto o sou patriotico desideratttm o possa, iivrem~nt~,
p~ecncher as lacunas que na reforma actual possam existir
o o faca som prejudicar direitos de quem os tom, nem tão
pouco sacrificar aquolios que niio gozem ·das sympathias daque !los que embora não sejam seus secretar•ios de Estado o
cercam desde o inicio da sua udmini:stJ.·aciio.
1\\ais adeante, S. Ex. se r•efere ú necessidade de obras de
communicacfio por vias .J'IL!viaes ~ tc:-rostres, que liguem .o
interior do Estado ao httoral. E uma necessidade palpitante e realmente inadiavei. .
. ,
..
Qunnto ao porto.commercl!ll, dtz S. Jjlx. que estão em .V!Il
de r·eaiiznoiío as suas obras, gracns aos mteress&S o ú sohCJ·
tudo .:lo Governo Federai .. Disso. ~am~e.m dqu testemunho e
raco votos para que caprichos mJustJfJcnvel8 niio. annullem

'
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toda a nccüo patriotica do Gover·no da Republica, no decretar
as obras do porto de Jaraguú, ,iii autorizadas em lei,
Nüo entro na nprocinolio desses int.eresses inconJ'essaveis
que podem ser talvez um dos maiores dnmnos ao povo de Alngoas, porque o momento não pm·mit.lc, nem ú !Jcit.o discutii•
assurnptos quo nüo estilo resolvidos, mas antes esporar muito
da probidade o das luzes do notnvel J·epublicano que felizmente dirige os negocias administrntivos do departamento
da viação, certo de que será o continuador dos melhoramentos
iniciados ou o anteparo das prevenções descabidas que nüo
permittam a realizncúo do ideal da familia alagoann o da vontade do chefe da Naoíio.
.
S. l!~x. promette tnmbem supprilllit• todas as despezns
mantidas sem proveito real. Nüo sei qunos possam sor estas,
mesmo porque não estou muito ao par· da administrnciio.
'rermina S. Ex. ni'firrnando que sou governo, longe do
con!'irmar as prophecias insensatas que o ~~'ygmutiznrnm do .
governo militarista, será um governo de ordem, Oe paz, de oon- .
c01·dia, do honestidade o de trabalho, um governo do povo pelo
povo, assim snr,:rndo pel:l expressão mais ncccntunda c pujante do seu suffragio.
Dispenso-me, deante das. expressões incisivas, claras e
positivas do programma administrativo do honrado Sr. Clodonldo da Fonseca, de quuosquer commcntnrios, almejando
que S. Ex. tenha a ener•gia necessarin o a vitalidade de espírito indispcnsnvel, cupnz de resistir tis artimanhas da politicagem e consiga tornar uma realidade esse programma
alvionreiro, digno de sor imitado por quantos tomam a respons!lbilid!lde de dirigir 11 politica administrativa de um Estado.
São estes os meus votos, e pec.o bem a Deus que, nesta
hora em que S, Ex. sente, em um momento glorioso para a
suu vida, iniciar o ~AU período governamental, S. Ex. não siga
caminho contr•nrio n este tão Jirilhantemonte t.rncndo, deixando transformado esse movimento om uma situacão dolor·o~a, em que as in.íustit;as dos homens, as intrigas dos ·polit.iqueiros e as paixões dos pseudo-nmigos, não convertam
tanta gloria, tanta nspira•;iío de ser util, om momentos angustiosos e dolorosos, como ucontecou no benemorito velho Pedro
Paulino. (Muito bem; muito bem.)
ORDEM DO DIA
Votacüo, em discussão unica, da redaeciio final do proJecto
n. 3, de -19!2, que concede um nnno de liconca, com os vencimentos de seu cargo, para tratamento do snude, a Munoel Jans~n Müllor, conferente da Alfandega do fiio de Janeiro.
Approvnda; vae ser romettida á Camnm dos Deputados.
Votacilo, em 2• discussão, do proJecto do Senado n. 21, de
i905, conoedondo a subvenção nnnunl do 100 :000$ no oidadílo
ou empreza que fizer a oxport.ncüo do gados abatidos uos Es.
tndos do Pinu!Jy c 1\Iaran!Jão.
' '
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O Sr. Pires Ferroira (pela o1•tlcw.)- St•, Presidente, pedi a
palavra para dizer no Senado que enviarei á Mesa um requel'irnento pedindo que, uma vez approvado o projecto em 2' discussão, volte li Commissão do l<inancas.
O Sn. FIIANCI8CO GLYCimiO-V. Ex. devh1. ter apresentado o
seu roquerimentco na cliseussão ou entiio devia ter apresentado
uma emenda <1uu faria com que o projecto voltasse tí Commissão.
Rejeitado.
Votação, em 2" discussão, do projecto do !ilenado, n. 7, do
.:1.912, autorízaado o Presidente da llepublica a conceder um
anno de licença, com Lodos os vencimentos, ao bacharel Joaquim José StnaiYa Junior, juiz ele direito dos Feitos da Fazenda 1\lunicipal, para tratamento de sua snude onde lhe convier.
Approvado.
O Sr .. A. Azeredo (pela Ol'dem) requer dispensa do in-.
tersticio para a 3" discussão.
Consultado, o Senado concede n dispensa solicitada.
Votaciio, em 2' discussão, do projecto do Senado, n. 8, de
1.912, autorizando o Presidente da llopuiJlicn a conceder seis
mezes do licenr:n. llOin todos os venllimontos, ao Dr. Alfredo
Machado Guimarães, .iui~ de dit·eit.o desta Capital, purn tratamento de saude ortd•e lhe convier.
Approvndo.
· O Sr.· A. Azcredo (zl•Jlrt nt·dem) reqüot• diSJ>Onsn do intorsticio para a 3" discussão.
Consultado, o Sonndo concede a dispensa solicitada.
Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado, n. 9, de
1912, autorizando o Pmsidento da nepublicn a conceder soi's
mezes do licencn, com todos os vr.neimentos, no Dr. Antonio
)\.ususto fiibeiro dt• Almeida, ministro do Supl'omo 'fribunnl,
para tratar de sun snude onde .iulsm· eonvoniento.
Apprivado.
O Sr. A. Azcredo (Jlela 01•dem.) !'C(]Uct' dispensa do interstício pnrn n ~" discussão.
Consultado, o Senado concoJde u dispensa solicitada.
Votnciío, em 2' discussão, do pro.iecto do Senado, n. '10, de
1912, autorizando o Prosilirmt.o da Hopublicn n conceder um
n1mo do liconcn !\ ·Taneredo Goncnlves Porroit•n, collector 1'1!dcrnl cm Torl'o, E;•lnrlo rln Prl'nnmbuon, pnt•n. l.l'ntumonl.o elo
sua snude.
Approvado.

•

O Sr. A. Azeredo

f.nr·sti(~io

(pela O!'rlmn)

rmrn. n 311 discus:;ão.

requer dispenso. do in-

Consultado, o Senado eoncode a dispensa solicitada,
Votncão, em 2' discussão, do proJecto do Senado, n. 4, de
10'12, concedendo no cm·onel honomrio do Exercito, José Bento
Porto, fisco! do Seguros, liccnc~ por um nnno, para tratamento
de sande.
Approvado.
E' i~-:tmlmont.r. approvndn a "rf!u intc
::~HNP.I

«Em v~r. rio-com ordenado; di!;a-sn :-com todos os vcnflimcntos»,
O Sr. A. Azcredo (pela M·rlcm) requer dispensa do int,ersticio para a 3' discussão.
Consultado, o Senado concede n dispensa solicitada.

Discussão unica cln paT·ccer da Cnmmissfio do Policia, n. 51,
de I 912, opinando pela ~oncessão ela Jiccncn · solie.itadn pelo
Sr·. Senador Alencar Guimarães, pnrn. deixar de comparecer
:Is sessões durante algum tempo,
Approvndo.
LICENÇA AO 811, SllN,InOH J'ORlÍ :IT,\HCilL!.INO

Discussão unica do parecer da Commissfio de Policia, n. 52,
rio t912, opinando poln concessão dn lioencn solicitada pelo
Sr. Senador ,José Mnrce!lino, pnrn deixar do comparecer ús sessões duronto algum tempo.
Appr·ovndo.
'
JlEI,J.:V.IMF.N'I'O OJ·: PllJ:SC:nlrÇÃO ll~f 1•',\VOH D!l ,\N'J'ON!O OE CIR\'o\1,[)0 HOJ)JH!JlmS

Discussiío unicn do parecer dn Commissão de Finnncas,
n. .\2, do 1012, opinando que se,ia indeferido o rcquorilpento
em que o concgo Antonio Jer9nymo de Cnrvalh,o Rodrigues,
onpolliio cantor rr:gontc da nntJgn Cnpolln Imperial, pede relevamento· do prescripciio pnrn o fim do receber n importancin
de 7 :200$ de congruns .ntmzndns a qun se ,iulg~~ com ILireito,
Approvndo ..
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O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão.
.
· Designo para ordem do dia da seguinte:
IDisoussão unica do pat·ecer da Commissão de Policia nu.ll)ero 53, de 1912, opinando que se,ia concedida a licença solicitada pelo Sr. Senador João Luiz Alves, para deixar de comparecer ás sessões durante algum tempo;
Discussão unica do parecer da Commissão de Policia numero 54; de 1012, opinando que seja concedida a licença solicitada pelo Sr. Senador Antonio de Souza para deixar de comparecer ús sessões durante algum tempo;

- Continuação da 2' discussão do projecto do Senado n. 75,
de 191 O, tornando extensivas, a contar da data da presente lei, a
D. Alice de Pigucircdo e a Aracy, viuva e filha. menor do subcommissario 1\Ianool da Costa Ferreira, falle.cido a bordo do
Aquidaban, as vantagens constantes do art. 9 da lei n. i08 A, de
30 de dezembro de 1880 (o{ferecido pela Commisoão de Pinanças);

·

-

I

·

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, numero 149, de 1900, que manda equiparar os vencimentos dos
bedeis da Escola de Minas de. Ouro Preto aos dos empregados
de igual categoria das Faculdades de Direito, de Medicina e da
Escola Polytechnica (com parecer contrario da Cornmissão de
Finanças);

i• discussão do projecto do Senndo n. ·5, de 1012, concedendo amnistia nos implicados nas revoltas do batalhão naval
e da esquadra occorridns no porto desta capit.al, em de;.embro
do 1010, o dando outras providencias;
3' discussão do projecto do Senado n. 4, de 1912, concedendo no cm•onel honorario do Exercito José Bento Porto, fiscal
de Seguros, licencn por um nnuo, para tratamento de sua sande
(offerecido pela Commiss1io de Finanças);

3• discussão do pro,iecto do Senado n. 7," de 1912, autorizando o Presidente da Republica n conceder um nano de licenoa, com t.odos os vencimentos, ao bacharel Joaquim José Saraiva .Tunior, juiz de direito dos Feitos da Fazenda Municipal,
para tratamento de. sua saude onde lhe convier (of(erecido

f

s• discussão do pro.iecto do Senado n. 8, de 1912, autorizando o Presidente dn.Republica a concedor seis mezes de lic.oncn, com to elos os vencimentos, no Dr. Alfredo Maohado Gu imariles, juiz de direito desta Capital, para tratamento de sua
saude onde lhe convier (o(ferecido pela Commissllo .t/c FinançM);
s• dlsouesa:o do pro.! eoto do Senado n. 9, de i 912, autor!-

•

pela Commissão de Finan~as); .

.zando o Presidente da Republica a conceder sele mezes de 11-
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cenca com todos os vencimentos, no Dr. Antonio Augusto Ribeiro do Almeida, ministro do Supremo Tribunal, para tratar
de sua snude. onde julgar conveniente (o{{erecido pela Commissl!.o de Finanças) ;

3• discussão do projecto do Senado n. iO de !9!2, autorizando o Presidente da Republicll n eonceder um anno de licença a Tnnoredo Gonçalves Ferreira, conector federal em
'l'orre, Estado de Pernambuco, para tratamento de sua saudQ

(olfere_cido pela Oommissão de Finanças),

Levanta-se a sessão ás 2 horas.

33• SESS;í.O, EM !3 DE JUNHO DE !912
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A' i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Gabriel
Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Lauro Sodré, José
Eusebio, Urbano Santos, Mondes de Almeida, Ribeiro Goncalves1 Gervnsio Passos, Francisco Sá, Tavares de Lyrn, Cunha
Peorosa, Walfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Goncalves
Ferreira, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme
Campos Coelho e Campos, Oliveira Vallndão, Luiz Vianna, Sá
Freire, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Gonzaga Jnyme, A. Azeredo, José Murtinho,
Generoso Marques, Felippe Schmidt, Hercilio Luz, Pinheiro
Machado e Cassiano do Nascimento (·10).
Deixam do comparecer com causa j,ustificnda os Srs. Silverio Nery, Jonathas Pedrosa, Pires Ferreira, Thomaz Accioly,
Antonio de Souza, Castro Pinto, Ribeiro de Brito, José Marcellino, Ruy Barbosa, Bernardino Monteiroéi Moniz Freire, Jofio
Luiz Alves, Lourenco Baptista, Augusto e Vasooncellos, AIcindo Guanabara, Bueno do Paiva, Bernardo Monteiro, Braz
Abrantes, Metello, Alencar Guimarães e Victorino Monteiro (20).
E' lida, posta em discusslío e, sem debate, approvada a acta
da sessno anterior.
·
i' Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Oi't'iuio do Sr. Presidente do Estado de Goyaz, de 28 de
maio, agradecendo ao Senado a communicaoAo da constitulollo
da sua :Mesa,-Inteirado.

•
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fiequurimcnlo do Sr. Viriato Joaquim das Chagas Lemos;
naministrador dos Correios do Estado do Maranhão, &olicitando
Jiconca por um anno, em prorogacão <laquolla em cujo goso se
acha.-A' Commissão de l''inancas.
O Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres.

O Sr. Quintino Bocayuva - S1·. P!·esidento, com.munico
V, Ex. que so acha no ediJ"icio do Senado o Sr. Nilo Pecanha,
Senador eleito o reconhecido pelo Estado do Rio de Janeiro,
e rogo a V. Ex. que se digne nomear a Commissão <lue o
deve receber e introduzil-o no recinto para prestar o compromisso regimental.
á

'

•
I
f
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O Sr. Presidente-Nomeio para essa oommissão os Srs. Senadores Quintino BoCólyuva, Urbano Santos e Arthur Lemos.
E' introduzido no recinto, presta compromisso legal e toma
assento o Sr. Senador Nilo Pecanha.
O Sr. Francisco Glycerio ('l-Sr . .Presidente, antes de justificar a minha prosonca na t.ribuua, se,ia-me licito dirigir os
meus aff'ectuosos cumprimentos ao nobre Senador pelo Rio de
Janeiro, que acaba do tomar assento e que eu espero virá fortalecer o bl'ilho e o civismo do Senado da Republica no desempenho dos seus altos doveros constitucionaes. (Apoiados.)
Acabo de ler, Sr. Presidente, no Diario 0/(icial, differentes
actos do Ministerio da Agricultura, requisitando do Tribunal
do Contas a abertura de cr·editos para a execucão dos serviços
votados o anno passado pela lei de 5 de janeiro de.1912, que estabelece medidas destinadas a fomentar a cultura da seringueira, da manicoba e dit mangabeira, com a respectiva colheita e beneficiamento da borracha extrnhida dessas arvores.
Confesso ingenua e sinceramente que não conhecia essa
lei, aliás por nós votada Elln pertence ao numero daquellas
vindas da Camara nos u!tlmos dias da sessão do anno passado,
quando n votncão dos orçamentos ia-se f11zeudo atabalhoadamente, não tendo sido essa lei submettida ao estudo da Commissão de Finanças, f'igurnndo Jogo na ordem do dia, ea:~vi do
disposto no Regimento.
Por consoquencia, Sr. Presidente, ella não foi devidamente
examinada no ponto de vista da despeza.
Chamo, pois, muito especialmente a aUencüo do Senado
para este assumpto, desejando, porém, deixar claro que não me
oppooho de fórma alguma ao con,iuncto do medidas constantes
desta disposição legislativa, tanto mais que clla ó lei do paiz.
Como, entretanto, estou vendo o Poder Exocutivo abril• credito
para a sua execução, upezar de importar ern grundes despezas,
desejava perguntar ao Governo, com o devido respeito, si Já
mandou proceder a um estudo previo, ainda que perfuncMll'IO,
das despezns quo. os serviços ordenados nesta lei devem custiiC
uo 'l'hesou!'o NncJOnnl.

(') Esta discurso nüo foí revisto pr.lo orador·.
,_
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SI', Pl'l'sic1ente, entl'e as medidQs incluidas se encontra à
que se l'ofcl'll á construcção ell~ unta estrada de ferro partindo
de Dcl(;m elo P:nú a pntronCQl' lI:1 Estrada de .Ferro Central 80
DI'azil, no ponto que melhor convier,
Ora, esta providenciQ foi sllIJrneUirJa ao estudo da Commissão de Finilnl~as, tendo o nobre Senador pelo Pará, então
membl'o d,:ssa Commiss1\o, dado um luminoso parecer sobre
('ssa eonst1'ueção.
E t[tO importante se nos af1'ig-ul>ou o assumpto, que a Commi~;são elll'<llTegou a mim e a S. Ex. de um estudo mais detido,
em que clll'gamos Ú l'onclUSlLO de qu!' essa estl'adQ não podia
('ustm' menos de oilcnlQ mil l'ontos ao Thesouro Nacional.
O S11. HEHCILIO Luz-Excederá de cpm mil contos.
\) Srr. FR.',Kcrsco GL,'CERIO - A estrQda deve ter um per8\11'30, segundo informações, que então tivemos, de 1.400 kilollli·tros, L"m I'Bgiões desl'oni1ecic!as. C."lcu!anc!o-se a sessenta
l:ontos o kilometro ...
O Gn. HEHCILlO Luz - E' uma media muito baixa. mórmente Íl'atando-se de zonas como as que Yi'io ser percorridas.
O p.!~. Jcr.,\"LI~TO ({ L ':Clol,ro-O nobre Senador l~ competente,
pois a lém de ser engenheiro li um li 01118 111 pratico e conhece bem
o aSSUH1J)tO.

O SR. HEnclLIü Luz -

Deve custar, mais de oitenta con-

los

o

GL ~,'CE:Hln-FGita a devida mnltiplicação
]Jcla e:\L(~lL3~O a p~!rrurrGr, verifica-se
que el1a (I''','L" \.'c,,;bl'. lW!O Il1"ilO'i, oilc'llla mll 1.:011t08, í'racções
::C'it, Fn.INc;sr;o

C]l) pl'e'co

do

kilclnt-:.-~~r·o

L!('~;~'rt::::adas .
Eô,~;1 '";[l',,c!Q

não !~ um cl8s[:ropo~i!O, no 110nto de vista
,oc,tl'ategien, pelo m(~llOS: mas a lei contem difl'crentes outras
,:."ji'"das de 1'81'1'0, ligando a região elo Acre aos Estados do
1"81"'( (; }cJJ1rlZOI18:J: ÍlI1lUll1eJ',,:i isençõ8s ele elirpitos aduaneiros;
:l (',I·I~'.;1t·C~n {;(~ (',~tnlpc)s dn cxperic':acia nos Estr:.dos da RepuPl-Ci',-ic!C'll.ciLlS pai';'). di.~:po:,icücs l'egi0l1U0:3. Eln summa,
C:J leu ios <l que me <lV(mtll1'C' i, SUPIJOnlJo elue as despeí,~.S clCl'Oi']'I:Dles Lia execnção do.o s81'\'il~os voLtdos por esta
I"; lkVl:lll dtir;,!~il', pelo lllo,nos, r'l ele\'ada quantia de trezentos
mil conto~.

JJ1lc.n: "
llf' li)';

O ~~r~. Hlê:,CTLIO 1.1.:z - o\.l'oiarlo.
CJ ~':Il. Fl1..\.XC1SCO GLYCEH10 - Tive hontem uma confabul,;,:ilo com um ongen!Hlil'o. llj'o[,issional competente, que
me (li,,;;,;,' l'01ÓeC81' o conjunto Jas mec~idas propostas, parel'I'Duo-lhe que ('lias de"c'I'illnl attingir, pelo merros, a quatro{',:lltUS

Inil

enr1l)()s!

I\;).o se ;EJ'IC'1 pOrt~r':'lJ de bl~:Q f(~ in1pugnar as vantagens
d:)rOl'l'elli,l;~ eLet,; mcdid"s votadas vor essa lei, pois, ao que
])~L'('Cl', l'ilQS ,ül.cnclt't11 a "c.I'viços de natureza urgente. Entl'!<t<mto, diante do fact.o'(' financeiro que precisa ser, antes
dt' tudo medido, pesado, e devidamente f'onsiderado, talvez,
no momento aetual, algumas dellas pudessem ser adiadas.

..
:
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O Sn. AnTHl!R LEMOS - Naturalmente; estes serviços
não são para um só exercicio, são para muitos.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Mas, O Governo pediu a
abertura de um credito de oito mil contos para comeco da
execução. Por onde começa o Governot Quaes silo das medidas, alli votadas, aquella que recebe as primeiras providencias de ex:ecucão ? São essas, ns observações que sullmetto
ao criterio do Senado.
Parece-me quo o (.:loverno deve previamente fazer levantar um plano de despeza.
0 SR. ARTHUR LEMOS - Este plano existe.
0 Sn. FMNC!SCO GLYCERIO - Bem, se elle existe eu de•
sejava que o Governo o remettesse ao Senado para que nós
o conheçamos.
O Sn. AnTHUR LEMos - V. Ex. opportunamente terá
n palavra do Governo.
0 SR. FMNCJSCO GLYCER!O - E' quanto me satisfaz. 0
nobre Senador pelo Pará acaba de declarar que o Governo
provavelmente informará o Senado. Nestas condições, não
necessito submetter á consideração do Senado nem mesmo
um requerimento de informações, declarando, entretanto,
que ficarei muito satisfeito se o nobre Senador se dignar ser
o portador dellas.
O Sn. ARTHUR LEMOs - Terei nisto muito prazer.
O Sn. FRANCisco GLYCER!O - Devo accrescenl.ar, porém,
que, das providencias enumeradas a que mais custará ao
Thcsouro é a que so refere á construcção da estrada de ferro
que r.artindo de Belém vá se encontrar com a Central do
.Braz1l, sendo que o Senado não ignora que os estudos dessa
linha já estão sendo executados por pessoal desta estrada.
Pergunto, pois, se a construccão autorizada por essa lei
ccllide com os serviços .iá começados pela directoria da Estrada de Ferro Central do Brazil,
·
O Sn. AnTHUR LEMos - São providencias de llaracter extensivo.
0 Sn. FRANCISCO GI.YCERIO - E' tudo isto que desejo que
o Governo informe ao Senado para que este possa se dirigir em
uin assumpto de tamanha im(Jortanoia, que devido 11 ter chegado nos ultimas momentos da sessão do anno passado; não
foi estudado pela Commissiío de Financas, não sendo, portanto, de admirar que n nossn attcnciio seja chamada agora
para as despezas autorizadas por esta lei.
Aguardo, pois, Sr. Presidente, as informações que o Go.
verno se d!gnar1l prestar no Senado, pela fót•ma que julgar
mais conveniente.
Tenho ooncluldo, (Muito bem; muito bem.),

'
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ORDEM DO DIA
LICENÇA AO SR. SENADOR JOÃO LU!?. ALVES

Discussão unica do parecer dn Commissão do Policia numero 53, de HH2, opinando que se,in concedida a liconcn solicitnda pelo Sr. Senador João Luiz Alves, para deixar de comparecer ás sessões durante algum tempo.
Approvado,
LICENÇA AO SR. SENADOR ANTONIO DE SOUZA

... ,.

~~""'
. , • •• ·•"~,~~. r.~~~!ll"~\

Discussão unica do parecer da Commissão· de· Policia numero 51, de 1912, opinando que seja concedida n Jicenca solicitada poJo Sr. Senador Antonio do Souzjl para deixar de comparecer ás sessões durante algum tempo.
Approvndo.
CONCilBSÃO DE FAVORES A O. Al-ICE

DI'

FIOU!liRllOO

Continuação da 2' discussão do projecto do Senado, n. 75,
de 1910, tornando extensivas, a contar da data dn presente lei, a
D. Alice de Figueiredo e a Arncy, viuva e filha menor do subcommissario Manoel da Costn Parreira, fallccido n bordo do
~quidaban, as vantagens constantes do art. o• da lei n. 108 A, de
30 do der.embro r! e 1889,
Approvndo.
EQU!PAfuiÇi\o DI~ VENC!MI~N'!'OS

2' discussão da proposição da Cnmara dos Deputados numero 149, de 1009, que manda equiparar os vencimentos dos

bedeis da Escola de Minas de Ouro Preto aos dos empregados
de igual categoria dns Faculdades de Direito, de ~lcdieinn e da
Escola Polytechnicn,
Rejeitada; vae ser devolvida á Camara dos Deputados.
r~

...

ÍI..'>INISTIA AOS RllVO!,TOSOS DE

1010

i' discussão do p.rojeeto do Senado, n. 5. de 1912, conc()dendo amnistia aos Implicados nns revoltas do batalhão naval
e da esquadra occorridns no porto desta capital, em dezembro
de 1910, e dnndo outras providencias.
Approvada; vae á Clommlssno de Constltuiollo e Dlplo-

maela.

!.IOilN(:.I A ,J'OSI~ ugN'I'O PO!l'I'O

::l" discussão do !li'O.iecto do Senado n, 4. do 10-12, conce-

r/unrlo no cot•onrl honornrio do Exercito José Bento POJ•t.o, fiscal
de S••[;lll'DS, Jicenca not• um nnno, pnm trnf.umcnt.n do sua saude.
Approvndo; vue tí Commissüo de Redacoão.
!.lC!mÇA .10 Jlll, S.\!IAIVA ,TUN!Oll

•
1

3" discussão do proJecto do Senado n. 7, do 10-12, autorizando o .PJ•csidentc da Republica a conceder um nnno de licença, eom todos os vencimentos, no bacharel Joaquim José Sarnivn Junior, Juiz de clireiJ,o dos Feit.os dn Fa?.endn M~rnicipnl,
pam tratamento de sua sande onde lhe convier.
Vem t\ Mesa, é lida, apoiada c posta con,iuntnmente em
discussão com o pro.iocto, a seguinte
EMENDA

Onde convier: «Licenca que poderá gosnr nindn que por
forca de lei se,in promovido n desembargador da Côrte de
Appellaçüo.~

Sala das sessões, 13 de ,junho de 1012. - Sd F'rei1•e,
Suspensa afim do sor ouvida n Commissãn de Finanças.
J,lCEN()A M llll. MM:H.IDO GUlM.\RÃf.~

3' discussiio do nro.iecto rlo Senado n. 9, do 1012, autorir.nnrlo o Presidente da RP!\ublicn a eonccdor ~ois mczos de lir.cnrm. cnm todos ns von(jmcntos, ao Dr. Alfredo Mnchndo Gui~
mariics, ,iuiz de direito dcst.n Capital, pnrn tratamento do sun
sande onde lhe convier.
Approvndo; vao t\ Commi~siio de Redacção.
J.!CilN(;.\ AO DR, RlBiltnO Dll

.\f,~m!D.\

3" discussiio do pro.iocto do Senado n. 9, do 1012, nutorir.nndo n Presidente dn Republica n conceder seis mezos de lir:rmcn r.om todos os voncimentos no D1·. An t.onio August,o Rihr.iro de Almeida. ministro elo Supremo Tribunal, pnm trntnr
do sua sonde onde ,iulgnr conveniente,
Approvndo; vnc t\ Commissfio de Rcdncç§o.
LlCl~N(lol

A

~',\NCOEDO

t

i

I

-

llON(;oi!NllR FlmUElRA

s• discussão do proJecto do Soando, n. fO, de 1912, autoriznodn o Presidente dn Republica n concedor um anno do lioenca
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Est~cl:o de ·Pernambuco,
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Ferreira, collector federal om Torre
para tratamento do sua saude.
Commissüo de Redact;üo.

O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia,
vou levantar a sessão.
Desib"'lO para ordem do dia, da seguinte:

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,

n. 228, de 1008, determinando que não seja expulso do territorio

nacional o estrangeiro que fór casado com mulher brazilcira, ou
que tiver filho brazíleiro. (Com parecer contrario da Commissáo de Justiça e Leuislação.) .
Levanta-se

lt

sessão, ás 2 horas c iO minutos.

3'•" SESS.\0, EM H ])]\ JUNHO DE
PllESliJg;(CI.\ !lU Sll. QUIN'I'J:IIO llOC.\YUVA,

101~

\'lC"·PIIgSIIJl~N'I'E

!A' i :l!ora da !.arde, presente numero lega·i; aore-se a
sessão, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves, ArauJo Góos, iJ~edro Borges, ·Candido de Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel S!llgado, :ArLhur L'Cmos, Indio do
Brazil, Lauro Sodré, .Tosé .Euzcbio, Mendes de Almeida, Gervasio Passos, Francisco ·sú, Thom!lz "\ccioly, T11vares de Lyr•a,
Cunha l'edJ·osa, Sigismundo Gon~alves, Goncalvos l!'erroirn,
Raymundo do Miranda, Gomos Ribeiro, Coelho e C11mpos, Oliveir!l 'Vnlladão, Lui~ Vianna, Bern11rdino Monteiro, Moniz
Freire, Sá (J.?roiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, l~copoldo
do Bulhões, Gonzagn J11yme, A, Azeredo, Metello1 Josó Murtinho, Gcnc!·oso Marques, Felíppe Schmidt e Herciho J,uz (36).
Deixam do comp!lrecer, com causa justificada, os Senhores Silverio Nery, Urb11no S!lntos, Ribeiro Goncnlvcs, Ph·es
Fer·t·olrn, Antonio do Souza, Wnlfredo Leal, Castro Pinto, Ribeiro de Bl'ilo, Guilhorme Campos. Josú Marcollino, Ruy Barbosa, .Toüo Lu iz ·AlveH, Lourou~o Biiptistu, Nilo Pccanha, Au·;;usto de Vasconcollos, Alcindo Guanabara, Bucno de Paiva,
Bernardo Monteiro, Feliciano ·P.enna, Francisco Glycorio, Bmz
Abrantes, Alencat• Guimarães, Victorino Monteiro, Pinheiro
Machado o Cassiano do Nascimento (25).
E' lida, J>oSLfl cm discussão c, sem debate, approl'adn a
actn da ~csslio anterior.
·
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O Sr. :to Secretario dú conta do seguinte

-

iii

'EXPEDIENTE
Officio do 'Sr. i o secretario da Camara doil Deputados,
ae 12 do corrente, remettendo a seguinte proposição daquella
Camara
N. 7-1912

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica autorizado o Presidenta da Republica
a conceder 90 dias de Jicenca. com ordenado, para tratamento
de saude, a Diogenas Gonçalvas Guimarães, auxiliar de escripta da Estrada de Ferro Central do. Brazil; revogadas as
disposições em contrario.
·Camara dos Deputados, 12 de junho de f912.-Sabino
Barroso Junior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
I o secretario.- Raul de Moraes VC'iua, zo secretario.- A'
Commissão de Finanças.
Telegrammas:
Um do Sr. Clodoaldo da Fonseca, datado de 13 do corrente, do Macoió, communicando ter assumido o axercicio do
e&rgo de Governador do Estado de AlagOas .-Inteirado.
Um do Conselho Municipal de Serrinha, do Est.ado da
Bnhia, de 13 do corrente, CO'ngratulando-se com o Senado pelo
reconhecimento do S1•. 'Senador Luiz Vianna.- Inteirado.

'

O Sr. 2" Secretario proceda :í laiturn dos seguintes
J>ADECEnJ~S

N. 55-1912

A Commissão do ·Flnancas exami:nou o requerimento em
relra, vi uva do ·Conselheiro Dr. ,José Fernandes da Costa Pereira, pede uma pensão, allegando o seu precario estado de
saudc e de fortuna, e 6 de parecer que presentemente o Senado não póde dar o sou assentimento ao .referido podido.
visto como, em uma situação financeira de deficits como a
que o paiz atrave~sa, é mister adiar as despezas do caracter
semelhanta.
Negando o seu assentimento 11 tão ,iusto pedido, 11 Commissão so obriga a manter rigorosamente o .mesmo criterio em
relaciio a outras despezas de natureza ndiavel.
Sala das ·Commissões, f2 de Junho de f912.-Feliciailo ·
Penna, president.e.-Francisco Glycerio, relator.-Leopoldo:
de Bul/i.t1es .-Cassiano do Nascimento.- Tavares de Lyra. ·
-A. Azamdo. -A imprfmiJ•.
. ....
· .
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N. 56-1912

D. •Maria Benedicta de Lima Vieira, vi uva do tenentecoronel Manoel Antonio de Lima Vieira, allegando acYhar-se
em situação precaria, attenta sua velhice e enfermidade, pretendo obter do Congresso Nacional uma pensão, tendo em vista
os assignalados serviços prestados ii Patria por seu finado
marido.
Si fosse •conveniente fazer leis de excepção com caracter
pessoal, certo seria este o caso de decretar uma no sentido
requerido nesta petição, tão brilhante é a fé de officio com
que a instrue a supplicante, tão relevantes foram os serviços
que durante a campanha contra o Paraguay prestou o tenentecoronel Lima Vieira.
Mas a Commissão de Finanças reputa .grandemente prejudicial tal systema de legishir, que nem sempre se compadece
com as regras da justiça. Accresce que esta excepção seria
tanto mais injustificavel quanto é certo que o Congresso cogita em lei de caracter geral attender â ·situação de todas· as
vi uvas dos voluntarios da Patria.
:Assim, a Commissão aconselha ao Senado o indeferimento
da petição.
Sala das ·Commissões, iO de junho de i912.-Ji'eliciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator.- Urbano Santos. -A. Azeredo. - F. Glycerio. - Leonoldo de
Bulhões, - Ta11ares de Lyra. -A imprimir.
·
·

N. 57- 19!.2

A Commissão de Finanças examinou attentamente a petição dirigida ao Congresso Nacional por D..cyrilla Francisca
Ornellas de Brito, viuva do .major honorario do Exercito José
1\!nria das Chagas Fernandes de Brito, e os dous unicos documentos oom que a instruiu.
·Pretende a petici-onaria, que, aliás, já gosa da mensalidade que em montepio lhe deixou seu finado marido, voluntario que ella affirma ter sido da .guerra contra o Paraguay,
que o Congresso Nacionnl lhe c mceda um auxilio com o qual
possa mitigar os soffrimentos em que vive e sustentnr duas
filhas.
Antes do mais nada, observa a Commissão que de um dos
documentos que acompanham o requerimento consta a existencia de uma unica filha do casal do major honorario Fernandes de Brito e não de duas como allega a supplicnnte, e· .
que nlio estAo de módo algum provados os serviços por elie
prestados, como voluntario, na campanha contra o Paraguay.
Depois, não parece á Commissáo razoavel que o Congresso
Nacional esteja. a deccretar diariamente leis de excepci!o do
caracteJ' peBsoal, maa:ime em caso como esta, quando pende.
do approvacão da Olltra Casa do mesmo Congresso um projecto
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do lei cm que aLtcndc ú situacão do todas as viuvas rlnquclles
que, como voluntarios, pt•cstal'Um ú Nação servi!)Os na gum·ra.
Por taes motivos, pensa a Commis~'iío do •l<'inançaK qno u
Senado deve indeferir a potk•iio de D. C)•rilla E'. Or4lellus
do J3rito ..
Sala das Commissões, 12 de ,iun ho d<, HJ12 . - Pt1liciww
I>ennct, Jll'CsirJentc.- Cms'iano dn Nascinwntu, relator.- UJ•bano Santos.- .4 • •4zcrcclo,- Leopoldo de Bulltúcs.- 1'ava1•cs
r.lc Lura. - F, Gluccrio. -A imprimir.
N. 58-1912

l'or motivo de molcsLia, comproVItda pm· aLlestado medico,
para· cujo tratamento lhe foi prescripLu uma longa estação do
aguas mincrnes, o t.lwsoureiro da Caixa do ·Conversão, .Toiío
Gomes Rcbello Horta, 110 rcquet•imento que, sob 11. 2~. !leste
anno, dirigiu a esta Gamara, soii<Jitou PI\J'U tal 1'i111 uma lieew·.a
de novo nwzcs o com o t•cspectivo ot·dcnado, · ·
·
E,,ta Comull'.,s;1o. opJnaurlo 110 seuLJ!Io de ~nr concedida a
licença solidlnda pelo J'f!l'ut•ido ftllweiouaJ'io, é <k parecer qtw
o Senado approva c1 sr•guiul.e pro,iccto, ~uc o!'l'ortJce ;i "''a considern~ão.

PRO,TEC'J'O
N. H-1912

O Congresso i\'ncimwl resolw :
Artigo unico. Fica o Prcs·iclenle da Rcpublicn. autori?.ado n
conceder nove mczos de liccncn, uom ordenado, o. João Gomes
RebeiiD Hortn, thnsonrriro rln Gnixn rle Conversão, parn. tratamento de sun .snudo onde lho conviet·; rovogncbs :J$ disposições om contrn·rio.
Sala d:t.'• r.ommissúes, :13 de ,junho do HlJ2.- FrJlician•
Pcnna, presid0nt.o.- 1'avarcs tln Lura. relator.- /J?'bauo Santos,- A. A::crctlo.- LoOJJOldo tlc BulMcs,- Cas.~ia:no !fo Nasc~mcnto,- A imJwim ir.
N. ú9-!!H2

Havendo sido et•cnua poJo rlecmlo n. 7.M!I.. <lu .~1 do oulubt•o
de i90!l a ·lnr.pet:lorin dt• Obrns Coult·;, ns 1"-oecns, d11 acc<)rr.lo
com n !~i n. 1 .3%, de 10 de uutubl'O <ic 1005, e ns autoriza-·
cries constantes dos ns. XLII e XLII~ r!o nrt.. JG rhL_lei n. 2.0ü0,
d\'1 31 de dezembro do J 0,08, r,cpnrl!Cao t•.ssa de:tll!a~In. a cxc- .
cuta.r obras do ongcnli'Jt•ta aflt!1 do al.lcn:lnr .o. cot'I'Jgtr, tnnttt
quanto JJossivel, os falhas do cltn1~ de Wt'UO,l'1!J·1qodo norte do
paiz a Commissiío do .Fmnnt•as op·ma l]llo SL\1"- re,lcJtndo. o p.roJe'ctÓ do ·senado, n. z~. du 1008, quo procul'rt systemnt.izlr os
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f'.on/.m. o~ •·fl'1d/.ns da.~ f!Heeas uos ]i:·..;l,udcm d•~

J. 1t•t·Ham-

lli.WIJ, PnrniJyhn, ltio Cir-nnll" do li'llt'i", Ct•,ar·ú o l'iaull)'.
Sala úas CouJJnissües. J:l do ,iuulw do :I 01~.- Felicürnfl
l'c!mra, presitlot!Lc. -P. Glycel"io, t•elatol'. -LeoJloldu de Bul/t.ües.- A.. :1:eredu.- t:ass'iano do Nascimento.- Tavm·es de
LIJI'U.- Ul'bauu Santos.
1-'.lll~t:gu lhl CO~t.lli~S,\0 JJJ:: OllllA~ l'UilLJC,\8 1; fo:,\JPim~.ltl PniVIJ,I§~
GJ,\O,IS, X. ;!33, DI!: 1008, ,\ !.!Ull !:iE llllPWIE O 1.".\UEGJ::II .•
tiUPJl.\

A Corumiosiío de Obras Publicas é Emprezas l't'h'i1egiada>
não póde dei:l:ar de reconhecei' a iJnportanoia. tlo projecto
n. 22, d~. 1908, ·,que procura 1systematizar os ~ervit;os contra. os
eJ'l'citos d-us seocao, tlando-IIHJs ext.raordinario desenvolvim6nto
o alargaudo-llles a uspllom de ucuãu atli abranger o üôtudo dos
l,eJ·renos propt•ios (t ngricull,ui'U e u da uxpcriuuuia tl;1 cult.ut•a
\los ecrcae:) rJue 1nai::; couvcuhoam a eada. luua dus ZOUU'S'.
No discurso Cu111 <JUe o lJOuradu Suuadot· da l'arabyba precedeu ú aprcscnlucão do pr•ojoclo, dl•,~envolvou t!llo largam;mtc
1:> assuutpto c baseou-se mn estudos l'l!itutl> tlelu <tctual presidente da cmumjssão incumbida, dos trulmlhas úc dcbellar a
:;ecoa uo norte da Republica.
Si o ussumpto 11110 fosse JlOI' si uwsrno de irnport.anda capital pal'lt aqu~llus r.onas JlagnllaclaH periodícamrmtc pela stJC~I,
awl quu tom sempt'Li prcoccupado os govur•nos c consumido rniJlrar•:•s tio Jll'IJtJiosno viilus u gmuflo pOl'Cií<• da fol'Luna public:r
ll parUculnr. o gt·andiJ Hunwt·o do astiignaturns que 'l'írmu1n o
tJL'Oilleto basl.al'ia P<ll'il dcsportnt· 11 cousidut•nt•ão do Senado.
' A Cornmissüo, sem cuncordm· .intcimmcnte com o proie~to rJm suas Ja,t•guczas, peusa bem proceder rouommendunilo-o. uo erntanlo, ao estudo do Senado.
·
E' assim 'que n Commissão entende que o estudo ospccinl
dos tot•rouos fll'Upt•ios à agt•icultum o o da CXJloriencia da cultm·a. dos cct•euos quo mais convenham a cada uma das zonutt,
pm·ecendo-lhc ser mais um estudo peculiar ao Estudo.. niío
deve,ria figural' no projecto, c, qu<mdo mesmo devesse ãelle ~e
occupar o Governo da Uniilo, ueocssitando de pessoal competente c de cspeci·Ulistas, poderia. sem inconveniente, IJ antes
com vantagem, aguarelar melhor opnortunidade, li constituir
1JULro projecto.
O at•t. G". que auto~iza o Govtll'UO a abrir oo eruditos unnuac~, não JJÓdll morecflr o apoio da Comwi~~iío, que ,julga liet·
JrtUÍ~ CUll\'(ltliP.nl.e eontilllllll' O CougrllSiill n llXCI'CI~t· OSSII fUIICCÚll.
E ussim puusn•ndo n Comrnissiio ntlrcscntn 1.1s seguintes
ll;\1~:-:o.IS

· Suppl;ium-se a pn1'i.1• J'innl do pl'l.. l", <JUO di~~ o bem iltiSim
(IXptJI'iiiHlllllll' US ClliLU!'a~ flUO fllUIS Cllll\'UliU<IW U,Cad\1 ZOU!I O
v~.u

u
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intentar pesquizas para a conservação dos cer•ea.es e forragens
ahi colhidos:.>.
Supprima-se o al'L. u'.
Sala das Commissões, 5 de novembro de 1908. -· Urbano

'de Gouvêa.- Hm·cilio Luz.- Candido de Ab1•eu.

PROJEC'I'O DO SENADO, N. 22, Dll 1008, A QUE SE nJll'EREM OS
PARECEnES SUPRA

o· Congresso Nacional resolve :
Art. 1.• Fica o Govm·rw autorizado a d.:senvolver e SY'stematizar os servicos contra os effeitos da secca nos Estados de
iPernambuco, iParnhyba do Norte, Rio Grande do Norte, Cearú e
iPinuhy, mandando proceder a estudos topographicod o gcologicos em toda 1ona comprehendida entre o primeiro e, o ultimo
destes Estadas par,1- locar o construir açudes, perfurar poço~.
fazer barragens submersas e bem assim experimentar as culturas que mais convenham a cnda zona o intentar pesquizas
para a conservação dos cereaes e. forrargens alli colhidos.
Art. 2.• A multiplicar os observatorios meteorologicos no
interior daquelles e de outros Estados e concentrar os estudos
das observações feitas em uma l'eparticiio especial .para a deduccão das Jeói& que regom os p henorn(lnos observados e sua
previsão.
Art. 3.• Todos os serviços technicos devem se achar subordinados· a uma direcção geral, que lhes dê unidade para melhor
garantia de sua efficacia e. economia.
Art. 4.• Planejadas as obras, o Governo determinará a
sua construccão, quando ellas tenham de attentlor a intúl'llSse
collectivo, {)U auxiliará ao particular para sua colliS·truccão, si
só a olle aproveitar.
Art. 5,' Esse auxilio para as obras particulares de~o em
geral ser de ordem teebnica e, si fôr pecuniario, nunca. deverá
exceder de um terQo do orçamento i'oito mediante condi~ões
estipuladas no regulamento desta le.i.
Art. G.• O Governo abrirá annualmento os credites necessarios para attendor· a osso sm•vico ató o maximo do mil contos
de róis para cadn, um dos Estados comprehendido.s na zona
ar ida a que so refere o art. i' desta lo i.
Art.' 7.• Revogam-se, ws dis~osicões .em contrario.
Sala das sessões, 13 do junho de iDOS.- Coelho Lisboa.-·

Francisco Sá. -Bc:erril 'Fontenclli. -Pires 'fi'errC'ira. -R.
Arthur. - J. ~lfalta.- Bra: Abrantes.-:- Olivci!•a Fiuueircdo.
--Martinho Garccz.- A. lndio do Braz1l.- Ohveira Valadão.
- SiquC'i'ra Lima.- Lourenço Baptista. -~l(redo Ell_is.- A.
A:e1•cdo.- Auausto de Vasooncellos.- Fel'tppe Scltm·tdt.- A

imprimi!.'.
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N. G0-1912

. Ç,onsult.an?o a opinião do PodN' Executivo sobre a proposioao n, Hü, do Hl09, da Carnaru dos Deputados, esl.alielecendo •que os conferentes de capatazias c outros i'unccionarios
das .nlfnnc!,egas da Republica, desde qu~. tenham 15 annos do
Sl).rvtco, nao poderão ser demittidos sinão nas mesmas condicoes o pelos mesmos motivos por· quo o podam sor os empregados de. l!"azenda, .recebeu e"Sta Commissfio a mensagem do
i:lr. f'residente da R~publica tr·o.nsmittindo a seguinte, informucuo :
Cópia-~ AIJ'andega do Rio de Janeiro- Em 22 de dczembt•o do 1909- N. 2.3ü0- Sr. director das Rondas PublkasO projecto n. 50 J!' da Carnm·a dos Deputados visa estabelecer
um pú de igualdade entro os 1'unccionnrio& de Fazenda c os
conferentes de capatazias, a,iudanles de fieis conimandantos,
sargentos c guardas das a11'nndegas da Republica que tiverem
15 annos de servico publico; estabelecendo que os ultimas não
podem :ser domittidos sinüo nas m(lsmu,s condicüe~ e- pelos mesmos motivos que os pr•imeiros. Julgo .que osso projecto, pam
set• approvndo, devo ser precedido do outro que reforme a
legislação cm vigor na parL~ resp~.ctiva ao assumpto de que
trata, porque os ajudantes de J'iois de, urmazcm são do. livre escolha destes o pessoas de sua con!'iancu, podendo, portanto, sm·
dispensados todas as vezes que assim entendam os ditos fieis
o .quando estes deixem do ~xerce•r sua funccão proprin, por
e:xtinccão do Jogar ou por outra qualquer causa. i:lão, pois, os
a,iudantos de 1'iers de armazcm empregados do confiança particular, de tunccüo tcmporarin, que cm qualquer momento podem
ser dispensados, não podo.ndo, portanto, nos mesmos. ser extensivo o privii~Ygio .por lei concedido aos funccionar·ios de Fazenda. Estão no mesmo caso dos n,judanteS' do fieis, os conferentes do capatazias, quo servem sob ,a:> ordens do respectivo
administrador, cu,ío. i'innca por ·o!les responde. Qunnt.o aos
commandantes, .sargentos o guo,rdus das nlfandogn.s da Uopublicn, classificados em todas ollns pela denominação ger~l do
Corporacão dos Guardas, ~iio ainda regidos pelas leis tio Exel'cito o Marinha o considerados como praças de prct, sondo sm1:s
funcoõllS atú a oxtincciío da classe de ofit'cinos ele descarga
.rostricta ú obrigação propria dessas• prncas : depois, pot•úm, da
l'eferida extinccão, ó quo ~uns i'unccões foram ampliadas no
servico de quo ,emm encarregados os ditos officirto$ do descarga ; no emtnnto, a legislação ainda níio alterou a natureza
de sou cargo, tanto quo quando, por• invalidez adquirida. em
sorvico, pretendem gosar dos favores concedidos nos servidores do Estado, ~fio elles !'ol'ormndos tal como so procedo com
os militar·es.
Silo, pois, sm•vidClre,i:i de nuturez11 u funccíio distinclu c!os
empregados de Fazend~ desdu u sutl admi~sr~o util u ~u!l dJ:ô·pensu. Saudaoõeos.- O mspeotor om commtssuo, He1'1mnto Rodrioues da Lotweb·o F1·aoa.
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Confere.- Paiitlino Em:iUo da L1t:, .>,• cscri{'Lurario. Visto.
Em H. de março de J !HO.- O sub-di.rector, Vi.ntação . .,
Confot•mtmdo-so com u;-Lt1 inJ'ot•mução, a Commissão de
lo'inROCIIS é de pare<:er ·CJUc a proposição acima se,ia rejeitada.
Saht da.; Commissões, i3 de junho de 1!112. -Feliv·iano
Pcnna, presidente.- A. Azeredo, relator- Urbano Santos.Leopoldo de BulMcs. - Cas.si.ano do Nascimento.- Tavare& d8
Lura.- F. Glycerio.
1'1\0POS!ÇÃO DA CAMAM DOS DEPU'l'ADOS, N. HG, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

1909, .\

'

QUE

O Congresso ·Nacional resolve :
Art. 1." Desde que tenham ·15 annos de serviço, não poderão ·S·er demittidos os conferentes de capatazias·, os ajudantes
de J'ieis de a1·mazem, os commundantes, sargentos, guardas das
alfandegas da Republica e o& auxiliares de escripta da Alfandega. do Rio de Janeiro ~inão nas mesmas uondicões e pelos
mesmos motivos por ,que o podem ~er o> empregados de FRzenda.
ArL. :;.• Revogam-se a,; disposif;ões em contrario.
Gamara. dos Deputados, 8 de dezembro de 1909. -João
Lopes Fel'l'eira Filho, 1" viue-presidente.- Estacio de Albuf/'Ue1"fJIW Coirnbra, i • secretario.- Anton·io Sirneão dos Santos
Leal, ::l" secretario.- A imprimir.
N. 61-1912

ne:spondendo ao oJ'J'cio n. 45, de. 30 de dezembro do anno
pl'Oximo passado, de1-ta Commissão, o Sr. Ministro da. Fazenda,
pl'e~Lando as informações que lhe foram solicitadas acerca da
pt·oposicão da Gamara dos Deputados, n. 120, do iOH, que fixa
em li :000$ annuaes os vencimentos do pagador da. Delegacia
Fiscal do 'rhesouro Nacional .em S. Paulo, comanunica quo,
Lendo sido concedida aos empregados das de.legacias i'isca·e's,
pelo ·a.rt. 82, n: XXIV, da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro de
i9i0, a gratii'icacão addicional de 50 por cento, ficou o pagador daquella delegacia fiscal com o vencimento de 7 :200$, ou
mai·s J:200$ do ,que o fixado na citada proposicão.
A' vista do exposto, resolve n Commissüo aconselhar ao
Sena.do que uiio dô o seu cousentimonto á proposiciio n. 120,
de i OH, lia Cumaru dos Deputados.
Sala dtl~ Commissõcs, 13 de junho de Wi:;. -l•'eliciano
l'ennrJ., pmsidente. -J;'. Gtvce·rio, relator.- Ta·varcs de Lúra.
- Cassia110 do NasV'iuwnto.- Leolwldo de. Bulhúcs.- A. .ilzc~
1'Cdo. ..- U1•bwno. Santos.
·
.,i'
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PROPOSIÇÃO DA CAMA!tA DOS DEPU'l'ADOS, N. 120, DE
Bll REl'l>R" O PARECER SUPRA

i9H,

A QUE

O Congresso Nacional 'resolve :
,Art.igo unico. O pngndor dn Delegacia Fiscal do The~ouro
Nnewnnl cm S..Paulo lel':í o~ vr.nJJimenlos de li:OOO* nnnuaos,
sendo dous l.orços rJe Ol'l]onarlo o urn terço do :;ratificação fic':)Od<i o Podot· Executivo nutol'ir.aclo n. nlll'ir o necessario 'creciJlo.

Arl.. 2." Revogam-se n" rlisposic;ües em cont.rnrio:
Camat•n. dos De.pul.ndo;;, H do dezembro do 1911.- SalJ'ii!n
flm•roso .fuhw1•, presidente. -Antonio Sh111ccin do.1 Sflntos Leal,
1" socretnrio.- Eusnbin FJ•anc·isco dr. AndMrlc, 2" seerelario.
A iJnpJ•im'i!·.

•

N. 62-1912

A proposição da Carilara dos Deputados, n. 130, de 1911,
concede ao i" tenente g.ruduado Bento Accacio Pereira de Figueiredo confirmação no posto effectivo de 1" tenente com
l.odns ns vnntngrns de quo gosnm os pnl:rõAs-móres peJa. legislação em vigor.
Ats Commissües de Marinha o Guorrn o de Finança» da
Cnmam, attendendo :'t~ nlloga(•úes elo requerente, {t sua fcí de
officio c nos relevantes serviços prestados á Pntria por mais de
30 annos, opinam em ,pareceres lll;mnimes pela adopção do
projecto ora submel.tido no exame do Sonndo.
Esta Commissão, antes de omittir .iuir.o, entendeu ouvir
sobre o nssumpt'o o i\!inisterio da i\Inrinhn, que respondeu cm
officio de 23 de nbril deste anno l:ransmittindo por cópia o
parecer do Conselho do AlmJrnntado, dndo em coMulta. de 23
do marco ultimo, .que conclue nos seguintes termos :
« Quo o ·1." le'nentc Bento Accncio Pereira do Figueire.do,
pratico elo hiate Silva .farrlim, está «nos cnsos de obter a conJ'irmuçiio de sou posto com as vnntngen.;; igunes· ás que ''o concnrlnm nos pntrões-móres. ~
A' vist.n, pois, da uniformidade dessas opiniões e.m abono
rJn ]ll'otencão do 1" tenente Pereira de Figueiredo o considerando por um Indo que n principal v~>ntagem que visa obter o
peticionaria consiste em deixm·, eml caso de fullocimento, n fnmilia amparada com o montepio, o por outro que o pro,ieilto
não ncnrretn nugmcmto de despe?.n actunl e sim futura, minorado, c\ llBl'to, com o de:sconto em seus vonciment.os dn: quota
com ·que t.er:\. de eoutribuir para o mesm:o montopio, pensa a
Cmmissão do Finnncns quo. n propos·içiio n. 130 deve merecer o
npprovnc.iio do Senado.
·Sala das Commissões, ·J2 do junho de. 1012.-.li'cliciano
Pcnun, presiclento.- Cassiano tlo Na.vcimento, rolnLOl'.- F.
G!IJCOJ•io.- U1•ba•no Sm1tos.- A. Aze·redo.- Leopoldo de Bulltões.- Ta.1!ares rle Lum..
•
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O Congresso Nacional decreta :
Art. i." Fica coDcodidn no :1 o tenll_nto graduado Bento Accnoio Pere.irn de Piguoiredo confirmação no posto efi'ectivo de
·i" tenente, com todas as vnntage,ns do que gosnm os pnt.rõesmóres.
Al't. 2." Ifevognm-so as disposições em contrario.
Camarn dos Deputados, 1O do dezembro do 1011.- Sabino
Bai'I;Oso ,Tunior, presidente. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
1o secretario.- José Joaquim da Costa Pereü•a Braqa, 2" sccrerio interino.- A imprimir.

'

N. 03-1912

Em exposição que foi presente no Sr. Pre~idcnte da Republica em 2tí de, outubro do anno passado, di.sso o Sr. Ministro
da JustiGa e Negocios 'Interiores que, por decreto do 1E do setembro ·e pelas razões constantes de seus considerandos, fõra
revogado o decreto de 12 de ;julho de 1801, que ,jubilou com
todos os vencimentos o prof~sor da cadeira de elementos de
portuguez, nrithmetica o gcographin do internato do antigo
Gollegio IPedro II, bacharel Carlos Maximiano Pimenta de Laet,
o qual passou tí disponibilidade ; e não havendo na le.i de or. çamcnto verba por onde pudessem correr no exercício as despezas com os vencimentos do mesmo professor, na razão de
9 :GOO$ nnnunes e 060$ de gratificação addicionnl, tornava-se
necessnrio, para tnl fim, solicit:Ir do Congresso Nacional o credito extraordinnrio do 3:100$332, sendo 2:820$066 de vencimentos e 282.~606 de gratificnGiíO addicional, correspondente. no
período de Hi de setembro a 31 de dezembro do ro,J'erido anno.
A solioitnoüo desse credito !'ai feita em mensagem presidencial da mesma data, dando Jogar n ,que, em consequeneia
dolla, fo~se votada pela mesma Cnmnra dos Deputados a proposiciio ·Sob n. 183, do anno passado, ora presente á Commissiio
íle Finanças, que aconselha a sua approvncão.
Sala dn& Commissões, 13 de junho de 1912. -FcUciano
Penna, presidente.- Twwres tle Lura. relator.- llrbano Santos.- A. :l:eraclo.- Leo1wldo de Bnlhões.- Cassümo do Nas-

cimento.

PROPDSIQÃO O,\ CAMAilA DOS DEPUTADOS, N. :183, DE 1911, A QUE
SE llEI'ERll O PARECE!l SUPRA

O Congt•csso Nncionnl decreta :

Artigo unico. E' o Pr.csidente. da Republica autorizado. n
abrir no Ministerio dn Justiça o Negocios Interiores o credito
extraordinario de 3:109$332, pnl'l\ pagamento de vencimentos

'

SESSÃO EM

i ..

DE JUNHO DE 1912

i83

e gra~ificacão adicional ao professor. e!U disponibilidade do
Colleg1o Pedro II bacharel Carlos Maximiano Pimenta de Laet
no periodo de 15 de setembro a 31 de dezembro de 1911 • i!'e~
vogadas as dLsposicões em contrario.
'
Camara dos Deputados, 19 de dezembro de 1911.- Sabino
Barroso J1tn'ior, presidente.- Antonio Simeão dos Santos Leal
1" s0crotario.- José Joaquim da Costa Pereira Brli{Ja, 2• secre~
rio interino. _..A imprimir.
·
N. 64-1912

Esta Commissiío ó de pare.cer, POI" já ter perdido a sua
opportunidude com o encerramento do i!'espectivo exercício financeiro, que •sej a rej ei tadn. a proposição da Gamara, n. 184,
de 1911, que autoriza o Governo a abrir ao Ministerio da Marinha o credito osupplementar dç ''· 610:510$476 para atte,nde•r
ao augmento de despeza provemento da lei n. 2. 290, de 13 de
dezembro de 1910.
Sala da.s Commissões, 13 de junho de 1912. -Feliciano
Penna, presidente. -A. Azeredo, relator.- Urbano Santos.-

Leopoldo de Bulllões.- Tavares de Lyra.- F. G!ycerio.Cassiano do Nascimento
·
PRO~SIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N.

184,

DE 1911, A QUE

SE REFERE O PARECER SUPRA

O Corigre~so Nacional decreta :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica nutol'izado a
abrir ao Ministerio da Marinha o credito de 4.610:510$476,
supplementar á verba 8' do art. 14 da lei n. 2. 356, de 31 de
dezembro du 1910, para occorrer ao augmento de de$pezw proveniente drt exocuc1io da lei n. 2. 290, de 13 de dezembro de
1910 ; revogadas as di.sposicõe& em contrarjo,
Cnmara odos Deputados, 29 de dezembro de 1911.- Sabino
Barroso JmiÍOl', presidenta.- Antonio Sim'eão dos Santos Leal,
i' secretario.- Eusebio F1•anci.!co de Andrcrde, 2• secretario.
-A imprimir.
N. 65-1912

Com o encerramento do Tespectivo exercício financeiro,
ficou sem oh,iecto a proposicão da Gamara dos Deputadoo·,
n. 189, do 1911. autorizando 11 abertura, pelo Ministerio ·da Faze.ndn, elo credito de 438:047.~996, supplementar, afim de satisl'nzer uo augmento de despeza rosultnnte do nrt. 85 da lei
n. 2.356, do 31 de dezomhro do 1910.
Sala· dn.s Commissücs, 13 de junho de '1912. -Feliciano
Penna, presidente. -Leopoldo de Bul/lúes, relator.- Urbano

Santos.- F.
cim!flltO.

Glyce~io •.-

Tava1•es de Lyra.- Cassian~ do.

Na.~

·

JINNA ES DO S);NADO ·

l'ROPOS!f)ÃO DA CtiM,\RA DOS Dili'U'fADOS, N, 189, DE
Sll REFERE O PARF.Cmt SUPRA

1911,

A QUE

O Congresso ·i\1ncionnl resolve :
Artigo unico. E' o Presidente dn Republica nul.orizndo a
'nbJ•ir ao J\Iinistorio da .Fazenda o ercdilo de ~:18:01•7$!10ü, snpplemcnL1l' ás VOI'bns 12", 17", !8" 1J '10" do nrt. 81 daloi Ii, 2.:J5G,
do 31 de rlczembi'O de '1010, afim dl3 oucorJ•or· no nugment.o dn
dr.spezrt rcsu!Lnnt.o do nrt.. 85 dn. mesma lei, sendo 80:765lj;HHI
:í. Yorba 12"; 7:085$ ú vedm 17"; 348:9:10$ à verba !8" o
t :2G7$500 :\ vel'!JH. 10" ; revogadas as disposi~•õcs em contrario.
Camnm dos Deputado,,, 29 d1l dezembro do 1911,-Sab-ino
JJmToso Ju.nim•, presidenl.e,- Anlon·in Sim:etio dos 8anto.ç Leal,
t" .. secr·etnrio.- Eu..\·eln'o Fmncí.w:o rlt: A'ndm:rle, 2" se.1:retnrio.
-A imprimir•.
N. 66- i!li2

Tendo sido exonerado por portaria de 3 do corrente, publicada no Diario O{{icial de S do mesmo mez, o Sr. l\Iaximo
J,inhares do cargo de n:iudante d1t Inspectoria do Serviço de
J>rotecoão nos Indios e Localizncúo de ~rrabalhadores NacionaeR,
no Estudo tlo Amazona~ •J ~rorrit.oi·io do Acre, esta Commissão
opina pelo indefm•imonto d.; szm petif:fio •.•ol icitando um n.nno
·t!IJ .licença pum tmtamonto de Raude.
·
Sala das Commissões, H do ,junho de -1012. -Feliciano
Penna, presidente.- Taval'c.~ de Lura, J'OI~tor.- F. Gluceriv.
- CaRsiano do Naacín~~CIIto,- Leopoldo rlc Ru.lhéícs.- A. Aze·redo.- A imprimir,
N. 67-.1912
Enfermo, precisando ausentar-se 1dio pniz, o Exmo. Sr: Se~
nndor Alcindo Guanabara re.qu.ez· ao Senado boja de concede>J•lhe licenc.a para deixar de compa,rcer ás ~""ssões nt.é completo
restabelecimento da snudo.
A' vista rins consideraoões expendidp.q no requerimento do
illustre Senador· pelo Distt;icto Fnrlernl, a Comm1ssão de Policin. ó do pnt•occt· que s~,in concedidn. a liuencn ,qoJicitndn.
Sala das sf"ssõos, J.l dei ,iunho do 1912.- Q. RocalJ!IVrt, prosídonte.- Ferrcil•a C!Iam!H, t • secrotnrio.- A1•au.jo Gó~.~. 2" socrot.ario.- Pedro Ror(JeR, 3" secretario.- Candirlo da Aln•en.
-A im,wimir. ·
·
E' igualmonto 1ido, posto om -<liscussfio tJ sem debate
npprovado o .sogninl.o
PAllF.OER

N. 68-1012

A Commi.~.<iio do Finnnvns o:.;n.minou n proposioiio dn onl.rn
Casa abrindo no illinisl.erio d:~ Marínlm o r.redito ·e~t.rnordinario

.
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do 22.1 :812$098, ouro, para pagamento ele fornecimentos feitos
na Europa, no exercício de 1910, ao couraçado Minas Ge1•aes o
nos m·uzadores Balda e Ra·rrnso.
A me.nsagem do 81•. Presidente da llepublica, datada de 20
do nul.ubro_,lo •nnnq passado. so.licit.anrJo o crrdito, nllnde á
cl"monsl.raçao nrganl7.nrla JWiit D!l·eeJ.oria GNal de Conl.ahilirlnde.
Mm;, examinamlo cs·sa riemonsf.raçãn, verifica-so quo
aquciJa. t•eJ'IUI'tioiio !imil.ou-se a f'nztll.' a e~pecil'icaçiio das pareriJas da clt~speza, sem .iunta.J• as eont.as rios J'oi•neeimrnl.os n as
qn iLaçõr.s dos fornecedores.
Si e,<;.;e•.< JlOgame.ntos não estão feitos ainda, deve-.se ao
menos instruir o Jll'Ocesso administ.mf.ivo, para o t'im rio os .inst.iJ'ieal', com a ad,junção das eonf.ns dos J'oreneeedores.
'l'anto mais t.í neeessaria uma mais explicita demon.stracão
quanto sendo essa despeza perf.enccnte ao exercício de 19'10, o
J•espectivo orcnrnento, n. IV, nrt. 10, autoriza o Governo a vender o mate,rial reputado inutil, inclusive. navios ,julgados impt•eslnveis, app!icando o producto da venda em reparos de ]fropJ•ios nucionae;; o canceTtOR de navios .
.:\ rlnmonsLracão não declara si taes fornecimenl.os fopam
fdlos JliH'It roparos nos navios, havendo apenas nlhJsão, da
Jlarlc do ox-.Ministro n,Jmimnte Leão, ú despezn. fo,iLa nn. casa.
Armsl.!·ong & Comjl., na imtlorLancia do ±: 171-10-1, o IJliO JlUreco indicar (J\lC .essa conta rejlresenta cle.spezn. com reparos, si
tí qno essa, como n.~ demais, niio sr.i'a J•ea!menf.e conta de •!'epuros,
Como quer que se,ia, é indispensavel ouvir-se o Ministro
acerca deste assmnpto nntCls de. emittir a Commissão o seu parecer definitivo.
Nestes termos, a Commissiio proj;!õe qua o Sr. Presidente,
.remettendo cópia deste parecer ao tir. Mini•stro da M•nrinha,
solicitA de S. Ex. as n~cesnria.q informncões, nfim de que, uitnJ'iormentP. a Commissiio I'M·o!va acorca do nredito pedido.
Snln das Commissúes, 13 de .innllo rlo 1912.- Feliclnno
Pcnna, pt•esidonf.e.- F'. Gtl!cm•io, relMOl'.- Urhnnn Santos.J,coJJOlrlo 1/t: Rnlh<ie.~.- CtM.viano rio Na.çcimrmto. ~ Trr/JOI'c,ç de
Lura.- A. A:ml't!do.

O Sr. Feliciano Penna- Sr. .Pt•esidnnl.r., ncllnudo-sn ausente o Sr. Se.narfor .João Ln ir. Alvos, peco n V. Ex. •que· se digne
nomnar quem o snbsl,itua na Commissfio Especial do Codigo
Givil.
O Sr. Presidente- Af.Lonr!endo ao pedi rio do honrndo Seuadol', nomeio pnm substituir o Sr.•Toão Luiz Alves nn Com,.
missão F.lspeci.nl do Cocfigo Civil ct Sr. Cunha Pedrosa.
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ORDEM DO DIA
EXPULSÃO Dll ESTRANGEIROS

2• discussão da proposição da Camarn dos Deputados

n. 228, de 1908, determinando que não seJa expulso do territol'ia mwionul o estrangeiro que fôr casada com mulher hrazileira ou que tiver filho brazílei.ro.
Rejeitada; .vne ser devolvida á Camara dos Deputados,
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou levantar n sessão.
·
Designo pura ordem do dia da seguinte : ·
3" discussão do projecto do Senado, n. 75, de, 1910, tornando
oxto.nsivas, a crontur da dat[l d[l presento lei, a D. Alice de J?igueil·edo o a Arncy, viuva c filha menor do sub-commissario
Manoel da Costa Ferreira, fallecido a bordo do Aqlt'idaban, as
vantagens constantes do art. 9" da loi n. 108, de 30 de dezembro
de 1889 (of{erceido )Jela Commi,ssüo de P.inanoas).
Levanta-se [I sessão á 1 bora e 50 minutos.

35' SESSÃO, EM 15 DE JUNooO DE 1912
PRilSIDElNClA DO SR. .WENCESLÁO BRAZ, PRESIDENTE

A' i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessilo, a .que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva·, <Ferreira Chllves, Arnu,i o Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Gabriel
Salgado, r[]l·bnno Santos, :Mondes de Almeida, Gervasio ~uss·os,
Thomar. Accioly, Tavares de Lyra, Cunha P·edrosa, Sigismundo
Goncnlves, Gonçalves Forreirn, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Olivci,ra Vallndão, Luiz Vianna, Sú Freire, FCJ.liciano Penna,
Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Gonzag!l J,ayme, A. Azeredo, Metello, José Murtinbo, Generoso
Marques, Felíppe Schmidt, Pinhei·ro Machado o Cassiano do
Nascimento (31).
Deixam de comparecer com cauosa justificada os Srs. Silverio Nery, Jonnthus Pedrosa, Arthur Lemos, Indio do Brnzil,
Louro Sedrú, José Euzebio, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira,
Prancisco Sú, Antonio de Souza, Wnli'redo Le,nl, Castro Pinto.
Ribei,ro de B1·ito, Raymundo do Miranda, Coelho o Campos, José
Mnrcellino, nuy Barbosa, J3.erna.rdino ·Monteiro, Moniz Freire,
João Luiz AIVC$, Lourenço Baptista, Nilo Pecanha, Augusto de
Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno do .Paiva, Bernardo
Monteiro, B1•ar. Abra.ntes, Alencar Guimnriies, Hercilio Luz e
,Victorino Monteiro (30).
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E' lida, postn. em discussão e, sem debate, approvada a
neta da sessão anterior,
O Sr. 1" Secretario dtl conta do seguinte
EXPEDiiENTE
Officios :
Um do Sr. prove.dor da Santa Casa de Mise,ricordia da
cidade do Santos•, de 10 do corrente, offerecondo um exem1plar
do relator io relativo ao anuo de 1910.- Inteirado.
Outro do Sr. Ministt•o dns Relnr;üe~ ExtoriGres, do boje,
l.rnnsmittido a mensagem com que o Sr. Presidente da Repub!ic!l sui.Jru.ctto ú consideração do Senado os actos refer~:ntes ao
CoJ·po Diplomatico Bra.ziloiro, promov·endo a ministros residentes os Srs•. Antonio dD NnscimentG Feitosa, em· Venezuela;
Luiz Martins de SDuzn Dantu.s, na Turquia, e, Carlos lv!ngalhães
do Azevedo, OITJ Cuba c UI\ America Central.- A.' Commissão de
Constituição c DiplDmacin.
Requerimento do Sr. Valentim Pires de• Oliveira Fi!hG o
outt•os, avaliadores privativos da Fazenda Nacional, pedindo
uma lei que lhes fixe os respectivos vencime.nt.os.- A' Commissão do Finanças.
O SI'. 2" Secretario procede tl leitura do seguinte
PARECER

N. 69-1912

Respondendo t\ men·sugem do Senado solicitttndo infortpacücs sobre G rcquerimK!nlo cm que José Pnstorino pe,do priVIlegio pura n cxecucüo das obrn;; de melhoramentos do •Que precisa
o porto de Il.acoátiam, no Estado do Amazonas, o Sr. Presidente
da Jlepublicn dirigiu a esta Gamam mensagem acompnnlmda
da cópia do purncer• prestado pela Commissão Fiscal e Administrativa. dns Obras do Porto do Rio de Jnnei.ro, n qual ó a
seguinte :
« Commissão Fiscal o Administrativa das Obras do Porto
do Rio do .rnneü·o- Gnbine.te do director-technico- N. 364Rio do Janeiro, 20 de outubro de ·19H.
Illmo. Exmo. Sr.- Devolvendo os inclusos papeis, .referentes todos aG pedidCI de privilegiG que, pura execuciío das
obras do melhoramentos do porto de Itacoat.ü\ru, no Estado do
Amazonas, f'nz Jos<l Eugonio Pnstcrino, tenho a homo. de informm· a V. Ex. quo faltam dados estnti•sticos pnm aJuizar da
noccssidude dn crcac;ão do porto fluvial do Itncontiára, tanto
mnis qno ,iú oxiste.rn, a ,jusante e a montante, os d?US porto~ do
Pará o 'MnuílOS, em pleno trabalho de construccuo e parcl!l.lntcnlo jú em período de exploração.
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Faltam igunlmonte pln.nt.as, orcamontos e memorias justiJ'Icativas para avaliar d aimportanci·a idas obras e de rseu valor
tochnico o prat.ico. i\Ias, rtunndo nwsmo wio ox.ist.issem ·os.l·as
lacunas, o rL•,querünen/.o do :rosr\ Eugenio Pnsf.ori.no não poderia.
ser deferido, por.quanto •a. outorga de concessão de porto·~ não ó
:ulmissivP-1 cm fnco do regímen espocin.l pura C!XrJrJução do obJ•ns
de mni/JOJ'umonl.o5 de po!'Lo~. r•sl.alw.JeeJdo poJo doct•ol.o n. t,,Sá!l,
do :; rln ,junho de 1!10:1, n modi/'ieadn pelo doct·el.o n. ü.:JilS, rio
H dr fnveroiro do i!l07.
Em sr.u lll'imeiro ndigo, diz esse decr~l.o textualmente :
«As obras do melhoramonl.os dos portos o rios navegnveis
da. Jlepublicn. soriio .iniciadoR ü mcclirla quo o Governo Fedem!
JJ.[lfll'Ovnr os planos ·O Ol'~amonLo~ eot•r•r!:spondent.es. o del.tn'miu:u·
:~~; domais eoncli~õe~ pnra a J•especl.iva oxewcão. » Dahi rmquJ/.n:
elurnmon/.o qun a in iein/.iva do melhornanon/.o de .portos rmb" no
Governo .li'edernl.
O art. 2" do nresmo decreto n. 6.368 ,reza': «As obras serão
executadas por ndministrncão ou por contracto o n e:cploraçtio
comme7•C'lal sorú cstabe.Iecída. ~oe,gundo o .regímen que mais convenha a cada porto». Esse artigo ·n,nnulla toda o qualquer pretensão ú oxecução de obras por concessão o oppõo-so ú fixnc-ão
a p7•iori de dctm•mirwdas tamrm para a oxplomcúo commorcíal.
O nrl.. :l" /,J•:lta r/o. cmis.wio por ;Qar/.e do Govmwo d.a l'i/.·tt.lM Jlam
Jlll(lauwnlo r/a.v dt)S)m:ds 1lt!C(),v,wrlas í1 oxecuciio dns obt•ns ; o o
n!'l.. t," rlrHn; a en ixa especial pam o RC!Yiço de ,juros o amor•t,iznção desses títulos, !SOndo n.s principn.es fontes de renda dessn
caixa o prorluct.o des.sa tnxa de 2 por conto, ouro, sobre o valor
offielnl du. importação pelos portos r: i'ront.eirns da Re'J)ublica ·
e mais a rondn. do et\es, armazom e demais :accossorios do porto.
Ainda esl.u's disposições v~m categoricamente oppôr-sc ao pedido do conces·são de .Tosú Euge;nio Pustorino, cujo reque,rimcnto, portanto, julgo dever ser indeferido. Queira V. Ex.
acceitar as min!Jn;s respeitosas saudações.- Illmo. Exmo. Sr.
Dr. Josrl Joaquim Seabra, llf. D. Ministro dn Viação e Obrns
Publicns. -Adolpho .1. Del- Vecchio, directo.r-technico.
Cnnfere, Lu:i: Gomes, 3• officinl. Vi.sto.- Costa Conto.
A Commis·são de Obrn•s Publicas o Emprczas Privilegiada•>;
tendo, pois, em vista as oonsideracoes acima trnnscriptas enviadas pelo Governo, ú do pm•ccer que se.ia indeferido o requnl'im~nto do pet.ioionnl'io.
Sala das Commi·'•S·rie!~. 11, dr .i unho dll :/912.- Gcnm•oso
Ml!li'IJ!tc.v, presidentn. -Jlm•cilin L11.:, rolnf.m·.- Bernardino
Mcmte'il·o.- A imprim iJ'.
ORDEM DO DIA
CONCESSÃO DE

PAVOnES

A D. i\TAC!l DF. FIOUE!RF.DO

3' diRcussiio rlo pro,ject.o do Sonnclo, n. 75, do 1910, !.ornando extensivas, a cont.nr da data da prosonte le,i, a D. i\lico
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de .Pit;umreno '' n Aruc)', viuva e :!'ilha me-nol" do sub-comrnissario Manoel da Costa Ferreira, fn.llecido a bo.t•Uo do Aqnirlaban,
n:; vaul.agenti constantes do al't. !l' da lei n. 108 A, de 30 de
dezembro ue 1889.
Adi ada a votação.

,

O Sr. Presidente- N'adn mais hu~ondo u tratar,· vou levantar a sessão.
Do.signo pura ordem uo dia dtt seguinte :
Votu~úo, cm 3" discussão do projecto do Senado, n. iú, de
1910, tomando ,eoctensivus, a contar da dn•ta da presente lei, a
D. Alice de I•'igueiredo e a Aracy, vi uva e í'ilha menor do subcommissario Manoel da Costa. Ferreira, falleddo a bordo do
Aquidaban, a.s vantagens constantes do art. 9' da lei n. i 08 A,
de 30 de dezembro de 1889 (o{j'ercC'ido 2Jcla Commissiio ele F·i-

nanças);

·

Di~cussão unica do parecer da Commissão de Financas,
n. 55, de W12, opinando pelo indoi'eriment.o do requerimento
em que D. Maria Carlota tiL' ,Azambuja Costa Pereirn•, víuvtt do
couselheiro Dr. José ]'er•naudes dt\ Costa Pe•reira, pede uma
IJensão ;
Discussão unica do parecer da Comrnissão de Finaucas,
n. 56, de 1012, opinando peJo indeferimento do requerimento
em que D. lll'aria B.enedicta de Lima Vieira, viuva do tenentecoronel Lima Vieira, pede uma pensão ;
Discussão unica do parecer da Coll)missão d~ J<,inan~as,
n. 57, do 1012, opinando pe,lo indeferimento do requerimento
em. que D. Cyrilla Prancisca. Ornellas d1l Brito, viuva do mujor
honorario do Exercito José Maria das Chagas Fe1'nandes de,
Brito, pede uma pensão ;
2" discu~são do proJecto do Senado, n. H, t.le 1U1~, autorizando o Presidente da Republica a concedet• nove mezes do liccnca a João Gomes Rebello Horta, tlwsoureiro da Caixa do
Conv•Jrsão, pat•a tt,atamento da sande (of{erecido pela Com-

m'issão de Finanças) .

-.

L~vanta-se

a sessão

lt 1 hora

e 50 minutos.

3G' SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1912
Pllll81DENCIA

••

uo.

811. WENCESLÁO B!IAZ, PUESIOEN'l'Ii

A' 'l llOl'a 1Ja l.nrt.le, presolJlle numero Jogai, abro-se a sessão,
a que concorrnm os Srs. Quintino Bocayu,•a, Ferreira Chaves,
i\J•au,io Gó~•.PBdro Bot•gos, Caudido cio Abren,}onutllas Pedrosa, Galll'lcl i:lal!;udo, Arthur Lomos, J,!\Ul'O l:\odré, Mettdos
do Ahuciuu, . llibciro Gonculv.os, Goz·vas1o Passos, 'fhomu~
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J\ccioly, Tavares de JJyra, Cunha. Pedrosa·, Walfredo Leal, Gononlvcs Ferreira, Gomos Ribeiro, Guilherme Campos Coelho e
Campos, 0/ivoirll Valludiío, Luiz Vianna, Bernardino' Monteiro,
Sá Freire, l~oliciano Pennn, Mel.ollo, .Josú 1\!ul'LinlJO, Generoso
~I arques, .Fclippo Schmidt, Hercilio Luz o Cassiano do Nascimento (31) •
Doixum do •Jomparccer 1:om causa Just.ificada os Srs. Silverio Nery, Indio de Brazil, José Euzebio, Urbano Santos, .Pit·es
J:i'errcira, Franr.isco Sá, Antonio do Souza, Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves, Ribeiro do Brito, Jlaymundo do 1\liranda,
.José Marcollino, Jluy Barbosa, Moniz Freire, João Luiz Alves,
Lourenço Baptista, Nilo Pecanha, Augusto do Vasconoellos. AIcindo Guanabara, Bueno do Paiva, Bernardo Monteiro, All'mdo
lmlis, Francisco Glycorio, JJeopoldo de Bulhões, Braz Abrnnt.es,
'Gonzaga .Tayme, A. Azcredo, Alencar Guimarães, Victorino Monteiro e Pinheiro Machado (30) •
·
E' li:la, posl.a em discussão c, sem debate, approvada r•. uctr.
da se~são anterior.
O Sr. 1" Secretario declar·a que não ha expediente.
O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos Gcguintos
PARECERES
N, 70.-:1!1:12

Redacção final do P1'0iccto n. 4, de 1912, do Senado, que concede licença de um anno, com ordenado, ao co1'onel hollOrario do Exercito Josá Bento Porto, (isca! de seauros.
O Con!l'resso Nacional decr•ota:
Ar·t, 1. • Fica o Presidente da Republica, autor i~ado a conceder ao coronel honorario do Exercito José Bento Porto, fiscal de seguros um anno do liconQa, com .todos os venciment~s
para tratar· de sua saude, onde lho cDnvrer·, r•evogadas as disposições em contrario.
Sala dns Commissõcs, :17 de junho de HH2.- Wal(redo
Leal.- Gonaaza Jayme.
Fica sobre a mesa Pum sot· discutido na. sessüo soguinlfl,
depois do publicado no Diario do Cona1•esso.

.'

N. 71-1912

Redacção final do p1•a;iecto do Senado, n. 8, tio ·I !J/2, qne tOI~
cede sa-is mezcs de liccnr,a ao Dr. Alfredo Machado G!llmarãf!s, zla1'11 .tratamento de saude.

O Congl'~sso Nacional rosolvo:
Art. 1.• E' o l>oder Executivo nutorir.ado a oonoodor• seis
mezes do licenca com todos os vencimentos uo Dr. Alfredo
'
_.-;.
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Machado Guimarães, jl!iZ de direito .desta Capital, para tratamento de saudc, onde ,Julgar convenwnl.e.
Art. 2." Revogam-se as disposicõcs em contrario.
Sala das Commissõcs, 17 do junho de 1012.- Wal{rcdo
Leal.- Gonzaaa Jaymc.
Fica sobre a mesa para ser discuLido na sessão seguinte
depois de publicado no Diario do Conaresso. ·
'
N. 72-1012

Redacção f!nal do 1;1•ojqcto n. !i, de .f!J1 fl, do Senado, que concede lwença de sms me::es, com torlos os venoimentos ao
. Dr. Arttonio .4.wrusto Ribeiro de Almeida, ministro do 'sv
premo Tribunal Fede,ral.
· •

•

O Congresso Nacional resolve :
Art. i. • Fica o Poclor Executivo autorizado a conceder
seis mozcs do licenca, com todos os vencimentos, ao Sr. Dr.
Antonio Augusto Ribeiro do Almeida, ministro ilo Supremo
'l'J·ibunal Federal, para tratar do sua saudo, onde julgar conveniente.
·
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Sala dus Commissões, :17 de junho de 1012.- Wal(redo
Leal.- Gon::aaa Jayme.
Fica sobro a mesa para sor discutido na sessão seguinte,
depois de publicado no Dim·io do Conarcsso.
N. 73-:1012

Redacção final do projecto elo Senado, n.. -10, de 1.9/fl. concedendo 1tm anno de licença a 2'ancredo Gonçalves Ferreira
para tratamento de saude.

•

O Congresso Nacional resolve:
Ar'L. :1. • O Presidente da Republica ó autorizado a conceder a Tancredo Gonçalves Ferreira, collector federal da Torre,
em Pernambuco, um anno do licença, para tratar• da sua saudo,
onde convier.
Ar·L. 2." Rovogum-se as clisposicõe3 em contrario.
Sala das Commissõcs, 17 do junho do :1012.- Wal{!'Cdo
Leal.- Gonzaaa Jayme.
Fion sobre u mesa para sor· discutido na sessão seguinte,
depois do publicado no Dim·io do Conaresso.
O Sr. Walfredo Leal (1wia o1•deml -Sr. Presidente, achando-se uuscntc o Sr. Sonudor Antonio de Souzu, membro da Commissão de Reduccão das Lois, pooo a V. Ex. que so digne nomear quein o substitua.
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·O Sr. Presideiato- NomtJio o Sr. Senador Thomaz Accioly.
O Sr. C~olho e Campos (pela m·deuL) -Sr. Jlreside11tc
achando-se licenciado o Sr. Senador ;roüo Luiz Alves, membr•;
da C,ommissão de J ustica o l~egislacão, requeiro a V. Ex. que
se digno providenciar para sua substituicfto.

O Sr. Presidente -

Nomeio o Sr; Senador Gonut·oso i\lut·-

quq.~.

ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente- Não havendo ainda numero para se proceder-á votacão da rnateria cotistante da ordem do dia, passa-se
á materia em discussão.
PENSÃO A D. :.\1,\RIA DA CO~T;I PllfiE!ll.l

Diticussão un iea dt) J.l<ll.'tJC(\l' dn. Corn1nissãu do Finaw;as
u. 5u, rle :!012, opinando pulo int.lufer•irn•mto do l'f.l(jLterimunLo
!ln! que D. Maria. Carlota de Azambu.ia CuHt:t I'ercira, viuva
do conselheiro Dr. José Fernando~ Lia Co~ta Pereira, pede uma
pensão.
·
Adiada a votação.
PENS.\o A IJ. MAHLI llll Ll~l.\ Ym!HA

Discussão uuiea do pare~m·. da Conun'~~ão de b'inau~~s
n. 56, de 1\H:!, opinando rolo indeferimento do requerimento
em que D. !\laria :Benodicl.a t.lt.l Lima Vieira, viu va do tcnontccoronol Lima Vieira. pude uma pensão.
Adiada a votacão.
·
J>ENS,ÍO A U, CYI\II,L•I OILN!ll.l..IS DE Blll'l"l'O

Discussão uuica du pare~er da Gommissão t.lo Jó'inma~·a~
u. 57, de 191:!, opinando pelo indeferimento do requerimento
em que D. Cyrilla Francisca Ornellus de Britto, viuva do mujm•
honorario do Exe1•cito .José Maria das Chaga~ l!'emandes do
. Britto, pede uma pensão.
Admda a votacão.
LICENÇA A J0.\0 OO~IES REIIELLO HOR1'A

. 2• discussão do proJecto do Senado 11. ·H, do 1!112, nut~
rizando o Presidente da Hepub!imt a conceder n,ove mozo~. de lammca n .João Gomos HebrJl!o Hortu. thesour·eu·o da Cn1xa do
Conversão, para trat.amenl.o dn sumi o.
·
"\diudn a votucão.
o Sr. Presidente - N'udu mais havoudo1 a L!'atar, vou lu:vantat• a sessão.
.
.
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Designo pura ordem do dia da seguinte:
Votacão, cm 3' discussão, do projecto do Senado n. 15, do
1010, tornando extensivas, a contar da data da presente lei,
a D. Alice de Figueiredo e a Aracy, viuva e fillia menor do
sub-commissurio Munoel da Costa Ferreira, fallecido a bordo
do Aquidaban, as vantagens constantes do art. 9" da lei n. 108 A,
de 30 de dezembro de 1889 (o(fereaido pela Commissão de_ Fi-.
nanças);

Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão
de Finanças n. 55, de 1912, opinando pelo indeferimento do
requerimento em que D. Maria Carlota de Azambuja Costa Pereira, viuva do conselheiro Dr. José Fernandes da Costa Pereira, pede uma pensão;
- .
Votação, em discussão unica, do parecer da Commissiio de
Finanças n. 56, de :1.912, opinando pelo indeferimento do requerimento em que D. Maria Benedicta de Lima Vieira, viuva do
tenente-coronel Lima Vieira, pede uma pensão;
Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão de
Finanças n. 57, de 19:1.2, opinando pelo indeferimento do requerimento em que D. Cyrilla Francisca Ornellas de Britto1
viuva do major honorario do Exercito José Maria das Chagas
Fernandes de Britto, .pede uma pensão;
Votaciío, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 11, de
1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder nove
mozes de licenoa a João Gomes Rebello Horta, thesoureiro da
Caixa de Conversão, para tratamento da saude (ofterecido pela
Commissão de Finanças) ;

Discussão unica do parecer da Commissiío de Policia n. 67,
de 1912, opinando )leio deferimento do requerimento em que
o Sr. Senador Alcindo Guanabara pede licença para deixar de
~Jomparecer ás sessões p"r motivo de molcstia;
Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 66, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento
em que o Sr. Maximo Linliares solicita do Congresso um anno
dA lioenca, para tratamento da saude, visto ter sido exonerado
por portaria de 3 de junho;
2' discussão da proposicão da Cnmnra doo, Deputados n. :1.3~,
de 1912, concedendo ao 1• tenente graduado Bento Accac1o
Pereira de Figueiredo. confirmação no -posto effectivo_ de 1' te·
nente com todas as vantagens de que gozam os patroes-móres
(com' parecer (avoravel da Commissão de Finanças);

2• discussão do projecto do Senado n. 22, de 1908, ql!e
trnca· um plano de systemc.tiznciio dos serviços contra os effmtos da secca nos Estados do norte (com pareceres favoravel da
Oommissão de Obras Publicas e contrario da de Finanças).

Lovnnta-so a sessão ú 1 J10ra o -i5 minutos.
Vol, II

t3

i94-

.\NN.\ES DO SENADO

37' SESS:to, Ei\1 18 DE JUN.HO DE iüi2
1'1\llSIDENCIA DO SI\, WENCESLÁO BMZ, I'RllSIDilNTE

A' i hora da tarde, presente numero legal, abre-ao a sessão,
a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,
Araujo Góea, Pedro Borges, Candido do Abreu, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Urbano
Santos, Mendes do Almeida, Ribeiro Gonçalves, Francisco Sá,
Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Cunha Pedrosa, Sigismundo
Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Haymundo de Miranda, Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladüo, Bernardino Monteiro, Muniz Freire, Sá Freire, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhõos, Gonzaga
Jayme, Metello, José Murtinho, Generoso Marques, Felippe
Schmidt e Cassiano do Nascimento (35).
·
Deixam de comparecer com causa justificada os Sra. Silverio Nery, Arthur Lemos, José Euzebio, Gervasio Passos, Pires
Ferreira, Antonio de Souza, Walfredo Leal, Castro Pinto\ Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Jose Marc~llino, Ruy Baroosa,
Luiz Vianna, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Pecanha,
Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de Paiva,
Bernardo Monteiro, Braz Abrantes, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Hercilio Luz, Victorino Monteiro e Pinheiro Machado (26).
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a acta
da sessão anterior.

OSr. i• Secretario dá conta do seguinte

.

~ :· ·/,:. ·.·.;·Õ,J

'

.

''

EXPEDIENTE

.

, .. -

'

.....
"" ...... ,, ..
' .. ' . •,

.

Officio do Sr. secretario do Congresso Legislativo do Espirita Snnto, de 1 do corrente, offerecendo exemplares de Annaes, relativos ús sessões de 1!l07 a 1912.- Inteirado.
Telegrammn do Sr. Presidente do Estado de Minas, de 17 do
corrente, communicando a in~tal)acão a 2, ~a sessão ordinaria da
6• legislatura do Congresso Mme~ro.- Inteirado.

O Sr. 2' Secretario procede á leitura do seguinte
PARECER

N. 71,-1912

A requePimento do Sr. Sel\ador Pjres Ferreira voltou á
Gommissiio de Constituicüo e Diplomacm o parecer n. 267 de
1911.
.
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" Apezar do novo estudo feito, a Commissüo persiste cm confirmar o seu parecer, de que não dove ser adoptada pelo Senado a proposição n. 171, de 1912, da Camara dos Deputados.
Sala das Commissões, 17 de .i unho de 1912.- Cassiano do
Nascimento, Presidente.-F. Mendes de Almeda, Relator.-Gon-

:aaa Jayme.

Parece!' da Commissão de Constituição· e Diplomada n. 267,
de 191f, a que se refere o parecer supra

Estando já regulado por lei o assumpto da proposição
n. 171, da Camara dos Deputados, sobre a percepção dos vencimentos dos funccionarios do Corpo Diplomatico quando em
disponibilidade, a Commissão de Constituição e Diplomacia é
de parecer que ella não seja adoptada pelo Senado.
Sala das Commissões, 25 de setembro de :1911.- Alencar
Guimarães. Presidente.- F. Mendes de Almeida, Relator.- Cassiano do Nascimento.

"'

Pa1•ece1• da Commissáo de Finanças n. 30, de 1905, a que se re(e1•e o parecer supra

Determina a proposição da Camarn dos Deputados n. t71,
c.e 1912, que os funooionarios do Corpo Diplomatico e Consular,
quando em disponibilidade, perceberão apenas o ordenado, declarando no paragrapho unico que o Governo mandará pagar
esses ordenados em papel moeda ou em quantia equivalento
ao ordenado ouro, convertido em nossa moeda, no cambio médio
do mez a que se referir o respectivo pagamento.
A Commissão de Finanças, a que está sujeita pela segunda
vez, para dar parecer, a proposição, aconselha ao Senado a approval-a com a seguinte
Emenda

Ao art. 1'• paragrapho unico: Supprimnm-se as palavras
«em quantia, etc.~. até o fim. O mais como está.
Sala das Commissões. 23 de Junho de 1905.-Feliciano
Penna, Presidente.-F. Glycerio, Relator.-Rami1•o Ba1•cellos.
João Pinheiro.-/. Joaquim de Souza.

P1'0JJOSiçüo da Cama1•a dos Deputados n. 171, de 1902, a que se
"
, referem os parecm·es supra

O Congresso Nacional decreta:
Art. :1. o Os funccionarios do Corpo Diplomatico o Consular,
quando em disponibilidade, porceberüo apenas o ordenado. ,
Paragrapho unico. O Governo mnndnrú. pagar esses ordenados em papel-moeda ou em quantia equivalente no ordc-
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nado 'ouro, convertido em nossa moeda. no cambio múdio do
mcz a quo se referir o respectivo pagam'onto.
Ar. 2.' Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 26 de dezembro de f 902.- Carlos
Vaz de Mello, Presidente.- Anaelo José da Silva Netto, i' Secretario interino.- Lui:; Antonio Ferreira Gttalberto, 2' Secretario interino.- A imrn·imir.
São novamente lidas, postas em discussão e approvadns
as redaécões l'inues dos proJectos, do Senado: n. 4; de 1912, que
concede licenca de um anno, com ordenado, no coronel bonorario do Exercito José Bento Porto, fiscal de seguros;
N. 8, de 1912, que concede seis mezes de licença ao Dr. Alfredo Machado Guimarães, para tratamento da saude;
N. 9, de !912, que concede licença de seis mezes, com todos
os vencimentos, ao Dr. Antonio Augústo Ribeiro de Almeida,
ministro do Supremo Tribunal Federal;
N. 10, de 1912, concedendo um anno do licença a Tancredo
Gonçalves l<erreira, para tratameiltO da saude. ·
"!o

O Sr. Raymundo de Miranda....:.sr, Presidente, é bem deprimente pura o nosso regímen e nüo menos depreciador do
prestigio 'das instituições vigentes, o Processo que de um certo
tempo a esta parte vem sendo adoptado contra os homens publicas deste palz.
·
Diariamente se encontra na imprensa menos escrupulosa
as referencias mais desairosas, as apreciações mais inconvenientes e mais inJuriosas, áquelles que pela responsabilidade
politica ou pela responsabilidade admini'strativa, se tornam sa!lentes na communhão soei ai. Entre os attingidos pelos novos
processos de analyses, do actos publicas e privados, está o chefe
da situação decnhida em Alagôas, o meu prezado amigo Sr. Dr.
Euclides Malta, quo vem sendo victima da mais condemnavel
das campanhas diffamatorias. Ainda hontem, li com bastante
pozm•, porém, sem admiração, em um 'dos jornaes desta Capital,
a l'ospeito de um banlanco procedido no Thesouro, já no go~
verno do illustre coronel Clodoaldo da Fonseca, o seguinte:
O novo gove1•no do Alagôas teve a idéa de dar um
lmlanco no 'l'hcsouro, para ver como iam as financas
do Estado. Fez o balance e verificou que existia nos coi'res um saldo do 2Hi$000 I
E' quanto os Mnlt.as deixaram om caixa para o in~
icio dn nova administração. Quando RO i'nllava om des].)erdicios dos dinheiros publicas em Alagôas, quando se
dizia na imprensa que a olygarcbia alli dominante ora
uma olygarohia de verdadeira rapinagem, os politicos
dnquella terra, filiados :'1 sit.unciio decnbidn, nlludinm,
comicamente indignados, a uma supposta campanha do
diffamaciio. ;:varias vezes correram á tribuna da Ca-
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' mara, ou aos a pedidos do .Tornal do Com.mm·cio pam
garantirem sob palavra de honm, que o que se diz'ia dos
.Malf.as cm uma inJ'nmJn.
Sr. Presidente, nenhum dos politicos que foram pressurosos á imprensa ou ú tribuna da Camnra defender a situacão das Alagôas contra as injur•ias, as aggrcssõos c os insultos, piío o fizeram comicamente o não qeram, em vão; a affirmncuo da sua palavra honrada a rospmto das proposicões que
aventavam.
Si algo existe cstranhavcl IÍ que, attenta a anarchia reinante ha seis mczes no Estado lle Alagtlas, se tivesse encontrado no Thesouro estadual um saldo ainda na importancia
de 215$, isto é o que admiro e esLou certo de que a impressão
do Senado é identica.
·
Si culpa existe, no conceito dos nossos advcrsarios de Alagil as, em se manter o regímen dos saldos a despeito da falta
de pagamento dos impostos e interrupta perturbacão da ordem publica durante longos mozes, é incontestavel e evidente
que, de nenhum modo cabe ao Dr. Euclides 1\!alta a responsabilidade da existencia desse diminuto saldo, porquanto S. Ex.
deixou o governo de Alagôns coagido em sua· integridade physica e moral, no dia 28 de .ianeiro, assumindo-o o presidente da
Gamara dos Deputados, ·sem que, entretanto, tivesse a substituição corrido a escala entr·e o Vice-Presidente do Estado e o
Vice-Presidonte do Senado Estadual.
O coronel Mncario Lessa, assumindo o governo no dia 28
de janeiro, immediatamente mstallou a sua administração, de
accõrdo com os agitadores, sendo os Secretarios de Estado escolhidos, pelos mesmos, chefiados pelo Sr. Dr. Fernandes
Lima, que se diz actualmente Vice-Governador do Estado.
Pois bem; tenho aqui o Diario Official.de 2 de fevereiro,
quando já o Sr. Dr. Euclides Malta não governava Alagôas,
não se achando mesmo em territorio alngonno.
Nesse jornal, na soccüo official, enco~tra 7 se o .balanço
procedido no Thesouro do Estado em 31 de ,Ja.n01r;o ultrmo,tres
dias depois de ter deiKado o governo e o temtor10 de Alagôus
o Sr. Dr. Euclides Malta.
T.rio f.' ~eprodllzo ra mt!lgr~.
E' o seguir,te o
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Idem idem no CaiT.a
Geral de t9f2 •••
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Despeza por abonar
no Caixa Geral de
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BALANÇO DOS CAIXAS J)O TIIEWURO DO ESTADO DE ALAGOAS EY

Caixas

IICaixa. Geral de t9t2 ••

2;

'

2 Geral de 19H .•.••...
3 Amortização ..........
4 Loterias ••...........•
5 Asylo de Mendicidade.
6Cauçóes ...............

7 Deposito publico .•....

Receita ...
Despeza ••
Receita ..•
Despeza .•
Reeeita ...
Despeza .•
Receita •••
Despeza ••
Receita ...
Despeza •.
Receita •••
Despeza ..
Receita ...
Despeza .•

srstampilbas ....••.... Receita ..•
Dcspeza .•

Pagadoria-do Thesouro em- Maceió, :IT dejalúiiro de !912.- (fescrlptur:ú·io do Caixa, José Correia.0 thesoureiro, Antonio da Silva Barbosa.
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Foram encontrados cm moe•la, urn saldo de 140 :727$043;
em valores, um saldo de Ui :735$, isto é, quasi trezentos contos em cofre, isto dous dias depois de S. Ex:. ter sido· forcado
a abandonar o Governo do Alagôas e retirar-se do territorio
do Estado.
Ora, dahi para cii, até o dia 12 de junho, o Sr. Dr. EU>clides Malta não governou mais o Estado, S. Ex:. reassumiu o
governo no dia 10 de março, e não tove tempo de governar, de
sorte que assim, não praticou nenhum acto, nem teve occasião
de ser obedecido ou desobedecido.
·
Vou asora salientar um ponto, que níio ]lóde ficar sem
referencias e que se me afígura principal. E' o seguinte:
Desde que surgiram as patriotadas em Maceió,á guisa de propaganda da candidatura do coronel Clodoaldo, no commercio
(a franqueza é indispensavel, porque deve ser registrada cm
defesa dn integridade moral dos homens publicos) devido aos
meetinus iniciados por toda a parto, reclamando ou exigindo
que não se devia pagar tributos - dahi para cá, não se pagou
mais um imposto em Alagõas, nem na capital, nem nos municípios, ao ponto de o coronel Macario Lessa, cujo Governo se
tornou sympathico á situacão agitadora, ter necessidade de
fazer um appello aos seus novos amigos.
Sim, patriotadas, Sr. Presidente, p n·que cm AlagOas não
houve verdadeiramente trabalho de propaganda da candidatura do illustre coronel Clorlonldo da Fonseca, noutra occnsião
jú provei o que venho de affirmar, .iii disse sem contestncão
-que as conquistas do nome do honrado coronel Clodonldo da
Fonseca, na candidatura governamental, não eram senão do
coronel Clodoaldo o lho vinham das tradicües de sua famHia
e especialmente da memoria sagrada do sou pao.
Vou ler, tambem na integra, o nppello que no Sr. Dr. José
Fernandes Lima, que so apresentava como chefe da politica
contraria que ia tomar conta do Estado, fez o coronel 1\!acario
Lossa. Em seguida lerei as partes principaos da resposta que
esse mesmo cavalheiro deu no Governo que então agia de
accôrdo com elle :
cUM APPEr.Lo-Tendo o Partido Democrata publicado nos jornaes do Rio, um manifesto sobre a attitudo
do seus corroligionnrios e condemnando os excessos contra as autor·idades legalmente constituídas-manifesto
que ó altamente honroso pnra os creditas da opposicão
nlagoann-como somos os primeiros o. reconhecer, restanos dii•igir um nppello no muito illustre Sr. Dr. José de
Barros Fernandes Lima, para que cessem as difficuldados que pelo interior do Estado estilo a surgir a todo o
momento, prejudicando assim o funccionamento da ndministracüo .
Patriota, ~migo do direito e da ,justiça, despido de
odios o de paxões, estamos certos do crue o Dr. Fernandes Lima, com n sua autoridade do chefe, ha de aconselhar aos seus correligionnrios o max:imo respeito ás
autoridades constituídas o á lei.
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Fazemos este appallo a S. S. para que não mais tenham Jogar os comícios realizados pelo interior do Estado, aconselhando o não pagamento dos impostos estadonas {l muniQipaes.
Temos a certeza de que o nosso appello achará da
parte de S. S. espírito lucido e cultivado, a maior
acolhida.»
:(Diario Of!icial d~ Maceió de i4 de fevereiro de 1912.)
Vê-se por ahi que. o proprio Diario Officia! do Governo
do Sr. coronel lllacario Lassa, quem accentun a circumstancia
de que os meetinas se faziam no interior do Estado, com o fim
de se não realizar o pagamento de tributos legaes.
Logo, não havia receita e a despeza continuava.
Pois bem, aqui o Correio de Macei6, onda tacitamente
o Sr. Dr. Fernandes Lima confessava o não pagamento dos
impostos.
·
Eis o que diz S. Ex:.· no seu jornal respondendo ao Diario
O!ficial do dia 14:

«.•• Sobre o mais affirmamos que noticia alguma
tivemos até agora: e se realmente os nossos amigos
effectivaram comícios objectivando prejudicar o governo
na cobrança de tributos, a unica providencia que se nos
affigura opportuna é solicitar-lhes que se eximam de
reproduzil-os.
·
O que, entretanto, .iámais suggeriremos é a idéa
de, condescendentemente, concorrerem para a execuoão
de impostos vexatorios e illegaes qual o de que, nos
ultimos estertores de sua agonia administrativa, o Sr.
Euclydes Malta se soccorreu, como espada de Dnmoc\es,
cqntra o altivo o patriotico conimercio desta pracn.
:(correio de Macei6 de iG de fevereiro de :1912.)
Ora, Sr. Presidente, é opportuno abrir aqui um parenthesis. Posso affirmar ao Senado e á opinião publica que
quantos alheios á politica e nos interesses internos das AlagOas
por a\li transitaram inclusive pessoas que por al!i passaram
em missiio commercial, todos sempre reconheceram e. declararam que a modicidade dos tributos em AJagOas, era um
facto e a .raziio primordial do extraordinario desenvolvimento
commeroinl e industrial que o illustre coronel 'Clodoaldo dn
Fonseca foi encontrar no Estado, cujos destinos estão, no
actual período governamental, confiados á sua probidade e
patriotismo.
Posso de momento, citar, dentre os excurcionistas a que
me referi: o actual secretario do Sr. Ministro da Viacíio e
Obras Publicas o illustre S!'. Euclides Moura, que teve occasiüo de confessar, depois de conferenciar co~ a Associação
·aommercial, que peln primeira vez na sua v1da. enc~ntrarn
o commercio de nccOrdo com o Governo na docretacuo dos
impost.os o no meio do nrrecndal-os.

'
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· . ~· S•..ahi está e póde dar testemunhO disto. Não me entendi prévJamente com S. S., mas estou certo de que sendo
u!ll homem que ama a verdade, confirmará o que acabo de
d1zer.
.

O SR. :ARAuJo GóES - Pois si até a Associação Commercollocou o retratQ do Dr. Euclides Malta nas salas dus suas
sessões.
'
0 Sa. ltAYMUNDO DE MIRANDA - Os impostos eram decret~dos de accôrdo com a ~ssgciação Comrilercial que para esse
f1m nomeava uma comm1ssao que se entendia com o Governador do Estado.
Continúa o Correio de Macei6. ::
Cllli

I•

•

c Porque, assim praticando, nos desviaríamos ila:
que adoptamos, concorrendo de modo
mequivoco para o desvirtuamento do regímen, ferindo
de face á Constituição Republicana e cahindo em flagrante contradição com a nossa attitude de perfeita
e franca solidariedade ao distincto corpo commercia!.
~orma agendi

E fala-se, Sr. Presidente, em solidariedade da classe commercial, quando o certo é que, por tal preço, ella, que é uma
11lasse conservadora, saberia repellir com energia tal appello,
em uma época normal, porquanto a effectividade da recusa
espontanea ao pagamento dos tributos implicaria o descredito nas praças e afinal a desaggregaclio de uma sociedade politicamente organizada.
Confessa afinal o Correio de Macei6, a responsabilidade,
que é inherente a aggremiacão partidaria, que representa na
imprensa a!agoana, nesse caso grave de coacção ás classes
conservadoras para não pagar os impostos legaes.
Apreciemos o Correio de Mactli6: Diz nssim:
•Pensamos que, uma vez banida a desconfiança produzida no espírito do povo de que os dinheiros do erario
serão applicados com o escrupulo que nunca presidiu
os actos do oligarcha, e reconhecidos os honestos intentos do Sr. coronel Macario Lassa, ninguem se esquivará de facilitar os meios de concluir satisfactoriamente
a missão de que occasionalmente s~ acha incumbido,.
Eis, ahi, Sr. Presidente, é o proprio Correio de Macei6,
quem confessa que os impostos não eram pagos. ou que pelo
menos havia uma certa resistencia no sentido de não pagaios, c que, uma vez que o Governo transitaria do Sr. coronel
Macario Lessa inspirava confianca •nos agitadores, promettiam permittir os pagamentos.
Eis como, Sr, Presidente, cae de um modo desastroso essa
fita, se assim me posso exprimir, no tocante •ao saldo de 215$
encontrado no thesouro do Estado, cuja responsabilidade, se
possível fosse existencin de culpa, poderia recahir sobre os
que governavam depois de 28 de janeiro ultimo, nunca, de
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nenhum modo, porém, tal responsabilidade attingiria o Sr. Dr.'
Euclides 1\!alta, que, mesmo conforme o balanço realizado após
sua ausencia do governo e do Estudo, deixou um saldo do
288:~62$0~3.
.
Ha do convir forçosamente o articulista do Correio da
Manhã, que laborava em profundo equivoco, na melhor hypo. t.heso, quando escreveu :
«Agora, fica provado que a campanha contra aquelles oligarchas não podia deixar de ser a mais bem fundamentada possível. O corpo de delicto ahi está, patente,
para quem o quizer apreciar.
Não podiam de maneira alguma ser essas as condit;ões financeiras de Alagôas. Trata-se de um Estado
cuja receita annual orca por perto de tres mil contos,
um Estado oheio do recursos de vida, podendo ostentar uma riqueza fabulosa para o norte do Brazil».
Engana-se. O que fica provado, o que vae continuar a ser
vantaJosamente provado é que a campanha de delacíío a que
allude, está muito longe de lograr justificativa, é, pelo contrario, o corpo de delicto que attes~a a falta de escrupulo com que
se avilta a honra pessoal dos que governam em proveito das
.
conquistas politicas, dos adversarios.
Refere-se ainda o mesmo ,jornal, Sr. Presidente, ao em- .
prestimo contrahido pelo Estado de Alagôas e no qual tomou
parte o Sr. Dr. Wanderley, e o faz, Sr. Presidente, nos seguintes
nggressivos e inJustos termos:
'

'

cAiém disso, Alagôas fez ha pouco tempo um emprestimo de quinhentas mil libras. Em que foi applicado o dinheiro desse emprestimo ? Onde param as
sommas que entraram para o Thesouro, mil'agrosamente
escapadas da ambição do celebre Sr. Wanderley, negociador da operação ?
·
Estamos certos de que nadn disso impressiona os
políticos que foram o sustentaculo dos Maltas, em todo
o periodo de dilatado dominio que elles tiveram>.
O preconizado emprestimo de libras 500.000, não foi realizado de uma vez; conforme a mensagem do governador de Alagôas, dirigida no Congresso do Estado em f911, o então representante do Estado na Europa, o Sr. conde de Gosling, assignou
em Pariz, um contracto apenns no valor de libras 200.000, em
fO.OOO obrigações de libras 20 cada uma. que foram tomadas
pelo Crédit Départémantal, 'nO juro de 5 % ao anno, e ao typo
de 80,
Communica nessa mensagem, o Sr. Dr. Euclides 1\!alta, ao
Congresso:
cNos termos do nlludido contracto o Credit Dépar~
témental, obrigou-se n p'agar as mencionadas libras
200.000, em quatro prestações de libras 40.000, e que

t
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se venciam em 15 de dezembro de 1906, 15 de fevereiro,
15 de abril e 15 de junho de 1007.
Da importancia de taes prestações só gyramos sobre
oCrédit Départémental, tres saques, correspcndentes ás
tres primeiras prestações, deixando de ser sacada a
quarta, porque o Crédit Départémental, afastando-se
das clausulas do contracto que firmou comnosco, não se
desobrigou do pagamento do terceiro saque, apezar de
tel-o acceito~ .
E' facil. responder li accusaçiio irrogada ao Governo decabido, e o faço, Sr. Presidente, sem a pretençiio de deslindar
completamente o caso desse emprestimo. Servir-me-hei das
mensagens enviadas ao Congresso daquelle Estado, nos annos
de 1900, 1910 e 1911, em as quaes se encontra cabedal de sobe,jo para rebater taes accusações.
E', Sr. Presidente, que entre nós existe o vezo de se produzir incrcpações pondo-se de parte a verificação sobre
quem deve recahir a culpa, de injuriar-se a esmo não se procurando préviamente conhecer se tem fundamento a nccusacão, se essa injuria não representa uma infamia.
Comecnrei, Sr. Presidente, com a mensagem de 1911.
<Não hei necessidade de referir-vos outros pormenores sobre esta operação além dos constantes da mensagem que nas sessões legislativas passadas vos apresent.ei e nas quaes relatei minuciosamente que foi elle de
e 500. 000 tomando-se logo ~ 200. 000 pagaveis em
yuatro prestações, tendo sido as ±: 300. 000 ultimas negociadas na Europa pelo Sr. Dr. José de Barros Wanderley de Mendonça, que daqui fOra commissionado, para no
estrangeiro defender os interesses do Estado, que se
sentiam prejudicados pela falta de exacciío no cumprimento de deveres do Crédit Departamental, que se
afastara de clausulas positivamente expressas no contracto.~

•

I

Verifica-se, portanto, Sr. Presidente, que o banco, em relacão ú terceira prest.açiio, não cumpriu com a clausula do seu
· contracto, e, poucos dias depois, quebrou, deixando o Estado
de receber não só as ±: 40. 000 da terceira obrigação, como
C 40. 000 da quarta, o que perfaz, portanto, um total de
C 80.000, que deixou do !'eceber das C 200. 000; em quanto
montou o primeiro emprestimo. Foi deante dessa situação
que o Governo commissionou o Sr. José de Barros Wanderloy
de Mendonça para acautelar os interesses do Estado.
Nas mensagens de 1910 a19H o Governo continuou a dar
conta do andamento dos emprestimos, das providencias tomadas e da sua npplicaçüo, em dados de que tenho aqui o
resumo.
Vae agora o Senado ver em que foi applicado o dinheiro
do emprostimo. Dos emprestimos realizados de l! 500.000, o
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Governo do Estado apurou liquidos 5. :!20 :000$; portanto, ape.
nns i. 280:000$ do primeiro emprcstimo entraram, estando o
Governo por isso em questiio ,judiciaria, sendo íntermediaríos
os representantes do Banco do Brazil, Srs. · Hottinguer & Comp.
Com o auxilio desse dinheiro, o Governo pagou a divida fluctuante, de 2. 500:000$, que vinha das administrações antel'iores; fundou o Banco de Alago as que t.em 'ãado grande lucro,
fornecendo-lhe o capital de :1.000 :000$; resgatou as apolices no
valor de 270:000$, emprestou a diversas companhias 290:000$,
ao montepio e a diversas intendencias 290:000$000.
Ja ahi temos 4. 350:000$, tendo recebidos liquidos
5.120:000$. Pois bem, é preciso agora attender ao pagamento
de juros e amortizações, despezas com demandas judiciaes em
Paris, contra o banco fallido e ás despezas do Estado, como á
do funccionalismo. Quando o iSr. Dr. Euclides Malta assumiu
o Governo, o funccionallsmo se achava em grande atrazo e é
pr.eciso registrar que em 3:1 de janeiro ultimo estava tudo
cm dia.
Ora, Sr. Presidente, nestas condições, como se póde, sem
outros dados, se.m uma contestação formal e documentada,
contra as asserções dessas mensagens, que até hoje nüo foram
refutadas; como se póde supportar que a imprensa lance müo
de accusaçõos tüo injuriosas e, falle em rapinagem e. lance
aos representantes que apoiaram essa politica invectivas semelhantes, dizendo que elles se mostram comicamente defensores. 'Para honra nossa, podemos desafiar quem quer que
seja na imprensa ou fóra de!la a provar qualquer acto indigno,
praticado por qualquer dos representantes do Alagoas, qualquer acto de. deshonestidade. Os representantes de Alagoas
nunca ment.iram ó Nacão, nem na tribuna da Camara,,
nem na imprensa, quando repelliram esse procedimento
incompatível do uma sociedade civilizada, que é o de
deprimir a homa dos homens políticos, e é assim que
defendendo a integridade moral desses homens, defendemos a das instituições, que soffrem com a depreciação dos seus
representantes, resultante da diffamncão sem escrupulo.
De.ante de documentos irrecusaveis e das provas logicnmente desenvolvidas que já foram publicadas, as improcedentes accusações do Correio da Manhli não me trariam ú
tribuna, si taes ataques pudessem simplesmente ser conside- ·
rados o hnbitual ·divertimento .fornalistico de uma parte dn
imprensa carioca.
Mas, na redacção do Correio da Manhã trabalha um dos
mais brilhantes ,iomalistns nlagoanos, que é um dos socretarios
de Estado do actual Governador do meu Estado e que em breves
dias seguir:\ para assumir o exercício das funccõe~ respectivas,
conseguintemente aquellas arguições e invectivas nüo podem
permanecer sem a devida contost.acüo.
Si considm•armos os melhoramentos materiaes, obras publicas, acquisicões de predios, construccüo de J)ontes sobre os
rios Jacarécica, Pratngy, Meirim, Manguaba, Marngogy e outros; ·const.rucciio do Hospit.nl de Isolamento, nbe,rtura da Ave-

•
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nida do Livramento com desapropriação de predios particulal'CB, desnproprincõcs por conta do Estado de terrenos pnrn a
passagem das linhas da Estrada de Ferro de Vicosa a Pnlmeira,
construccões do predio para o Tribunal Superior e de um acudo
em Paulo A'l'fonso para a captação das nguas durante o inverno,
do Thcatro Deodoro com as regras e l'eit,ios dos mais modernos
thontros, nn praça do mesmo nome, onde tambem foi inaugurndn a estatua equestre do immortal e abnegado pntriotn Deodoro da Fonseca, fundador da Republica, sim, Sr. Presidente,
se nttendermos a tudo isso e muito mais que se vê nas ·mensagens nlludidns, verifica-se ainda que, os redditos orcnmentarios não eram sufficientes pnra occorrer ás despezns que accarretaram as obras e melhot•amentos enumerados.
Acredito que o Sr. Dr. Euclydes Multa não tenha sido feliz
nas operncões dos emprestimos, mas, dahi ás expressões dolorosamente infamantes é grande a distancia, é iníquo o proceder desse moderno catonismo.
·
Aproveito o ense,io de me achar na tribuna pnrn deolnrar
que confio na probidade do actual Governador, Sr. coronel
Clodoaldo dn Fonseca, pura que S. Ex., col!ocando-se na alturn das tradições de seu nome, mande faze.r um exame calmo, conscieicioso, escrupuloso, nos livros do Thesouro do Estndo, e publique o resultado dcl!e, inhibido de qualquer paixão
partidnrin, descobrindo a verdade, convidnndo em seguida
o Sr. Dr. Euclides l\Inltn n se defender, si culpa tiver; pois
nesse ponto o acompanharemos, se encontrar alguma cousa
digna de responsnbilidade, passive! de pena, algumn cousa
dignn da conâemnacão da sociedade, brnzileirn. Que S. Ex. o
faca, e nós, serenos, agunrdnremos o resultado do inquerito
que S. Ex., o actual Governndor, mnndur proceder, mediante
sua )!robidosn inspeccão.
.
Espero que S. Ex., depois deste discurso, mande proceder
a um exame e verifique si existe inexactidão, equiVOIJD ou
subterfugio nas nffirmncões que venho de fazer ao Senado da
Republica. (lll11'ito bem; mt!ito be1n.)

.

:

ORDEM DO DIA

Votncão, em 3' discussão, do proj octo do Senado n. 15, do

i!HO, tornando extensiV'as, a contai' da dntn da PI'osento lei,

'

a D. Alice do Figueiredo e a Aracy, viuvn e filha menor do
sub-commissurio Manool dn Costa Ferreira, fallecido a bordo
do Aq11idaban, as vnntagens constnntes, do art. 9' da lei n. i08 ~
de 30 de dezembro de 1880, ·
.
.
Approvado; vae t'L Commissüo de Redacciio.
E' annunciadn n votação, em discussão unica, do parecer
da Commissão de Finanças n. 55, de 1912, opin•ando pelo inde.
ferimento do requerimento em que D. Mnrin Carlota de Azambu,jn Costa Peroirn, viuvn do conselheiro Dt·. Josó Fernandes da
Cos!Ja Pereira, pede uma pensão,
·
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o Sr. Muniz Freire (pela ordem) (') - Sr. Presidente;
não tenho direito de discutir a ma teria ora em votação; mas
peco permissão a V. Ex., e ao Senado para chamar \ii. sua attenoão para a injustiça desse parecer.
.
o anno passado, nas ultimas sessões, votaram-se aqui pensões de quantia elevada para diversas senhoras, viuvas de funccionarios com serviços á patria, cujo merecimento e cujos serviços eram inferiores aos do illustre Sr. conselheiro Dr. Costa
Pereira, que occupou mais de uma vez a posição de ministro
de Estado, fazendo parte do memorava! gabinete 7 de marco.
Peco pois a V. Ex. me releve ter dito estas palavras p'ara
solicitar a attencüo do Senado, para a injustiça que envolve
este parecer, afim de que elle dê o sf)u voto contrario, para
que a Commissão, estudando melhor a mataria do requerimento, faca justica á familia desse illustre brazileiro.
O Sr. Feliciano Penna (pela ordem) (') -Sr. Presidente,
a Commissão de Fin'ancas faz a maior violencia aos seus sentimentos todas as vezes que se pronuncia de um modo ddsfavoravel
á pretencão de uma respeitava! senhora, como é a viuva do
Sr. conselheiro Costa Pereira. Entretanto essa Commissão, tem
na su'a pasta mais de 40 requerimentos de pensões, todos elles
com iguaes fundamentos, não podendo, pois, fazer excepção para
um só dos requerimentos, porque commetteria uma grave injustiça. Nessa difficil situação, a Commissão tomou a deliberacilo de applicar o mesmo criterio com relacilo a todas as pretencões.
·
Si porventura o Senado não quizer acompanhar a Commissão, secundando-a com a sua cooperação e apoio no modo
por que resolve essas questões, a Commissíio fica no dever de
dar de ora em deante parecer favoravel a todo e qualquer pedido de pensões.
·
Mesmo porque os serviços do Sr. conselheiro Costa Pereira
não são superiores aos de outras pessoas que vêm solicitar pensões.
0 SR. !NDIO DO BRAZIL - Quem sabe ?
' PENNA - 0 nobre Senador pelo Espírito
0 Sn. FELICIANO
Sa~to allega que o Sr. conselheiro Costa Pereira foi ministro
mais de um'a vez.
Mas, Sr. Presidente, nest11 restriccão ha um fundo de palpitante neces~idade.
Si S. Ex. foi ministro mais uma vez, tudo isto tem de
ser levado ao seu activo o não ao se'u passivo, ou, em outras
palavras, si foi funccionario publico, bem remunerado, cerçado de todas as regalias, de maneira nenhuma póde agora ser
mvocada a razão apresentada.
O Sn. MONIZ FnEIIlE- O anno passado o Congi'esso votou
pensões a granel •

•

•

.(') Esl;e discurso nlio foi revisto pelo orador.
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O SR. FELICIANO l'ENNA - E' isto que devemos diminuir,
si não impedir.
O Sn. MIJNiz FliEil\E - O que acho é que niio ha motivo
para agora se condemnarem aa pensões.
O SR. FELICIANo l'ENNA - E' exactamente isto o que estou
fazendo; e que aconselho que se faça.
O Sn. 1\WNIZ l!,l\Eil\E - Mas não é isto o que se dá.
0 Sll. FELICIANO PENNA - Sr. Presidente, foi O proprio
nobl'c Senador pelo Espírito Santo quem ha pouco disse em
aparte que, desde o anno passado, o Congresso vem votando
pensões a granel. A S. Ex. devo dizer que, si tal tem acontecido, tem sido contra os desejos da Commissão de Finanças,
que constantemente tem empregado o maximo esforço 110 sentido de defender o erario nacional.
•
0 Sn. SA FREIRE - Apoiado.
O SR. MIJNiz FnEIRE - Pois então a culpa é do Senado,
que não póde ter duas justiças.
O SR. FELICIANo PENNA - V. Ex. não poderá deixar de
confessar que o numero de pensões concedidas tem sido despropositado.
O SR. MIJNIZ FREIRE -Ao contrario, penso que o Congresso
assim p1·ocedendo tem andado muitíssimo bem.
O SR. FELir.IANO PENNA - Pois eu infelizmente penso de
modo contrario; pertenço ao numero daquelles que entendem
que o Senado não tem procedido bem, concedendo essas pensões. E, que as concedesse; não sendo motivo para que continuemos no mesmo proceder; ao contrario é isso uma razão
poderosa para que nos penitenciemos desse excesso de pensões,,
que temos votado.
Não esqueca o nobre Senador, não esqueça o Senado, que
nós estamos a braços com um de(iait formidavel, a caminho
de um segundo (undinu, de maneira que o Senado, paro cumprir fielmente o seu dever, deve afastar do seu espírito esse
sentimento doentio, e infundir no de todos que a primeira, a
verdadeira orientação de um chefe de familia é fazer economia,
para que os seus descendentes, após sua morte, niio se achem
em difficuldades, não devendo estes contar com esse socialismo insupportavel, fundado no presupposto que depois da morte
de seu chefe, os seus descendentes, até ú terceira geracão, devem ser jogados ás costas do Estudo, que ficará obrigado a
manter n sua instrucção e a sua creaciío.
Tenho concluído.
Regeitado.
O Sr. Muniz Freire (pela ordem) requere :verifloacão da
votao!lo •.
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Procedendo-se á nova votaciio, verifica-se terem votado
a favor :1.7 Srs. 'Senadores o contra, :17.
O Sr . Presidente -Havendo empate na votacão, 1'ica a
mesma adiada para a sessão seguinte de accllrdo com o Regimento.,
Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão de
Finanças, n. 56, de :1.9:1.2, opinando pelo indeferimento do requerimento em que D. Maria Bened1cta de Lima Vieira, viuva
do tenente-coronel Lima Vieira, pede uma pensão.
·
Approvado.
Votação, em discussão unicn, do parecer da Commissão de
Financas n. 57, do 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento em que D. Cyrilla Francisco Ornellas de Brito,
viuva do major honorario do Exercito José Maria das Chagas
Fernandes de Britto, pede uma pensão.
Approvado.
Votação, em ,z• discussão, do projecto do Senado n. M, do
:1.!!12, autorizando o Presidente da Republica a conceder novo
mezes de licença a João Gomes Rebello. Horta, thesoureiro da ·
Caixa de Conversão, para tratamento da saude.
.
Approvado.
·

O Sr. Feliciano Penna (pela ordem)' requer dispensa de'
interstício para a 3' discussão.
.
Consultado, o Senado concede a dispensa solicitada.
LICENÇA AO SR. SENADOR ALCINDO .UANABARA

Discussão unica do parecer da Commissão de Policia n. 67,
de :19121 opinando pelo deferimento do requerimento em que
o Senaaor Alcindo Guanabara pede licença parà deixar de
comparecer <is sessões por motivo de molestia.
Approvado.
LICENÇA: J\0 SR. MA:XIMO LINHARES

Votacão, em discussão unica, do parecer da Commissiio de'
li'inancas n. 6G, de :1912 ,opinando Jlelo indeferimento do requerimento em que o Sr. Maximo Linhares solicita do Congresso um anno de licenca, para tratamento da saude, visto
ter sido exonerado por portaria de 3 de junbo.
·
Approvado.
CONCESSÃO DE FAVORES AO :t• TENENTE BENTO ACCACIO PEREIRA:
DE FIGUEIREDO

2• 'discussão da proposiciio da Camara dos Deputados
n. :130, de :19:12, concedendo ao :1• tenente graduado l)ento
1\.ccacio Pereira de Figueiredo confirmação no posto effe.ctivo

.
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de 1' tenente, com todas as vantagens do qus gozam os pa.
trões-mót·es.
Annrovado.
.. '
PLANO DE Slli\VIÇOS CON'I'Il\ OS E!o'PEI'i'OS DA SECCA NOS ES1'ADOS
DO NOIITE

I

~

2' discussão do pt•ojccto do Senado n. 22, de 1008, que
t!'ncn um plano de systemntizacílo dos serviços contra os effcitos da secca nos Estados do Norte,

O Sr. Francisco Sã (') - Sr..Presidente, nenhuma objeecílo devoria oppôr ao parecer em discussão.
A Commissiío de Finanças teve de se pronunciar nor· um
projecto apresentado em 1908 pelo então Senador Cocllio Lisboa estabelecendo a defesa contra a secca nos Estados do
norte. Postot•iorment.c i\ apresentação deste projecto, o Governo, usando do autorização legislativa mais ampla, decretou
a organização desses sorvicos, que cstiio sondo realizados vanül,iosamente, fazendo-se estudos mais completos sobro as regiões sujeitas áquella calamidade, estando já em via de execução muitas obras para a defesa dellas.
'l'ondo sido alterado o projecto nas suas linhas gcraes,
penso que ellc niio tem mais razão de ser.
Entretanto, novas idéas foram suggcridas, novas necessidades se sentiram o diversas medidas toem sido pt•opostas para
lhe dar cumprimento.
O conjunto destas medidas é o que consta de nm projecto apresuntado por um dos espíritos mais cultos da Camura
dos Deputados, o Sr. Eloy de Souza, que tem empregado
grande parte da sua capacidado sobre esta questão.
E' ao encontro deste projecto que vou mandar á Mesa uma
emenda substitutiva, a qual comprehende o texto do pt•ojccto
or!'crocido }Joio Sr. Eloy de Souza.
Vem ú !\lesa, é lido, apoiado c posto coi~iuntamento cm
discussão com o projecto, o seguinte substitutivo:
PROJECTO N,

•

•

12,

DE

1912

«Art. i,' O Govet•no construirá as obt·ns d~ irrigaoiio necessarius ao desenvolvimento agrícola do paiz.
§ 1." As obras de que trata o presente artigo serão construídas de preferenoia nos Estados que ~e compromettercm
a contribuir, durante dez annos, com 5 %1 do total de sua re·
.
.
ceita ordinnrin.
§ :l." A contribuiciio dos Estados poderá. ser fetba em dinheiro annualmonto ou de uma só vez cm torras devolutas ..
§ 3.• Nos casos
que n contribuiciío dos Estados for fetta
em terras devolutas, a út•ca totnl dessas tet•ras será dotcrml-

em

(•) Este discurso niio foi revisto pelo orador.
Vol, II
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nada segundo a medida da receita geral do Estado no ultimo
deoennío antot•ior ao acto do cessão e pelo preoo das tabollas
officíaos em vigor ao tempo da promulgaoão da presento lei
Art. 2." As dospezas do constt·uccão o do custeio das obra-S
quo houverem do sez· executadas correrão por conta do uma
caixa especial denominada •Fundo do Irrigação» o constituída
com os recursos seguintes :
1·~ 2' % da receita gorai da llepublíca durante dez annos,
sob a naso da arrecadaoão do anno anterior;
2•, 5 % da receita ordinaria dos Estados que quizcrom concorrer, durante dez annos, para .a constituição da caixa, na
fórma do disposto nos §§ i• e 2" do a1·t. i";
3", producto da venda das terras cedidas pelos Estados;
.i', l'Onda proveniente da exploração 'das obras do írrigaoão;
5', contríbuiçüos ou donativos do qualquer proccdencia.
Art. 3.• As obras de irrigação poderão ser construídas directamente pelo Governo; contractadas com quem melhores
vantagens offorocor em concurrencía publica; ou ainda por
associaGões ou companhias que se proponham executai-as
modüinte o pagamento cm apolices da dívida publica, comJ
tanto que neste caso os compromissos annuaes dahi decorrentes não excedam as forças do Fundo de Irrigação.
Paragrapho uníoo. A e:~:ploracão 'dessas obras em caso algum poderá set· attz· ibuída ás empresas constructoras.
Art. 4." As quantias do Fundo de Irrigação serão depositadas no Thesouro Nacional e não poderão ser app!icadas
para fins differentes dos da presente lei.
Art. 5. • São consideradas de utilidade publica para OH
effcítos da desapropt•iacão todas as terras irrigavois; as nocessarias á construccão das bar·ragcns o obras complementares;
as inundadas; e bem assim ns florestas indispensaveis â manutenção dos cursos de agua.
Paragrapho unico. As terrns dos proprietarios que se comprometterem a pagar as ta:-ms de irrigação e a de conservação
das obras não serão desapz·opr·iadas, salvo o caso de falta ao
compromisso, ficando convencionado que nesta hypothesc a
desapropriação será feita por uma avaliação correspondente
ao estado anterior das mesmas terras.
Art. 6. • A União terá a administração o oxploracão das
obras até pagar-se da. importancia que houver despendido, cntt·ogando-a a cada Estado, logo que a exploração de todas ou
de parte deli as houver coberto as despezas effectuadas.
Art. 7. • O Governo cobrará taxas annuaes de arrendamento das terras irrigadas, taxas de fornecimento de agua
para. irrigação e taxas de conservncão das obms.
Art. 8, • As taxas de irrígacão serão calcula'das sobro o
custo total de cada obra e divididas por annuidades fixas e
por hectare.
Paragrapho unico. Uma voz; o por esta fóz·ma, pago do
custo total da obra, o Governo deixará de perceber a taxa de
~rrigação resp,ectiva..
·
.

..
•
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Art. 9. • A taxa do couservaoão será permanente c coiJrada
simultaucamoutc com a de il•rigacíio e corresponderá á decima
parte desta.
'
4rt. 10 • .fi. taxa do at·reudamento dcvet·á guardar urna
t•ola~ao determmada ).JOio valot• da desapropriação não podando
exceder a 10 % desse va!OI·.
·
'
Art. H. O modo lle percepção dessas taxas será regulado
pelo Governo.
Art. 12, As tot•ras desapropriadas set•ão vendidas ou art•ondadfi;S preferentemente n famílias do agricultor·es e pot• urn
p!•azo fiXO nunca superior a IO e inferior 11 quatt•o annos. ·
Paragrapho. U!lico. 'fadas as tet•ras serão vendidas ou
aforadas com dn•o1to á irrigação, que será obt•igatoria.
Art. 13. No caso de venda, as terras deverão ser pagas
Cl,O quotas. annuaes, comecando o pagamento no anno immed!ato á prtmeil•a colheita, c entregue o titulo de prop!'iedade
depois de satisfazer a ultima prestação .
. 4-rt. 14. A famili~ proprietaria ou at•rendatal'ia deverá
rostdu• no terreno adqumdo.
·
Art. 15. A falta de pagamento de algu1nas das quotas
anuuaes determina a perda do direito á terra vendida, sem
que o prejudicado possa .~aclamar ao Fundo de Irrigação as
aanuidades já pagas.
Art. lti. O pl'Oprielat•io que deixar do cultivar sua por~ão
pelo cspa•;o do ctous annos será dcsapropi·iado pelo prcco por
quanto o houver adquirido, acurescido da importancia das bemfeitorias, segundo a avaliação ,judicial.
Art. 17. A taxa. do arrendamento uornc~ará a tiO!' PU!fll no
primeiro anno após a oolheitl< o nos subsequentes semostrulmcntc.
·
At'L. 18. A innovação de a!'L'cndamento não pode~·á ser l'Ccusada, salvo por falta de pagamento de algumus das quotas.
Art. 19, A fami!ia urreudataria terá prcfercncia na ucquisi~iio de,i'initivu do seu quinhão.
Art. 20. O Governo continuu1·á a premiar os indivíduos,
municipulidudes, ou syndicatos agrícolas que construirem açudes médios e pequenos, nu fórma o segundo as condições dos artigos 37 a 47 do regulamento expedido com o decreto n. 7.619,
du 21 do outubro du 1909 e, bem assim, a executat· todas us
obras destinadas n attonua1• os effeitos das scccns o constanlus
do mesmo t•egulamento.
Pm·agi•apho uniuo. Pura ~sto fim o Fundo do Irdga•~iio
contribuirá annualmenle com uma imp01•tancia nunca inl'et•Jor
a 70 % de sua receita, até a completa ultimac~o dessas obr~s.
Art. 21. Os estudos, projectos, construcçuo o oxploracllo
dus ol.Jms ficarão a cargo da actual Inspectoria do ObL'aS Cont~a
us Soccas, quu passuL'ÍI a· denominar-se. c~nsp~ctoria qo !rt'Lgaçúo), continuando subordinudtL ao 1\hnJsterlO da VmctLo e
Obt·as Publicas.
. . Paragrapho unico. O Governo poderá augmo.nt.ar o nu.me•·o
de seu~ões regionaes da inspectoria; conforme a noccssJdade
e desenvolvimento do serviço.
·
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Art.. :J2. Esln lei cnt.rm•á immcdinl.umoul.o cm exccuc11o,
indcpendcnl.o dos aul.os que o Governo tenha de c.xpe,dir pa!'il

n sua reb"llinmcnlnçüo.

Art.. 23. llovogam-se a~ !lispo~ições em contrai'ÍO.)
Rio de .Tanciro, 18 do junho do 1!J12.-f<'1'arw-isco Sá.
SUSJH!I!Sn a discussão, nl'im uo HuJ.•cm ouvidas us Commissües de. Obras .Pulllicas n de Jlinanças.
O Sr. Presidentn-Nada mais hnvrmdo a tratar, vou levantar a. sessão.
Designo pum oruelll do dia da so~ruinte:
Desempate da votacão do parecer da Commissiio de l!'inano;as, n. 5ii, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento em que D. Mm·ia Carlota de Azambuja Costa Pereira,
viuva do conselheiro Dr. José Pernandos da Costa Pereira,
pede uma pensão;
Discussão unica do (JarerJei' rla Cornmissiío de Obras Publicas e Emprczas l'rivilegiada~. n. üO, de 1!l12 opinando quo
seja indeferido o requerimento em quo José Êugenio Pastoríno pede privilegio para a rJxocucão dos molhoramentos do
que precisa o porto de Itar:oaf.iúra, no Estado do Amazonas;
2' discussão da pt•oposiQão da Cama!'ll uos Deputados,
n. '116, de 100!l, dispondo que os conferentes de capatazias, os
ajudantes de fieis de armazcns, os commandantes, sargentos o
g-uardas das alfandegas da llcpublirm, desde (!ÚC tenham 15
annos de servico, não poderão ser dcmittidos sinão nas mesmas condições e pelos mesmos motivos pot· que o podem ser
os empregados da Fazenda (com parecer contrario da Comutissão de Finanças) ;

2• rliscussão rla Jl!'Opo~i(•ão da Camara dos Deputados,
n. 183 do :1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir
no 1\linisterii> da .Justiça e Negocies Interiores o credito extt·aordinario de 3: H)!)$332, para pagamento ao bacharel Carlos Maximiniano Pimenta de Laet, pt•ofessor em disponibilidade do Collegio Pedro II, de vencimentos e gratificação addicioanl no período do 15 de Hetcmbro a 3t de dezembro de :19U
(com pa1•ccer (avoravel da Commissão de Finanças),

LtJYanta-se a

sr.~siio

:is :.l hot·as e ·10 minutos.
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~\' I ltm•a ela tarde, JU'esente numero legal, abt•e-~c n sessiio,
n quo concoJ'J'~lll os Srs. QuinJ.ino Bocayuvn, Pedro Borges,
Ct\ndido de Abreu, ,Tonathas Pedro~n. Gabriel Salgado. Indio
do Brazil, Lauro Sodt•é, Urbano Santos, llleades de Almu ida,
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1?~o~nz A~c!oly, Tavares do L~rn, Gonçalves Ferroim, Gomeu
R1bel!'!l• Crtulh~rm~ ~ampo:•• Coelho o Campos, Bernardino
)lonte~ro, i\lonn J•re1rc, NJlo Pcr•anha, Sá .l!'reire Bueno de

Paiva, Feliciano Penna, Alfredo· Ellis, Francisco Glycot•io
de :Bull!óes, Gonr.aga Jayme, A. Ar.eredo, llletello, JosJ
Mmt.mho, Pmhe11·o Machado e Cassmno do Nascimento (30).
D,Qixam de compa,rcce,r com. ML!Ra ,jusLificada os Srs.
Fer•rfJJra C!Jav.e~, ,~rau,Jo Góes, SJI,Vet'JO .Nery, Art.hur Lemos,
.rosé Eur.ebw, R1bC1ro Gonçalves, Get•vnsJo Passos, Pires PerrP-ira, Francisco S:í, Antonio Jc Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo
Leal, Castro Pinto, Sigismumlo Gonçalves, Hibciro de .Brito
Raymundo dç Mi~anda, Oliyoira Yalladiio, José l\lnrcellino, Ruy
Barbosa, .Ltw Vuwna, .roau Lmr. Alves, Lourenço Bapt.ista
Augusto de Vasconeellos, Alcindo Guanabara, Bernardo Mon~
teiro, Braz Abrantes, Generoso l\larquus, Alencnl' Guimarães
Pelippe Sellmidt, Hercilio I.uz c Vietorino Monteiro (31).
'
E' lida, posta em discussão e, ;;cm dobate, appl'Ovadn, a acta
da s1,ssíio anterior.
•
J.eop~ldo

O Sr. 3' Secretario

(o~ernirulo de 1")

chi conta rlo seguinte

EXPEDIENTE
Officio do Sr, Governador do Est.ado do Maranhão, de 25
de maio, agradecendo no Senado a communica~ão da eleição
de sua mesa.- Inteirado.
O Sr. 4' Secretario (SC!'lJ'indo de 2') procede á leitura dos
seguiptes
PAftECEnES

N. 75-HJ12

•

A t:ommJsBào d•l Constitui~ão e Diplomacia tomando conhecimento do proJecto n. 5, deste anno, que concede amnistia
aos implicados nas revoltas do Batalhão Naval e da esquadra,
occorridas no porto desta_eapital ~m dezembro de 1010, c.om
excepção daquelles que ·esl.tto envÇIIVtdos no processo por enme
de homicídio, wmsa que es~e prOJecto devP; ser approvado pe!o
Senado,e, inspirando-se nos rnesmos_.'!entJmentos. de humanJrJnde que determinaram 1t apresentaçao desse pro,JeCt!l, se permitte aconselhar ao Senado que esten9a 11 mesma mt-dJda áquelles que S(J envolveram nos acontecimentos, cruaRJ da mesma
natureza, que se dcmm em i\[nn:los, em 8 de out;ubro do !llesmo
anno de '!V'iO, para o que apresenta ao art. '1 do pro,J~cto a
seguinte
EMENDA

c Parugrapllo uÚico. Ficam lambem .amnistiados Ol civis
e militares que se envolveram nos ncontectm~ntos que se deram

ANNAES DO SENADO

em Mnnáos, capital do Estado do Amazonas, em 8 de outubro da
1910.~

.

'

, ~ala dns Coll)missües, 18 de ,junho do 1012.- Ca.•siano do
l\a.•czmento, prestdenf.n.- Gonzoffa. Jaumfi, relator.- F. Mendes de Almeida.
Projecto do Senado, n. li, de 1.912, a que .te refere o parecer
1upra
·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. • E' concedida amnistia. aos implicados nas revoltas
do Batalhão Naval e navios da esquadra occorridas nos portos
desta Capit.al em dezembro de 1910, excluidos, porém, aqunlles
que estiio envolvidos em processo por crime de homicidio.
Art. 2. • Revogam-se ns disposicões em contrario.
S11Ia das sessões, 3 de junho de 1912.- Urbano Santos./ncUo do Brazil.- F. MendeM de Almeida.- A' impz•irnir, :
N. 76-1912

Por forca de disposição regimental tem a Commissão de
Justiça e Legislação de pronunciar-se sobr~ a emenda apresentada pelo Sr. Sá Freire no projecto do Senado, n. 51, do
anno passado,
.
·
.
E' pensamenf.o da emendá estender as vantagens .do projecto n t.odos os funccionarios municipaes que, transferidos
da municipalidade, com a avocacão do serviço de hygiene defensiva pela Uniiio, estão servindo actualmente na Directoria
Gorai de Saude Publica. Estt\ n· Commisssão de accôrdo com 11
referida nmenda, ficando elia com a seguinte redaccão:
c Art.
Fica est.ensivn n disposição do artigo antecedente
a todos os funccionarios municipaes que estão servindo na Directoria lieral de Saude Publica, na vigencia da lei n. Li51,
do 5 de .inneiro de 1904.
Art.
Revogam-se as disposições em contrario,,
Sala das Commissões, 18 de ,junho do 1912.- J. L. Coalho
e Campos, presidente.- J. M. Metello, relator.- Guilhm•mu
Campo.v.-.Generoso Marq1tcs.- Sd Freire, com restricções .
. Emenda ao p1•ojecto do Senado, n. !H, de 1911, a que se refere
o parecer supra

Ar!..
Na organização definitiva dos serviços de hygie'!e
federal seriio aproveitados todos os fuJ1ccionnrios .que servt~
mm n~ RopnrJ.icão ,Ger\11 de Saude Publ!ca, no regtmon da let
n. i.ioi, do " de ,]anetro de 1904.
Art..
Pnrn o effeito da nposenLndorb deverá ser contado
o t.empo de serviço, federal ou municipal, prestado por nquelJes !'unccionarios.
Sala dns sessões, 5 de junho de t!l12 ,- Sd Freire.- A'
Com missão de Financas, '
·

-....

SESSÃO EM 19 DE ,TUNHO DE :1.9:1.2

•

•

I

O Sr, Francisco Glycerio (') - Sr. Presidente, lendo no.
hibliotheca do Senado um dos ultimes numeras do Correio de
Minas, conceituado o o.ntigo orgüo que se publica no. cidade do
Jui~ do Fóro., encontrei o. seguinte noticio.:
«Fnlleceu no dia 7, no Rio de .Janeiro, em completo esquecimento, o Dr. Antonio Vaz Pinto Coelho, que foi um ardente e valente propagandista da Republica.».
Embora um tanto tarde, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.
que consulte o Senado si cónsente que na neta dos nossos
trabalhos de bo,ie se,ia inserido um voto de profundo pe1.nr,
pelo fallecimento do digno cidadão e insigne precursor do
novo regímen. (Mnito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - O Senado acaba de ouvir o requerimento verbal do nobre Senador por S. Paulo Sr. Francisco Glycorio, no sentido de ser inserido no. acto. dos nossos
trnbalhos de ho.ie um voto de pezar pelo fallecimento do
D1•. Antonio Vnz Pinto Coelho.
Approvado unanimemente.
O Sr. A. Azeredo (')-Sr. Presidente, pedi a palavra pnrn
,iust.ificnr ligeiramente um pro,ject.o que vou submetter (I
considerncilo do Senado.
O Congresso Nacional, comprehendendo a necessidade de
ccnceder favores que interessam a industria pastoril, permiWu a entrada de reproductores estrangeiros, sem pagar o
imposto respectivo de irnportacão, A lei, porém, é tão estreita e a concessão é tão pequena, que entendi dever amplinl-a do fórma o. não ser oUn mais fraudada, como tem
acontecido até aqui, pelo expediente que se applica, quando
qualquer criador quer importar mais de de~ animaes reproductores.
Poderia citar diversos nomes que se teem servido deste
expediente para poder satisfazer seus interesses, de sorte
que, quando querem importar animaes que excedam no numoro mencionado na lei, se voem na contingencia de declarar
no Ministorio da Agricultura a introduccão de 20, 30, 100 ou
mais nnimaes servindo-se de diversos nomes.
Assim, sendo, Sr. Presidente. quero no proJecto que ora
' apresento ampliar o disposit.ívo da lei, de modo que qualquer
individuo, empreza ou companhias que possam organizo.r um
sorvico especi;,l dessa n11ture~n. tcnl:am a liberdade de introduzir reproductores em numero de 100, 200, 300 ou quantos
•l possam fa1.er, impulsionando nssim crm mais forca a indus!.t'i pastoril em nosso paiz.
Trato do assumpt.o, poroue todos sabem que elle interessa directamente ao meu Estado, e porque sei que hn quem
pomo desenvolver alli essa indust!'in.
Em S. J>nulo .iii se organi1.ou uma empreza grandiosa nesse
sentido, dn qual vüo aproveitar muito o meu Estado, o de
Minns c o de Goyaz.
.

(') Este !liscurso não foi revisto pelo orador.
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O projecto quo vou enviar 1í Mesa estende esses favores,
não só para n introducciío de animaes de rnca r,ara n reproduccílo, em nosso paiz, como tambem para 1'ncihtar a entrada
do material necessnrio nos ostabclecimontos dessa especie. EspeJ•o que o Senado o approvar{t, porquanto trata-se do um sorvico da maior importnncitt Jlam todo o paiz e um incontcstavcl
beneficio pam o meu Estado.
Vem 1í Mesa, é lido, c, estando apoiado poJo numero de
nssignnturns, vae a imprimir o seguinte
PROJECTO

N. 13- 19'12
O CongreRso Naconnl decreta:

Art.. 1." Ficn o Governo autorizado a conceder isenciio de
direitos a todos os materiaos, appnrelhos e animnes desUnados a emprezas que se organizarem com o fim de estabelecerem estacões ?.ooteclmicas, melhorarem os methodos de creacíio do nnimaes de racn pura, nperfeiconrem os processos de
alimentar e engordar o gado, instnllnrem nrmnzens frigoril'icoR
e estabelecimentos conhecidos com a denominncão de «Pncking House» para a preparncíio e exportação de carnes congeladas e productos congeneres.
Art. 2.• Revognm-Re as dispoRicões em contrario.
Sala das sessões, 10 de .iunhn de 1912.-A. Azeredo.J. ilfu.rtinho. lmflne.

Mctcllo. -

Candido de Abrmt. -

Gonzaua

' ORDEM DO DIA'
O Sr. Presidente - Niio havendo ainda numero para se
proceder no desempate da votaciio da mnterin constante da
ordem do dia, passa-se (t ma teria em discussfio.
OBRAS DO POR1'0 DE ITACOATIÁRA

Discussão unicn do parecer da Commissão de Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas n. 69, de 1912, opinando que
seja indeferido o requerimento em que Josó Eugenio Pnstorino pede privilegio para a execuciio dos melhoramentos de
que precisa o porto do Jt.acontiúra, no Estado do Amazonas.
Adiada n votaofio.
J,JOENÇA A

,To.\o

GOMES REDELLO HORTA

Votaciio, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 11, de
1912, autoi•izando o Presidente da Republica n conceder nove
mer.es de liconcn a Joilo Gomes Robello Horta. thesoureiro da
Caixa de Conversão, para tratamento dn snude.
Adiada li votaoilo.

SESSÃO lN 10 DE .TUNllO DE 1012
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•

2~ discussão .da proposiciio da Camnra dos Deputados,
n_. 1i6, de 100~•. dispondo que os conferentes de capntnzins, os
n,Judnntes de f1e1s de armnzens, os commandantes sargentos e
I!Uardns das alfandegas da Republica, desde qué tenham 15
nnnos de serviço, não poderão ser demittidos sinão nas mesmas condioües e pelos mesmos motivos por que o podem ser
os empregados da Fazenda..
·
Adiada a votação.
;

CREDITO PARA PAGAMENTO AO DR, CARLOS DE LAET

2' discussão da proposicão da Camnra dos Deputados,
n. 183, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir
no Ministerio da Justicn e Negocias Interiores o credito extraordinario de 3:109$332, parn pugnmento no bacharel Carlos Maximiniano Pimenta de Laet, professor em dispohibilidade do Collegio Pedro IJ, de vencimentos e gratificaciio addicional no período de 15 de setembro a 31 de dezembro de

19H.•

Adiada a votncão.

.• I

O Sr. Presidente- Nndn mais havendo a tratar, vou levantai• a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
Desem~ate da votação do parecer da Commissão de Finanças, n. o5, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento em que D. Mar1a Carlota de Azambuja Costa Pereira,
viuva do conselheiro Dr. José Fernandes da Costa Pereira, pede
uma pensão;
Votacüo, em discussíio unica, do pat•ecer da Commissiio de
Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas, n. 69, de :19:12, opinando que seja indeferido o requerimento em que José Eugenio
Pastorino pede privilegio para a execuciio dos melhoramentos
de que precisa o porto de Itacoatiára, no Estado do Amazona•;
Votaciio, em 3• discussão, do. projecto do Senado n. 11, de
:19:12, autorizando o Presidente da Republica a conceder nove
.mezes de licença a João Gomes RebeHo Horta, thesoureiro da
Caixa de Conversão, para tratamento da saude (of(erecido pela
Commissão de Finanças);

Votaciio, em 2' discussão, da pt•oposicão da Gamara dos
Deputados, n. U6, de 1909, dispondo que os confcrent~s de capatazia, os ajudantes de fieis de armazena, os commandantes,
sargentos e guardas das alfandegas da Republica, desde que tenham 15 annos de serviço, níio poderão ser demittidos sinílo na~
mesmas condições e pelos ·mesmos motívos por ql!e o podem ~er
os empregados da Pazenda (com parecer contrarta da Commts-

são de F·inanças) ;

Votaciio, em 2' diRCussüo, da proposicão da Gamara dos
Deputados, n. 183, de 1912, autorizando o President~ da Repu-

~f8

blica a abrir ao Ministerio da .Tustica e NegocioR Interiores o
credit.o ext.raordinnrio de 3 :i09~332, para pag:u;.r,nl.o ao bnchaml. Carlos Maximiniano Pimenta dQ Laet, professor em disponibilidade do Collegio Pedro JI, de vencimenl.os o :~ral.ificnnilo
nddieional no período de 15 de setembro a 3! de clóz(•mbm" do

f!ltt (com parecer (avoravel da Comm,íasáo de Finm;an.v);

' da Cnmnrn dos Dnpu t.ndos,
3' discussiio dn proposiciio
n. 120, de 1!111, fixando os vencimentos do pagador da Dclocia Fiscal do Thesouro em S. .Paulo o dando outra~ providencias (com parecm• cont1•ario ria Commis,lllo de Ji'l.nnut;as);
3• discussão da pmposicüo da Cnmarn dos Deputados, n. !84,
de i91!, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Ministerio da Marinha o credito supplementar de 4.610 :520$476,
para attAnder no r10gmento de desiJeza proveniente da execução
da lei n. 2.290, de i3 de dezembro i:le i9i0 (com parecer contrn-

riil da Commissllo de Finanças) ;
· 3• discussão da proposição da

Camarn dos Deputados n. i30,
de 1911, concedendo ao i' tenente graduado Bento Accacio Pereira de Figueiredo confirmação no posto effectivo de i • tenente, com todas as vantagens de que gozam os pnt.rões mores
(r.nm. parecer favoravel da Commissllo de Ji'ínanças).

Lnvnntn-se n sessão ai horn e 45 minutos dn t.nrdo.

39• SESSí\0, EM 20 DE ,JUNHO DE i912
PRilSIIlENCIA

no

f!R, QUJNTINO JlOCAYUVA, VICil-PRilSJnllNTil

A '1 hora da tarde, presento numero legal, nbre-se n ses-

afio n que concorrem os Srs. Ouintino Jlocnyuvn, Ferreira Cha-

ves, Podro Borges, Cnndldo do Abreu, .Tonathas Pedrosa, GnbJ•iol Salgado, Art.htir J,emos. Indio do Brazll, Lauro Sodró,
Mondes do Almeida, Ribeiro Goncnlves, Francisco Stl, Thomaz
Accioly, Tnvnres de J,yrn, C.unhn Pedrosa, Wnlfredo f,enl,
Castro Pinto, Sigismundo Goncalves, Gonçalves Ferreiro,
Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Oliveira Vnllndflo, Bernardino Montoiro, JV[un!z Frniro, Nilo Pncanlm, Sá Frniro, Bueno
do Pnivn, Feliciano Pennn, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio,
Leopoldo de Bnlhões, Gonzagn Jnyme, Met.ollo, .Tosfo Murtlnho,
Generoso Marques, Felippe Schmidt. Horcilio Lnz, Pinheiro
!\!achado o Cassiano do Nasciment.o (39) •
Deixam de oompnreoer com cauRn Justificada os Srs.
Arnu.io Góes, Silverlo Nery. .Tosé Emebio, Urbnno Snntos, Gorvnsio PaRROR, .Piros Ferreira, Ant.onio de Sou?.a, Ribeiro do Brito, Rnymundo do Mirnndn, Coelho e CnmpoR, .Tosé
Marcollino, Ruv Bnrbosn, Luiz Viannn . .Tofio Lui1. Alves, Lonrenco Baptista: A11gnsto do Vnsconcollos, Alcindo Gunnnhnm,
Ber·nurdo Monteiro, Brnz Abrnntes, A. A1.oredo, Aloncar Guimnri\es e Victorino Monteiro (22).
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E' lida, posta em diseussiio e, smn dobnte, npprovndn a
neta da sossiío nntarior.
O Sr. t• Secretario dá coutn do seguinte expediente

'

.

EXPEDIENTE
Offioio do Sr. Governador do Estndo dn Bahia, ele 4 do
corrente, offorr.Jlendo um exenrplnr impresso da mensagem
que dirigiu ú Assembh\n Lügislativn do Est,ndo cm 7 de abril
.
ultimo. - Inteirado.
. Requerimento do Sr. Senador Alfredo Ellis, solicitando quatro mozlls de Jiconcn po1• ter do ncompnnhar -á Europa
pessoa enferma do sua fnmilin. - A' Commissiío de Policia.
O Sr. 3 Secretario (servindo de 2") procede ú leitura do
segnint.A
PARECER

N. 77- 1912

Redncçtio final do projecto n. 7.1 de #910, do Senado, que torna
mr.tensi1ms a D. Alice de Figueiredo F'erreira e AraCj/,
1Jiuva a filha menor do sub-commiR.~ario Manoel da Costa
Fm•raira, ris vantagen.v constantRR do art. 9' !la lei n. 408 A,
de .1(1 tle dezambro de I 8811

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. Ficam exle.nsivas. a contar da data da presente lei, n D. AliP.e de Figueiredo Ferreira o Arncy, viuva e
filha menor do snb-commissnrio Mnnoel da Costa Ferreira,
fnllecido n bordo do Aquillaban, as vantagens constantes do
nJ•t. \1" dn lei n. iOS A, de 30 de dezembro de i8S9; revogadas
as rlispo~icões em contrario. \
Snln das Commissões, 20 de-,junho de 1912. - Wal(redo
r..~nl. Tltoma: Accioly,
.
Fica sobre a mesa para ser discutido na sessiío seguint~,
rlr.pois de publi~ndo no Diario do Conffresso.

.

O Sr. Francisco Glycerio - Sr. Presidente, em. virtude de
requerimento meu, npprovado pelo Senndo, o Sr. Minist.ro da
Gnm·ra se dignou envinr informacões a respeito do credito de
600 :0001\l, nnrn o Collcgio l\!ilitnr do Rio Grande do Sul, de
modo n sntlsfnzerom completamonte o meu pensamento.
Requeria ngorn quo V. Ex. se dignasse J•emet.ter esses
papeis ú Commissiio de Finnncas.

:.!20
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O Sr. Presidente - De accôrdo com o que requer o honrado Senador ns infoJ•mncões sEmio remettidns tí Commissfio de
Finanças.
ORDEi\1 DO DTA

Desempate dn votaciio do parecer da Commissíio de Finanças, n. lili, de 1012, opinando pelo indeferimento do requerimento om que D. Maria Carlota de Azambuja Costa Pereira,
víuvn do c_çm.~ellwiro Dr. Josó Fernandes da Costa Pereira, pcd.e
uma pensuo.
·
·
Rc,jeitndo.
Votncão, em discussão unicn, do pnre.cer da Oommissão de
ObJ•ns Pubiicns o ·Emprer.ns .Pl'ivilegindns, n. GO, do 1012, opiuando que s(',ia indeferido o requerimento cm que Josó Eugenio
Pn,l.oriuo prode privilegio pnrn a execução dos melhoramentos
de que precisa o porto de Itnconti1\rn, no Estado do Amazonas.
Approvndo.
·
Votação, em 3' discussão, do projecto do Senaao, n. U, de
1012, autorizando o Presidente da Republica a conceder nove
mezes do Jícencn a .Toiío Gomes Rebello Horta, t.hesoureiro da
Caixa ue Conversão, para trntnmento dn snude, .
Appi'Ovndo; vne ú Commissiío do Redncciio.
E' nnnunciadn a votnoão, em 2' discussiio, dn proposicfio
da Camnrn dos Deputados, n. 116, de 1909, dispondo que os conferentes de. capntnr.in, os a,iudnntes de fieis de nrmazons, os
commnndnntos, sargentos e guardas das alfandegas da Republica, desde que tenham 15 annos de servico, nüo poderão ser
demitf.idos sinüo nns mesmas condicões e pelos mesmos motivos por que o podem ser os empregados da Fazenda.
O Sr. Presidente - Devo explicar. no Senado que o que
está em votncíio ú n proposicão dn Camara e níio o parecer
da Commissüo.
Approvada.

O Sr. Cassiano do Nascimento· (pela m•dem) - Peco n
V. Ex., 81•. Presidente, que so digno do me informar o quo 1!
que foi npprovndo: o pnrecez• dn Commissão de Finnncns ou a
Jll'oposioão ela Cumara dos Srs. Deputados, contra n qunl se
pi•onuniJiou n mesmn Commissíio?
0 SI\. PnESIDEN'I'Il- ,Ti\ expliquei.
0 Sn. O,ISSIANO DO NASCIMENTO- Relo\'C•ffiO V. Ex., mas
eu niio onvi.
o Sn. PRESIDENTE - Chamo n atl.oncíio. do Senado. O quo
se votou foi n proposiciio e niío o parecer.
O Sn. CASSIANO oo N,\SC!MEN'ro ...,. Nosso caso, requeiro a
V. Ex. se digne mnndnr veriflcnr a votação.
·

.
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O Sr. Mendes ·de Almeida - (Jmm encctmlnhm· a votação)A Commissão resolveu a~onselhar a approvauiío da proposi(;úo na ~" discussão, afim do sol' cllu, l)tn 3" discussão, dovidame.nt.e emendada pela Cmnmissüo de Finanças.
O Sr. Feliciano Penna (pela ordem) - Sr. Pl·csidell'lo,
alguns Srs. Sonatlorcs enl.ondoram-so ·commigo sobro o modo
por que deviam proceder com relação a esta pJ•oposicüo.
Eu entendi, do mim para mim, sem tomar nbsolulamcnlo
a responsabilidade pela Commissão, tanto que acabei do votar
contra a proposição, que não era descomedi da a idlia do Senado
npproval-a em 2' discussão, afim do ser remoltidu ii Commissão do l'inancns, e esta ponderar ou reponderar sobre o seu parecer.
.
_
Si a Commissão ,julgasse que o parecer devia conlinuar
nn mesmo, elle ficaria tal como estlí, si porém ella ,julgasse
convenifmto adoptar alguma idéJt que nparnsso ns asperezas da
proposição, Lambem o podia fazer, pois, não havia absolutamente razão para não admil.tir essa medida concilintorin.
Niio procedi como Presidente riu Commissão de Financas,
nem mesmo como membt·o dessa Commissão
Devo lambem advertir que nenhum dos membros da
Gommissão de Finanças tem alguma prisão co1n o meu procedimento. S.S. Exs. pódom continuar n votar contra a proposição.
. ,
O Sr. Presidente - De nccôfdo com o requerimento do
Sr. Senador pelo Rio Grande do. Sul, vou submettot• de novo a
,·otnciio a Proposição.
Approvada.
Vot.acão, cm 2' discussão, da proposir;ão da Cafhnt•a dos
Deputados n. 183, do 1012, autorizando o PresideJJte da Republica rt nbrit• ao Ministerio da Justi(;n o Negocias Interiores o
credito extt·aordinario de 3:109$332, pam pngJtmento ao bacharel Carlos Maximiniano Pimenta do Lnot, professor cm disponibilidade do Collogio Ptldro II, de vencimentos o gratifica-'
(liio addicional no período de 15 de setembro a 31 de dezembro
de t7U •

-

. ~pprovada.

O Sr. Mendes de Almeida '(pela Ol'dem)' - Sr. Presidente,
n V. Ex. que consulte no Senado se concede dispensa
de intm·sticio pam que a proposicilo que acaba de ser votada
figure na. ot•dem do dia de· amanhã.
Consultado, o Senado approvn a dispensa l'CQuet·idn.
requ~iro

VllNCIM:IlNTQS DO PAGADOR DA DELEOACIA FISCAL Dll S, PAULO.

'

2• discussão da proposicúo dn Camnrn dos Deputados,
n 120, do 19H. fixando os ven<limentos do pngadot· da Dologa''ia Fiscal do 'fhesouro em S. Paulo c dando outras providenClas,

llejci!nda; vae

~ot·

devolvida á Camarn dos Deputados.

r.

'
-

I
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2' cliscusoiio da PI'OJJOsicüo da Utunum dos Deputados,
n. 184, .d~ 1011, uutol'izando o l't·esidonte da llopublicu a
abrir ao J\linisLul'io da l\larinhu o credito supplemenLur di
.\.610 :li~U$476, para attendol' uo augmonto de uespezu proveniente du exucucúo da lei n. :!.:l90, do 13 de dezembro do 1010.
ltcjuiLuda; vac :iOI' devolvida á Gamara dos Deputados.
CONCE~SÃO UB

l 1AVOI\Jl8 AO
OE

i"

~'JlNJlN'I'B BllN~'O ACCAC!O l>EIIEIM

~'IGUE!REOO

I

3' discussão da iJroposicüo du Gamara dos Deputados, n. 130,
do 1!JH, concedendo ao i• tenente graduado l:lenlo Accacio
l'cJ•eü·a do b'iguoiredo conl'irmacão no posto oifecLivo do 1•
tenente, com todas as vantagens de quo gozam os patrúes moros.
Approvada;. vau sm· submetLida a sanccão.
O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão. Designo para ordem do dia da seguinte:
:1' d~scus~ão do pr~jecto do Sijnado,
:13,_ de 191:!, concedendo 1sencuo de dJre1tos para todos os materiaes,appamlbos
e animaes destinados a empresas que se organizarem com o
fim de estabelecerem estações zootechnicas e dando outras
providencias;
2• discussão da proposicão da Camat•a dos Deputados,
n. i80, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir
ao i\linislel'io da Fazenda o credito supplementut· de
14138!:1047$096, afim de satisfazer ao augmento da despezu resultante do art. 85 aa lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1U10
.(cO'In 1)arcccr co71trario da Commissão de Finanoa&) i'
Continuação da a• discussão da proposição da Carnam dos
Deputadosbn. i7i, de 1902, !leterminando que os funccionarios
do Corpo · iplomatico o Consular, quando em disponibilidade,
percebex•iio apenas o ot•denado (com parecer cont1·ario da. Com-

n.

missão de Constitu-ição
dando) i

c Diplomacia e da

de Finança&·

lm,en·

3' discussão du _proposição da Camara dos Depulados,
u. 183, de 1012, au/tor1zando o Presidente da Jtepublicu a abrir
ao ~linistm•io da"Justica e Negocias InterioJ•es o credito oxtral!rdlnario de 3:100$3::12, pax·a pagamento ao bacharel Ca.l'los
Maximiauo Pimenta de Luet, professor em disponibilidade
do Collegio Pedro II, de vencimentos o r;ratificacão addicional
no pel'ivdo de 15 de setembro a 31 de dezembro do iOH (cv'//1
pal'acel' favorawl da Com1n·issão de Fi·nanças).

Levauta-de ;a sesdiio á i hot•a e 45 minutos da tll!·de,

'
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PRI~SlllENt:IA DO til\, WENCESL,\0 UIIAZ, l'llESIDEN'l'JI

A' 1 hora da iurde, presente numot·o legal, abre-~e u sessão, n que concorrem os i:lt·s. Quíntíno Bocayuva, l!'orroira Chaves, Araujo Góes, Pcdt·o Borges, Jonuthns Pedrosa, Gub!'iel Sulgado, Indio do Brazil, Mendes do Almeida, Ribeiro Gon~alvcs
l'il'os :E'or·reü·a, 'l'homaz Accíoly, '!'avaros do LYL'a, Cunha l'c~
drosa, Wnlfrcdo Leal, Sigismundo Gonculvos, Gon~alves Ferreira, llaymundo de Miranda, Gomos lliboíro, Guilhormo Campos, Uoelho o l!ampos, Muníz l•'rei!•e, Nilo J>ccanha, Sá Freire
l?clicíauo Pcnna, l!'rancisco Glyce!'Ío, 1\Ietello, Josó 1\lurtínho'
Generoso i\! arques, l!'olíppo Scluuidt, Ho!'cilio Luz, PinhcírÓ
i\luohado o Cassiano do Nascimento (32).
Deixam de compat·ecer, com causa justificada, os i:lt•s. Cundido de Abreu, Silverlo NeL'Y, Arthut· Lemos, Lau1·o Sodré,
Josó Euzcbio, Urbano Santos, Gol'Vasio Passos, l!'rancisco Sá
Antouio do Souza, Castro Pinto, Hiboil·o do B1•ito, Oliveh·a Vai~
ladüo, Jos6 Marcellino, lluy Barbosa, Luiz Víanna, Beruardino
Monteiro, Joüo I.uiz Alves, Lourenco Baptista Augusto de
Vusconcollos, Alcindo Guanabara, Bueno do l'alvu, Bernardo
Monteiro, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhõos, Braz Abrantes,
Gonzuga Jayme, A. Azeredo, Alencar Guimarães e Victol'ino
i\lonteiro (20).
E' lida, pooiu em discussão o, sem debate, appt·ovada, a
acta du sessão anterior..,

O Sr. :1.' Secretario declam que niio ha oxpediento,
o Sr. li' Secretario procede ú leitura dos seguintes
i.'ARECERES
'

N. 78-1912

•

I
I

I

I

Em !UOO, D. Jounua Catbarina Pedt·oso Santarém de Menviuvu do alferes do Exercito Manoel José de 1\!endonca,
fallocido em combate nu. campanha contm o Paraguay, allogundo extrema volhieo, precal'io estado de saude e perceber
só!llonto trinta e cinco mil réis como pensionista do Estado,
t·cquercu uugmcnto de sua pensiio e meio soldo, de accOr•do
oom as tabellas que vigoram actualmente. A Commissiio de l"iuancas, tendo do interpor pat•ecer, julgou indispensavol ouvir
o Governo a respeito iiestu pretenciio.
Este, em mensago!l1 de abril do anno pus~ado, l'espondendo ·
ponderou que :-tendo sido nprosent~do em ~907, ao Congresso
Nacional um projecto de lei concedendo meto soldo ás viuvas
o filhas dos voluntarios da Patria e da Guarda Nacional, ampliado mais tarde com uma emenda estendendo essas vantadon~u.
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gens ás viuvns dos of1'ioiaos do Exercito com se1•vicos na cnmpanlm do Parnguay, o requerimento de D. Joanna de Mendonça
ficaria attondido quando convertido em lei o dito proje~to.
Do me~mo modo pen~a a Commissiio de lfinancas, que em
vnrios pareceres já al'l'irmou niio sei' conveniente estm· o CongJ•esso Nacional a fazei· leis de excepção, em casos desta natureza.
Não tendo motivos pura divergi!• ou mudar de oriterio,
opina pelo indeferimento da petição.
Sala das Commissões, :19 de junho de 1012 . .,... Feliciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascirnenta, r~lator.- Ta·vares de Lyra.-Buena de Paiva.-Francisco Gtycerio.-A. Azeredo. - f,eopolda ti e Bulkões. -Francisco Sá. -A imprimir.

'

N•. 79-:19:12
A' Commissão de Financns foi presente o requerimento
em que o capitilo reformado do Exercito Paulino Fellppe Simões, allegando po!' um lado achar-se paralytico do lado esquerdo em consequenoia de ferimentos recebidos cm diversos
combates durante u oxpedicão de Canudos, que o forcaram n
soi'ú·or a amputação do pó direito, e por outro, sobrecarregado
de familia, pede ao Congresso Nacional melhoria do reforma.
As nllegacões do peticionaria estão comprovadas pelo paz·ecer da Junta Militar de Saude e por int'ormacão do inspector
da J•cgião militar.
Si a situação do 'rhesouro Nacional t'osse do completo
desafogo, si os ultimos exercidos financeiros da Republica não
se tivessem encel'!'ado com de{'icits mais ou menos avultados,
e, finalmente, si as rendas publicas augmontassem na pz•oporcão em que teem crescido as despezas nacionaes, podet•ia o Congresso al.tendcr ú protencão do capitão reformado Felippe Simões; mas, nas actuaes emcrgencias, niío toma a Commissão
de Finnncas a responsabilidade de aconselhar ao Senado a votação de mais este encargo pnt·a o Thesouro publico.
E, pois, opina pelo indeferimento da petioíio.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1012.'-Feliciano
Pen11a, vresidonte.- Cassiano do Nascimmto, rolutot·.- 2'avares de Ly1•a.-A. Azeredo.-Francisco Sá.-F. Glycm•io.Bueno de Pui·vu. - Leopotdo de Bulhães. -A imprimil·.
.

•

N•. 80-:19:12

j\:0 Congresso Nacional requereu D. Lucia Lobo Pimento!,
viuva do ox-mu,ior da Brigada Policial, :Francisco Cnndldo l'imontel, l'ele'vação da prescripção CJU'illqttennal do devreto
n. 857, de ·12 de novembro de ·18/J/ (nl't. 5"), pat•a ~·tltrat• no
uoso da pens.ão de rnonte.-p.io que lhe cabe P.elo tallvcirncnto
1lc seu 1:ete~·,do marido.. .
· ..
.
..

.
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Verifica-se das alleS'acões constantes do requerimento:
a) que o mn,ior Francisco Candido Pimento! foi demittido
de official da Brigada Policial, em i 7 de marco de 1000 por
haver conspirado contra .os poderes legalmente constitÚidos;
b) que, embora absolv1do no pt·ocesso crime a que foi então
submetttdo, decahiu da acciío que propoz contt·a a Fazenda
Nacional para annull.ar .o acto que o privara de.sua patente e
das vantagens pecunmt·1as. a que ella lhe dava d1reilo;
c) que, em acoordiios repetidos, o Supremo Tribunal Federal julgou-o carecedor da acção, desprezando todQs os recursos intflrpostos para que fosse r.eformada a mesma decisão,
sondo o ult1mo desses accordãos de 10 do maio do anno passado;
d) que, depois de demittido, o ex-major Pimental ainda
contribuiu durante quatro mezes para o monte-pio, deixando
do i'nzol-o de julho de 1000 em diante;
c) que o seu fallecimento occorreu em 7 de agosto de
1904.

Trata-se na hypothose de dous favores distinctos: primeiro, que se permuta validar um monte-pio 12 anuos
depois que as contribuições deixaram de ser regularmente
pagas, afim de que os interessados no beneficio da pensão
possam delln gosar; segundo, que, uma vez considerado subsistente o direito á percepção dessa pensão, se,ia relevada a
prescripcíío correspondente ao tempo que excede de cinco
annos dep,ois do fnllecimento do contribuinte para que a sua
viuva e iilhos a possam receber, desde que occorreu o mesmo
fallecimento, procedendo-se á indemni:açáo das contribuições
atrazadas, conforme (o1• de direito, diz a peticiío.
Nilo é, pots, um caso de simples relevat)'áo de prescri[JQiio,
que, autorizada, tenha como consequencia revigorar um direito
preexistente. Não. Na hypothose, a rolevacão da prescripção
exige tambem que, préviamente, se permitia CI'Cal' um dh·eito
que o contribuinte, por vontade pt•opría, não quiz constituir,
ou melhor, renunciou, deixando de submetter-se tí exigencia
IeS'al do PllS'amento das contribuições. Só em condições muito
espociaes poderia a Commissüo aconselhar o dofol'imento do
110didos como este que ncnrretnm despozns avultadas para o
'fhosouro; no requorimonto, orn su,ieito ao seu exnmo, nada
iusLificaria a excepção, que constituiria um procedente n ser
invocado amanhã e talvez em ciroumstnncias mnis nttendivois.
.
.
· O pedido não deve ser, pots, deferido.
Sala das Com missões, 13 de junho de 1012. - Feliciano
Pe11na, pt•esidente.- Tavares de L'yra, relator.- Bueno de

Paiva. - F. Glyceria. -A. Azeredo. -Leopoldo de J!lt~
lhúes. -Franclsco Sá. -Cass·iano do Nascimento. -A 1m...

primir.
N. Si -
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A Cornmissão de Finnncus, de ncoOt•do com os seus ultimos pareceres, aos qunes não foram estranhas as pondera•
Vol, II
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cões foitns pelo honrado Sl'. Presidente da Republica, opina
no sentido de ser indeferido o requerimento n. 96, de 1911,
em que D. Henriqueta de Cnpnnoma, filha do barão de Capnnemn, solicita uma pensão do tresonlos mil róis para provtlr n sua subsislencia.
Outras l'ossom as condições fimmceiras do paiz, a Commissão não teria duvida alguma em recommendnr ao Senado
a providencia pedida pela requerente, em attencfio aos servicoa prestados pelo sou illustre pae, mns uma vez que se impôz a obrisncão de niío concorrer com o seu voto para o nugmento da despeza publica, n Commissiio é de parecer que seja
indeferida a sua poticiio.
Sala das Commissües, 20 de Junho do 1012. - Feliciano
Penna, presirlonlo.- LrJopolrlo de JJu.lhücs, rolnlot·.- A. A:eredo.- Cassiano do Nast:imcnto. -Francisco Sá. - Tavares
da Lura. - Bucno de Paiva. -Francisco G!ycc1•io. -A imprimir.

v-

I

.I

N. 82- 1012

Verifica-se dos apontamentos biogrnphicos do Dr. 1'obias
Rabello Leito que olle, de facto, prestou serviços valiosos á
Patria, já no r!esemponho do mandato de Deputado Geral, já
no de cargos o commissões diversas para os quaes foi nomeado, dedicando-se entre elles ao de medico do Instituto dos
Surdos-Mudos.
Allegando essas tradiccües honrosas, DD. Maria Benedicta
Gomes Leite o Maria Josó Habello Leite, viuva e filha do mencionado facultativo, no requerimento que sob o n. 4, deste
anno, dirigiram ao Congresso Nacional, pedem uma pensão.
Achando, entretanto, que essas allesacões nüo süo o sufficiente para que o Congresso conceda o favor solicitado, é a
Commissão de parecer que soja o referido requerimento indeferido.
Sala das Commissõos, 20 do junho de 1012. - Feliciano
Pcnna, vresidento.- Leopoldo de Bulhücs, relator.- A. Azeredo. - Francisco Sá. - Cassiano do Nascimento. - TavaTes
de Lura.- Bueno da Paiva.- Fra11c'isco Glucerio,- A imprimi!·.
·
N. S3 -

'
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· José de Azevedo Bastos, alferes da Guarda Nacional desta
Capital, reformado por decreto de o de novembro de 1894, cz-vi
da 2' parte do § 1" do m·t. 9', da lei n. 6'•8, de 18 de agosto
de 1B52, requor ao Senado que o soldo de sua reforma seja
equiparado uos de que trata n lei n. 2.290, do 13 de dezembro do 1010. A Commissiío de Mnrinha e Guerra, tomando co!lhecimento da peticão concluiu com a apresentação do pro~oc~o n. 24 do 19H, que manda abonar no peticionaria o soldo
md1cado na tnbelln de 15 de dezembro de 1894.
•,

..

..
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Nüo parece á Commissiío de Financas que deva merecer
o assentimento do Senado o projecto n. 24, por isso que o requerente já percebe dos cofres publicas 00$ mensaes em virtude de sua reforma o mais ainda porque niío sendo de folga
n situaciio do Thesouro Nacional não se comprehende que o
Congresso continue a conceder favores dessa especie.
Nestes termos opina a Commissiio pela rejeição do referido projecto.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente.- Cassiano do N!Uicimcnto, relntor.-Tavares de LU1'a, - Bueno de Paiva. - Francisco Glucerio. __..
A. A:eredo. - Laopoklo de B11lhúes. -Francisco Sá.
PARllCEn DA COMMif!SÃO og MARINHA g GmfillA, N. 188 E PROJECTO
N, 24 DE 1011 A QUE SE REFERE O PARECER SUPM

Na defesa da autoridade contra o movimento revolucionaria de 1803-1894, entre os officiaes então mobilizados, está
o nome do alferes Josó Azevedo Bastos, que invalidado por fe.
rimentos recebidos om combate, foi reformado, por decreto de
9 do novembro do 189•, e:c-vi da 2' parte do § 2• do art, 9• da
lei n. 648, de !8 do agosto de 1852.
A Commissão de Marinha 11 Guerra, tomando conhecimento da petição do mesmo alferes, submette á considera"
çiio do Senado o seguinte
PROJECTO

N. 24- 1911

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico,,A contar da data da presente lei o soldo do
alferes José Azevedo Bastos, será o indicado na tabella de !5
de dezembro de 1804, por ter sido reformado por invalidez rosultnnto de ferimentos recebidos em combate; revogadas as
disposições em contrario.
Sala das Commissõos, 25 de agosto de i 911. - Pil•es Ferreira, presidente.- F. Mendes de Alnwida, relator.- Olivel'i'a Valladáo.- Fclippe Schmidt.- A' imprimir,
N. 8~ -

1912

A Commissíío de Finanças, examinando o projecto apresentado em 1905 pelo Senador Pires Ferreira, autorizando
o Governo ~ oroor nas capitaes dos Estados Gollegios Militares, segundo as regras e condições que estabelece, .e, considez•ando que, ouvido o Ministerio da Guerra, este informou
que eram sufficientes dous estabelecimentos dos referidos
no projecto, um em Porto Alegro e outro em uma das capitaes
dos Estados do Norte, e considerando mesmo que por lei nu:.
torizativa do areamento vigente já esse mesmo assumpto 1'01
•,
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considerado o devidamente providenc·indo, é de parecer .que
o referido projecto seja rejeitado.
Sala das sessõe11, em 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente. - J•'. Gtucerio, relator. - Bueno de
Paiva. - Tavares de Lura. - Cassiano do Nascimento. Leopoldo da Bu.lluics.- A' Commissüo de Marinha c Guerra.

N. 85- 1912
I

Pendem de parecer da Commissiio de Finanons muita!
proposições da Clamara dos Deputados concedendo franquia
postal. ú correspondencia e revistas de diversas instituições
desta capital e dos Estados, todas do anno de 1003.
Entre ellas apparece em primeiro logar segundo a ordem
chronologica a de n. 105, que concedo esse favor ú corrcspondencia c Revista da Sociedade Bahiana de. Agricultura, do
Estado da Bahia.
E' certo que medidas desta especie concorrem de alguma
sorte para o desenvolvimento do paiz, mas antes de acceital-as deve o Senado ter em vista que jú gozam de franquia
postal de accórdo com a legislaciio em vigor os estabelecimentos, pessoas, volumes e instituições constantes da relacão que segue: a) ... b) ... c) ...
Esta relação só por si é bastante suggestiva, demonstra
o volume das franquias postaes concedidas e dá a medida
da renda que se deixa de perceber por esta fonte de receita.
Nestas condições, e considerando a Commissiío de Finanças que taes favores são prejudiciaes aos interesses publicas :
a) porque augmentn o servico dos funccionarios dos Correios da União ;
b) porque diminuem a receita publica; e !iiJnJment~; .
c) porque dão lagar n abusos, tornando dlfflc!l n fJsonhzaciio; pensa que o Senado deve rc,ieitar n referida proposição.
n. 105, de 1903.
Snln das sessões, 20 de ,iunho de 1012.-Feliciano Penna
prnsidr.nl.e - Cassiano do ll'ascinwnto, J•e!ntor . - F'. Glucarlo. :_ A. A:credo. - Bueno de Pa·iva. - Leopoldo de Bulhõcs. - Francisco Sá. - Tavares de Lura.
REL.\Ç.:Í.O DA COiil\U:SPONDilNCIA A QUE SE REI.'El\E O PARECER SUPRA

a) ns correspondenci~s. t~·ocadas entre as autori.dades e
repartições federaes, ou dlJ'lg~d~s po; estas ás autoridades e
repartições ostaduaes ou mumc1paes ,
. .
b) as que tenham p~r: ob,iecto• serviço eleitoral, JUdiciaria e criminal, e:c-of!ICW ;
c) os i~pressos COIJCe~nen~es ~os serviços de instrucclio
publica, byg1ene e estatJstJca ;
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d) os Ii'::ros enviados 1\s Alfandegas, pelos encarregados
da arrecadacuo
das rendas ;
c) os talões' e títulos oleitoraes ·
tur/) a correspondencia da Sociedade Nacional de Agricul-

•

y

•

oJ •os volumes contendo sementes destinados á Sociedade
de AgriCultura,
Commercio o Obras Publicas de S. Paulo •
~~) a correspondencia do Instituto Vacciniéo Municipal· '
~~ os mappas mnnuscriptos do Serviço de Estatística ~
J) os talões e livros remettidos pelos collectores federne'"
, k) n correspondencia official dos engenheiros fiscaes das
es,radas de ferro ;
• l) a correspondencia da Sociedade Nacional de 1\ledi- .
cma ;
·
'J!I) a correspondencia do Centro da Lavoura o Café do
Brazll;
.nl a correspondoncia official sobre serviço eleitoral expedida em qualquer tempo e por qualquer autoridade estadual ou municipal e pelos presidentes das mesas eleitoraes
ou de qualificação ;
o) os autos de arrecadação de bens de ausentes, quando
remettidos pelos conectores ou autoridades estaduaes ou mu·
nicipaes ;
p) os manifestos enviados ú Repartição de Estatística
Commercial, pelos capitães, commandantes ou mestres de embarcações nacionaes ou estrangeiras ou pelos agentes das
companhias (1. que pertencerem ús mesmas embarcações ;
q) os valr.s post,aos emittidos para a trnnsfet•encia do fundos entre as rcparticões publícas da União e dos Estados;
r) os saldos das rendas federaes enviados pelos col\ectores fcderaes e estaduaes ús respectivas Delegacias Fisoaes:
s) os pacotes com sementes destinados nos lavradores
quando remettidos por autoridades ou pessoas devidamente
autorizadas;
t) os telogrnmmas rcmottidos pelas rcpnrti~.ões dos telegrnphos com a nota .....;franqueado;
11) os boletins de agricultura do S. Paulo, os do Museu Pa~
raonso, os do Instituf.o Agt•onomico de S, Paulo ~.outros, quan~
do autorizados;
v) revistas do Museu Paulista, Agronomica do Rio Grande
do Sul, Industrial de IVIínas Go1·aes, Agrícola Commorcial e
Industrial Mineira. LavourrL l)at•aonso, do Instituto Historico
do Rio Grnndo do Norte o outrus devidamente nutorizal\ns:
~) n corresponclencía dirigida no director dn Estntisticn
Commercinl;
y) n corrospondencin cht Acndomin l3razileim do Lot.trns;
::) as correspondoncías procedentes dos gabinetes dos
Ministros do Estado;
aa) as corre~pondencins dns Sociedades o Institutos Agt·i·
colns o Pastoris; ·
.
·
ab) n correspondonc.i.!i do Museu Commercinl da Cnpitlll
Federal;
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ac) as corrospondencins das commissões nomeadas pelo

I

'Governo Federal ou dos Estados para organizarem exposições
ou promoverem a remessa de productos destinados a qualquer
exposição nacional ou internacional;
ad) as corresponde,ncins das Bibliothecas o Archivos Publicas Federacs, estadunes ou municipaes e bem assim os livros o impressos remettidos por particulares ás bibliothocas
publicas;
ac) os mineraes destinados ú Escola de Minas em Ouro
Preto;
af) a correspondencia e a Revista da Sociadade de Geographia do Rio de Janeiro;
aa) a coz•respondencia dos presidentes das juntas de alistamento e sorteio militar;
ah) os livros sobre o serviço de naturalização enviados
ao Minislerio da Justiça e Negocias Interiores, pelos Governos
dos Estudos;
.
·
ai) as correspondencillil das Sociedades da Confederaciio
do '.rira Brazileiro;
aj) a correspondenciu do Instituto Historico e Geograpbico Brazileiro;
ak) a correspandoncin do Instituto de Protecção e Assis··
toncia ú Infancia;
al) a corrcspandoncia dos directores dos Postos Zootechnicos.
l'ROPOSICÃO D.\ CAMARA DOS DEPU'rADOS, N,

f05,

DE

1903,

A QUE SE

llEFE!lE O PARECE!l SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• Gosarão da franquia postal a r.orrospondencia e a
Re.vista da Sociedade Bnhiana do Agricultura, no Estado da
Bahia.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, i de setembro de i 903.-F'. de Pau-

la Guimarães, pre~idente.- Manoel de Alencar Guimar4es,
t• secretario.- J. B. Wanderley de Mendonça, 2• aeoretario.-

A imprimir.

N. 86-i912
A praposicúo n. 109, de i 903, vinda da Camara dos Deputados o que concede franquia postal á correspondencia e á. Revista da Associação Agricaln Paulista, do Estado de S. Paulo,
não deve merecei' n npprovncão do Senado pelos mesmos fundamentos do pnrocor da Commissíio de Finnncns, ol'l'erecido á
praposicão n. i05,· do mesmo nnno.
Como esta, clln ti pt•ejudicinl aos interesses nacíonaes, au"
gmentm o servico, diminuo n receita publica e dá Jogar a enormei abusos.
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:Assim, opina a Commissíío que seja rejeitada .
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, .Prosidente.-Casswno do Nascimento, Relator. - F.

Glyecrio. - A. Azeredo. - Tavares de Lvra. Paiva. - F1•ancisco Sá. - Leopoldo de Bulh/Jes.

'
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PROPOSIÇÃO D.\ CAMAIIA DOS DllPU'rADOS, N. 109, .DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

Bueno

1903,

~

A QUE

O Congresso Nrícional resolve:
:Art. 1. • Gosnrüo da franquia postal a correspondenci:l
e a Revista da Associacilo Agricola Paulista, do Estado de
S. Paulo.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 3 de setembro de 1903.-F ..
Paula Guimarães, presidente.- Manocl de Alencar Guimarães,
1' Secretario.- 2'/iomaz Pompeu Pinto Accioly, 2• Secretario.
- A imprimir.
N. 87-1912
Foi presente á Commissão de Finanças a proposição da
Camara dos Deputados, n. 110, do anno de 1903, que concede
franquia postal á correspondencia e á Revista da Sociedade
Auxiliadora de Agricultura do Estado de Pernambuco.
Sem desconhecer os patrioticos intuitos da medida legislativa que. se propõe, não póde, entretanto, a Commissiio
emittir sobre ella parecer favoravel pelos fundamentos expostos no parecer oft'erecido á proposição n. 105, do mesmo
anno, que concede franquia postal a uma associação congenere
do Estado da Bahia.
Por aquelles motivos entende a Commissiio que o projecto deve ser rejeitado.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912.-Fcliciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator.- F.
Glycerio.- A. Azeredo.- Tavares de Lvra.- Francisco Sá.-

Leopoldo de Bulhões.-Bueno de Paiva.

PROPOSIÇÃO DA CAMAJ\A DOS DEPUTADOS, N. 110, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

1903,

A QUI

O Congresso Nacional resolve:
Art. i. • Gosarão da franquia postal n correspondencia e
a Revista da Sociedade Auxiliadora de Agricu!Lura do Estado
de Pernambuco.
Art. 2. • Revogam-se ns disposições em contrario.
Camarn dos Deputados, 3 dfl setembro de 1903.- F.
Paula Gu.im.aráes, presidente.- Mano1!! ele Alencar Gu·lmarllcs,
t• ~ecretnrio.- Thomaz Pornpmt P'into Accioly, 2• secretario.
-A imprimir.
.
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N. 88-1912
A Commissi!o de. Finnncas tendo examinado n proposlç!t ''
n. 111, de 1003, da Camara dos Deputados, que concede franquia
postal ú correspondencia e á Revista da Sociedade de Agri~
cultura Alagoann, pensa que o Senado deve rejeitai-a pelas
mesmas razões que externou em parecer sobre identico favor
concedido ú correspondenr.ia e ú Revista da Sociedade Bahiana
de Agricultura.
Saln das Commissões, 20 de .iunho de 1912.-Feliciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator.- Leopoldo de BlllMics.- A. Azeredo.- Tavares de Lyra.- F •.
Glycerio.- Buano de Pai·va,- Fmncisco Sá.
PI\OPOSIÇÃO DA CAMAliA DOS DEPUTAOOS, N, 111, DE
SE REFERE O PAIIECER SUPI\A

•

1903, A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. • Gosarüo da franquia postal a correspondencin e
a Revista da Sociedade de AgriCultura Alagoana, do Estado de
Alagoas.
Art. 2. 0 Revogam~se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 3 de setembro de 1903,- F,,
Paula Gttimarães, presidente,- ;lfanoel de Alencar Guimarlles,
:1. • secrc~ario.- Tkoma: Pom;pw Pinto Acciolu, 2' secretario,,
-A imprimir,
N. 89-1912
A' CommiSBão de Finanças foi presente a proposição da
Cnmnrn dos Deputados, n. 112, de 1903, pela qual se ilOncede
franquia postal á cori'espondoncia e á Revista da Uaiiio Agri~
cola de Sergipe,
Pelas considerações com que fundamentou a Commissão
o seu parecer rejeitando a proposição n, 105, que concede o
mesmo favor á oorrespondenoia e Revista da Sociedade Bahiana de Agricultura do. Estado da Bahia, pensa qqe niio póde
merecer a approvacão do Senado a de n. 112, e opma por sua
·rejeiciio.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912.- Feliciano
Pcnna, pz·esidonte.- Cassiano do Nasc·imento, relator.- A.
A:eredo.- F. Glyceri'o.- Francisco Sá,- Leopoldo de BttlMes,
-7'aval'es de Lm•a,- Btteno de Paiva . .
PROPOSU.),\0 D.\ C,\M.\1\A DOS DEPUTADOS, N. 112, DE
SE 1\EFEI\Il O PARECEI\ SUPR,\

1003,

A QUI!l

O Congi·osso Nacional resolve:
.Art. 1.• Gozarão da franquia postal a correspondencla
e n Revisto da União Agricola de Sergipe.
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Art. 2." Revosam-sc as ··Hsposioões cm contrario.
Gamara dos Deputados, 3 de setembro de 1903. - F. de
Paula Gu·ima'l'ães, presidente.- Manoel de Alencar Guimarães,
i' .secretario.- Tltomaz Pompeu Pinto Accioly, 2' secretario.,
-A imprimir,
.
·
N. 90-1912

A' Commissüo de Finanças foi presente, para emittir parecer, a proposição da Gamara dos Deputados n. 121, de i U03,
que concede franquia postal á Revista da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro.
O obJectivo da proposicão entende com a diffusiio de conhecimentos e progressos das sciencias medicas no Brazil, e
tanto bastaria para rccommendar a sua approvacão si a Commissão não tivesse tomado, pelos fundamentos desenvolvidos
no parecer offerecido á proposição n. 105, do mesmo anno, a
resolução de não sanccionar com o seu voto isual favor concedido a outros institutos.
Considerando os nlludidos fundamentos como parte intesrante deste parecer, opina ú Commissüo pela rejeição do
proJecto n. 121, de 1903, dn outra Casa do Congresso.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Fel'iciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator. -A,.
Azeredo. - F. Glycerio. -Leopoldo de Bulltões. -Tavares
de Lyra. - Bueno de Paiva. - Francisco Sá,
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 121, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

1903,

A QUE

O Consresso Nacional resolve:
Art. i." Gozarão da franquia postal n Revista da Sociedade
de Medicina e Cirursia do Rio de Janeiro.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 14 de setembro de 1903.- F. de
Paula Guimarães, presidente.- Manoel de Alencar Guimarães,
1• ~ecretario.- Thomaz Pompeu Pinto Acc'ioly, 2• secretario,
-A imprimir.
N. 91 -1912

·
A proposição n. 123, de 1903, pela qual se concede franquia postal a correspondencia e Revista da Sociedade de Geosraphia do Rio de Janeiro, pordou a razão de se1· por isso que
tal favor já está concedido em lei.
·
A. Commissüo de Finnncns aconselha portanto sua rejeição.
·
Sala das Commissõos, 20 de .iunho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente.- Cass1ano do Nascimento, relator. -A.
Azeredo. - Ta·vares ele Lyra. - Leopoldo de BulMcs. ...J
Francisco Sli. - F. GlycCI•io. - Bueno de Paiva.
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l'ROI'OS!ÇÃO DA CA~f.\RA DOS llEPU'J'ADOS N. 123, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

1903,

A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Art, L" Gozariío da franquia postal a correspondencia e a
Revista da Sociedade de Goographia do Rio de Janeiro.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario,
Gamara dos Deputados, 14 de setembro de 1903. - F. de
Paula Guimarães, pr()sidente.- Manocl de Alencar Guimarães,
1• secretario.- Thoma; P:ompe!t Pinto Accioly, 2• secretario,
-A imprimir,

I

•

• •

N. 92-1912

A proposição da Gamara dos Deputados n. 125, de 1903,
concede franquia postal ú corrospondencia e Revista da Liga
Naval Brazileira.
Pelos i'undamonlos do parecer omittido sobre a proposição n. 105, tambom do 1903, pensa a Comrnissilo de l!'inancas
que o Senado não deve conceder o favor de que se trata.
Sala das Comrnissõos, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente, - Cassiano do Nascimento, relator. -A.
A:eredo, - J?. Gluccrio - Prancisco Stí. - Leopoldo de Bu·lhõcs. - Ta·varcs de Lura. - lJueno de Paiva.
l'ROl'OSTÇÁO DA CM•IAllA DOS DEPU'l'ADOS N. 125, IJE
SE REFERE O l'ARECEII SUI'M

:1003,

A QUE

O Congresso Nncional resolve :
Art. 1." Gozariio da franquia postal a correspondencin o a
Revista da Liga Naval Brazileirn.
Art. 2." Revogam-se as disposicões em contrario.
Carnara dos Deputados, 14 de setembro de 1003. - F. de
Paula Guimara~a, presidente.- Manoel de Alencar Guimarães.
1• secretario.- Thomaz Pompeu Pinto Acciolu, 2• secretario.
-A imprimir.
N. 93- 1912
A Cornmissíio de Financas, ú qual foi presente pnrn emittir parecer a proposicüo da Cnrnnm dos Deputados sob n, 128,
do anno de 1903, dispondo que gozarão de franquia postal u
correspondencia e u Revista do Arcllivo Publico do Estado de
lllinas Gei'Ues, pensa qu~ o Sonndo deve rejeitai-a.
Não desconhece a Comrnissüo os intuitos patríoticos que
dictaJ'Ilm a medida legislativa que se MOJliie, mas pensa
que os inconvenientes que <le sua adopcilo podem provir siio
muito de levar om contn.
Os fundamentos oxnrados no pnrocor n, 85, com• inteira
applicnçüo no caso occurronle, convencem ele que o Senado
'

~
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agirá com o acerto costumado negando assentimento á proposição.
Sala das Commissões, 20 de junho de i 912. - Feliciano
· Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator. -A•.

A::crcdo. - Leopoldo de Bttlhõas. - Tavares de Lyra.
Francisco Sá. - F. Glvcerio. - Bueno de Paiva.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. i28, DE
REFERE O PARECER SUPRA

1903, A QUE SI!

r

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1,' Gosarão de franquia postal a correspondencia e a
Itevista do Arohivo Publico do Estado de Minas Geraes.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, i 7 de setembro de i903. - F. de
Paula Guimarães, presidente.- Jlfanoel de Alencar Guimarães.
1° ~ecretario . - J. B. Wandcrley'dc Mendonça, 2• secretario.- A imprimir.
N. 94 -1912
Em 1!l03 a Cnmurn dos Deputados enviou entre muitas
outras semelhantes a proposioão n 141, dispondo que gosará
de franquia postal a Revista Medica de S. Paulo.
Tendo de interpôr parecer, a Commissiío de Finanças deve
declarar que não desconhece as vantagens que podem provir.
para o paiz da diffusão de conhecimentos uteis como os que
certamente propaga a Revista Medica de S. Paulo, mas acredita
que a ll)edida eqnstante da proposição acarreta por outro lado
·
sravcs mconvementes.
Esses inconvenientes a Commissiío deixou em synthese
expressos no parecer que teve occasião de offerecer sobre a
proposição n. 105, do mesmo anno
Sem incoherencia, Jlortanto, n'ão póde agora aconselhar ao
Sen11do procedimento d1fferente e opma pela rejeiclio da proposloiío, etc., etc.
Sala das Commiss!!es, 20 de .!unho de :19:12. - Feliciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator.- Tava-

res de Lura.- A. Azeredo.-Leopoldo de Bulh/Jes- Bueno de
Paiva.-Francisco Glycerio.-Francisco Sá.
'
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. :141, DE
REFERE O PARECER SUPRA

1903, A QtJE SE

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1,• Gosará da franquia postal a Revista Medica de
S. Paulo.
.
.
Art. 2,• Revogam-se as disposições em contrario.
Cnmnra dos Deputados, 21 de setembro de 1903. -F. de
Paula Guimarães, prcs.idente.- Manocl de Alencar Guimarãea.
i' sec~etar!o •.- Thomaz Pompeu Pinto Accioly, 2' secretario.- A Impl'lmlr.
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N. 95- 1912

A' Commissüo de Finanças foi presente para emittir parecer a pro!>osiçüo da Camara dos Deputados n. 142, de 1903, que
concede iranquia postal á correspondencia e impressos. do Club
Militar.
Dizendo sobre a proposicüo n. 105, em que se concedia
igual favor á Sociedade de. Agricultura da Bahm, a Commissüo
teve occasião de fundamentar o seu parecer opinando pela rejeição da medida legislativa proposta. Não ha motivo que determine mudança do procedimento o por isso pensa que a prosento tambem não merece adopção,
Sala das Commissües, 2J do junho do 1912. - Feliciano
Penna, presidente.- Cassiano do Nascimento, relator.- Leopoldo de Bulhúes.- A. Azercdo.- Francisco Sá.- Francisco
"Glyccrio.-Bueno de Paiva.-Tavares de Lura.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 142, DE
REFERE O PARECER SUPRA

1903,

•

A QUE SE

O Congresso Nacional resolve:
Art. f. • Gosarão da franquia postal a correspondencia e
os impressos do Ciub Militar.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 21 de setembro de 1903,.:.... F. de
Paula Guimarães, presidente.- Manoel de Alencar Guimarães,
1• osecretario.- Tliomaz Pompeu Pinto Accioly, 2• secretario.- A imprimir.
N. 96- 1912
Na proposição n. 143, de :1903, dispoz a Camara dos Deputados que gosarão de franquia postal a correspondencia e os
impressos do Club Naval.
·
·
A Comn.issão de Finanças tendo de emittir parecer sobro
favor Jdentico a este, que ora se propõe para o Club Naval, teve
ocoasião de dar as razões pelas quaes se oppunha á concessão
•
de favores desta natureza.
Emqunnto niio forem destruídas as alludidas razões niío
J,Jóde a Commissiio ter outro procedimento que divirja do entiio
aconselhado.
E, pois, opina pela rejeição da referida proposição.
Sala das Commissões,' 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente. -Cassiano do Nascimento, relator. -A. A:e•
redo.-Bueno de Paiva.-Fl•ancisco Sd.-Francisco Gl!IMI'io.Tavares de Lyra. -Leopoldo de Buhlíies.
PDOPOSI()ÃO PA Ci\MARA DOS DEPU1'APOS N, 143, DE
SE REFERE O PAI\ECER SUPRA

1903

A QUE

O .congresso Nacional resolve:
Art. 1. • Gosarão do franquia postal a corresponaencia e
os impressos do Club Naval.
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Art. 2.• novogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 21 de setembro de i903. - F'. de
Paula Gt!imarães, presidente.- Manoel de Alencar Guima·
ráes, i" secretario.- Thoma: Pompeu Pinto Acciolv, 2• secretario. -A imprimir.
N. 97- i912

A proposic'úo da Camara dos Deputados n. i 91, de 1903,
concede franquia postal ú correspondencia e ás Revistas dos
Institutos Historicos c Geograph!cos do Brazil, do Parú, do
Conrt\, da Bahia, de S. Paulo, do Paraná e de Santa Cnthariu:l
o aos Institutos Archeologicos de Alagoas o de Pemambuco.
Prevalecem a respeito desta proposicão os mesmos fundamentos pelos qunos a Commissão de Finnncas aconselhou ao
Senado, no parecer então emittido, a rejeição da proposição
QUIJ concedia identico favor ;\ Sociedade do Agricultura ;Ja
Ballin.
Si possível fosse ao Senado dar sua approvacão a todas
as proposições desta natureza, só ficaria suje ita a porte, neste
paiz, a corr~spondencia particular. .Pensa a Commissão que
os fundamentos do parecer n. 85, .de :1.912, bastam para justificar a rejeição om proposta.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Jo'•:Uciano
Penna, presidente.- Cassillno do Nascimento, relator.-

A. A:eredo. - Bueno de Paiva. - 1'avares
Leopoldo de Bttlhães. - F'1·ancisco Sá.

li'. G!yeerio. -

ela Lyra. -

PJ\OPOSIQ.\0 DA CAMAJ\o\ DOS DEPU'!'ADOS N, 191, DE
SE 1\EFEI\E O PARECEI\ SUI.>R\

1903,

A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1. • Gosarão da franquia postal a correspondencia o
ns Revista.~ dos Institutos Historicos e Geographicos do Brazil,
do Pnr(t, do Ccnrtl, da Bnhin, de S. Paulo, do Parnnt\ e do
Snntn Cnthm•inn, o dos Institutos Archeologicos de Alagoas e
do .Pornnmbuco.
Art. 2." ncvognm-so as disposições em contrario.
Cnmnra dos Deputados, 12 de novembro de 1903 •. F'. de Paula Guimaraes, presidente.- Manoel de Alenca!' (Juirnarães, 1• s,ccretario.- Joaqu·im de L. Pires Ferreira, 2•
secretario in:terino.- A imprimir.
N. 98- 1912

Som duvida alguma fórnm da maior relevancia os serviços
prcst.ndos ú l'atria pelo fallecido e saudoso representante da
Bahin Dt•. Mnnoel Adalberto de Oliveira Guimarães, mas, nüo
obstante o valor desses servicos, a Commissão de Finanças,
consid1lrando que a situação financeira do pniz não permitttl mais semelhantes favores, 'é de parecer que o Senado negue
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o seu assentimento ú proposição n. 128, de 1906, concedendo a
pensão mensal do 250$, ropnrtidamente, ú viuva o filhos
menores daquello cidadão.
Sala das Commissões, 20 do junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente.- Leopoldo de Bulhões, relator.- Ca.s•
siano do Nascimento. -A. A:;crcdo. -Francisco Sd. - F.
Glyccrio. - Tavares de Lyra. -. Bueno de Paiva.
J?nOPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS N. 128, DE
nEFEI\E O P,\1\lmEn SUPRA

1906,

A QUE SE

•

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica concedida a D. Atalú Drummond de
Macedo Guimarães, viuva do ex-Deputado federal Dr. Manocl
Adalberto de Oliveira Guimarães, e aos seus fi lhos menores,
a pensão mensal de 250$, repartidamente; revogadas as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 5 de novembro de 1906. - F. de
Paula Guimarães, presidente.- James Darcy, i' secretario.
- Luiz A. Fer1•eira Gualberto, 2• secretario interino.- A
imprimir.
N. 99 -

1912

A proposição da Camara dos Deputados sob n. i 98, de
1908, eleva ·OS vencimentos do bedei da Escola de Minas, com
exercício na bibliotheca da mesma escola, a 1 :800$, sendo
1 :200$ de ordenado e 600$ de gratificação.

A Escola de Minas, pela lei ~ue creou o Ministerio da
Agricultura, passou a ser subordmada a esse ministerio, que
a reorganizou pelo decreto n. 8.039, de 26 de maio de 1910.
Nessa occasião, os vencimentos dos bedeis foram elevados a
2:160$ annuaes. N'úo h a, pois, razão de ser para a proposi~ão,
ouja rcj ciciio a Commissão de l!'inancas aconselha.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Ptmna, presidente.- Tavares de Lyra, relll!t.or.- F. Glycerio. - A. Azeredo. - Leopoldo de Bttlltúes. - Franc-isco
Sd. -Cassiano do Nascimento. - Bu.eno de Paiva.
PROPOSIQÃO DA CAMARA DOS DEPU1'AD08 ·N. 108, DE
.
SE REFERE O J?ARECER SUPRA ..

1908, A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. O bedel da Escola de l\!inas, rom exerc1cio
na bibliothocn da mesma •escola, perceberá 1 :200$ de ordenado
e 600$ de sratificaciio, abrindo-se para esse fim o necessario
credito; revogadas ns disposicõcs cm contmrio.
Camara dos Deputados, 30 de novembro de 1908. - Carlos Pei:J:oto de Mello Fil/to, presidente.- Milciades Mario de
Sá Freire, 1• secretario.- A. Simeão dos Santos Leal, 2' se ..
cretario,
imprimir.
... · ..:
...... .... .......interino.-.. -'" -·' . A
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N. 100-1912

•

•

O projecto n. 2 de iOH, vindo da Camara dos Depulados, comede uma pensão vilnliciu de 100$ mensaes, repartidamenle, á vi uva e filha de Gustavo Rumbelsperger.
De uccôrdo com o que tem resolvido, em suas sessões deste
anno, não vóde a Commissüo de ]'inanças aconselhar ao Senado a approvacilo do projecto, embora não desconheça os
servicos prestados por Gustavo Rumbelsperger, no cargo de naturalista do Museu Nacional.
Pendem de parecer desta Commissiio, muitos requerimentos de viuvas e filhas de distinctos servidores da Patria1 que
al!egam, pum ,justificar a pensão pedida ao Congresso Nacional,
servicos não menos valiosos do que os que são apontados no documento que serviu de base para a outra Casa Legislativa
firmar a sua resolução.
Accresce que, segundo as declarações do primeiro magistrado da Republica, as nossas condições financeiras não são
prosperas, antes difficeis, de modo a permitttirem favores
desta natur·oza, que só devem ser concedidos em casos da
maior relevancia e excepcionalidades.
A pratica vae se tornando até abusiva.
Assim, pois, pensa a Commissão de Finanças que o projecto deve ser rejeitado.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente. - Cassiano ~o Nascimento, relator.rTavarcs de Lyra. - Bueno de Paiva. - Francisco Sá. - F.
Glycer'io. - Leopoldo de Bulhões.
PROPOSIÇÃO DA CAM,\RA DOS DEPUTADOS N. 2, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

191:1,

A QUE

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. Fica concedida, da data da presente lei,
uma pensão vitalicia, de 100$ mensaes, repartidamente, a
DD. Margarida de Andrade Rumbelsperger e Laurinda Rumbelspergei·, viuva e 1'i!ha de Gustavo Rumbelsperger; revogadas
as disposições em contrario.
Cnmara dos Deputados, 29 de dezembro de :191:1. - Sabino Barroso Junior, presidente.- Estacio de Albuquerqu~
Coimbra, i• secretario.- A. Simeão dos Santo.s Leal, 2• secretario. -A imprimir.
N. 101-1912
A' Commissão de Financas. foi presente a proposição da ·
Camara dos Deputados, sob n. 9, de 1911, regulando a emissão
o circulnc~o de cheques. Antes de dnr o seu parecer, entendeu
ella, e entendeu acertadamente, que devia ser ouvida a Commissão de Legislação e Justioa, que, em longo parecer, aconselhou a approvaoiío da referida proposicllo, com algumas
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emendas. Cinco süo essas omendns, a snber: a 1', no art. 2",
lettra c, supprimindo a exigencia de serem o dia e o mez da
emissão do cheque. escriptos por extenso; a 2', ao art. 4", elevando li 15 dias o prazo para o pagamento de cheques emittidos em uma praca para serem pagos em outra; a 3', aos
arts. 0" e 7", declarando ·que a multa a que se referem ó
em favor do beneficiario; a 4', no art. 5", supprimindo a
alinea 2', que determina que o portador do cheque perderá
a accão regressiva, contra o omittente, si este tiver, ao tempo,
sufficiente provisão de fundos e esta deixar do existir, sem
facto que lhe seja ímputavel; a 5', finalmente, no nrt. 8•, suppr·imindo toda a alínea i • - «O beneficinrio adquire direito a
ser pago pela provisão de fundos existente em poder do
saccado, desde a data do cheque.~
Discordando das emendas sob ns. 1, 4 e 5, n Commisão
de Finanças daria seu assentimento ús de ns. 2 e 3, si, do
sua approvaoão, não resultasse, como resulta. a necessidade
de voltar á outra Casa do Congresso. a mesma 'proposicão, volacla cm harmonia de vista com o Poder Executivo, que a solicitou ol'ficialmente, e que vem preencher uma lacuna de
nossa lcgislncão. systematizando um instituto jurídico de incontestnvol ímportancia no momento presente.
Assim sendo, parece-lhe preferível acceítar o pro.i ecto tal
qual está, sendo rejeitadas todas a~ cmendas··n .elle apresen·
tadas.
·. · Snln das Commissões, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Pcnna, presidente.- Tavares de Lyra, relator.- A. Azeredo.
- Leopoldo rlc BulMes. - Francisco Sá. - Cassiano do Na!cimcnto. - Bueno de Paiva. - F. Glyccrio.
PARECER D.\ COMMISSÃO DE JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO N.
A (!UE SI' RE!'EI\1~ O l'ARECICR SUPnA

328,

DE

'

i9i i,

O projecto n. 176, do 1910, da Camara dos Deputados, vem
attendcr numa necessidade de hn muito sentida na nossa legislnciío. deante do desenvolvimento entro nós dns operações d;,
credito em que o cheque intervem.
«Hoje o cheque niío ó sómento instrumento de ClmtraoLo de deposito, meio de pagamento, mas assumiu
grande importancia como meio de liquídacão. Accre ;,39
que. . . o choque vô nlargndn n sua esphera de accão, por
tomar-se meio geral de mobilizncüo de fundos disponiveis em mãos de banqueiros e commerciantes e por pr~
encher muitas vezes a funccão de letra de camllio.:. (B.
sttpino della cambiale e del!'asseone banctrrio, n. 678,
pagina 388.).
Ern, pois, natural que o legislador, que já satisfez ós mo~
dernns cxigencins do credito em relncüo no direito, cambial,
com •a lei n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908, de que o relator
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deste parecer foi collaborador o relator na úamara dos Deputados, procurasse attender ás que se referem ao uso cada dia
crescente do cheque.
Correspondo a esse fim o pmjecte n. 176, de ·1010, provoeado por uma exposição de motivos o por um avant-pl•ojcct do
Sr. Leopoldo do 13ulhõcs, quando Ministro da Fazenda, do Govcl'lln Hodrigues Alves.
O projeeto a!tende, quanto passive!, as necessidades do momento, inspirando-se nos melhores ensinamentos da doutrin!l
o da !egislacão dos povos cultos.
O seu art. 1", contém imp!iciLa •a definicão do cheque:
«Ordem de pagamento á vista, contra banco Olt c07n1l!CI'Cíantc, que tenha fundos disponiveis do emittente~:
Do facto:
I. O cheque deve ser sempre um titulo yagavel á vista.
Permittil-o a p1•a:o é desnatm•ar a sua funccuo e tirar-lhe as
suas vantagens economicas como instrumento de Jiquidacüo,
confundindo-o com a letra de cambio o outros mandatos de
pagamento.
Embom outr•as legislaoües admiLtam o cheque pagavel a
curto prazo-(Codigo Uommercial italiano, art. 3~0) n melhor
doutrina <i a acceiLa pelo projecto, que a reitera no seu art. 10,
inspirando-se em parto no •art. · 833, do Co<jigo Federal Suisso,
das obrigações.
H. 'l'res sysLemas, quanto á pessoa contra a qual póde ser•
emi~tido o cheque, se nos ofJ'ereciam:
a) o cheque só pódo ser emittido contra banco ou banquQiro, como na Ing~aterra e nos Estados Unidos;
b) o cheque só póde ser emittido contra banco ou commercinnte, como na Itnlia e em Portugal;
c) o cheque pódo set· omitLido contra ·qualquer pessoa,
como na Franca e na Suissa.
O projecto preferiu o systemn inter·medio, consagrando o
que na pratica se observa entre nós,
A Commissão não propõe emenda, por• não quer•er innovnr
os nossos costumes neste ponto, embora com bons fundamentos
pudesse defender a faculdade de emissão de cheques contra
qualquer .pessoa que tenha fundos disponiveis do emittonte.

No§ 1•, do arL. t•, o projecto define o que se deve entender
por {ttndos clisJJonivcis que •autorizam n emissão de cheque.
A dol'iniciío, nlit\s necessaria, está de accõrdo com os principias de direitos e é a consagrada nas legislações modernas.
No § 2•, do mesmo artigo, o pro,iecto det.erminn que n emissão do cheques fica dcpendondll do •annuencia do sacado quando
os fundo~ disponivois consistam em saldo de conta corrente
contractnal ou cm somma pro·vcnicntc de abcrtm·a de crcd"ito.
Em um c out.ro cnso, não póde a fórma da disposicão do
saldo deixar; de ficar· dependente da annuencia do ~acado, pur
~I.IT

~
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isso quo não

~o

muto bancaria.

LmL11 do simples deposiLo, como na conta cor-

Nada ha, pois; que oppõr ao dispositivo.
O oart. 5" prescrevo os requisitos (ormaes do cheque.
Claro é que esses requisitos são essenciaes.
O primeiro delles é a donominacão-c/ieque-ou a sua
equivalente na lingua em que o titulo é emittido.
E' a mesma exigencia contida na citada lei n. 2.044, de
1908, art. 1", n. I, quanto á letra de cambio. As razões com
que o relator defendeu esta ultima exigencia prevalecmn na
llypotbese•
. Tal requisito é prescripto por outras legislações. íCoJdigll
SuJSSo cJtado, art. 830, n. ii etc.).
O segundo requisito, do c Jeque pelo projecto 6 ll tr:rtil·a!·íJo

am cifra c por

/

!'

(

•

c:ctcnso, da somma a pagar.

O Codigo Suisso só exige a indicação por extenso. (At•t. 8:10,

n. II.).

A nossa citada lei sobre n letra de cambb exige a ilhlicat'ão «da somma de dinheiro a pagar o a t•:iP•l'll'3 de moeda.~
(Ai't. ·1", n. II.).
Parece melhor o systema do projecto,· que niio faz mais
do que tornar obrigatorio o que se observa na pratica.
O terceiro requisito é o da data do cheque.
A innovação do projecto consiste na cxjgencia de serem
designados por e:ctenso o dia e o mez da emissão.
Por mais procedentes que possam parecer as razões que a Cem missão pensou- em favor dessa innovaciio, ella
contraria de tal modo os nossos habites commerciaes e representa uma tão pequena garantia para o objectivo collimado,
que niio aconselhamos a sua adopção, apezar de a vermos
acceita nas leis franceza, nllemã, italiana, etc..
•
O art. 3• permitte o cheque ao portador, o rtominati'vo e o
cheque á ordem., prescrevendo a fórma da respe.ctiva transferencia em cada caso,
·
Acceitou o projecto doutrina pacifica, pelo que ·nada tom
ti opgor-lhe a Commissiio.
.
art. 4" cogita de assumpto om que divergem legislações
o tratadista: o do prazo cm que o cheque deve ser apresentado a pagamento.
O Codigo Suisso estabelece:
«O prazo para apresentaoíio a pagamento ó do cinco dias,
quando o cheque é sacado de uma praca para outra.) (ArtJgo 834, alínea 2'. )
O Codigo Italiano prescreve:
c O possuidor do cheque deve apresentai-o ao sacado
dentro de oito dias da data, si for sacado ua mesma praca onde
deve ser pago, e de 15 dias, si sacado em pt•aca diversa.~
,(Art. 342.)
,
Sem duvida que o prazo paru upresentaoíio do cheque deve
ser breve, desde que a funocão economioa do titulo, como meio
de pagamento, . exonerando o .sacador e interventores, exige

•
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sua JH'OllllJLa lil)uiduciio, Lauto mtlis que cMLu depondo da exisl;oucm de fundos disponiveis em poder do sacado.
.
Cumtudo, o pmzo de oito dias J?81'a os choques uo uma
P.ura out1:a praca, em paiz de difficws communwacõos corno
o nosso, c muito restricto . .
·
A Uommissão pensa que o prazo uo art. 4" póde, nesta
ultima hypotltese, ser elevado a 15 dias e nesse sentido offo!'ccc emenda.
A não uprosentacüo do cltcquo a pagamento no prazo do
nl't. 4" e a falta de protesto pO!' não pagamento devem ter,
necessariamente, uma sanccüo.
Eta é a prescripta no art. 5', que pune o podador dcsidioso:
a) Negando-lhe semp1•e a acciio regressiva contra os endossantes e avalistas.
A perda da accüo regressiva em taos casos é PI'incipiQ
accoito por todas as legislncões, quet· em relacão á lett·a de
cambio, quer cm relaf)iio ao cheque. (Cod. Italiano, art. 3-13.)
·
b) Negando-lhe acoão contra o proprio emittente, si pela
não apresonta~1ã0 a pagamento a prov1siio do fundos deixar
de existir por facto que não se,ia tmputavel ao mesmo emittente.
E' quasi o preceito do citado art. 343 do Codigo Italiano.
Dizemos quasi porque o Codigo Italiano só recusa a acciío
regressiva 110 caso em que a provisão de fundos falte po1• culpa
do sacado.

t

:!f

·

·

Parece, todavia, que ha um· vicio de redacciio 110 al't. 5'
alinea 2' do projecto, quando prescreve «si este tiver ao
tempo da emtssão sufficiente provisão de fundos».
Com effeito, si o cheque cmittido sem provisão dá logm·
ít multa de 10% e póde importar em estellionato (art. 7•), a
condicional citada não tem razão de Bel' e é uma contradição
com os outros princípios ncceitos pelo project.o.
·
Po1· osso motivo n Commissüo offerece a emenda.
O art. 6' pt·evê duas hypotheses de culpa do cmitleute
a que dá a mesma a sancciio:
·
1', emissão de cheque sem data ou com data falsa;
2', contra-ordem, sem motivo legal, ao pagamento do
cheque emittido.
·
Em ambos os casos a pena ú de multa de 10 % do valor
do cheque. .
Em favor de quem'/ Não o diz a lei, mas o seu pensamonto, cm face do debato da Camara, é que essa multa c ostnbolccida em favor do p01•tador. Nilo ha inconveniente om tornar
isso claro, como faz o Codigo Suisso, art. 837,
A Commissão ofJ'erece emenda nesse sentido aos ar- .
tigos 6• e 7•.
.
.
O art. 7• pune a emissão de cheques sem a uecessai'l!l
provisão de fu11dos cm poder do sacado.
.
A provisão é, no direito moderno, um dos trauos mais dtstinctivos entre o cheque e a Iotl'a de cambio. Esta, titulo de
credito, a dispensa, porque n sua circulaciio depende s6 do
credito das pessoas que nella interveem. Aquelle, titulo de pa-
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gamento, a exige, po1·que a sua cil·culacüo se funda. na e:ds.
tenda de moeda d1sponivel ii vista, cm poder do sacado.
A emissão do cheque sem provisão é, pois, um abuso de
confimica, um ataque, <i boa fé do portado!'.
Querendo dar á circulnciio do cheque - instrumento de
pagamento e de liquidação- toda n segurança, não podia n lei
iloixar de punir severamente o emittente que não tenha fundos
em poder do sacado. (Codigo Italiano, art. 344.)
O art. s• prescreve nn primeira nlinea:
«O beneficiaria adquire o direito a ser pago pela
orovisão de fundos em poder do sacado desde a data
do cheque.)

Qual o efJ'eito dessa disposicão?
Parece que o preceito só póde ter dous J'ins: transferir
ao beneficiaria a proprierlade da provisiio e dar-lho acção
contra o sacado.
_
Si esse não é o seu intuito, a Commissiio não póde acon·
selhar a sua adopção.
Não ha duvida que não faltam autorizadas opiniões, principalmente na Franca, cm defesa dn theoria de que a emissão
do cheque transfere até o respectivo montante- a propriedade da provisão- ao beneficiaria. ·
Pensamos, comtudo, que a melhor doutrina é a que nega
essa t.rnnsferencia.
Com offeito. como conciliar essa trnnsferencia de propriedade com a 1'nculdado que tem o sacador de, directamente ou
por outros saques, esgotar a provisão, sem responsabilidade
pnt·a o sacado Iarts. 6" e 7'), antes que o beneficiaria receba
a importancia do oileque?
«Accrescentaremos, diz Inglez de Souza que de·
:rende a tlleoria da niio transferencia, apoiando-se em
Vidari, (JUQ· em virtude da contn corrente, as quantias
recebidas por um corJ•entista passaram a ser• de sua Jll'Opriedndo .mediante um lançamento 11 credito de oui.Joo
correntista. Si a provisão ou os fundos disponíveis que
o sacadot· tinha em conta corrente silo pot• foroa do
contracto de conta corrente )l'fOpl•'icdadc do sacado, como
póde o sacador transferir essa propriedade a terceiro'/,
( 1'U. ao port., pag. 370, n. 390.)
'Nem outra ú a liciio ele Supino:
«Para transfet•ir uma. pi'Otlriedade, ó sabido, ó preciso ser proprietat•io, mas quem emitte um cheque 6
proprietnrio da respectiva provisão?
Não, certamente; niio podendo a provisão consistir
siniio em um credito do sacndot· contrn o sacado ou em
umn abertum de credito feita por este em favor dnquelle. Ainda que a provisão tenha sido efl'octivnmentc
entregue pelo omittente no sucado, olla não constitue
mais do que um credito do um para com o outro; o que
ó tanto mais evidente si, como acontece as mais das

•
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vezes, entre o sacador e o sacado existe uma conta corrente c este, recebendo uma provisão daquelle, !anca-a
a credito na conta.
Si poi;, o sacador uiío é proprietnr•io da provisiiq
de fundos, é clm·o que uilo p6do investir uessa propriedade o tomador do cheque. (Della cam.biala a dall' asseono bancaria, pag. 40!1, n. 726.)

'

•

Essa aliás, foi a opinião da Commissão de ConstituiQão e
Camam, o quo não obstou a que acceita~se o disposJtlvo que combatemos.
1\las, si esse di~posilivo niío tem por fim reconhecer que
a proprJCdadc da provisão se tt•ansfer.e ao beneficiario, · i.erá
J.IOr et't'eito dar a este accão contra o sacado?
Tambem não. A propria Commissiio da Camara disse no
. __ ,
seu parocer:
J!l~tica da

«. • • a emissão do cheque nüo dá Jogar siníio a
duas ordens de relações .iuridicas: uma entre o emittent.e
e o sacado e out.ra entre o emittente e o tomador do
titulo. Contra o sacado nenhuma. acção tem o portador.
E' a lioiio dos mais insignes juristas.
Que elle, (o portador do cheque) niio póde exercer
accão cambial alguma contra o sacado, parecer clarissimo, desde que a firma deste nã() figura no titulo. ':(Su.
pino, cit., pag. -107, n. 726).
O portador niio póde coagir o sacado a pagar-lhe
o cheque. No caso de nüo execução dR ordem de, pagamento, elle deve limitnt•-se a exercer acç!lo regressiva
contra o passador que, este sim, tem acoão directa contra o seu devedor, não já pelo cheque, mas pam cobrança da divida. si divida existe... (Inglez de Souzn,
cit., n. 301, pag. 370) .:.

....

.

Ora, si a propriedade da provisão nüo se. transfere ao port,ador e si este, nüo tem accuo cambial contra o sacado, que
direito ú essa que lhe pretende assegurat• o art. s•, nlinea i •,
do proJecto, de ser pago pela provisão? ...
A Commissiio, por esse motivo, propõe n suppressão de
tnl dispositivo, pura o que offerece emenda, nada tendo n OJJpôr aos outros pre.ceitos do art. s•, relativos á prioridade de
pagamento entre varios cheques, por isso que conteem elles
ns m(llhores providencias •
-···- _..
O art. 9' prescreve que «havendo differenca entre a
quant.i11 em algarismos e n enunciada por extenso, serll paga
estn».
O projecto do Govemo dispunha '(art. 17) que em tal
caso seri11 pngR a menor das duns qunntiRs.
E' pt•eferivcl o alvitre do projecto da Cnmnra, ,hí adoptado
em relaciio ú loira de cambio (lei n. 2. 044, de 1908, art. 5') ,.
.
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A doolarncão por extenso rln qnnnt.in n· pagar ó n que melhor expJ•ime n vont.ndo do emit.t.ente. e n que mais nss·ogurn os
direitos dos que int.erv~cm no cheque-endossantes, nvnlist.ns e
sncndo, por isso que n sommn declarada por C{!tnnso é mais rlif.l'icil de ser nlt.erndn do que a lnncndn em algarismos,

.·'
)

"'

-

O art. iO contem duas partes.
I) Na primeira confirma-se n conceituno!io ,iuridicn do
ciJeque, constante do art.. 1", eomo ordem de pagamento ri

I

•

•

iJísta..

Tres hypotheses podem occorrer quanto no prazo do pagamento do cheque :
·
a) ·declarnoão expressa de que e!Ie é pngnvel ·d !Ji,Yta, cnso
em que se conforma com a lei.
11) nusencin de declnrncão do prazo pnra pagamento.
c) declnrncilo de que o cheque, é pagavel em certo prazo.
O pro,iecto seguiu a melhor doutrina, porque, depois de ter ·
declnrndo que o cheque ,1 sempre uma ordem do pngnment.o
fi 1Ji.9ta, determina qúe n falta de deolarnclio de prazo Riguificn
que o l.ítulo é exigível á vista..
NeRte ponto esú'1 o projecto de accôrdo com o Codigo Suisso
'(nrt.. 833): mas delle, divergP. qnnnl.o no cheque que marqur.
pJ•azo para seu pagamento. ·
Segundo o oitndo Codigo, o cheque é sempre pagnvel á vista,
ninda que indique outro prazo do vencimento.
· Pelo projeotó o titulo ·que mm•que pra:o de pagamento não
é cheque, será, conforme o caso, um titulo de obrigação civil
ou commercial, sujeito 1ís regrns do dire.ito commum.
Si n nílo doclnrnciio de prazo estabelece a presumpçüo
turis P.t inrc de que o emittent.e se conformou com a exigenoin
dn lei, de ser o 'titulo pngnve\ tí vista, a declaração desse prazo,
r:ontrn o preceito legal n•,lativo uo cheque, significa que o emitt.onte. e o t.omndor t.lvel'nm em vista out.rn obrigncllo que nilo n
rosul tanta do oheque .
.Por esse motivo profero n Commissllo a doutrina do projent.o ú do Codigo Suisso.
.
·
· n. A segunda parto do art. to estabelece preceitos garanf.idoreR do ~nondo, contra os qunes nadn tem o oppor D Commiasüo.
.
Parece á primeira vista desneceasnrio o art. H, e.rn fac~
do disposto nos arts. 5' e :15.
Melhor ponderado o assunipto, verifica-se que assim niio é.
Com effeito, o nrt. 5" prevô n circumstnncin da falta de
npresent.ncil6 n '(lasament.o 'no prur.o Iegnl ou de fnlf.a de. protosto por nilo pagamento do olleque.
.
O art. :15 mnndn npplicnr no cheque a~ regras relntivas J\
letra do cambio, ent.ro ns qunes nno se onr.ont.m n hypot.lw~e
do art. :11.
Est.o roforo-se no onso em que o port.ridor, tendo o direito
de exigir o pngnmont.o 1\ vist.n (nrt.R, ~· (l :10) 011 de prot.ostnr

•
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por falta dei! e (art. 5'), não só niío exerce esse direito, como
consente que. o sacado, marcando dia para o pagamento, modifique a natureza do titulo, por meio de uma novacüo a que
silo estranhos o sacador e os interventores, que não podem
ficnr sujeitos ás respectivas consequencias.
A' funccilo do cheque repugnam essas dilacões combinadas e acceitas entre sacado e portador. Sujeite-se este ás consequencins do seu voluntario nccOrdo com o sacado, com n
certeza de que, em virtude delle, perde qualquer acção contra
e.mlttente, endossantes e avalistas.
Os arts. 12 c 13 leem por objecto a legalização dos cheqttos cruzado,ç e a instituição dlS camaras de compensar.üo.
Silo disposições que se conjugam.
·
. · O cheque cruzhdo, de origem inglezn (crossed chek), é,
como diz o pro,iecto, um titulo nt.ravessado por dous trncos
pnrnllelos.
.
O cruzamento indica que o titulo só póde ser pago a um
bnnco, o que o garant.e cont.rn rJq perigos do furto, extravio ou
perda.
O portador de che,que cruzado que quizer receber a respectiva import.nncia terá de tranferil-o a um banco qualquer ou
no banco nelle designado como autorizado a cobrai-o.
Sobre esse titulo nos dá clara e succinta. noticia o Dictionaire financier de Meliot. (Ed. de 1911) :
cTodo comprador entrega ao vendedor um cheque
sobre o qual traça duas linhas parallelas, verticaes ou
diagonaes; o vendedor inscreve entre esses deus traces
D nome do seu banqueiro, a quem entrega o titulo. Diariamente o vendedor entrega ao seu banqueiro os cheques
r•ecebidos pelas suas vendas do dia, com os quaes não
mais se preoooupa; sabe que estes cheques nilo serão
pagos pelo comprador, assim como não terá de pagar
os que elle mesmo nmittiu para as suas proprias compras, o que pouco lhe importa, porque sabe que o se.u
bnnquoiro tem sempre á sua disposil)llo o saldo do balanço entre as suas compras e as suas vendas ••.
Tal é o systema do cheque cruzado (barré), que
generalizado na Inglaterra-em proporções enormes e
crescentes-é adoptado por todas as classes da sociedade. .. ,,
O cheque cruzado, porém, só póde ·produzir todas as suas
vantagens com a creacfio da oamara de compensacão (clearitiU-

house, chambre de r.ompensation, ~stan:a di compenaa:ione, etc,) .
..
A clearinu-hottse é n instituição pela qual, sem transporte

do numeraria, os bancos liquidam os cheques de que são portadores (credores) e de que silo snoados (devedores.).
Subordinada á autoriznollo do Governo para fnnccionar,
ó de esperar quo n instituiçl!o clearinu-hottse prest.e serviços
11 nossa prnl)n o nos nossos bancos, asse~rnrando ao cheque a
sua funcçiio do. inst.r.umr.nto de lfquidnclto-«<n modo che ii
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cheque finisco coll'csser pagato senza transporto materiale
di dennro, con um somplico t.ratto di penna». (Supino, eH.,
introd,, n. xxrr, pag. 19.).
O art. 14 isenta o cheque de sello, mantendo o imposto
para as cadernetas de conta corrente.
A 1·espeito melhor dirá a Commissüo de Finanças.
E', po1·ém, para deseJar que se.Ja mantida a disposicão
que creu mais uma faeilidade ú generalização do uso do cheque.
O art. :15 manda applicar au cheque os preceitos da le.i
n. !l.044, de 31 de dezembro de :1908, no que lhe l'or adequado,
isto 1!, manda adoptar, quanto ao L'heque, no que for applicavel,
os preceitos quo regem a letra de cambio.
Esse tambem fi o principio do Codigo Suisso, art. 836.
O Codigo Italiano declara quaes os preceitos relativos ú letra
de cambio applicaveis ao cheque.
São os que se referem ao endosso, aval, firmas de pessoas
incapazes, firmas falsas ou falsii'icadns, vencimento, pagamento,
protesto, acção e letra perdida.
O dispositivo do proJecto é pre.ferivel e se justifica amplamente, porque-si entre o cheque e a letra de cambio ha
differencas ossenciaes, hn tambem grandes analogias. (Di ena,
Dir. Comm. Intru., vol. 3', n. 251, pag. 244.).
As difi'erencas são regidas pelo projecto em estudo; as
analogias pela lei cambial.
Com estas despretenciosa• considerações, é n Commissilo de
parecer que seja approvado o projecto n. 176, de 1910, da Camara, com as seguintes

'

EMENDAS

-

I

I
Ao nrt. 2', Iettrn C, substitua-se pelo seguinte: «a data,
comp!•ebendcndo o Ioga r, dia, mez e nnno da emissão~,

••

n
Ao ar!;, 4", onde se diz oito dias diga-se: dú dias,.

III
i\os nrts. 7' e s•, depois das palavras multa de 10 % diga-se: «e.m favor do beneficiaria,.
IV
Ao nrt. ú", nlinea 2", substit.ua-se peJo seguinte: «perderá
tambem contra o emittente si, sem culpa deste, deixar de existir
a provisão de fundos».

•

~

Ao art. 8", supprima-se toda n alinea :t•, desde as palavras
-o beaeficiario-nté ús palavras-data do c!Leque.
Sala dns Comm issõos, 20 de outubro de :19:1 :1,-0live·ira Figueii•edo, presidente.- Joao Lui; Alves, 'llelator. -J. L,
Coelllo Campo.v, -J. M. Met~llo •. -Castro Pinto,

I
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'1'ADOS N, 9 DE
1\EI'EaEM OS PADECEnJlS SUPRA

1911, A QUE SE

O Congresso Naoional decreta:
Al't. 1." A pessoa que tiver fundos disponíveis em bancos
ou cm poder ·de commeroiantcs, sobre elles, na totalidade ou
cm parte, póde emittit· cheque ou ordem de pagamento a
vista, em 1avo r proprio ou de terceiro.
§ 1.' Considernm-w fundos disponíveis:
a) as importancias constantes de eonta corrente bancaria ;
.
b) o saldo exigível de conta corrente contractual ;
c) a somma proveniente de abertura de credito i
§ 2." Fica, todavia, dependendo de annuencia do devedor
a emissfio da ordem nos casbs das lettrns b e c,
Art. 2.' O cheque deve conter:.
a) a denominacão - cheque - ou outra equivalente, si
fôr escripto em lingua estrangeira i
b) indicacão, em cifm e por extenso, da somma a pagar ;
c) data, comprehendendo o logar, dia, mez e anno da emissão, sendo o dia e mero por extenso i
d) assignatura do emittente ;
e) nome da firma social ou pessoa que deve pagar ;
f) indicação do lagar ondo o pagamento deve ser feito.
Na falta de indicncíio do lagar da emissão, presume-se
que a ordem foi passada do Jogar onde tem do ser paga.
Art. 3." O cheque póde sm• no portador, nominativo e com
ou sem clausula ú crdem. O cheque no portador transfere por
simples trndicüo e é pnsnvel a quem o apresentar. O nominatiVo, com clausula a ordem, é transmissível por via de endosso, que )lóde ser em branco, contendo sómente a assisnatura do endossante.
Si o cheque não indicar o nome da pessoa a quem deve
ser pago, considerar-se-ha ao portador.
Art. 4." O cheque deve ser apresentado dentro de cinco
dias, quando passado na praça onde tem de ser pago, e de oito
dias, quando em outra praca.
·
Não se conta do prazo o dia da data.
Art. 5.' O portador que nilo apresentar o cheque nos prazos indicados no artigo antecedente,. ou deixar de o protestar
por falta de pagamento, perdert\ a acção regressiva contra os
endossantes e avalistas.
Perderá tambem contra o emittente, si este tiver, ao
tempo, sufficiente provisão de fundos e esta deixar de existir.
sem facto que lhe seja. imputavel.
Art. 6," Aquelle que emittir cheque sem data ou com
data !'alga, ou que por contra-ordem e sem motivo legal procurar frustrar o seu pagamento, ficará su,ieito t\ multa de
10 % sobre o respectivo montante.
Art. 7." Aquelle que emittir cheques sem ter sufficiente
provisão de fundos em poder do sacado ficará sujeito á multa

210

ANNAES DO SENADO

do 10 %sobre o respectivo montante, alóm de ·outras penas em.
qtÚl possa incorrer (Cod. Pen., art. 338).
Art. 8.' O beneficiaria adquire direito a ser pago peln provisão de fundos exist,ent.e em poder do sacado, desde n data do
cheque.
O pagamento dos cheques far-se-ha ú medida que forem
apresentados.
Apresentando-se, ao mesmo tempo, dous ou mais cheques,
em somma superior aos fundos disponíveis, serão preferidos
os mais antigos. Si tiverem n mesma data, serão preferidos os de numero inferior.
Art. 9.' Havendo differonca entre a quantia em algarismos
e a enunciada por extenso, será paga esta.
Art. 10, O cheque é pagavel ã vista, ainda que o niio
declare. O sacado, porém, poderá pedir . explicações ou garantia para pagar o cheque mutilado ou partido, ou que contiver borrões, emendas ou data suspeita.
Art.. 1i. Si o portador consentir que o sacado marque o
ch~quo para certo dia, exonera todos CR outros
rosponsnvets.
Art. 12. O cheque cruzado, isto é, atravessado por dons
traços parai! elos, só póde ser pago a um banco; e, si o cruzamento oontiver o nome de um banco, só a este poderá ser feito
o pagamento.
Art. 13. Os bancos e commercinntes poderílo compensar
seus cheques pela fórma que Julgarem conveniente, respeitadas as disposições desta lei.
As camaras de compensacíio (clearino-llouses), _porém,
niio poderão funocionar sem autorizaoão do Governo Federal.
Art. 14. O cheque é isento de sello, mas as cadernetas que
os bancos e commerciantes emittirem para o movimento de
contas-correnf,es pagarão o sello esl,abelecido na lei respectiva
o pela fórma nella indicada.
Art. 15. Silo applloaveis ao cheque os dispositivos da lei
n. 2. 044, de 31 de dezembro de 1908, em tudo que lhe fôr
adequado, inclusive a accílo executiva.
Art. 16. As cadernetas de" que trata o art. 14 conterllo
impressos os arts. 6', 7•, u• e 12•.
Art. i 7. Revogam-se as disposições em contrario. .
Cnmnrn dos Deputados, iO de janeiro de 19U. - Sabino
Barroso Junior, ·presidente.- Estacio de Alb11.querque Coimbra
1• Secretario.-Antonio Simeão do.ç Santo,ç Leal, 2' Secretario.
-A imprimir. ·
N. 102 -

1912

Por entender que não consult.a os interesses publicos n
proposiciio n. 118, de 1911, dn Camnrn dos Deputados;' quo autoriza o Prosidonto da nopuhlicn n nposentnr no logàr de 2' osct•ipturnrlo dn Alfnndogn do 1\fanúos, com ordenado por inteiro, o nctunl inspector om ~ommissiio dn Alfandega da Pnrn-

!
I
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!

•
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hyba do Norte, ,Julio Maximiano da Silva, a Commissiío de Finanças ó de parecer que ella seja rejeitada.
Sala das Commissões, em 20 de junho de 1912.-Feliciano
Perma, presidente, -Leopoldo de Bulhões ,relator, -A. A:eredo,-Tavares de Lyra.-F. Glycerio.-Casfliano do Na.vcimento,
.
PROPOSIÇÃO DA llAMAnA DOS DEPUTADOS, N,
I

118, DE 1911, A QUE

SE REI'ERJil O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico, Fica o Presidente da Republica autorizado a
"posontnr no Jogar de 2• escripturario da Alfandega de Manúos,
com o ordenado por inteiro, o actual inspector em commissilo
da Alfandega da Parahybn, Julio Maximiano dn Silva; revogadas ns disposições em contrario.
Cnmara dos Deputados, 4 de dezembro de 1911.-Sabino
narro.vo Junior, presidente,- Antonio Simeão dos Santo.v Leal,
1' secretario.- José Joaquim da Costa Pereira Braaa, 2• secre- .
f.ario interino, -A imprimir.
N, 103- 1912

•

Por se afigurar a esta Commissiío que a mataria de que
cogita a proposiciío da Camara, n, •1.65, do 19H, é dnquellas
que por sua natureza· especial podem ser adiadas para quando
forem mais desafogadas as condições financeiras do paiz, niío
obstante o humanitario fim quo o mesmo projecto visa, é de
parecer, que o Senado negue o seu assent.imento á proposicüo
referida autorizando. o Governo a abrir o credito de 200 :OOO~
pm•n auxiliar a fundoclio dn Cruz Vermelha no Brazll.
Sala das Cnmmissões, 20 de ,junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente.- Leopoldo de BulMes, relator.-Francisco
Sá.-F, G!ycerio.-A. A:eredo.-Bumo de Paiva.-Tavare.v de
L11ra,-Ca.vsiano do Nascimento,
PROPOSIOÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N, 165, DJil
SE REFERE O PARECER SUPRA

1911, A QUR

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico,.-Fica o Governo autorizado a abrir ao Ministorio da Guerra o credito de 200:000$, para auxiliar a fundacfio da «Cruz Vermelha~. no Brazil, podendo pura este fim fazer as precisos operações de credito; revogadas ns disposições
em contrario.
Cnmnru dos Deputados, 28 de dezembro de 1011.-Sabino
Rarro.w Junior, presidente.- A, Simeao do.v Santos Leal, i• se.
cretnrlo . - E11zebio Frrmci.~cn de Andrade, 2• secr~~arlo .-·
-A Imprimi!·.
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N. 104-1912

Não desconhece esta Commissiio o valor dos serviços
prestados pelo ex-Deputado Federal, ;iú fallecido, Dr. Leovigildo Filgueiras, que na outra Casa do Congresso representou
com o bt•ilho do seu formoso espírito o Estado da Bahia; mas,
npeznr disso, esta Commissão, attendendo ús considerações expostas em sua mensagem pelo 81·. !'residente da Republica, de
haver necessidade do Congresso Nacional ter n maior prudencin na decretação das despezns publicas, ma:rinu! ns que poz•
sua natureza não influam no desenvolvimento da ordem economica, •í de parecer que se.ia reJeitada a proposiciio n. 106,
de 1011, concedendo n D. Isbella Filgueiras, viuva daquelle
ex-Deputado, a pensiio annunl de 4 :800$000,
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - Feliciano
Penna, presidente.- Leopoldo de B11lhões, relator.- A. A.::eredo.-Jo'rancisco Sá.-Tavares de LYI'a.-Ca.~siano do Nascimento.-Bneno da Paiva.-F'. Glucerio.
PltOPOSIÇÃO DA CAMAJ\A DOS DEPUTADOS, N. 166, DE
Sll REFERE O PARECER SUPRA

l
!

\

.

I

1911, A QUE

O Congresso Nacional deoreta:
Art. 1.• E' concedida a D. Isbella do Seixns Filgueil•ns,
viuvn do ex-Deputado Federal pelo Estado da Bahia, Dr. Lcovigildo Filgueiras, n pensão annunl de 4 :800$000.
Art. 2." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o necessnrio credito.
Cnmarn dos Deputados, 28 de dezembro de 1911.-Sabino
Bar1•oso Jun·ior, president.e.-A. Simeão dos Santos Leal, 1' secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2" secretario.-A imprimir.

•

N, 105- 1912

A liommissiio de Financns e:.:aminou o requerimento om
que a Sru. D. Afnrinnna Rita Dias de Aguiar solicita uma pensão, e é de parecer que actualmente niio póde a pretenoi'io da
potioionarin sor attendida,
Sala das Commissões, 20 do ,junho de 1912 . - Feliciano
Pcnna, presidente.-F. Glycerio, relator.-Bueno de Paiva.Tavarcs de Lura.-Cassiano do Nascimento.-Francisco Sá.Lcopolrlo de BttlMcs.- A. 1l.::m•edo. -'A' imprimir.
N. 106- 1912

·. Em mensagem de 5 de .iulho de !911, pediu o Sr. Presidente da Republica no Congresso Nacional a decretnoão de um
oredito extraordinario de 41:136$849, para o pagamento de
juros devidos t\ R-io de Janeiro City lmprovements Company,

•

•
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,

.

,

pela construcciio dos esgotos do bairro de Copacnbana, Leme
c Ipanema .
Os fundamentos do pedido constam da seguinte exposiciio
de motivos:
cSr. Presidente da Republica-Na lei orcamentaria n. 2.050,
do 31 do dezembro do HJOS, para o oxercicio de 1909, niio figurou na verba 12", tu·t. 15, o credito necessario para o pagamento da quantia de ,iuros de 9 % ao nnno sobre o capital empregado nos trabalhos de esgoto do Copacabana, Leme e Ipanema (§ 1• tln condiçiio ~" do contracto de 1857) decretos
n~. a.tí40, de 29 de dezembl'O de 1899; 3.603, de 20 de fevereiro
dú 1!!00, e 3.72·1, de 1 de marco de 1900) contractados com a
eompanhin Rio de Janeil'lJ City 1-mprovements, Li-mited, pelo
que cabe-me representar a V. Ex. sobre a necessidade de ser
tiOiicitada ao Congl'esso Nacional a concessão do credito cxtraordinnrio de H :136$849, correspondente a !: 2.573-14-7 1/2, á
taxa de 15 i/64, que regulara em 2 de janeiro de 1910, para o
pagamento de que se trata.~
'!'rata-se, pois, do pagamento de divida por obras executadas em vil'Lude de contracto. E', portanto, a Commissão de l'inancas de parecer que pelo Senado seja approvado o projecto
da Camara dos Deputados, n. 385, de 1!JH, pelo qual u concedido o credito solicitado.
Sala das Commissões, :lO de junho de 1912. - Fclicir.mo
Pc·rma, prcsid'ente . - Francis eo Sá, relator.- .4. • •4.:credo.I.copoldo de Bulhücs- Cassiano do Nascimento.- 1'avares de

Lyra.-Bif.cno do Paiva.-Francisco Glycerio.

PIIOI'OSJÇ,\0 D.~ C.l)f.\1\A DOS DEl'U'l'ADOS N, 186, DE 1U1i A QUE SE
REFERE O PAIIECER BUP!l.\

-

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o !'residente da Republica autot•izado a
abrir ao !\linistcrio da Viaoão e Obras Publicas o credito extraordlnario de H :136$84!!, correspondente a ~ 2.573-f.l•7 i 12 d., para pagamento ú companbia Rio de lane.iro Cit11
lmpmvcm1111ts, l:;imited, da gqrantia de juros, de i de junho a
31 do dczcJllbro de 1909, ú razão de 9 %i ao anno, sobre o capital empregado nas obras de esgoto do bairro de Copacabana,
Lemo u Ipanema; revogadas as disposições em contrario.
Camal'll dos Deputados, 2!l de dezembro de 1911.-Sabino
Barroso Jun'ior, presidente.- A. Si·meão dos Santos Leal, 1• sem·otario.- E!tzeblo Francisco de Andrade, 2• secretario.-. /f.
imprimir.
N. 107 - 19:12
A proposi~•ão da Camam dos Deputados sob n. 187, dt1
nnno pussadó, autol'iza o Sr. Presidente da Republica n abrir
no Ministorio da Justi~n o Negocios Interiores o credito de
100 :357~796, supplemcntar á rubrica 19 do a1·t. 2• da lei do
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•

o!'çamenlo da dc~poza, que esteve cm vigor durante o cxorcicio
findo. Com o encerramento desse exercício d~sappui·occu a ne~
cessidado do Ul'Odito, devendo ser• por· isto rejeitada a pr·opo~
~i cão.
· Sala das Commissões, :lO de junho de 191~. - Felic'iano
Pmna, pL·osidente.-1'avarcs de Lyra, relator.- A. Azcredo.Leapoldo ·de Bulltúcs.- FrarLaisao Sá. - Cassiano do Nasei~

monto.- Bucno de Paiva.-Franaiaao Glyaerio.

PIIOPOI:!lÇÃO llA GAMARA llOS DllPU'I'ADOS N, :181, O&
li&FER!l O PARECJIR SUPRA

1011, A OU!! SE

I

O Congresso Nacional r·esolve:

Artigo unico. E' o PrtJsidente da Republica· autor-izado a
abril· ao Minísterío da Justiça e Negocies Intet•iores o cr•edilo
do iüO :::l57$70ü, supplementar• á verba 10 do art. :l" da lei
n. 2.3úü, de 31 do dezembr·o de 1010, sendo: :122:598~018 para
as despezas da consignação «Alimentação e combustível» o
18:H9$,778 para as de «Medicamentos, drogas, etc.», do Hospital Nacwnal, e 1!1 :640$ para as de «Alimentação e dietas• da
Colonia de Alienados; revogadas as disposições em oontr·ario.
Gamara dos Deputados, :.!0 de .dezembro de 1911.-Sabino
llarroso Juniar, presidente.- A. Simeão dos Santos Leal, 1• se~
CI'etar:io•.-Euzcbio Fl'ancisvo de And1•ade, 2• secretario,- A
rmpr.rm1r •
.·
N. 108- 1912
Esta Cornmissão, tendo em vista as considerações que acer•ua
da nossa actual situação financeira fez o Sr. Presidente da
Republica, nas duas mensagens que, em virtude de disposicií.o constitucional, apresentou ao Coll8resso Nacional, é de
parecer que esta Camar·a niio dê o seu assentimento ú. proposição n. 19 i, do anuo passado, concedendo a pensão mensal
de 500$, ·repartidamente, á vi uva e filhos menores do D!'.
Carlos <lar•neiro de Mendonou1 embora confesse níio lhe serem
desconhecidos os serviços assignalados que este prestou, concorrendo poderosamente pura a extincgil.o do tvpllus iateroide,
nesta Capital, na qualidade de auxiliar da Directoria da Saude
Publica.
Sala das Commissões, 20 de junho de 1912. - ./t'eliciano
P~"'llla, pros.idente. - Leopoldo de BulltiJes, t'elator. tl •

•tzeredo. - Franci8co Sd. - F. Glvcerio. - Cassiano do
rilllftlfO.

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DI!PUT.WOS N. :191, DE
SE REFIIRE O PAIIEOIIR SUPRA

O Congresso Nacional, resolve :

19H,

Nas~
~

."

A QUE

..
Artigo unico •. E' concedida á viuva e filhos menor•es :do
Dr •. Carlos Carneiro de 1\lendonoa pelos inoiVidaveis servli)Os

..

•

I

.
•

•
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.•

presta~os por osso auxili,at• dO: Dirootorit~ da Saudu Publlca,
na o~tmccao do typ/Lus ·wtaroida_ na Capital da Republica, a
pensao mensal de ~qO$, repart1damente pelas mencionadas
pessoas de sua fam1ba.
Camara dos Deputados, 29 de dezembro de 1011. - Sabino Ba1•rosu Jun·io·r, presidente.- Antonio Simeão das Santos Leal, i" secretario.- Euzebio Franc·iaco da A1idrarlt• 2•
socretaz·io.- A imprimir.
.,

N. i09- 1912

-

Em parecer sob n. 410, de 1911, disse a Commissão de
Financas da Camara dos Deputados:
«A' llommissüo de FinanÇas foi presente á mensagem
do St•. Presidente da Republica de 10 do corrente mcz solicitando autorizacilo para abrir ao Ministerio da AgricÚltura
Industria e Commercio o credito de 4 :200$, afim de occot•ror
ás despezas com o premio de viagem a que fez jús o alumno
da Escola de ~Ii!las de Ouro ~r~to, Paulo da Rocha LagOa.
Da expos1cao do Sr. Mimstro da Agricultura e dos domais documentos annexos á mensagem, vê-·se que o referido
alumno foi classificado em Pl'imeiro logar entt•e os que terminaram o curso em junho de 1910, e considerado em condicões de merecer o premio de viagem, de que trata o art. 221,
do Codigo dos Institutos Offioiaes do Ensino Superior e Secundario, sendo arbitrada, na fórma do costume, em 4:200$,
ouro, a quantia a abonar-se ao mesmo alumno para estadia
de um anno nos paizos em que tiver de aperfeiçoar seus estudos, visitando minas e usinas em exploraclio.,
·
E, em consequenoia do exposto formulou um projecto
autorizando o Poder Executivo a abrir o credito solillltado.
E' a proposicão n. 3, deste anno, ot•a pendente do estudo da
Commissão de Financas, do Senado, que nada tem a oppor á
concesslio do referido credito, uma vez que o regulamento,
que baixou com o decreto n. 8.039, de 26 de maio de i910,
que t•eorganizou a Escola de Mijllas, depois que ella ficou
subordinada ao Ministerio da Agricultura, estabeleceu, em seu
art. 2•, que a mesma escola seria regida pelo regulamento,
entlio expedido e pelo Codigo dos Institutos Officiaes do Ensino Superior e Secundario d'! Minist~rio do Interior, cujas
disposicões. não fossem contramas ao citado regulamento.
As disposições desse codigo, que, na época eJ!l que terminou o curso o estudante Paulo da Rocha LagOa, amda estava
em vigor, asseguravam ao que tivesse obti~o melhores ~otas
durante o tiroclnio ao.ademioo a. concessao. do. l!rem10 de
viagem. O Sr. Pauio da Rocha L!lgOa tem, po1s, direito a elle,
devendo ser approvada a proposiolio.
. .
Sala das. Commissões, 20 de junho de 1912. - FeliCiano
Penna, tn•esidentc.- Tavm·cs de Ly~a, relator.--:- A. Azc-

redo •. - Leopoldo de BulMes. - Cas11ano do Nasc.1mento. :Francisco sa. - Bu~o de Pa(va. - F. ,Glvc~.
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PROPOS!C,\0 DA CAl\IARA DOS DEPUTADOS N. 3, DE
l\EFERE O P.ll\ECER SUPllA

1912,

A QUE SE

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o
creclito especial de 4 :200$, ouro, para occorrcr ás despezas
com o premio de viagem a que fez ,iús o ulumuo da Escola de
~linas de Ouro Preto, Paulo da Rocha Lagôa; revogadas as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 31 de maio de i!l12. - Sabino
Barroso Jun'ior, presidente ..- Antonio Simeão dos Santos Leal,
i' sccr•eturio.- Raul de Moracs Vei(la, 2' secretario.- A imprimir.
E' igualmente lido, posto cm discussão, que se encerra
sem debate e approvado o seguinte
PARECER

N. HO-HH2

AntrJS de emittir parecer sobre o prcije1:to do Sr. Senador
Buono de Paiva, sob n. 28, do anno passado, julga a Commissão do Finan~•as indispensavel que sejam solicitadas informações no Governo sobre o quantu.m a que sobem de presente
c discriminadamente, as despezas decorrentes das:
a) pensões graciosas;
b) reformas;
c) jubilncões:
d) aposentadorias;
e) montepio.
Sala das Commissões, 20 de junho de i912. - Feliciano
Penna, presidente.- 7'avares de Lyra, relator.- Bu.cno do
Paiva.-Ft•ancisco Glyccrio. - Leopoldo de Bttlhõcs. - F1•an..
cisco Sá. - Cassiano do Nascimento.
E' novamente lidn, posta cm discussão, que se encerra
sem de!late c approvada a redae~•ão t'innl do projecto n. 73, de
1910, do Senado, que torna extensivas n D. Alice do Figueiredo Ferreira e Aracy, viuva e t'ilhu menot• do sub-commissario 1\!nnoel dn Costa Ferreira, as vantagens constuntos do
art. 9' da lei n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889.
ORDEM DO DIA
ISENÇÃO DE D!Rlll'l'OS PARA DIVllRSOS MA'l'ERIAES

i • discussão do pr•o,iecto do Senado, n. 13, de 19:12, concedendo isonciio ·elo direitos parn t.odos os materi'aOs, npparo!hos e nnimnes destinados a emprczus quo se OI'ganizarem com
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i:le: estabelecerem estações zooteclmicas c ilani:lo outras
providencias.
Approvado; vae á Commissüo de Finanoas. ·•
CUED!TO AO

MlN!STl~RlO

D,\ P;\ZEND.\

2• discussão da pt•oposiciío da Gamara dos Deputados,
n. 180, de 1011, aut.ol'izando o Presidente da Republica a abrir,
ao Ministerio da Fazenda, o credito supplementar dB
•i38: Ooi7$!JOü, nJ'im de satisfazer no nugmento da despezn resultante do nrt. 85 da lei n. :t. 356, de 31 dezembro de 1910.
Rejeitada; vac sm· devolvida (I Gamara dos Deputados.
VENCl~lEN'l'OS

DOS.

~'UNCC!ONAlllOS

DO COIIPO DIPLOMA'rJCO

ll CONSULAR

Continuacüo d•a 3' discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 171, de 1.902, detet•minando que os funccionarios
do Corpo Diplomatico e Consular, quando cm disponibilidade,
perce!Jeriio apenas o ordenado.
O Sr. lllendes de Almeida (para P/Wamlnhar a votar:ão)~
Sr. Presidente, a Comtnissão de Gonstituiciio e Diplomaéia foi
contmria ú esta proposição por se tratar de assumpto já modil'icado por leis modernas.

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) - Desde que
o nssumpto que tr•ata a proposição da Gamara dos Deputados
n. 1.71, de 1011, já está regulamentado por uma outr•a lei, perde
esta proposição a razão de ser, ficando, portanto, sem obJecto.
E dessa maneira fica som objecto a emenda que lhe foi proposta.
Nessas condições chamo ú attencão do Senado, para rejeitar a emenda o a proposicão.
E' I'Ojcitada 11 seguinte
EMEND.~

Ao art. 1•, pnragrapho unico: Supprim'am-se as palavras
.cem quantia, etc», attl o fim. O mais corno estú.
Re,leitada; a proposi~ão vae ser devolvida á Cnmar11 dos
Deputados.
CREDITO. !'.\liA· Po\0,\MEN'fO AO Dll, CARLOS DE LAET

3' discussão tia pr·oposiciío d11 Gamam dos Deputados
n. f83, de 19H, autorizando o Presidente da Republica a nbrur,
no Minisl.erio da Justiça o Negocias Interiores o credito extraordinario de 3:109$332, para pagamento no bacharel Carlos
1\laximiano l'imenta do Laot, professor em disponibilidade
~n

I

n

l\!OIAES DO íiENAOO .

do Collegio Pedro II, de vencimentos e gratifioacão aâdicional
no periodo de 15 de setembro a 31 de dezembro de 1911.
IApprovada; vae ser submettida á sanccüo.
O Sr. Presidente- Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte:
2• discussão do projecto do Senado n. 5 de 1912, concedendo amnistia aos implicados nas revoltas do Batalhão Naval
e da esquadra, occorridas no porto desta Capital, em dezembro
de. 1910, e dando outras providencias (com parecer da Commi&-

são de Constituição e Diplomacia offerecendo emenda).

'

2• discussão da proposicüo da Camara dos Deputados
n. 169, de 1911, concedendo repartidamente, a viuva e filhas
do Dr. Juvcnal Octaviano Müller, ex-Deputado pelo Rio Grande
do Sul, uma pensão mensal de 300$000 (com parecer contrario
·
da Oommi&são de FinançtU).
Levanta~se a 11essão á 1 hora e 40 minutos da tarde.

H" SESS!O, EM 22 DE JUNHO DE 1912
PRESIDENQIA DO SR, WENCEBLÁO BRAZ, PRESIDENTE
·'-

A'. i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão a que concorrem os Srs. Quintino 'Bocayuva, Ferreira
Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Gabriel
Salgad,2. Lauro Sodré, Mendes de Almeida, Ribeiro Goncalveg,
Pires l•·erreira Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Sigismundo Goncalves, Goncalves Ferreira, Raymundo de Miranda Gomes Ribeiro, Guilhgrme
Campos, Oliveira Valladão, Nilo Pecanha, Sá Freire, Buono
de Paiva, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco Glycerio,
Leopoldo de Bulbões, Gonzaga Jayme, José Murtinho, Generoso Marques, Felippe Scbmidt e Cassiano do Nascmento (31) .,
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.
Silverio Nery Jonathas Pedrosa, Arthur Lemos, Indio do
Brazil, José Euzebio, Urbano Santos, Gervasio Passos, Francisco Sá, Antonio de Souza, Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves, Ribeiro de Brito, Raymundo do Miranda, Coelho e
Campos, José Marcellino, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Muniz Freire, J oiio Luiz Alves, Lourenco Baptista, Augusto de Vasconoellos, Aloindo Guanabara\ Buono do
l'aiva, Bernardo Monteiro, 'Braz Abrantes, A. Azereao, Metello,
Alencar Guimarães, Hereilio Luz, Victorino Monteiro e Pinheiro Maebado (SO) .
·
E' lida, posta em discuss'áo e, sem debate, aprovada a acta
da sessão anterior.
·
.
.
· .
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O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte

A

EXPEDIENTE
Officios:
Um da Directoria da Academia Nacional do Medicina,
de 2:1 do corrente, convidando o Senado para a sessão .solemne
do 83• anno da sua fundação, no dia 30 do corrente, ás ·s horas
da noite. - Inteirado.
Outro do Mínisterio da Guerra, da mesma data, remettendo um requerimento do Sr. capitão do Exercito Joíio
Lopes de Oliveira Lyrio, pedindo ao Congresso um anno de
Jicenca com soldo simples, para tratamento de sua saude.
A' Commissão de Financas.
O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes
PAI\ECIIR

N. Hi-1912

Redacção final do projecto n. H, de 1912, do Senado, que
concede licença de nove me:es, com ordenado, a João
Gomes llabello Horta, tllasoul•eiro da Cai:r:a de Conversão.

•

O Congresso Nacional· resolve:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder nove mezes de licenca, com ordenado, a João· Gomes
Rebollo Horta, thesoureiro da Caixa de Conversão, para tratamento de su11. saude onde lhe conver; revogadD.S as disposições
em contrario.
Sala das Commissões, 22 de junho de :1912. - Gon:ntra

Jaymc. -

Walfredo Leal.

Fica sobre a mesa, para ser discutido na sessão seguinte,
depois de publicado no Diario do Congresso.

N. 112- 1912
Por motivo de molestia em pessoa de sua familin, o Sr.
Senador Alfredo Ellis é forcado a emprebendor uma viagem
tt Europa. Por essa razão S. Ex. requereu ao Senado, de accOrdo com o dispositivo regimental, quatro mezes de licença.
para deixar de frequenta~ !IS sessões.
.
.
A Commissiio de Pohom tendo de mamfestar-se a respe1to
ó do parecer que o Senado deve deferir o requerimento apresentado pelo illustre representante de S. Paulo.
Sala das Commissõcs, 22 de junho de 1912 - Quintino
Bocayuva, presidente. - Ferreira Chaves, 1• secretario. Araujo Góc&, 2• secretario.- Pedro Augusto Borges, 3• ·secretario.- Candido de Abreu, 4• aecr.~~rjo_........ •A: ~p~:Jmlr ,,

~8()
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ORDEM DO DIA:
AMNIS'l'IA AOS REVOW'OSOS DE

i9f0

2' discussão do .projecto do Senado n. 5 de :19:12J conce·
dendo amnistia aos implicados nas revoltas do Bata limo Naval
e da· esquadra, oecorJ:idas no parlo desta Capital, em dezembro
de :1!!10, e dando outras providencias.
O Sr. Franciaco Glycerio ( ') -Sr. P!•esidente, venho
aar, em breves palavras, os motivos que me levam a negar
o meu voto á materia em debate.
O projecto amnistiando os implicados nas revoltas do
batalhão naval e da esquadra tem origem na circumstancia
do não ser· passivei á ,iustica e aos tribunaes competentes
apm·ar a culpa dos soldados e dos marinheiros que tomaram
parto nas rebelliõcs de :1910. Esta ó a origem do projecto.
Mas, Sr. Presidente, se a amnistia ó medida altamente
politica, destinada a arredar· das crises sociaes e politicas
factos que por certas circumstancias não podem ser devida·
mente apreciados e julgados pelos tribunaes ordinarios, e
ella deixa de ser um r•ccur•so, por· sua natureza excepcional,
pura se tornar um recurso verdadeiramente ordinat•io, os
soldados do Batalhão Naval, como os marinheiros da esqua~
dra, poderão em circumstancias iguaes se empenhar em uma
revolta tambem igual, porque, contando com as· diJ'ficuldades
do processo, contam 'ipso {acto com o esquecimento da culpa
pelo recurso da amnistia.
·
O Congresso Nacional vom assim a um tempo confessar
a inutilidade da legislacfi.o militm· para n jJunicüo do tacs cu!·
paclos e animar novas tentativas de sublevação pela certeza
do quo os sublevados toem de obter a amnistia pelo motivo
quo acabo do apresentar.
·
Não mo proponho combatm· o projecto; o meu fim tí sub·
metter ao criterio dos meus collogas algumas consideracões
no sentido de demonstrar que os motivos que levaram a
apresontacão do projecto não silo convenientes.
O Sn. SÁ FREmE -Mas o Senado pódo conceder a amnis·
tia por outros fundamentos., Niío ó obrigado a se limitar· nos
fundamentos do projecto.
0 SR. l!"IIANCISCO GLYCERIO- Si lm outro fundamento,
podol'Oi ser• convencido da utilidade da medida, desde que ellos
sejam apresentados e expostos devidamente,
Quaes são esses fundamentos?
•
Os que o nobre Senador pelo Maranhão deu síio aquel!es a
que me acabo de referir. Sr outros ha que justifiquem/esta
medida do amnistia, · que os apontem porque então não me
deterei em modificar as minhas impressões· em preseirca da
discussiio que se travar.
· ··

, . ; Wl: .Estt~ disqu~·so: niío

•

foi t•eyisto P.clo orador.
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Sénliorcs, paroce que a prudcncia do Senado devia ser
solicitada pm•n as considerações que estou submettendo no
critcrio dos nobres Senadores.
O pro,iecto, repito, fl a confissão da inutilidade, da imJll'aticabilidade da legislação militar para a punição dos culpados. E' ou não é?
O nobre Senador pelo Maranhão, inf.clligento como é,
deve ter tido perfeitamente a eomprellonsüo exacta das circumstancins que o levaram a r.ropor essa medida. S. Ex ..
nos declarou que n .iustica militar se encontrava nn impossibilidade do punir os culpados, pelas difJ'iculdadcs do processo.
Ora, Sr. Presidente, nó!'l chegamos então ao ponto em que,
pelas irregularidades do processo c pela íneffícacin das leis
do processo militar, col\tlordemos com impunidades de
crimes?
1
O Sn. SÁ FnEIItE- Mas, se não ha provas.?
. O Sn. FRANCisco Gr,YCERIO- O nobre Senador pelo Dist.ricto Federal esclareceu a questão. Si não ha provas parece-me que a ,iusticn os deve absolver.
O Sn. S..\ FREIRE- Póde ser admittidn n hypothese de
não se encontrar prova alguma e de todas ns leis serem
muito bons.
0 Sn. FRANCISCO Gr,YCERIO- Si não hn provas, repito,
elles serão absolvidos. A marcha é esta.
.
O Sn. SÁ FREIRE- Para todos os indivíduos que estno
sondo processados não se póde dar como medida de equidade a amnistia. V. Ex. o disse.
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O-E ainda estou dizendo,
O SR. S,\ FREIRE-E eu estou collaborando com V. Ex., sim. plcsmente na sua argumentaciío.
0 SR. FRANCISCO GLYCERio-Sr. Presidente, devo dizer que
nl!o estou impugnando o proJecto, sinão por se terem apro~
sentado razões taes que em virtude dellns so devo concluir, não
n~la. amnistia, mns pelo proseguimento do orocesso. O nut.nr
ilo projecto ponderou em sua defesa que poJas difficuldn'des
das lois do processo militar o por se terem refugindo muitas
das testemunhas por todo o vnsto torritorio da Republica, o
o processo partira, sendo mesmo difficil a sua continunciio.
Ot•n, não vejo nestas razões motivos que determinem o:
coneessiio da amnistia; no contrario, ollas só podem determinar maior actividndo a so imprimir no processo no andamento
regular. Portanto, o proJecto do amnisf.in está, assim, sem
fundamento..
Appóllo, sobretudo. para o critorio dos nobres Senadores.·
Nós, oon~cdendo a medida proposta, confessamos que ns nossas
leis süo- ineffioiontes para a punicíio dos culpados e vamos pOr
no animo desses soldados n certeza de que podem praticnr cri-
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mes isuaiís, porque serão amnistiados em face das éiifflculda.o
des oreadas pelas leis processuaes.
Parece que estou í'allando oom clareza.
Senhores, trata-se precisamente de rectificar, de corrigir os graves senões Que se aggravam todos os dias, quer em
terra, quer no mar. Si ha· neceesidade de elevar o nosso poder
militar, cousa aliás reconhecida por todos, como é que se va11
votar uma lei na qual reconhecemos o crime de marinheiros
dando-lhes a certeza de que potlem contar com a amnistia à
o esquecimento antecipados da sua culpa ?
·
·
.Parece-me que o pro,íecto não póde receber a approvacão
do Senado da Republica.
·
Fallo entre ,iurisconsultos, entre profissionaes militares,
entre homens políticos que devem ter, e o tem effectivamente,
a mais viva nocão do dever legislativo.
Sr. Presidente, a este pro,íecto foi apresentado uma
emenda, incluindo no numero dos ab8ulvidos pela lei as pessoas
que tomaram parte no bombardeio de Manáos. Desejava que
mo informasse a raziío de equidade e de justiça que militam
.para a amnistia concedida a estes homens !
Não são ellos culpados ?' Procederam politicamente ? Foram levados llquella scena do barbara bombardeio de uma capital de um dos Estados 'da Republica por algum motivo que
póde trazer Justificativa a sua conducta ? Ha motivos que justifiquem. apezar da violencia dos seus actos, a conducta desses
homens?
Quaes as razões de alta politica e convcniencia social que
fundamenta a emenda cm relaciio nos homens que tenham a
responsabilidade do bombardeio de Manáos, e cujo processo
está cm andamento ?
Note V. Ex., Sr. Presidente, n ·seguinte observação:uma das prinoipaes razões que militaram em favor do pro,iecto
do nobre Senador pelo Maranhão. foi a multipln dispersão pelo
vasto territorio da Republica,. não só das testemunhas, como
dos réos implicados no processo.
A's vezes esta ó uma razão que deve preoccupar a attenclio dos juizes, No caso de Mandos, entretanto, os réos são poucos, estando mesmo envolvidos officiaes 'de Marinha e do Exercito, sendo que até um delles .lá foi condemnado.
Nilo hn, portanto, a mesma razão invocada para 11 sublevação naval.·
.
Nlio dese.io fazer mal a ninguem. Creio mesmo que entre
os implicados nn revolta da forcn naval ha innocentes, havendo mesmo umn oiroumstancin que pezou no meu animo, me
deteve mais uma .vez no sentido de não intervir no debate contra o projecto: n demora no proseguimento de processo criminal, que justifica muitas vezes a concessão do habeas-cor1JUS a vista dessas dilacões pre.iudicarem cm muito o direito
dos' cidadãos envolvidos em delictos, resultando o constrangimento illegn! que é a razão fundamental dessa. medida.
· No onso vertente, a demora do processo·· a que ó devida ?
A demora no processo, n que é levada a desidin 'das autoridades ·da Marinha ?
·

•
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:A desattencão aos seus deyeres profissionaes, das pessoas
.
encarregadas delle ?
Todos esses assumptos deviam ser devidamente tratados
no processo verbal que anteced~ o projecto de amnistia
Com relaciío á Marinha, o meu dever me leva a ser rigoroso, porque o nosso poder naval precisa ser reerguido e medidas como esta abatem o prestigio da Marinha Nacional.
Quanto no bombardeio de Manáos, podia julgar~me satisfeito-apezar !:lo culto que voto ao regímen federativo e á
civilizacíio do meu paiz-porque o Presidente de então-tenho
o especial prazer cm fazer esta declaração-soube patriotiimmente desempenhar-se do seu dever desattendendo ás conveniencias da politica partidnria, para repOr o Governo legal
do Estado do Amazonas, deposto por aquelle bombardeio.
Apezar disto, tal é o meu culto ao regímen federativo, tal
é a minha confianca unicà no successo das injunccões por esse
regímen, que não posso esquecer-me daque!le facto lamentavel, e tanto. mais Jnmentavel quanto attentou directamente
contra o adiantado gráo de civilizacão em que o Brazil suppõe
achar-se.
São estes os .motivos que me levam a negar o meu voto
·ao projecto. Estimo muito ser convencido do contrario. (Muito
bem.)

•

·

.

·

·

O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, não está presente o nobre Senador pelo Maranhão, autor do projecto ; .tnmbem não está presente o nobre Senador pelo Pará, almirante
da nossa Armada, que o subscreveu ; cabe-me, pois, como tercei.ro ~ignntario, o dever de adduzir algumas considerações á.s
observações do nl>bre Senador por S. Paulo.
Creio que níio hn em todo o Senado uma só pessoa que
approve os actos praticados por occnsião do movimento subver!livo dili maruja, nem os actos praticados em Mandos, e que
tantos dissnbo.res trouxeram ao nosso paiz.
Não se trata precisamente neste momento de analysar esse
movimento no ponto de vista do patriotismo e da disciplina.
Todos sabem que a indi.sciplinn. formidavel que gerou aquelle
·movimento tem muitas cnusa5, tem muitos responsaveis, e
talvez não sejam os marinheiros nelle implicados os mais estrictnmente responsaveis.
· Quanto ao movimento de Manáos, não pretell.do aqui 'Udduzi.r uma só palavra em sua defesa ou· condemnacllo ; mais do
que ·tudo falia a attitude que tomou o Poder Executivo, ao
tempo dn. presidencia do Sr. Nilo Pecanha, mandando repOr no
seu Jogar o governador de.stituido por meios tlio violentos, tão
· illegaes ~ tlio indignos.
·
Trnt.a-se, n meu ver, de um desses crusos em que o Senado
se deverá .reunir em sessão secreta, para bem dLscutir um
nssumpto quo poJa latitude do debate póde trazer, de um lado
favoneos á indisciplina, e de outro lado elementos poderosos
contra as nossas formulas de processo militar e contra todas
as circumstanoins quo ~·odeiam tilo grave nssumpto.

"
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Ult SR. SENADOR- Neste ponto, V. Ex. tem rn.ziío. P9rque
niio requer a sessão secreta ?
O Sn. ~lllNDES nm AL:M:EID.\- Eis o que neste momento me
fn2 hesitnr um pouco no modo J'rnnco de proceder na defesa do
projecto.
·
V. Ex., Sr. Presidente, terá a bondade de dizer-me se ha
numero.
0 Sn. PRESIDENTE - oN~ÍD )HI IOtllnet'O.
O Sn. MENDES DE AL:MEIDA- Não havendo numero, não
posso requerer a convocnciío de um!a sessão secreta, nem· o
adiamento da dicusssiío do pro,iecto para que o seu nutor que
possuo argumentos decisivos e formidaveis, possa defendei-o.
Tnmbem. niío posso emendar um projecto cuJa. npresentnciío
subscrevi,
·Por conseguinte, I•esta-m:e; ponde.rnr o seguinte : O !Poder
Legislativo jú concedeu amnistia ú ma.rujn sublevada em der.embro de 1910, a·ssim ;iú. está protegida por esse .acto.
O Sn. .FELICIANO PENNA- Os motivos eram diversos.
0 SR. MENDES DE AU,!EIIÍA- 0 que ~e 'seguiu á nmni.;tiâ
foi um procedimento de grave indisciplina devido ú ignornncia
dos implicndos neste movimento. Si essa amnistia é um acto
Jegal...
·
· I
0 Sn. FELICIANO PENNA- A amnistia de de.ze.mbro foi Umlli
verdadeira cnpitulaoiío.
O SR. MENDEs nm Ar,MEIDA- Si foi uma cnpitulnçiio, porque naquelle momento nos :nch.avnmos f,rncos, agora, que nos
sentimos fortes, o Poder Legi•slativo não ·póde voltar atrás do
seu procedimento.
As razões .Drincip~tes que militam para a concessilo dessa
a.mn~stia são, não só as .apresentadas pelo honrndo Senador
pelo Mn.rnnhão, como outra•,; que só em sessi'io secreta poderiam
ser discutidas.
Entretanto, cumpre não esquecer que o honrado Senador
pelo Maranhiio n.presentou o ,1eu prDjecto bnsendo em solicitn.cões do Poder Executivo, em ra2ões que o Ministro da pasta,
Sr. almirnn!J~ Bú.lfort Vieira, apresentou por sua vez.
A's altas autoridades da Republica pareceu conveniente
evitar ·w continunclio da situncilo inconveniente em que nos
achamos, em relação não sómente ao oproaesso, como ds· diffi~
cu Idade~ dn sun realizncilo, diffieuldnd~s quasi insuperavei• atá
agora. De fórma que, de um latlo o Poder Legisl·ativo nssist()
a uma situncilo anormal aomo esta e de outro Indo verificn o
fncf,o do eosf,arem privados de sua Jiberi:lnde individuas sobre os
qunes nilo pesa responsnbilidnde· alguma. provada.
Si 'é verdade que melhor será abso)VE.t' cem criminosos do
que punir um innoeente., na hypot.IJ'ese em •questão estamo»
!'m frente a cn·so semelhante.
•
··
0 Sll. ·QUINTINO
BOOA1'UVA-Apoiodo, muito bem,
.
•,')
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· Julgo conveniente repetir no Senado ns .razões expostas
pelo Sr. Ministro da ~farinh~ (lB) :
«A amnistia concedida pelo Poder Legislativo nos implicados na revolta que em novembro de 1910 explodiu no porto
destn Capital, pa1·ece que niio foi comprehendida cm todo seu
alcance pela mn,rujn.
Normalmente não podia sel-o, Recrutada na parte da
camada social ninda qunsí de todo .alheia a qualquer gráo de
instl•ucçiio, ·a, nossa maru.in, infelizm~.nte, é totnda do espirino
inculto e assim se, explica não haver ·aprendido que a amnistia
npngnvn n fnltn que commettern, .relegando-a em completo esquecimento.
Por isso, por essa defícíencia da comprehensiío, depois
m'esmo da nccilo benevolente e generosa dos poderes publicos,
ninda perdurou em seu espírito o estado do indisciplina, da
maneira :que, em vez de ~e submette.r 1í ordem, incorporandose aos compnnbeiros que haviam permanecido fieis ás autoridades const.ituidas, parte d~t marinhagem continuou na insubordinaciío, que tiio into11So -abalo produziu no seio da 1\larinha.
E assim, depois dos factos de .novembro e do neto do Congresso,
ainda irrompeu Jogo em dezembro seguinte n revolta do BntaJhilo Naval e de parte dos marinheiros de alguns navios.
O Governo então ,~e viu forcado .a dominat· este movimento
com os me.ios de forco, de que dispunha, e como se tornava necessnrio para •acautelar os supremos interesses da ordem publica confiados ú sua guarda. E como consequencia teve ide promover n punição dos culpados, convocando pa.ra tal fim os competentes conselhos de investigacilo.
Esses conselhos acabam de terminar a sua tarefa, depois
d11 demora inhcronte á natureza de processos, como este, em
que se acham envolvidos indiciados em tiío grande numero,
concluindo por pronunciai', um dos conselhos, 75 dos indiciados
e o outro 78, como incursos no art. 93 do Codigo Penal ll!ilitnr.
Agora terá de seguir-se o conselho de guerra.
Mas, afigura-se de.sde ,já •que esta processo, sobre ser de
difficil, siniío de imp~sivel realização, se apresenta quasi que
destituído de qualquer utilidade.
Assim é que nem todos os processos podem ser iniciados
no m:esmo tempo, Proscreve a lei ·~ue o réo cm conselho dei
guerra niio poder1\ ser ,julgado, quando nu"ente. Ora acontece.
que, dos 75 pronunciados em consequencia l:la sublevnclio no
Batalhão Naval, :10· se acham enfermos e recolhidos no hospital. Dos 7~ pt·onuncindos em consequencía da revolta. dos navios, sómente 10 se ncbnm recolhidos á pri•siío ; o~ demais evadiram-se.
.
Quanto a estes, .portanto, que estão ausentes, os respectivos processos têm de ser adiados para tempo em· que os
doentes se encontrem rest.nbelecido~. os evadidos se,inm capturados. de modo n poderem uompn.recer ús sessõe~·.
E, si n difl'iculdud~:~ se offorece .ftí assim. em relnciio ao11
réos, maior ~ ~· que se depara a respeito das testcmunhw&. ,.

<INNAES DO SENADO
'

Nos conselhos ·de investigaciío fo11am ouvidas mais de 200.
Nos de guerra prescreve a lei que em de crimes de natureza do
que se tratn, ~e.iam inquiridas de cinco a oito. E mais ·ainda
quo, havendo no processo mais de um réo- como aqui é o
caso -e as testemunhas não depuzerem contra todos, possa
o conselho de guerra inquerir mais tres relativamente ao réo,
a cu,io respeito as outras testemunhas se não tenham refe,rido.
Soodo, por conseguinte, tão avultado o numero de, réos em
cada um dos processos, calcule-se a quantidade a rque as testemunhas poderão ascender.
·
.
Pois nesta hypothese •Succede que a maioria das testemunhas interrogadas nos conselhos de investigação ou eram marinheiros, ou praças do Batalhão Naval, que por solicitação sua
obtiveram baixa do •Serviço militar. Em seguida a isto o Governo facultou-lhes transporte para os diversos Estados, em
que resolveram fixar residencia. Portanto, no momento actual,
acham-se estas testemunhas dissemj.nadas em varias ,regiões
dCI paiz, mui~as naturalmente tendo mudado de domicilio, habitando lagar incerto e não sabido.
Vê-se assim, pelo exposto, a difficuldado, siniio ·a impossibilidade, que actualmente existe, em reunir essas testemunhas, entre as quaes é mister seleccionar aquellas que melhor
·elucidem a questão e com maior precisão deponham sobre o
facto, de fórma a bem esclarecerem a conscienci.a dos julgadores. E, por conseguinte, a instrucção dos .processos perante os
conselhos de gue.rra se apresenta difficil, sinão impossivcl.
Ainda assim; mesmo vencendo esses obstaculos penosos,
quasi insuperaveis, si fosse possivel chegar .a um resultado
pratico- o da .iusta punição dos culpados- seria bem pago
o trabalho despendido. Mas verifica-se precisamente, na hypothese, que esse trabalho é :qunsi todo e mvlio.
·
Como sempre acontece, nos movimentos conectivos, as re'voltns do Batalhão Naval e dos marinheiros da esquadra tiveram rseus guias, seus cabeças ; a grande. maioria foi de meros
comparsas, servindo de braco executor á resolucfio daquelles,
Essa grande maioria, provada a sua culpa, será condemnadn
ás penas mais brandas do art. 93 do CmJ.igo, ainda mais· concorrendo em ~nvor de muitos a circumstancia attenuan!Je, da
menoridade. Em taes condições, tendo de levar-se em conta,
nn prisão do .réo, por effeito da conde.mnacão, G tempo transcorrido na pris!lo preventiva, o resultado será que um grande
numeras delles, apenas condcmnndos, terão de ser soltos immediatamente, ou pouco depois, em vista de .se achar cumprida
n sua pena com · a oomputaoão nella da prisão preventiva,
E assim, com ·relação a esse grande numero, chega-se á conclusão da intc.ira ·superfluido de do processo.
Emfim, Sr. Presidente, ,iulgo de muito melhor effcito no
uctual momonto, e.m .que a vida da esquadra se acha normalizada, restabelecida a disciplina, procurnndo,iilada um recuperar
o tempo perdido com o exacto cumprimento .do dever, pOr em
porpetuo silencio es>Ses processos, do que estar a reproduzil-os
cada dia, á medida que forem apparecendo os delinquentes au-
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sentes, como .iá oxpuz, fazendo reviver a cada hora a lembrança
. pungente da falta que o desvario de um momento fez commet. ter e importou em graves desconhecimentos do dever cívico.
Estou certo que convem muito mais á gernoiio nova, que nhi
está a .preparar-se para o servico da patria, o inteiro esquecimento desses múos dias, do .que suggcrir com esses exemplos,
que se. terá de desenrolar a IS'eus olhos, a idén de que é passivei
·ao militar insubordinar-se contra os seus superiores hierarobicos, insurgir-se contra a ordem legal representada pelas autoridades constituídas.
Em tnes condições, tendo em consideração que a amnistia
concedida niio foi bem comprehendida pela marinhagem e as
demais circumstancias que ac~bo de cxpôr, .iulgue.i do meu
dever submetter tudo isto !I apreciação de V. Ex., afim de que
o podet• competente com pleno conhecimento dos factos, resolva
como melhor .iulgar, no seu alto criterio, &obre os implicados
na revolta do Batalhão Naval c navios da esquadra em dezembro de 1010, niio se comprehendendo entre elies os que, demonstrando sentimentos de per'Vorsidnde, desceram no assassinato e por ~;ste motivo respondem a processo especial.~
O fim, pois, do Sr. Ministro da Marinha, chefe dessa classe,
que foi a mais directamente ferida pelo aato cuja amnistia
se pede, é demonstrar que é mais pela educação do pessoal da
Armada, mais pelos exemplos patrioticos e pelos ensinamentos
que se devo conquistar a disciplina, do .que por esses actos inuteis de violencin, que não aproveitam princtpalmente os culpados, visto que está soffrendo as colliSequencias desse neto de
·insubordinação uma .quantidade de innocentes.
0 Sn. QUJNTINO BOCAYUVA- Pe;rfeitamente.
O Sn. 1\fENDEB DE AJ,MEIDA- Foram estas as razões que
levaram os Senadores que subscreveram o projecto a dar seus
nomes para tal instituto. E a Commissão de Diplomacia, neste
ponto, que é o unico de que vou tratar, depoi,s de largo debate,
entendeu mais conveniente p~~;ra a or~mzacão B"C'ral, para .a
trnnquillidade dos servicos, para a melhoria do desenvolvtmonto da Armada, accc.itar o projecto.
Bem vil o Senado que não tenho outras razões além das
que aqui foram apresentadas pelo autor do projecto, o aqu~llas
que occorreram do. estudo desapaixonado desta questão, inclus,ive a mensagem do Sr. ~tlmirante Belfort Vieira.
Si fosse possível punir devidamente todas as indisciplinas que têm havlldo nestes ultimas tempos, mas todas, sem exclwsiio do nenhuma, sem exclusão de nenhum dos indisciplinados, ninguem mais disposto do que eu a concorrer para isso.
como estou certo que o fari,n a unanimidade do Senado. Mas,
desde qpe só tomos de punir aqulllJles que cnhiram sob a nre~
siio do momento, .sob accusacões talvez injustas e por motivos
improvavo,is, julgo m'elhor que por esta malha alguns criminosos escapem, do 'que sejam condemnados innocentes que porventura estejam implicados neste processo.
·
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Niío sou o nutot• ela emenda ;que torna oxtQnsiva n umnisl.iO:
nos implicados no bombardeio do 1\lanúos ; não fui o relator do
parceer, .nem occupo n presidencia da Commissúo lle Constituicão. Só trato, por·tnnto, do nssumpto cm .que o meu nome está
envolvido como signntnrio do pro,jocto. (Mu.ito bem I Mu:ito
bem, I)!

O Sr. Gonzaga Jayme (')-Sr. Presidenta, ,qendo ou orelator do parecer da Commi3~:io de Con.Utuioíio o Diplomncin,
que additou no pro,jccto do nobr·~ Senador pelo ll!uranhiill n
emenda ampliando n amníslin no.~ implicados no bombardeio
de 1\!anúos, ,julgo do meu dever explicar ao Senado as razões
quo agirnm sobre o meu espírito pat\~ estender• este manto
do clemencia: n brazíleiros :que huvínm incorrido na mesma falta
que os que se acham cDntemplndos no pro,jecto primitivo.
O SenndD deve se recordar de que nu ocoosííio em que
occorrou a revolta da Armada o ,Poder Legislativo, sob a .pressão da nmoaoa dos vasos dQ guerra que passeiavnm .na bnhia de
C3uanabnrn, votou, {ts pressas, um proJecto do amnistia, cu,ios
resu ltndos nüo foram aprovei Lados porquo dias depois surgiu
n revolta. do batalhão Naval o a olln se nggrognrnm alguns dos
marinheiros que IJ(lvinm tomado parte na revolta da Armada.
Este facto jti tem !SObrei si quasi dous annos.
Entro tanto, pot• muioref! quo tenham. sido os asforcos dn:
,iusticn, elln niío poude trnnspot• a parte primitiva, summaria do
processo; apenas terminou o conselho de investigncilo.
Nesse conselho, tratando-se de um delícto que tinha grande
numero do autores, depuzeram cerca de duzentas testemunhas.
Nnturnlmonte os ,juizes do processo haviam de procurar as testemunhas entro os comparsas na accilo, e asstm á prova testomunhnl qunsi quo se circumscreveu nos soldados do bntnlhiio naval.
Ora, tendo grande nurrJei'O dellcs obtido baixa do serviço
e so t.ransportado para diversos pontos do Paíz, o neste caso,
ostando a maioria em Jogares ignor·ndos, o Sr. Ministro da
Marinha e.ncontrn dífficuldades insupm•aveís para iniciar e
terminar o conselho de guerra, uma vez que as testemunhas
quo podem trazer luz sobro o facto estilo impossibilitadas do
depOr, porque nüo se sabe ondo procurai-as,
Mas, Sr. Pro.sídonte, níio foram sómente ns diffículdades
apontadas pelo 1\!inistro om sua mensagem que actuaram no
ospi!•ito da Commissiio de Constítuicilo e Diplomacia para acceitnr o proJecto, e, ainda mais, ndditar-lho a emenda a que se
l'ol'eríu o nobre. Senador por S. Paulo,
Havendo .hl decorrido qunsi dous nnnos, estando ns pessoas implicndns nesses acontecimentos prosas desde esse tempo,
á Commíssíio se nfJ'igurou que essn penalidade de qunsi. deus
anuos el'n sul'l'iciento para punir a falta quo hnvinm. commettído
esses nial'inhoh•os o soldailos navnes. ])c modo que em concomitnnoia com os e,mbarncos lembrados pelo Sr.
l\linistro
. ,.. ,, ··- -,· ..... .

( •) Este discurso nüo foi re,visto pelq orador.

•

SESSÃO EM

I

•

•

22 DE Ji.J:NHO DE 1912

i:la lllarinha em sua mensagem, nós tivemos tambem essa considemciio ponderosa do que a maior parte dos implicados nesses lamentavois acontecimentos já tet•iam cumprido a pena
se porvontura tivessem militando om seu favor, como muitos
teom, ch•cumstancias ·attcnuantes como, entre outras, a da menoridade,
Justificando deste modo o projecto apresentado pelo nobre Scnndoi· pelo Mnmnhão, neste momento ausente, eu, como
relator, tendo cm memoria os acontecimentos do Manúos, cuja
natureza incontcstavclmonto se usscmelllavu, se identificava
com a daquelles occort•idos no porto desta capital, entendi que
era um sentimento de, justicu o de equidade ampliar 11 amnisti11
líquelles hrazileiros que cm um momento de pai:xiio se tramviaram dos devores que lhes ·são tracados pelas leis e haviam
praticado igual falta, bombardeundo a cidade do 1\lanúos.
Ora, é verdade que esse bombardeio impre$sionou pot•
tal fórma a JlOpulacfio do Manúos que o govcmador do Estado,
aliús provido do elementos de resistancia, se sentiu tão apavorado que abandonou o governo, deixando que triumphasse a
revolução,,
O então Presidente da Republica, bojo nosso honrado coilega, re,presentanle do Estado do Rio do Janeiro, agindo como
lhe cumpria. naquella cmorgcucia tão delicada, mandou immodiatamento ropcir o governador, quo ainda so acha gerindo
os destinos daquellc futuroso Estado.
A impressão cu usada poJo bombardeio, Sr. Presidente,
com o dccort·er dos tempos, com a concomitancia de outt·os
factos que tee.m occorrido, foi-se apagando do ospirito daquollc povo.
O bombardeio do Manúos, não ha negai-o, leve caracter
politico. Entretanto, que ti que nós vemos hoje '? Os dous elementos politicas que sa degladiavam no Amazonas sentiram
a necessidade de um accõrdo o as forças conjuntas do partido govomista o opposicionista acabam de so combinar no
sentido de levantar a candidatura de um nobro collega nosso
pm·a successor do governo actual.
Quer isto dizer que já se apagou, já desappareceu em
Manáos aquclla impressiio que o bombardeio havta causado.
O Sn. FELICIANO PENN.\ - O bombardeio do 1\lamíos determinou os outros.
O Sn. GoNZAGA J.\Y~m - O apai·lo do nobre Senador não
so me afigura razoavel. O primeiro bombardeio produziu effeito negativo, porque o Presidente da Republica de então
mandou cercar de todas as garantias o governador do Estado,
e o seu successor; o Sr: lllarechal Hermes, tom agido por seu
turno, no Estado do Amazonas, no mesmo sentido, provando
isto. que o accõrdo não traduz o t•cccio de uma nova aggressiio,
mostra apenas, que aquelle povo se sento fatigado na luta e
que cada um procura empregar todos os seus esforces para
a felicidade dnquelle poderoso Estado, esquecendo-se essaS'
P.aiXi!JlS; !IUB siio transitarias, indi~ando pat·a futuro gove.rno..,
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dor do Amazonas um homem honesto, cheio de competenoia;
o qual, estou certo, ha de manter esse accOrdo.
Ora, nestas condições, entendi que niío e1•a de justica, niío
ora equitativo conceder amnistia a marinheiros e soldados navnes, que haviam bombardeiado a cidade do Rio de Janeiro,
deixando de ampliai-a a outros que, em momento de desvario,
de paixões _politicas, haviam commettidll esse horroroso crime
do bombardeio de Manáos.
Convicto de que agia neste sentido inspirado na justiça,
levado por sentimentos de clemencia e humanidade, que s!io
communs ao povo brazileiro, foi que lembrei á Commissão de
Diplomacia essa medida do clemencia para ns pessoas que se
envolveram nos acontecimentos de Manáos, em outubro de
1Di0.

Era o que me cumpria dizer. (Muito bem ; muito bem.)
O Sr. Francisco Glycerió · (•) - Sr. Presidente, o nobre
Relator do parecer e tambem autor da emenda yue estende a
amnistia aos implicados no caso de Manáos nao me parece
ter sido feliz, como costuma ser nas cl11ras exposições de suas
idéas.
.
O caso de Manáos ó um caso typico, que desperta observações relativas á politica da Republica. .
Não digo que o accôrdo feito no Amazonas seja devido
ao terror de um segundo bombardeio; mas a verdade é que
a repressão do primeiro bombardeio alli havido não foi bastante efficaz para .tornai-a um exemplo salutar. Elia demonstr·a apenas que o Presidente da Republica de então cumpriu o seu dever (apoiados), e que factos identicos occorridos
na Bahia e além não foram punidos, e assim o exemplo dado em
1\fanáos não fructificou, dando isso talvez origem ao accôrdo de
que agora. nos dú noticia o meu illustrado oollega por Goyaz.
Mas antes de continuar desejaria saber: que qualidade de
accOrdo foi esse ?
Pelas nossas instituições, .pelas doutrinas ahi consagradas, e pelos nossos deveres politicos, só póde cuidar da eleição
do Estado o povo desse Estado.
·
Quem fez esse accOrdo tão elogiado pelo nobre Senador
por Goyaz ?
.
0 SR. GONZAGA JAYME - Os políticos do Amazonas,
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Os po!iticos do Amazonas,
agindo na Capital Federal ? Então que valor tem a Federação
instituída pela Constituicão da Republica ?
O SR. GoNzAOA JAYME - Esses politicos são representan·
·
tes do Estado.
O Sn. FRANCISCo GLYCEmo - Elles siio representantes do
Estado, são mandatarias do povo e não directores da opinião.
Aproveito a ocoasilio para lavrar ulna . solemne oondemnacão contra esse systema que nllo ó republicano, e menos
ainda constitucional.
·
•
·
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Os aocOrdos politicos determinando a inversão da ordem
constitucional nos Estados da Republica, feitos na Capital: do
paiz, são uma violação expressa do reg1mcn federativo.
Quem póde .fazer esse accOrdo ? , Politicas pertencentes
ao Congresso Nacional ? I Quem lhes confiou taes poderes ?
Ellcs são mandatarias e não mandantes. Mandante é o povo
do Estado..
·
·
Ainda que saibamos que a influencia moral dos chefes
politicas com assento no Senado ou.- nas Casas do. Congresso
possa determinar modificações, até salutares, na politica dos
Estados, a acção desses homens deve se exercer directamente
sobre os seus amigos do Estado, mas não no sentido de celebrarem aqui, nesta Capital, accôrdos que lá são recebidos como
injuncções.
As razões, portanto, do accOrdo . feito alio contraproducentes, porque assisnalam o constatam um facto violador
do regímen constitucional da Republica.
.
.
Creio que estou expondo a opinião geral de todos os amigos da Constituição o do regímen.
Sr. Presidente, o nobre Senador por Goyaz, justificando
a generalização que fizera da amnistia constante do projecto
aos factos de Manáos, disse que havia igualdade de condições.,
Peço licença para dizer que S. Ex. não tem razlio, · porquanto entre os autores do bombardeio de Manáos· se encontram pessoas de gerarchia, de graduação militar, homens de
responsabilidades politicas, e até ex-Senadores da Republica,
O Sr. Sá Peixoto foi membro do Congresso Nacional e desta
Casa. E' um. homem que podia ter errado, actuado por paixões politicas, mas é um homem de. responsabilidade. Entre os
officiaes está o cor_onel Joaquim Pantaleão· Telles de Queiroz;
incontestavelmente um dos officiaes mais distinctos do nosso
Exercito. Ilfas quem estava envolvido nas sublevações do batalhão nnvnl e da esquadra ? Marinheiros booaes; nem mesmo
o soi disant almirante João . Candido póde escapar.. a essa
regra.
.
.
.
· O caso de Manáos póde, ainda que relativamente; legitima~
um acto do amnistia, porque lá foi a paixão politica que levou seus autores a praticar essa violenoia.
··
0 Sn. FELICIANO PllNNA - Neste' ponto V. k não tem
razão; os autores do bombardeio .de· Manáoli eram extranhos
ú politica do Amazonas ..
0 Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Nlio eram estranhos, pois
o Sr. Sá Peixoto.. .
·
0 SR, FELICIANO PENNA--, Refiro-me aos.militares.
0 Sn, FRANCISCO GLYCERIO - ... de quem posso fallar
com libe~dade, porque formo de ·S. ·Ex. um juizo perfeitamente justo, era Vice-Presidente do Estado. · ·
0 Sn. FELICIANO PENNA- Refiro-me aos militares.
0 Sn, FRANCISCO GLYOERIO -·Os. militares podem ter ~ido
estranhos á P.olitica do. Amazonas, .mas é. inegavel QUe· eram
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bomens ao. o!ll·tã cohdiciío social e niío podiam ser equipara
·
•
dos a marmhcu·os bocaes.
Notem os honrados Senadores quo niío concordo com 0
facto do.. ser a amnist.iu estendida nos autores do bombardeio
1e tMn~mos, tanto ma1s quanto estamos na intercurrencia de
ac o Jgual ao que se deu na Bahia, c os autores ainda não
oram
processados,
f
Ora, se !linda níio. foi iniciado o processo dos culpados
do bo.mbnrdmo da Bnh1a, como vamos lnncaz· o manto da clemancu& sobre os autores do bombardeio de l\lnnáos ?
.o SR. FELl!JtANo PENNA - Os autores do bombardeio da
BahJn, ainda n~o foram processados, mas jli foram elogiados
o que valo mmto mais.
•
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - :Até CCJ•to ponto V. Elt.
t.om razio.
Nessa parto niie tem responsabilidade o honrado ScnadoJ'·
('OI' Goyaz.
. O projecto em debate manda retirar do numero dos crirnm~s~s. aquelles que estilo sendo processados por crim~ de
homJctdJo.
·.
Ch~mo a attencão dos honrados Senadores para esta parle
do proJecto.
Qual foi o crime commottido pelos marinheiros na suble;vação da esquadra, Hiniío o crimo do homicídio '!
· . Que fi,zeram elles siniio matar os seus ofl'iciaes solp~rin
res ? Nlío tiveram outra causa em vista, núo tinham de~i
l!nios políticos; nlío foram siniio réos do crime de homicídio.
Como pois, póde o pJ•ojecto :fazer esl.a dlistinccão 1
Si fôr vencedor o projecto, tal qual está l'Cdigido, exeluindo' aque\les que estiío sendo processados por crime de
homicídio, quem os voe excluir '1 (Pausa.)· .
O facto de estar o individuo respondendo a processo niio
quez• dizez• que tivesse praticado o crime pelo qual estú. sendo
pt•ocessado. Ello poderá ser absolvido, até .mesmo por incompetencia. do ju,!.z ·ou por vicio no processo. Póde mesmo ser
deprecado pOI' uma ordem de llabeas-corpus.
.
Mas, insisto na pergunta, quem tem competeneta para
seleccionai' uque\les que estilo submettidos á pt•ocesso por
cz•ime de homicídio '!
:Ainda mais, Sr. Presidente •. Depoi.s do project~ de amnistia. ter sido approvado e sanccionado, o poder publico, o Poder ·
Executivo a justioa militar niío poderão inclu'i;r mais alguns
que devam sm• processados pot• ct•imos de homicídio ? (Pausa.).
Senhores, está mo parecendo que eu estou:. com. n ruzilo.
E, assim sendo, peco \iconca para apt•esentar a~ proJecto uma
emendo, indo desto modo oo encontl·o dos desejos ~o honrado
Senador pelo Moranhiío que acaba de tomar.' wute neste de-

bate..

·..
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'A minha emenda, Sr. Presidente, terá como corollario
a suspensão da discussão e visará tão sómente a exclusão
das Palavras: «Excluídos por crime de homicídio :.
Dou esta '(nformaciio ao Senado, para que tod~s os meus
collegas apprehendam bem qual o fim que tem em vista a
minha emenda que envio á Mesa.
Tenho conclui :lo. (Muito bem; muito bem.)
Vem ú 1\!esa, é lida, apoiada o posta conjuntamente om
discussão com o projecto a seguinte·
EMENDA

Ao proj coto n. 5, de 1912.
Eliminem-se as palavras: cexcluidos, porém, aquelles que
estão envolvidos em processo por crime de homicidio,.
Sala das sessões, 22 de junho de 1912. - Francisco Gly-

cerio.

Suspensa a discussão afim de ser ouvida a Commissão de
Constituição e Diplomacia sobre a emenda.
.
PENSÃO AOS HERDEIROS DO DR. JUVENAL MILLER

2• discussão da {lroposicüo da Camara dos Deputado~
169, de 1911, conceélendo, repartidamente, á viuva e filha&
4o Dr. Juvenal Octaviano Miller, ex-Deputado pelo Rio Grande
do Sul, uma pensão mensal de 300$000,
.
Adiada a votação.

11,

O Sr. Presidente-Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
.
Designo para ordem do dia da seguinte:
.Votacão, em 2" discussão, da Jli'oposicüo da Cnmara dos
Deputados n. 169, de 1911, concedendo, repartidamento\ á viuva
e filhas do Dr. Juvennl Octaviano Miller, ex-Deputnao pelo
Rio Grande do Sul, uma pensão mensal de 300$000 (com pare-

cer contrario da Commissáo de Finanças) ;

Discussão unica do parecer da Commissíío de· Finnnons
n. 79, de 1912. opinando pelo indeferimento do requerimen~o
em que o capitão reformado do Exercito Paulino Felippe SIm~es pede ao Congresso Nacional melhoria da reforma que
está gozando.
· Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 80, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento
de D. Lucia Lobo Pimento!, viuva do ex-major da Brigada Policial Francisco Candido Pimento!, pedindo relevação da predsoripcilo Quinquennal do decreto 11:. 857, de 12 .de novemb~o e
1851 para entrar cm goso da pensuo do montep10 a. que se JUlga
com: direito;
.
Vol, II
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. a• dlsdUSiifío 'dá P.i'opósicrto da. •Cn.tllíira dos. Deputados,
n. H6; de :190!1 diSj)ortilo que os conferentes .de capatazias, os
ll,ludantes da fi~ls dó armat~I!S. as cort1milndantes, sargentos e
gtlardas das alfandegas. da Republlca, dtlsde que tenhllin :15
llnrtd8 de !lervloo, niió poderão ser demittidos siniid nas mesmas
· · colndições e !>elos mesmos motivos por que o podem ser os em..;
p_regados da Fazenda (com parecer contrario da Commi8sáo de
Finanças).

·

·

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 30 minutos,
·•·' ,.

,.,
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PRESIDENCIA DO SR; QUINTINO BOCAYUVA, VICE-PRESIDENTE

A' i hora da tarde, presente numero legal1 abre-se a sessão,
que ciiiiéórreiil os Srs, Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves,
Pedro Borges, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Lauro Sodré,
Mendes de. Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, Francisco Sá, Thoinaz Aécioly, Gonoalves Ferreira, Goines Ribeiro,
Qliveira Valladão, Sá Freire, Bueno do Paiva, Alfredo Ellis1
nrllllol~cô Glycerio, Leopoldo de Bultlões, Gonzaga JayDiSj Jose
Mlii'tinlio(· Generoso Mnrcjt.uiS, Hercilió Luz e Cassiano do Nas-.
citllénto 24) •
Deixam de comparecer com causa ,justificada os . Srs.
'Araujo Góes, Candido de Abreu, Silverio Nery Jonàthas Pedrosa, Arthur Lemos, José Euzebio, Urbano Santos, Ge~asio
Passos, Távái'lis de LY'ra. Antonio de Souza, Cunha Peurosa,
Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves, Ribeiro
de Brito, Raymundo de Mirartda, GUilherme Campos, Coelho
e Campos ~osé Marcellino, Ruy Barbosa, Luiz V1anna, Bernilrdina Monteiro, Moniz Freire, Jolio Luiz Alves1 Louren_l)o Bapt,stli, Nilo_ Peoílnhll; A1,1gusto d!! yasconcellos, alcilido
Gtianabai'll, Bernardo Monten•o, Fehc1ano Penna, . Braz Abrantes,
A. AZeredó1 Metelld; Alencar Guimai'lies; Felippe Schmidt, Victorino Monteiro e Pinheiro Machado (37).
. E' lida, posta em diseussiío e1 sem debate, approvada a acta
da sesslio anterior.
·
() àr, t.• Seoretarlo dá conta da seguinte
li

EXPEDIENTE
Téllil!râmlíia expedido do Estado do Piauhy, de 22 dó oõr•
rettUl, pelo Sr. Pedro AtJgtJSto dé Souza Mendes e outros, assim
diiMellido:
cl!esa damiir~ Lligisiaiiv!i Estado do Plauhy pede
EX.,
usando attribuiclio conferida .Governo Federal pelo art. 6•, nu-.

v.

••

...
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mero 3, da Constituição Republica, digne~se providenllllir nossivel urgencia fim normalizar situação Poder Legisllltivo deste
Estado/ identicn havida Estado do R10 em i 910, offensi1'à fórma
re~ubl!caM federn~iva, pois existem actualmente aqui funomonando duas Camrtrn Legislativas, timà cuja mesa ora tele-.
g~apha a V. Ex. of!'erecendo t~da~ as. condi~~es legitimidade;
v1sto terem .sido seus membros dJP,lqmrtdos JUI)ta apuradora
legal constl~qitla pel~ ,Con~elho M!lmcJpal. dli. Capital; presidido
pelo seu unwo e legitimo presidente; outra composta membros
âiplo~adoà fii,Iso tiOI)Selho i!le~iilttiente re!Jriido. f~rli lo!iiil,tlal'a.
ond~ po~ l!ldtn:o f9rca mawr fOra conv~c.l!llà J)lnta apul,'adora
pelo legitimo presidente conselho, ftin!icJOnando falso cdnselho
apenas com tres conselheiros; pois oUtros tres cjue faziâni iiil..o.
mero. hàviàm pdr lei perdido inaiidato; Respeitosas saudáções.
Nutro Auu!Lst/1 de Sou:o. Mendes, presidente. "'-'lóão Ribeiro;
Gonçalves Füho, i • secretario:."'-". Orlando Barbosa de Oar:.
vlilho; 2" secNitario, -'A' Cóinliiissão de 'Córistituiêão e Diplo ...
iíiacià,

â sr. :i· àecrêtarlo

~àt•oelii'cs,

(servindo da

2•) dociarii ciue. não ha

E' novnmcn to lida, postà cm discussão, que se encerrii sem
tlebate; ficando adiadà a votàeão pór falta de numero; a redn'ooãd final !Jo' projecto n. H; de 1912, tio Senado; que oonced~
licença de nove mezes; com ordenàdo, a João Gomes Rebello.
Horta; thesdl!reiro da Caixa de Conversão.

· o Sr. Gàrizagà Jilyirie (')=Sr: Presidente o Diário de No"'
Uciàs, na ed!cãa de hoje, ii projiosito da emenda ajireseritada iia

,,

sessão. de àntll-hd11tem pel~ ..ineii. estimado aniigo. e eminent~
~enador p_or Sd>auloi que. apara rest.ricc~e§ .constantes do pro.:.
Jecto de ammsia. oflerec1do á consideracao do Senado pelo
bonrado Semitlcir pelo Màrarihiio; fez êoinmeritarios ao discurso
cjl!e prddtizlíiiitiiiellil. sessiid; coinmelitm·ios riienoli justos e qu~
ei.::igem .dn ffl!rihil. .parte, uma ligeira i·~sposta. . . .. . . .
Nesses commêntariOS; St•;. Presidente, diz o art1ouhsta;
i·espis'aildo .no meu ,discui·so pahivriis sol\~s. dis~d\vendo os :vinculas que hgam as 1déas que nessa oceasmo emJttJ, que eu apa.n!Jara mal a questão,. procurando assimilar; unificar os factos
oocorridos ria bahia do. Rio de Janeiro em dezembro de 19tp,
e as· ciongeiieres si.Jccêdidos em outubro do mesmo nnno na Oh
dnde de Manáos:
.
.. . No. artigo que estou. oommentando; diz o seu. autor ql!e
'filctos inteiramente distiilotos .do origem; absolutamente dlvel'sos lião podem sei' oompendiados como identicos na emenda
que eu tive a honra de offerecer á oonsideracão do S~nado; .
Si é verdade: Sr. Presidente, que na bahia do Rio de Ja ...
neiro, as praças do Batalhão Naval e os màrinheiros de alguna
nlivios de guet•ra bombardearam esta Oapital; fazendo victimas,
causando damnos; não ó menos cer!o que na cidade de 1\lanáO!I
. ... : ....... .
~

'

'

1*). i!i'ito cilscuraci não fol rovi•to poÍclo oridor •.
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a esquadrilha alli estacionada bombardeara tambem a cidade,
produzindo identicos damnos.
Onde, pois, a dissemelhanca entre os dou8 factos, encarados
sob o ponto do vista material?
Ellcs são inteiramente idonticos, não ha quem do boa ·fé
o possa negar.
·
Naturalmente, Sr. Presidente, o que queria o articulista
ao escrever o seu artigo err averiguar quaes os intuitos que influíram no espírito das pracn.s do Batalhão Naval e dos mnrinhei~os e quaes os que determinaram a accão daquelles que estavam :i frente da esquadrilha então estacionada em Manúos.
Ora, incontestavelmente, nas duas hypotheses existe a verdadeira, característica do crime politico.
Assim, tambem, Sr. Presidente, ninguem contestará que
os moveis inspiradores do uma e outra accão delictuosa são de
natureza absolutamente diversa.
Em relação ás praças do Batalhão Naval e aos marinheiros
que a ella se associaram, nós vemos- e é o Diario de Not-icias quem· o diz- que o que determinou a accão dolictuosa
foi o interesse de abolir o castigo corporal, que é adoptado no
Codigo da Armada, como necessario :i ·SUa disciplina; ao passo
que, em relação :\s occurrencias de Mam\os, a acciio tinha outro
dntuito: c- era o vice-presidente do Estado que, associado
com forcas fedorncs no presupposto do que esposava uma causa
justa e patriotica, produziu um levante pura depor o presidente
c substituil-o na ndministrnção publica daquelle Estado.
Ora, quer em uma hypothese, quer em outrn, apezar da
diversidade de intuitos, apezar de serem dii'ferentos os moveis
determinantes da nccüo delictuosa, cheg11-se !\ conclusão do que
um e ou~ro süo crimes polit.icos. porque um e outro violam a
. regra estabelecida pela sociedade para o exercício normal de
seu governo. V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que ns duas figuras ·
.delictuosas-o crime commum o o crime politico-divergem em
muitos pontos,sendo o crime politico tmtudo,por todas as nações
oivilizndas, com muito mais brandura e muito mais suavidade;
:porque, como nós sabemos, os movimentos revolucionnrios se
:1ustlficnm, muitas vezes pela defesa do direito; muitas vezes
a revolução representa n boa causn, ó um neto de patriotismo
o de dever civico.
Si ó verdade flUe os governos são instituídos para tute ..
lar nossos direitos, para proteger nossa liberdade, estabele- ·
cendo regras que regulam essa multiplicidade de relações
quo occorrem entro os homens, tnmbem ó certo que em relucão nos crimes communs ha violação de ordem differente·,
ordem que apeuns regula as relucões dos individuas entre si.
De modo que o crime politico perturb•a a ordem publica, ao
passo que o crime commum viola a ordem jurídica estabelecida pelos poderes publicos parn regular as relações dos indivíduos entm si ..
Orn. tnnto 1í verdade que os crimes politicas são trntados
com mais brandura o suavidade - porque, inconstestnvelmente, seus intuitos são differentes - que, pam crimes politicas, ha direito de asylo, que ó absolutamente recusado aos
crimes communs; e mais nenhum paiz concede . extradicciío

..
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pai•a crimes politicas; em regra geral eiia é negada para esses
crimes o permittida quando se trata de crimes communs.
Portanto, em relação ús duas hypothcses, ambas são de
c~ime politico, produzindo os mesmos et'feitos materiaes, havendo diversidade apenas nos intuitos que determinaram a
nccão dos marinheiros aqui e a da esquadra em Manúos. A verdade, porém, é que os marinheiros attentaram contra uma lei
- porque, por mais selvagem e mais condemnavel que seja e ou assim n julgo - essa lei incontestavelmente existe em
nossn Armada, admittida por seu codigo. Tanto esse codigo a
adoptou, que nos ultimos dias da sessão de 1910 o eminente Senador pela Bahia apresentou aqui uma indicaçllo, quo
ainda pende de parecer da Commissão de Legislação e Justiça,
para quo o Congt•esso Nacional legisle no sentido de substituir
a pena disciplinar corporal por outra medida que possa manter a ordem e a disciplina na Marinha.
Ora, si aqui se offendeu a uma lei, si a revolta dos marinheiros foi contm uma lei estabelecida, quando a Constituição
permitte o direito de represontacão, muito mais suave de ser
usado para que os marinheiros alcançassem o objectivo, que
ern a annullaciio do castigo corporal, em relaciio ao Estado
do Amazonas a situação era outra1 e até se me afigura mais
toleravel, porque era um choque oe opiniões politicas que se
encontravam, eram dous partidos, ambos republicanos, que entravam em luctn, associando-se o que estava fóra das grncns
do poder á esquadrilha, para por este meio conquistar o posto
que reputava mais capaz de exerce!' em beneficio daquolle
grande Estado. E terminado o bombardeio, quando o Presidente do Estado, apozal' dos elementos de resistencia que
tinha, julgou opportuno deixar o seu posto e cedei-o ao seu
substituto, o V!Ce-Presidente, que ,iú teve assento nesta Casa,
e cuja honorabilidade e valor civ.ico nós todos reconhecemos,
assumiu immediatamente o Governo, e em ligeiro m'anifesto
que fez publicar, p!'ometteu que havia de !'eparar injustiças
que haviam sido commettidas, propugnar pela grandeza do
Estado e defender todos os direitos aos qunes se pudesse estender n acciio do Governo. Mas succedeu que um movimento
desta ordem não podia prevalecer dentro do nosso regímen
constitucional, e o então Presidente da Republica, zeloso como
er•a no cumprimento de deveres que lhe pesavam sobre os bombras, providenciou para que immedia~nmente fosse restau!'ado no .Gilverno o presidente deposto.
Houve factos lamentaveis, ninguem contesta, e os acontecimentos de Mnm\os impressionamm dolorosamente não só
no Estado mas em tod'a n Republica.
Mas, Sr. Presidente, hí eu disse no meu discurso anterior
que .it\ quasi' dous nnnos decorreram sobro estes acontecimen.:
tos - factos posteriores, cm concomitnn~ia com o tempo,
apagaram, qunsi· que .ilm absoluto, essas impressões dolorosas
do momento, Os partidos alli se congrncaram, combinado
na eleiçiio de um candidato que merecesse a confi'anca de
todos ossos elementos. Julguei, pois, que a oocasiiio era
muito nzndn pnm que esqueeessemos essas masuas, que ainda
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podem ferit alguns COI.'S.OÕes de ppliticos qo :Ani'!lllO~, e sobl1~
ellas estendessemos o manto 'do esquecimento, afim ·de que
perdure a paz que rieste momento reina no Amazonas.
Outro sentimento não me podia inspirar qqe não fosse o da
equidade, o 4~ justiça, nivelando sob as. mesmas razões fa,..
ctos que, como acabo de demonstrar, partiram da mesma J)attireza, se · identifiC'am, quer em ·seus elementos · moraes,
quer em suas copsequenci as.
Mas, o Diu:rw de Noticias, respigando, como disse, pala- ·
:vras ·soltas do meu discurso, entendeu que a minha orientação sobre a repressão cviminal era >absohitamente falha.
· Sri; f!résidente, eu exerci a magist1.1atura por ·espaço de
20 anrios, ti minha inoolligencia se afez em julgamento não
só de m'atevins cíveis conio de matarias crime; inas, aqui no
Congresso, no Senado, niio se trata de repressão de delicto, não
se trata ~e rppressão d~ delictos, nem de apu·rar respo~s!lbili
d!!d~; o qu~ nos preoccup!l no momento é saber s1 é ou nao convemente ·que esses factos, que tiio dolorosamente echoaram no
coração do povo brnzileiro, devem ser punidos, ou si, pelo pon.,.
trariQ, o longo estagio de tempo que sobre eUes paira, a confraternização çlos elementos que nelles figuraram, aconselham uma
acciio da ju'stjca ou um esquecimento que venha garantir, perpetuar e'~imertllr es,sa P!iz'.que jJoje existe ~o A.mazon:as, ·
Eu !)!lO d1~se, SI•. Pves1dente, ~em. lJOd!a d1zel-o, que era
·o esquecimento do Amazonas que JUst!fiCav!l a emenda qu~
tiye a honra qe offeriecer ào projecto de amnjstia. Eu aJir.esentei este facto como um concurrente, como um concomitante
9e toutrn~ ·razões com as· quaes piiQcurei juàtificar· es!Je · J.lVO~
JeC O.
.
·
.
.
' · Dando, portanto, esta ligeira resposta ao :Piario de No~i
'cfas, · acr~dit~ 'que jqstifiquei mais ~u menp§ 1\ pÇinducfi!l qpe as
c(IMrc.lJ.m stbanc.II\S ~e· abconse) lhar~lll em relnçao q este proJ~ctg,
1

1
"'·o

pm~

mu' 1o , em.

:

O Sr. Frano'lsoo Glycerip (~) -Sr. Presidente, niío ser~!
exoggenádo recebendo as declarações do hpnrado ·Senador por
Goyaz ·como uma neplic'a ao discurso _por mini pnoferido nesta ·
~asa na sessão de sabbado, pois' que s. Ex. fez, a propositó do
editorial do Diririo àe· Noticias; uma vérdadeira recapitülaQIIO
de toda a mataria dà aua emeQaa, do seu parecer e ao seu discurso.
·
·
·
· ·
·
·
Ora Sr. Presidente, estando o projecto submettido ao
ilx11me dll Commissiío ela Oonstltuioiio e Diplomacia, eu agunrdavll IIUe essa· Oommiss~o, f:)esempenhando~se do seu aever,
enviasse para o· Senado o seu parecer, !lfim de tomar parte na
dpbatp, s1 istq fosse exigiv~l. PRrt~nto, a mil!ha presenca no
ilel:iijtde· ~ Í.HI!IIG. coqscq!fPJlCi~ flll in(Qi!ltiya t!JÍ!lnfl~ 11e!o hqnrndo
Sena or por .oyaz. ·
· ·~r. Presidel!te; .l!ií.o faco in.h.tstiçl! a nipgppJ!!, nAm ppm~
!llC~\o erro de ~flf~~mQq!J f:)cplnr!l))do gue ~ parte est4 Pllreç,~n<!o
IIJai!Jf !Jl.JC (I tqdo, P,9!~ Hllc a ~!llel)illl: qup pstcnclc a !l!llm~t!!\
(~) li!~!• 41acu:'o n~~

foi

~pvlelo ~·I• q;~49f·
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aoa factos do ~mnzonas preoocupa mais' o espírito tio ~onrado
Senador, meu distincto amigo, do- que o proprio proJecto de
amnistia nos marinheiros que se revoltaram na bahia do Rio
de Janeit•o.
O SI\. GoNzAOA JAYME- Eu respondi ao commentario de
um jornal.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- E respondeu brilhantemente,
devo declarar em honrt~ no nobre Senador.
.
O nobre Senador pelo Estado de Goynz estendeu-se, demonstr!lndo n semelhança que existe entre os dous casos; a mim
clles se afiguram cada voz mais desiguaes.
Não posso nunca ncceitar como crime politico o facto ncontecido pela sublevaciio dos marin)leiros dos vasos de guerra na
bnhin do Rio de Janeiro, no passo que no Amazonas se tratava
de um facto de natureza e fins politioos. Erll um Pllrtido vencido que se propunhn, do accOrdo com a forca federal alli existente, dopOr o governo legal e introduzir uma modificacíio profunda na ordem constitucional desse mesmo governo. Em
summa, propunha-se a substituir. por melo de violencias, a~
funccões normaes do Governo do Estado do Amazonas, não podendo, pois, a natureza e fins roliticos ser mai~ claros nem
mais__precisamente definidos.
·
Na bahia do Rio de Janeiro niío se deu iseo. Os marinheiros
sublevados nem mesmo se serviram dos vnsos de guerra que
estavam em seu poder para nttontar contl'n n paz da Capital
Felieral.
O SR. Go!llZIIGA JAYME- Houve bombardeio da Capital.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdiio; OS marinheiros peOÍJIJll, qo que consta, a nbolic1ío dos castíl!os ool.'poraes e a melhoria das suas rações. Estes são factos de nature~a inteira.
mente particular.
o Sn. SA FnEIII~- Estes criminosos já for11m am~tistiadoa,
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-'- Não digo que a amnistia nAo
seja 9111liva!.
O SR, SA FII~IRlil-- V, lllJ~:, quer 'apenas contestar que seja
um crime politico.
·
.
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perfeitamente, só i•to· NAo .
se trata de um crime politico, Eu Que sou desfavoravel profund..mente a sublevaciío lie 1\{pnáos, desejavaíi todavlnJ Para os )lomeus que nella tomaram parte uma Rituac o m11ls oecorosa.
Os homens que tomaram parte nos acontecimentos do Amazonas não podem aor baixados. nivelados á condioAo dos marinheiros que não prtlticnram sini!o homicidios. Impuzeram aos
seus commnndantes modificacões nas penas corporaeB, usando
p:~ra isto de violenci11s inauclitas, as quqos nilo podiam ter sido
usaclas pelas pe~soas que tomaram parte nos crimes do Manúos, Em summn, o cr1me de Mqnúos é perfeitamente politico;
a revolta da esquaclr!l é mernm11nte commum,
O Sn. Go!llllAOA ,TAYMm....:.l\!arinheiros e soldados que, ar-·
mndos, hombarclcinm uma cidade, atirando contra ella fuzila ..
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ria, commettem, no conceito de V. E::t., um crime commum?
O crime ou ó commum ou politico,
0 Sn. FliANCISCO GLYCERIO- Niio vamos POI' este caminho ..
Acabei de dizer, quanllo iniciei o meu discurso, que os mari..:
nheiros sublevados niio usaram dos instrumentos de guerra
para bombardear a cidade.
0 Sn. GONZAOA JA'l.'ME- Usm·am,
O Sn. FliANmsco GL YCERio- Perdão, não usaram.
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO -Leiam OS jornaes da
ópocn. Houve mortes.
O Sn. GoNZAOA JAnm- V. Ex. talvez estoj a confundindo a
primeira revolta com a segunda.
O Sn. MENDES DE ALMEIDA- Os criminosos envolvidos na
primeira revolta .iú foram amnistiados. Por consequencia, sobre este assumpto, completo silencio. ·
O Sn. FliANCisco GLYCERio- Quando puder proseguir, tomarei em consideração os apartes de VV. EEx,
O Sn. HERCILJO Luz- A primeira amnistia foi restricta?
O Sn. FnANmsco G1.YCERIO - Declarei que os marinheiros
sublevados nem mesmo usaram dos instrumentos navaes que tinham em seu poder, contra a cidade.
0 S11. CASSIANO DO NASCIMJ!NTO - Ninguem contesta este
facto; tanto usaram que uma bala cabiu no morro do Castello
e victimou c1·eancas.
.
O Sn. FliANCisco GLYCERIO- Apresento um raciocínio que·
precisa ser desenvolvido,
.
O Sn. HERCILIO Luz - E' incontestavel que, si os marinheiros quizessem. destruir uma ciaade, niio se limitariam a
dat•. um tiro.
·
0 Sn, CASSIANO DO NASCIMENTODeram mais de um •
.
O Sa. HERCILIO ·Luz - Não tantos quantos podiam dar.
0 SR, 1\fENDES DE ALMEID:\ - Já se deu a amnistia; perbettio ·Silencio.
O Sa. 'CASSIÀNO DO NABCIMEN1'0 - Não diigo que der(l.ln
ttuitos ou poucos tii'OS, mas alguns. E' certo que podiam
t.m· feito maiores damnos, mas atil•aram.
O SR. Uimcu,JO Luz- Pouparam a cidade.
O SR. PnEsiDilNTI~ - Attenciío I
O Sn. 11nANcrsco Gr.YCilRIO - Sr. Presidente, fazia eu
um raciocinio quando fui hon!'osamente interrompido pelos
IIobros Senadores. Pe~o perdão por fatigar a atten~!io dos noslOs collegas, repetindo, ab initio, esse raciooinio.
Dizia eu que os marinheiros sublevados nem mesmo chegaram a fazer• uso dos instrumentos navaes- que tinham em
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seu poder, para bombardear, teclmicamente fanando, a cidade
do Rio de Janeiro.
Em primeiro Jogar, elles nunca tiveram a intenção de bombardeai-a, nem como meio, .nem como fim. Ora, não comprohendo a caracterizacüo de um delicto, sem a intenção do ll
praticar.
O fim que os marinheiros tinham em vista era llbter. :oela
nmeaca de morte aos seus commandantes, a modificação do
,-lllla si,tuacão pessoal, em relação aos castigos corporaes e em.
relaciio ú sua alimentação ordinaria.
Sublevaram-se dentro das náus de guerra, não tiveram
nunca a intenção claramente definida de desrespeitar a Ca~ital Federal, porque, si fizeram alguns disparos, niio o fiza"
ram systematicamente, como a resultante de uma prévia e assentada combinação. Alguns, segundo o que se apurou posteriormente, dominados pelo alcool, perdida a raziio, commetteram desatinos pessones, que não caracterizam de modo algum
uma acciio de bombardeio a uma cidade.
O Sn. PmEs FERREinA - E' questão já vencida.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Perdôe-me Onobre Senador;
não sei si ó questão vencida. O nobre Senador por Goyaz acaba
de tratar precisamente do assumpto.
O SR. PIRES FERREIRA - A amnistia diz que não se póde ·
fallar mais sobre o assumpto.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Então, de que tratou O
nobre Senador por Goyaz?
UM SR. SENADOR - Tratou do Batalhão Naval.
O Sn. PmEs FERRElliA- O nobre Senador por S. Paulo
estt\ equivocado.
0 Sl\. FlloiNCISCO GLYCERIO -. Não estou, niio senhor; não
fn••nmps questão de ficções. Jurisconsultos e legisladores não
~ó·dem tratar do facto da sublevação do Batalhão Naval, sem·
ligai-o no anterior da sublevacão da esquadra. Não é procei\er logicamente, nem seguir· devidamente o caminho jlll'i...
dico.
O Sa. PIRES FERREIRA - Essa questão já tem sobre si o
manto da amnistin. Não convém tratar mais della.
o Sn. FllANCrsco GrscERIO - Tenham paciencia os nobres·
Senuuores.
•
.
Não convir que so toque em um assumpto nao quer ~1zer
que este está vedado, que d~lle nilo se deye tratar '!i ais; o
pJ•oprio Senador por Goyaz JUlgou convemente refer1r-se a.
elle.
1\lns si jurisconsultos e legisladores tratarem de um facto
rcvolucionnl,'io posteriot· sem .ligai-o no !!nte~ior, procederão
d iscricionnrwmonte, metnphysiCamente, nao hgan.do causas a
eJ'feitos.
·
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O SR. PIRES FERR~lRA - Tanto se quer ligar que o que
agora se pretende é amnistial~os.
O SR. FJlANCisco GLYCilRIO - Vc.ia em que fica o honrllclo
Senador; agora quer fazer a !igncão.
O SR. PIRES FERREIRA - Não acho conveniente esta re.
t~lillCÚP,

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não estou retaliando, não
'desrespeitei o facto da amnistia; mas estudando o facto dn
revolta do Batalhão Naval, na discussão, fiz n devida ligação,
comq é !lo meu elevar pvofissjpnn!, e ep.tiio estllbe!eoi CIS termos
di\ d!SCUSS~O.
·
Vq_IIIQ~_ tratnr llf:Of!l do c(lsP directo dq sublev;~ciío do
Batlllht~o Nnvnl. Em que ostc caso tem semclhancn com o do
:Amazonas ? ·
SenJúl~es, ~i só se tem em vistt~ qdvognr a amnistia aos re~
voltosps elo Amazonas, vamos fazei-o. Eu núo me declarei con~
traria ú nmnist.in dnquel!os revoltosos, qunndo tr11tci do ns~
sumpto; estou prompto n esquecer os delictos dos homens que
tomaram parte na sublovncão do Amazonas.
.
O que eu deseJo 9 não amnistiar o pensamento politico
dp. dastrujciio do regímen federativo, que presidiu ·ao facto do
1\mazonas.
·
Posso concorrer com o meu voto para o esquecimento da
i:UIPII dos indivíduos mais ou menos graduados que tomaram
parte nesse neto violento, mas o meu intuito, claro e preciso, é
n~o esquecer o !lttentn!IP por elles commettidq contra o regimen federativo.
·
O nobre Senador por Goyaz não limitou a sua clemencia
no esquecimento da luta de Mnnúoa, nlludiu tambem ao pensnmentq que presidiu áquell!l sublevação, Não modifiquei o meu
conceito.
O que ou niío posso .i ámais consentir é que uma forca fe~
ilerlll clll milo fQrlo n umn parte politica dp população de um
E~t.ndo nnra, ~ulllevapdo"se c. on,.iqntnmente, depôr o governndov )efl'nl; modificnv ~·ordem constituciollnl do Est~tdo.
O Sn. GoNZAOA JAYME -Estou de accôrdo com V. Ex. Eu
não justifiquei o neto, justifiquei n amnistia.
•
0 SR. FMNCISCO GLYCERio-Ve,io que Onobre Senador mo~
'dificou de algum· modo o seu pensamento. ·
O Sn. GoNzAOA JAYME-Nüo modifiquei. As razões que dei
foram pnva ,iustifion!l a amnistia.
O Sn, FMNqrsco Gr,ycllfno-Mps, Sr. Presidente, pão póde
lJflVCr nincla semelhnncn entro os dous casos,
O Sn. GoNZAIJA JAY~rF~Ambos siío crimes politicas;
0 Sn. FRANCISCO CiLYCEnTO-Não entro, Sr. Presidente, nll
questão propripmente ,iuridien parn estnbolooer a difforen~n
entre um e outro delicto; estou considerando-a sob o ponto do
visf.n politico, tomnndo~a como um problema politico su,ieito
no nosso estudo o rcsolucfio, não mo parecendo prudente, nem

1
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i:!i~preto\ .QU'l ile çanf!lll~ilm g,s d.~a~ hY!lqt!le·s· ~s.. ~& poq~ tactos;
B9bretu11o porqp!J. a E!~O~icao feita pelo no)lr~ ~!mstr(l da Ma,.
r1nhl\. ao &r. :Pr~s!(Jel),te <la ~flpubliPI\1 sotwe a qual .foi Cjtlpaqp
o proJecto de ammstm, traz no Jl!BU espir1to qmn sitU~Q~O 11!1.,.
gustiosa, pois que é o proprio Sr." Ministro 'dil Marinha quem
qeclara a impossibilidade do pvoseguimanto regular do proces.so militf!rl e, pura reme. diar este facto, que é' ordina11io,
S, E~, .appej p. pnrJI um reoprso extremamente politico- o da

lll!l~Istla.

O SR. GoNZAGA JAYME - Até nisto h!l semelhancll com o
·caso de Manáos, porque tendo este riccorrif]o antes QO qp~ta Ç~,-,
pita!, até hoje a iustiQa mijitnr não ponseguh.J l!lt!!llR!-' tal PfPc-~

.

0 SR. FMNCISCO GLYCERio- Perdoe,me Q honraqo Sap~,.
dor, mas S. Ex., não estando devidamente informado, está elajJorjlnqo e!Jl equivppo. Q official de l\lllvinjlq, a parte mais importante naqu~IJn •uliJcvaoiio, J·~ fn,· condpmnp!lo pelo SJ.lpr~mo
'l'ribunal 'Militar~ " · · · "· ,. ~
· · ·
0 SR. PIRES FERREIRi\=J\Wres~~!\tB; cPlltl'fl a lei,
O $R, l!'&I!'!PI~qo q1; YPEl\I~ii\~. :PrP~i4e~te pijp pgsso resP!)nder ao aparte do honrado SeriaqÇlr P!llP ~Í'IIl:llh:Y, pgrqu!l
amda mesmo que conhecesse o processo,"a mm.ha posrçao de
rP.~iJ,dP) !OP !~V!J. !! rasp~itar llo ~antanoa pvofer1da por aquelle
J.'ll'lllla.,
0 SR. PIRES FERREIRA - 0 Supremo Tribunal M\litíiP
p~dia c~ndemnar aq~elle official por tempo determinqçlq, mas
nao obr1gal-o a dosp1r a farda.
·

-

.
•

o s~. :F'IIANC:I!JC:O GLYPEiliO - J'i~Q Ol).tr(l, f'r, ~rAsid!!nte,
na apreciqcão c!a sentci)Cil dp SJ.lp~emo 'J;pJbllnl\ll\Wit!lr; e~t9~
respondendo ao nobre Senador por Goyaz, que nos declarou
quo )H\yia ~e!Belllancp. en~re O& dpps fqºto~, pO~I'J\l!l QS ÍJllPlicados nos dehctos !lo Amazonas ainda nao ~or~!ll Jlllgados.
Respondendo a este aparte do honrBdo Senador por Gp)"!\Z,
declarei que S, Ex. não estava bem informado, porquanto
o Qff!c~aJ qe l\{ariJ!jlll, patent.~ ~qperior, que c:lirigiu aquella
eublevacao naval, Já foi <IAV'\d!lmente conl!o!llllllodO p~lo Su~
premo Tribu11a1 Militn.r, o que demonstrB que Q prpccsso reJativo áquelle atten~ado, ao eny~z de· estar paralyzado, tem ·
tido repular ~nc!11mento.
·
·
··
Q Sn. SAl FnlliRJ> - Mas, Q official e~ quest~<! foi ÇPI)·
condomnndo por crime oommum ou por crime pol!ticO 1
Ú SR. FRANCISCO Gr.YCERIO - Neste sentido nada posso
informm• <\ V. ]jx., nqrquo, como Jli qisso, qosconhcco por
completo os motivos dnquella coriden\nacúo~ e si a ella nlludi
foi para vespondor ao nobve Senador por Goynz ·e ao aparte
do nobre Senador do Piauby, affirmnndo, como affirmei, que
núo me ó dado censurar uma sontonca do Supioemo Tribun~l
1\[i!itnr, maximc, porque desconheço· os termos dessa sontenca.
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·
Mas, Sr. Presidente, o hom•ado Senador por Goyaz, aini:la
se referiu á necessidade de vir a amnistia consagrar o estado
de paz existente entre os differentes grupos politicos que se
degladiam no Estado do Amazonas !
Não me parece que S. Ex. esteja devidamente informado
para prestar ao Senado tal informação, tanto mais quanto o
que me consta é que a candidatura assentada nesta Capital,
do nosso digno collega, representante daquelle Estado, nesta
·Casa do Congresso, o Sr. Jonathas Pedrosa, não foi acceita
por todos os politicas daquelle Estado, e a prova é que os jornaes daquella Capital e os telegrammas transmittidos do Amazonas noticiam que ha outra candidatura contraria ao honrado
Senador pelo Amazonas. Por consoquencia não ha ainda n
paz n que S. Ex. nllude.
O SR. GoNzAGA JAYME- A candidatura do nosso colloga
tem grande maioria de elementos politicas que n apoiam.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- Mas como é que o honrado
Senador sabe que ha grande maioria?
O SR. GoNZAGA JAYME-Porque o partido que tem maioria
no Amazonas, a adoptou.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - 0 Presidente do Estado·
póde dar sua responsabilidade a uma combinação; não se seguindo dahi que ella receba a consagração da maioria do Estado.
0 SR. INDIO DO BRAZIL - Apoiado.
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - 0 honrado Senactor pelo
Pará, que me escuta, está de accôrdo commigo. Em sua opinião o Governo do Pará não representa a maioria do Estado.
0 SR. INDIO DO BRAZIL - E V. Ex, está disso convencido.
O SR. H!lRCILio Luz - A presumpcíio é de que reprellenta.
O Sa. FRANCisco Gr.YCERio-Nada posso dizer; respeito
muito us conveniencias da politica.
DeseJo insistir no assumpto de que vinha· tratando, porque assim concorro, do nccôrdo com minhas forças, com o
mou pequeno contingente do exporiencia politica, pnra a boa.
execuciio do regimen a que estamos servindo. Nenhum poder,
nenhuma ngremiacfio tem n faculdade de assentar aqui, na
Capital Federal, acerca do que se çleve passar dentro do
Estado.
O Sn. GoNzAOA JA YM!l-V. Ex. falia em these.
0 SR. FRANCISCO Gr.YCERio-Senn:dores e Deputados PO•
dem influir, até muito salutarmente, nessas combinações; en·
tretanto, sou dos que pensam que toda combinacúo precisa
vir do Estado para o centro.
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Não fali o theoricamente; fali o praticamente. A politica
do meu Estado assim procede, desde que se proclamou a
Republica.
E desde que os Estados, principalmente os pequenos, se
habituarem a resistir ás intromissões do centro em seus negocias pecuninrios, elles hão de ser respeitados pelo centro.
Não será então mistér que as correntes capitulem deante dos
deuses que vivem na Capital Federal. A independencia dos
homens políticos est1\ na mesma relaciio da independencia
o autonomia dos Estados.
Por isso ú que eu 'dizia ao honrado Senador que niio
posso comprohender semelhante accôrdo, aS'eentado e d'eito
nesta Capital, solicitando a S. Ex. que tenha a bondade de
accoitar .estas palavras como manifestações de minha sinceridade o lealdade ao regímen federativo. O honrado Senador
por Goyaz-cstou bem certo-tambem não daria sua responsabilidade individual a uma combinaoão feita no centro, em
relação á politica de Goyaz; sendo S. Ex. o primeiro a proceder com indepcndencia, não permittindo que nenhum chefe
politico intervenha alli sem prévia combinação com os elementos locncs que devem influir na politica do Estado.
O que o nobre' Senador deseja e pratica, em relação ao seu
Estudo, devo desejar e praticar cm relação aos outros Estados da Federação.
O S11. GoNZAGA JAYME-V. Ex. sabe que fui sempre discípulo e admirador do velho republicano e grande servidor
da Patrin, que é V. Ex. Admitto estas idéas todas.
0 Sn. FRANCISCO GLYCERio-Sobretudo, sei que é um fiel
servidor do regímen republicano e da independencia e autonomia do seu Estado.
Sr. Presidente, vou sentar-me, porque felizmente encontrei um terreno em que estou no mais pleno e satisfnctorio
accôrdo com o nobre Senador por Goyaz.
Era o que tinha a dizer. (•lluito bem; muito bem.)
.ORDEM DO DIA

•

O Sr. Pt·esidenta - Não havendo numero para se proceder
ú voLnciio da mnteria constante da ordem do dia, passn-se á

ma teria em discussão:
MBLHOI\1,\ DE

1\EFOIIMA A l'AVOR

DE

PAULINO SIMÕES

Discussão unicl\ do parecet• da Commissão de Financus.
n. 7U, de HH2, opinando pelo deferimento do requerimento
om quo o capitão reformado do Exercito, Pnulino Folippo Simões, pode no Congresso Nacional melhoria da reforma que
está sosando;
Adiada a vitacão. ..
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SiiNADCi

EM JiAVO!l DE ll. LUOJ,i. PlMENTEL

Discussão unica do. parecer .da Commissão de Finlincas,
ti. SO, dê 1012, opiiiiiiidp _que soja indeferido o reque.rimento
do .!1. Lúcia Lólio .Piríjiintel, viuva .do ex~ma.jor da Brigada Poliélilf, .FL'i:itlciscó Citiidido Piinentel, pedindo z:elevacão dn pre~àêip()ão tjulntjtiôiitiiil do decir'eto n. 857, rio 12 de novembro de
1851, lllit'á: ~iitriir éni gosó dn pensão do montepio a que se julga
ctJiil dirài w.
·
Adiada n votáfjfiO.
coNrlié:Õf:s

PAliÁ

DEMISSÃo iiós FiJNàaioNAUJOS

DAS AJ.PANDEOAS .

a•

discussão da propeslciío dii Cainilra dios Dé.Putndds,
ri. 1 Hli de ! 900, disputJtló qtie os éoiiferentes de ctipatazlils, os
aJudantes. de fieis de ilrmazeiis; eoliiilJnndiuites, sargentos e
guardas dar. nlfntidegils tln. Repub !iria, dêsde quê tcnhilfu 15
annos do sm·vioó, rtiio poderild sei· deirHttídos !iíiliio nas mesmas
oondidóe~ o pdiCis mesmos motivos Por' qu!i 6 podem ser os cmpregados da Fazendá.
.
.
o llt. tâui'ô SO"citâ ('l - Si'. P"residente, penso que n proposioiio da Camarn, su.ieita no estudo do Senado desde 1!lO!l,
foi inspirada por tiln ~entimentci dà .iusticn. E' por íssó que
dali C/ meu voto ii tJStil jJtiojiosiêiio; .sendo nóssd gesto acom"
panhado pot· irtuitos dos iile:tibi'o!i destit Ousa;
E' certtl, .porém, Sr. Presidcrite, cjue, quúndo em 2" turno,
est11: propdslcão obte-ve alguns votos; ria coilviccão. de que ella
voltaria ú Commissúo de Financas, segundo declâracúo feita
aqui pelo Presidente tia mesma- Coiiiri:lissão, afini de que fosse
sujeita Iióvnmcntli áo sElu estudo;
Para ir ao encorlti'o desse deséjo e para de alguma sorte
satisfliier d ctiiilptdtiiissô que Ii6s, os qlié sónios favoravei=·
:1 proposição, tomámos com os que de todo não lhe eram
favornveis, ó que envio á Mesa uma emenda que, correspondendo ao meu modo dé sentir' é dé plinsnr, dará Jogar a que
seja satisfeito o desejo de alguns membros desta Casa.
. Acontece mesmo; Sr. Presidente; que o parecer da Oom~
missão assenta sobre um documento. official de informacões,
do tempos atrás; quando sol, por informlicões que me chegaram no conhecimento e que merecem fé, que agora ha tambem
opiniiio em sentido contrario, de funccionarios de alta cate~
goria dó Ministerio da Fazendail informações essas que deverão
tambem ser levadas em consi er•acão pela Commissão de Fi~
nlinclis. ·
E' o qua espero que ilcoriteea, afim de que o Senado, mais
bem esclarecido, possa então da:r o seu voto d~ accOrdo com
.(• ). :Eato dlscuroo nao foi rovlalo »olo orador;

.
,
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a sua maneira de proceder porque pela minha parte acho que
esta proposição vem sátisfazer uma aspiração legitima e ·assenta em um sentimento de justiça, que foi o que ·a inspirou
na outra Casa do Congresso. (Muito bem; muito bem.)
Vem á Mesa, lida, apoiada e posta conjunciainent.a e!ll
discussão com a proposicãe a seguinte
ElMENDA

A' proposição da ·Gamara dos Deputados, n. U6, de i909,,
Ao art. i ' - em vez de «15 annos•, diga-se:- iO annos.
Sala das sessões, 24 de junho de i9i2. - Lauro Sodré.,
E' suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Commissão
de Finanças sobre a emenda apresentada.

••
•

O Sr. Presidenta- Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da· seguinte:
. Votação,. em discussão unica, da redacção final do projecto n. 11, de 1912, do Senado, que concede hcenca de nove mezes, com ordenado, a João Gomes Rebello Hdrta, thesouteiro
da Caixa de Conversão;
Votàçíià, elll 2• discussii.J, da. proposição da Gamara dos
Deputados n.J 69, de 1911, concedendo. repartidamente, ú viuva
e fillias do JJr. Juveilàl Octaviano Miller, ex-Deputado pelo
Rio Gi'ande;dd Sul; uina, ~~nsíio m~risal de 300$000 (com parecer contrario da Commwsao de Fmanças) ;
Votação, em dicussão urtica, do pàrecer da Comiiiissãó de
Financas n. 79, de 1912, opiilar.do pelo indeferimento dei reqtié•
rimento em que .o capitão reformad() do Exercito Paulino Feujlpe Siinões pede ao Congresso Nacional melhoria da reforma
que está gozando;
Votàção, fJill discussãó tiriica, do parecer da Conimissão de
Fina:ncas n. 80, de 19i2, opinando que seja: indeferido o reqiie•
riiiieilto de D, LUdia Lobo Pimental, viiiva do ex•ma.ior da Brio.
gada Policial Francisco Candido Pimentel. pedindo relevação
da prescripção quinquennal do decreto n, 857, de 12 de ilovelli•
bro de 185i, para entrar em gozo da pensão de montepio a que
se julga com direito;
Discussão unica do parecer da Commissão de Policia n. 112,de 1912, opinando pela concessão da licença solicitada pelo Sr,
Senador Alfredo Ellls para deixar de comparecer ás sessões du..
rante quatro mezes;
.
Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 230, de 1910, opinando pelo indeferimento do requerimento
em que D, Maria Theodora Alves Barbosa; viuva do Dr. Au•
reliano Candido Tavares Bastos, solicita do congresso Nacional
uma pensão;
·
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Discussão unioa do \)areoer da Commissiio de Financas n. 78,
de f 912, opinando pelo indeferimento do requerimento em que
D. Joanna Catharina Santarem de Mendonça, viuva do alferes
do Exercito Manoel José de Mendonça, pede ao Congresso Nacional melhoria da pensão que actualmente percebe;
Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 8:1, de 10:12, opinando pelo indeferimento do requerimento
dirigido ao Congresso Nacional'por D. Henriqueta de Capanema
solicitando a concessão de uma pensão de 300$ para prover a1
sua suhsistencia.
Levanta-se a sessão :is 2 horas c 25 minutos.

43' SESSJ.O, EM 25 DE JUNHO DE
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PR!lSIDENCJ,\ . JJO SI\, WENCESi'ÁO BRAZ, PRESIDENTE

A' 1 hom da tardo, presente numero· legal,

abre-se a
a que concorrem os Srs. Quintino Bocnyuva, Ferreira
Chaves, Pedro Borges, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado,
Arthur Lemos, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Urbano Santos,
:Mondes do Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, Tavaros de Lym, Walfrcdo J,cal, Sigismundo Gonçalves,· Rnymundo de Miranda, Gomos Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho
c Campos, Olivoira Valludúo, Moniz Freire. Sá Freire, Bueno
de .Paiva, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Francisco G!ycerio,
Gonzaga Jayme, A. Azeredo, José Il!urtinho, Generoso Marques, Felippe Schmidt, Hercilio Luz, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (34) .
Deixam do compnrocm· com causa ,justificada os Srs.
Arau,io Góes, Cnndido do Abt•cu, Silverio Nery, José Euzebio,
Gervnsio .Passos, Francisco S(t, Tbomaz Accioly, Antonio de
Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Gonçalves Ferreira,
Ribeiro de Brif;o, .Tosé Marccllino, Ruy Barbosa, Luiz Viannn,
Bernardino Monteiro, João Luiz Alvos, Lourcnco Baptista,
Nilo Pecnnha, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara,
Bernardo Monteiro, Leopoldo de Bulhões, Bra~ Abt•nntos,
11-fetello, Alencar Guimarães o Victorino Monteiro (27).
E lida, posta em discussão e, som debate, approvada a
ao tu da sess'áo nnterio1·.
O Sr. i' Secretario dá conta do seguinte
~os são,

EXPEDIENTE
Convite nssisnado pelo Sr. coronel Gomes do Castro,
parn a solemnídado da 17" commemoruciio cívica do passamento do Mnruchnl Floriuno Peixoto, a realizar-se em 29 do corl'ente. - Inteirado,
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Officio do Sr. Ministro das fielacüos Extet•ioros, do 24
do corront.e, comrnunicando Ler encaminhado ao St·. !'residente
dn fiepuhlicn 11 Mensagem pela qual o Senado participa haver
approvado a~ t·ornocões l'oitns no Corpo Diplornatico. - Inteirado.
.
Jtoquul'irn~nto do i:lr. João Alves de Castro, desembargador do Tribunal do Appellucüo do TerriLOJ·io do Acl'e, solicitando do Congresso Nacional um unno do licença, com todos
os vencimentos, pura tratamento de sua suudo. - A' Commissão de Financas.
t

'

O Sr. 3' Secretario (se1•vindo da 2'j procede ;l leitur·a dos

seguiu tcs

P.\1\ECERES

N. 113 -

••

191~

O Senado, a requerimento do Sr. Senador Sá Freire, que
apresentou os documentos uo diante, mandou ·que o parecer
n. iü8 voltasse t\ Commissão de Constituicão e Diplomacia
pam que, cxilminado~ ditos documentos, sustentasse ou
modificnssu a opinião exut·uda no mesmo parecer.
Do exame âos documentos veril'icou a Commissão que o
pt·ofessor Francisco das Chagas Pereira de Oliveira estava nas
mesmas condições que sou collega Antonio Teixeira da Cunha
Junior, u quem aproveitou a deliberação do Conselho Superior
de Instrucção, tornada em 18 de outubro de 1001, em vil-tudo
da qual os professores qu~ houvessem completado tempo pal'a
obtoncão de gratil'icacões addicionaes, até 1890, ficavam dispensados da exigencia de percentagem de alumnos approvados
om exame final.
Essa deliberacão, na i'órmu do nrt. 5.1 da lei n, 08, de
i8!J8, constitue aresto, com forca de lei, porque com ella se
conformou o Prefeito, concedendo a gratifica~ão nddicional
ao referido professor Antonio Teixeira da Cunha Junior,
acima citado.
Ora, no caso vertente, no tempo dessa deliberaciio, estava
o professor Chagas Oliveira quasi em perfeita identidade de
condições ás do anterior, e; assim, a resolução municipal
vetada nada mais fez que respeitar decisão - aresto - com
forca de lei, pelo accõrdo do Prot'oito que a cumpriu não só
uma mas outms vezes, attendendo, pot· equidade, ;l solicitaciio
do professor.
·Assim, a Commissão, considerando que a resoluciío vetada não fere u Constituição Federal, nem quulquet• lei federal,
nem direito de outJ•os municipios, nem os interesses do
districto;
Considerando quo a lei muninipal, citada no ·veto, é posterior ti data do final do prnzo, exigido por lei, para quo o
professor Chagas pudesse obtm• sua aposentadoria nos termos
da resolução vetada;
Considerando quo a loi niio tom efl'oilo rotrouotivo sinão
nos casos cspeciaos um quo o presento não póde ser Jncluido,
Vol. I!
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é de pat•ocor quo S<Jja roiiJitado o ·vato do I>t•ofuito á t•esolucão
do Conselho Municipal do 5 de julho do 10H, roi'orunLu uo professor l!'ranoisco das Chagas Pemit•u do Oliveira.
llio, 22 de maio do 1012. - Ca.18lano do Nuse'i'mento,
presidente. - F. Mandes de Almeida, relator, - Gonzaga
Jaume.

, ,
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1'.\RECE!l DA COMMISBÃO DE CON8~ 1 1TUIÇÃO E DIPLOMACIA N,

168,

DE '19H, A QUE Bll REFERE O PARECER BUPIU

Por acto de t7 do julho do cprrento anno, o Sr. Prefeito do
Districto llede,ral negou sanccüo t\ resolucíio do Conselho Municipal que dispensa o professor Ft•ancisco das Cl!agas l'eroira
do Olivoim da exigcncia da approvacão de alumnos do sua escola pura lhe ser conced:da uma gratificação addicional.
Na Mensagem sob n. I, deste anuo, que aquella autoridade
enviou a esta Camtu•a, suster.ta o seu acto com os fundamentos
adiunte transcriptos e com os qua~o~s a Commissão de Constituição e Diplomacia está de aeolirdo, pelo que opina pela approvacão do referido véto.
Salu das Commissões, 22 de ugosto de 1UH.-F. Mendes de
Almeida, preside~;~ te e relatot• ,- Castro Pinto,
RAZÕES DO VÉTO

Srs. Senadores:
A resolecüo do Conselho Municipal que dispensa o professor Francisco das Chagas Pereira de Oliveira da exigenciu du
approvacão de alumnos de sua escola, para lhe ser concedida
uma gratificucüo addicional, não póde me1·ecer o meu assentimento, por julgai-a inconstitucional e violudora das leis
munioipaes.
O decreto n. 392, de o de i'everoiro do 1903, que dispõe
sobt•e a concessão do gratificações addioionnes ao mngisterio
municipal, estatue no seu nrt. 2": «Uma sratificacão addicional
do 10 % será dada ao professor cathedratico do ensino primario que, !lC!B cinco ultimos annos, tiver apresentado alumnos
apnrovados a exame do sua escola, em numero não inferior
a 5 % si a referida escola fOr feminina ou mixta e a 3 % si
fór maseulina.»
Sobre a concessão da mesm1t vantagem dispõe a lei n. 8U,
de 10 .de dezembt•o de 1001, no seu art. 19: «Uma gratificação
addioional de 10 % sobre os seus vencimentos será dada ao
professor que, nos cinco ultimos annos, não tiver sido passivo!
de nenhuma pena e houver apresentado alumcc.1 approvados
a exame final do sua escola, em numero não inferior a 3 %!
de frequencia média que teve durante t.odo osso periodo,»
A resolução inclusa dispensa o professor Francisco das
Chagas Pereira do Oliveira de uma exigencia de lei que tem
sido feita a todos rs professores primarias, .para obte.nção de
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nara recompensar o~ usf'oJ•co~. a dediaosiduidndo dus mcrnbt•os do rnagi~tel'io. Além disso,
t:Ullllli'U•lllc uccenLuuJ' a circumsLancia do jíL estar jubihtdo 1.>
professor ulludiuo, gosnndo do premio que lhe í'oi concedido
pelos anuos de sct'l' ii! O empregados no rnagistel'io.
'!'!·ata-se, pois, do um acto de excepção de caracter pul'amenle pessoal, que, uma voz transformado em lei, cria!•ia
para o beneficiado situacão Pl'ivilegiada.
O Senado l<edcral, n cuja sabedoria submetLo o meu acto,
J•osolvcrú como julgar acertado.
Rio de Janeiro, 17 de julho de.10U.-Goneral Bunto Riúoil•u
cacüu

'
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Cameü·o illonteü•o.

·

JIESOLUç,\o UO t.:Ol-JSguro lllUNJCJI>AJ, A QliJl SE IU:FJ::REM OS PAIlllCERES E O VÉ'l'O SIJPRA

O CousuiJJO Municipal resolve:
Art. L' I•' ica dispensado o professor l!'raucisco da~ Chagás
Pereira rlu Olivcit•a da cxigencia da approvacão de alumnos de
~ua escola, parn lhe ~e.r concedida a gratiJ'icaciio addiuional do
ultimo quinqitcunio em que exerceu o magisterio, desde a úpoca
cm que completou os 25 annos.
Art. 2.• Revogam-se as disposicõos em contmrio.
~ala Llus sessões, 5 de julho de 1911.-Gabrial Osorio da
.·llmclda, prcsidcnto.~osti Clarimundo Nob1•e de Mcllo, 1" sccrotario.-.4luw1•intlo 1'homa; Mala/lar de Bacclla·r, 2" secrctat•io.- A imprimir.
N. 103-1912

••
•

l~ru duta uo 4 de sütcmbro de 1911, u Comrnissilo do Constituicilo u Diplomacia opinou unanimemente pe.Ia rejoicilo
do ·qtito do l'rcJ'oito á rosoluciio do Conselho 1\lunicipul que disp<io sobro o commm·cio. l'abricacão, depositas, embarques, desemlltu·quus, uso o transito dos gcneros ml'lammaveis, explosivos
o corrosivos.
. Esse pai'Ccet• Levo o n. :!25, de 1011, c ia ae!' apre~entado
quando a Commissüo recebeu um memorial de,Lourenco da Silva
Oliveira, favoi'UVel ao véto, pelo que deliberou estudar o mesmo
momol'ial.
·
Do facto, o J'ez, mas esse estudo não modificou a sua conviccilo, pelo quo ú de ptu•ecQ!', sustentando o anterior, que o ·vtito
seja rejeitado. ·
Rio, 21 de junho de 1912 . ..,.. Cassiano do Nascimento, Pl'e- ·
sidc1Tto.- F. Me11des de Almeida, relator,..,.. Gon::aga Jayme.

PARECER DA OOMMISSÃO llJl CONB1'1TUIQÃO E DIPLOMACIA N.
DE 1011, A QUE SE IIE~'Jli\E O PARECER SUPRA

225,

O veto opposto pelo prefeito do Districto l!"ede!'al á resolução do Conselho Municipal que l'egula o commeroio e deposito de inflammaveis e explosivos, não está de accOrdo com
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o nrt. 24 do decreto n. 5.!!.10, de 1004, porquo a referida resolucão não tl inconstitucional, nem contrtn•in ús lois 1'cdernes,
nem aos diroilos dos outros municípios ou Estados, nem aos
interesses deslo Districto; porque niio viola lois ou regulnmenlos, antes pwpõe-se a a!Lornl-as de uccilrdo com as convenioncias e Sllgurancll da populaçúo. 'l'udo isso se evidencia
das razões justificativas do 'l!eto, uns qunes se declara que
ha nolle convonicncius pum J'iscaliznciio.
Quanto ao contl'acto a quo so refere o velo, está csle garantido pelos Jll'incipios geraes da niio retroactividade das le1s
e u propria clausula decima do mesmo contracto resnlva os
direitos du terceiros e as posturas municipaes.
A Commissiio, tl pois, de purece1• que o veto seja rejeitado.
Rio, •l de setembro de 190-í. - F. Mendes de Almeida,
pt·csidenLc interino c L'elator . - Qass·iano do Naseimen~o.
Gonzaua Jaym.e,
!lllSOLUÇÃO llO CON8Jlf,HO MUNICIPAL A QUE SE 1\Eb'EIIEM O l'AIIIl•
CEI\ Jl O « VE'I'O ~

O Conselho Municipal, resolve:

Art. t. o l''icmn prohibidos os grandeti depositas de generos inflanumwois, explosivos e corrosivos, constantes du.
tabella anncxu, fóra dos pontos indicados na presento lei.
§ 1. • Os grandes depositas de generos inflammnveis o
corrosivos sú poderiio ser ost.nbelecidos, com a devida segu•·auca, em ilhas ou na parte terrestre do Distt·icto l'ederal, em
dist.aucia nunca infcriOL' a 600 metros de qualquer ponto povoado, salvo os que forem pela Prefeitura Municipal directamente administrados.
§ 2," Os grandes deposi tos do generos explosivos sú poderão
ser estabelecidos em ilhrts que estejam collocadas a mais de
liOO metros do littoral da cidade e :300 do ancoradouro habitual dos navios.
·
§ 3. • Os grandes depositas de aguardente e alcool deverão sot· localizados em trapiches do Jittornl da cidade, alfandegados ou não, ou cm ilhas do Districto Federal.
Al't. :! •o O eommcl'llio ele aguardente continúu regulado
e regulamentado pelo deereto n. 425, de 2~ de maio de '1!103.
Art. 3.• Os commerciantcs de generos inflammaveis, explosivos c corrosivos em l!l'ande escala, exceptuados os de
aguardente e alcool, só poderiio ter em suas casas commerciaes pequenos depositas, Jlnt·n os quacs a entrada diaria dos
generos nunca exccdet'ÍL de 50 volumes de inflammaveis e corrosivos de 10 de explosivos, podendo, entretanto, desembarcar
ou retirar dos grandes depositas as quantidades dos mesmos
goneros destinados directamente aos pontos do desembarque,
nos de cmbtu•que, ou no J'rnccionnment.o n outi·o~ ·commcrciaulcs liceneindos ptlla Prefeitura, respeitada a '·'regu!amontaciio da presento lei, devendo conservar us qtúintidadcs ne·
'"
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cessarias ás vendas dinrins em Jogar isolado de outros generos,
·observadas estrict.amente todas as Pl'ecauções de segurnn•;a,
.~endo terminantemente prohibido l.el-os cm sobrado.
Art. L" Os commerciant.es do aguardente e alcool nas
mesmas condiaões do artigo anterior. só poderão ter em suas
casas commerciaes uté 30 pipas da primeira substancia e 10
da segunda, niio as podendo depositai' em casas que tenham
sobrado com residoncin de pessoas estranhas ao alludido commercio.
Art. 5." Os commercinntes a vare,jo .só poderão ter em
suas casas commorciaes, diariamente, dous volumeB, exceptuando os dos districtos suburbanos, que poderão ter até 10
\'Oiumes em deposito, sondo este em recinto perfeitamente
coberto e fechado, fóra do estabelecimento ou de qualquer
habitacão, em distancia nunca inferior a cinco metros.
Art. 6. • Constituo infracção municipal quando em suas
casas fOr encontrada mais de metade da quantidade recebida
em um dia, demomda por mais de cinco, si fõr superior a
dous volumes.
Art. 7. • Os infractores dos arts. 3", 4", :;• e 6" incorrel'iio na multa de 10$, por volume excedente, o dobro nas reincidencias e ninco dias de prisão, correndo exclusivamente por
conta do infractor todas as despezns com n remociio dos generos
para os grandes depositas licenciados, determinados pelo
ProftJito.
. Art. 8. • Cont.inuam em pleno vigor o decreto n. 389, de
7 de fevereiro de 1903, que regula a exploração de pedreiras,
e a postura de 3 de novembro de 1883, sobre o funccionamonto
das fabricas de fogos artificiaes, com a alteração de que trata
o decreto n. 012, de outubro de 1902.
Art. 0." o~ exploradores de pedreiras e fabricantes do
fogos artifioiaes só poderão ter em deposito a quantidade do
oxplosivo permittida - tres volumes diariamente, constando
. a presença desses volumes a guia do fiscal respectivo do mesmo
genero.
Par·agrnpho unico. Os infractores do disposto neste artigo.
seriio multados em 50$, por volume excedente, e em dobro,
na reinoidoncia, sendo apprehendidos os volumes em excesso,
encontrados.
Art. 10. Contimía em pleno vigor o decreto n. 444, de
23 do outubro de 1897, que prohibo o emprego da nitl•o glycerina, da dynamite o seus congoneres, na fabricação de fogos
artificiaes.
Pamgrnpho un ico. Os 1'ogos preparados com tnes substnncins, nlúm de su,ieit.nrem o seu fabricante ou vendedor ás penalidades consignadas no ~ 1" do art. 1" do referido decreto, serão
npll,l'Çhendidos e inutilizados pelns autoridades municipaes ou
IJO ICIQOS.

Art.. 11, A ninguem é permitt.ido commcrciar, fabricar,
imtlol'l.ar ou diJpositnr gonoros inl'lammnveis, explosivos e corrosivos sem a prflvin licrllCa do Prefeito do Districto Federal,
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Art.. l 2. Nioguom poderá fabricar, ter em deposito ou expOr

1í vondn polvora de qualquer nnt.Ul'er.a dynamlte ou qurtlquer

outro explosivo som licenca especial da Prefeitura e autoriwcão do chefe de Policia.
Paragrapho unico. Os infractores serão punidos com a
multa de 500$ e immedlatamente apprehendidos todos os explosivos encontrados, correndo por conta do Infractor todas
ns despezas da remociío e outras de direito.
Art. 13. No littoral da cidade só é permittido o embarque
o desembarque de generos inflnmmnvei~ explosivos e corrosivos, no cáes da prnca Vinte e Oito de ;:~etembro ou em outro
qualquer ponto, n .inir.o do .Prefeito, quando assim exigir a segurnnca publica.
Art. H. Todos os generos de que trata a presente lei, desombnrcnrlos nos pontos designados elo littornl da cidade ou sabidos das respect.ivas fabricas, estações de ost.radn de ferro do
Districto Federal o dos grandes depositas, só poderi\o ser
transportados mediante uma guia fornecida pela autoridade
J'iscalrespectiva, precedendo requisição do dono ou interessado.
om cu,in guia constarão: o nome do respectivo dono, n qualidade, a quantidade e o destino dos generos.
Art.. 15. Quando os generos provierem de depositas licenciados e outros locaes de que trata o art. 14, serão acompanhados por uma guia ou memorandu.m fornecido pelo dono,
administrador ou gerente.
·
·
Art. 16. A guia de que trata o nrt. 14 será negada quando
os generos forem destinados a estabelecimentos dn cidade não
licenciados pelo Prefeito.
Art. i 7. A falta de guia, de que tratam os arts. 14 e 15
desta lei, constitue infraccilo, cu,ias penas siio as comminadn~
no nrt. 7".
Art. 18. A polvora, dynamite e seus congeneres, qunnrlo
om transito, ficnm su,jeit.ns ás seguintes condições regulomenlares:
a) por !Jili-maritima - A embarcação em que forem conduzidos taes generos deverá trazer hasteada visivelmente n11
prOa umn flnmmula com o dístico - «Explosivo~ ;
h) pOI' via-te1•re.vtre - •rodos os volumes contendo essas
substancias, quando em transito, devorllo ser convenientemente encaixotados e encapados, de fórma n evitarem-se sinisf.ros, trazendo onda volnmo nm Jef.t.reiro bem visivel do seu oonteudo.
Paragrapho unico. Os infractores desse artigo serão punirios com n multa de t00$000.
Art. 19. Os fogos artificiaes, quando transportados pelas
runs do Distriof.o Federnl, deveriio ser t.nmbem encnixot.ndos
on oncnpndos.
·
.Pnrngrnpho unico. Os infrnct.oros serl'lo l"ult.ndos em
50$000,
.
Art.. 20. Nüo poderão ser queimados nn r.ona urbnna do
District.o Federal fogos nrtificines nas runs, pracns, t.rnvessns
ou becco, das .lnnollns o porf.as dos predios que derem pm•a os
mesmos,
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§ 1.' Nüo sa comprohendem nas disposições do presente arl.igo os fogos de artificio por occnsiiio das festividades, devendo
pnrn este fim ser observadas as prescripções do decreto n. lt44,
do 23 de outubrd de 1897. (Arts. 2' e 3'.)
§ 2.' Os infractores deste artigo serüo multados em 50$ e
no dobro nas reincidencias, com apprehensüo dos fogos.
Art. 21. Nas mesmas penas incorrerú quem lnncnr no ar
balões de fogo dentro do perímetro do distrieto curbano:. e
fizer fogueiras nas ruas, pracas, travessas e beccos da mesma
zona. .
Art. 22. Fica prohibido qualquer deposito de volumes do
goneros infiammaveis, explosivos ou corrosivos, ainda mesmo
pnra uso particular, sem prévia licenca da Prefeitura Municipal, ficando o mesmo deposito sujeito ao regulamento da presente lei, suas penalidades e impostos taxados em lei orçamentaria, do nccôrdo com as quantidades dos volumes permitt.idos.
Art. 23. As licenças para o commercio, industria, uso, importação, exportncii.o, transito e deposito desses generos seriio
apresentadas no «Visto» da rcspeétiva autoridade no prazo de
30 dias e as concedidas para a queima de fogos nrtif10ines no
de 24 horas, contadas da dnta da sua oxt.rnccão na Directoria
de Fazenda 1\lunicipnl.
·
·
Pnragrnpho unico. Os infractores incorrerão. na multa de
50$000,
Art. 24. Fica prohibida a pormnnencin de productos in1'lnmmaveis, explosivos ou corrosivos, ,iá manufacturados, nos
iocnes do respectivo fabrico.
Pnragrapho unico. Os infractores seriio multados em 200$
o nas reincidencias em 500$000.
·
Art. 25, Só sorüo permittidas as fabricas de phosphoros e
de outros inflnmmavois ou corrosivos em casas completamente
isoladas e afastadas. do alinhamento das ruas e de casas visinhas pelo menos tO metros.
ParngraJ)ho unico. Os infractores serlio multados em 200$
o nas reincidencias em 500$000.
Art. 26, Ficn prohibido o transporte de generos inflammnveis e corrosivos pelas runs da cidade, em vasilhames furados ou quebrados que possam produzir o derramamento dos
mesmos liquidos.
Paragrapho •mico. O dono dos generos pagará n multa de
200$, sendo npprehendidos os generos para garantia da fmport.nncin da multa e despezas com o deposito e armazenagens, se
houver.
Art. 27. O desembarque e embarque de generos inflammnvois, explosivos e corrosivos nlio poderlio realizar-ao antes das
O hOI'ns da manhã, nem depois das 3 horas da tarde.
Art. 2R. E' prohibida n permnnencia de qualquer ombnrcnuiin carregada com goneros inflammnveis, explosivos ou corJ•osivos, atracada proxima ou no littoral da cidade antes das
8 horas da manhü ou depois dns 4 horna da tardo.
Art. 29. Os genoros mflammaveis, explosivos ou corrosivos
do proccrlencin estrangeira destill'ndos a desembarque, depois
de despachados po ln Alfandega, nfio poderão permanecer mais
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de 2.\ horas, a contar da data do respectivo despacho, dentro
das ombnrcnções nnR aguns marítimas do Dist.ricto Federal.
Art. 30. Todo o commercinnte que tiver em suas cosas de
negocias generos inflammaveis, explosivos e corrosivos, sem que
estes constem da respectiva licenca, incorrerá na pena do 50$,
que será comminada tnn~as vezes quantos forem os mezes decom·idos até a apresentação do requerimento e pagamento dos
impostos correspondentes aos mesmos generos, independentes
de qualquer outra penalidade em que tenh'a incorrido em face
das· leis em vigor.
Art.. 31. Annuahnente, todos os commerciantes de generos
inflammaveis e corrosivos serão obrigados. a tif.ulo do inicio de
negocio (commercio, industria, importação, deposito e uso),
a requerer ns respectivas licencas nddicionaos, as quaes serão
devidamente informadas pelas autoridades municipaes.
Paragrapho unico. A' falta de Jicenca será o infr•actor multado em 200$ e dnhi por diante em mais de 100$ por mer. ou
fracção de mez · que decorrer até o effectivo pagamento dos
respectivos impostos municip•aes.
Art. 32. Fica o Prefeito autorizado a mandar executar
administrativamente, pelos respectivos funccionarios, o servico
de embarque e desembarque, nos Jocnes permittidos, dos generos infi'ammnveis, explosivos e corrosivos e, bem assim, n
crear o Entreposto Municipal dos mesmos generos, suJeitando·
ú approvacão do Conselho ~funicipal as tabellas de cargn, descarga e armazenagem, abrindo para isso o nocessario credito.
Al't. 33. O Prefeito fará expedir com ·urgcncia aos funccionarlos encarregados desse servico regulnment.o preciso, de modo
que possa esta lei ser observada em tod•as as suas disposições.
Art. 34. Os palitos o mechas phosphomdos, quando aconaicionados em latas hermeticamente fechadas, niio são considerados productos inflammaveis para os effeitos desta lei.
.Art. 35. Ficam revogadas todas ns disposições em contrarro.
TABELLA DE lNFI.AMMAVEIS E CORROSIVOS A QUE SE REFERE
PROJECTO

'I

Phosphoros (corpos simples).
Phosphoros de cêra.
Pnlitos o mochas· phosphorados.
Ethor ordinario (ether othylico ou sulphurico).
Collodio liquido.
Alcool (nlcool ethylico ou ordinnrio, aguardente)·
Alcool amylico.
Oleos de pet.r·oleo, de schisto e do alcnf,rão.
Essonoins e hydro-C!arbureto empregados na industria e Uluminnciio.
Alcatrões e mnterins betuminosas liquidas.
Acido nif,rico (azotico) rnono-h~·drntndo.
Acido sulphurico.
Acido nítrico (azotioo), fumegante.
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Carburcto de enleio.
Sulphureto de carbono.
Enxofre cm bruto ou sublimado.
Salitre, nitro ou nitrato de potassa.
Estopu em bruto ou em mma, cordas e pnnnos nlcnt.rondos.
'!'.IBI~T.J.A

DE EXPI.OSTVOS

Dynamite e seus congeneres, vigariBta, sebastianista.
l'olvorn c cm·tuchos de guern, car;n c mina.
Polvora de base de picrnto.
Algodíio-polvot·a.
Algodíio nit.rado Jinrn collodio.
Picral;os e formiatos.
Nit.ro-glycerinn.
Fulminatos e misturas de fulminntos:
~Iisturns de eh loratos e umn materin comlmstivel.
Fogos de arl.ificio.
Estopins.
Cnpsulas embaladas.
Balas ardentes ou outro artificio.
Espoletas.
Estopim r> linho fulminante.
Picratos ou base de picratos.
Snln das sessões, 31 do dezombro de 1907.-Dr. José Mendes
Tavares, presidente.- Erlum•do José Pm•eira Rabtii!i1•a, i" secretario.- F1•ancisr.o Pinto da Fon.veca Telles, 2" secretario.
Moti vos do « veto )

(Ao Senado Federal)

.'

Srs. Senadores- Deixo de sanccionar a inclusa resolucilo
sobt•e o estabelecimento de grandes depositos de inflammaveis,
explosivos o corrosivos no District.o Federal pelas seguintes
rnr.ões:
,
A disposição contida no ~ t• do at•t, 1' desta resoluciío coilide com o contracto que a Prefeitura firmou com Lourenco
da Silva c Oliveira a !l de novembro de 1906,
Diz rL clausula X desse conl.rncto:- «Respeitados o resnlvados os direitos ndquit·idos e de terceiros o as posturas municipncs sobre o nssumpto, n Prefeitura niío concederá a outJ•em, na zona terrestre da cidade, o estabelecimento do depositas para os genoros do quo. trntn o presente contracto, em
quanto perdurar o vigorar este·"
.
Por forca desta clausula a Prefeitura, durante a vigcncin
do contracto, eshí obrigada a nüo conceder licenca para nquclles grandes dcpositos« na r.ona torrostre do Districto Federal:.;
e, si fosse sanccionada a presente resolução, niío poderia ser
negada tnl lieoncn n quem se apresentasse nas condições prescriptns pela lei.
Nilo havtJrin meio do remover esse embnraco: porquanto,
si a Prefeittll'a tentasse, om um regulamento expedido para ex-
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coucão da lei restringir as condições que elln determina para os
lfl'andes deposilos, ou cr·enr par·a essa cxecuciio condicõcs não
Jmposl.as nem cogil.adns pelo Jogislndor, que pudessem l.or·ma•
a mesma execução impossível, illusorin ou mais onerosaai nela assim níio se dnt•Ja re·medio ao caso: por•sistü•ia sempJ•e
a lei; ll disposição regulamentar se consideraria uiio csnripl.n:
o a clausula X do contracto de 9 de novembro de 190li ficaria
sem o cumprimento promett.ido pela Prefeitura.
Além disso, o art. 6" da resolução diz que constituir(t infrnct'ão municipal o facto de não ter podido o negociante vender
mais de metade dn porr,ão de inflnmmavois que lhe é permiWdo
ter em seu estabelecimento. •ra I disposicão é injusta: porque
o negociant.e nunca póde prever uma rstagnacfio do seu nogocio,
uma possiwl cessação da procura do genero.
Devo nindn chamar a at.tcncão do Renado Federal para os
nrt.s, 14 o 27 da resolução.
O art. H faz depender de um só funccionario, que niio
tem snbstitut.o legal, toda a regularidade do serviço e n segurança publ icn; desde que esse funccionario, por qualquer motivo, não sendo encontrado, não possa expedir a guia, os genoJ.•os perigosos permanecerão abandonados, c os seus propri~
tnrios fienrão sujeitos a multa e penalidades, que não mereeernm, porque delles não dependeu o cumprimento ou niio cumprimento da dispooicão legal.
O art. 27 determina: « o desembarque e enibnrque de generos inflnmmnveis e explosivos e corrosivos niio poderá roai izar-se antes das !l horas da manhã nem depois das 3 horas da
tarde>.
Si por um Indo a prescripçüo deste artigo attende ás convonienci~>l da fiscalizacüo, por outro constitue umn séria
amencn para a segurança publica, por serem essas as horas de
maior movimento nas runs da cidade.
A resolução não conciliou esses deus interesses, igualmonte merecedores de todn a nttenciío.
Tnes siio os mot.ivos pelos quaes nego snnccão a est.n resolução.
O Senado Federal, om sua sahedoria, resolverú o qu~ for
mn is neertndo,
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1908.-F'. M. de So11za
Aouiar -A imprimir.
.
N. 115-1912

A Conimissilo de Const.if.uio~o e Diplomacia, tendo MLI•.
dndo attentnmente ns rnzjjes, om virtude das qunos o Prefeito
rlo Dist.rioto Fodornl votou n resolucilo do Conselho Municipal,
que o nutorir.n n dosnpropriar, por utilidade J1Ublicn, os ·predios
das runs Mnroehnl Floriano o S. Pedro, ns. 235 o 30fi, como necessnrios nos molhornmont.os do quo carece n Escola· Normal,
e considerando procedentes essas razões que visam resguardar
os Interesses financeiros do município e dn proprin Escola l';or.:.
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mal, por não lhe convir o local, onde actualmente funccionn,
de parecer que o ?!~to do Prefeito deve ser approvado.
· Sala das Commissõcs, 24 de junho de 1012.-Cassiano do
Na.wim~nto, presidente.- F'. M~ndes de Almeida.- Gonzaua
Jaum.a, relat.or.

ó

REBOT,TJI).A;Q DO CONRilLHO li!VNlf:TP,\T. ,\ QUF. Rll REFERE O p,\RECER

SUPRA

O Conselho Municipal resolve:
Art. 1.• Fica o Prefeito autorizado a desapropriar, por utilidade publica, os prlldios contiguos no edificio da Escola Nm·mal, de ns. 235 dn run Marechal Floriano Peixoto P 306 da
l'lla de S. Pedro, ·nncessarios aos melhoramentos do mr.smo
proprio municipnl, abrindo os r.reditos que, pam esse fim,
forem precisos.
Ar!.. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Disl.rir.l.o Federal, 28 de maio de 1012.-Gabriel Osorio de
Almr.irla, presidente.- Jo.vé Clarimmuln Nobre de Mello, 1' se
cret.ario.-. Sal7!11dor Ferreira Fontes, 2• secretario interino.
RAZÕES DO «VE'rO)

' .,
•

•

Srs. Senadores-A resolução do Conselho Municipal que
autoriza o Prefeito a desapropriar, por utilidade publica, os
predios qne menciona, contiguos no edificio da Esoóla Normal,
não ~stá nos casos de receber n. mi11ha sancciio pelas razõe~
segnmtes:
A desapropriação, necessarin para dar á referida escola
o espaço que ella urgentemente reclama para seu perfeito
funccionamento, importaria em urna despeza considerava! e
que só se poderia. ,justificar si outras vantagens e consideracões niío aconselhassem a escolha de local diverso para esse
cst.nhelecimento de ensino.
De facto, o enorme trafego que ho,je se faz pela praca da
ncpublica e pela rua Marechal Floriano (trafego que só tende
n crescer), causa alli um rui do tal que perturba lamentavelmente o silencio indispensavel ás nulas da propria Escola Normal c pert.urbar1í igualmente os trabalhos da escola de npplioaclio, que ho.ie não oxiste, mas será necessario fundar,
Junto áquelln, nnrn n prat.icn pedogogica de que as normalistas
carecem.
O local tornou-se, com o tempo, evidentemente improprio
para n séde desse estabelecimento de ensino; forcoso será
trnnsferil-o pnrn outro ponto da cidade, tnmbem de fnoil nonosso, mas onde se encontre espaço bnst.anl.o amplo e se achem
condições de maior tranquillidnde.
Todos ns razões de economia e do convoniencin rio ensino
oppõem-se por cons~i::uint.o no pro,jocl.o de so const.ruir a nova
Esoola Normnl no locnl om quo ella se nchn presentemente. Si
11 idoln de semelhnnt.e constt•ucclio consult.tl de fnot.o uma ne-
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nossidndo publica, niío r.slií no mesmo caso n idén de n renli?.ar
no sif.io pz·oposlo.
Accresce que n pre~ent.e rrJsolução eoncr.de nutorizaQão
para abortur·n de credito, que nfio foi solicitado pelo Prefeit.o,
infringindo, pois, o disposto no art. 28 da Consolidaciio das lois
federnes sobre a organização municipal do Districto Federal,
que estnt.ue qnil n iniciativa da despeza compete no Prefeito.
O Senado Federa I re~olverú sobre os fundamentos do meu
neto.
Districlo Fedlli'nl, t de junho de 1012.-Gencrnl /Junto
nibairo Cm·neirn Monteiro.- A impz·imir.
N. "illl- I!H:l

Em virtude da emenda apz·esent.ada pelo Sr. Senador PiFerreira, voltou ú Commis~iio o parecer n. 25, de 1!ll2, z·eferent.e :í resolucfio do Conselho i\lunicipal, de 4 do .inneiro
do 1!!12, sobre n aposentadoria ou ,jubilnçüo dos funccionnrios
munioipae~: c n Commissüo ponderando nas razões verbaes
apresonf,ndas, cm sessão, pelo Sr. Senndol' sr~ Freire, niio encontrou mot.ivo que a lovnsse a modificar sua anterior opinião,
pelo que entende que o voto do Prefeit,o Municipal deve ser
npprovndo.
Snln das Cmnmissõcs, 24. do ,junho de HI12,;_Cassiano do
Nascimento, presidente.- F. Mendes de Almeida, relatoz·.re~

GDcn:aua Ja11me.
~-~lENDA

A QUE SN REFERE O l'AREC!lll SUPRA

Emendn á conr,lusão do parecer n. 25, de 1912:
Em vez de-que so,i a npprovndo, diga-se-que seja rejeitado.
Sala das sessões, 31 de maio de 1912.-Pires FerJ•efra.A imprimir,
N. '117 -

1!ll2

Ao exume dn. Commissão de Marinha e Guerra foi submettidn n proposicfio da Camnra dos Deputados, n. 6, de
Hl11, que nutorizn o Governo a considerar por netos de brnvum n promocíío do cnpitiío ,José Cnndido dn Silva 1\lm•icy, e,
bem assim, a promover, pelo mesmo principio, no posto de
Jll'imoiro tenente os segundos t.onentes Adalberto Gononlves
ile ~!ouJ•a e .Octaviano Cavnlcanti, contando antiguidade, estes
de 15 de novembro de 18!!7 e nquelle de 27 de setembro
do 1893.
.
A Commissiio é de parecer que esta proposicllo niio
deve ser npprovndn porque. o seu oh.!' ectivo está perfeit.bment.e regulado pelo nrt.. 13 do deore o n. 1. 351, de 7 de
fevereiro de 189 , que dispõe sobre promoções por bravura:
e subsidiarinmente pelos ilecretos legislntivos n. 981, de 7
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de janei1•o de 1!!03; n. 1.836, do 30 do dezembro de 1907;
n. 3.3~0. do c, de janeit·o do 1888; resolucõcs de 28 de setemlH'O de 1M80, de l:l de junho de 1894, art. 2' do decreto
n. 10.\, de 27 do janeiro de 1801; e, finalmente, pelo art. i 7,
aUnca 1" do Regulamento para execução da lei n. 586, de
ü de setembro do 1850, approvado pelo decreto n. 772, do
·:H de marco de 1851, e art. 8' da lei n. 615, de 27 de agosto,
ainda de 1851.
Portanto, ao Podor Executivo e não ao Congresso Nacional, devem os officiaes acima mencionados recorrer ·i e,
quando esse poder lhes negue u promoção a que se .iu gam
com di\•eito, cabe-lhes ainda appellar pura o Poder Judiciario,
ao qual compele dirimir as questões que implicam lesão de
dirmto, semelhantes úquollas que os mesmos officiaes imaginam ter soffrido.
Sala das Commissões, em :l4 de junho de 1012. Pil'e.v Jo'm•J·ei·J'a, prc~idcnt;e. - GabJ•iet Saloaclo, relator, ;l. Indio do Bra:il. - LaUI•o SodJ•6, - Jo'clippe Scl!midt,
A' Commissão .Je Financas.
N. H8- 1012

A Cornmissão de Marinha o Guerra, do Senado, estudando
a pt•oposic;üo da Camara, n. 180, de 1909, que manda considerar por actos de bravura a promoção do major Joaquim
Thomnz Santos o Silva Pilho, com antiguidade do 27 de
junho du 1894, não pódo deixar do fazer no seu parecer as
mesmas considcrucões que jú externou úcercu da proposição
daquella Gamara, quo se refere ao capitão José Candido da
Silva Mut•icy e aos segundos tenentes Adalberto Gonçalves de
Moura o Octaviano Cavulcanti.
Mantendo, por conseguinte, as conclusões daquolle seu
parecet•, pensa que ao Poder Executivo e nlio ao Congresso
Nacional devem os officiaos que se julgam com aquelle direito recorrer c, em ultima instancia, para o ·Poder Judiciario,
no qual compete dirimir questões suscitadas na interpretação
dns leis vigentes.
Sala das Commissões, em 24 de junho do 1912. - Pires
Fel'J'cira., presidente.- Gabriel Saluado, t•elatot•.- Felippe
Sc/J.mitlt. --LaUI'U Sotlrt!. -A. Jnclio do Bra:it. -A' Commissão de Finan~us.
N. H9- 1912

•

A Commissiío de Marinha o Guerra, ú qual foi pt•esente
n proposiciío da Camnra dos Deput.ndos, n. 137, de 1011,
mandando considemr pm· netos do bravura, com antiguidade
ele 15 do novembro de 1897, a promociio do i" tenente Francisco Tavares do Canto Sobrinho a este posto, entende que
niio compete ao Congresso Nacional o sim ao Poder Executtvo
resolver sobro o assumpto do que truta cst11 proposicão, já
bom l'eguludo em lei.
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Nestas condicõlls, aconselha o Senado a negar o seu assentimento 1í l'tJferida proposiciío.
Sala das Commíssões, em 24 de junho de 1912. PiJ•as Pcrrcim, pre~idente.- Gabriel Saluado> a-elator. ,_
A. lndio do Bra:i!. - Lau1•o Soàré. - Fe!ippe Sch111idt.
I'IIOPOSICÃO DE CAI\'IARA DOS DEPUTADOS, N. 137, Oll 1011, A QUI!
SE REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Naoional resolve :
Art. 1. • A promocão do i• tenente Francisco Tavares do
Canto Sobrinho a. este posto será considerada. por actos de
bruvum, com a antiguidade de 15· de novembro ije 1897.
Paragrapho unico. Nenhum direito lhe assiste, em consequencia deste acto, de reclamar vantagens pecunim•ias
uccresoidas desde essa data áquella em que foi promovido ao
referido posto.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrarie.
Camura dos Deputados, 25 de dezembro de 191i.
Sabino Ba:tro.w .Tumor, pt•esidente.- A. Simeão dos Santos
Leal, 1• secretario.- Euzebio Francisco de Andrade, 2• secretario. -A imprimir.
O Sr. Ribeiro Gonçalves ( • ) - Sr. Presidente, hontem foi
lido no Senado um tolegt·nmmn expeqido poJa mosn de umtl das
cnmat·ns legislativas presentemente l'euniilns em sessão no Estado do l'iauhy. Telegl'Ummas de igual toõr foram Lambem dirigidos uo Presidente da Cumara dos De.vutados e ii S. Ex. o
honrado Sr. Pt·esidente da Republica e fo1 intuito por esse rnoio
solidtur do Cong1•esso Nacional uma solução legislativa ltltiuonto a habilitar o honrado Sr. Presidente da Republica a intei·vir no Est.ado do Piauhy, para normalizar a sttuaciio lcsisJativn que lá, pela dualidade de camaras, está inteiramente
l'ót•a da Cpnstituic!lo.
O telegramma a quo mo refit·o foi mandado, por despacho
do V. Ex. e na confol'midude das disposições regimentaes do
senado, submetter á apreoiaciío da Commissão de Constituição e
Diplomacia.·
Comojá disse, S1·. Presidente, o intuito da Camara Legislativa do Estado do Pinuhy, presidida pelo cidadão Pedro Augusto de Souza Mendes, ó unicamente harmoniza!' u situacüo do
Poder Legislativo daquelle Estado e como no dia 30 do oot·mnt.o cessa o mnndato governamental, por forca do qual dil'i ge os destinos daquelle Estado, presentemente, o Dr. Ant.onino
l~reirc da Silvn e ileva no dia 1 de julho proximo inicim·-se
o futuro quatJ•ionnio govemnmental, comprohende V. Ex .•
Si'. Presidente, que se trata de um ouso ut•gentissimo, que I'eclama solucão lmmediata.
.
Mas, St• ..Presidente, o espaço de tempo neoessario ao estudo da Commissão de ConstituioAo e Diplomacia excederá da
(*)

Eoto dl1ourso do foi rovloto polo oradcll
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Q\]Utro ou flin.co dia~,. o quo ~:~uer dize\'. quo, mosrno dadas aH
dJtii!UUsus du HJtut•stww, dopots. dt; LL•uzJdo uo Sonudo qualquer
Jll'O,IUuLo OL'!lULJJZado pela CommJssao, ainda assim a soluciio não
scrít dada a Lemr1o de assumi!• o govot•uo do Estai:Jo quulquot•
dos cidadãos rooonl!ecidos e proclamados governadores do
Pinuhy pelas assemblóns alli mstnlladas.
. Nestas condições, Sr. Presidente, lembrei-me de Lmzor ao
Sanado um projecto, que nada mais é do que a reprodução de
um outro projecto approvado por quasi unanimidade de votos
nosta Casa, em uma das sessões de agosto do 1010, o que teve
pot· objecto resolver as difficuldndes QD!itiens e administrativas ocoot•t·ontes então no Estado do Rio de Janeiro.
St•. Pt·csidentc, o caso do Estado do Pinuhy é inteiramente
idont.ioo uo do ~ia de Janeiro, quo levou o Presidente da Republica do ontiio, o hont•ado :!r. Dr. Nilo Pccanhu, que ho,je
abrilhanta uma dos cadeiras desta Ousa, a dirigir ao Senado
uma mensagem em a qual, expondo o caso, ponderava que cllo
roolamava do Congresso Nacional uma providencia, que não
podia ser absolutamente demorada, porque as delongas representariam prejuízos mauil'estos e incontestaveis i\. ordem
consl.iLucional c social daquelln circumscripcão da Re[Jublica.
l"oi, Sr, Presidente, Jundado nas palavt·as do então Presidente da Hepublicn e nos pincipios sanccionados pelo Senado,
que resolvi elaborai• um proJecto precisamente nos mesmos
termos em que foi rcdiP.ido aquelle a que me venho referindo.
Dizia o Sr. Dt·. Ntlo l'ecanha, então Presidente du Republica, que a dualidade de ussembléus legislativas como a dualidnde de governos era inquestionavelmente uma offensa no
nosso regímen politico, perturbava a fórma federativa, punha
em sobresulto a ordem publica o social e deixava inquietos c
intranquillos os direitos dos cidadãos, pelo que reclamava providencms d.pcisivas e urgentes, firmado nos ns. 2 e 3 do art. 6"
dn Constitmciio Federal.
O pro,iecto, entilo apresentado, Sr. Presidente, passou nesta
Ousa por quusi unanimidade de votos, porque si mo niio falha
a memoria apenas um Senador, o illustre representante do Estado do Espirita Santo, Sr, Bernardino Monteiro, usou da pa- ·
luvru. para impusnnr a requisioilo do Sr. Presidente da
Republica, por considerai-a inteiramente fóra da Constituioão
e infringente dos QI'incipios basicos do nosso paeto fundamental. pot·quo na opinião de S, Ex. ellas iam ferir de frente a
autonomia estadual.
Sr. Pmsidente, como ,it\ disse, o tempo neoessnrio pm•a que
as providencias que o Senado, porventura, queira tomar no scnt.ido de libertar o Estado do Pinuhy da situnciio anormal fl anurchicn cm quo ello se cnconti'U é certamente muito limitado para
podm· abz•u• espaco no e:xel'Cicio da ndministracilo pub!ioa dnquelle Estado a qualquer dos governadores presentemente roconheo!dos e proclamados. Mas, Sr. Presidente, é bem do ver
qnn trazido o caso do Estado do Piauhy ao oonhooimcnto dos
poderes fedoraes, e dependente destes uma solucão legal, nos
termos do n. 2 do art. o• da Constituição, é bem de ver-repito
-Que nenlntm, absolutamente nenhum dos governadores reconhecidos e rroolnmndos póde nssumir o exeroieio do cargo
governamental no dia t de JUlho, si antee não estiver resolvido
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o cnso da legitimidade da assemblén apuradora, ora sujeito ao
conhecimento do Senndo.
Es~a ciroumstnncia, St•, .Presidente, porém, não embarn.
~nrtí a accão administrativa do Estado, porque a Constitui~ão
politica do Piauhy diz que o govct·no será exercido em primoiro logat• Pelo govemador do Estado. E' claro quo esse go.
vernudor não podertí no dia i de ,iulho continuar a exercm· o
governo, porque o seu mandato ú improrogavel; ú claro igualmonto quu o actual vice-governador niio pódo assumir o cargo,
porque o seu mandato igualmente termina no mesmo dia; ó bem
de vor, ainda, que niio podem assumir o governo nem o govol'nadm· l'IJconhecido flela assembléa governista, nem o outro reconhecido pula assembléa opposicionistn, porque a logilimi·
dado do um ou outr•o desses governadoi•es depende da vei•ificaciio da legitimidade do Congl'esso que tiver reconhecido e
.
proclamado.
0 SR, l!'ERR!llllA CHAVES -Quem assume entiio O S'OVCl'nO?
O SR. Pnu's PERRElll·l- Um amigo do nobre Senadm•,
0 SR. RIBEIRO GONÇ,\LVES- 0 aparte do liOnrudo Senado!'
niío sm•ia dado se oull•ns fossem as condições cm· que S. Ex. por·
ventura se pudesse encontrar,
Quem assumo o governo é o a• substituto constitucional
do Governador-o presidente do Tribunal, POI'quo os outros que
o precedem na ordem de substituicão não podem assumir. }.'atalmente, constitucionalmente, deve set· oli e o Govcrnudor tcmporario até que o Congresso l!'edoral resolva sobre. us provi·
dencius qun lhe foram solicitadas hontem por tulcgramma e o
siio hoje por meu projecto.
·
Sr. Presidente, eu digo cm mou proJecto que devo ser re·
conhecida legitima a nssemblúa presidida Jlclo cidndiio Pedrn
Augusto de Souza .Mendes e o digo perfeitamente fundado em
lei, sem rc.ceio do qualquer impugnaciío que possa ter, siquer
de leve, signaes de ]lrocedencia.
Sr. Pre;;ideutu, a mesn apm·adora das elei~ões govcmamcnLacs do Pinuhy é o Conselho MuniciJllll da capital, que se
compõe de nove conselheiros; pois bom, a apuração das e.Ieicões
POI' forca das quaes estão diplomados os deputados dn Gamara
Legislativa, olll opposiciio no governo do gstudo, foi feita por
cinco membros do Conselho lllunioipal, ao passo que os diplomas
confei•idos tios deputados da ussembléa governista !'oram unicamente nssignados por alguns membros do Conselho, dando-se
mais ;I circumstancia de que a primeira ,iunta apuradora estava presidida pelo presidente do Conselho 1\lunicipal, e ainda
mais, que os outros membros do Conselho, certos o convenci·
dos do que ficnrinm em minot•ia na .iunta apUI'adora, conseguiram que o Govemndor do Estudo, no dia dn npuraciio, mandasse
postar uma forr•a do corpo policial cm l'ronte ao odii'icio do
Conselho put•n J';Ízot• prossiio 110 animo dos conselheiros. E como
o presidente não pudesse, deante dn forca, realizar com 11 u.
bordado do que se fazia mister a apumciio das eleições esta·
duaes, tevo de requc.rel' no juiz seccional uma das· suas salas
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de audiencia, que, concedida, foi o local onde se verificou a
. apuraciio.
Devo dizer o devo fazei-o com lealdade, porque posso affirmar a V. Ex., Sr. Presidente, e ao Senado que, si alguma vez
uma affirmaciio minha niio corresponder á verdade, é por~~ue
esta ai'firmaciio me foi ditada pelos amigos do Estado, amigos
em que.m niio posso deixar de confiar ...

•

0 SR. PIRES FERREIRA - Pois V, Ex. foi illudido,
O SR. RIBEIRo GoNÇALVES - Não responderei aos apartes
de V. Ex., porque não teem absolutamente cabimento.
Como dizia, Sr. Presidente, devo dizer com franqueza que
os diplomas apresentados pelos deputados governistas levam
seis assignatums. A' prime.ira vista, parece effectivamente
que tiveram em seu favor maioria sobre os que conferiram diplomas aos deputados da opposieílo.
Mas, Sr. Presidente,-e emrego isto á consciencia do Senado, exhibindo provas as mais completas a respeito-poderia
em qualquer hypothese servir de conselheiro municipal nara
uma ,junta apuradora o actual Vice-Governador do Estado~
l'oderia servir de conselheiro municipal o Vice-Governador, que, além deste cargo, exerce igualme.nte o de director da
Repartição de Terras , do Agricultura, Colonização e Viãcão,
percebendo do Estado 600$000 por mez?
Incontestavelmente não podia em presenca do direito, que
vigorava no tempo do Imperio o ainda ho,ie vigora.
Ainda mais, Sr. Presidente, : um outro conselheiro, o Sr.·
Laurindo Rnbello é collector e administrador das rendas do Estado na capital, percebendo 3:600$000 por anno.
Ainda mais: um outro vereador, o Sr. Augusto dos Santos,
é amnnuense. da Secretaria do Tribunal de Contas, percebendo
2:400$000 por nono.
Supponbo, Sr. Presidente, que nílo preciso dizer mais ao
Senado, que conhece a lei o sabe que desde o tempo do Imperio
os vereadores e os ,juizes do paz foram sem pro considerados incompatíveis com os cargos publicos remunerados.
Não preciso dizo.r mais pa!'a provar que os diploma~ conferidos aos deputados goveJ•nJstas da assemblén do Pmuhy,
não tinham mais de tres assignaturas: e como, Sr. Presidente,·
o Conselho Municipal é o poder verificador e não póde funccionar siniio com metade. e mais um dos seus membros, se- ·
gue~se que os diplomas com que se apresentaram os representantes dessa asse.mbléa estavam nullos, não tinham signi-.
ficacão alguma.
. · Eu, Sr. Presidente, poderia passar dos trabalhos da apuracão para a analyse dos trabalhos da assembléa em suas sessões
prepamtorias : mas não devo esgotar toda a minha argumenta-·
ção. Porque niio reservar o mais para quando apparecer em.
Ordem do Dia o projecto que vou aprel!entar?
Eu sei, Sr. Presidente, quanto póde e quanto fatalmente in-.
fluir{t no caso de que se trata, como em outros, o sentimento de
partidarismo; e talvez seja motivo de·' grande. infelicidade e
Vol, II
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derrota para n assembléa legislativa do Estado
do Piauhy o ter ella constituido seu advogado o humilde Se- .
nadar Que. já o disse uma vez, não póde abrigar-se á sombra
do Pnrtiqo Republicano Conservador, actualmente dominante

nn Nnção.

·

Eu sei, Sr. Presidente, quunLo valem os sentimentos de
partidarismo em ópoca em que difficilmente as leis podem ser
lembradas; em todo o caso, vou da minha cadeira de Senador
fazer um appello, niio como politico militante á sombra de
algum partido, mas como representante da Naciio, e particularmente, oomo um defensor dos interesses legitimes, da tranquilidade e da ordem publica do meu Estado.
Faço um appello a V. Ex. aos proceres do Partido Republicano Conservador, para pedir que, si siio; como acredito,
amigos do actual Pr•esidento da Republica; si o apoio que lhe
protestaram é sincero, como acredito e deve ser; si os principies que acceitaram como progrumma do partido que organizaram em dezembr•o de 1010, siio inspirados pelos sentimentos de amor á Patria; si, em summa, Sr. Presidente, os proceres
do Partido Republicano Conservador respeitam e querem fazer respeitar• os pr•incipios que nbracaram, eu peco que se entendam oom o Mnr•ecbal Presidente da Republica e aconselhem S. Ex. a não permilUr que nenhum governo assuma o
oxe~cioio da cur•ul presidencial do Piauby, em 1 de julho, sinão
aquelle que pe,los dispositivos constitucionaes está clara e explicitamente designado-o presidente do Tribunal de Justicaaté que o Congresso Legislativo Nacional resolva e decida em
definitivo a I•espeito do projecto que hoje apresento.
Sr. Presidente, aqui, nesta Casa, e por alguns orgãos da
!imprensa desta Capital, tem-se procurado fazer acreditar que
os oolligados JlOliticos, que formam a opposicão ao Governo
do Eatado do Piauhy, eram promotores de arruacas, inspiradores de perturbaQiio da ordem e da tranquillidade das familias,
que desertavam da cidade para se collocarem ao abrigo dos pel'igos que as ameaçavam. Mas, Sr. Presidente, quando outros
testemunhos inilludiveis não pudesse apresentar, bastava este
projecto, Sr. Presidente, em que a assembléa dos colligados
piaubyenses vem pedir aos poderes politicas da Republica que
levem ao seu Estado a ordem constitucional, a· paz, a tranquillidade do lar, em summa, a verificacão dos principias
rel)ublicanos, para demonstrar a attitude calma, reflectida e
orqeira · dos opposicionistas piauhyenses.
·
Faca o meu appello, - niio obstante a barreira, que
direi insuperavel, em relaciio aos principias que me separam
dos próceres do Partido Republicano Conservador - faço o
meu appello, esperando que se niio venha confirmar ao paiz
que o regimen que adoptámos, que tem por base, como todo
o regimen de representacüo, a soberania nacional, esperando,
repito, que se nila venha trazer no paiz um testemunho de
que a soberania, na phrase de um notava! professor de di-.
reito constitucional, Duguit, é um principio indemonstrado,
jndemonstravel e inutil.
.
.
Coni estas palavras, envia á Mesa o meu projecta.
·

:(M~it~ ~~I M~ito b~ml)
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Vem ú Mesa, é lido o fica preenchendo o triduo regimental
o seguinte
PROJECTO
N. U - 1912

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' reconhecida legitima a Assembléa Legis·
Iativa do Estado do Piauhyd presidida '(leio Sr. Pedro Augusto
de Souza Mendes, de accôr o com as d1sposicões do respectivo
regimento, ficando o Poder Executivo autorizado a intervir,
nos termos do art. o•, n. 2 da Constituicão Federal, dada
a permnnencia da dualidade de assembléas legislativas, per·
turbadora da fórma republicana no mesmo Estado; revogadas
as disposicões em contrario.
Sala das sessões, 25 de junho de 1912. - liibeiro

'

Gonçalves.

...

-

O Sr. Pires Ferreiu ( •) - Sr. Presidente, embora doente,
levanto a luva que vem de me atirar o illustre Senador pelo
Piauhy, referindo-se aos negocias que se desenrolam na
minha terra c que foram provocados por S. Ex. ha quasi
um anno.
O honrado Senador, antes de deixar a tribuna, disse que
os princij)ios de ,Partidarismo muitas vezes col!ocam os homens
em posição diff1oil. Essa verdade acaba do se verificar com
·a presença de S. Ex. na tribuna, em nome dos colligados da
mmha terra. S. Ex., t~ara não ser pegado em falso nas infor·
macões fornecidas no Congresso, apressou-se em declarar qu(l
as informacões que trouxe a esta illustre corporacão eram
enviadas por amigos de S. Ex., e, quando digo amigos, o faço
com muita magua, porque os amigos de S. Ex. somos nós,
o S. Ex:. está hoje isolado entre os adversarias de hontem.
Mas, que importa tudo isto, quando eu posso neste mo·
menta, oom os documentos que tenho em mão, fazer com
que taes informações nílo sejam tomadas em consideração por
uma corporacão que se respeita ?
E' bem verdade que a politica da minha terra tem tido
phnses bem perturbadas : ora para a confecQiío da chapa de
Governadores, ora para Presidente da Republica, ora para
deputados estaduaes, ora para a representacão federal.
0 SR. RIBGIRO GONÇALVES ..:._ A phase relativa á eleição
presidencial foi a mais calma.
0 SR. PIRES. FERREIRA - V, Ex. disse tudo quanto quiz
e eu, callado, me reservei para provar a in,iustica das suas
affirmacões •
O Sn. RlBGIRo GoNCALVGS dá um aparte.

:c•)
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0 SR. PIRES FERREIRA - V. Ex., com tão insistentes
interrupções, prova que receia a exposição de factos quo
pretendo fazer, em contraposição ás informações de que
V. Ex. foi portador.
O nobro Senador não está de boa fó informando ao Congresso Nacional e, por isso mesmo, por segurança, jú disse
9-ue fallava por mi'ormacões de seus amigos, colligados no
Estado.
Ha alguns dias que trago commigo para esta Casa, varios
documentos para exhibir da tribuna do Senado, esperando
que, deante delles, o nobre Senador modifique a attitude que
assume sempre que na1•ra factos passados no Piauhy.
Sr. Presidente, si o nobre Senador tivesse feito sobre
a sua vida politica de ha seis ou oito mezes, um exame
retrospectivo... voria que diariamente toma uma posicão differente. Ora, l:í. Ex. dú noticia de factos que não são verdadeiros1 e ora S. Ex. vem, apoiado nos prmcipios federativos
repub icanos, aquelles mesmos que ha pouco foram desconhecidos, referir-se aos factos occorridos no Piauhy, com o
seu consentimento, porque com o apoio material e moral do
nobre Senador foi mandado ao meu Estado um navio armado
em guerra, com o fim de apoderar-se do Governo.
0 Sn. RIBEIRO GONOALVES - E' uma fantasia· de V. Ex.
O Sn. PIRES FERREIRA - O corpo de delicto ahi vem.
Fique certo o nobre Senador que eu tenho provas a
respeito dos caixotes de armamentos o a relação do pessoal
embarcr.Jos no Ceará e desembarcados na Tutoya.
Só devido ao patriotismo do Sr. Presidente da Republica,
que não podia consentir que um official licenciado armasse
um navio e atacasse o Governo de um Estado, não se levou
avante tão sinistra idéa.
Diz . agora o nobre Senador que não se trata de forca
militar, mas de forcas do padre Lopes. O padre Lopes, homem
illustrado e lutador, entendeu fazer o bispado do Piauhy.
Lutou 10 annoà' o conseguiu.
Entendeu S. S. ser Govemador do meu Estado, e já
declarou que, para conseguir o seu fim, lutará iO 12 ou
mais annos, até conseguir.
O Sn. A. AzEREDo - A aspiração é muito justa. Olhe
que o padre Lopes está ahi ...
O Sn. PIRES FERREII'IJ\ - E' uma aspiração justa, niío ha
duvida; mas não pelos meios de que S. S. procura lanoar
mão, juntamente com nquelles a quem se uniu.
A principio, a idéa era á forca armada, mas essa·
i'alhou; presentemente, a forca é a da religião, porque sabem
que o meu Estado é catholico, apostolico, romano. Nós respeitamos o nosso clero, mas condemnamos o Sr. padre Lopes
o todos aquelles que o seguem em taes processos politicos.
Todos os .vigarios do Piauhy, gue siio governistas como
ou, estão, uns suspensos. outros condemnados a niio ter licença
para se desobrigarem dos seus deveres. Delles tenho a relação nominal.
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O SR. A:. AzEREPo - Então, n. cousa é com o bispo.
O SR. PIRES FERREIRA - Não temos bispo, porque essa,
envolvido na luta politica polo Sr. (ladre Lopes, foi obrigado
n sahir e acha-se actualmente no RIO Grande do Norte. EI!n
muito querido pelo povo pinuhyense, a quem aconselhava
sempre que acatasse o Governo constituído.
Os elementos de que lancam mão os opposicionistas do
Piauhy são muito interessantes! Agora siío os telegrammas.
Diz ho.ie o Sr. padre Lopes, pelo jornal: •mando transmittir este telegrnmmn, dn. cidade de Caxias, a muitas leguas
de distancia daqui, porque o telegrapho estó. impedido, está
tomado .pelo governo, no mesmo tempo que outros colligndos
e:~.-pedem telegrammas de Tllorer.ina, dir.endo que as famílias
os tão se retirando da cidade e que reina completa desordem.»
Pergunto eu: porque não citam os nomes das famílias
que se estão retirnndo ? Porque não citam nos ,iornaes os
nomes desses homens perseguidos pelo governo ? Nada disso.
Só de vez em quando se lê : <A Co!lignciio»; mas a collign~iio
é uma corporac'ão anonyma que niío tem responsapilidaue.
Agora pergunto eu ao honrado Senador que quiz aqui
fazer figura de grande capitão, para convencer ao Senado que
conhece a organização munimpal do Estado que representa,
e disse que a Camara opposicwnista foi reconhecida pela
·maioria dos conselheiros municipaes do meu Estudo.
0 SR. RIBEIRO' GONÇAINES - 0 meu projecto ainda niio
está em discussão.
O SR. Pll\EB FERREIRA - Estou no expediente; demais
niío preciso pedir licença a V. Ex. para fallar; obtive-a de
quem póde dai-a.
Sr. Presidente, o Conselho Municipal da capital da minha
terra, como de outras localidades, felizmente não foi eleito
em novembro ou dezembro do anno passado, já tem dous annoH
de exercício. Esses conselheiros municipaes teem substitutos
que na época da sua posse, não a tomaram de seus cnt•gos.
S. Ex. sabe que o presidente do nosso Conselho, o St•.
coronel Benjamin de Souza Martins, deixou, por motivo quo
não se sabe, o nosso partido pam ligar-se ó. opposioüo.
0 SR. RIBEIRO GONÇALVES dó. um aparte.
O SR. PmEs FERnEIRA - Dizem uns que convenceram ao
cot•onel Souza Martins, que se acha gravemente doente, que
devia passar para a opposicão e como elle tinha de mot·rot•
breve, o r1ue felizmente não aconteceu ainda, passou parn os
opposicionistus pensando assim que mais cedo ganharia o
céo.
.
!\las o Sr. cnronel Martins, eleito conselheiro municipal
ha tres annos foi distinguido com a eleição de presidente,
conservando-se nesse posto nté 31 de dezembro do anno passado.
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Eis a prova aqui. Disto é que o meu collega n'áo deve
gostar. (Lê:)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O coronel Ben,i amin de Souza Martins, presidente do
·conselho Municipal de Therezina, etc. :
Faz saber aos que o presente edital virem e especialmente aos Srs. conselheiros municipaos que, do nccõrdo com
os mts. 77 e seus parngraphos e 79 da lei n. 388, de 29 de
julho d~ 1905, tem do se proceder· a 25 do corrente mez, no
Pnco do Conselho Municipal, á praQa Marechal Deodoro, ás
i O horas da manhã, a apuração da eleição estadual para 24
deputados á Cnmara Legislativa do Estado, da nova legislatura
de 1012 a 101(), realizada n 15 de novembro proximo passado,
pelo quo convoco os mosmos conselheiros Manoel Raymundo
da Paz, Sínvol de Castro e Silva, Raymundo Antonio de Faria,
José Joüo dos Santos, Viriato Rios do Carmo, Mnnoel Lopes
Corrôa Iâma, Pedro de Moura Santos o Lnurindo Campello de
Senna Rosa, para no referido dia 25, no Jogar c hora suprn
indicados. installarem a junta apuradora de accórdo com a lei
citada. E para que chegue ao conhecimento de todos, será
esse publicado pela imprensa e affixndo na porta deste Conselho.
Secretaria do Conselho Municipal do Therezina, 12 de
dezembro de 1!111. Eu. Joaquim Ferreira Castello Branco,
secretario interino do Conselho Municipal desta capital, o
escrevi. - Benjamin de Souza Martins.
Consta este edital do Diario do .Piauhy, orgão official dos
poderes do Estado, de 13 a 25 de dezembro de 1011.
Portanto, o Conselho Municipal a que mo estou referindo não foi eleito, agaitado, ou á ultima hora arranjado,
como transparece das palavras do meu honrado collega.
O SR. RIBEIRO GoNCALVES - Este já perdeu o mandato;
tenho aqui certidões.
0 SR. PIRES FERREIRA - Ve,iam VV, Exs., Sr. Presidente e o Senado como anda a ndministracão neste paiz e como
procedem os representantes dos Estados que teem de cuidar
da execução fiel das leis I
Si o honrado representante do Piauhy, que desde junho
do anno pasado machina para apoderar-se do governo do Estado ..•
O SR. RlllEIRO GoNçALV!lS- Está V. Ex. enganado.
O SR. Pmms F!lRREIRA - ... sabia quo dosdo o anno passado aq1:olles vez•endores estavam exercendo illegalmento os
suus mandatos. por incompatíveis, segundo n lei, porque não
os denunciou ?
Si exerceram os seus mandatos illegnlmente, é claro que
illegaes süo todos os actos oriundos daquelle Conselho.
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES -E SÜO,
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O SR. PmEs FERREIIL\-0 meu nobre collega será capaz de
dizer-mo qual o conselheiro municipal que recebe 600$ mensaes do Governo Federal, na Capital do Estado ~
O SR. RmEmo GoNÇALVES - Sou. E' o Sr. Manoel Raymundo Paz.
O SR. PmEs FERilll!M - A oontestal}ão é facil, Sr. Presidente, o Sr. Manoel Raymundo Paz, segundo telegramma
que aqui tenho, não exerce no Estado nenhuma commissiio
do Minister io da Agricultura.
O SR. RIBEmo GoNÇALVES - O cargo não é federal, é
estadual. Assevero, entretanto, que elle exerce essa funccão.
O SR. PmEs FEnnE!llA - Si o cargo ó estadual e a lei
estadual nenhuma especie de incompatibilidade creou, elle
exerce-o legalmente.
O SR. RmE mo GoNÇALVES - Assevero a V. Ex. que
na lei existe a incompatibilidade.
O SR. PmEs FERREIRA - Sr. Presidente, atravessamos uma
época em que tudo que não é feito pela forc.a, a custa da
religião e algumas vezes com o abuso desta tribuna, está
torto, está errado. Mns o plano do nobre Senador não chegará
a maturidade; S. Ex. não conseguirá, por esses meios, lançar
a minha torra aos braços do uma rovoluçilo.
Sr. Presidente, nem outro fim. tem o nobre Senador, apresentando ú consideração do seus pares o projecto que vem de
apresentar.
Lendo-se os items desse proJecto, descobrem-se facilmente
os planos tracados pelo cnnego I.opes a S. Ex. (Risos.)
Prende-se a esses plnnos o telegramma enviado á Mesa do
Senado por essa supposta asso;lmbléa, pois que ella não existe na
minha •terra.
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES - Existe, sim, senhor.
·
O Sn.. PIRES FERREIRA - Essa assemblóa, Sr. Presidente,
que para o nobre Senador representa o calcanhar de Achilles,
está servindo de debique á POJlulacn. não funccionando no paço
da Assemblén, segundo a ordem de habeas-corpus que lhe
foi concedida.
Isto tudo é o producto dessa trindade terrível, composta
do nobre Senador .ití bojo abandonado por quasi todos os colligndos, o pndro Lopes o o .iuir. federal. O honrado Senador porque
suppüo que se lm do apoderar do Estado para entregai-o a
sou sobrinho, que fer. parte da collignciio, o se diz eleito vicegovernndor: o padre Lopes, porque é o homem que recebia ns
indicucües da Cur.iLal l!'oclornl, para fn1.or opposiciio no Marechal
Herme.s, o homein quo dentro das igrejas protestava contra o.
eloicão de um mncon, de um marechal e distribuía retratos do
coronel Frnnco Rabello, dizendo que ora do coronel Coriolano
e mandava os pobres seminaristas distribuírem cedulas na porta
dns igrejas ...
'
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0 Sn, FllRREIM CHAVES - Si é verdade o que V. Ex. está
dizendo, esse padre devia ser suspenso.
O Sn. PIRES FimREinA - Tudo isso está sendo denunciado
pelos jornaes o agora esse mesmo senhor vem para aqui dizer
que so retirou do Estado por não ter garantias. Quem niio tem
garantias no Piauhy? Até os criminosos, como ac•abamos de
ve1· !la poucos dins com um quo matou um ,iuiz do Maranhão,
fugindo para o Piauhy, ondo J'oi armar conflictos, matando um
soldado. Esse criminoso teve as garantias da lei, porque não
fOra preso em flagrante.
Sr. Presidente, lamento que o desaso dos homens de minha
terra que so propuzot•am a fazer opposioão não lhes permitta
ter verdadeiro amo1• áquolle Estado, fazendo passar por uma
terrn de selvagens, capaz de ndmittir na sua m:pital cangaceiros, que só servem para perturbar o socego das fnmilins que
tanto respeito nos merecem. De lá veem telegrammas dizendo
que as famílias estão se retirando para fóra da capital por
!alta de. garantias; poço que citem um nome, ·um só. Nada
dizem, porque se quer armar el'feíto para n apresentação desse
Jll'ojecto, suppondo que elle pódo suspender o direito constitucional de minha torra. Está V. Ex. enganado; levo essa jurisprudencin para outra parto, porque, aqui, no Senado, ella niio
logrará satisfazei-o.
·
V. Ex. comprohende, Sr. Presidente, que se niio fosse por
um neto do verdndeim justiça, eu não romperia com os sentimentos fortes e sinceros que me ligavam ao Senador Joaquim
Ribeiro Gonçalves, ha muitos nnnos, para defender o actual
eleito que não conhecia. e, nté me dizem, muitas vezes escreveu
contra n minha politica.
Porém uma vez que o meu partido apresentou o nome
de 1\!iguel Rosa, acceitei-o, e assim procedendo. colloquei-me
ao Indo da maioria dos homens da minha terra que tenbo
sempre representado, procurando defender sempre os interesses
do Piauhy, sem olhar a snorificios por maiores que elles parecnm.
O honrado Senador apezar de sua intelligencia e de seus
talentos não me convencerá de que devo deixar o caminho que
eu tracei, sem ambições, a nilo ser a da elevacão dos homens
da minha terra, por meio da disciplina pnrtidaria, disciplina
que cu trago dos quarteia onde vivo desde i5 annos de
idade, Eu não podia faltar aos pt•incipios disciplinares que mo
fornm ensinados desde menino para esquecei-os hoje, dando
los·ar a que pudessem dizer: «foi um sold,do ambicioso que veiu
se collocnr no seio de um partido pura impOr, por meio das
baionetas e findo no alto posto que occupn no Exercito, n sun
vontade sobro n do Estado),
,
Niio ; niio podot•iio dizer.
E' um civil quo subiu pelos ·esforcos dos nmigos para sun
e nossa honra do piauhyenses.
Os amigos do honrado Senador teem lancndo milo do todos
os recursos, inclusive o de trazerem as famili'ns pinuhyenses
alarmadas, obrigando-as assim a telogrnphnrom di•nrinmonte no

•

~

•

•
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bispo, no Presidente da Republica, á família deste c daquclle,
pedindo int'ormacões a uns e tranquillidade a outros.
Chegaram atü a tolegraphar á saudosa senhora do actual
Ministro da Guerra, hn muito tempo fallecida. Até a uma
fnllecida telegrapharam I Imagine o Senado qual não foi a resposta do digno Ministro da Guerra.
·
Senhores, é com dor no coracüo que vejo os excessos a
que se deix:nram arrastar os amigos do nobre Senador, ora ensanguentando 11 cidade da Parnahyba com o a!!Sassinato praticado por um juiz trcl'ego, que veiu do Maranhão, ora, por intermodio do nobre Senador, na tribuna do Senado. S. Ex:. ha algum
tempo atrás ti\o calmo, tão Jovial, apossou-se· agora deste nssumpto para malhar todos os dias o Estado do Piauhy, Mas
S, Ex. engana-se; ha de malhar cm ferro frio, não ha. de
t'azer obra ú nossa custa. Faca a propaganda com aquelles que
o acompanham, reuna gente e venha para as urnas, certo de
que ahi nos encontraremos.
O honrado Senador é novato nesta Casa e julga que o Senado não conhece estes processos. Aqui todos são conhecedores
deste tramas de ultima hora. (Riso.)
Por que razão o nobre Senador, que sabia perfeitamente que
a Camara se achava reunida desde o dia primeiro de junho,
não veiu ha mais tempo apresentar o seu pro,jecto, protestando deste modo logo que foi reconhecido, na opinião de seus
amigos, o Sr. coronel Coriolano ?

O SR. RIBEIRO GoNÇALVEs - Só vim a saber destes factos
depois que chegou o padre Lopes.

O SR. PIRES FERREIRA- V. Ex. confessou-se com o padre.,
O SR. RIBEIRO GoNÇAf;VES formações.

•

l~oi

elle que me trouxe as in-

0 SR. PIRES FERREIRA - Não sei, Sr. Presidente, como
póde existir essa ligação entre o honrado Senador e o padre
·
Lopes, visto que S. Ex. é livre pensador.
Faca como eu que condemno o padre Lopes e, como bom
cbrist.ão, o perdilo.
Suppunhn, Sr. Presidente, que, pelo carinho que o nobre
Senador pelo Piauhy mereceu desta Casa desde o dia que aqui
entrou, ella lho merecesse mais consideração, não trazendo
para nqui informações que não são verdadeiras e que segundo
S. Ex. diz lho são trnnsmittidas pelos seus amigos, que eu
chnmo seus ndversnrios.
O nobre Senador pelo Piauhy faz da politica, a meu vor,
como venho dizendo ha mais de um nnno, um brinquedo, um
modo de viver sem estar nos sertões incommodado; quer estar
se divertindo no convívio de homens instruidos, acredita nuns
e acredita noutros; mns quando seus interesses pessoaes são
contrariados, eomo ngo!'a acontece, fica fóra de si e vem ao
Senado dizer que no Piauhy hn desordens, desrespeito t\ liberdade etc,, etc.
·
·
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o SR. RmEIRO GoN()ALVES-Ha desordens, sim. I:eià v. Ex..
um telegramma que O Paiz de l!oje publica, dizendo que o
Dr. Miguel Rosa antc-hontem á noite teve necessidade de pedir
á policia puzesse pracas á porta de sua casa porque estava receioso de ser assassinado.
O Sn. PIRES FERREinA-Entüo não são os nossos amigos os
promotores das desordens. A conolusão a tirar é esta: estamos
sendo victimas das aggressões dos amigos de V. EJC.
Tudo isto, porém, Sr. Presidente, não passa de uma campanha pelo telegrapho em nome da imprensa que não paga aos
seus typographos e que se aproveita da concessão que o Congresso lhe fez para abusar, telegraphando falsidades.
E' uma guerra de telegrammns e mais nada. Na nossa terra
ha verdadeira paz, e sinão, faca como eu, justioa ao conego Lopes. S. Ex. ficaria no seu posto se visse as suas ovelhas catholicas, apostolicns. romanas, como eu, perturbadas pelo Governador do meu Estado o outros livros pensadores, como
S. Ex.
Sr. Presidente, conheço muito bem o nobre Senador pela
minha terra ...
O SR. RIBEIRO GoN(lALVI!s-Sim, n63 nos conhecemos bem.
O SR. PIRES FERREIRA-•.. o si não fosse o grande respeito
que S. Ex. me merece ...
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVES-Muito obrigado.
O Sn. PIRES FERREIRA-... f6ra da politica, eu lhe pediria
que tivesse mais um pouco de consideração para comnosco,
que .iá estamos fartos desta guerra de telegrammas baratos
que depõe tanto contra os credites do nossa terra, onde ha muitos .poetas que não querem baionetas nem canhões, onde ha
tambem sacerdotes como o padre Gonznga, o conego Gil, que
do igual fórma pensam. O autor principal de tudo isso é o
Sr. conego Lopes, o meu joven patrício, que devia empregar
todo o seu ardor, a sua actividade e sua intelligencia em prol
da santa religião que nos serve do guia nesta vida para a outra, nlio preferindo a politica, que muitas vezes só serve para
dizer a verdade, destruindo documentos falsos, forjados, para
illudir corporacões illustres, como agora neste momento em
que se procura illudir o Senado da Republica.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Presidente-Acha-se sobre a mesa um parecer da
Commissão de Constituicão e Diplomacia, relativamente n re~
moções no Corpo Diplomnt.ico.
.
Convoco o Senado u so J•ounir, umnnhã, em sessão secreta,
antes da publica, afim de tomai-o cm consideracüo.
ORDEM DO DIA
Votncüo, em discussão unicu, da redaccüo final do projecto n. 11, de i9i2, do Senado, que concede licenca de nove me-

..
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zes, com ordenado, a João Gomes Rebello Horta, thesoureiro
da Caixa de ConveróiiO.
u\pprovada; vac ú Camarn dos Deputados.
Votacão, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos
Deputados n. 1G9, de 1911 concedendo, repartidamente, á
viuva e filhas do Dr. Juvenal Octaviano Miller, ex-Deputado
pelo Rio Grande do Sul, uma pensão mensal de 300$000.
Rejeitada; vac ser devolvida á Camara dos Deputados.
Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão de
Financas, n. 79, de 1012, opinando pelo indeferimento do requerimento em que o capitão reformado do Exercito Paulino
ll'elippe Simões pede ao Congresso Nacional melhoria da reforma que está gozando.
Approvado.
Votação, em discussão unica, do parecer da Commissão de
n. 80, de 1012, opinando que seja indeferido o requerimento de D. Lucia Lobo Pimental, vi uva do ex-major da Brigada Policial Francisco Candido Pimental, pedindo relevaclío
da prescripcão quinquennal do decreto n. 857, de 12 de novembro de 1851, para entmr em gozo da pensão de montepio ,a que
se julga com direito.
Approvado.

Finança~,

LICENÇA AO SR. SENADOR ALFllEDO ELLIS

Discussão unicn do parecer da Commissiio de Policia,
n. 112, de 1912, opinando pela concessão da .licenca solicitada
pelo Sr. Senador Alfredo Ellis para deixar de comparecer ás
sessões durante quatro mezes.
Approvado.
PENSÃO A D. MARIA THEODORA ALVES BAIIBOBA

2' discussão do projecto do Senado n. 75, de 1910, concedendo a D. Maria Theodora Alves Barlíosa, viuva do Dr. Aurellano Candido Tavares Bastos, uma pensão mensal de
300$000.
.
O Sr. Feliciano Penna - Sr. Presidente, é necessario
prestar alguns csclarccimontos ao Senado, porque o parecer
do que se trntn foi dado, mediante requerimento da interessada, pela Commissão o anno passado.
A nctual Commissão do Finnncas, porém, está inspirada
em outros intuitos com rolacão ú concessão de pensões; por
isso, por meu orgão, faz perante o Senado a ·deolaracão de que
nüo subscreve esse parecer.
Rejeitado.

·, • ;
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PENSÃO

A

FAVOR DJ! D. JOANNA: SANTARill\! DB
l\!J!NDON CA

Discussão unica do parecer dn Commissiio de Finanças,
n. 78, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento
cm que D. J onnna Catharina Santarem de Mendonça, viuvn do
alferes do Exercito Manoel José de Mendonça, pede no Congresso Nacional melhoria da pensão que actualmente percebe.
Approvndo.

• c

PI>NSÃO A D. UENR!QUJlTA CAPANEl\!A

Discussão unicn do parecer da Commissüo de Finnn~ns,
n. 81, de. 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento
dirigido ao Congresso Nacional por D. Henriqueta Capnnema,
solicitando a concessão de uma pensão de 300$ para prover á
sua subsistencia.
Approvndo.
O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordem do dia, vou
levantar a sessão.
Designo pam ordem do dia da seguinte :
Discussão unica do veto do prefeito municipal, n. 12, de
19H, á resolução do Conselho Municip>al que provê sobre a effeotividade das adjuntas a que se refere a lei n. 844t de 1901
que tenham regido escolas nas freguezias de Guaratina e outras (com parecer favoravel da Commissd.o de Constituição e

Diplomacia) ;

.

·

·

Discussão unica do parecer da Commissão de Financas,
n. 82, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento dirigido ao Congresso Nacional por DD. Maria Benedicfla e Maria José Rabello Leite, viuva e filha do Dr. Tobias Rabello
Leite, solicitando uma pensão;
Discussuo unlca do parecer da Commissito de Finanças,
n. :105, de :19:12, opinando que seja indeferido o requerimento
em que D. Marianna Rita Dias de Aguiar solicita do Congresso Nacional a concessão de uma pensão;
2' discussão do projecto do Senado, n. 24, de {911, determinando que o soldo do alferes José de Azevedo Bastos
seja o da tabella de :15 de dezembro de 1894 (oflerecido pela

Commissão de Marinha e Guerra e com parecer contrario da
de Finanças) ;

2• discussão lia proposicíío da Cnmara dos Deputados.
n. 105, de :1903, declarando que gosarito de franquia postal
a correspondencia e ·a «Revista da Sociedade Bahiana de Agricultura,, do Estado da Bahia (com parecer contrario da Com-

misslio de Finanças) ;

2• discussão da proposição da Camnrn dos Deputados,
n. 190, de 1903, declarando que gosarllo de franquia postal a cor-

•••
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respondencia e a <Revista da. Associação Agrícola Paulista», do
Estado de S. Paulo (com parecer contrario da Commissão de

Finanças) ;

·

2• discussão da proposicão da Gamara. dos Deputados,
1903, declarando que gosarão de franquia postal a
correspondencia e a «Revista da Sociedade Auxiliadora da Agriculturll), do Estado de Pernambuco (com parecer contrario da

n. UO, de

Commissão de Finanças) ;

·

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. iii, de 1903, declarando que gosarão de franquia postal a
correspondencia e a «Revista da Sociedade de Agricultura Alagoana~, do Estado de Alagôas (com parecei' contrario da Commissão de Finanças) ;

Levanta-se a sessão ás 2 horas c 40 minutos.

44" SESSlQ ZM 26 DE JUNHO DE 1912
l'RESIDENCIA DO SR, QUINTINO BOCAYUVA, VICE-l'RESIDENTE

·

'A' 1 hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves,
l'ircs :Ferreira, Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Walfredo
J.cal, Sigismundo Gonçalves, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Sá Freire, Bueno de
Paiva, Feliciano Penna, Leopoldo de Bulhões, A. :Azeredo, José
Murtinho, Felippe Schmidt, Hercilio Luz, Pinheiro Machado e
Cassiano do Nascimento (28).
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. Candido de Abreu, Siiverio Nery, Arthur Lemos, Lauro Sodré, José
Euzebio, Urbano Santos, Gervasio Passos, Francisco Sá, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Guilherme Campos, José Marcellino,
Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Moniz Freire,
.Toüo Luir. Alves, Lourenço Baptista, Nilo Pecanha, Augusto de
Vasconcollos, Aloindo Guanabara, Bernardo Monteiro, Alfredo
Ellis, Francisco Glycerio, Brnz Abrantes. Gonzaga Jayme, Metello, Alencnt· Guimarães, o Victorino Monteiro. (33).
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a neta
da sessão anterior.

'
'

O Sr. !•Secretario declara que niío hn expediente.

o Sr. 2• Soretarlo declat•a que não ha pareceres.

:1

'i
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ORDEM DO DIA
ADJUNTAS DAS ESCOLAS DE GUARATIBA

Discussão unica do veto do prefeito municipal n. 12, de
:19H, á resolução do Conselho Municipal, que provê sobre a effeotividade das adjuntas a que se refere a lei n. 844, de :1901,
que tenham regido escolas nas freguezi~s de Guaratlba e outras.
Adiada a votacão.
PENSÃO A D, MARIA B. RABELLO LEITE

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças
n. 82, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento dirigido ao Congresso Nacional por DD. Maria Benedicta e Maria José Rabello Leite, viuvn. e filha do Dr. Tobias Rabello
Leite, solicit'ando uma pensão.
Adiada n. votação.
PENSÃO A D. MARIANNA DIAS DE AGUIAR

Discussão unica do parecer da Commissiio de Finanças
n. 105, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento
em que D. Marianna Rita Dias de Aguiar solicita do Congresso Nacional a concessão de uma pensão;
Adiada a votacão.
MELHORIA DE SOLDO AO AT.FEI\ES JOSÉ A2EVEDO BASTOS

2' discussiio do projecto do Senado n. 24, de· :1911, determinando que o soldo do alferes José de A2evedo Bastos seja
o da tabella de :15 de de2embro de 1894.
Adiadn. a votacão.
FRANQUIA POSTAL Á SOCIEDADE. BAli!ANA DE AGRICULTURA

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. i 05, de 1903, declarando que go2arão de franquia postal a
correspondeneia e a cRavista da Sociedade Bahiana de Agri~
cultura», do Estado da Bahia.
Adiada a votacão.

••

FRANQUIA POSTAL Á ASSOCIAÇÃO AClRICOLA PAULISTA

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 109, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
correspondencia e a cRavista da Associacão Agrícola Paulista»,
do Estado de S. Paulo.
:Adiada a :votaoão.

•

'•
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FRANQUIA POSTAL Á SOCIEDADE AUXILIADORA DA AGRICULTURA

llt
-.

2' discussão dtt proposição da Gamara dos Deputados,
n. 110, de i903, declarando que gozarão de franquia postal a
oorrespondencla e a «Revista da Sociedade Auxiliadora da Agrioultur~, do Estado de Pernambuco.
· !Adiada a votação,
FRANQUIA POSTAL Á SOCIEDADE DE AGRICULTURA ALAGOAN/i

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. H :l, de :1903, declarando que gozarão de franquia postal a
correspondencia e a «Revista da Sociedade de Agricultura Alagoan~, do Estado de AlagOas.
Adiada a votação.
O Sr. Presidente-O illustre Sr. Presidente do Senado
havia convocado para hoje uma sessão secreta, para que o
Senado tomasse conhecimento de um parecer da Commissão
de Constituição e Diplomacia1 referente a varies actos do Ministerio do Exterior, submettidos ao seu conhecimento, por
mensagem do Sr. Presidente da Republica.
Niio havendo, porém, numero, vou levantar a sessão,
adiarei para amanhã essa sessão secreta para o fim acima
designado.
Designo para ordem do dia da sessão publica:
Votaoão, em discussão unica, do veto do prefeito municipal n. 12, de :1911, á resolução do Conselho Municipal que
prov/l sobre a effectividade das adjuntas a que se refere a lei
n. 844, de i 90:1, que tenham regido escolas na• freguezias de
Guaratiba e outras (com 11areoer favoravel da Commi.!sllo de
Constituição e Diplomacia) ;

Votacfio, em discussão unlca, do parecer da Commissão
de Finanças, n. 82, de 19:12, opinando pelo indeferimento do
requerimento :lirigido ao Congresso Nacional por DD. Maria
Benedicttt e Maritt José Rabello Leite, vluva e filha do Dr. Tobias Rabello Leite, solicitando uma pensão;
Votaoão, em discussão unictt, do parecer da Commlsslio
de Finanças, n. 105, de :1912, opinando que seja indeferido o
requerimento em que D. 1\!nrianna Rita Dias de Aguiar solicita do Congresso Nacional n concessão de uma penslio;
Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado, n. 24,
de i9H, determinando que o soldo do alferes José de Azevedo Bastos seja o da tabella de 15 de dezembro de i 894
i(of(ereoido pela Commissão de Marinha e Guerra e com parecer contrario da de Finanças) ;

Votaoiío, em 2' discussiío, da proposiolio da Camara dos
Depu'iados, n. :105, de i903, declarando que gozar!to de fran!JUia postal a corresp.ondencia !l a cR!Jvista da Sooiedadl! ;Ba..
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hinna de Agricultura>, do Estado da Bahia (com

contrario da Commissão de Finanças);

.

parece~

Votação, em 2' discussão da proposição da Camara dos
Deputados n. 109, de i 903, declarando que gozarão de franqulll postal a correspondencia e a «Revista da Associacão
.Agricola Paulista», do Estado de S. Paulo (com parecer con-

trario da Commíssilo de Finanças);

·

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
n. 110, de 1903, declarando que gozarão de franC!Ui!l postal a correspondencia e a «Revista da Sociedade Au:~:iliadora da .Agricultura>, do Estado de Pernambuco (com
Deput~dos,

••

•

parecer contrario da Commissão de Finanças);

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. Ui, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a correspondencia e a «Revista da Sociedade de
Agricultura Alagoana» do Estado de AlagOas (com P.ar.ecer

contrario da Commistdo de Financa1).

·

Levanta-se a sessão :i 1 hora e 40 minutos.

45' SESS.\0, EM 27 DE JUNHO DE iOi~
PRESIDENCIA DO

sn.

QU!NTINO BOCAYUVA, V!C:ll·PRESIDENTE

N i hora da tarde, presente numero legal, nbre-'se a sessão, .
a que concot·rem os Srs. Quintino Bocayuvn, :Ferreira Chaves,
l\.rnujo Góes, Pedro Borges, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Laura Sodró, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira,
Francisco Sú, Thomaz Accioly, Tavares de Lyra, Walfredo Leal,
Sigismundo Gonçalves, Goncalves Ferreira, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeiro. Guilherme Campos, Coelho e Campos,
Oliveira Vnlladão, Sá Freire, Bueno de Paiva, Feliciano Penna,
Francisco GiycerJO, Leopoldo de Bulhões, Gonzagn Jayme, A ..
Azeredo, José Murtinho, Generoso Marques, Felippe Scbmidt,
Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (36) .
Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Candido do Abmu, Silverio. Nery, José Euzebio. Gervasio PassPs,
:Antonio de Souza. Cunhn Pedrosa, Castro Pinto, Ribeiro de
Bt·ito, José Marcellino, Ruy Barbosa, Luiz Viannn, Bernardino
Monteiro, Moniz l<'reire, Joíío Luiz Alves, Lourenco Baptista,
Nilo Peoanha, Augusto de Vnsconcellos, Alcindo Guanabara,
Bernardo Monteit•o, Alfredo Ellis, Brnz Abrantes, Metello, Alencm· Guimarães, Hercilio Luz e Victorino Monteiro (25) •
E' lida, po~ta em discuesão e,sem ·debate, approvada a acta
d n sessão antez•zor.
,
·
.

..

'
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O Sr. !' Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officio do Sr. At·thur Vieira de Rezende, director da
t\gencia das Cooperativas Agrícolas l\lineiras, de 25 do cort·ente, convidando o Senado a se fazer representar na inauguração dos armazens das mesmas cooperativas. no cáes do
porto do Rio de Janeiro, no dia 30 do correntc.-lnteiradC>.
Requerimento do Sr. Senador Gervasio P8!1sos, de i 7 do
corrente, pedindo licenca para deixar de comparecer ás sessões durante algum tempo.-A' Commissão de Policia.
O Sr. 2' Secretario procede á leitura do seguinte
PAREC:ER

N. f20- f9f2

A' Commissão de Marinha e Guerra foi pt•esente o requerimento n. 81, de 1911, do 2• tenente Pedro Placido Pinheiro
que, julgando-se em igualdade de oircumstancias aos capitães
Pedro Augusto Menna Barreto, José Vieira da Rosa, Antonio
1\Iaria Barbiere Filho, Joaquim Vieira Ferreira Sobrinho e
outros, pede que seja sua antiguidade de posto contada dG
16 de dezembro de 1893, de accOrdo com o decreto legislativo
n. 1.836, de 30 de dezembro de 1907, por constar de sua fé de
officio um elogio por acto de brnvura praticado na·. ilha do
Governador por occasiiio da revl:llta da Armada em 1893.
Além das informa~ões contrarias fornecidas pelo Ministet•io da. Guerra., tem esta Commissiio por varias vezes se manifestado de fórma a. tornar bem clara a sua incompetencia
em questões desta natureza.
Si o Poder E.'Cecutivo até hoje niío tomou emuonsideraçiio
a reclamação desse official, é de presumir que niio lhe assiste
esse direito, o que niio impede de recort•er ao Pode!' Judicíal'ío.
Assim pensando, esta Commissiio ~ de parecer que o Senado indefira o seu requerimento.
.
Sala das Commissões, 27 de .iunho de 1912.-Pires Ferreira, presidente.- Gabriel Salupd_o, J•elator.-/ndfo do Bra:i.l,
- Lauro Sodi'IJ . - Fel1ppe Schmtdt . - Lo\.' Comm1ssão de FI•
nanca·s .
.O Sr. Gonzaga Jayme (') - Sr. .Presidente, a muita considernçiio, o muito respeito que tributo á imprensn, na qual tnmbem mourejei, por muitos nnnos, me obrigam a vir, mais uma
vc~. occupnr a attencão do Senado, para responder a uma injusta accusaciio que o Diario da Noticias me faz nn sua edição
de hoje..
.
(*) E1to tllsc\lrso nüo foi rovlsto polo orador.
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Diz osto jornal: «0 Souadol' Gonzaga Jaymo defendo o rogul•nmonl.o dos acoites B?ilitares, .c.ondemnados, aliás, por um
accórdiio do Supremo Tribunal ~hlltar, de dezembro do 1!!10.~.
Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado, que ouviram as palavras que nesse dia proferi, podem dar testemunho do quo nunca
me passou pela imaginação a idéa de defender o regulamento
que pormiLto os acoites militares. Condemno cm absoluto os
castigos cOL·poraes, penso que nós deS'l·adámos, que aviltamos
o. soldado e o marinheiro, os. 1mturaes defensores d•a integridade da Patria, infligindo-lhes castigos corporaes. Penso quo
ao Legislativo incumbe a missão de immediatamentc so Pl'Onuncirir sobro a especic, riscando dos nossos costumes ess'a
mácula· que, incont.ostavelmente, depõe contra os nossos fóros
do povo civilizado.
Si r.o scculo XVIII, o Marqucz Cezar Beccaria soltou, na
Ualia, o brado de revolta e de condemnacão contra os penas
corporacs; bmdo este que repercutiu em todo o mundo, remodelando todos os codigos penaes, que á sombra delle foram
confeccionados, ninguem acreditará que, no seculo XX, um
magistrado, que teve 20 annos de pratica judiciaria, ousasse
vir á tribuna do Senado defender acoites e penas corporacs,
que. ha dous seculos eram condemnados peta cultura de então,
incontestavelmente mais atrazada do que a de hoje.
·· Não quero attribuir má fé ao articulista do Dimio de No-

t-iciaa.

·

. "

·

· · Respeito a imprensa, parece-me entretanto que o autor do
artigo a que me refiro não leu com attencão o meu discurso,
porque lá está, apeznr de ter sido feita a sua publicação áem a
minha revisão,. a condemnação do regimen do acoites nas classes •armadas, .apenas com a declnraoão do que elle existe em
nossos costumes ... E tanto é verdade o qae venho de dizer, que o
eminente Senador pela Bahia, esse vulto que é Ruy Barbosa,
diante de. cuja cultura jurídica nós todos nos ajoelhamos, h11
dous annos fez nesta Cas<a uma indicação, pedindo para que o
Congresso providenciasse n respeito, supprimindo os castigos
corporaes nas classes armadas, indicação essa que está na Commissão de Justiça e Legislação, pendendo. ainda de parecer.
· O Diario ·de Noticias foi mais longe. Empra~ou-me a dizer
desta tribuna qual o .artigo do Codigo Penal da Armada que
permi'lto os castigos corporaes.
· .
OI'II, Sr. Presidente, si a memoria mo não atraicna, ou disso
aqui que no Codigo da Armada existia o castigo corporal, que
ora 'infelizmente um facto no paiz.
· · Por mais selvagem, por mais dcshumano que olle fosso,
ora u.m instituto contra o qual o Poder Legislativo devia se pronunciar,
Ora, quem diz Codigo da Armada, niío. se refere ao Ccdigo
Penal da Armada. Sómente Codigc chama-se a collecção do
leis c i·ogulamentos codificados ou esparsos que tendem a provêr .ao mesmo assumpto.
.
Temos o nosso Codigo Penal, e tomos depois' dello leis pcunes, que estão incorporadas no Codigo, como tambem o estão
as instruccões que permittem os acoites na Armada.

••
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E nem ~c diga que o Poder Judioia!'io, que o Supr·urno '!'rihuna! l\lilitur, por um aceordilo, cm 1010, deixou ile cumprir
ussas instrucções absolvendo um marinheiro que desertara para
evitar castigos eorporaes.
O Poder Judieiario ucuide em espeuie c, portanto, ainda
CJ uu deixasse de cumprir uma lei, sob o fundamento de que ella
ü inconstitucional, essa lei uontinúa a vigorar para outt·os casos anulogos, até que o Poder Judiciaria vá, para cada um deiJus, doclamndo a inconstitucionalidade da lei.
· Or·a si o Supremo l'l'ibunal Militat•, em um uccordão, deixou de dar cumprimento a essas instt·uccües, não se segue dahi
quo cllas não lenham seu vigor, porque ellas estão incorporadas
no Codigo Penal da Armada.
.0 SR. FIIANCIBCO GLYCEIIIO - Creio que O nobre Senador.
ostá equivocado.
.
O SR. GoNZAGA JAYME - O regulamento níio existe ?
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Níio.
O SR. Gol:IZAGA JAYI'IIE - •ranto existe o regulamento •.•
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Existem umas instrucções
promulgadas pelo almirante Wandenkolk, e não publicadas,
mas isso não é lei.
O SR. GoNzAGA JAYMll-Não estão incorporadas na Legislauão Militar pa Armada ? Niio teem sido observadas como tal ?
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Sim; teem sido observadas,
mas não constituem lei.
São instrucções I'eservadas, promulgadas po1· aquelle almirante.
.
...
.
O SR. SA' FREIRE - Si fosse lei, o eminente Sr. Senador
Ruy Barbosa. apresentaria, não uma indicagão, mas um projecto, revogando-a.
O SR. GoNzAGA JAYMll-Sim, senhor; mas, essa indicação
prova que ha uma situacão quasi legal, que permitte o castigo corporal.
O Sn. SA' FREIRE - Não póde haver situação legal, permittindo castigo corpo1•al. E' contra a Constituição. Dest'arto
não póde haver indicação, nem lei alguma nesse sentido, e
muito menos regulamento que não é lei .
. O SR. GoNZAOA JAYME - Permitta-me o nobre Senador.
que eu responda no seu apa1•te do seguinte modo: a lei inconstitucional deixa de ser lei ·emquanto não é declarada pelo
poder competente, a sua inconstitucionalidade.
Essa discussão ó superflua, excede dos limites dos meus
intuitos. O nobre Senador por S. Paulo acabou de affirmar
que não ha uma lei, e nem eu disse que essa lei existia, apenas
declarei que havia um regulamento.
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Seja ucn regulam~nto ou sejam. instrucções reservadas,
o certo é que HC tem executado nu Armada o castigo corporal.
O Sr1. S.\ Fnwm - E mal.
O SH. Goxz.1a.1 .L1v~m- l~ mal, uoncoi'do com V. Ex.;
pm·qm• ninguem protesta com mais vigor rlo quu tm, contra o
castigo cm·r•oral.
Acl1o bnrbaro o dt!shumano que so appliquem a um soldado,
dercmor natural da grandeza da PaLr·ia, castigos cot•poracs.
O Srt. ltrasmo GoNÇ.ILvgs - Niio é só por isto, basta que
seja homem.
O Sn. Gox~.IGA J.IY:.u: - E' verdndu que dial'inmcntc
e~sas iusl.r·ucções sii.o execuLadn~ na Armada u foi precisamente
Jllll'll l'awt• oes~ar esse estado dcgntdnnlo quo o eminente Senador pela Ballia Olll'esenLou essa inrlicacão que, infelizmente,
upczut• de decorridos quasi dous annos, ainda não teve solução,
O Sr1. FttiNCtsco Gr.1:cgmo - Vne com vistas ao Sr. Sá
FL'elre.
O Sll. !'.í Ff\Btnt~ - Não nrloiado; sou membro da Commisslio de Constituiciio e Justica apenas ha dous rnczes.
O Srt. GoNz.IO.I J.IY~ll~- Sei aLé pm· uma cit·cumslnncin
i'oi·Luil.u que, 11 proposiLo da indicação do Senador buhiano,
foi ouvido o ontão i\linistro da Marinha que, cm mensagem
dirigida no .Governo. declarou crut• os casl.igos corporacs cstaymn irwl~tidos n.a legislu~ão da At·mndu e que pal'a s.uppl'inul-os St!L'HI [li'CCtso que n Congr•esso l•l·ovesse,. substllumdo
os:m~ mcditltls nenuteladO!'US JIDI' ouLras, porque o castigo cor·pornl não é uma pena, é uma medida exLremn de quo a Armada
se tem ~ervido pam manter a úislliplina. E ,justifica eslo
facto !lflla circumstnncin de serem o~ mat•inheiros, em regra,
a!'l'ebanhndos na classe mais int'ima tia soeiednde, onde absolnCamunte não ha cultura.
O Slt. S.\ llitEUte - O castigo COJ'J•Ol'ui é uma offensa permuncnto it ConstituiGão republicana.
OS~. GoNzAGo\ JAntr~- O meu inl.uiLo é Jl!•ol.estnr contra
o que disso o D·iario de Noticia,y ]lnru que não ficassem som uma
!'~sposla us accusa~õos que ellc me faz.
Penso quo a sociedade tem o diroito do defender-se das
aggl'cssõr.s quo lho são feitas, mas não tom o direito de aviltar
os que L1·nnsgridcm as suas normas. Emquanto o Congl'esso
não pt·ovidenoiar a mspeit.o sobro o nssumpto, o devo fazei-o
com Ul'gencin, póde dizer-se quo o ostado actual, do facto e
quasi do dil'cito, adoptado nn Armn<lu, admittu o ousLigo corporal.
·
Absolutamente não so PMt• continUill' neste re~imen. e
lJorqno assim penso, podindo u palavra, s6 Live cm mn·n pt'otesLnr· conL!·a esso pensamento que indevidnmonle o Dial'iá dt:
Noticias mu quiz ntLribuir.
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Votaciio, em discussão unwu, ao veto do prefeito municipal.
n. 12, de Hl1 I, á !'esoluciío do Conselho Municipal que provê
sobre a efJ'ectividado das nd.iunlas a que se refere n lei n. 844,
do 1901, que tenham regido escolas nas freguezias do (1uaratiba
c outras.
"\.ppror:tdo; van ser devolvida ao prefeito.
Votacíío, em discussão unica, do parecer da Commissüo do
n. tl2, de 1!112, opinando pelo indeferimento do requerimcnt.o dirigido ao Congresso Nacional por DD. Maria Benedicta o Mm·i11 José Rabcllo Leite, viuva e filha do Dr. Tobias
Habcllo Leite, solicitando uma pensão.
Approvado.
Votncüo, om discussão unica, do parecer da Commissão do
Financas, n. 105, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimonto cm que D. i\larianna Rita Dias de Aguiar solicita
rJo Congresso Nncional a concessilo de uma pensão.
l\.pprovado.
}j' annunciada a votacão, em 2' discussão, do pro,iecto do
Senado, n. 24, de 19U, determinando que o soldo do alferes
José de Azevedo Bastos se.ia o da tabella de 15 de dezembro
l~innncns,

de 1894.

•

O Sr. Mendes de Almeida (• l (pela ordem) - A Commissão de Marinha e Guerra, quando offereceu esse projecto,
teve por fim um louvnvel acto de .iustica, qual o de contribuir para que o alferes .Tos•í de Azevedo Bastos tivesse sua
l'eforma, que foi por invalidez, nos termos da tabella de 15 de
dezembro de 1804, situação resultante de ferimentos recebidos
em combate. Esse of'J'iciol pertencia á Guarda Nacional da Capital Fede!•al, que foi convocada e mobilizada por decreto do
Governo Fcdel'al. Nessa época era eu quem tinha o commando
das forcas. e, por isso, posso testemunhar o que n respeito se
deu .. O alferes José de Azevedo Bastos, que não era um profissional das aJ•mas c por eonscqucncia não tinha todos os privilegios, prerogativas ll vantagens, iniciaos, permanentes e post.erioms, que cabem aos que fazem parte das forcas de primeira
linha, portou-se á scmelhanca dos patriotas que se sabem
conduzir com toda a bt·a~·ura, dedicacüo e lealdade, ficando
complotnmente inutilizado para trabalhar em qualquer out.ra
profissão.
A Commi8siio do Marinha e Gnet•rn estudon '!<mscieut.emonte todos os papeis quo faziam parte do · pn.le~sil desta
(*) Este dliiC'IU'so uno foi J•avleto l)clo orndor.
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petição, e oonvicta da consideração que assistia no rcauercnl•!,
submotteu ú c'onsiderncão do Senado este projecto, tanto mai~
quanto o augmento solicitado era de pouco mais de nlstm~
mil réis. Não é, pois, grando despezn que possa onerar o 'l'heROlll'O publico.
·
0 SR. CASSIANO DO NASC!MilNTO - Peço a palavra.
'
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - A Commissão de Finanças,
porém, entendeu que apezar de t.odos os serviços prestados por
esse bravo, devia da1• parecer contrario no projecto, visto que
em vez de 90 o official passava a receber 120 mil e· tantos
rtlis. Ora, Sr. Presidente, qual será o estimulo para muiLoR
quando vemos que, deixando passar avalanches de despozn~
impublicnveis, impedimos um acto de justiça como este ?
Por isso, chamo a nttenção do Senado para que não seja
esse mutilado, esse invalido da Patria, sacrificado á, embora
íusta, intenção da Commissão de Finanoas, de cortar despozns
publicas; e assim não seja por· causa de 40 ou 50 mil ré is
sacrificado um· bravo da Patria, quando outras despezns .passam
incognitas, sem uma palavra. no menos ·de protesto. (Jllnito
l1em.; m.u.ito bem.)
O Sr. Cassiano do Nascimento ( •) (para enr.amin./wr

11

?Jotação)-Lnmenta, Sr. Presidente, que o meu honrado amigo,
nosso distincto colloga, não se tivesse aproveitado da discussão
para impugnar um parecer que em nome da Commissão de Finnncas tive occasião de apresentar á pretencüo do alferes Azevedo Bastos. Por outro lado, sinto tnmbem que o Regimento
me tolha o direito de nesta hora defender o meu parecer.
Si o Regimento me permittisse mostraria que nnquillo que
percebe o alferes Azevedo Bastos já está a recompensa que
a Nacüo vota áquelles que por ella se sacrificaram cm combate;
o que razão, portanto, não havia para que a Commissão de
Finanças nttendesse a sua pretenoiio, elevando aquillo que
vence a uma somma de róis, ]'louco importa a cifra, qunnclo
ti certo que a situacão do paiz o gt•nve, não sendo menos certo
ainda que os exercioios fmanceiro~ se voem encerrando, um
sobre outro, com de{icits não pequenos...
.
0 SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas, süo outras despezns.
0 SR. CASSIANO DO NASC!MilNTO . , . sendo, que as classes inactivas consomem no paiz m.tis de 17 mil contos.
Si o Senado e n Camara não se compenot.rarem da situocfio
nct.ual das finanças no Brazil, nós iremos, com esses fnvorns . ,
concedidos dia n dia, bater novamente 1\s portos dos credoros . ' ·
do paiz, pedindo-lhes uma moratorin, Com o meu voto, com
o meu nssentiment.o, com n minhn responsnhilidndo, tnl nilo
Ao dará.
·
··
(*) Eoto dlacurao u!o foi rovloto 1"'1• orndot,

•
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SESSÃO EM 27 DE .TUNHO DE 1912

~·

E' tudo quanto posso d i?.er para encaminhar a votaciio,
nl'irn do não inJ't•ingir o llegimont.o dn Casa, (Muito bem; muito
bmn.)

ne.ieitado.
Volacão, em 2" discussão, da ppoposiciio da Camarn dos
Deputados, n. 105, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a correspondencia e a « Hevista da Sociedade Bahiana de Agricultura>, do Estado da Bahia.
Hejeitada; vae ser devolvida ú Gamara dos Deputados.
Votação, em 2' discussiio, da proposição da Gamara dc.s
Deputados, n. 109, de 1903, declarando que· gozarão de frnnqma postal n correspondencia e a «Revista. da Associnciio
Agrícola Paulista>, do Estado de S. Paulo. .
Rejeitada; :vae ser devolvida á Camara dos Deputados.
Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 110, de 1903, declarando que gozarão de i'rnnqutn postal a correspondcncia e a 4: Revista da Sociedade Auxiliadora da Agdcultm·a >, do Estado de .Pernambuco.
Re,ioitnda; vae ser devolvida á Cama~a dos Deputados.
Votação, em 2' discussão, da proposiciio da Camara dos
Deputados, n. 111, de 1903, declarando que go?.arüo de J'rnnqum postal n 1correspondencia e n « Rev1sta da Sociedade de
Agricull.ura Alagoana >, do Estado de Alagoas.
Rejeitada; vae ser devolvida á Camara dos Deputados:
O Sr. Presidente - Estando esgotada n ordem do din,
von levnntar a sessão.
·
·
Designo para ordem do dia da seguinte:
2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 112, de 1903, declarando que sozariio de franquia postal a
coi'J'espondencia o a « Revista da União Agrícola de Sergipe~
(com parecer r.ont1·ario da Oommissão de Finanças);

·

· 2' discussão da proposição da Canoara dos Deputa.lo~.
n. 121, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
corrcspondencia e a « Revista da Sooiedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro ~ (com parecer contrario da Oom-

m:i.~são

•

de Finanças) ;

·

2' · discussão ·da proposição da Camara dos · Deputados,
n. 123, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal n
correspondencia o a « nevista da Sociedade do Geographia do
Rio do Janeiro :1> (com parccc1• contrario da Oommis.1üo de Fi-

nanças);

·

2• disrmssiio da proposiciio da Camara dos Deputados,·
n. 125, do 1003, declarando que gozarão de franquia postal a
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e a «Revista da J,iga Naval Bmzileira » (com

tJar•ecm• contrario da Com.m:issilo de Finanças);

2' discussão da pt·oposicilo da Camara dos Deputados,
n. 129, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
correspondencia e a c Revista do Al1chi:vo Publico do Estado
de 1\Iinas Geraes , (corn parecer contrario da Com.mi.vsilo de

Finanças) ;

·

2' discussão da proposi~ão da Gamara dos Deputados,
n. 3, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir
. ao Mipisterio da .o\.gricultura, Industria e Cç>mmercio o credito
especml de 4:000$, ouro, para occorrer as despezas 100m o
premio de viagem a que fez .iús o alumno da Escola de illinas
de Ouro Preto, Paulo da Rocha Lagoa (com. par·ecer (avor•avel
da Commissão de Finanras) •

-

I'

.

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 45 minutos.

n· ,
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PRESIDE.IITCL\, DO SR. QUINT!NO BOCAYUVA, VICE-PRESIDENTE

A' 1. hora da tarde, presente numero legal, abre-se a sessilo, a que concorrem os Srs. Quintino Bocayuva, Ferreira
Chaves, Arau.io Góes, Pedro Borges, Jonathas Pedrosa, Gabriel
Salgado, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Jpsé Euzebio, Mendes
de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, Francisco Sá,
Thomaz Acoioly, Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Sigismundo
Goncalves, Goncalves Ferreira, Rnymundo de Miranda, Gomes
Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveira Valladilo, Bernardino Monteiro, Muniz Freire, Sá Freire, Bueno
de Paiva, Feliciano Penna, Alfredo Eilis, Franoisco Glycerio,
Leopoldo de Bulhões, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, José Murt.inho, Generoso 1\lai•ques, Felippe Schmidt, Horcilio Luz, Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento (40).
Deixam de comparecer com causa justificada· os Srs. ,.
Candido de Abr•ou, Silverio Nery, Art.hur Lenios, Urbano Santos; Gervasio Passos, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Castro
Pinto, Ribeiro 'do Brito, .Tosó 1\larcellino, Ru:v Barbosa, Luiz
Vianna, .Toilo Luiz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Pecanba,
Augusto de Vasooncellos, Alcindo Guanabara, Bernardo Monteiro, Braz Abrantes, 1\letello, Alencar Guimarfies e Victorino
Monteiro (21).
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E' lida, posta em discu8súo e sem debnt.e approvada a
acf.n dn sessão nntet·ior.

. ...

O Sr. t• Secretario dá contn do seguinte

EXPEDIENTE
I•

'

· Officio do Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores,
de ·2!1 do eorrente, t.runsmHtindo n mensagem com que o Sr.
Presidente dn Republica restitue dous dos autographos da resolucíio do Congresso Nacional, sanccionadn, que autoriza n
abertura, pelo mesmo Ministerio, do· credito de 3:109~332,
para pngnmenl.o de vencimentos e gratificnçüo · nddicionnl ao
professor em disponibilidade do Collegio Pedro II, bacharel
Carlos i\Iaximininno Pimenta de Laet, no período de 15 de
setembro a 31 do dezembro de· Hl12. - Archive-se um dos
autogrnphos e communique-se á Cnmnrn, remettendo-se-lhe
o outro.
Represent.nciio do Sr. Lourenco d"a Silva (l Oliveira, datada de ho,ie, pedindo venin pnrn emittir considerAcões sobre
o parecer da Commissão de Constituição e Diplomacia relativo no 11eto do Prefeito á resolucíio do Conselho que regula o
comnJercio de inflammaveis e dá outras providencias. - A'
Commissiio de Constituiciio e Diplomacia.
O Sr.

:r• Secretario procede á leitura dos seguintes
PARECER~S

N. 121 -

1912

Ao Congresso Nacional requereram Janowitzer Wahle &
Comp. que sr.ja nutorizndo o Poder Executivo a abrir concur!•onoia 11ara. n const.ruceüo de uma estrada de ferro desde o rio
31adeira, pJ•oximo ú bocon do rio Abunü, por Aguii·y e XaPUI'Y,
atol Villa Thaumnturgo, 1í mm•gem do Juruú, com a modiflcar,iio constante de um projecto do Ministerio da Agricultura, e
mais que lhes se.in assegurada n preferencia ,para a construccilo
e npplioado ii esta o .regímen da lei n. 1,12o, de ~903.
.
A estrada de que se trata .iii está autorizada pelo nrt. 18,
n. XIX, da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, disposição
mantida nus lei~ de oroamento para o exercício de 191! e para
o' :notual •die 1912 (a1•t. 38 da lei n. 2.5-14, de 4 de janeiro de
1912). Jú tem, 'pois, o Governo n faculdade ,de mandar
coustruíl-a ou contl•nctnl-a com quem maiores vantagens offez·ecer.

,,,
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Não cabe no Poder Legislativo tomar conhecimento de uma
pmposta cuJa apresentacúo só caberia ·em processo &dminisLml.ivo regular. Não haveria tampouco Jogar para introduzir
na lei Uf!!!lre~tricciio e)ll favor dos requerentes, que allegam
uma potJCUO le1ta em JUlho de 1910, quando desde 1909 já
o Jngislad01• cogitára do assumpto.
'
E' a. Cqrnm!ss~o de Finanças de parecer que o I·equerimonl.o ROJn mdt~lerJdo.
Saln das Commissões, 27 de junho de 1912. - Feliciano .
Pcnna, presidente.- Francisco Sá, relator.- Urbano Sanrto.Y,\ e_ A. Azel'edtl..r- F. Glycerio. - Bueno de Paiva. - Tavnres de Lyl'll, - t..eopoldo de Bttlhües. -A impJ•imir.

N. 122- 1912
O requerimento em que Antonio Geraldo da Rocha pede
a concessão de urna estrada de ferro ligando a cidade do Palmas, no nortn do Goyaz, ú de Barreiras, ú margem do rio Grande, na Bahia, teve parecer contrario da Commissão de Obras
I•ubliaas do Senado. Concordou ella com a informação do Governo, Regundo a qual, estando aquella linha comprehondida
no traçado da de l'irapora a Belém .do Pará e jú tendo sido
iniciada a execucão deste pela Estrada de Ferro Central do
Brazil, desnecessario S!l tornava o consurso de empresas part.iculares.
Sem adoptar o fundamento desse parecer, que, contrariando aos constantes resultados da experiencia, preferiria a
accão official para a realizacão de obras daquella natureza,
pensa a Comrnissão de Finanças que nem a estrada requerida,
nem a outra grande linha que a tornaria dispensava! representam a satisfaeito de necessidades commerciaes immediatas,o qu~
só ,justificaria e attenuaria os grandes onus que qualquer dcllns imporá no Thesouro.
Convém ainda notar que o requ·erimento vem desacompanhado de informações e estudos que expliquem as condições
propostas, entre as quaes a. dos preços de ·orçamento, .qutl tí
absurdo prefixar, sem o exame das condições locaes que determinem.
Nem importa a declaraciío de serem acceitos os que pnrn
outras estradas, adoptou um decreto do Governo, incurso no
mesmo grave defeito.
Por tnes motivos, opina a Commissiío que nlio seja deferido o requerimento.
Saln das Commissões, 27 do junho de 1012. - Feliciano
Ptmna, presidente.- Francisco Sá, relator.- Urbano Sanlos, pela conclusão. - A. Azeredo. - Leopoldo de Bulltúes.
Tavares de Lyra, pela conclusão. - Ducno de Paiva, pela conclusiio. - 1•'. Glucerio.- A imprimir.
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Em pe~icão dirigidn no Congresso Nncionnl no anno de
1!108. roquerou D. Hilarina Miranda de Oliveira Pimento!
víuvn do coronel Adriano Xavier d'Oliveira Pimen~el,uma pensão n que se ,iulgn com direiw, attendendo nos servicos prestndos por sou finado marido. Ouvida n Commissilo de Marinha
rJ Gtwt·r·n, nbsteve-so esta de dizer sobre a vretencilo, como se
vê do parecer de '• de agosto de i 909, e opmou que fossem os
paprJís remettidos ú Commisilo do l'inancns.
Não resta duvidn que fornm relevantes os serviços de
guflrt•a pros~ados pelo coronel Adriano Pimentel, mas não póde
a Commissão aconselhar o deferimento do pedido sem quobt•a
do coherencia, pois que tem, invariavelmente, negado seu
assen~imonto ás pensões solíc.i~adas em casos semelhantes.
As condições do paiz determinam o maior escrupulo na
dccretnciio de despeza que deve ficnr circumscripta ao impmscindivol o inndiavel. Accresce que a peticionaria, como
viuva de um ol'ficial SU~Jerior do Exercito, .iá deve receber
doR col't•oR pnblicos o mew soldo a que tem direito.
Sala das Commissões, 27 de junho de i912. -- Feliciano
Penna; presidente. - Cassiano do Nascimento, relator. Urbano Santos. - A. Azeredo. - Leopoldo de Bulh.iíes, F1•ancisco Sá. - Tavares de Lura. - ]!'. Glycerio, - B*no
de Pai·l)a. -A imprimir.
N. i24 -

~.

,

'•

..

tl!i2

No requerimento n. 89, de 1911, dirigido no Congressr,
Nacional, D. Linn da Costa Kncse, viuva de Otto Knoso,
tenente reformado do Exercito, solicita uma pensão.
Allcga a pet.icinnaria que tendo se habilitado perante a
Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Amazonas, o consequentemente perant.c o Ministerio· da Fazenda,
ao meio soldo que devia competir, de conformidade com o diRposto· na ultima pa,.te do nrt. 0", § i", do decre~o n. 6118, de i8
de agosto de i852, visto haver seu esposo se inutili?.ndo pnra
o serviço em virl:tde. de ferimentos ·recebidos em combato,
obteve despacho Ctlntra a sua .pretenO'áo por não caber no cnRo
o disposw no decreto n. 3,607, de iO de fevereiro de i8G6,
declarando mais o alludido despacho que só lho caberia nn
ensn pensão concedida pelo Congresso Nacional.
A Commissüo de Finnncns, por sua vez, tendo . sómcnl.c
om vist.ll a nossa sit.uaono financeira, não póde dar despacho
benigno no que solicita a requerento e por tsso aconselha no
Sonndo que indefira n sua pettcllo.
Snln das Commissões, 27 de ,innho de i9t2, - Feliciano
Pcnna, . presidente. - Leopoldo de B11.lMes, relator. I . U1•bano Santos. - A. A:emtlo. - Francisco Sá. - Ta~mres de
Lvra. - Bueno de Paiva, - F. G!ycerio.- A imprimir,
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N. 125 -

1012

O administrador dos Correios do Estudo do Maranhão,
Viriato Joaquim das Chagas J.emos, assogu!'llndo que continüa doente e impossibilitado de. reassumil· as funcciles do
seu cargo, no requorimento n. 26, do corrente nnno, solicitou
ao Congresso Nacional um anno de licenca, com ordenado e
em prorogaoíio da em cujo goso so acha e que lhe foi concedida
pelo decreto n. 2.436, de 17 de setembro de i!H 1.
Tendo o peticionnrio se submettido n inspecção dtl snude,
do ct~io t•esulíndo se evidencia n neees,qidade da licença orn
requerida, a .Commissiio de Finrmcns ó de parecer que seja
adoptado pO!' osta Camara o seguinte pro,iecto de •ltJi ofl'er~>•i 'o
á sua considerncíio:

--

PROJECTO

N, 15 -

1912

(

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unioo. Fica o Presidente da Repuhlicn autorizado
a conceder um nnno de licencn, em prorognciio ll com ordenado,
para tratamento de saude onde lhe convier, a Viriato ,Joaquim
das Chagas Lemos, administrado!' dos Correios do Est.ndo do
l\larnnhiio; revogadas as ·disposições em contrario,
Sala das Commissões, 27 de ,iunho do 1012. - Feliciano
Penna, presidente.- Urbano Santos, relator.- A. A:ereda,
- F. Glyccrio. - Leopoldo de Bu.l/!õe,l. - B11.eno de Poit•a. Tavares de Lyra. -Francisco Sd, -A imprimir,
N. 126 -

1912

O conduotor de 1' classe da Inspectoria de Obras Contra
as Seccns Eugenio Graça requereu no Cong1•esso Nacional
um nnno de licencn para t.mt.amento de snude no paiz ou no
estrangeiro,
.
· •
O peticionaria ,juntou nt.testndo de exame medico que
comprova n sua allegnc'1io de soffrer de molestin grave o em
período oporntorio, adquirida no exeroicio de sun profissão.
A Comrnissiío do Financns i! de parecer que o Senado. defOI'indo o requerimento, npprove o seguinte projecto offemcido ú sua consideracfio:

\

PRO,TEOTO

N. 16 -

1012

O eongresso Nacional l'esolve:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica nuf.OI'izado a
conceder um anno do licenoa, com ordenado, para tratamento
de saude, onde lhe convier, no conductor do i • classe da Inspe-

.'

.
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ctoria de Obras Contra as Seccas, Eugenio Graca; revogadaR
as disposicões em contr·ario.
Sala das Cornrnissões, ~7 de junho de 1912: - Pcliciana
Penna, presidente. - Bucna tlc Paiva, relator. - Urbano
Santos. - Tavares de LUI'a. - Cassiano .do Nascimento. A. A:aredo. - Francisco Sá. - Leopoldo tlc Bulltõcs. - F.
Gluccr'io, -A imprimir.

,,

N. 127- i91j

O art. 33 da lei n. 1.ü17, de 30 de dezembro de 1906, autoriza o Governo a abrir o credito necessario para pagamentos
das vantagens do membros do Supremo 'fibunal Militar ao
marechal Cnndido José da Costa, relevando-se-lhe a prescripcão cm que tenha incorrido si o Govemo lhe reconhecer
direito ás alludidas vantagen~.
Estando o assumpto providenciado pela lei citada, a Commissão dll Financas é de parecer que o Senado níio dê o seu assentimento ao projecto n. 30, de 1906, que trata da mesma
questão do que foi objecto o referido artigo daquella lei orçamentaria.
·
Sala da~ Commissõcs, j/ de junho de 191:.!. - Feliciano
Pcnna, pt•csidente. - (Jassiano do Nasc"im,ento, ·relator. Urbano :Santos. - A. A:c-rcdo. - Lc~)Joldo de Bulhücs. P1•ancisco Sá.- 7'a·vai'C8 de LUI'a, - B1111110 de Pa'iva. - F.
Glucerio.- A imprimir.
PnüJEC'l'O DO SEN,\00, N.

30,

DE

1906,

A QUE SE 1\El'ERE O PARECER

SUPRA

.

Considerando que o marechal Candido Costa J'oi demittido
do cargo de membro do Conselho SuJH'crno Militar e Justica,
por dec.1·eto de 7 de abril de 1892, publicado no Diario O((icial
do 8 do mesmo mez e anuo ;
Considerando que, JlOI' decreto de 31 de outubro do 1895,
publicado no Dia:rio O(ficial de 1" do novembro do mesmo anno,
o Governo ro1·ogou aquelle decreto JJOr illegal e inconstitucional, voltando todos os officiaes aos seus antigos postos ;
Considerando que nesse numero estava o marechal Candido Costa que, assumindo o sou antigo posto, não foi, entretanto, rcadmittido no cargo de conselheiro de guer·ra e nem
continuou n perceber as vantagens inherentes 11 esse cargo,
npcznr de t•evogudo o decreto. citado, pelo qual foi demittido ;
Considerando que n lei n. -149, de -18 de .iulho de 1803, -que
dtí organização ao Supt!emo Tribunal ~Iilitnr, publicada no
Dia1•io 0/ticial de 21 do mesmo mez o nnno, mandou, no seu
art. 22, respeitar os direitos udqu i1•idos veios membt•os do Ex1iucto Conselho Supremo Militnt•, devendo todos passar pura o
Supl'cmo Tribunal Mil'itat· o goza!' da vitaliciedade· que lhes
ga!·anle o art. 79, § i' da Constituição;

•
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Cousidurando que, nomeado o marechal Candido Costa
mumbro do Conselho Supremo Militut•, por· cleurolo do 4 de novembro de lS!ll, publicado no Diario Of{icial de ü do mesmo
moz e anno, e não tendo sido legalmente privado dussG cargo
antes da promulga~•ilo da dita lei n, 1.10, por· não havet• scn~
tenca que o declarasse destituído do tal car·go, não l'oi, entrct.anto, ~·ospeitado o seu direito na composição do Supremo Tl'ilmnal Militar ;
·
Considerando que o marccluil Candido Costa tom inconlestavol direito de perceber as vuntngeris pecunim•ias relativas
ao r·el'et·ido cargo, do qual i'oi illosalmente ·demittido, como reconheceu o Govot•no pelo citado decreto de 31 do outub.r·u de
·18!l5, publicado no Diario Of{icial de 1 de novembro do mesmo
unno;
Considerando finalmente, ser de justica decretar-se o pagamento das vantagens pecuniarias, como se estivesse no efJectivo exercício do mesmo cargo com as mesmas vantagens
croadas pela lei n. 11,0, de 18 .de julho de 1803, citada, das
quuos 80 acha arbitrariamente privado, desde o dia da sua
demissão, até a PL'esente data o mais as que se forem vencendo
até a reintegracão no referido cargo ;
O Congresso Nacional decreta:
ArLigo unico. l<ica o Governo autorizado a ai.lril• o credito
da quantia necessaria ao integral pagamento das vantagens· pecunial'ias devidas ao mat·echal reformado Candido Costa, como
si estivesse em effectivo exorcicio de membro do Supremo 'l't·ibunal Militar, a contar de 7 de abril de 18!l2, dia de sua demissão, até a presente data e as que se forem vencendo ató a sua
reintegração no respectivo cargo, i'icando, por equidade, relevada a prescripciio em que o mesmo tenha incorrido.
Sala das sessões, 16 de outubro de :1006. -Pires Jo'e1•reira.
-A imprimir.
·

,.

1

N. 128- 1912

. Tendo o honrado Sr·. Presidente da Republica, quer na
primeira, quer na segunda Mensagem que dirigiu ao Cong1·esso
Nacional, chamado a attencão do Poder Legislativo para a nossa
situilciio financei.ra, affirmando ser necessaria, imprescindivel,
mais prudencia na decretacão das despezas publicas,. esta Coromissão ó de parecer que seja ro.ieitada a proposicão da Carnara
n. 168, de 1911, que eleva ao dobro a pensão mensal que I'ecebo
D. Antonia Elcim de Carvalho. filha do tenente-coronel do
voluntarios, morto na gUel'ra do Paraguay, Joiio Simplicio Fm·reira.
·
Sala das Commissões, 71-7 de junho de 1012.- Feliciano
Pan·ua, presidente. - Urbw1o Santos, l'Ciator, - F. Glyccrio.
- Butmo de Paiva. - Tavares, de Lura. - F1•ancisco Sd. Leopoldo de Bulhões.-A. imprimir.
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A QUE

O Congresso Nacionarresolvc:
Artigounico. l<ica elevada ao dobro a pensão mensal de 48$
que J"cceiJo D. Anlonia E!cira Ferreira de Cat·va!ho, filha do lcnenl.c-coJ'Onel de voluntarios João Sitnplicio Ferreira morto
cm uma emboscada no Passo da Patria, durante a gu'orra do
Pat·aguay, como ajudante de campo do logendar·io general Oso"
rio ; revogadas as disposicões cm contrario.
Camara dos Deputados, 28 de dezembro de 191!.-Sllbino

!Jarruso Junior, p7•esidente.- Antonio Simeão dos Santoo1 Leal,
1• socretai·io.- Ettze/iio Francisco de Andrade, 2" secretario;A imprimir.
·
N. 129 - 1912

·Em men~ugom de 11 de" dezembro do anno passado, o Sr.
Pmsidcnte da Republica solicitou do Congresso Nacional autorização para abrir ao Minister•io da Agricultura um credito
de 7:!- :228$987, para occorrer ao pagamento de varias fornecimentos feitos· ao Jardiin Botanico e servicos executados no
mesmo, para os quaes não havia verba no exercício passado.
Desdobl·a-se o credito em duas parcellas, uma de
liS :724$077, para pagar a Louis I:Icrmanny & Comp., negociantes doHta pt•açtl, grande quantidade de apparelhos, instrumentos e di·ogas, encommendados aos mesmos para os laboratorios do Jardim; a outra, de 3:504$910, para satisfazer uma
cópia da Rio de Janeü•o City lmprovements Company, Limíted,
proveniente de sm·vi(•os executados no estabelecimento.
A primeira justifica-se da seguinte fórma: Tendo a DiJ'ccf.oria do Jardim Botanico do reorganizai-o, encommendou
t\ casa Louis Hermnnny & Comp., grande quantidade de apparclhos, instrumentos e drogas para os Iaboratorios do mesmo
estabelecimento.
Uma parte dessa encommor.da foi paga por conta de
credito especial, aberto pelo decreto n. 7. 910, de f 9 de marco
de 1010; a outra, só recebida em 1911, não poude ser paga até
este momcnfo, porque a totalidade .da consignação orcamentaria, destinada ao custeio e cohservaciío dos Jaboratorios era
nosso exercício do vinte contos de réis e o credito do decreto
de Hl de marco jú se havia esgotado, no que se presume, pois
da exposição M motivos não consta.
Examinando o assumpto, verificou n Cornmissão de Finanous que esse decreto fixa cm 838:325$, a despesa com 11
reOI:ganizacão do Ja11dim Botanico e niío comprehende que se
tenha esgotado, ficando por pagm· uma parte da encommcnda
feita parn os Jnborntorios do mesmo estabelecimento.
Por igual deixou a udministracão de satisfazer uma conta
na im)Jortancia de 3 :504$!HO, á Rio de Janeiro City Jmprovemcnts Company, Limitcd, segunda parcella do credito soli·
citado.
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Como não devam pcrmancce.r por mais tempo no desembolso do que lhes 1\ devido, já por fornecimentos, já por serviços, os que conkactaram com a administração, pensa a Commissão do Finanças que devo ser concedido o credito pedido e,
consequentemente, approvuda a proposição n. 4, de 1912, vinda
da Gamara dos Deputados.
Sala dus Commissões, 27 du ,junho de 1012.- Feliciano
Penna, presidente. - Cassia11o do Nascim,ento, ·r·clator. Urbano Santos. - A ...1zcre1Jo. - Ecopoldo ele Brtlkões, -

Francisco Sd.- Tav«I'Cs de Lyra.- Bu.eno da Paiva.- Francisco Gluccrio •
.l'ROPOSIÇ.\Q !J.~ C.IM,\1\A DOS DllPU'!'AlJOS N, 4, DE
REFERE O PAIIIlCJlll SUPR}. '

1912,

A QUE SE

O Congresso Nacional resolve:
i Artigo .unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
abril' ao i'tlinist.erio da Agricultura, Industria c Commcrcio o
cr·eqito extraordinario de 72:228$987, para oecoJ·rer ao pagamento de fornecimentos l'eilos ao Jardim BoLanico e de servicos
executados no mesmo durante o anuo de 1911; revogadas as
disposicões em contrario.
Gamara dos Deputados, 31 de maio de ·1012.- Sabino
Barroso llmior, presidente. - A. Simeão dos Santos Leal,
t• secretario.- Raul de Moracs Vciya, 2• secretario.- A imprimir.
N.130-1912
:A proposicão da ·Camar•a, n. 7, do cor•t•ente anno, autoriza
n. concessão do 90 dias de Iicenl;a, com ordenado, a Diogenes

Gonçalves Guimarães, auxiliar do escripta da Estrada do !~erro
Central do Bmzil.
Tendo o mesmo fuuccionario obtido, por pot•!aria do Sr.
Ministro da Viacilo e Obras Publicas. do :J2 de abril do corz·ente anuo, publicada no Diar·io Oflicial em 26 do mesmo mez,
mais so,is mezes de Iiconca, par·u tratam~nt.o de sande, cst!l
Commissão ll de parecer que o Sonado não dê o seu assentimento áquella proposição.
Sala das Commissões, 27 de ,junho ue HH2. - Feliciano
Pcnna, pr·esidente. - F. Glucerio, l'elator. Urbano
Santos. - A. A:eredo. - Leopoldo de Bulltões. de LlJI'a, - Bueno de Paiva.
PROPOSIÇÃO· DA' CAllfARA DOS DEPU'rADOB, N. 7, DE
SE REFERE O PARECTm SUPIIA

1912,

Tavarer

A QUE

O Congmsso Nu~ionnl l'esolve:
l\rtigo unico. Fica autorizado o Presidente da Republica.
11 conceder• 90 dias de licencn, com ordenado, para tratamento
de saude, a Diogenes Goncnlves Guimarães, auxiliar de escri-

•

SESSÃO llM

28

Dll JUNHO DE

. 337

191Z

pta. .d~ Estrada de Fçt•ro Central do Brazil; revogadas âs disposicocs em contmrJo.
·
Gamara dos Deputados, 12 de .iunho de ·1912; - Sabino
Banoso Junior, presidente.- A. Simeão dos Santos Leal, to
secretario.- Raul de Moraes Veiga, 2• secretariD.- A' imprimi!·.
·
N. :131 -

"

'

1912

O requerimento n. 22, de 1910, sujeito ao exame da Commissão de Mm·inha e Guerra, trata do um caso perfeitamente
igual ao do major Joaquim Thomuz Santos e Silva Filho, conforme alloga em sua petição o propl'io major de ártilhnria
Honorio Vieira de Agmar.
De facto, verif'icn~se que as razões adduzidas pelo autor
deste requerimento são as mesmas que serviram de base á
reclamucão daquelle official a que esta Commissão já. recuso11
o seu assentimento, conformo consta do pai'ecer n. i 18, do
corrente anno.
Cohcrent.e com o seu modo de pensar, é, pois, de opinião
que o Senado deve iS'Ualmente indeferir o presento .requerimento.
Sala das Commissões, 28 de junho de 1912. - Pires Fer·
reira, presidente.- Gabriel Salgado, relator.- Lauro Sodré.
~ FeliJlpe Scltmidt.- A. lndlo tlo Hrazil. -A, · Commissão
de Finanças.
E' novamente lido, apoiado e, por ter .preenchido o triduo
regimental, vae a impt•imir ·o projecto do Senado, n. :14, de
:l!l12, que reconhece legitima a Assombléa Legislativa do Es~
tado do_Piauhy, presidida pelo cidndiío Pedro Augusto do
Sour.a Mendo~. c autoriza o Governo n intervi~- nos termos do
nrt. 6", n. 2, da Constituição Federal.
· O Sr. Presidente - Devendo chegar brevemente n esta
Capital o illustre Enviado Extraordinario o 1\[inist.ro Plenipo.
tencinrio da Republica l-\rgentina.. no Brazil, Sr. general .Julio
noca, consulto no Senado si, como reciprocidade 1\s solemni~
dados ex:ccpcionaes com que foi recebido o Ministro Brnzileiro
naquella Republica, consente em fazer~se representar por uma
commissão de seus membros no desembarque daquelle illustre
estadista amet•icano. (Pausa).
·
. Havendo manifesto assentimento da parte dos Srs. Se~
nadares, nomeio pal'll esta commissiio os Srs. Pinheiro Machado, 1\[ondes de Almeida e A. Azeredo.
O Senado foi igualmente convidado a tomar parte na so-.
lemnidade cívica que amanhii se deve realizar em commomoracüo ó. data do falloeÍlnento do 1\furechal Floriano Peixoto, exP!•esidente da Republica.
Nomeio pnra a com missão que devo representar o Senado
nesta solemnidade os Srs. Lauro Sodré, Oliveira Valladíio e
Cassiano do Nascimento.
......

vel. II

aa-

118

o81.'. C:IIBiaJ!O do ~asoimento c•) -Venho, Sr. Presidente;
submetter á cons1deracao do Senado um projecto de lei que me
é susserid!' pelas circumstancias do momento.
'
O prOJecto que formulei se justificará com muito breves
pala-yras, roubando ao Senado o mínimo do seu precioso tempo.
Direi tão sómente o~que me pareça necessario para sobre elle
chiiJ!lar a s.':!a attencao1 certo de que voltal'á ao debate, e então
terei occasmo, se premso fOr, de defendei-o contra. as opiniões
adversas.
O projecto diz assim:
c O Congresso Nacional resolve:
.
·.
:Art. L • Os funccionarios publict s civis ou militares
quando passarem á inactividade, não poderlo ;;>crceber venci~
mentos maiores do que os que lhes eram abonados quando
em effeotivo exercício do posto ou cargo no qual hajam sido
aposentados, reformados ou Jubilados; revogam~se 119 disposi~
oGes em contrario. ,
VoZEs-Muito bem!
0 811. CASSIANO DO NASCIMENTO- Sei perfeif;amente que a
Camara dos Srs. Deputados se preoccupa neste momento, ou
pelo menos a sua Commissão de Finanças, com a revisão e o
estudo da lei de aposentadorias..
·
. .Acredito que essa honrada Comíniss!io da outra Casa fará
um trabalho digno da approvaoiio do Senado. Por isso mesmo
que ella cogita de alterar, rever e reformar a lei de i8921 que
regula a mataria, é que me abalanço a apresentar desde ja este
projecto para corrigir um mal actual, não ficando, entretanto,
impedida a outra Camara de adoptar a disposicão contraria na
proJecto,cessando para o Paiz uma situação e;:quisita (apoiados)
anormal, absurda (apoiados), de ver dia a dia 'funcoionarios
civis indo para a inaot;vidade- com maiores vencimentos do que
tinham no exercício dos seus cargos, o funccionarios militares
indo para a reforma, a gosarem da ociosidade, com maiores vencimentos do que os que tinham na actividade do seu posto.
O SR. A• .AzEREDo- A este respeito ha uma lei.
o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- .A Camara cogita dos te
asaumpto, eu acabava de dizer Isto mesmo; V. Ex. nllo nie
ouviu.
·
o '!)rojeoto da Camara será completo e reformará a lei de
aposentAdorias de novembro de i892; terá ulversas disposio6es.
aomo o trabalho da Camara será lento, terá depois do ser submettido á apreciação do Senado. e este só oom um lapso . de
tempo não pequeno terá de estudal~o e convertel-.o em 181, e
como eu desejo desde já estancar a caudal de onde promn~a~
essas reformas e aposentadorias. de que vem cheio o Dwrw
OfliciaZ em dins de despacho d(! G(!v~rno, é que me abalanço
a apresentar o project·l que vou JUStificar e submetter á consh
deraçlio do Senado.
.
.
'
l
('Ir) Eflte diBcur•o niio tol rovh;fn "tlolo oraaot·.
·~
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Sr. PresJdente, o quo nós pbservnmos octualmento no Bra-'
mnterm. de ~posonta4orms e reformas creio que não tem
Similar na Iegislncao de pn1z algum do mundo· o Brazll n este
respeito póde tirar o bravat d'invencion. Ganh'nr mais na inactividade do quo no oxorcicio effectivo dos cargos é absurdo
é anormal e creio que se não pratica em povo nenhum do
mundo.
O Sn. SÁ FniHRE -llluito bem.
0 Sn. CASSIANO Do NASCIMENTO- Com a lei n. 2. 290
de 13 de dezembro do i!liO, abriu o Congresso Nacional a portá
a essa anomalia.
. Dispõe essa lei no seu ad. 13, quando cogita da reforma
de officiaes do Exercito: c Os officines do Exercito que se reformarem depois dessa lei perceberão tantas vigesimas quintas
partes do soldo quantos forem os annos de serviço e mais 2 •J•
sobre o respectivo soldo annual por cada nnno de serviço accrescido depois de 25 nnnos, etc., etc.
O Sa. PIRES FERREIM- Quantia igual á dos civis que percebem 5 %depois de 10 annos.
O Sa. TAVARES DE LYM- Os civis não toem accesso depois
de 35 annos.
O Sn. PmEs FERREIRA- Mas, h a differença de profissão.
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - 0 aparte do meu nobre
amigo Senador pelo Rio Grande do Norte, responde perfeitamente ao aparte do honrado Senador pelo Piauhy.
Depois da lei n. 2.290, surgiu o regulamento de 15 de março
de 1911.
Este regulamento foi expedido pelo Governo em virtude
de autorização legislativa constante da lei n. 2.356, de 31 de
dezembro de i 9i0; aberto o precedente da reforma dos officines
do Exercito pela maneirn porque, fieou assentado na lei
n. 2.290, o Congresso autorizou, om lei de orcamento a reforma da Estrada de Ferro Central do Brazil. Alli o autor do
regulamento manda dar nos empregados que se aposentarem
com 25 annos de servico, todo o ordenado, com 30 annos todos os
vencimentos.
Ora estes empregados teem pelo art. 63 d~ mesmo regulamento' se tiverem mais de iO annos, 10 %, mais de 20 annos,
20 •J•, mais de 25 annos, 30 •J• e mais de 30 annos %0 •J•.
0 SR. TAVARES DE LYRA - Isto tudo SO incorpora â apo•
sentadoria.
0 SR. CASSIANO DO NASCili[ENTO - Perfeitalllent~. , .
. Posteriormente, em virtude de 'autorização l:.eg~sl~t!Va da
mesma lei foi reformada a Repartição Geral dos Corre1os.
0 SI\. PIRES FERREIM - E' bom citar as datas.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Esta Ó de 19H, 3 de no.,
vembro· a anterior ó de marco de 19H; e a de V. Ex., ó de de~embro 'de 1910. Por isso 6 que accentuei que essas reformas
z~l ~m
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das differentes reparÚO'iies, a que me venho referindo, promanam do acf.o Legislativo, que tornou l~i o projecto apresentado
por meu digno e honrado amigo.
0 Sn. PIRES FERREIRA - E de que V. Ex. foi o relator.
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não tal qual foi appro.vado; V. Ex. bem conhece essa historia.
0 SR. PniEs FERREIRA - V. Ex. póde contai-a.,
O Sn. A.. AzEREDo - Si a historia envolve indiscrecíio o
melhor é não contar.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Liquidaremos essa questão
em outra opportunidade, para que V. Ex não me desvie do fio
das observações que tenho a fazer.
O S11. PIRES FERREIRA - Não desejo desviar, mas pergunto
e insisto a data da reforma dos Correios; isso a que V. Ex., se
refere é o regulamento apresentado pelo Sr. Tosta.
O Sn. FRANCisCo SÁ - Não apoiado; não é do tempo do
Sr. 'fosta. E' já deste período de annrohia.
O Sn. PIRES FERREIRA - Mas, porque V. Ex. não se refero
ao regulamento do Sr. Tosta I Si o fizesse veria quaes foram
as bases da reforma.
0 Sn. CASSIANO lilO NASCIMENTO - Eu estou apenas na parte
historica o ,iá irrito meu )lourado amigo.
St•. Presidente, eu fnco referencia a Legislação actual, no
rcgul amonto actual da Estrada de Ferro ao regu~amento em
vigor na Repartição dos Correios da Republica, e nelles admiro
as mesmas nnomalia8 da lei n. 2.!!90, a respeito da inatividade
dos funccionarios publicos-neste caso civis-e em outros casos daquella lei, mimares. Por isso é que redigi meu projecto
sem o intuito de ferir classe alguma. (Apoiados.). Mas, a lei
que regtli'a as aposentadorias na Republica, e a que já tive occasiiío de fazer referencia, a lei n. 117, de 4 de novembro de f892,
dispõe no seu art. 5•, o seguinte : cO funccionario que contar mais
do 30 nnnos do continuo serviço, tem direito a l'eceber o ordenado, o mais 5 %, ete., etc.~.
De maneim que os regulamentos que acabo de citar dão ao
funccionario o direito de se aponsentar com todos os vencimentos-isto é-ordenado e gratit'icaciio e mais 5 %', da lei de
'189!!, Assim ú que olles obtem vencimentos maim•es na inactividade do que na actividade. .Por exemplo, um chefe de seccão da
l~strada de Ferro, que tem, digamos, 600$ de ordenado, e 300$
de gratificação, o que eleva· seus vencimentos a 900$, aposenta-se, de accôrdo com o § 2•, do art. 87, do regulamento que
bàixou com o decreto n. 8.610, de i5 de março de i9H; e, como
o art. 87 do mesmo regulamento, manda applicar as disposições
da lei de aposentadoria, já citada, de 4 de novembro de i892,
segue-se que esse chefe de secciio, aposentando-se, terá, além
dos 900$, que já percebia, mais 5 %'por cada anno, que exceder
de 30, de onde resulta perceber mais na inactiyidade do que
'

.•
•

SESS,\0 gM

28 DE ,JUNHO llll J U12

·no exercicio effectivo do cargo; na inactividade passa a ganhar
800$ nccrescidos de 5 %, sobre os seus vencimentos.
E' isto, Sr. Presidente, que se dá na Repartição Central das
Estradas de Ferro, ú isso que se dá ll!a Repartição dos Correios.
Para sanar essa situacão me occorreu submetter ao Senado,
o proJecto de lei, que estou justificando.
Penso que quando digo, n respeito de todos os servidores
da Republica, civis ou militares, que nenhum póde ter mniores
vencimentos qunndo se aposenta ou quando esttí fóra do serviço do que os que ainda os estão prestando tí Nação, não digo
nenhum absurdo.
0 SR. RIBEIRO GoNÇALVgs - Absolutamente niio.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- 0 contrario disse é que
me parece um contr'ascnso além de que é um incentivo 1í ociosidade. (Apoiados.)
No momento, que se caracteriza por um excessivo egoismo
na sociedade brnzileira, dar ao funccionario que vae para sua
casa, parn o descanso, maiores vencimentos do que se ficasse
elle no exerci cio do cargo, é aconselhar a ociosidade; chego a
considerar que niio é moral, offcnde ao bom senso, e, o que ,;
mais, é altamente oneroso para os cofres da Nação. E' o que
passo a demonstrar.
Senhores, a situação financeira da Republi~n. é a meu ver
difficilima. O Brazil, está com a divida externa de 95 milhões de
libras esterlinas; tem uma divida interna fundada que monta
a 602.000:000$, (e nestes eu não incluo os ultimas 105.000:000$,
da emissão que se está fazendo pelo decreto de abril), tem uma
divida fluctuante que somma a 257.000:000$ e tantos; tem a
divida que provém do papel moeda (porque o papel moeda não
é mais do que uma divida do Thesouro, para com o seu portador) que orca 'aCtualmente por 615 ou 617 mil contos. Parn
fazer face •a estas dividas, aos .iuros a que o Brazil, está sujeito, á taxa de amortização que ellas exigem, siio precisos !'ecursos de muita importanci•a.
Contrair dividas, Sr. Presidente, é facil. Quando o Brazil,
se dirige aos mercados financeiros em busca de recursos, niío
falta capital que se lhe offereca,· sendo a questão apenas do
typo, e da taxa de amortizaciio do empresümo contrahido. Mns
se contrailir dividas é faoil, attender ao servico dos Juros dessa
divida e tí sua amortização, ,iá não <í tão facil. Por asse motivo,
sendo a receita do pnir. cm 1889 de 167.000:000$ c vindo crescendo de oxercicio financeiro em oxercicio financeiro, o que
revela n capacidade productorn da Naciio, não bastarão dentro
em pouco para tantos o tnes elevados compromissos. No triennio
de 1892 a 1894, subiu a receita n 281.000 :000$; no de 1895 a
1898, a 324.000 :000$; no de 1899 a 1902, •n 337,000:000$000,
O SR. A. AzEnEDO - Devido no augmento dos impostos.
0 SI\, CASSIANO DO NASCIMENTO - Esse facto Se deu no
período anterior, no Governo do honrado Sr. Dr. Campos Salles,
De 1903 n 1906 a receitn subiu a 429.000:000$; em 1907, a
/;83,000 :000$, e actunlmento orca por uns 500.000:000$000,
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· Pois bem, parece que crescendo por esta maneira prodigiosa a receita publica, vindo de 167.000:000$ a 500.000:000$,
a situação do Brazil devia ser absolutamente desaffrontllda.
Contribuiu para isso a tributação proveniente do imposto
de consumo crendo em uma situação difficilima para o paiz,
quando havíamos feito o (undinu-loan, pelo pntriotico Governo
do Sr. Campos Snlles, auxiliado pela rara energia e capacidade
do inolvidavel Sr. Dr. Joaquim Murtinho. (Apoiados I Muito

bem f)

Certo, poróin, ó que esse imposto crendo naquolla oocasiiío,
e que figura na receita com as cifras de 35.000:000$ a
38.000:000$, o foi para attender á situação a que já me referi,
e persiste dahi para cá no areamento. Mas independente disso
a rec~ifa vem crescendo de anno P'ara anno, de exercício para
exerCJoJO.
Emquanto, porém, a receita publica cresce na proporção A,
a despezn cresce na proporção A', de modo que, fazendo um estudo retrospectivo, vil-se que encerraram-se com deficit quasi
todos os orçamentos, sendo que o do período de 1802 a :1804, 1110
tempo do Governo do Sr. marechal Floriano, foi de 36.109:000$,
e o de 1805 a 1898, montou a 105.262:000$, no período do Governo do Sr. P1•udente de Mornes.
·
No Governo do Sr. Prudente de i'rforncs houve um excesso
de despezn deixada pelo Governo anterior, que se viu em boa
ho,ra forcado a fnzel-a para defe:tdcr as instituições da Republica.
.
.
Tivemos depois o período de :1899 a 1902, em que houve
apenas um deficit de 6.842 :000$000. Seguiu-se o período de
1903. a 1906 do grande estadista que hoje dirige os destinos
de S. Paulo, em que se verificou um saldo de 5.082 :000$000,
Mns de 1907 a :1910 o deficit subiu á sommn de 42.943:000$000.
No exercioio passado, si as minhas contas não est1io muito
longe da verdade, o deficit orca, só em um anno, por quarenta e tantos mil contos.
Esta é a situação do paiz.
·
Estes de(icits constantes, aocumulados uns sobre outros,
provam á ev1dencia que, máo grado a progressão crescente da
receita, a despeza é muito maior, e nllo bastam as rendas para
a ·satisfaclio de todas as necessidades da administraoão do
Paiz.
O SR. A. AzEREDo-Prccisamos tambem consignar os benefícios que temos tido, o grande desenvolvimento de uma
nacl!o nova como a nossa.
0 SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO - Perfeitamente. Paro.
attender - e responderei agora ao aparte do meu honrado
amigo Senador por Matto Grosso - para attender 11 esta
defioiencia de receita em face do excesso da despeza,. o
Brnzíl tem recorrido ao credito ; mas. os que me ouy«iJm
não ignoram que a operacão de credito sõ se justifiCil
quando o seu producto é applicado de modo reproductivo,
Para attender a situações financeiras como esta~ eu. não se1
de outro recurso siniio o nugmento das fontes ue riQueza e
produccão nacional, ou a diminuição da despeza, porque po-
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nho :fóra de combato as operaoõos de credito com que comIl)Uml!lente se procura fnp.ar buracos ou rombos oroamentarios1
SI ass1m me posso expr1m1r.
Para supprir a essa dcficiencia entre a receita e a despeza,
não nos sendo passivei lancar mais impostos sobre o povo,
porque a capacidade tributaria do Brazil está esgotada, só nos
resta, Sr. Presidente, só resta no nosso patriotismo cortar nas
despezas publicas, cortar no vivo, cortar na propria carne, de
maneira a produzir o equilíbrio da receita com a despeza, porque os impostos, quando muito pesados, produzem o effeito
de esgotar as fontes de onde são lmuridos os recursos, concorrendo para que o trabalho escasseio e a propria lavoura e as
industries, que são as fontes principnes onde os tributos vão
buscar recursos para attender á despeza publica, ostaE mesmas se sintam, definhar.
Creio que me tenho feito comprehender do Senado da
Republica.
Convencido, portanto, de que não podemos continuar a
sacar tão desassombradamente sobre o futuro-e agora vae
a resposta ao meu illustre amigo Senador JlOr Matto Grossoque .iá temos sacado demais e que a situacao é tal gual adescrevi nas primeir•as considerações que fiz ao Senado! convencido disto, eu, que sempre, em toda minha vida po ltica, me
constitui voluntariamente um defensor do Thesouro da Nacllo,
tive a idéa de contribuir com o meu esforço para a reduceii.o
dessa despeza, ou melhor, para pôr um paradeiro ao seu
crescimento.
.
Ha cinco ou seis annos dei-me ao trabalho de ver quanto
custavam á Nacüo as classe~ inactivas. A imJ?ortanoia dessa
despeza orcava então. mais ou menos, por :1.2 m!l contos.
Pois bem, para 'que o Senado se edifique, e.u vou ler os
apontamentos que tomei relativamente a tres mlnlsterios:
«Pensionistas. 2.552:101$ ; aposentados, 2.09i :415$ ; reformados do Exercito, 9,152 :572$; reformados da Marinha,
2.293 :823$000.

o

Não quero ir adcante. Não fallo nos funoc10narlos em
disponibilidade do Ministerio do Exterior,
O SR. A. AzEREDo-Custam pouca cousa;
0 SR. CASSIANO DO NABCIMENTo-Ha sempre uma verba de
iOO contos; os do Ministerio da Justiça teem uma verba de
duzentos e tantos contos .••
O SR. TAVAims nE LYRA-Mals com as reformas do Corpo
de Bombeiros e da Brigada Policial.1
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-.. , para pagar BOS magistrados que em virtude da disposição constitucional nlío
fot•am aproveitados na magistratura federal ou estadoal.
Sommadns estas parccllas devem attingir a uns 20 mil
contos de róis.
·
O SR. BUENO DE PAIVA-.<\ 22 mil contos, até o anno pas.
sado.
·
0 SR. CASSIANO DO NASC!MilNTo-V. Ex. vem em abono da
minha opinião. E convencido disto é que na Cotpmissi'ío de Fi·
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nancas, de quo immereoidamente fnco parte, tenho sidoJ comei
podem nttestn1· os meus collegas, um lutador sem destallecimentos pela roducoüo das dospczas.
O Sn. A. AzEHEDo-E' da escola do nosso illustre collega
presidente dn mesma Commissüo.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMI~N•ro-Honro-me muito em esi.nt• neste nssumpto no lado do S. Ex.
Sei que é mais agradavel ser complacente com o interesso
individual, porque dnlli nos póde vir a gratidiio o a estima das
pessoas beneficiadas •.•
0 Sn. BUENO DE P.IIVA-Não creio nisto.
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - , .. que seguir O caminho que me tracei de defender o Thesouro publico, onde
só adquirirei odiosidades, sem que este me fique agradecido,
por ser por assim dizer, uma entidade abstracta.
O Sn. A. AzEREDO - E a gratiàiio nacional ?
0 SR. CASSIANO DO NASCIMEN'l'O - Essa tambem CÍ uma
cousa . ..
O Sn. BuENo DE PAIVA - E o prazer do cumprimento do
dever ?
0 Sn, 'CASSIANO DO NASCIMENTO - Ah I isso sim. A gratidão nacional, pode-se dizer que tambem é entidade abstracta,é
uma ficção. A Nacão não tem que me agradecer porque eu me
pago sómente com o cumprimento do meu dever; meu patriotismo me ditou essa conducta, m'a traçou e hei de seguil-a,
até ao fm.
,
. Para isso, para estancar a caudal de aposentadorias, reformas e (jubilações, o convite â ociosidade que essa legislacão
constitue para todos os funccionarios que tiverem mais de 30 aonos de serviço, foi que organizei este projecto. Sem elle teremos
dentro de alguns annos dous exercitos - refiro-me indifferentemente a funccionarios civis e militares, - o dos aposentados
e o dos effectivos.
Ha dias li em uma imprenSll que nós tínhamos :l68 generaes do Exercito, dos quaes, si não me equivoco, :138 reformados e apenas 30 na actividade. E' olaro que, dentro de
algum tempo mais, o Thesouro não terá recursos para attender
ao numero de reformados, aposentados e jubilados.
O Sn. BUENO DE PAIVA - Principalmente não se obsel'vando o· dispositivo constitucional, que só permitte sejam
aposentados os invalidos.
· · 0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Sei que ha disposiQiiO
legal exigindo para a refórma, jubilaoiío ou aposentadoria
prova de invalidez •••
0 Sn. FELICIANO PENNA -Em sorviCO do Estado.
0 Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - , . , mas conhe~O muita
gente valida aposentada.

''
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· O Sn. BUENo DE PAIVA - E occupando outros cargos
·
activos.
0 Sn. CASSIANO DO NASC!MEN1'0 - Não quiz entrar em
minudencias; poderia dizer, por exemplo, que a Alfandega tem
tres ou quatro inspectores aposentados e em outras repartições publicas dá-se o mesmo phenomeno.
Sr. Presidente, já disse de mais e mal para justificar o
projecto. Não tive em vista uma só classe de funccionarios
e sim todas; tive sómente por fim estancar a fonte donde
promanam tantas refórmas e aposentadorias que julgo, que
na actual situação, se traduzem em demasiada responsabilidade para os cofres publicos. Repito, ao deixar a tribuna, que
é muito mais agradava! ser complacente com o interesse
pessoal.
Peco perdão ao Senado pelo tempo. que lhe roubei ao
interesse particular; o mal que lhe possa advir das minhas
palavras a Nação que me leve em conta o serviço que tive o
intuito de prestar. (Muito bem ; muito bem. O orador foi

cumprimentado. )

·

Vem á Mesa, é lido e fica preenchendo o triduo regimental
o seguinte
PROJECTO

N., 17, - 1912
O Congresso Nacional resolve:
:Art. i. • Os funccionarios publicos civis ou militares,

quando passarem á inactividade, não poderão perceber vencimentos maiores que os que lhes eram abonados quando em
effectivo exercicio do posto ou cargo no qual hajam sido
aposentados, reformados ou jubilados.
Art. 2. • Revogam-se ás disposições em contrario.
Sala das sessões, em 28 de junho de 1912. - Cassiano
tbJ Nascimento.
O Sr. Pires Ferreira (•) (para uma explicação pessoal)Sr. Presidente, não venho contraditar tudo quanto disse o
honrado Senador pelo Rio Grande do Sul, mas apenas. o que
impugnei em aparte.
.
Disse S. Ex. que a lei militar de 1910, remodelando a
tabella dos officiaes do Exercito, serviu de base para a reforma
dos Correios e Repartição de Estradas de Ferro. Contestei e
o nobre Senador msistiu, o que tambem faço em relação á
minha nffirmntiva.
A reforma dos Correios tem a data de ii de novembro do
1009, sendo Presidento dn Republica o nosso nctual collegu.
Dr. Nilo Pecnnha, e Ministro da Vinciío o Dr. Francisco Sá, no
(*) Elle dleaurea uAo lo! rovloto 1>0lo orador,.
. '
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passo que a reforma do Exercito ó de 13 de dezembo de i910.
Quando se discutiu a reforma das tabellas dos vencimentos dos officíaes, em 1910, eu tomei justamente para baso
dolla o regulamento do Correio, não seguindo, entretanto,
tudo quanto nesse sentido existia neste regulamento.
Diz o art. 379 desse regulamento. (U) :
«.Art. 379. Os emprúgados do quadro da directoria geral,
das administrações o sub-administrncões, perceber'úol· além
dos seus vencimentos, uma grati1'icac1ío addicionnl relativa ao
tempo de offecLivo excmicio no cargo, que será considerada
para todos os effeitos, inclusive os do aposentadoria, como
parte integrante dos mesmos vencimentos, a saber: ·
MaiS de i O annos.................................. 10 %1
, » 20 annos. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %1
» » 25 nnnos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %~
,
, 30 annos ................................... ,40 %1
§ 1• Os acorescimos concedidos por tempo de serviço, nos
t.ormos deste artigo, ser'ão incorporados integralmente aos
vencimentos de funccionario aposentado. , ·
.
.
§ 2• A gratificação addicional sez á calculada sobre
tempo
liquido de serviço descontadas todas as faltas e o anno em
que o empregado tiver soffrido 11 pena de suspensão, e a contar
do dia se~inte áquelle em que o empregado tiver completado
o tempo de servico que motive a· melhoria dos seus vencimontou
Diz a lei militar que • em hypothese alguma as gratificações, nem mesmo em tempo de guerra, poderão ser computadas para. o calculo da reform11. Ha aqui um grande defeito
e nisto estou de accõrdo com o nobre Senador pelo Rio Grande
do Sul.E' o facto de se reformarem officíaes sem que se 11ttenda
ás prescripr,ões da lei, isto é, sem que se.ia considerado na impossibilidade de continu11r a servir á Nac!ío.
·
Essa irregularidade é baseada em um artigo de lei que
disp!íe nlio se poder nesnr, depois de 25 annos, a reforma ao
off1oial do Exercito ou da Armada, que o requerer.
Ora, esse artigo tem sido mal interj)retado, porque o que
a lei dispõe é que nllo sej11 negada a reforma ao official com
25 11nnos de serviço; mas, n11 filrm11 da ConstituiQI1o, mediante
inspecclio de saude ou então de noollrdo com a lei que já regulamentou o 11rtigo constitucional, que é 11 lei compulsaria.
Isto ,iii tenho repetido m11is de uma vez dest!l tribuna.
Qullndo apresentei aqui o projecto de remodelação da
t11bel111 dos offioines do Exercito, tive em mente distribuir
justicll ás classes armndas do meu paiz,
·
Aposentn-se um funocionnrio civil, que tnmbem é um
servidor d11 Nncno, depois de 30 annos de serviços, com 5 %;
da sua gratificaçl!o, até que no completar 50 11nnos •póde elle
aposentar-se com todos os seus vencimentos.
'"'
Senhores, é muito dar o paiz a um funccionarici'ccom 50
nnnos de servicos todos. os seus vencimentos ? , . , · ·· .
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·
Não; é um acto de toda j ustica, porque poucos attingem
a esse tempo de serviço.
As leis do tempo do Imporia, que niio ]lrecisavam ser
alteradas, determinavam que os officiaes do Exercito podiam
se reformar com 25 annos de Sb~·.viçoi sendo assim, calculámos
a tabelln mandando dar-lhos 2 % soare seu soldo annual, de
modo a quo, quando tivessem 50 anuas, como os civis, viessem
a perceber todos os vencimentos - soldo e gratificação.
Do modo que eu, equiparando as classes militares ás civis,
que ,já gosnvam desses favores, .mereco ser condemnndo,
dizendo-se até que lavarei á banca-rota o paiz.
O Congresso pense no que tem feito e diga no pniz que o
culpado é elle e nfio o Senador pelo Piauhy,
·
Porque niio se cogita de um ministerio areado ha pouco,
cujo areamento se eleva a 80 mil contos I ? Porque nfio se vem
fazer o computo dessa despeza ?
O SR. SÁ FREIRE - Cogita-se de tudo.
O SR. PIRES FERREIRA -- Porque nüo se vê o numero de
pensões concedidas ? Porque, sem um estudo prévio, se vem
accusnr a tabella de vencimentos dos militares como a iniciadora de todas as outras que vüo accrescendo os de{icits 'f
Felizmente, acabo de mostrar quo a tabella dos militnres
teve como origem a dos Correios,
0 SR. CAÍ:lSIANO DO NASCIMENTo- Terei ainda occasião de
rnsponder a V. E:x:.
O SR. PIRES FERREIRA-V. Ex. n~o o poderá fazer, porque,
om relação aos Correios, essa tabella foi assignadn pelo Sr. Senador Dr. Francisco Sá, quando Ministro da Viao~o. no Governo do Sr. Dr. Nilo Pecanha, e posta em execução pelo Sr.
Dr. Tosta.
0 SR, CASSIANO DO NASCIMENTO - Os funccionarios civis
t.umbem teem meio soldo ou montepio?
0 SR. PIRES FERREIRA-Teem montepio. .
Ha diversidade do posição entre os civis e os militares,
O Sn. &' FIIIIII\ll-Qual é?
O Sn. FiliES FERREIRA- O funccionario civil n~o está sujeito a arriscar a vida a todo o momento.
O 811. SA' FIIEIRE--Como n!io?
0 SI\, RIBEIIIO GONCALVEB- Hoje O civil está mais sujeito
a essas vicissitudes que o militar,
.
O SR. PmEs FERREIRA- Que ha differenca entre o civil e
os militares eu o sustento, e commigo todos os bons brnzileiros. O civil nlío é obrigado no servico da manutenção da ordem
e da lei, externa ou internamente.
O SR. SA' FREIRE--Cada um tem a sua obrigação.
O SR. PmEs FEnniiiRA- Doce obrigação é essa de ficar em
casa, ou de vir para o Senado ou ir á Gamara. Entre nóD, militares, em geral, posso dizer que no momento de perigo a auto.,
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ridade manda-o cumprir uma ordem e elle vae, sabe Deus com
que dôi' no coração, porque os motivos não se recommendnm
mas vae porque é soldado e não póde ser taxado de covarde, dé ·
anarchista ou perturbador da ordem.
O civil, _porém, que não é chamado a exercer esta profissão nrdua, nao póde ter os mesmos direitos. Por que havemos
de estar com iIlusões?
Pois si são estas vantagens que attrahem os homens para
se alistarem como defensores do paiz, por que razão ha do SI)
querer dizer que os direitos são 1guaes?
0 Sn. CASSIANO no NASCIMENTO - Note V. Ex. que o meu
projecto abrange tambem os funccionarios civis.
O SR. PIRES FERREIRA-Mas V. Ex. fez uma censura a mim,
referindo-se ao augmento da tabella de vencimentos dos militares. Estava, portanto, o honrado Senador no dever de vir
agora á tribuna ler estes dous decretos e_provar CJ,Ue o que serviu de base á remodelação das tabellas dos offic1aes foi o decreto do Sr. Nilo Pecanha, sobre os Correios e não o decreto
sl)bre estrada de ferro, que é do Governo actual. A remodelação da nossa tabella veiu depois deste.·
Emquanto S. Ex. não provar isto, não acredito na sua bon
vontade para com nós outros.
E' o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem,!)'
ORDEM DO DIA:

F!IANQU!A POSTAL A' UNIÃO AGRICOLA DE BERGI:'IE
2• discussão dn proposiç.ão da Camnra dos Deputados,
n. 112, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
ccorrespondenoia e a «Revista da União Agrícola de Sergipe~.
Rejeitada; vac ser devolvida li Oamara dos Deputados.

I'RANQUIA POSTAI, A' SOCIEDADE DE MEDICINA DO RIO Dll ,TANiliRO
2• discussão dn proposição do . Cnmnrn dos Depntndo.~.
n. 121, de :1003, declarando que gozarão de franquia postnl a
corrospondenoia e a «Revista da Sociedade de Medicina e Cirnrgia do Rio de Janeiro~.
Rejeitada; vae se1· devolvida 1\ Cnmara dos Deputados.
I%\NQUIA POSTAL A' SOCIEDADE DE GEOG!IAPHIA DO RIO DE JANEIRO
2• discussiio da proposicão da Camnra dos Deputados.
u. 123, do 1903, declarando que gozarão de franquia post.al n
correspondencia o a «Revista da Sociedade de Geographia do
Rio de Janeiro~.
Ro.ieitncln; vnc sOI' devolvida t\ Cnmara dos Deputados.
.
•
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FRANQUIA POSTAI; A' LIGA NAVAI; BRAZILEIRA:

2' discussão da proposicílo da Camara. dos Deputados,
n. 125, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
cori·cspondencia o a «Revista da Liga Naval BrazileirEP.
J\ejeitada; vae ser devolvida á Camara dos Deputados.
FRANQUIA POSTAI; AO ARCHIVO PUBLICO DE MINAS

2' discussiío da proposição da Camara dos Deputat.los,
n. 129, de 1903, declarando que gozarílo de franquia postal a
correspondencia e a «Revista do Archivo Publico do Estado
de Minas Geraes),
ltojcitada; vae ser devolvida á Camara dos Deputados.
PI\EM!O DE VIAGEM A PAULO DA ROCHA ;LAGOA

2' discussão da proposição da. Camara dos Deputados,
n. ~. do 1!!12, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao
1\iinist.erio da Agricultura, Industria e Commercio o or~dito
especial de 4:000$, ouro, para occorrer ás despezas com o
premio de viagem a que fez .iús o alumno da Escola de Minas,
de Ouro Preto, Paulo da Rocha Lagoa.
!Approvada.

O 81·. Presidente - Nada mais havendo a tmtar vou levantnt• a sessão.
Designo pura ordem do dia da seguinte:
2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. iH, de '1003, declarando que gozarão de franquia postal a
corrcspondencia o a « Revista :ll!edica do Estado de S. Paulo:.
(corn llW'IJcer cont1•ario da Oommissüo da Fi1Uinças);

. . 2" discussão da proposição da Camarn dos Deputados,
n. :t.l2, de 1003, declarando que gozarão de franquia postal a
corrcspondencia e os impressos do Club Militar (com parecer
contra·rio da C01ml!'issão de F·inanças) ;

·

·

2' discustiilO da proposição da Camara dos Deputados,
n. H3, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
corrcspondencia e os impressos do Club Naval (com parecer
contrario da Commissão de Finanças) ;

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 191, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal :a.
<)Orrespondccia o as Revistas dos Institutos Historicos c Geogrn.plücos do Brazil, do Pará do Ceará, da Bahia, de S. Paulo,
do Paraná ll de ·Santa Catharina, e dos Institutos Aroheologico&
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de iAJiagôas e de Pernambuco (com pm·eccr contl'al'ÍO da Com-

missão de Finanças);

·

· 2• discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. i28, de :1906, concedenilo a D. Atolá Drummond de Macedo
Guimarães, vi uva do ex-Deputado Federal pela Bahia Dr.
Adalberto de Oliveira Guimarães, e aos seus filhos menores a
pensão mensal de 250$, repartidamente (com parecer contrario

da Commiss{lo de Finanças) •

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 50 minutos da tarde.

:ACTA:, EM 29 DE JUNHO DE 1912
PREB!DENC!A DO SR, QU!N'I'INO BOCAYUVA, VICE·PRESIDENTE

'A.' 1 hora da tarde, acham-se presentes os Srs. Quintino
Bocayuva Ferreira Chaves, Pedro Borges, Gabriel Salgado, José
Euzebio, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira,
Thomaz ·Accioly, Tavares de Lyra, Sá Freire, Bueno de Paiva,
Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme e José Murtinho (16).

Deixam de comparecer, com causa ,justificada, os Srs.
:Araújo Góes, Candido de Abreu, Silverio Nery, Jonathas Pedrosa,
Arthur Lemos, Indio do Brazil, Lauro Sodré, Urbano Santos,
Gervasio Passos, Francisco Sá, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Gomes RibeirobRaymundo de
Miranda, Guilherme Campos, Coelho e Campos, liveira Valiadão, José Marcellino, Ruy Darbosa, Luiz Vianna, Bernardino
Monteiro, Moniz Freire, João Luiz Alyes, Lourenço Baptista,
Nilo Peçanha, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabarn,
Dernardo Monteiro1 _Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões,
Draz Abrantes, A. .ru:eredo,
Metello, Generoso Marques Alencar
Guimarães, Felippe Schmidt, Hercilio Luz, Victorino. Monteiro,
Pinheiro Machado e Cassiano do Nascimento .(45) •
O Sr. t• Secretario declara que níio ha expediente.

.

-

· O Sr. a• Secretario '(servindo de J!•) declara que nlio ha
pareceres.
O Sr; Presidente - Tendo comparecido apenas i 6 Srs. Se-.
nadares, não póde hoje haver sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte a mesma já marcada, isto é :
·
2• discussão da proposição· da Camnra dos Deputados,
n.: 1~H, de J 903, declarwndo que gozarão de d'ranquia postal a
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coiTespondencia e a « Revista Medica do Estado de Siío Paulo ,

:<com

parecer contrario da Commissáo de Finanç1J8);

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 142, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a
correspondencia e os impressos do Club Militar (com parecer
contrario da Commissão de Finanras);

,

·

2' disr.ussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 11•3, de 1903, declarando que gozarão de franquia postal a •
correspondencia e os impressos do Club Naval (com parecer

contrario da Commissão de. Finanças) ;

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 191, de ·1903, declarando que gozarão de franquia postal a .
correspondencia e as Revistas dos Institutos Historicos e Geographicos do Brazil, do Pará, do Ceará, da Bahia, de S. Paulo,
do Paraná e de Santa Catharína, e dos Institutos Archeologicos
de AJagôas e de Pernambuco (com parecer contrario da Commisslfo de Finanças) ;

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 128, de 1906, concedendo a D. IAtalá Drummond de Macedo
Guimarães, viuva do ex-Deputado Federal pela Bahia, Dr.
·Adalberto de Oliveira Guimarães, e aos seus filhos menores a
pensão mensal de 250$, repartidamente (com parecer contrario
da Commissão de Finanças)..

FIM DO SEGUNDO 'VOLUME
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